ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
สาหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564
ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(Covid-19)

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ
หน้า
 ภาษาไทย
◌ ป.1
◌ ป.2
◌ ป.3
◌ ป.4
◌ ป.5
◌ ป.6
◌ ม.1
◌ ม.2
◌ ม.3
◌ ม.4 – 6
 คณิตศาสตร์
◌ ป.1
◌ ป.2
◌ ป.3
◌ ป.4
◌ ป.5
◌ ป.6
◌ ม.1
◌ ม.2
◌ ม.3
◌ ม.4 – 6
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
◌ ป.1
◌ ป.2
◌ ป.3
◌ ป.4
◌ ป.5
◌ ป.6

1
2
5
8
12
15
18
21
24
27
30

34
35
37
39
42
45
48
50
52
54
56

58
59
63
66
71
77
84

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
◌ ม.1
◌ ม.2
◌ ม.3
◌ ม.4 – 6
 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
◌ ป.1
◌ ป.2
◌ ป.3
◌ ป.4
◌ ป.5
◌ ป.6
◌ ม.1
◌ ม.2
◌ ม.3
◌ ม.4 – 6
 สุขศึกษาและพลศึกษา
◌ ป.1
◌ ป.2
◌ ป.3
◌ ป.4
◌ ป.5
◌ ป.6
◌ ม.1
◌ ม.2
◌ ม.3
◌ ม.4 – 6
 ศิลปะ
◌ ป.1
◌ ป.2
◌ ป.3

92
108
127
143

172
173
179
185
191
198
205
212
221
230
240

262
263
265
267
269
271
274
277
280
283
286

290
291
293
295

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
◌ ป.4
◌ ป.5
◌ ป.6
◌ ม.1
◌ ม.2
◌ ม.3
◌ ม.4 – 6
 การงานอาชีพ
◌ ป.1
◌ ป.2
◌ ป.3
◌ ป.4
◌ ป.5
◌ ป.6
◌ ม.1
◌ ม.2
◌ ม.3
◌ ม.4 – 6
 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
◌ ป.1
◌ ป.2
◌ ป.3
◌ ป.4
◌ ป.5
◌ ป.6
◌ ม.1
◌ ม.2
◌ ม.3
◌ ม.4 – 6

298
301
304
306
309
312
316

321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

332
333
335
337
340
344
348
352
357
362
367

1
สรุปตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔ - ๖
รวม

ตัวชี้วัดทั้งหมด
22
27
31
33
33
34
35
32
36
36
319

ต้องรู้
17
20
24
26
28
28
31
26
30
31
261

ควรรู้
5
7
7
7
5
6
4
6
6
5
58

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหำคม 2559

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๒
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้น
ป.๑

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
๑ ท ๑.๑ ป.๑/๑ อ่ำนออกเสียงคำ คำคล้องจอง
และข้อควำมสั้น ๆ
2

ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกควำมหมำยของคำ
และข้อควำมที่อ่ำน

3

ท ๑.๑ ป.๑/๓ ตอบคำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน

4

ท ๑.๑ ป.๑/๔ เล่ำเรื่องย่อจำกเรื่องที่อ่ำน

5

ท ๑.๑ ป.๑/๕ คำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำน

6

ท ๑.๑ ป.๑/๖ อ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ
อย่ำงสม่ำเสมอและนำเสนอ
เรื่องที่อ่ำน

7

ท ๑.๑ ป.๑/๗ บอกควำมหมำยของเครื่องหมำย
หรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็น
ในชีวิตประจำวัน
ท ๑.๑ ป.๑/๘ มีมำรยำท ในกำรอ่ำน

8

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 กำรอ่ำนออกเสียงและบอก

ควำมหมำยของคำพื้นฐำน
ไม่น้อยกว่ำ ๖๐๐ คำ ประกอบด้วย
- คำที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูป

วรรณยุกต์
- คำที่มีตัวสะกดตรงตำมมำตรำ
และไม่ตรงตำมมำตรำ
- คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
- คำที่มีอักษรนำ
กำรอ่ำนจับใจควำมจำกสื่อต่ำง ๆ
เช่น
- นิทำน
- วรรณคดีและวรรณกรรม
ในหนังสือเรียน
- บทเรียนจำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
อื่น ๆ
 กำรอ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ เช่น
- หนังสือที่นักเรียนสนใจ
และเหมำะสมกับวัย
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนด
ร่วมกัน
 กำรอ่ำนเครื่องหมำย หรือ
สัญลักษณ์ในชีวิตประจำวัน


มำรยำทในกำรอ่ำน เช่น
- ไม่อ่ำนเสียงดังรบกวนผู้อื่น
- ไม่เล่นกันขณะที่อ่ำน
- ไม่ทำลำยหนังสือ
9 ท ๒.๑ ป.๑/๑ คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
 กำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตำมรูปแบบกำรเขียนตัวอักษรไทย
10 ท ๒.๑ ป.๑/๒ เขียนสื่อสำรด้วยคำและประโยคง่ำย ๆ  กำรเขียนสะกดคำพื้นฐำน
ไม่น้อยกว่ำ 600 คำ
- คำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
- คำพื้นฐำนในบทเรียน
- ประโยคง่ำย ๆ














สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๓
ชั้น
ป.1

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
11 ท ๒.๑ ป.๑/๓ มีมำรยำทในกำรเขียน

12 ท ๓.๑ ป.๑/๑ ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ำย ๆ
และปฏิบัติตำม
13 ท ๓.๑ ป.๑/๒ ตอบคำถำมและเล่ำเรื่องที่ฟังและดู
ทั้งที่เป็นควำมรู้และควำมบันเทิง
14 ท ๓.๑ ป.๑/๓ พูดแสดงควำมคิดเห็นและควำมรู้สึก
จำกเรื่องที่ฟังและดู
๑5 ท ๓.๑ ป.๑/๔ พูดสื่อสำรได้ตำมวัตถุประสงค์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 มำรยำทในกำรเขียน เช่น

- เขียนให้อ่ำนง่ำย สะอำด ไม่ขีดฆ่ำ
- ไม่ขีดเขียนในที่สำธำรณะ
- ใช้ภำษำเขียนเหมำะสมกับ เวลำ
สถำนที่ และบุคคล
 กำรฟังและปฏิบัติตำมคำแนะนำ

คำสั่งง่ำย ๆ
 กำรจับใจควำมจำกเรื่องที่ฟังและดู

ทั้งที่เป็นควำมรู้และควำมบันเทิง
เช่น

- นิทำน
- กำร์ตูน

กำรพูดสื่อสำรในชีวิตประจำวัน เช่น
- กำรแนะนำตนเอง
- กำรกล่ำวคำทักทำย
๑6 ท ๓.๑ ป.๑/๕ มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด  มำรยำทในกำรฟัง เช่น
- ตั้งใจฟัง ตำมองผู้พูด
- ไม่รบกวนผู้อื่นขณะที่ฟัง
- ไม่ควรนำอำหำร หรือเครื่องดื่ม
ไปรับประทำนขณะที่ฟัง
- ให้เกียรติผู้พูดด้วยกำรปรบมือ
- ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง
 มำรยำทในกำรดู เช่น
- ตั้งใจดู
- ไม่ส่งเสียงดัง หรือแสดงอำกำร
รบกวนสมำธิของผู้อื่น
 มำรยำทในกำรพูด เช่น
- ใช้ถ้อยคำและกิริยำที่สุภำพ
เหมำะสมกับกำลเทศะ
- ใช้น้ำเสียงนุ่มนวล
- ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อื่น
กำลังพูด
๑7 ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ
 พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
วรรณยุกต์ และเลขไทย
 เลขไทย
๑8 ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคำและบอกควำมหมำย
 หลักกำรแจกลูก สะกดคำ
ของคำ
 หลักกำรใช้มำตรำตัวสะกด
ที่ตรงตำมมำตรำและไม่ตรง
ตำมมำตรำ









สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๔
ชั้น
ป.1

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
๑9 ท ๔.๑ ป.๑/๓ เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ำย ๆ
20 ท ๔.๑ ป.๑/๔ ต่อคำคล้องจองง่ำย ๆ
21 ท ๕.๑ ป.๑/๑ บอกข้อคิดที่ได้จำกกำรอ่ำน
หรือกำรฟังวรรณกรรมร้อยแก้ว
และร้อยกรองสำหรับเด็ก

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 กำรแต่งประโยค
 คำคล้องจอง
 วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
สำหรับเด็ก เช่น
- นิทำน
- เรื่องสั้น ๆ
- ปริศนำคำทำย
- บทร้องเล่น
22 ท ๕.๑ ป.๑/๒ ท่องจำบทอำขยำนตำมที่กำหนด และ
- บทอำขยำน
บทร้อยกรองตำมควำมสนใจ
- บทร้อยกรอง
 วรรณคดีและวรรณกรรม
ในบทเรียน
รวม ๒๒ ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้






๑7

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

5

๕
ชั้น
ป.๒

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
๑ ท ๑.๑ ป.๒/๑ อ่ำนออกเสียงคำ คำคล้องจอง
ข้อควำม และบทร้อยกรองง่ำย ๆ
ได้ถูกต้อง
2 ท ๑.๑ ป.๒/๒ อธิบำยควำมหมำยของคำ
และข้อควำมที่อ่ำน
3 ท ๑.๑ ป.๒/๓ ตั้งคำถำมและตอบคำถำมเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่ำน
4 ท ๑.๑ ป.๒/๔ ระบุใจควำมสำคัญและรำยละเอียด
จำกเรื่องที่อ่ำน
5 ท ๑.๑ ป.๒/๕ แสดงควำมคิดเห็นและคำดคะเน
เหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำน
6 ท ๑.๑ ป.๒/๖ อ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ
อย่ำงสม่ำเสมอและนำเสนอ
เรื่องที่อ่ำน
7 ท ๑.๑ ป.๒/๗ อ่ำนข้อเขียนเชิงอธิบำย และปฏิบัติ
ตำมคำสั่งหรือข้อแนะนำ

8 ท ๑.๑ ป.๒/๘ มีมำรยำทในกำรอ่ำน

9 ท ๒.๑ ป.๒/๑ คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
10 ท ๒.๑ ป.๒/๒ เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบกำรณ์
11 ท ๒.๑ ป.๒/๓ เขียนเรื่องสั้น ๆ ตำมจินตนำกำร

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 กำรอ่ำนออกเสียงและกำรบอก
ควำมหมำยของคำพื้นฐำน
ไม่น้อยกว่ำ ๘๐๐ คำ โดยเพิ่มจำก
ป.1 ดังนี้

- คำที่มีตัวกำรันต์
- คำที่มี รร
- คำที่มีพยัญชนะและสระ
ที่ไม่ออกเสียง

 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกสื่อต่ำง ๆ
เช่น
- นิทำน
- ข้อเขียนเชิงอธิบำยหรือข้อแนะนำ 
- วรรณคดีและวรรณกรรม
ในหนังสือเรียน
- บทเรียนจำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
อื่น ๆ

 กำรอ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ เช่น
- หนังสือที่นักเรียนสนใจ
และเหมำะสมกับวัย
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนด
ร่วมกัน

 กำรอ่ำนข้อเขียนเชิงอธิบำย
และปฏิบัติตำมคำสั่ง หรือ
ข้อแนะนำ
- กำรใช้สถำนที่สำธำรณะ
- คำแนะนำกำรใช้เครื่องใช้ที่จำเป็น
ในบ้ำนและในโรงเรียน

 มำรยำทในกำรอ่ำน เช่น
- ไม่อ่ำนเสียงดังรบกวนผู้อื่น
- ไม่เล่นกันขณะที่อ่ำน
- ไม่ทำลำยหนังสือ
- ไม่ควรแย่งอ่ำน หรือชะโงกหน้ำ
ไปอ่ำนขณะที่ผู้อื่นกำลังอ่ำนอยู่

 กำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตำมรูปแบบกำรเขียนตัวอักษรไทย

 กำรเขียนเรื่องสั้น ๆ

 กำรเขียนสะกดคำพื้นฐำน
ไม่น้อยกว่ำ 800 คำ
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๖
ชั้น
ป.2

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
12 ท ๒.๑ ป.๒/๔ มีมำรยำทในกำรเขียน

13 ท ๓.๑ ป.๒/๑
14 ท ๓.๑ ป.๒/๒
15 ท ๓.๑ ป.๒/๓
16 ท ๓.๑ ป.๒/๔
17 ท ๓.๑ ป.๒/๕
18 ท ๓.๑ ป.๒/๖

19 ท ๓.๑ ป.๒/๗

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 มำรยำทในกำรเขียน เช่น

- เขียนให้อ่ำนง่ำย สะอำด ไม่ขีดฆ่ำ
- ไม่ขีดเขียนในที่สำธำรณะ
- ใช้ภำษำเขียนเหมำะสมกับเวลำ
สถำนที่ และบุคคล
- ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่น หรือทำให้
ผู้อื่นเสียหำย
ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อน
 กำรฟังและปฏิบัติตำมคำแนะนำ

และปฏิบัติตำม
คำสั่งที่ซับซ้อน
เล่ำเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นควำมรู้
 กำรจับใจควำมและพูดแสดง

และควำมบันเทิง
ควำมคิดเห็น ควำมรู้สึก จำกเรื่อง
ที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นควำมรู้
บอกสำระสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู

ตั้งคำถำมและตอบคำถำมเกี่ยวกับเรื่อง และควำมบันเทิง เช่น

- รำยกำรสำหรับเด็ก
ที่ฟังและดู
- เพลง
พูดแสดงควำมคิดเห็นและควำมรู้สึก

จำกเรื่องที่ฟังและดู
พูดสื่อสำรได้ชัดเจนตรง
 กำรพูดสื่อสำรในชีวิตประจำวัน เช่น

ตำมวัตถุประสงค์
- กำรขอควำมช่วยเหลือ
- กำรกล่ำวคำขอบคุณ / คำขอโทษ
- กำรเล่ำประสบกำรณ์
ในชีวิตประจำวัน
มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู
 มำรยำทในกำรฟัง เช่น

และกำรพูด
- ตั้งใจฟัง ตำมองผู้พูด
- ไม่รบกวนผู้อื่นขณะที่ฟัง
- ไม่ควรนำอำหำร หรือเครื่องดื่ม
ไปรับประทำนขณะที่ฟัง
- ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง
 มำรยำทในกำรดู เช่น
- ตั้งใจดู
- ไม่ส่งเสียงดัง หรือแสดงอำกำร
รบกวนสมำธิของผู้อื่น
 มำรยำทในกำรพูด เช่น
- ใช้ถ้อยคำและกิริยำที่สุภำพ
เหมำะสมกับกำลเทศะ
- ใช้น้ำเสียงนุ่มนวล
- ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อื่น
กำลังพูด
- ไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อื่นได้รับ
ควำมอับอำย หรือเสียหำย
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๗
ชั้น
ป.2

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
20 ท ๔.๑ ป.๒/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ และเลขไทย
21 ท ๔.๑ ป.๒/๒ เขียนสะกดคำและบอกควำมหมำย
ของคำ

22 ท ๔.๑ ป.๒/๓ เรียบเรียงคำเป็นประโยค
ได้ตรงตำมเจตนำของกำรสื่อสำร
23 ท ๔.๑ ป.๒/๔ บอกลักษณะคำคล้องจอง
24 ท ๔.๑ ป.๒/๕ เลือกใช้ภำษำไทยมำตรฐำน
และภำษำถิ่นได้เหมำะสม
กับกำลเทศะ
25 ท ๕.๑ ป.๒/๑ ระบุข้อคิดที่ได้จำกกำรอ่ำน
หรือกำรฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก
เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
26 ท ๕.๑ ป.๒/๒ ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น
27 ท ๕.๑ ป.๒/๓ ท่องจำบทอำขยำนตำมที่กำหนด และ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่ำ
ตำมควำมสนใจ
รวม ๒๗ ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
 เลขไทย
 ทบทวนหลักกำรใช้ภำษำไทย
ชั้น ป.1 และเรียนรู้เพิ่มเติม
เรื่องต่อไปนี้
- หลักกำรผันอักษร
- หลักกำรอ่ำนและเขียนคำ
ที่มีตัวกำรันต์
- หลักกำรอ่ำนและเขียนคำ
ที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
- หลักกำรอ่ำนและเขียนคำ
ที่มีอักษรนำ
- หลักกำรอ่ำนและเขียนคำที่มี รร
- คำที่มีควำมหมำยตรงข้ำมกัน
 หลักกำรแต่งประโยค
คำคล้องจอง
 ภำษำไทยมำตรฐำน
 ภำษำถิ่น




วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
สำหรับเด็ก เช่น
- นิทำน
- เรื่องสั้น ๆ
- ปริศนำคำทำย
- บทอำขยำน
- บทร้องเล่นที่มีคุณค่ำ
- วรรณคดีและวรรณกรรม
ในบทเรียน

ต้องรู้ ควรรู้
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๘
ชั้น
ป.๓

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
๑ ท ๑.๑ ป.๓/๑ อ่ำนออกเสียงคำ ข้อควำม
เรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรองง่ำย ๆ
ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว
2 ท ๑.๑ ป.๓/๒ อธิบำยควำมหมำยของคำ
และข้อควำมที่อ่ำน

3 ท ๑.๑ ป.๓/๓ ตั้งคำถำมและตอบคำถำมเชิงเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน
4 ท ๑.๑ ป.๓/๔ ลำดับเหตุกำรณ์และคำดคะเน
เหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำนโดยระบุ
เหตุผลประกอบ
5 ท ๑.๑ ป.๓/๕ สรุปควำมรู้และข้อคิดจำกเรื่อง
ที่อ่ำนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
6 ท ๑.๑ ป.๓/๖ อ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ
อย่ำงสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่อง
ที่อ่ำน
7 ท ๑.๑ ป.๓/๗ อ่ำนข้อเขียนเชิงอธิบำยและปฏิบัติ
ตำมคำสั่งหรือข้อแนะนำ
8 ท ๑.๑ ป.๓/๘ อธิบำยควำมหมำยของข้อมูล
จำกแผนภำพ แผนที่ และแผนภูมิ
9 ท ๑.๑ ป.๓/๙ มีมำรยำทในกำรอ่ำน

10 ท ๒.๑ ป.๓/๑ คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 กำรอ่ำนออกเสียงและกำรบอก
ควำมหมำยของคำ และข้อควำม
ที่ประกอบด้วยคำพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ
๑,๒๐๐ คำ โดยเพิ่มคำจำก ป.2 ดังนี้
- คำพ้อง
- คำพิเศษอื่น ๆ เช่น คำที่ใช้ ฑ
ฤฤๅ
- คำที่อ่ำนได้ 2 ลักษณะ
ทั้งตำมอักขรวิธีและตำมควำมนิยม
 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกสื่อต่ำง ๆ
เช่น
- ฉลำกยำและสินค้ำ
- นิทำน
- เรื่องเล่ำสั้น ๆ ในท้องถิ่น
- ข่ำวและเหตุกำรณ์ในชีวิตประจำวัน
- วรรณคดีและวรรณกรรม
ในหนังสือเรียน
- บทเรียนจำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
อื่น ๆ
 กำรอ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ เช่น
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและ
เหมำะสมกับวัย
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนด
ร่วมกัน
 กำรอ่ำนข้อเขียนเชิงอธิบำยและ
ปฏิบัติตำมคำสั่ง หรือข้อแนะนำ
- คำแนะนำต่ำง ๆ ในชีวิตประจำวัน
- ประกำศ ป้ำยโฆษณำ และคำขวัญ
 กำรอ่ำนข้อมูลจำกแผนภำพ แผนที่
และแผนภูมิ
 มำรยำทในกำรอ่ำน เช่น
- ไม่อ่ำนเสียงดังรบกวนผู้อื่น
- ไม่เล่นกันขณะที่อ่ำน
- ไม่ทำลำยหนังสือ
- ไม่ควรแย่งอ่ำน หรือชะโงกหน้ำ
ไปอ่ำนขณะที่ผู้อื่นกำลังอ่ำน
 กำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตำมรูปแบบกำรเขียนตัวอักษรไทย

ต้องรู้ ควรรู้
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๙
ชั้น
ป.3

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
11 ท ๒.๑ ป.๓/๒ เขียนบรรยำยเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ได้อย่ำงชัดเจน
12 ท ๒.๑ ป.๓/๓ เขียนบันทึกประจำวัน
13 ท ๒.๑ ป.๓/๔ เขียนจดหมำยลำครู
14 ท ๒.๑ ป.๓/๕ เขียนเรื่องตำมจินตนำกำร
15 ท ๒.๑ ป.๓/๖ มีมำรยำทในกำรเขียน

16 ท ๓.๑ ป.๓/๑ เล่ำรำยละเอียดเกีย่ วกับเรื่องที่ฟังและดู
ทั้งที่เป็นควำมรู้และควำมบันเทิง
17 ท ๓.๑ ป.๓/๒ บอกสำระสำคัญจำกกำรฟังและกำรดู
18 ท ๓.๑ ป.๓/๓ ตั้งคำถำมและตอบคำถำมเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและดู
19 ท ๓.๑ ป.๓/๔ พูดแสดงควำมคิดเห็นและควำมรู้สึก
จำกเรื่องที่ฟังและดู
20 ท ๓.๑ ป.๓/๕ พูดสื่อสำรได้ชัดเจนตรงตำมวัตถุประสงค์
21 ท ๓.๑ ป.๓/๖ มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู
และกำรพูด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 กำรเขียนบรรยำยสั้น ๆ

 กำรเขียนสะกดคำพื้นฐำน
ไม่น้อยกว่ำ 1,200 คำ
 กำรเขียนบันทึกประจำวัน

 กำรเขียนจดหมำยลำครู

 กำรเขียนเรื่องตำมจินตนำกำร

อย่ำงสั้น ๆ
 มำรยำทในกำรเขียน เช่น

- เขียนให้อ่ำนง่ำย สะอำด ไม่ขีดฆ่ำ
- ไม่ขีดเขียนในที่สำธำรณะ
- ใช้ภำษำเขียนเหมำะสมกับเวลำ
สถำนที่ และบุคคล
- ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือทำให้
ผู้อื่นเสียหำย
 กำรจับใจควำม และพูดแสดง

ควำมคิดเห็น ควำมรู้สึกจำกเรื่อง
ที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นควำมรู้และ

ควำมบันเทิง เช่น
- สำรคดีสำหรับเด็ก

- ข่ำวและเหตุกำรณ์ในชีวิตประจำวัน

กำรพูดสื่อสำรในชีวิตประจำวัน เช่น
- กำรพูดแนะนำสถำนที่
- กำรพูดโน้มน้ำวใจอย่ำงสั้น ๆ
 มำรยำทในกำรฟัง เช่น
- ตั้งใจฟัง ตำมองผู้พูด
- ไม่รบกวนผู้อื่นขณะที่ฟัง
- ไม่ควรนำอำหำร หรือเครื่องดื่ม
ไปรับประทำนขณะที่ฟัง
- ไม่แสดงกิริยำที่ไม่เหมำะสม
เช่น โห่ ฮำ หำว
- ให้เกียรติผู้พูดด้วยกำรปรบมือ
- ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง
 มำรยำทในกำรดู เช่น
- ตั้งใจดู
- ไม่ส่งเสียงดัง หรือแสดงอำกำร
รบกวนสมำธิของผู้อื่น
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๑๐
ชั้น
ป.3

ที่

รหัสตัวชี้วัด

22 ท ๔.๑ ป.๓/๑

23 ท ๔.๑ ป.๓/๒

24 ท ๔.๑ ป.๓/๓
25 ท ๔.๑ ป.๓/๔

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 มำรยำทในกำรพูด เช่น
- ใช้ถ้อยคำและกิริยำที่สุภำพ
เหมำะสมกับกำลเทศะ
- ใช้น้ำเสียงนุ่มนวล
- ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อื่น
กำลังพูด
- ไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อื่นได้รับ
ควำมอับอำย หรือเสียหำย

เขียนสะกดคำและบอกควำมหมำย
 ทบทวนหลักกำรใช้ภำษำไทย
ของคำ
ชั้น ป.2 และเรียนรู้เพิ่มเติม
เรื่องต่อไปนี้
- หลักกำรอ่ำนและเขียน
คำที่ประวิสรรชนีย์ และ
คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
- หลักกำรอ่ำนและเขียนคำที่มี ฑ
ฤ ฤำ
- หลักกำรอ่ำนและเขียนคำที่มี บัน
บรร
- หลักกำรอ่ำนและเขียนคำที่ใช้ รร
- หลักกำรอ่ำนและเขียนคำ
ที่มีตัวกำรันต์
- คำที่อ่ำนได้ 2 ลักษณะ
ทั้งตำมอักขรวิธีและตำมควำมนิยม
- คำพ้อง

ระบุชนิดและหน้ำที่ของคำในประโยค  ชนิดและหน้ำที่ของคำ ได้แก่
- คำนำม
- คำสรรพนำม
- คำกริยำ

ใช้พจนำนุกรมค้นหำควำมหมำยของคำ  กำรใช้พจนำนุกรม

แต่งประโยคง่ำย ๆ
 กำรแต่งประโยคเพื่อกำรสื่อสำร
ได้แก่
- ประโยคบอกเล่ำ
- ประโยคปฏิเสธ
- ประโยคคำถำม
- ประโยคขอร้อง
- ประโยคคำสั่ง
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๑๑
ชั้น
ป.3

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
26 ท ๔.๑ ป.๓/๕ แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ
27 ท ๔.๑ ป.๓/๖
28 ท ๕.๑ ป.๓/๑
29 ท ๕.๑ ป.๓/๒
30 ท ๕.๑ ป.๓/๓
31 ท ๕.๑ ป.๓/๔

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 คำคล้องจอง
 กำรแต่งคำขวัญ

เลือกใช้ภำษำไทยมำตรฐำนและ
 ภำษำไทยมำตรฐำน
ภำษำถิ่นได้เหมำะสมกับกำลเทศะ
 ภำษำถิ่น

ระบุข้อคิดที่ได้จำกกำรอ่ำนวรรณกรรม  วรรณคดีและวรรณกรรม
เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
- นิทำนพื้นบ้ำน

- ปริศนำคำทำย
รู้จักเพลงพื้นบ้ำนและเพลงกล่อมเด็ก
- บทร้อยกรองที่มีคุณค่ำ
เพื่อปลูกฝังควำมชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เพลงพื้นบ้ำน หรือเพลงกล่อมเด็ก 
แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี
ที่มีคุณค่ำ
ที่อ่ำน
- บทอำขยำน

ท่องจำบทอำขยำนตำมที่กำหนดและ
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน
บทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ
รวม ๓๑ ตัวชี้วัด
๒4
7
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๑๒
ชั้น
ป.๔

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1 ท ๑.๑ ป.๔/๑ ๑. อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
2 ท ๑.๑ ป.๔/๒ ๒. อธิบำยควำมหมำยของคำ ประโยค
และสำนวนจำกเรื่องที่อ่ำน

3 ท ๑.๑ ป.๔/๓
4 ท ๑.๑ ป.๔/๔
5 ท ๑.๑ ป.๔/๕
6 ท ๑.๑ ป.๔/๖
7 ท ๑.๑ ป.๔/๗

8 ท ๑.๑ ป.๔/๘
9 ท ๒.๑ ป.๔/๑
10 ท ๒.๑ ป.๔/๒

11 ท ๒.๑ ป.๔/๓

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 กำรอ่ำนออกเสียงร้อยแก้ว
และกำรบอกควำมหมำย
ของถ้อยคำ สำนวน ที่ประกอบด้วย 
- คำที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น
- คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
- คำที่มีอักษรนำ
- คำที่มีตัวกำรันต์
- สำนวนไทย
 กำรอ่ำนทำนองเสนำะบทร้อยกรอง

อ่ำนเรื่องสั้นๆ ตำมเวลำที่กำหนดและ  กำรอ่ำนจับใจควำมจำกสื่อต่ำง ๆ
ตอบคำถำมจำกเรื่องที่อ่ำน
เช่น

- ป้ำยโฆษณำ
แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
- โอวำท
จำกเรื่องที่อ่ำน
- วรรณคดีและวรรณกรรม

คำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำน
ในหนังสือเรียน
โดยระบุเหตุผลประกอบ
- บทเรียนจำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
สรุปควำมรู้และข้อคิดจำกเรื่องที่อ่ำน
อื่น ๆ
เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
อ่ำนหนังสือที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ  กำรอ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ เช่น 
อย่ำงสม่ำเสมอและแสดงควำมคิดเห็น
- หนังสือที่นักเรียนสนใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน
และเหมำะสมกับวัย
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนด
ร่วมกัน

มีมำรยำทในกำรอ่ำน
 มำรยำทในกำรอ่ำน

คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
 กำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
ตำมรูปแบบกำรเขียนตัวอักษรไทย

เขียนสื่อสำรโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน  กำรเขียนสื่อสำร เช่น
และเหมำะสม
- คำขวัญ
- คำแนะนำ
- ประกำศไม่เป็นทำงกำร
- กำรเขียนอธิบำย

เขียนแผนภำพโครงเรื่องและแผนภำพ  กำรนำแผนภำพโครงเรื่องและ
ควำมคิดเพื่อใช้พัฒนำงำนเขียน
แผนภำพควำมคิดไปพัฒนำ
งำนเขียน
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๑๓
ชั้น
ป.4

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
12 ท ๒.๑ ป.๔/๔ เขียนย่อควำมจำกเรื่องสั้น ๆ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 กำรเขียนย่อควำมจำกวรรณคดี
และวรรณกรรมในหนังสือเรียน
หรือสื่อต่ำง ๆ

ท ๒.๑ ป.๔/๕ เขียนจดหมำยถึงเพื่อนและบิดำมำรดำ  กำรเขียนจดหมำยถึงเพื่อนและบิดำ
มำรดำ

ท ๒.๑ ป.๔/๖ เขียนบันทึกและเขียนรำยงำน
 กำรเขียนบันทึกและเขียนรำยงำน
จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ
จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ

ท ๒.๑ ป.๔/๗ เขียนเรื่องตำมจินตนำกำร
 กำรเขียนเรื่องตำมจินตนำกำร

ท ๒.๑ ป.๔/๘ มีมำรยำทในกำรเขียน
 มำรยำทในกำรเขียน

ท ๓.๑ ป.๔/๑ จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจำก  กำรจับใจควำม และกำรพูดแสดง
เรื่องที่ฟังและดู
ควำมคิดเห็นจำกเรื่องที่ฟังและดู

ท ๓.๑ ป.๔/๒ พูดสรุปควำมจำกกำรฟังและดู
ในชีวิตประจำวัน เช่น

ท ๓.๑ ป.๔/๓ พูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็น
- เรื่องเล่ำ
และควำมรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
- เพลง

ท ๓.๑ ป.๔/๔ ตั้งคำถำมและตอบคำถำม
เชิงเหตุผลจำกเรื่องที่ฟังและดู

ท ๓.๑ ป.๔/๕ รำยงำนเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษำ
 กำรรำยงำน เช่น
ค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดู
- กำรพูดลำดับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
และกำรสนทนำ
- กำรพูดลำดับเหตุกำรณ์

ท ๓.๑ ป.๔/๖ มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด  มำรยำทในกำรฟัง กำรดู
และกำรพูด
ท ๔.๑ ป.๔/๑ สะกดคำและบอกควำมหมำยของคำ  ทบทวนสำระกำรเรียนรู้หลักกำรใช้ 
ในบริบทต่ำง ๆ
ภำษำไทย ชั้น ป.1 - 3
 คำเป็นคำตำย

ท ๔.๑ ป.๔/๒ ระบุชนิดและหน้ำที่ของคำในประโยค  ชนิดและหน้ำที่ของคำ
- คำนำม
- คำสรรพนำม
- คำกริยำ

ท ๔.๑ ป.๔/๓ ใช้พจนำนุกรมค้นหำควำมหมำยของคำ  กำรใช้พจนำนุกรม

ท ๔.๑ ป.๔/๔ แต่งประโยคได้ถูกต้องตำมหลักภำษำ  ประโยคสำมัญ

ท ๔.๑ ป.๔/๕ แต่งบทร้อยกรองและคำขวัญ
 คำคล้องจอง
 กำรแต่งกลอนสี่
 คำขวัญ
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๑๔
ชั้น
ป.4

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
28 ท ๔.๑ ป.๔/๖ บอกควำมหมำยของสำนวน
29 ท ๔.๑ ป.๔/๗ เปรียบเทียบภำษำไทยมำตรฐำน
กับภำษำถิ่นได้
30 ท ๕.๑ ป.๔/๑ ระบุข้อคิดจำกนิทำนพื้นบ้ำน
หรือนิทำนคติธรรม
31 ท ๕.๑ ป.๔/๒ อธิบำยข้อคิดจำกกำรอ่ำน
เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง
32 ท ๕.๑ ป.๔/๓ ร้องเพลงพื้นบ้ำน
33 ท ๕.๑ ป.๔/๔ ท่องจำบทอำขยำนตำมที่กำหนด
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำ
ตำมควำมสนใจ
รวม ๓๓ ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 สำนวนไทย
 กำรเปรียบเทียบภำษำไทย
มำตรฐำนกับภำษำถิ่น
 วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น
- นิทำนพื้นบ้ำนในท้องถิ่นตนเอง
หรือนิทำนคติธรรม
- เพลงพื้นบ้ำน
- หนังสืออ่ำนนอกเวลำ
- บทอำขยำน
- วรรณคดีและวรรณกรรม
ในบทเรียน

ต้องรู้ ควรรู้
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๑๕
ชั้น
ป.๕

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
๑ ท ๑.๑ ป.๕/๑ อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
2 ท ๑.๑ ป.๕/๒ อธิบำยควำมหมำยของคำ ประโยค
และข้อควำมที่เป็นกำรบรรยำย
และกำรพรรณนำ
3 ท ๑.๑ ป.๕/๓ อธิบำยควำมหมำยโดยนัย
จำกเรื่องที่อ่ำนอย่ำงหลำกหลำย

4 ท ๑.๑ ป.๕/๔
5 ท ๑.๑ ป.๕/๕

6 ท ๑.๑ ป.๕/๖

7 ท ๑.๑ ป.๕/๗

8 ท ๑.๑ ป.๕/๘
9 ท ๒.๑ ป.๕/๑

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 กำรอ่ำนออกเสียงร้อยแก้ว
ระดับที่ยำกขึ้นและกำรบอก

ควำมหมำยของถ้อยคำ สำนวน
ประกอบด้วย
- คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
- คำที่มีอักษรนำ

- คำที่มีตัวกำรันต์
- สำนวนไทยที่เป็นคำพังเพย
- ข้อควำมที่เป็นกำรบรรยำย
 กำรอ่ำนทำนองเสนำะบทร้อยกรอง

แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกสื่อต่ำง ๆ
จำกเรื่องที่อ่ำน
เช่น
- บทควำมในสำรำนุกรม
- บทควำมปกิณกะในหนังสือพิมพ์ 
วิเครำะห์และแสดงควำมคิดเห็น
- ประกำศไม่เป็นทำงกำร
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำนเพื่อนำไปใช้
- วรรณคดีและวรรณกรรม
ในกำรดำเนินชีวิต
ในหนังสือเรียน
- บทเรียนจำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
อื่น

อ่ำนงำนเขียนเชิงอธิบำย คำสั่ง
 กำรอ่ำนงำนเขียนเชิงอธิบำย คำสั่ง
ข้อแนะนำ และปฏิบัติตำม
ข้อแนะนำ และปฏิบัติตำม เช่น
- กำรใช้พจนำนุกรม
- กำรใช้วัสดุอุปกรณ์
- กำรอ่ำนฉลำกยำ
- คู่มือและเอกสำรของโรงเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน
- ข่ำวสำรทำงรำชกำร
อ่ำนหนังสือที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ  กำรอ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ เช่น 
อย่ำงสม่ำเสมอและแสดงควำมคิดเห็น
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและ
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน
เหมำะสมกับวัย
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนด
ร่วมกัน

มีมำรยำทในกำรอ่ำน
 มำรยำทในกำรอ่ำน

คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
 กำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
และครึ่งบรรทัดตำมรูปแบบ
กำรเขียนตัวอักษรไทย
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๑๖
ชั้น
ป.5

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
10 ท ๒.๑ ป.๕/๒ เขียนสื่อสำรโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน
และเหมำะสม

11 ท ๒.๑ ป.๕/๓
12 ท ๒.๑ ป.๕/๔
13 ท ๒.๑ ป.๕/๕
14 ท ๒.๑ ป.๕/๖
15 ท ๒.๑ ป.๕/๗

16 ท ๒.๑ ป.๕/๘
17 ท ๒.๑ ป.๕/๙
18 ท ๓.๑ ป.๕/๑
19 ท ๓.๑ ป.๕/๒
20 ท ๓.๑ ป.๕/๓

21 ท ๓.๑ ป.๕/๔

22 ท ๓.๑ ป.๕/๕

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 กำรเขียนสื่อสำร เช่น
- คำอวยพร
- คำแนะนำและคำอธิบำยแสดง
ขั้นตอน
- จดหมำยส่วนตัวในชีวิตประจำวัน
- เรียงควำม
- กำรเขียนแสดงควำมรู้สึกและ
ควำมคิดเห็น

เขียนแผนภำพโครงเรื่องและแผนภำพ  กำรนำแผนภำพโครงเรื่อง
ควำมคิดเพื่อใช้พัฒนำงำนเขียน
และแผนภำพควำมคิดไปพัฒนำ
งำนเขียน

เขียนย่อควำมจำกเรื่องที่อ่ำน
 กำรเขียนย่อควำมจำกวรรณคดี
และวรรณกรรมในหนังสือเรียน
หรือสื่อต่ำง ๆ

เขียนจดหมำยถึงผู้ปกครองและญำติ  กำรเขียนจดหมำยถึงผู้ปกครอง
และญำติ

เขียนแสดงควำมรู้สึกและควำมคิดเห็น  กำรเขียนแสดงควำมรู้สึก
ได้ตรงตำมเจตนำ
และควำมคิดเห็น

กรอกแบบรำยกำรต่ำง ๆ
 กำรกรอกแบบรำยกำร
- ใบฝำกเงินและใบถอนเงิน
- ธณำณัติ
- แบบฝำกส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์

เขียนเรื่องตำมจินตนำกำร
 กำรเขียนเรื่องตำมจินตนำกำร

มีมำรยำทในกำรเขียน
 มำรยำทในกำรเขียน

พูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็น และ
 กำรจับใจควำม และกำรพูด
ควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟังและดู
แสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็น
จำกเรื่องที่ฟังและดูจำกสื่อต่ำง ๆ

ตั้งคำถำมและตอบคำถำมเชิงเหตุผล
เช่น
จำกเรื่องที่ฟังและดู
- ข่ำวและเหตุกำรณ์ประจำวัน

วิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือจำกเรื่องที่ฟัง
- โฆษณำ
และดูอย่ำงมีเหตุผล
 กำรวิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือ
จำกเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวัน

พูดรำยงำนเรื่องหรือประเด็น
 กำรรำยงำน เช่น
ที่ศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดู
- กำรพูดลำดับขั้นตอน
และกำรสนทนำ
กำรปฏิบัติงำน
- กำรพูดลำดับเหตุกำรณ์

มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด  มำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด
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๑๗
ชั้น
ป.5

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
23 ท ๔.๑ ป.๕/๑ ระบุชนิดและหน้ำที่ของคำในประโยค

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ชนิดและหน้ำที่ของคำ
- คำวิเศษณ์
- คำบุพบท
- คำเชื่อม
- คำอุทำน
ท ๔.๑ ป.๕/๒ จำแนกส่วนประกอบของประโยค
 กลุ่มคำ หรือวลี
ท ๔.๑ ป.๕/๓ เปรียบเทียบภำษำไทยมำตรฐำน
 ภำษำไทยมำตรฐำน
กับภำษำถิ่น
 ภำษำถิ่น
ท ๔.๑ ป.๕/๔ ใช้คำรำชำศัพท์
 คำรำชำศัพท์
ท ๔.๑ ป.๕/๕ บอกคำภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทย  คำที่มำจำกภำษำต่ำงประเทศ
ท ๔.๑ ป.๕/๖ แต่งบทร้อยกรอง
 กำรแต่งกำพย์ยำนี ๑๑
ท ๔.๑ ป.๕/๗ ใช้สำนวนได้ถูกต้อง
 สำนวนไทยที่เป็นคำพังเพย
ท ๕.๑ ป.๕/๑ สรุปเรื่องจำกวรรณคดีหรือวรรณกรรม  วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น
ที่อ่ำน
- นิทำนพื้นบ้ำนท้องถิ่นอื่น
- สำรคดี
ท ๕.๑ ป.๕/๒ ระบุควำมรู้และข้อคิดจำกกำรอ่ำน
- บทอำขยำนและบทร้อยกรอง
วรรณคดีและวรรณกรรมที่สำมำรถ
ที่มีคุณค่ำ
นำไปใช้ในชีวิตจริง
- หนังสืออ่ำนนอกเวลำ
ท ๕.๑ ป.๕/๓ อธิบำยคุณค่ำของวรรณคดี
- วรรณคดีและวรรณกรรม
และวรรณกรรม
ในบทเรียน
ท ๕.๑ ป.๕/๔ ท่องจำบทอำขยำนตำมที่กำหนดและ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ
รวม ๓๓ ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้
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5

๑๘
ชั้น
ป.๖

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1 ท ๑.๑ ป.๖/๑ อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
2 ท ๑.๑ ป.๖/๒ อธิบำยควำมหมำยของคำ ประโยค
และข้อควำมที่เป็นโวหำร

3 ท ๑.๑ ป.๖/๓
4 ท ๑.๑ ป.๖/๔
5 ท ๑.๑ ป.๖/๕
6 ท ๑.๑ ป.๖/๖

7 ท ๑.๑ ป.๖/๗
8 ท ๑.๑ ป.๖/๘

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 กำรอ่ำนออกเสียงร้อยแก้วที่เป็น
โวหำรต่ำง ๆ ประกอบด้วย
- คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
- คำที่มีอักษรนำ
- คำที่มีตัวกำรันต์
- คำที่มำจำกภำษำต่ำงประเทศ
- อักษรย่อและเครื่องหมำย
วรรคตอน
- วัน เดือน ปีแบบไทย
- ข้อควำมที่เป็นโวหำรต่ำง ๆ
- สำนวนไทยที่เป็นคำพังเพย
และสุภำษิต
 กำรอ่ำนทำนองเสนำะบทร้อยกรอง
ที่เป็นโวหำรต่ำง ๆ
อ่ำนเรื่องสั้นๆ อย่ำงหลำกหลำย
 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกสื่อต่ำง ๆ
โดยจับเวลำแล้วถำมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน
เช่น
- เรื่องสั้น
แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
- บทควำมจำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จำกเรื่องที่อ่ำน
- ประกำศทำงกำร
- วรรณคดีและวรรณกรรม
อธิบำยกำรนำควำมรู้และควำมคิด
ในหนังสือเรียน
จำกเรื่องที่อ่ำนไปตัดสินใจแก้ปัญหำ
- บทเรียนจำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น
ในกำรดำเนินชีวิต
อ่ำนงำนเขียนเชิงอธิบำย คำสั่ง
 กำรอ่ำนงำนเขียนเชิงอธิบำย คำสั่ง
ข้อแนะนำและปฏิบัติตำม
ข้อแนะนำ และปฏิบัติตำม เช่น
- กำรใช้พจนำนุกรม
- กำรปฏิบัติตนในกำรอยู่ร่วมกัน
ในสังคม
- ข้อตกลงในกำรอยู่ร่วมกัน
ในโรงเรียนและกำรใช้สถำนที่
สำธำรณะในชุมชนและท้องถิ่น
อธิบำยควำมหมำยของข้อมูล
 กำรอ่ำนข้อมูลจำกแผนผัง แผนที่
จำกกำรอ่ำนแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ
แผนภูมิ และกรำฟ
และกรำฟ
อ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ
 กำรอ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ เช่น
และอธิบำยคุณค่ำที่ได้รับ
- หนังสือที่นักเรียนสนใจ
และเหมำะสมกับวัย
- หนังสืออ่ำนที่ครูและนักเรียน
กำหนดร่วมกัน

ต้องรู้ ควรรู้
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๑๙
ชั้น
ป.6

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
9 ท ๑.๑ ป.๖/๙ มีมำรยำทในกำรอ่ำน
10 ท ๒.๑ ป.๖/๑ คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 มำรยำทในกำรอ่ำน

 กำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัดตำมรูปแบบ
กำรเขียนตัวอักษรไทย

11 ท ๒.๑ ป.๖/๒ เขียนสื่อสำรโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน  กำรเขียนสื่อสำร เช่น
และเหมำะสม
- จดหมำยกิจธุระในชีวิตประจำวัน
- รำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ

12 ท ๒.๑ ป.๖/๓ เขียนแผนภำพโครงเรื่อง และแผนภำพ  กำรเขียนแผนภำพโครงเรื่อง
ควำมคิดเพื่อใช้พัฒนำงำนเขียน
และแผนภำพควำมคิด

13 ท ๒.๑ ป.๖/๔ เขียนเรียงควำม
 กำรเขียนเรียงควำม

14 ท ๒.๑ ป.๖/๕ เขียนย่อควำมจำกเรื่องที่อ่ำน
 กำรเขียนย่อควำมจำกวรรณคดี
และวรรณกรรมในหนังสือเรียน
หรือสื่อต่ำง ๆ

15 ท ๒.๑ ป.๖/๖ เขียนจดหมำยส่วนตัว
 กำรเขียนจดหมำยส่วนตัว
ในชีวิตประจำวัน เช่น
- จดหมำยขอโทษ
- จดหมำยแสดงควำมขอบคุณ
- จดหมำยแสดงควำมเห็นใจ
- จดหมำยแสดงควำมยินดี

16 ท ๒.๑ ป.๖/๗ กรอกแบบรำยกำรต่ำง ๆ
 กำรกรอกแบบรำยกำร
- แบบคำร้องต่ำง ๆ
- ใบสมัครศึกษำต่อ
- แบบฝำกส่งพัสดุและไปรษณียภัณฑ์

17 ท ๒.๑ ป.๖/๘ เขียนเรื่องตำมจินตนำกำร
 กำรเขียนเรื่องตำมจินตนำกำร
และสร้ำงสรรค์
 กำรเขียนโน้มน้ำวใจ

18 ท ๒.๑ ป.๖/๙ มีมำรยำทในกำรเขียน
 มำรยำทในกำรเขียน

19 ท ๓.๑ ป.๖/๑ พูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
 กำรพูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
จุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู
และวิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือ

ของเรื่องที่ฟังและดูจำกสื่อต่ำง ๆ
20 ท ๓.๑ ป.๖/๒ ตั้งคำถำมและตอบคำถำมเชิงเหตุผล
- นิทรรศกำร
จำกเรื่องที่ฟังและดู
- สื่อสังคมออนไลน์

21 ท ๓.๑ ป.๖/๓ วิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือจำกกำรฟัง
และดูสื่อโฆษณำอย่ำงมีเหตุผล

22 ท ๓.๑ ป.๖/๔ พูดรำยงำนเรื่องหรือประเด็น
 กำรพูดนำเสนอรำยงำนกำรศึกษำ
ที่ศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดู และ
ค้นคว้ำ
กำรสนทนำ

23 ท ๓.๑ ป.๖/๕ พูดโน้มน้ำวอย่ำงมีเหตุผล และ
 กำรพูดโน้มน้ำวในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
น่ำเชื่อถือ
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๒๐
ชั้น
ป.6

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
24 ท ๓.๑ ป.๖/๖ มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด
25 ท ๔.๑ ป.๖/๑ วิเครำะห์ชนิดและหน้ำที่ของคำ
ในประโยค

26 ท ๔.๑ ป.๖/๒ ใช้คำได้เหมำะสมกับกำลเทศะ
และบุคคล
27 ท ๔.๑ ป.๖/๓ รวบรวมและบอกควำมหมำย
ของคำภำษำต่ำงประเทศที่ใช้
ในภำษำไทย
28 ท ๔.๑ ป.๖/๔ ระบุลักษณะของประโยค

29 ท ๔.๑ ป.๖/๕ แต่งบทร้อยกรอง
30 ท ๔.๑ ป.๖/๖ วิเครำะห์และเปรียบเทียบสำนวน
ที่เป็นคำพังเพย และสุภำษิต
31 ท ๕.๑ ป.๖/๑ แสดงควำมคิดเห็นจำกวรรณคดี
หรือวรรณกรรมที่อ่ำน
32 ท ๕.๑ ป.๖/๒ เล่ำนิทำนพื้นบ้ำนท้องถิ่นตนเอง
และนิทำนพื้นบ้ำนของท้องถิ่นอื่น
33 ท ๕.๑ ป.๖/๓ อธิบำยคุณค่ำของวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่ำนและนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
34 ท ๕.๑ ป.๖/๔ ท่องจำบทอำขยำนตำมที่กำหนดและ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ
รวม ๓๔ ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 มำรยำทในกำรฟัง กำรดู
และกำรพูด
 ชนิดและหน้ำที่ของคำ
- คำนำม
- คำสรรพนำม
- คำกริยำ
- คำวิเศษณ์
- คำบุพบท
- คำเชื่อม
- คำอุทำน
 คำรำชำศัพท์
 ระดับภำษำ


คำที่มำจำกภำษำต่ำงประเทศ

กำรวิเครำะห์ส่วนประกอบ
ของประโยค
- ประโยคสำมัญ
- ประโยครวม
- ประโยคซ้อน
 กลอนสุภำพ
 สำนวนไทยที่เป็นคำพังเพย
และสุภำษิต
 วรรณคดีและวรรณกรรม
- นิทำนพื้นบ้ำนอำเซียน
- บทร้อยกรองที่มีคุณค่ำ
- บทอำขยำน
- หนังสืออ่ำนนอกเวลำ
- วรรณคดีและวรรณกรรม
ในบทเรียน


ต้องรู้ ควรรู้













๒8
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๒๑
ชั้น
ม.๑

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
๑ ท ๑.๑ ม.๑/๑ ๑. อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมำะสม
กับเรื่องที่อ่ำน
๒ ท ๑.๑ ม.๑/๒ จับใจควำมสำคัญจำกเรื่องที่อ่ำน
3 ท ๑.๑ ม.๑/๓ ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริง
กับข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำน
4 ท ๑.๑ ม.๑/๔ ระบุและอธิบำยคำเปรียบเทียบ
และคำที่มีหลำยควำมหมำย
ในบริบทต่ำง ๆ จำกกำรอ่ำน
5 ท ๑.๑ ม.๑/๕ ตีควำมคำยำกในเอกสำรวิชำกำร
โดยพิจำรณำจำกบริบท
6 ท ๑.๑ ม.๑/๖ ระบุข้อสังเกตและควำมสมเหตุสมผล
ของงำนเขียนประเภทชักจูงโน้มน้ำวใจ
7 ท ๑.๑ ม.๑/๗ ปฏิบัติตำมคู่มือแนะนำวิธีกำร
ใช้งำนของเครื่องมือหรือเครื่องใช้
ในระดับที่ยำกขึ้น
8 ท ๑.๑ ม.๑/๘ วิเครำะห์คุณค่ำที่ได้รับจำกกำรอ่ำน
งำนเขียนอย่ำงหลำกหลำย
เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหำในชีวิต
9 ท ๑.๑ ม.๑/๙ มีมำรยำทในกำรอ่ำน
10 ท ๒.๑ ม.๑/๑ คัดลำยมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
11 ท ๒.๑ ม.๑/๒ เขียนสื่อสำรโดยใช้ถ้อยคำถูกต้อง
ชัดเจน เหมำะสม และสละสลวย
12 ท ๒.๑ ม.๑/๓ เขียนบรรยำยประสบกำรณ์โดยระบุ
สำระสำคัญและรำยละเอียดสนับสนุน
13 ท ๒.๑ ม.๑/๔ เขียนเรียงควำม
14 ท ๒.๑ ม.๑/๕ เขียนย่อควำมจำกเรื่องที่อ่ำน
15 ท ๒.๑ ม.๑/๖ เขียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสำระ
จำกสื่อที่ได้รับ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 กำรอ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้ว
ที่เป็นบทบรรยำยจำกหนังสือเรียน
หรือสื่ออื่น ๆ
 กำรอ่ำนทำนองเสนำะบทร้อยกรอง
ประเภทกำพย์

 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกวรรณคดี

และวรรณกรรมในหนังสือเรียน
รวมทั้งบทเรียนจำกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้อื่น ๆ





กำรอ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ เช่น
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและ
เหมำะสมกับวัย
- หนังสืออ่ำนที่ครูและนักเรียน
กำหนดร่วมกัน
 มำรยำทในกำรอ่ำน
 กำรคัดลำยมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
ตำมรูปแบบกำรเขียนตัวอักษรไทย
 กำรเขียนแนะนำตนเอง หรือ
สถำนที่สำคัญ
 กำรเขียนเรียงควำมบรรยำย
ประสบกำรณ์


กำรเขียนย่อควำมจำกวรรณคดี
และวรรณกรรมในหนังสือเรียน
หรือสื่อต่ำง ๆ
 กำรเขียนแสดงควำมคิดเห็น




กำรอ่ำนและปฏิบัติตำมเอกสำรคู่มือ
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๒๒
ชั้น
ม.1

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
16 ท ๒.๑ ม.๑/๗ เขียนจดหมำยส่วนตัวและจดหมำย
กิจธุระ
17 ท ๒.๑ ม.๑/๘
18 ท ๒.๑ ม.๑/๙
19 ท ๓.๑ ม.๑/๑
20 ท ๓.๑ ม.๑/๒
21 ท ๓.๑ ม.๑/๓
22 ท ๓.๑ ม.๑/๔
23 ท ๓.๑ ม.๑/๕
24 ท ๓.๑ ม.๑/๖
25 ท ๔.๑ ม.๑/๑
26 ท ๔.๑ ม.๑/๒
27 ท ๔.๑ ม.๑/๓
28 ท ๔.๑ ม.๑/๔
29 ท ๔.๑ ม.๑/๕
30 ท ๔.๑ ม.๑/๖

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 กำรเขียนจดหมำยส่วนตัว
ในชีวิตประจำวัน
 กำรเขียนจดหมำยกิจธุระ
เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ
 กำรเขียนรำยงำนจำกกำรศึกษำ
และโครงงำน
ค้นคว้ำ
 กำรเขียนรำยงำนโครงงำน
มีมำรยำทในกำรเขียน
 มำรยำทในกำรเขียน
พูดสรุปใจควำมสำคัญของเรื่องที่ฟัง
 กำรพูดสรุปควำม พูดแสดง
และดู
ควำมคิดเห็นจำกเรื่องที่ฟังและดู
 กำรพูดประเมินควำมน่ำเชื่อถือ
เล่ำเรื่องย่อจำกเรื่องที่ฟังและดู
ของสื่อที่มีเนื้อหำโน้มน้ำวใจ
พูดแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงสร้ำงสรรค์
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
ประเมินควำมน่ำเชื่อถือของสื่อ
ที่มีเนื้อหำโน้มน้ำวใจ
พูดรำยงำนเรื่องหรือประเด็น
 กำรพูดรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ
ที่ศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดู
และกำรสนทนำ
มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด  มำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด
อธิบำยลักษณะของเสียงในภำษำไทย  เสียงในภำษำไทย
สร้ำงคำในภำษำไทย
 กำรสร้ำงคำ
- คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน
วิเครำะห์ชนิดและหน้ำที่ของคำ
 ชนิดและหน้ำที่ของคำ
ในประโยค
วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของภำษำพูด  ระดับภำษำ
และภำษำเขียน
แต่งบทร้อยกรอง
 หลักกำรแต่งกำพย์ยำนี ๑๑
และกำพย์ฉบัง 16
จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพย  สำนวนไทยที่เป็นคำพังเพย
และสุภำษิต
และสุภำษิต

ต้องรู้ ควรรู้
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๒๓
ชั้น
ม.1

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
31 ท ๕.๑ ม.๑/๑ สรุปเนื้อหำวรรณคดีและวรรณกรรม
ที่อ่ำน
32 ท ๕.๑ ม.๑/๒ วิเครำะห์วรรณคดีและวรรณกรรม
ที่อ่ำนพร้อมยกเหตุผลประกอบ
33 ท ๕.๑ ม.๑/๓ อธิบำยคุณค่ำของวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่ำน
34 ท ๕.๑ ม.๑/๔ สรุปควำมรู้และข้อคิดจำกกำรอ่ำน
เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
35 ท ๕.๑ ม.๑/๕ ท่องจำบทอำขยำนตำมที่กำหนดและ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ
รวม ๓๕ ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 กำรวิเครำะห์คุณค่ำและข้อคิด
จำกวรรณคดีประเภทกำพย์ รวมทั้ง
วรรณคดีและวรรณกรรมที่มีเนื้อหำ 
เกี่ยวกับ
- บันทึกกำรเดินทำง

- วรรณกรรมท้องถิ่นของตน
- เรื่องสั้น

- สำรคดี
 บทอำขยำนและหนังสืออ่ำน

นอกเวลำ
๓๑
๔
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๒๔
ชั้น
ม.๒

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
๑ ท ๑.๑ ม.๒/๑ อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

2 ท ๑.๑ ม.๒/๒ จับใจควำมสำคัญ สรุปควำม และ
อธิบำยรำยละเอียดจำกเรื่องที่อ่ำน
3 ท ๑.๑ ม.๒/๓ เขียนผังควำมคิดเพื่อแสดงควำมเข้ำใจ
ในบทเรียนต่ำง ๆ ที่อ่ำน
4 ท ๑.๑ ม.๒/๔ อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น
และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน
5 ท ๑.๑ ม.๒/๕ วิเครำะห์และจำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูล
สนับสนุน และข้อคิดเห็นจำกบทควำม
ที่อ่ำน
6 ท ๑.๑ ม.๒/๖ ระบุข้อสังเกตกำรชวนเชื่อ กำรโน้มน้ำว
หรือควำมสมเหตุสมผลของงำนเขียน
7 ท ๑.๑ ม.๒/๗ อ่ำนหนังสือ บทควำม หรือคำประพันธ์
อย่ำงหลำกหลำย และประเมินคุณค่ำ
หรือแนวคิดที่ได้จำกกำรอ่ำน
เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหำในชีวิต
8 ท ๑.๑ ม.๒/๘ มีมำรยำทในกำรอ่ำน
9 ท ๒.๑ ม.๒/๑ คัดลำยมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
10 ท ๒.๑ ม.๒/๒ เขียนบรรยำยและพรรณนำ
11 ท ๒.๑ ม.๒/๓ เขียนเรียงควำม
12 ท ๒.๑ ม.๒/๔ เขียนย่อควำม
13 ท ๒.๑ ม.๒/๕ เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ
14 ท ๒.๑ ม.๒/๖ ๖. เขียนจดหมำยกิจธุระ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 กำรอ่ำนออกเสียงร้อยแก้ว
ที่เป็นบทพรรณนำจำกหนังสือเรียน
หรือสื่ออื่น ๆ
 กำรอ่ำนทำนองเสนำะบทร้อยกรอง
ประเภทกลอน

 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกวรรณคดี
และวรรณกรรมในหนังสือเรียน

รวมทั้งบทเรียนจำกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้อื่น ๆ



กำรอ่ำนตำมควำมสนใจ เช่น
- หนังสืออ่ำนนอกเวลำ
- หนังสือที่นักเรียนสนใจ
และเหมำะสมกับวัย
- หนังสืออ่ำนที่ครูและนักเรียน
กำหนดร่วมกัน
 มำรยำทในกำรอ่ำน
 กำรคัดลำยมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
ตำมรูปแบบกำรเขียนตัวอักษรไทย
 กำรเขียนเรียงควำมที่มีบรรยำย
โวหำรและพรรณำโวหำร
 กำรเขียนย่อควำมจำกวรรณคดี
และวรรณกรรมในหนังสือเรียน
และสื่อต่ำง ๆ
 กำรเขียนรำยงำนจำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ
 กำรเขียนจดหมำยกิจธุระ
ในชีวิตประจำวัน
- จดหมำยเชิญวิทยำกร
- จดหมำยขอบคุณวิทยำกร
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๒๕
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.2 15 ท ๒.๑ ม.๒/๗ เขียนวิเครำะห์ วิจำรณ์ และแสดง
ควำมรู้ ควำมคิดเห็น หรือโต้แย้ง
ในเรื่องที่อ่ำนอย่ำงมีเหตุผล
16 ท ๒.๑ ม.๒/๘ มีมำรยำทในกำรเขียน
17 ท ๓.๑ ม.๒/๑ พูดสรุปใจควำมสำคัญของเรื่องที่ฟัง
และดู
18 ท ๓.๑ ม.๒/๒ วิเครำะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
และควำมน่ำเชื่อถือของข่ำวสำร
จำกสื่อต่ำง ๆ
19 ท ๓.๑ ม.๒/๓ วิเครำะห์และวิจำรณ์เรื่องที่ฟัง
และดูอย่ำงมีเหตุผลเพื่อนำข้อคิด
มำประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินชีวิต
20 ท ๓.๑ ม.๒/๔ พูดในโอกำสต่ำง ๆ ได้ตรงตำม
วัตถุประสงค์
21 ท ๓.๑ ม.๒/๕ พูดรำยงำนเรื่องหรือประเด็น
ที่ศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดูและ
กำรสนทนำ
22 ท ๓.๑ ม.๒/๖ มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด
23 ท ๔.๑ ม.๒/๑ สร้ำงคำในภำษำไทย
24 ท ๔.๑ ม.๒/๒ วิเครำะห์โครงสร้ำงประโยคสำมัญ
ประโยครวม และประโยคซ้อน
25 ท ๔.๑ ม.๒/๓ แต่งบทร้อยกรอง
26 ท ๔.๑ ม.๒/๔ ใช้คำรำชำศัพท์
27 ท ๔.๑ ม.๒/๕ รวบรวมและอธิบำยควำมหมำย
ของคำภำษำต่ำงประเทศที่ใช้
ในภำษำไทย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 กำรเขียนวิเครำะห์ วิจำรณ์
และแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็น
หรือโต้แย้งจำกวรรณคดี
และวรรณกรรมในหนังสือเรียน
หรือสื่อต่ำง ๆ
 มำรยำทในกำรเขียน
 กำรพูดสรุปควำม พูดวิเครำะห์
และวิจำรณ์ พูดแสดงควำมรู้สึก
และควำมคิดเห็นจำกเรื่องที่ฟัง
และดู

ต้องรู้ ควรรู้







กำรพูดในโอกำสต่ำง ๆ เช่น
- กำรพูดอวยพร
- กำรพูดโฆษณำ
 กำรพูดรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ


มำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด
 กำรสร้ำงคำสมำส
 ลักษณะของประโยคในภำษำไทย
- ประโยคสำมัญ
- ประโยครวม
- ประโยคซ้อน
 หลักกำรแต่งกลอนสุภำพ
กลอนดอกสร้อย กลอนสักวำ
 คำรำชำศัพท์และคำสุภำพ
 คำที่มำจำกภำษำต่ำงประเทศ
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๒๖
ชั้น
ม.2

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
28 ท ๕.๑ ม.๒/๑ สรุปเนื้อหำวรรณคดีและวรรณกรรม
ที่อ่ำนในระดับที่ยำกขึ้น
29 ท ๕.๑ ม.๒/๒ วิเครำะห์และวิจำรณ์วรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น
ที่อ่ำน พร้อมยกเหตุผลประกอบ
30 ท ๕.๑ ม.๒/๓ อธิบำยคุณค่ำของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่ำน
31 ท ๕.๑ ม.๒/๔ สรุปควำมรู้และข้อคิดจำกกำรอ่ำน
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
32 ท ๕.๑ ม.๒/๕ ท่องจำบทอำขยำนตำมที่กำหนดและ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ
รวม ๓๒ ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 กำรวิเครำะห์คุณค่ำและข้อคิด
จำกวรรณคดีประเภทกลอน รวมทั้ง
วรรณคดีและวรรณกรรมที่มีเนื้อหำ 
เกี่ยวกับ
- ขนบธรรมเนียมประเพณี
และกำรยอพระเกียรติ

- วรรณกรรมท้องถิ่นอื่น
- เรื่องสั้น

- สำรคดี
 บทอำขยำนและหนังสืออ่ำนนอกเวลำ

๒6
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๒๗
ชั้น
ม.๓

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1 ท ๑.๑ ม.๓/๑ อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
และเหมำะสมกับเรื่องที่อ่ำน
2 ท ๑.๑ ม.๓/๒ ระบุควำมแตกต่ำงของคำ
ที่มีควำมหมำยโดยตรง
และควำมหมำยโดยนัย
3 ท ๑.๑ ม.๓/๓ ระบุใจควำมสำคัญและรำยละเอียด
ของข้อมูลที่สนับสนุนจำกเรื่องที่อ่ำน
4 ท ๑.๑ ม.๓/๔ อ่ำนเรื่องต่ำง ๆ แล้วเขียนกรอบ
แนวคิด ผังควำมคิด บันทึก
ย่อควำมและรำยงำน
5 ท ๑.๑ ม.๓/๕ วิเครำะห์ วิจำรณ์ และประเมิน
เรื่องที่อ่ำนโดยใช้กลวิธีกำรเปรียบเทียบ
เพื่อให้ผู้อ่ำนเข้ำใจได้ดีขึ้น
6 ท ๑.๑ ม.๓/๖ ประเมินควำมถูกต้องของข้อมูล
ที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่ำน
7 ท ๑.๑ ม.๓/๗ วิจำรณ์ควำมสมเหตุสมผล
กำรลำดับควำม และควำมเป็นไปได้
ของเรื่อง
8 ท ๑.๑ ม.๓/๘ วิเครำะห์เพื่อแสดงควำมคิดเห็น
โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน
9 ท ๑.๑ ม.๓/๙ ตีควำมและประเมินคุณค่ำแนวคิดที่ได้
จำกงำนเขียนอย่ำงหลำกหลำย
เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหำในชีวิต

10 ท ๑.๑ ม.๓/๑๐ มีมำรยำทในกำรอ่ำน
11 ท ๒.๑ ม.๓/๑ คัดลำยมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
12 ท ๒.๑ ม.๓/๒ เขียนข้อควำมโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้อง
ตำมระดับภำษำ
13 ท ๒.๑ ม.๓/๓ เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ
โดยเล่ำเหตุกำรณ์ ข้อคิดเห็น
และทัศนคติในเรื่องต่ำง ๆ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 กำรอ่ำนออกเสียงร้อยแก้ว
ที่เป็นบทบรรยำยและพรรณนำ
จำกหนังสือเรียน หรือสื่ออื่น ๆ
 กำรอ่ำนทำนองเสนำะบทร้อยกรอง
ประเภทโคลงสี่สุภำพ

 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกวรรณคดี
และวรรณกรรมในหนังสือเรียน
รวมทั้งบทเรียนจำกกลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้อื่น ๆ





กำรอ่ำนตำมควำมสนใจ เช่น
- หนังสืออ่ำนนอกเวลำ
- หนังสืออ่ำนตำมควำมสนใจ
และตำมวัยของนักเรียน
- หนังสืออ่ำนที่ครูและนักเรียน
ร่วมกันกำหนด
 มำรยำทในกำรอ่ำน
 กำรคัดลำยมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
ตำมรูปแบบกำรเขียนตัวอักษรไทย
 กำรเขียนคำอวยพร คำขวัญ
และโฆษณำ
 กำรเขียนอัตชีวประวัติ
หรือชีวประวัติ
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๒๘
ชั้น
ม.3

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
14 ท ๒.๑ ม.๓/๔ เขียนย่อควำม
15 ท ๒.๑ ม.๓/๕ เขียนจดหมำยกิจธุระ

16 ท ๒.๑ ม.๓/๖ เขียนอธิบำย ชี้แจง แสดงควำมคิดเห็น
และโต้แย้งอย่ำงมีเหตุผล
17 ท ๒.๑ ม.๓/๗ เขียนวิเครำะห์ วิจำรณ์ และแสดง
ควำมรู้ ควำมคิดเห็น หรือโต้แย้ง
ในเรื่องต่ำง ๆ

18 ท ๒.๑ ม.๓/๘ กรอกแบบสมัครงำนพร้อมเขียน
บรรยำยเกี่ยวกับควำมรู้และทักษะ
ของตนเองที่เหมำะสมกับงำน
19 ท ๒.๑ ม.๓/๙ เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ และ
โครงงำน
20 ท ๒.๑ ม.๓/๑๐ มีมำรยำทในกำรเขียน
21 ท ๓.๑ ม.๓/๑ แสดงควำมคิดเห็นและประเมินเรื่อง
จำกกำรฟังและกำรดู
22 ท ๓.๑ ม.๓/๒ วิเครำะห์และวิจำรณ์เรื่องที่ฟัง
และดูเพื่อนำข้อคิดมำประยุกต์ใช้
ในกำรดำเนินชีวิต
23 ท ๓.๑ ม.๓/๓ พูดรำยงำนเรื่องหรือประเด็น
ที่ศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดู
และกำรสนทนำ
24 ท ๓.๑ ม.๓/๔ พูดในโอกำสต่ำง ๆ ได้ตรงตำม
วัตถุประสงค์
25 ท ๓.๑ ม.๓/๕ พูดโน้มน้ำวโดยนำเสนอหลักฐำน
ตำมลำดับเนื้อหำอย่ำงมีเหตุผล
และน่ำเชื่อถือ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 กำรเขียนย่อควำมจำกวรรณคดี
และวรรณกรรมในหนังสือเรียน
หรือสื่อต่ำง ๆ
 กำรเขียนจดหมำยกิจธุระ
ในชีวิตประจำวัน
- จดหมำยเชิญ
- จดหมำยขอควำมอนุเครำะห์
- จดหมำยแสดงควำมขอบคุณ
 กำรเขียนอธิบำย ชี้แจง
แสดงควำมคิดเห็น และโต้แย้ง
ในเรื่องต่ำง ๆ
 กำรเขียนวิเครำะห์ วิจำรณ์
และแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็น
หรือโต้แย้งจำกสื่อต่ำง ๆ เช่น
- บทโฆษณำ
- บทควำมทำงวิชำกำร
 กำรกรอกแบบสมัครงำน
กำรเขียนรำยงำน ได้แก่
- กำรเขียนรำยงำนจำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ
- กำรเขียนรำยงำนโครงงำน
 มำรยำทในกำรเขียน
 กำรพูดแสดงควำมคิดเห็น
พูดวิเครำะห์ วิจำรณ์และประเมินค่ำ
จำกเรื่องที่ฟังและดู

ต้องรู้ ควรรู้



















กำรพูดรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ



กำรพูดในโอกำสต่ำง ๆ เช่น
- กำรอภิปรำย
- กำรพูดโน้มน้ำวใจ
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๒๙
ชั้น
ม.3

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
26 ท ๓.๑ ม.๓/๖ มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด
27 ท ๔.๑ ม.๓/๑ จำแนกและใช้คำภำษำต่ำงประเทศ
ที่ใช้ในภำษำไทย
28 ท ๔.๑ ม.๓/๒ วิเครำะห์โครงสร้ำงประโยคซับซ้อน
29 ท ๔.๑ ม.๓/๓ วิเครำะห์ระดับภำษำ
30 ท ๔.๑ ม.๓/๔ ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ
31 ท ๔.๑ ม.๓/๕ อธิบำยควำมหมำยคำศัพท์ทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ
32 ท ๔.๑ ม.๓/๖ แต่งบทร้อยกรอง
33 ท ๕.๑ ม.๓/๑ สรุปเนื้อหำวรรณคดี วรรณกรรมและ
วรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยำกยิ่งขึ้น
34 ท ๕.๑ ม.๓/๒ วิเครำะห์วิถีไทยและคุณค่ำจำกวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่ำน
35 ท ๕.๑ ม.๓/๓ สรุปควำมรู้และข้อคิดจำกกำรอ่ำน
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
36 ท ๕.๑ ม.๓/๔ ท่องจำและบอกคุณค่ำบทอำขยำน
ตำมที่กำหนด และบทร้อยกรอง
ที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ
และนำไปใช้อ้ำงอิง
รวม ๓๖ ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 มำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด

 คำที่มำจำกภำษำต่ำงประเทศ
กำรสร้ำงคำสมำส

 ประโยคซับซ้อน

 ระดับภำษำ

 คำทับศัพท์
 คำศัพท์บัญญัติ

 คำศัพท์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ

 หลักกำรแต่งโคลงสี่สุภำพ

 กำรวิเครำะห์คุณค่ำและข้อคิด
จำกวรรณคดีประเภทโคลงสี่สุภำพ
รวมทั้งวรรณคดีและวรรณกรรม

ที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับ
- คำสอนและประวัติศำสตร์

- วรรณกรรมอำเซียน
- เรื่องสั้น

- สำรคดี
 บทอำขยำนและหนังสืออ่ำนนอกเวลำ
๓0
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๓๐
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๔ - ๖ ๑ ท ๑.๑ ม.๔ – ๖/๑ อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรองได้อย่ำงถูกต้อง
ไพเรำะ และเหมำะสมกับ
เรื่องที่อ่ำน
๒ ท ๑.๑ ม.๔ – ๖/๒
3 ท ๑.๑ ม.๔ – ๖/๓
4 ท ๑.๑ ม.๔ – ๖/๔

5 ท ๑.๑ ม.๔ – ๖/๕
6 ท ๑.๑ ม.๔ – ๖/๖
7 ท ๑.๑ ม.๔ – ๖/๗
8 ท ๑.๑ ม.๔ – ๖/๘

9 ท ๑.๑ ม.๔ – ๖/๙

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 กำรอ่ำนออกเสียงร้อยแก้ว
ประเภทต่ำง ๆ เช่น ข่ำว บทโฆษณำ
บทควำม จำกหนังสือเรียน
และสื่ออื่น ๆ
 กำรอ่ำนทำนองเสนำะ โคลง ฉันท์
กำพย์ กลอน และร่ำย

ตีควำม แปลควำม และ
 กำรอ่ำนจับใจควำมวรรณคดี
ขยำยควำมเรื่องที่อ่ำน
และวรรณกรรมในหนังสือเรียน

รวมทั้งบทเรียนจำกกลุ่มสำระ
วิเครำะห์และวิจำรณ์เรื่องที่อ่ำน
กำรเรียนรู้อื่น ๆ
ในทุก ๆ ด้ำนอย่ำงมีเหตุผล

คำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำน
และประเมินค่ำเพื่อนำควำมรู้
ควำมคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหำ
ในกำรดำเนินชีวิต

วิเครำะห์ วิจำรณ์ แสดง
ควำมคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่ำน
และเสนอควำมคิดใหม่อย่ำงมีเหตุผล

ตอบคำถำมจำกกำรอ่ำนงำนเขียน
ประเภทต่ำง ๆ ภำยในเวลำที่กำหนด

อ่ำนเรื่องต่ำง ๆ แล้วเขียน
กรอบแนวคิด ผังควำมคิด บันทึก
ย่อควำม และรำยงำน

สังเครำะห์ควำมรู้จำกกำรอ่ำน
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
แหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ มำพัฒนำตน
พัฒนำกำรเรียน และพัฒนำควำมรู้
ทำงอำชีพ

๙. มีมำรยำทในกำรอ่ำน
 มำรยำทในกำรอ่ำน
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๓๑
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ม.4-6 10 ท ๒.๑ ม.๔ - ๖/๑

ตัวชี้วัด
เขียนสื่อสำรในรูปแบบต่ำง ๆ
ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ โดยใช้
ภำษำเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล
และสำระสำคัญชัดเจน

11 ท ๒.๑ ม.๔ - ๖/๒

เขียนเรียงควำม

12 ท ๒.๑ ม.๔ - ๖/๓

เขียนย่อควำมจำกสื่อที่มีรูปแบบ
และเนื้อหำหลำกหลำย

13 ท ๒.๑ ม.๔ - ๖/๔

ผลิตงำนเขียนของตนเอง
ในรูปแบบต่ำงๆ

14 ท ๒.๑ ม.๔ - ๖/๕

ประเมินงำนเขียนของผู้อื่น
แล้วนำมำพัฒนำงำนเขียน
ของตนเอง

15 ท ๒.๑ ม.๔ - ๖/๖

เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ
เรื่องที่สนใจตำมหลักกำรเขียน
เชิงวิชำกำร และใช้ข้อมูล
สำรสนเทศอ้ำงอิงอย่ำงถูกต้อง
บันทึกกำรศึกษำค้นคว้ำ
เพื่อนำไปพัฒนำตนเอง
อย่ำงสม่ำเสมอ
มีมำรยำทในกำรเขียน

16 ท ๒.๑ ม.๔ - ๖/๗
17 ท ๒.๑ ม.๔ - ๖/๘

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 กำรเขียนสื่อสำรในรูปแบบต่ำง ๆ
เช่น
- กำรเขียนประวัติย่อในกำร
สมัครงำน หรือศึกษำต่อ
- กำรเขียนจดหมำยกิจธุระ
ในชีวิตประจำวัน
- กำรเขียนโครงงำน
- กำรเขียนรำยงำนวิชำกำร
- กำรเขียนรำยงำนกำรประชุม
- กำรกรอกแบบรำยกำรต่ำง ๆ
ในชีวิตประจำวัน
- กำรเขียนวิจำรณ์
 กำรเขียนเรียงควำม
 กำรเขียนย่อควำมจำกวรรณคดี
และวรรณกรรมในหนังสือเรียน
หรือสื่อต่ำง ๆ
 กำรเขียนในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น
- สำรคดี
- บันเทิงคดี
 กำรประเมินคุณค่ำงำนเขียน
ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น
- แนวคิดของผู้เขียน
- กำรใช้ถ้อยคำ
- กำรเรียบเรียง
- สำนวนโวหำร
- กลวิธีในกำรเขียน
 กำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร
โดยเน้นกำรเขียนอ้ำงอิงข้อมูล
สำรสนเทศที่ถูกต้อง




ต้องรู้ ควรรู้










กำรเขียนบันทึกควำมรู้
จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย



มำรยำทในกำรเขียน
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๓๒
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.4-6 18 ท ๓.๑ ม.๔ – ๖/๑ สรุปแนวคิด และแสดงควำมคิดเห็น
จำกเรื่องที่ฟังและดู
19 ท ๓.๑ ม.๔ – ๖/๒ วิเครำะห์ แนวคิด กำรใช้ภำษำ
และควำมน่ำเชื่อถือจำกเรื่องที่ฟัง
และดูอย่ำงมีเหตุผล
20 ท ๓.๑ ม.๔ – ๖/๓ ประเมินเรื่องที่ฟังและดู
แล้วกำหนดแนวทำงนำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินชีวิต
21 ท ๓.๑ ม.๔ – ๖/๔ มีวิจำรณญำณในกำรเลือก
เรื่องที่ฟังและดู
22 ท ๓.๑ ม.๔ – ๖/๕ พูดในโอกำสต่ำง ๆ พูดแสดง
ทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้ำวใจและ
เสนอแนวคิดใหม่ด้วยภำษำถูกต้อง
เหมำะสม
23 ท ๓.๑ ม.๔ – ๖/๖ มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และ
กำรพูด
24 ท ๔.๑ ม.๔ – ๖/๑ ๑. อธิบำยธรรมชำติของภำษำ
พลังของภำษำ และลักษณะ
ของภำษำ

25 ท ๔.๑ ม.๔ – ๖/๒ ใช้คำและกลุ่มคำสร้ำงประโยค
ตรงตำมวัตถุประสงค์

26 ท ๔.๑ ม.๔ – ๖/๓ ใช้ภำษำเหมำะสมแก่โอกำส
กำลเทศะ และบุคคล รวมทั้ง
คำรำชำศัพท์อย่ำงเหมำะสม
27 ท ๔.๑ ม.๔ – ๖/๔ แต่งบทร้อยกรอง
28 ท ๔.๑ ม.๔ – ๖/๕ วิเครำะห์อิทธิพลของ
ภำษำต่ำงประเทศและภำษำถิ่น

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 กำรพูดสรุปสำระสำคัญ
และกำรแสดงควำมคิดเห็น
จำกเรื่องที่ฟังและดู

 กำรพูดวิเครำะห์ วิจำรณ์
และประเมินค่ำจำกเรื่องที่ฟังและดู

กำรเลือกเรื่องที่ฟังและดู
อย่ำงมีวิจำรณญำณ
 กำรพูดในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น
- กำรอภิปรำย
- กำรพูดแสดงทรรศนะ
- กำรพูดโน้มน้ำวใจ
- กำรกล่ำวสุนทรพจน์
- กำรโต้วำที
 มำรยำทในกำรฟัง กำรดู
และกำรพูด
 ธรรมชำติของภำษำ
 พลังของภำษำ
 ลักษณะของภำษำไทย
 เสียงในภำษำไทย
 พยำงค์และคำ
 ควำมหมำยของคำ
 กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำไทย
ในปัจจุบัน
 หลักกำรใช้ถ้อยคำและสำนวน
 หลักกำรร้อยเรียงประโยค
 หลักกำรสังเกตคำภำษำต่ำงประเทศ
ในภำษำไทย
 หลักกำรสร้ำงคำในภำษำไทย
 ระดับของภำษำ
 คำรำชำศัพท์และคำสุภำพ





หลักกำรแต่งโคลง ร่ำย และฉันท์
 อิทธิพลของภำษำต่ำงประเทศ
และภำษำถิ่น
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๓๓
ชั้น
ม.4-6

ที่

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ม.๔ – ๖/๖ อธิบำยและวิเครำะห์หลักกำร
สร้ำงคำในภำษำไทย
ท ๔.๑ ม.๔ – ๖/๗ วิเครำะห์และประเมินกำรใช้ภำษำ
จำกสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ท ๕.๑ ม.๔ – ๖/๑
ท ๕.๑ ม.๔ – ๖/๒

ท ๕.๑ ม.๔ – ๖/๓

ท ๕.๑ ม.๔ – ๖/๔

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 หลักกำรสร้ำงคำในภำษำไทย

กำรประเมินกำรใช้ภำษำจำก
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 ภูมิปัญญำทำงภำษำในท้องถิ่น
วิเครำะห์และวิจำรณ์วรรณคดีและ  กำรวิจำรณ์และประเมินค่ำ
วรรณกรรมตำมหลักกำรวิจำรณ์
วรรณคดี วรรณกรรม วรรณกรรม
เบื้องต้น
ท้องถิ่น วรรณกรรมอำเซียน และ
บทอำขยำน
วิเครำะห์ลักษณะเด่นของ
วรรณคดีเชื่อมโยงกับกำรเรียนรู้
ทำงประวัติศำสตร์และวิถีชีวิตของ
สังคมในอดีต
วิเครำะห์และประเมินคุณค่ำ
ด้ำนวรรณศิลป์ของวรรณคดีและ
วรรณกรรมในฐำนะที่เป็นมรดก
ทำงวัฒนธรรมของชำติ
สังเครำะห์ข้อคิดจำกวรรณคดีและ
วรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง


ต้องรู้ ควรรู้









ท ๕.๑ ม.๔ – ๖/๕ รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้ำนและ
อธิบำยภูมิปัญญำทำงภำษำ



ท ๕.๑ ม.๔ – ๖/๖ ท่องจำและบอกคุณค่ำ
บทอำขยำนตำมที่กำหนด
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำ
ตำมควำมสนใจและนำไปใช้อ้ำงอิง
รวม ๓๖ ตัวชี้วัด
รวมทั้งหมด ๓๑๙ ตัวชี้วัด



๓1
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สรุปตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ระดับชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔ - ๖
รวม

ตัวชี้วัดทั้งหมด
10
16
28
22
19
21
9
12
12
8
157

ต้องรู้
6
13
22
15
11
15
9
12
12
8
123

ควรรู้
4
3
6
7
8
6
34

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภำคม 2564
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๓๕
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้น
ป.1

ที่
1

2
3

4

5

6

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ค 1.1 ป.1/1 บอกจำนวนของสิ่งต่ำง ๆ แสดง
สิ่งต่ำง ๆ ตำมจำนวนที่กำหนด
อ่ำนและเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก
ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ
ไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐
ค 1.1 ป.1/2 เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐
และ ๐ โดยใช้เครื่องหมำย = ≠ > <
ค 1.1 ป.1/3 เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐
และ ๐ ตั้งแต่ ๓ ถึง ๕ จำนวน

ค 1.1 ป.1/4 หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยค
สัญลักษณ์แสดงกำรบวกและ
ประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรลบของ
จำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐
ค 1.1 ป.1/5 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ
กำรบวกและโจทย์ปัญหำกำรลบ
ของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐
ค 1.2 ป.1/1 ระบุจำนวนที่หำยไปในแบบรูปของ
จำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ ๑
และทีละ ๑๐ และระบุรูปที่หำยไป
ในแบบรูปซ้ำของรูปเรขำคณิตและ
รูปอื่น ๆ ที่สมำชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำ
มี ๒ รูป

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

จานวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐
- กำรนับทีละ ๑ และทีละ ๑๐
- กำรอ่ำนและกำรเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก
ตัวเลขไทยแสดงจำนวน
- กำรแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๒๐ ในรูป
ควำมสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย - 
ส่วนรวม (part - whole relationship)
- กำรบอกอันดับที่

- หลัก ค่ำของเลขโดดในแต่ละหลักและ
กำรเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูป
กระจำย
- กำรเปรียบเทียบจำนวนและกำรใช้
เครื่องหมำย = ≠ > <
- กำรเรียงลำดับจำนวน

การบวก การลบ จานวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐
และ ๐
- ควำมหมำยของกำรบวก ควำมหมำย
ของกำรลบ กำรหำผลบวก กำรหำผลลบ
และควำมสัมพันธ์ของกำรบวกและกำรลบ 
- กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวก โจทย์ปัญหำ
กำรลบ และกำรสร้ำงโจทย์ปัญหำ
พร้อมทั้งหำคำตอบ

แบบรูป
- แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ทีละ ๑ และทีละ ๑๐
- แบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขำคณิตและ
รูปอื่น ๆ
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๓๖
ชั้น
ป.1

ที่
7

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ค 2.1 ป.1/1 วัดและเปรียบเทียบควำมยำว
เป็นเซนติเมตรเป็นเมตร

8

ค 2.1 ป.1/2 วัดและเปรียบเทียบน้ำหนัก
เป็นกิโลกรัมเป็นขีด

9

ค 2.2 ป.1/1 จำแนกรูปสำมเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม
วงกลมวงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก
ทรงกลมทรงกระบอก และกรวย

10 ค 3.1 ป.1/1 ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพ
ในกำรหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ
เมื่อกำหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หน่วย
รวม 10 ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

ความยาว
- กำรวัดควำมยำวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่
หน่วยมำตรฐำน
- กำรวัดควำมยำวเป็นเซนติเมตรเป็นเมตร
- กำรเปรียบเทียบควำมยำวเป็นเซนติเมตร
เป็นเมตร
- กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ
เกี่ยวกับควำมยำวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร
เป็นเมตร

น้าหนัก
- กำรวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มำตรฐำน
- กำรวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด
- กำรเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม
เป็นขีด
- กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ
เกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม
เป็นขีด

รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิต
สามมิติ
- ลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก
ทรงกลมทรงกระบอก กรวย
- ลักษณะของรูปสำมเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม
วงกลม และวงรี

การนาเสนอข้อมูล
- กำรอ่ำนแผนภูมิรูปภำพ
6
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4

๓๗
ชั้น
ป.๒

ที่
๑

๒
๓
๔

5
๖

7
8
๙

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ค 1.1 ป.2/1 บอกจำนวนของสิ่งต่ำง ๆ แสดง
สิ่งต่ำง ๆ ตำมจำนวนที่กำหนด
อ่ำนและเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก
ตัวเลขไทยตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐
ค 1.1 ป.2/2 เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน
๑,๐๐๐ และ ๐ โดยใช้เครื่องหมำย
=≠><
ค 1.1 ป.2/3 เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน
๑,๐๐๐ และ ๐ ตั้งแต่ ๓ ถึง ๕
จำนวนจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
ค 1.1 ป.2/4 หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยค
สัญลักษณ์แสดงกำรบวกและ
ประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรลบของ
จำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐
ค 1.1 ป.2/5 หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยค
สัญลักษณ์แสดงกำรคูณของจำนวน
๑ หลักกับจำนวนไม่เกิน ๒ หลัก
ค 1.1 ป.2/6 หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยค
สัญลักษณ์แสดงกำรหำรที่ตัวตั้ง
ไม่เกิน ๒ หลัก ตัวหำร ๑ หลัก
โดยที่ผลหำรมี ๑ หลักทั้งหำรลงตัว
และหำรไม่ลงตัว
ค 1.1 ป.2/7 หำผลลัพธ์กำรบวก ลบ คูณ
หำรระคนของจำนวนนับไม่เกิน
๑,๐๐๐ และ ๐
ค 1.1 ป.2/8 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ
๒ ขั้นตอนของจำนวนนับไม่เกิน
๑,๐๐๐ และ ๐
ค 2.1 ป.2/1 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ
แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ
เป็นหน่วยเดียวกัน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
จานวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐

- กำรนับทีละ ๒ ทีละ ๕ ทีละ ๑๐
และทีละ ๑๐๐
- กำรอ่ำนและกำรเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน
- จำนวนคู่ จำนวนคี่

- หลัก ค่ำของเลขโดดในแต่ละหลักและ
กำรเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูป
กระจำย

- กำรเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน
การบวก การลบ การคูณ การหาร
จานวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐
- กำรบวกและกำรลบ
- ควำมหมำยของกำรคูณ ควำมหมำยของ
กำรหำร กำรหำผลคูณ กำรหำผลหำร
และเศษ และควำมสัมพันธ์ของกำรคูณ
และกำรหำร
- กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน
- กำรแก้โจทย์ปัญหำและกำรสร้ำงโจทย์
ปัญหำ พร้อมทั้งหำคำตอบ








เวลา
- กำรบอกเวลำเป็นนำฬิกำและนำที
(ช่วง ๕ นำที)
- กำรบอกระยะเวลำเป็นชั่วโมง เป็นนำที
- กำรเปรียบเทียบระยะเวลำเป็นชั่วโมง
เป็นนำที
- กำรอ่ำนปฏิทิน
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำ
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๓๘
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.๒ ๑๐ ค 2.1 ป.2/2 วัดและเปรียบเทียบควำมยำว
เป็นเมตรและเซนติเมตร
๑๑ ค 2.1 ป.2/3 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ
กำรบวก กำรลบเกี่ยวกับควำมยำว
ที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร

1๒
1๓

1๔

๑๕

๑๖

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ความยาว

- กำรวัดควำมยำวเป็นเมตรและ
เซนติเมตร

- กำรคำดคะเนควำมยำวเป็นเมตร
- กำรเปรียบเทียบควำมยำวโดยใช้
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมตรกับเซนติเมตร
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำว
ที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร
ค 2.1 ป.2/4 วัดและเปรียบเทียบน้ำหนัก
น้าหนัก

เป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด - กำรวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม
ค 2.1 ป.2/5 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ กิโลกรัมและขีด

กำรบวก กำรลบเกี่ยวกับน้ำหนัก - กำรคำดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัม
- กำรเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้
ที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกิโลกรัมกับกรัม
กิโลกรัมและขีด
กิโลกรัมกับขีด
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับน้ำหนัก
ที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัม
และขีด
ค 2.1 ป.2/6 วัดและเปรียบเทียบปริมำตรและ ปริมาตรและความจุ

ควำมจุเป็นลิตร
- กำรวัดปริมำตรและควำมจุโดยใช้หน่วย
ที่ไม่ใช่หน่วยมำตรฐำน
- กำรวัดปริมำตรและควำมจุเป็นช้อนชำ
ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร
- กำรเปรียบเทียบปริมำตรและควำมจุ
เป็นช้อนชำ ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตร
และควำมจุ ที่มีหน่วยเป็นช้อนชำ
ช้อนโต๊ะถ้วยตวง ลิตร
ค 2.2 ป.2/1 จำแนกและบอกลักษณะของรูป
รูปเรขาคณิตสองมิติ

หลำยเหลี่ยมและวงกลม
- ลักษณะของรูปหลำยเหลี่ยม วงกลมและ
วงรี และกำรเขียนรูปเรขำคณิตสองมิติ
โดยใช้แบบของรูป
ค 3.1 ป.2/1 ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพ
การนาเสนอข้อมูล

ในกำรหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ - กำรอ่ำนแผนภูมิรูปภำพ
เมื่อกำหนดรูป ๑ รูปแทน ๒ หน่วย
๕ หน่วย หรือ ๑๐ หน่วย
รวม 16 ตัวชี้วัด
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๓๙
ชั้น
ป.3

ที่
1

รหัสตัวชี้วัด
ค 1.1 ป.3/1

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

อ่ำนและเขียน ตัวเลขฮินดูอำรบิก จานวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดง - กำรอ่ำน กำรเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก
จำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน
- หลัก ค่ำของเลขโดดในแต่ละหลักและ
2 ค 1.1 ป.3/2 เปรียบเทียบและเรียงลำดับ

กำรเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูป
จำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
กระจำย
จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
- กำรเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน
3 ค 1.1 ป.3/3 บอก อ่ำน และเขียนเศษส่วน

เศษส่วน
แสดงปริมำณสิ่งต่ำง ๆ และแสดง - เศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ
สิ่งต่ำง ๆตำมเศษส่วนที่กำหนด
ตัวส่วน
- กำรเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน 
4 ค 1.1 ป.3/4 เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษ
เท่ำกันโดยที่ตัวเศษน้อยกว่ำหรือ
เท่ำกับตัวส่วน
5 ค 1.1 ป.3/5 หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำ

การบวก การลบ การคูณ การหาร
ในประโยคสัญลักษณ์ แสดง
จานวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
กำรบวกและประโยคสัญลักษณ์ - กำรบวกและกำรลบ
แสดงกำรลบของจำนวนนับ
- กำรคูณ กำรหำรยำวและกำรหำรสั้น
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
- กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน
- กำรแก้โจทย์ปัญหำและกำรสร้ำงโจทย์
6 ค 1.1 ป.3/6 หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำ

ปัญหำ พร้อมทั้งหำคำตอบ
ในประโยคสัญลักษณ์ แสดง
กำรคูณของจำนวน ๑ หลัก
กับจำนวนไม่เกิน ๔ หลักและ
จำนวน ๒ หลักกับจำนวน ๒ หลัก
7 ค 1.1 ป.3/7 หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำ

ในประโยคสัญลักษณ์ แสดง
กำรหำรที่ตัวตั้งไม่เกิน ๔ หลัก
ตัวหำร ๑ หลัก
8 ค 1.1 ป.3/8 หำผลลัพธ์กำรบวก ลบ คูณ

หำรระคนของจำนวนนับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
9 ค 1.1 ป.3/9 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์

ปัญหำ 2 ขั้นตอนของจำนวนนับ
ไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
10 ค 1.1 ป.3/10 หำผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วน การบวก การลบเศษส่วน

เท่ำกันและผลบวกไม่เกิน ๑ และ - กำรบวกและกำรลบเศษส่วน
หำผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วน - กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวกและโจทย์
เท่ำกัน
ปัญหำกำรลบเศษส่วน
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๔๐
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.3 11 ค 1.1 ป.3/11 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์
ปัญหำกำรบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วน
เท่ำกันและผลบวกไม่เกิน ๑
และโจทย์ปัญหำกำรลบเศษส่วน
ที่มีตัวส่วนเท่ำกัน
12 ค 1.2 ป.3/1 ระบุจำนวนที่หำยไปในแบบรูป
ของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ทีละเท่ำ ๆ กัน
13 ค 2.1 ป.3/1 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับเงิน
14 ค 2.1 ป.3/2 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปญ
ั หำ
เกี่ยวกับเวลำ และระยะเวลำ

15 ค 2.1 ป.3/3

16 ค 2.1 ป.3/4
17 ค 2.1 ป.3/5

เลือกใช้เครื่องวัดควำมยำว
ที่เหมำะะสมวัดและบอกควำมยำว
ของสิ่งต่ำง ๆ เป็นเซนติเมตรและ
มิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร
คำดคะเนควำมยำวเป็นเมตรและ
เป็นเซนติเมตร
เปรียบเทียบควำมยำวระหว่ำง
เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับ
เซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร
จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

แบบรูป
- แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ทีละเท่ำ ๆ กัน
เงิน
- กำรบอกจำนวนเงินและเขียนแสดง
จำนวนเงิน แบบใช้จุด
- กำรเปรียบเทียบจำนวนเงินและ
กำรแลกเงิน
- กำรอ่ำนและเขียนบันทึกรำยรับ รำยจ่ำย
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเงิน
เวลา
- กำรบอกเวลำเป็นนำฬิกำและนำที
- กำรเขียนบอกเวลำโดยใช้มหัพภำค (.)
หรือทวิภำค (:) และกำรอ่ำน
- กำรบอกระยะเวลำเป็นชั่วโมงและนำที
- กำรเปรียบเทียบระยะเวลำโดยใช้
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชั่วโมงกับนำที
- กำรอ่ำนและกำรเขียนบันทึกกิจกรรม
ที่ระบุเวลำ
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำและ
ระยะเวลำ
ความยาว
- กำรวัดควำมยำวเป็นเซนติเมตรและ
มิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตรกิโลเมตร
และเมตร
- กำรเลือกเครื่องวัดควำมยำวที่เหมำะสม
- กำรคำดคะเนควำมยำวเป็นเมตรและ
เป็นเซนติเมตร
- กำรเปรียบเทียบควำมยำวโดยใช้
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยควำมยำว
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำว

ต้องรู้ ควรรู้
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๔๑
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ป.3 18 ค 2.1 ป.3/6

19 ค 2.1 ป.3/7
20 ค 2.1 ป.3/8
21 ค 2.1 ป.3/9
22 ค 2.1 ป.3/10

23 ค 2.1 ป.3/11

ตัวชี้วัด
แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์
ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำว
ที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรและ
มิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร
และมิลลิเมตร เมตรและ
เซนติเมตร
เลือกใช้เครื่องชั่งที่เหมำะะสม
วัดและบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัม
และขีด กิโลกรัมและกรัม
คำดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัม
และเป็นขีด
เปรียบเทียบน้ำหนักระหว่ำง
กิโลกรัมกับกรัมเมตริกตันกับ
กิโลกรัม จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์
ปัญหำเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วย
เป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับ
กิโลกรัม
เลือกใช้เครื่องตวงที่เหมำะะสม
วัดและเปรียบเทียบปริมำตร
ควำมจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร
คำดคะเนปริมำตรและควำมจุ
เป็นลิตร
แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์
ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรและ
ควำมจุที่มีหน่วยเป็นลิตรและ
มิลลิลิตร

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

น้าหนัก
- กำรเลือกเครื่องชั่งที่เหมำะะสม
- กำรคำดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและ
เป็นขีด
- กำรเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกิโลกรัมกับกรัม
เมตริกตันกับกิโลกรัม
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับน้ำหนัก

ปริมาตรและความจุ
- กำรวัดปริมำตรและควำมจุเป็นลิตรและ
มิลลิลิตร
- กำรเลือกเครื่องตวงที่เหมำะะสม
24 ค 2.1 ป.3/12
- กำรคำดคะเนปริมำตรและควำมจุเป็นลิตร
- กำรเปรียบเทียบปริมำตรและควำมจุ
25 ค 2.1 ป.3/13
โดยใช้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลิตรกับ
มิลลิลิตรช้อนชำ ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวงกับ
มิลลิลิตร
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรและ
ควำมจุที่มีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร
26 ค 2.2 ป.3/1 ระบุรูปเรขำคณิตสองมิติที่มีแกน รูปเรขาคณิตสองมิติ
สมมำตรและจำนวนแกนสมมำตร - รูปที่มีแกนสมมำตร
27 ค 3.1 ป.3/1 เขียนแผนภูมิรูปภำพ และใช้ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนาเสนอ
จำกแผนภูมิรูปภำพในกำรหำ
ข้อมูล
คำตอบของโจทย์ปัญหำ
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและจำแนกข้อมูล
28 ค 3.1 ป.3/2 เขียนตำรำงทำงเดียวจำกข้อมูล - กำรอ่ำนและกำรเขียนแผนภูมิรูปภำพ
- กำรอ่ำนและกำรเขียนตำรำงทำงเดียว
ที่เป็นจำนวนนับ และใช้ข้อมูล
(one - way table)
จำกตำรำงทำงเดียวในกำรหำ
คำตอบของโจทย์ปัญหำ
รวม 28 ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้
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๔๒
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ป.๔ 1 ค 1.1 ป.4/1
2 ค 1.1 ป.4/2

3 ค 1.1 ป.4/3

4 ค 1.1 ป.4/4

5 ค 1.1 ป.4/5

6 ค 1.1 ป.4/6

7 ค 1.1 ป.4/7

8 ค 1.1 ป.4/8

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
อ่ำนและเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก จานวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดง - กำรอ่ำน กำรเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก
จำนวนนับที่มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน

- หลัก ค่ำประจำหลักและค่ำของเลขโดด
เปรียบเทียบและเรียงลำดับ
จำนวนนับที่มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ ในแต่ละหลัก และกำรเขียนตัวเลขแสดง
จำนวนในรูปกระจำย
จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
- กำรเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน
- ค่ำประมำณของจำนวนนับและกำรใช้
เครื่องหมำย ≈

บอก อ่ำน และเขียนเศษส่วน
เศษส่วน
จำนวนคละแสดงปริมำณสิ่งต่ำง ๆ - เศษส่วนแท้ เศษเกิน
และแสดงสิ่งต่ำง ๆ ตำมเศษส่วน - จำนวนคละ
จำนวนคละที่กำหนด
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจำนวนคละและ

เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วน เศษเกิน
และจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง - เศษส่วนที่เท่ำกัน เศษส่วนอย่ำงต่ำและ
เศษส่วนที่เท่ำกับจำนวนนับ
เป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง
- กำรเปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วน
และจำนวนคละ

อ่ำนและเขียนทศนิยมไม่เกิน
ทศนิยม
๓ ตำแหน่ง แสดงปริมำณของ - กำรอ่ำนและกำรเขียนทศนิยมไม่เกิน
สิ่งต่ำง ๆ และแสดงสิ่งต่ำง ๆ
๓ ตำแหน่ง ตำมปริมำณที่กำหนด
ตำมทศนิยมที่กำหนด
- หลัก ค่ำประจำหลัก ค่ำของเลขโดด
ในแต่ละหลักของทศนิยม และกำรเขียน 
เปรียบเทียบและเรียงลำดับ
ตัวเลขแสดงทศนิยมในรูปกระจำย
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง
- ทศนิยมที่เท่ำกัน
จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
- กำรเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม

ประมำณผลลัพธ์ของกำรบวก
การบวก การลบ การคูณ การหาร
กำรลบ กำรคูณ กำรหำร
จานวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
- กำรประมำณผลลัพธ์ของกำรบวก
อย่ำงสมเหตุสมผล
กำรลบ กำรคูณ กำรหำร

- กำรบวกและกำรลบ
หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำ
- กำรคูณและกำรหำร
ในประโยคสัญลักษณ์ แสดง
กำรบวกและประโยคสัญลักษณ์ - กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน
- กำรแก้โจทย์ปัญหำและกำรสร้ำงโจทย์
แสดงกำรลบของจำนวนนับ
ปัญหำ พร้อมทั้งหำคำตอบ
ที่มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
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๔๓
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ป.๔ 9 ค 1.1 ป.4/9

10 ค 1.1 ป.4/10
11 ค 1.1 ป.4/11
12 ค 1.1 ป.4/12
13 ค 1.1 ป.4/13
14 ค 1.1 ป.4/14

15 ค 1.1 ป.4/15
16 ค 1.1 ป.4/16
17 ค 2.1 ป.4/1

18 ค 2.1 ป.4/2

ตัวชี้วัด
หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำ
ในประโยคสัญลักษณ์ แสดง
กำรคูณของจำนวนหลำยหลัก
๒ จำนวน ที่มีผลคูณไม่เกิน
๖ หลัก และประโยคสัญลักษณ์
แสดงกำรหำรที่ตัวตั้งไม่เกิน
๖ หลัก ตัวหำรไม่เกิน ๒ หลัก
หำผลลัพธ์กำรบวก ลบ คูณ
หำรระคนของจำนวนนับ และ ๐
แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปญ
ั หำ
๒ ขั้นตอนของจำนวนนับที่มำกกว่ำ
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
สร้ำงโจทย์ปัญหำ ๒ ขั้นตอน
ของจำนวนนับและ ๐ พร้อมทั้ง
หำคำตอบ
หำผลบวก ผลลบของเศษส่วน
และจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง
เป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง
แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ
กำรบวกและโจทย์ปัญหำกำรลบ
เศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วน
ตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง
หำผลบวก ผลลบของทศนิยม
ไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง
แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ
กำรบวก กำรลบ ๒ ขั้นตอนของ
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง
แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับเวลำ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ต้องรู้ ควรรู้





การบวก การลบเศษส่วน
- กำรบวก กำรลบเศษส่วนและจำนวนคละ
- กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวกและโจทย์
ปัญหำกำรลบเศษส่วนและจำนวนคละ



การบวก การลบทศนิยม
- กำรบวก กำรลบทศนิยม
- กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ
ทศนิยมไม่เกิน ๒ ขั้นตอน



เวลา
- กำรบอกระยะเวลำเป็นวินำที นำที
ชั่วโมงวัน สัปดำห์เดือน ปี
- กำรเปรียบเทียบระยะเวลำ โดยใช้
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยเวลำ
- กำรอ่ำนตำรำงเวลำ
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำ
วัดและสร้ำงมุม โดยใช้โพรแทรกเตอร์ การวัดและสร้างมุม
- กำรวัดขนำดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์
- กำรสร้ำงมุมเมื่อกำหนดขนำดของมุม
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๔๔
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ป.๔ 19 ค 2.1 ป.4/3

20 ค 2.2 ป.4/1
21 ค 2.2 ป.4/2

22 ค 3.1 ป.4/1

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
เกี่ยวกับควำมยำวรอบรูปและ
- ควำมยำวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก
พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก
- พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำว
รอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก

จำแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม รูปเรขาคณิต
ส่วนประกอบของมุมและเขียน
- ระนำบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง
สัญลักษณ์แสดงมุม
และสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง รังสีส่วน

ของเส้นตรง
สร้ำงรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก
- มุม
เมื่อกำหนดควำมยำวของด้ำน
o ส่วนประกอบของมุม
o กำรเรียกชื่อมุม
o สัญลักษณ์แสดงมุม
o ชนิดของมุม
- ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก
- กำรสร้ำงรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก

ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิแท่ง
การนาเสนอข้อมูล
ตำรำงสองทำงในกำรหำคำตอบ - กำรอ่ำนและกำรเขียนแผนภูมิแท่ง
ของโจทย์ปัญหำ
(ไม่รวมกำรย่นระยะ)
- กำรอ่ำนตำรำงสองทำง
(two - way table)
รวม 22 ตัวชี้วัด
15
7
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๔๕
ชั้น
ป.๕

ที่
1

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ค 1.1 ป.5/1 เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วน
เป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ
๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ในรูปทศนิยม

2

ค 1.1 ป.5/2 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ
โดยใช้บัญญัติไตรยำงศ์

3

ค 1.1 ป.5/3 หำผลบวก ผลลบของเศษส่วนและ
จำนวนคละ
ค 1.1 ป.5/4 หำผลคูณ ผลหำรของเศษส่วนและ
จำนวนคละ
ค 1.1 ป.5/5 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ
กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร
เศษส่วน ๒ ขั้นตอน

4
5

6
7

8
9

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

ทศนิยม
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเศษส่วนและ
ทศนิยม
- ค่ำประมำณของทศนิยมไม่เกิน ๓
ตำแหน่ง เป็นจำนวนเต็ม ทศนิยม ๑
ตำแหน่ง และ ๒ ตำแหน่ง กำรใช้
เครื่องหมำย ≈

จานวนนับและ ๐ การบวก การลบ
การคูณ และการหาร
- กำรแก้โจทย์ปัญหำ โดยใช้
บัญญัติไตรยำงศ์
เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ 
การหารเศษส่วน
- กำรเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ 
- กำรบวก กำรลบของเศษส่วนและ
จำนวนคละ

- กำรคูณ กำรหำรของเศษส่วนและ
จำนวนคละ
- กำรบวก ลบ คูณ หำรระคนของเศษส่วน
และจำนวนคละ
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเศษส่วนและ
จำนวนคละ

การคูณ การหารทศนิยม
- กำรประมำณผลลัพธ์ของกำรบวก

กำรลบ กำรคูณ กำรหำรทศนิยม
- กำรคูณทศนิยม
- กำรหำรทศนิยม
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับทศนิยม


ค 1.1 ป.5/6 หำผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณ
เป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง
ค 1.1 ป.5/7 หำผลหำรที่ตัวตั้งเป็นจำนวนนับ
หรือทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง
และตัวหำรเป็นจำนวนนับ ผลหำร
เป็นทศนิยม ไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง
ค 1.1 ป.5/8 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ
กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร
ทศนิยม ๒ ขั้นตอน
ค 1.1 ป.5/9 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
ร้อยละไม่เกิน ๒ ขั้นตอน
- กำรอ่ำนและกำรเขียนร้อยละหรือ
เปอร์เซ็นต์
- กำรแก้โจทย์ปัญหำร้อยละ
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๔๖
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

ป.๕ 10 ค 2.1 ป.5/1 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ ความยาว
เกี่ยวกับควำมยำวที่มีกำรเปลี่ยนหน่วย - ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยควำมยำว
และเขียนในรูปทศนิยม
เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับ
เซนติเมตรกิโลเมตรกับเมตร โดยใช้
ควำมรู้เรื่องทศนิยม
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำว
โดยใช้ควำมรู้เรื่องกำรเปลี่ยนหน่วยและ
ทศนิยม

11 ค 2.1 ป.5/2 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ น้าหนัก
เกี่ยวกับน้ำหนักที่มีกำรเปลี่ยนหน่วย - ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยน้ำหนัก
และเขียนในรูปทศนิยม
กิโลกรัมกับกรัม โดยใช้ควำมรูเ้ รื่องทศนิยม
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับน้ำหนัก
โดยใช้ควำมรู้เรื่องกำรเปลี่ยนหน่วยและ
ทศนิยม

12 ค 2.1 ป.5/3 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ ปริมาตรและความจุ
เกี่ยวกับปริมำตรของทรงสี่เหลี่ยม - ปริมำตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำกและ
มุมฉำกและควำมจุของภำชนะ
ควำมจุของภำชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง มิลลิลิตร ลิตร
ลูกบำศก์เซนติเมตร และลูกบำศก์เมตร
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรของ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำกและควำมจุของ
ภำชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก

13 ค 2.1 ป.5/4 แสดงวิธหี ำคำตอบของโจทย์ปญ
ั หำ รูปเรขาคณิตสองมิติ
เกี่ยวกับควำมยำวรอบรูปของ
- ควำมยำวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
รูปสี่เหลีย่ มและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม - พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้ำนขนำน
ด้ำนขนำนและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวรอบรูป
ของรูปสี่เหลี่ยมและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
ด้ำนขนำนและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

14 ค 2.2 ป.5/1 สร้ำงเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง รูปเรขาคณิต
ให้ขนำนกับเส้นตรงหรือส่วนของ - เส้นตั้งฉำกและสัญลักษณ์แสดงกำรตั้งฉำก
เส้นตรง ที่กำหนดให้
- เส้นขนำนและสัญลักษณ์แสดงกำรขนำน
- กำรสร้ำงเส้นขนำน
- มุมแย้ง มุมภำยใน และมุมภำยนอก
ที่อยู่บนข้ำงเดียวกันของเส้นตัดขวำง
(Transversal)
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๔๗
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.๕ 15 ค 2.2 ป.5/2 จำแนกรูปสี่เหลี่ยม โดยพิจำรณำ
จำกสมบัติของรูป
16 ค 2.2 ป.5/3 สร้ำงรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่ำง ๆ
เมื่อกำหนดควำมยำวของด้ำน
และขนำดของมุมหรือเมื่อกำหนด
ควำมยำวของเส้นทแยงมุม
17 ค 2.2 ป.5/4 บอกลักษณะของปริซึม
18 ค 3.1 ป.5/1 ใช้ข้อมูลจำกกรำฟเส้น ในกำรหำ
คำตอบของโจทย์ปัญหำ
19 ค 3.1 ป.5/2 เขียนแผนภูมิแท่งจำกข้อมูล
ที่เป็นจำนวนนับ
รวม 19 ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
รูปเรขาคณิตสองมิติ
- ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม
- กำรสร้ำงรูปสี่เหลี่ยม

รูปเรขาคณิตสามมิติ
- ลักษณะและส่วนต่ำง ๆ ของปริซึม
การนาเสนอข้อมูล
- กำรอ่ำนกรำฟเส้น
- กำรอ่ำนและกำรเขียนแผนภูมิแท่ง

ต้องรู้ ควรรู้
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8

๔๘
ชั้น
ป.๖

ที่
1

รหัสตัวชี้วัด
ค 1.1 ป.6/1

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วน เศษส่วน
และจำนวนคละ จำกสถำนกำรณ์ - กำรเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน
ต่ำง ๆ
และจำนวนคละโดยใช้ควำมรู้เรื่อง
ค.ร.น.

2 ค 1.1 ป.6/2 เขียนอัตรำส่วนแสดงกำรเปรียบเทียบ อัตราส่วน
ปริมำณ ๒ ปริมำณ จำกข้อควำม - อัตรำส่วน อัตรำส่วนที่เท่ำกัน
หรือสถำนกำรณ์ โดยที่ปริมำณ
และมำตรำส่วน
แต่ละปริมำณเป็นจำนวนนับ

3 ค 1.1 ป.6/3 หำอัตรำส่วนที่เท่ำกับอัตรำส่วน
ที่กำหนดให้

4 ค 1.1 ป.6/4 หำ ห.ร.ม. ของจำนวนนับไม่เกิน จานวนนับและ ๐
๓ จำนวน
- ตัวประกอบ จำนวนเฉพำะ ตัวประกอบ

เฉพำะและกำรแยกตัวประกอบ
5 ค 1.1 ป.6/5 หำ ค.ร.น. ของจำนวนนับไม่เกิน
- ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
๓ จำนวน

6 ค 1.1 ป.6/6 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ - กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ
ค.ร.น.
โดยใช้ควำมรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม.
และ ค.ร.น.

7 ค 1.1 ป.6/7 หำผลลัพธ์ของกำรบวก ลบ คูณ การบวก การลบ การคูณ การหาร
หำรระคนของเศษส่วนและ
เศษส่วน
จำนวนคละ
- กำรบวก กำรลบเศษส่วนและจำนวน

8 ค 1.1 ป.6/8 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ คละโดยใช้ควำมรู้เรื่อง ค.ร.น.
- กำรบวก ลบ คูณ หำรระคนของเศษส่วน
เศษส่วนและจำนวนคละ
และจำนวนคละ
๒ - ๓ ขั้นตอน
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเศษส่วนและจำนวนคละ

9 ค 1.1 ป.6/9 หำผลหำรของทศนิยมที่ตัวหำร ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ
และผลหำร เป็นทศนิยมไม่เกิน การหาร
๓ ตำแหน่ง
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเศษส่วนและ

ทศนิยม
10 ค 1.1 ป.6/10 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์
ปัญหำกำรบวก กำรลบ กำรคูณ - กำรหำรทศนิยม
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับทศนิยม
กำรหำรทศนิยม ๓ ขั้นตอน
(รวมกำรแลกเงินต่ำงประเทศ)

11 ค 1.1 ป.6/11 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ อัตราส่วนและร้อยละ
อัตรำส่วน
- กำรแก้โจทย์ปัญหำอัตรำส่วน

12 ค 1.1 ป.6/12 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ และมำตรำส่วน
- กำรแก้โจทย์ปัญหำร้อยละ
ร้อยละ ๒ - ๓ ขั้นตอน

13 ค 1.2 ป.6/1 แสดงวิธีคิดและหำคำตอบของ
แบบรูป
ปัญหำเกี่ยวกับแบบรูป
- กำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับแบบรูป
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๔๙
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ป.๖ 14 ค 2.1 ป.6/1

15 ค 2.1 ป.6/2
16 ค 2.1 ป.6/3

17 ค 2.2 ป.6/1
18 ค 2.2 ป.6/2
19 ค 2.2 ป.6/3
20 ค 2.2 ป.6/4
21 ค 3.1 ป.6/1

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ ปริมาตรและความจุ
เกี่ยวกับปริมำตรของรูปเรขำคณิต - ปริมำตรของรูปเรขำคณิตสำมมิติ
สำมมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยม ที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก
มุมฉำก
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตร
ของรูปเรขำคณิตสำมมิติที่ประกอบด้วย
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก
แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ รูปเรขาคณิตสองมิติ
เกี่ยวกับควำมยำวรอบรูปและ
- ควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของรูป
พืน้ ที่ของรูปหลำยเหลี่ยม
สำมเหลี่ยม
แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ - มุมภำยในของรูปหลำยเหลี่ยม
- ควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของรูป
เกี่ยวกับควำมยำวรอบรูปและ
หลำยเหลี่ยม
พื้นที่ของวงกลม
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำว
รอบรูปและพื้นที่ของรูปหลำยเหลี่ยม
- ควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำว
รอบรูปและพื้นที่ของวงกลม
จำแนกรูปสำมเหลีย่ มโดยพิจำรณำ รูปเรขาคณิตสองมิติ
จำกสมบัติของรูป
- ชนิดและสมบัติของรูปสำมเหลี่ยม
สร้ำงรูปสำมเหลี่ยมเมื่อกำหนด - กำรสร้ำงรูปสำมเหลี่ยม
ควำมยำวของด้ำนและขนำดของมุม - ส่วนต่ำง ๆ ของวงกลม
- กำรสร้ำงวงกลม
บอกลักษณะของรูปเรขำคณิต
รูปเรขาคณิตสามมิติ
สำมมิติชนิดต่ำง ๆ
- ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด
- รูปคลี่ของทรงกระบอก กรวย ปริซึม
ระบุรูปเรขำคณิตสำมมิติ
พีระมิด
ที่ประกอบจำกรูปคลี่ และระบุ
รูปคลี่ของรูปเรขำคณิตสำมมิติ
ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปวงกลม
การนาเสนอข้อมูล
ในกำรหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ - กำรอ่ำนแผนภูมิรูปวงกลม
รวม 21 ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้
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6

๕๐
ชั้น
ม.1

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
๑ ค 1.1 ม.1/1 เข้ำใจจำนวนตรรกยะและ
ควำมสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ
และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะ
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และ
ปัญหำในชีวิตจริง
๒ ค 1.1 ม.1/2 เข้ำใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลัง
ที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และ
ปัญหำในชีวิตจริง
๓ ค 1.1 ม.1/3

๔ ค 1.3 ม.1/1

๕ ค 1.3 ม.1/2
๖ ค 1.3 ม.1/3
๗ ค 2.2 ม.1/1

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

จานวนตรรกยะ
- จำนวนเต็ม
- สมบัติของจำนวนเต็ม
- ทศนิยมและเศษส่วน
- จำนวนตรรกยะและสมบัติของ

จำนวนตรรกยะ
- เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลัง
เป็นจำนวนเต็มบวก
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็ม
จำนวนตรรกยะ และเลขยกกำลังไปใช้
ในกำรแก้ปัญหำ

เข้ำใจและประยุกต์ใช้อัตรำส่วน
อัตราส่วน
สัดส่วนและร้อยละ ในกำรแก้ปัญหำ - อัตรำส่วนของจำนวนหลำย ๆ จำนวน
คณิตศำสตร์และปัญหำในชีวิตจริง - สัดส่วน
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับอัตรำส่วน สัดส่วน
และร้อยละไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ

เข้ำใจและใช้สมบัติของกำรเท่ำกัน สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
และสมบัติของจำนวน เพื่อวิเครำะห์ - สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว
และแก้ปัญหำโดยใช้สมกำรเชิงเส้น - กำรแก้สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ตัวแปรเดียว
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรแก้สมกำร
เชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง

เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับกรำฟ สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และ - กรำฟของควำมสัมพันธ์เชิงเส้น
ปัญหำในชีวิตจริง
- สมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร

- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับสมกำรเชิงเส้น
เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับ
ควำมสัมพันธ์เชิงเส้นในกำรแก้ปัญหำ สองตัวแปรและกรำฟของควำมสัมพันธ์
เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง
คณิตศำสตร์และปัญหำในชีวิตจริง

ใช้ควำมรู้ทำงเรขำคณิต
การสร้างทางเรขาคณิต
และเครื่องมือ เช่น วงเวียน
- กำรสร้ำงพื้นฐำนทำงเรขำคณิต
และสันตรง รวมทั้งโปรแกรม
- กำรสร้ำงรูปเรขำคณิตสองมิติ
The Geometer’s Sketchpad
โดยใช้กำรสร้ำงพื้นฐำนทำงเรขำคณิต
หรือโปรแกรมเรขำคณิตพลวัตอื่น ๆ - กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงพื้นฐำน
เพื่อสร้ำงรูปเรขำคณิต ตลอดจน
ทำงเรขำคณิตไปใช้ในชีวิตจริง
นำควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงนี้
ไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำ
ในชีวิตจริง

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๕๑
ชั้น
ม.1

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
8 ค 2.2 ม.1/2 เข้ำใจและใช้ควำมรู้ทำงเรขำคณิต
ในกำรวิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงรูปเรขำคณิตสองมิติ
และรูปเรขำคณิตสำมมิติ
9 ค 3.1 ม.1/1 เข้ำใจและใช้ควำมรู้ทำงสถิติ
ในกำรนำเสนอข้อมูลและแปล
ควำมหมำยข้อมูล รวมทั้งนำสถิติ
ไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยี
ที่เหมำะสม

รวม 9 ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต
- หน้ำตัดของรูปเรขำคณิตสำมมิติ
- ภำพที่ได้จำกกำรมองด้ำนหน้ำ
ด้ำนข้ำงด้ำนบนของรูปเรขำคณิตสำมมิติ
ที่ประกอบขึ้นจำกลูกบำศก์

สถิติ
- กำรตั้งคำถำมทำงสถิติ
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรนำเสนอข้อมูล
o แผนภูมิรูปภำพ
o แผนภูมิแท่ง
o กรำฟเส้น
o แผนภูมิรูปวงกลม
- กำรแปลควำมหมำยข้อมูล
- กำรนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง
9
-

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๕๒
ชั้น
ม.๒

ที่
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ค 1.1 ม.2/1 เข้ำใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลัง
ที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และ
ปัญหำในชีวิตจริง
ค 1.1 ม.2/2 เข้ำใจจำนวนจริงและควำมสัมพันธ์
ของจำนวนจริง และใช้สมบัติของ
จำนวนจริงในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์และปัญหำในชีวิตจริง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
จานวนตรรกยะ

- เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้
ในกำรแก้ปัญหำ
จานวนจริง

- จำนวนอตรรกยะ
- จำนวนจริง
- รำกที่สองและรำกที่สำมของจำนวน
ตรรกยะ
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับจำนวนจริงไปใช้
ค 1.2 ม.2/1 เข้ำใจหลักกำรกำรดำเนินกำร
พหุนาม

ของพหุนำม และใช้พหุนำม
- พหุนำม
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์
- กำรบวก กำรลบ และกำรคูณของพหุนำม
- กำรหำรพหุนำมด้วยเอกนำมที่มีผลหำร
เป็นพหุนำม
ค 1.2 ม.2/2 เข้ำใจและใช้กำรแยกตัวประกอบ การแยกตัวประกอบของพหุนาม

ของพหุนำมดีกรีสองในกำรแก้ปัญหำ - กำรแยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรีสอง
คณิตศำสตร์
โดยใช้
o สมบัติกำรแจกแจง
o กำลังสองสมบูรณ์
o ผลต่ำงของกำลังสอง
ค 2.1 ม.2/1 ประยุกต์ใช้ควำมรู้เรื่องพื้นที่ผิว
พื้นที่ผิว

ของปริซึมและทรงกระบอก
- กำรหำพื้นที่ผิวของปริซึมและ
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และ
ทรงกระบอก
ปัญหำในชีวิตจริง
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึม
และทรงกระบอกไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
ค 2.1 ม.2/2 ประยุกต์ใช้ควำมรู้เรื่องปริมำตร
ปริมาตร

ของปริซึมและทรงกระบอก
- กำรหำปริมำตรของปริซึมและ
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และ
ทรงกระบอก
ปัญหำในชีวิตจริง
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับปริมำตรของปริซึม
และทรงกระบอกไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
ค 2.2 ม.2/1 ใช้ควำมรู้ทำงเรขำคณิตและเครือ่ งมือ การสร้างทางเรขาคณิต

เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้ง
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำง
โปรแกรม The Geometer’s
ทำงเรขำคณิตไปใช้ในชีวิตจริง
Sketchpad หรือโปรแกรม
เรขำคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้ำง
รูปเรขำคณิต ตลอดจนนำควำมรู้
เกี่ยวกับกำรสร้ำงนี้ไปประยุกต์ใช้
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
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๕๓
ชั้น
ม.๒

ที่
๘
๙

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ค 2.2 ม.2/2 นำควำมรู้เกี่ยวกับสมบัติของ
เส้นขนำน และรูปสำมเหลี่ยม
ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์
ค 2.2 ม.2/3 เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรแปลงทำงเรขำคณิต
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์
และปัญหำในชีวิตจริง

๑๐ ค 2.2 ม.2/4 เข้ำใจและใช้สมบัติของรูปสำมเหลี่ยม
ที่เท่ำกันทุกประกำรในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์และปัญหำในชีวิตจริง
๑๑ ค 2.2 ม.2/5 เข้ำใจและใช้ทฤษฎีบทพีทำโกรัส
และ บทกลับในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์ และปัญหำในชีวิตจริง
12 ค 3.1 ม.2/1 เข้ำใจและใช้ควำมรู้ทำงสถิติ
ในกำรนำเสนอข้อมูลและวิเครำะห์
ข้อมูลจำกแผนภำพจุด แผนภำพ
ต้น - ใบ ฮิสโทแกรม และค่ำกลำง
ของข้อมูล และแปลควำมหมำย
ผลลัพธ์ รวมทั้งนำสถิติไปใช้
ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยี
ที่เหมำะสม
รวม 12 ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

เส้นขนาน
- สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนำนและรูปสำมเหลี่ยม
การแปลงทางเรขาคณิต
- กำรเลื่อนขนำน
- กำรสะท้อน
- กำรหมุน
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรแปลง
ทำงเรขำคณิตไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
ความเท่ากันทุกประการ
- ควำมเท่ำกันทุกประกำรของรูปสำมเหลี่ยม
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับควำมเท่ำกัน
ทุกประกำรไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
- ทฤษฎีบทพีทำโกรัสและบทกลับ
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทำโกรัส
และบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง
สถิติ
- กำรนำเสนอและวิเครำะห์ข้อมูล
o แผนภำพจุด
o แผนภำพต้น – ใบ
o ฮิสโทแกรม
o ค่ำกลำงของข้อมูล
- กำรแปลควำมหมำยผลลัพธ์
- กำรนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง
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-

๕๔
ชั้น
ม.3

ที่
๑
๒

๓

๔

๕

๖

๗

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ค 1.2 ม.3/1 เข้ำใจและใช้กำรแยกตัวประกอบ
ของพหุนำมที่มีดีกรีสูงกว่ำสอง
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์
ค 1.2 ม.3/2 เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน
กำลังสองในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การแยกตัวประกอบของพหุนาม
- กำรแยกตัวประกอบของพหุนำม
ดีกรีสูงกว่ำสอง
ฟังก์ชันกาลังสอง
- กรำฟของฟังก์ชันกำลังสอง
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสอง
ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
ค 1.3 ม.3/1 เข้ำใจและใช้สมบัติของกำรไม่เท่ำกัน อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เพื่อวิเครำะห์และแก้ปัญหำ โดยใช้ - อสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว
อสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- กำรแก้อสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรแก้อสมกำร
เชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
ค 1.3 ม.3/2 ประยุกต์ใช้สมกำรกำลังสอง
สมการกาลังสองตัวแปรเดียว
ตัวแปรเดียวในกำรแก้ปัญหำ
- สมกำรกำลังสองตัวแปรเดียว
คณิตศำสตร์
- กำรแก้สมกำรกำลังสองตัวแปรเดียว
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรแก้สมกำร
กำลังสองตัวแปรเดียวไปใช้
ในกำรแก้ปัญหำ
ค 1.3 ม.3/3 ประยุกต์ใช้ระบบสมกำรเชิงเส้น
ระบบสมการ
สองตัวแปรในกำรแก้ปัญหำ
- ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร
คณิตศำสตร์
- กำรแก้ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรแก้ระบบ
สมกำรเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้
ในกำรแก้ปัญหำ
ค 2.1 ม.3/1 ประยุกต์ใช้ควำมรู้เรื่องพื้นที่ผิว
พื้นที่ผิว
ของพีระมิด กรวย และทรงกลม
- กำรหำพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และ
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และ
ทรงกลม
ปัญหำในชีวิตจริง
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของ
พีระมิดกรวย และทรงกลมไปใช้
ในกำรแก้ปัญหำ
ค 2.1 ม.3/2 ประยุกต์ใช้ควำมรู้เรื่องปริมำตร
ปริมาตร
ของพีระมิด กรวย และทรงกลม
- กำรหำปริมำตรของพีระมิด กรวย และ
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และ
ทรงกลม
ปัญหำในชีวิตจริง
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับปริมำตรของ
พีระมิดกรวย และทรงกลมไปใช้
ในกำรแก้ปัญหำ

ต้องรู้ ควรรู้
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๕๕
ชั้น
ม.3

ที่
๘

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ค 2.2 ม.3/1 เข้ำใจและใช้สมบัติของรูปสำมเหลี่ยม ความคล้าย
ที่คล้ำยกันในกำรแก้ปัญหำ
- รูปสำมเหลีย่ มที่คล้ำยกัน
คณิตศำสตร์ และปัญหำในชีวิตจริง - กำรนำควำมรูเ้ กี่ยวกับควำมคล้ำยไปใช้
ในกำรแก้ปัญหำ
๙ ค 2.2 ม.3/2 เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับ
อัตราส่วนตรีโกณมิติ
อัตรำส่วนตรีโกณมิติ
- อัตรำส่วนตรีโกณมิติ
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์
- กำรนำค่ำอัตรำส่วนตรีโกณมิติของมุม
และปัญหำในชีวิตจริง
๓๐ องศำ ๔๕ องศำ และ ๖๐ องศำ
ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
๑๐ ค 2.2 ม.3/3 เข้ำใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับ
วงกลม
วงกลมในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์ - วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส
- ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม
๑๑ ค 3.1 ม.3/1 เข้ำใจและใช้ควำมรู้ทำงสถิติ
สถิติ
ในกำรนำเสนอและวิเครำะห์ข้อมูล - ข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
จำกแผนภำพกล่องและแปล
o แผนภำพกล่อง
ควำมหมำยผลลัพธ์รวมทั้งนำสถิติ - กำรแปลควำมหมำยผลลัพธ์
ไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยี - กำรนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง
ที่เหมำะสม
๑๒ ค 3.2 ม.3/1 เข้ำใจเกี่ยวกับกำรทดลองสุ่ม
ความน่าจะเป็น
และนำผลที่ได้ไปหำควำมน่ำจะเป็น - เหตุกำรณ์จำกกำรทดลองสุ่ม
ของเหตุกำรณ์
- ควำมน่ำจะเป็น
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับควำมน่ำจะเป็น
ไปใช้ในชีวิตจริง
รวม 12 ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้
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-

๕๖
ชั้น ที่
ม.๔-๖ 1

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ค 1.1 ม.4/1 เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับเซต
และตรรกศำสตร์เบื้องต้น ในกำร
สื่อสำรและสื่อควำมหมำยทำง
คณิตศำสตร์

2

ค 3.2 ม.4/1 เข้ำใจและใช้หลักกำรบวก
และกำรคูณกำรเรียงสับเปลี่ยน
และกำรจัดหมู่ในกำรแก้ปัญหำ

3

ค 3.2 ม.4/2 หำควำมน่ำจะเป็นและนำควำมรู้
เกี่ยวกับควำมน่ำจะเป็นไปใช้

๔

ค 1.1 ม.5/1 เข้ำใจควำมหมำยและใช้สมบัติ
เกี่ยวกับกำรบวก กำรคูณ
กำรเท่ำกัน และกำรไม่เท่ำกัน
ของจำนวนจริงในรูปกรณฑ์และ
จำนวนจริงในรูปเลขยกกำลัง
ที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
ค 1.2 ม.5/1 ใช้ฟังก์ชันและกรำฟของฟังก์ชัน
อธิบำยสถำนกำรณ์ที่กำหนด

๕

๖

๗

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
เซต
- ควำมรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พื้นฐำน
เกี่ยวกับเซต
- ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน
และคอมพลีเมนต์ของเซต
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
- ประพจน์และตัวเชื่อม
(นิเสธ และ หรือถ้ำ...แล้ว... ก็ต่อเมื่อ)
หลักการนับเบื้องต้น
- หลักกำรบวกและกำรคูณ
- กำรเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น
กรณีที่สิ่งของแตกต่ำงกันทั้งหมด
- กำรจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่ำงกัน
ทั้งหมด
ความน่าจะเป็น
- กำรทดลองสุ่มและเหตุกำรณ์
- ควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์
เลขยกกาลัง
- รำกที่ n ของจำนวนจริง เมื่อ n
เป็นจำนวนนับที่มำกกว่ำ ๑
- เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวน
ตรรกยะ

ฟังก์ชัน
- ฟังก์ชันและกรำฟของฟังก์ชัน
(ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันกำลังสอง
ฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล)
ค 1.2 ม.5/2 เข้ำใจและนำควำมรู้เกี่ยวกับลำดับ ลาดับและอนุกรม
และอนุกรมไปใช้
- ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขำคณิต
- อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขำคณิต
ค 1.3 ม.5/1 เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ย ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน
และมูลค่ำของเงินในกำรแก้ปัญหำ - ดอกเบี้ย
- มูลค่ำของเงิน
- ค่ำรำยงวด

ต้องรู้
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ควรรู้

๕๗
ชั้น ที่
ม.๔-๖ ๘

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ค 3.1 ม.6/1 เข้ำใจและใช้ควำมรู้ทำงสถิติ
ในกำรนำเสนอข้อมูล และแปล
ควำมหมำยของค่ำสถิติ
เพื่อประกอบกำรตัดสินใจ

รวม 8 ตัวชี้วัด
รวมทั้งหมด 157 ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สถิติ
- ข้อมูล
- ตำแหน่งที่ของข้อมูล
- ค่ำกลำง
(ฐำนนิยม มัธยฐำน ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต)
- ค่ำกำรกระจำย
(พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ควำมแปรปรวน)
- กำรนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภำพ
และเชิงปริมำณ
- กำรแปลควำมหมำยของค่ำสถิติ

ต้องรู้


ควรรู้

8
123

34
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58
สรุปตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ระดับชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4-6
รวม

ตัวชี้วัดทั้งหมด
15
16
25
21
32
30
52
63
59
102
415

ต้องรู้
9
11
19
16
24
20
35
48
41
85
308

ควรรู้
7
6
7
6
8
11
17
15
18
18
113

หมายเหตุ
ว 1.2 ป.1/1 เป็นทั้งต้องรู้และควรรู้
ว 2.1 ป.2/1 เป็นทั้งต้องรู้และควรรู้
ว 2.3 ป.3/2 เป็นทั้งต้องรู้และควรรู้
ว 2.1 ป.4/1 เป็นทั้งต้องรู้และควรรู้
ว 2.1 ป.6/1 เป็นทั้งต้องรู้และควรรู้

ว 3.1 ม.6/4 เป็นทั้งต้องรู้และควรรู้
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภำคม 2564

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๕๙
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.1 1 ว 1.1 ป.1/1 ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อำศัยอยู่
บริเวณต่ำง ๆ จำกข้อมูล
ที่รวบรวมได้
2 ว 1.1 ป.1/2 บอกสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม
กับกำรดำรงชีวิตของสัตว์
ในบริเวณที่อำศัยอยู่

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• บริเวณต่ำง ๆ ในท้องถิ่น เช่น สนำมหญ้ำ

ใต้ต้นไม้ สวนหย่อม แหล่งน้ำ อำจพบพืช
และสัตว์หลำยชนิดอำศัยอยู่
• บริเวณที่แตกต่ำงกันอำจพบพืชและสัตว์

แตกต่ำงกันเพรำะสภำพแวดล้อม
ของแต่ละบริเวณจะมีควำมเหมำะสมต่อ
กำรดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ที่อำศัยอยู่
ในแต่ละบริเวณ เช่น สระน้ำ มีน้ำเป็นที่อยู่
อำศัยของหอย ปลำ สำหร่ำย เป็นที่หลบภัย
และมีแหล่งอำหำรของหอยและปลำ
บริเวณต้นมะม่วงมีต้นมะม่วงเป็นแหล่งที่อยู่
และมีอำหำรสำหรับกระรอกและมด
• ถ้ำสภำพแวดล้อมในบริเวณที่พืชและสัตว์
อำศัยอยู่มีกำรเปลี่ยนแปลง จะมีผลต่อ
กำรดำรงชีวิตของพืชและสัตว์
3 ว 1.2 ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยำยลักษณะและ
• มนุษย์มีส่วนต่ำง ๆ ที่มีลักษณะและหน้ำที่  
บอกหน้ำที่ของส่วนต่ำง ๆ
แตกต่ำงกัน เพื่อให้เหมำะสมในกำร
ของร่ำงกำยมนุษย์ สัตว์ และพืช ดำรงชีวิต เช่น ตำมีหน้ำที่ไว้มองดู
รวมทั้งบรรยำยกำรทำหน้ำที่
โดยมีหนังตำและขนตำ เพื่อป้องกัน
ร่วมกันของส่วนต่ำง ๆ ของ
อันตรำยให้กับตำ หูมีหน้ำที่รับฟังเสียง
ร่ำงกำยมนุษย์ในกำรทำกิจกรรม โดยมีใบหูและรูหู เพื่อเป็นทำงผ่ำนของเสียง
ต่ำง ๆ จำกข้อมูลที่รวบรวมได้
ปำกมีหน้ำที่พูด กินอำหำร มีช่องปำกและ
มีริมฝีปำกบนล่ำง แขนและมือมีหน้ำที่ยก
4 ว 1.2 ป.1/2 ตระหนักถึงควำมสำคัญของ

หยิบ จับ มีท่อนแขนและนิ้วมือที่ขยับได้
ส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยตนเอง
สมองมีหน้ำที่ควบคุมกำรทำงำนของ
โดยกำรดูแลส่วนต่ำง ๆ
ส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยอยู่ในกะโหลกศีรษะ
อย่ำงถูกต้อง ให้ปลอดภัย
โดยส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยจะทำหน้ำที่
และรักษำควำมสะอำดอยู่เสมอ
ร่วมกันในกำรทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
• สัตว์มีหลำยชนิด แต่ละชนิดมีส่วนต่ำง ๆ
ที่มีลักษณะและหน้ำที่แตกต่ำงกัน เพื่อให้
เหมำะสมในกำรดำรงชีวิต เช่น ปลำมีครีบ
เป็นแผ่น ส่วนกบ เต่ำ แมว มีขำ ๔ ขำ
และมีเท้ำสำหรับใช้ในกำรเคลื่อนที่
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๖๐
ชั้น
ป.1

ที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• พืชมีส่วนต่ำง ๆ ที่มีลักษณะและหน้ำที่
แตกต่ำงกันเพื่อให้เหมำะสมในกำร
ดำรงชีวิต โดยทั่วไป รำกมีลักษณะเรียวยำว
และแตกแขนงเป็นรำกเล็ก ๆ ทำหน้ำที่
ดูดน้ำ ลำต้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอก
ตั้งตรงและมีกิ่งก้ำน ทำหน้ำที่ชูกิ่งก้ำน
ใบและดอก ใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบน
ทำหน้ำที่สร้ำงอำหำร นอกจำกนี้พืช
หลำยชนิด อำจมีดอกที่มีสี รูปร่ำงต่ำง ๆ
ทำหน้ำที่สืบพันธุ์ รวมทั้งมีผลที่มีเปลือก
มีเนื้อห่อหุ้มเมล็ด และมีเมล็ดซึ่งสำมำรถงอก
เป็นต้นใหม่ได้วัะก
• มนุษย์ใช้ส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย
ในกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อกำรดำรงชีวิต
มนุษย์จึงควรใช้ส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย
อย่ำงถูกต้อง ปลอดภัยและรักษำควำม
สะอำดอยู่เสมอ เช่น ใช้ตำมองตัวหนังสือ
ในที่ที่มีแสงสว่ำงเพียงพอ ดูแลตำ
ให้ปลอดภัยจำกอันตรำย และรักษำ
ควำมสะอำดตำอยู่เสมอ
5 ว 2.1 ป.1/1 อธิบำยสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุ • วัสดุที่ใช้ทำวัตถุที่เป็นของเล่น ของใช้

ที่ใช้ทำวัตถุซึ่งทำจำกวัสดุชนิด
มีหลำยชนิด เช่น ผ้ำ แก้ว พลำสติก ยำง
เดียวหรือหลำยชนิดประกอบกัน ไม้ อิฐ หิน กระดำษ โลหะ วัสดุแต่ละชนิด
โดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์
มีสมบัติที่สังเกตได้ต่ำง ๆ เช่น สี นุ่ม แข็ง
ขรุขระ เรียบ ใส ขุ่น ยืดหดได้ บิดงอได้
6 ว 2.1 ป.1/2 ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่ม

• สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุแต่ละชนิด
วัสดุตำมสมบัติที่สังเกตได้
อำจเหมือนกันซึ่งสำมำรถนำมำใช้เป็นเกณฑ์
ในกำรจัดกลุ่มวัสดุได้
• วัสดุบำงอย่ำงสำมำรถนำมำประกอบกัน
เพื่อทำเป็นวัตถุต่ำง ๆ เช่น ผ้ำและกระดุม
ใช้ทำเสื้อไม้และโลหะ ใช้ทำกระทะ
7 ว 2.3 ป.1/1 บรรยำยกำรเกิดเสียงและทิศ
• เสียงเกิดจำกกำรสั่นของวัตถุ วัตถุที่ทำให้

ทำงกำรเคลื่อนที่ของเสียง
เกิดเสียงเป็นแหล่งกำเนิดเสียง
จำกหลักฐำนเชิงประจักษ์
ซึ่งมีทั้งแหล่งกำเนิดเสียงตำมธรรมชำติ
และแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
เสียงเคลื่อนที่ออกจำกแหล่งกำเนิดเสียง
ทุกทิศทำง
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๖๑
ชั้น
ป.1

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
8 ว 3.1 ป.1/1 ระบุดำวที่ปรำกฏบนท้องฟ้ำ
ในเวลำกลำงวันและกลำงคืน
จำกข้อมูลที่รวบรวมได้
9 ว 3.1 ป.1/2 อธิบำยสำเหตุที่มองไม่เห็นดำว
ส่วนใหญ่ในเวลำกลำงวัน
จำกหลักฐำนเชิงประจักษ์
10
11

12

13

14

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• บนท้องฟ้ำมีดวงอำทิตย์ ดวงจันทร์ และดำว
ซึ่งในเวลำกลำงวันจะมองเห็นดวงอำทิตย์
และอำจมองเห็นดวงจันทร์บำงเวลำ
ในบำงวันแต่ไม่สำมำรถมองเห็นดำว
• ในเวลำกลำงวันมองไม่เห็นดำวส่วนใหญ่
เนื่องจำกแสงอำทิตย์สว่ำงกว่ำจึงกลบแสง
ของดำว ส่วนในเวลำกลำงคืนจะมองเห็น
ดำวและมองเห็นดวงจันทร์เกือบทุกคืน
ว 3.2 ป.1/1 อธิบำยลักษณะภำยนอกของหิน • หินที่อยู่ในธรรมชำติมีลักษณะภำยนอก
จำกลักษณะเฉพำะตัวที่สังเกตได้ เฉพำะตัวที่สังเกตได้ เช่น สี ลวดลำย
น้ำหนัก ควำมแข็งและเนื้อหิน
ว 4.2 ป.1/1 แก้ปัญหำอย่ำงง่ำย โดยใช้
• กำรแก้ปัญหำให้ประสบควำมสำเร็จ
กำรลองผิดลองถูกกำรเปรียบเทียบ ทำได้โดยใช้ขั้นตอนกำรแก้ปัญหำ
• ปัญหำอย่ำงง่ำย เช่น เกมเขำวงกต
เกมหำจุดแตกต่ำงของภำพ กำรจัดหนังสือ
ใส่กระเป๋ำ
ว 4.2 ป.1/2 แสดงลำดับขั้นตอนกำรทำงำน • กำรแสดงขั้นตอนกำรแก้ปัญหำ ทำได้โดย
หรือกำรแก้ปัญหำอย่ำงง่ำย
กำรเขียน บอกเล่ำ วำดภำพ หรือใช้
โดยใช้ภำพ สัญลักษณ์ หรือ
สัญลักษณ์
ข้อควำม
• ปัญหำอย่ำงง่ำย เช่น เกมเขำวงกต เกมหำจุด
แตกต่ำงของภำพ กำรจัดหนังสือใส่กระเป๋ำ
ว 4.2 ป.1/3 เขียนโปรแกรมอย่ำงง่ำย โดยใช้ • กำรเขียนโปรแกรมเป็นกำรสร้ำงลำดับของ
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ
คำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงำน
• ตัวอย่ำงโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรม
สั่งให้ตัวละครย้ำยตำแหน่ง ย่อขยำยขนำด
เปลี่ยนรูปร่ำง
• ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในกำรเขียนโปรแกรม
เช่น ใช้บัตรคำสั่งแสดงกำรเขียนโปรแกรม,
Code.org
ว 4.2 ป.1/4 ใช้เทคโนโลยีในกำรสร้ำง จัดเก็บ • กำรใช้งำนอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น
เรียกใช้ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์
เช่น กำรใช้เมำส์ คีย์บอร์ด จอสัมผัส
กำรเปิด-ปิด อุปกรณ์เทคโนโลยี
• กำรใช้งำนซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น กำรเข้ำ
และออกจำกโปรแกรม กำรสร้ำงไฟล์
กำรจัดเก็บกำรเรียกใช้ไฟล์ ทำได้ในโปรแกรม
เช่น โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมกรำฟิก
โปรแกรมนำเสนอ
• กำรสร้ำงและจัดเก็บไฟล์อย่ำงเป็นระบบ
จะทำให้เรียกใช้ ค้นหำข้อมูลได้ง่ำยและรวดเร็ว

ต้องรู้ ควรรู้












สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๖๒
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.1 15 ว 4.2 ป.1/5 ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
อย่ำงปลอดภัย ปฏิบัติตำม
ข้อตกลงในกำรใช้คอมพิวเตอร์
ร่วมกัน ดูแลรักษำอุปกรณ์
เบื้องต้น ใช้งำนอย่ำงเหมำะสม

ต้องรู้ ควรรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงปลอดภัย

เช่น รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรำยจำก
กำรเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว และไม่บอก
ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่นยกเว้นผู้ปกครอง
หรือครู แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อต้องกำร
ควำมช่วยเหลือเกี่ยวกับกำรใช้งำน
• ข้อปฏิบัติในกำรใช้งำนและกำรดูแลรักษำ
อุปกรณ์ เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์
ทำควำมสะอำดใช้อุปกรณ์อย่ำงถูกวิธี
• กำรใช้งำนอย่ำงเหมำะสม เช่น จัดท่ำนั่ง
ให้ถูกต้อง กำรพักสำยตำเมื่อใช้อุปกรณ์
เป็นเวลำนำนระมัดระวังอุบัติเหตุ
จำกกำรใช้งำน
รวม 15 ตัวชี้วัด
9
7

หมายเหตุ: ตัวชี้วัด ว 1.2 ป.1/1 มีลักษณะเฉพำะคือเป็นทั้งตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ รำยละเอียดดังนี้
ต้องรู้ : ลักษณะและหน้ำที่ของส่วนต่ำง ๆ ของสัตว์และพืช
ควรรู้ : ลักษณะและหน้ำที่ของส่วนต่ำง ๆ ของมนุษย์ สำมำรถบูรณำกำรกับวิชำสุขศึกษำได้

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๖๓
ชั้น
ป.2

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
1 ว 1.2 ป.2/1 ระบุว่ำพืชต้องกำรแสงและน้ำ
• พืชต้องกำรน้ำ แสง เพื่อกำรเจริญเติบโต

เพื่อกำรเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูล
จำกหลักฐำนเชิงประจักษ์
2 ว 1.2 ป.2/2 ตระหนักถึงควำมจำเป็นที่พืช

ต้องได้รับน้ำและแสง เพื่อกำร
เจริญเติบโต โดยดูแลพืชให้ได้รับ
สิ่งดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสม
3 ว 1.2 ป.2/3 สร้ำงแบบจำลองที่บรรยำย
• พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก

วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
ดอกจะมีกำรสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล
ภำยในผลมีเมล็ดเมื่อเมล็ดงอก ต้นอ่อน
ที่อยู่ภำยในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นพืช
ต้นใหม่ พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโตออกดอก
เพื่อสืบพันธุ์มีผลต่อไปได้อีกหมุนเวียน
ต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก
4 ว 1.3 ป.2/1 เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิต • สิ่งที่อยู่รอบตัวเรำมีทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิต

และสิ่งไม่มีชีวิต จำกข้อมูล
และสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตต้องกำรอำหำร
ที่รวบรวมได้
มีกำรหำยใจเจริญเติบโต ขับถ่ำย เคลื่อนไหว
ตอบสนองต่อสิ่งเร้ำและสืบพันธุ์ได้ลูกที่มี
ลักษณะคล้ำยคลึงกับพ่อแม่ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิต
จะไม่มีลักษณะดังกล่ำว
5 ว 2.1 ป.2/1 เปรียบเทียบสมบัติกำรดูดซับน้ำ • วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติกำรดูดซับน้ำ
 
ของวัสดุโดยใช้หลักฐำน
แตกต่ำงกันจึงนำไปทำวัตถุเพื่อใช้
เชิงประจักษ์ และระบุกำรนำ
ประโยชน์ได้แตกต่ำงกัน เช่น ใช้ผ้ำ
สมบัติกำรดูดซับน้ำของวัสดุ
ที่ดูดซับน้ำได้มำกทำผ้ำเช็ดตัว ใช้พลำสติก
ไปประยุกต์ใช้ในกำรทำวัตถุ
ซึ่งไม่ดูดซับน้ำทำร่ม
ในชีวิตประจำวัน
6 ว 2.1 ป.2/2 อธิบำยสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุ • วัสดุบำงอย่ำงสำมำรถนำมำผสมกัน

ที่เกิดจำกกำรนำวัสดุมำผสมกัน
ซึ่งทำให้ได้สมบัติที่เหมำะสม เพื่อนำไปใช้
โดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์
ประโยชน์ตำมต้องกำร เช่น แป้งผสม
น้ำตำลและกะทิ ใช้ทำขนมไทย
ปูนปลำสเตอร์ผสมเยื่อกระดำษใช้ทำ
กระปุกออมสิน ปูนผสมหิน ทรำย และน้ำ
ใช้ทำคอนกรีต
7 ว 2.1 ป.2/3 เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตได้
• กำรนำวัสดุมำทำเป็นวัตถุในกำรใช้งำน

ของวัสดุ เพื่อนำมำทำเป็นวัตถุ
ตำมวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับสมบัติของวัสดุ
ในกำรใช้งำนตำมวัตถุประสงค์
วัสดุที่ใช้แล้วอำจนำกลับมำใช้ใหม่ได้
และอธิบำยกำรนำวัสดุที่ใช้แล้ว
เช่น กระดำษใช้แล้วอำจนำมำทำเป็น
กลับมำใช้ใหม่โดยใช้หลักฐำน
จรวดกระดำษ ดอกไม้ประดิษฐ์ ถุงใส่ของ
เชิงประจักษ์
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
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๖๔
ชั้น
ป.2

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
8 ว 2.1 ป.2/4 ตระหนักถึงประโยชน์ของกำรนำ

วัสดุที่ใช้แล้วกลับมำใช้ใหม่ โดย
กำรนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมำใช้ใหม่
9 ว 2.3 ป.2/1 บรรยำยแนวกำรเคลื่อนที่ของแสง • แสงเคลื่อนที่จำกแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทำง 
จำกแหล่งกำเนิดแสง และอธิบำย เป็นแนวตรง เมื่อมีแสงจำกวัตถุมำเข้ำตำ
กำรมองเห็นวัตถุจำกหลักฐำน
จะทำให้มองเห็นวัตถุนั้น กำรมองเห็นวัตถุ
เชิงประจักษ์
ที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง แสงจำกวัตถุนั้น
จะเข้ำสู่ตำโดยตรง ส่วนกำรมองเห็นวัตถุ
10 ว 2.3 ป.2/2 ตระหนักในคุณค่ำของควำมรู้

ที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง ต้องมีแสงจำก
ของกำรมองเห็นโดยเสนอแนะ
แนวทำงกำรป้องกันอันตรำยจำก แหล่งกำเนิดแสงไปกระทบวัตถุแล้วสะท้อน
เข้ำตำ ถ้ำมีแสงทีส่ ว่ำงมำก ๆ เข้ำสู่ตำ
กำรมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มี
อำจเกิดอันตรำยต่อตำได้ จึงต้องหลีกเลี่ยง
แสงสว่ำงไม่เหมำะสม
กำรมองหรือใช้แผ่นกรองแสงที่มีคุณภำพ
เมื่อจำเป็น และต้องจัดควำมสว่ำง
ให้เหมำะสมกับกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ
เช่น กำรอ่ำนหนังสือ กำรดูจอโทรทัศน์
กำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
11 ว 3.2 ป.2/1 ระบุส่วนประกอบของดิน และ
• ดินประกอบด้วยเศษหิน ซำกพืช ซำกสัตว์ 
จำแนกชนิดของดิน โดยใช้
ผสมอยู่ในเนื้อดิน มีอำกำศและน้ำแทรกอยู่
ลักษณะเนื้อดินและกำรจับตัว
ตำมช่องว่ำงในเนื้อดิน ดินจำแนกเป็น
เป็นเกณฑ์
ดินร่วน ดินเหนียว และดินทรำย
ตำมลักษณะเนื้อดินและกำรจับตัวของดิน 
12 ว 3.2 ป.2/2 อธิบำยกำรใช้ประโยชน์จำกดิน
ซึ่งมีผลต่อกำรอุ้มน้ำที่แตกต่ำงกัน
จำกข้อมูลที่รวบรวมได้
• ดินแต่ละชนิดนำไปใช้ประโยชน์ได้
แตกต่ำงกันตำมลักษณะและสมบัติของดิน
13 ว 4.2 ป.2/1 แสดงลำดับขั้นตอนกำรทำงำน
• กำรแสดงขั้นตอนกำรแก้ปัญหำ ทำได้โดย 
หรือกำรแก้ปัญหำอย่ำงง่ำยโดยใช้ กำรเขียน บอกเล่ำ วำดภำพ หรือใช้
ภำพ สัญลักษณ์ หรือข้อควำม
สัญลักษณ์
• ปัญหำอย่ำงง่ำย เช่น เกมตัวต่อ ๖ - ๑๒ ชิ้น
กำรแต่งตัวมำโรงเรียน
14 ว 4.2 ป.2/2 เขียนโปรแกรมอย่ำงง่ำย โดยใช้ • ตัวอย่ำงโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรม

ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหำ
สั่งให้ตัวละครทำงำนตำมที่ต้องกำร
ข้อผิดพลำดของโปรแกรม
และตรวจสอบข้อผิดพลำด ปรับแก้ไข
ให้ได้ผลลัพธ์ตำมที่กำหนด
• กำรตรวจหำข้อผิดพลำด ทำได้โดย
ตรวจสอบคำสั่งที่แจ้งข้อผิดพลำด หรือ
หำกผลลัพธ์ไม่เป็นไปตำมที่ต้องกำร
ให้ตรวจสอบกำรทำงำนทีละคำสั่ง
• ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในกำรเขียน
โปรแกรม เช่น ใช้บัตรคำสั่งแสดง
กำรเขียนโปรแกรม, Code.org
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๖๕
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.2 15 ว 4.2 ป.2/3 ใช้เทคโนโลยีในกำรสร้ำง
จัดหมวดหมู่ ค้นหำ จัดเก็บ
เรียกใช้ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• กำรใช้งำนซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น กำรเข้ำ 
และออกจำกโปรแกรม กำรสร้ำงไฟล์
กำรจัดเก็บกำรเรียกใช้ไฟล์ กำรแก้ไข
ตกแต่งเอกสำร ทำได้ในโปรแกรม เช่น
โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมกรำฟิก
โปรแกรมนำเสนอ
• กำรสร้ำง คัดลอก ย้ำย ลบ เปลี่ยนชื่อ
จัดหมวดหมู่ไฟล์ และโฟลเดอร์อย่ำงเป็นระบบ
จะทำให้เรียกใช้ ค้นหำข้อมูลได้ง่ำยและ
รวดเร็ว
16 ว 4.2 ป.2/4 ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
• กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงปลอดภัย

อย่ำงปลอดภัย ปฏิบัติ
เช่น รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรำยจำก
ตำมข้อตกลงในกำรใช้
กำรเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว และไม่บอก
คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแล
ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่น ยกเว้น
รักษำอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งำน
ผู้ปกครองหรือครู แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
อย่ำงเหมำะสม
เมื่อต้องกำรควำมช่วยเหลือเกี่ยวกับ
กำรใช้งำน
• ข้อปฏิบัติในกำรใช้งำนและกำรดูแลรักษำ
อุปกรณ์ เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์
ทำควำมสะอำดใช้อุปกรณ์อย่ำงถูกวิธี
รวม 16 ตัวชี้วัด
11
6
หมายเหตุ: ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.2/1 มีลักษณะเฉพำะคือเป็นทั้งตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ รำยละเอียดดังนี้
ต้องรู้ : สมบัติกำรดูดซับน้ำ
ควรรู้ : กำรนำสมบัติกำรดูดซับน้ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นเนื้อหำที่นักเรียนสำมำรถ
สืบค้นข้อมูลหรือศึกษำเพื่อทำควำมเข้ำใจได้ด้วยตนเอง
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๖๖
ชั้น
ป.3

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1 ว 1.2 ป.3/1 บรรยำยสิ่งที่จำเป็นต่อกำร
ดำรงชีวิต และกำรเจริญเติบโต
ของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้ข้อมูลที่
รวบรวมได้
2 ว 1.2 ป.3/2 ตระหนักถึงประโยชน์ของอำหำร
น้ำ และอำกำศ โดยกำรดูแลตนเอง
และสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่ำนี้
อย่ำงเหมำะสม
3 ว 1.2 ป.3/3 สร้ำงแบบจำลองที่บรรยำย
วัฏจักรชีวิตของสัตว์และปรียบ
เทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บำงชนิด
4 ว 1.2 ป.3/4 ตระหนักถึงคุณค่ำของชีวิตสัตว์
โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์
เปลี่ยนแปลง
5 ว 2.1 ป.3/1 อธิบำยว่ำวัตถุประกอบขึ้นจำก
ชิ้นส่วนย่อย ๆ ซึ่งสำมำรถ
แยกออกจำกกันได้และประกอบกัน
เป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ โดยใช้หลักฐำน
เชิงประจักษ์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• มนุษย์และสัตว์ต้องกำรอำหำร น้ำ
และอำกำศ เพื่อกำรดำรงชีวิตและ
กำรเจริญเติบโต
• อำหำรช่วยให้ร่ำงกำยแข็งแรงและ
เจริญเติบโต น้ำช่วยให้ร่ำงกำยทำงำนได้
อย่ำงปกติ อำกำศใช้ในกำรหำยใจ

• สัตว์เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์มีลูก
เมื่อลูกเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็สืบพันธุ์
มีลูกต่อไปได้อีก หมุนเวียนต่อเนื่อง
เป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ซึ่งสัตว์แต่ละชนิด
เช่น ผีเสื้อ กบ ไก่ มนุษย์ จะมีวัฏจักรชีวิต
ที่เฉพำะและแตกต่ำงกัน
• วัตถุอำจทำจำกชิ้นส่วนย่อย ๆ ซึ่งแต่ละชิ้น
มีลักษณะเหมือนกันมำประกอบเข้ำด้วยกัน
เมื่อแยกชิ้นส่วนย่อย ๆ แต่ละชิ้นของวัตถุ
ออกจำกกัน สำมำรถนำชิ้นส่วนเหล่ำนั้น
มำประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ เช่น
กำแพงบ้ำนมีก้อนอิฐหลำย ๆ ก้อน
ประกอบเข้ำด้วยกัน และสำมำรถนำ
ก้อนอิฐจำกกำแพงบ้ำนมำประกอบเป็น
พื้นทำงเดินได้
6 ว 2.1 ป.3/2 อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงของวัสดุ • เมื่อให้ควำมร้อนหรือทำให้วัสดุร้อนขึ้น
เมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลง และเมื่อลดควำมร้อนหรือทำให้วัสดุเย็นลง
โดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์
วัสดุจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงได้ เช่น
สีเปลี่ยน รูปร่ำงเปลี่ยน
7 ว 2.2 ป.3/1 ระบุผลของแรงที่มีต่อ
• กำรดึงหรือกำรผลักเป็นกำรออกแรง
กำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่
กระทำต่อวัตถุ แรงมีผลต่อกำรเคลื่อนที่
ของวัตถุจำกหลักฐำนเชิง
ของวัตถุ แรงอำจทำให้วัตถุเกิดกำรเคลื่อนที่
ประจักษ์
โดยเปลี่ยนตำแหน่งจำกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
• กำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ
ได้แก่ วัตถุที่อยู่นิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่
วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่
เร็วขึ้นหรือช้ำลงหรือหยุดนิ่ง หรือเปลี่ยน
ทิศทำงกำรเคลื่อนที่

ต้องรู้ ควรรู้
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โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๖๗
ชั้น
ป.3

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
8 ว 2.2 ป.3/2 เปรียบเทียบและยกตัวอย่ำง
แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส
ที่มีผลต่อกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ
โดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์

9 ว 2.2 ป.3/3
10 ว 2.2 ป.3/4

11 ว 2.3 ป.3/1

12 ว 2.3 ป.3/2

13 ว 2.3 ป.3/3

14 ว 3.1 ป.3/1

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• กำรดึงหรือกำรผลักเป็นกำรออกแรง

ที่เกิดจำกวัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่ง
โดยวัตถุทั้งสองอำจสัมผัสหรือไม่ต้อง
สัมผัสกัน เช่น กำรออกแรงโดยใช้มือดึง
หรือกำรผลักโต๊ะให้เคลื่อนที่ เป็นกำร
ออกแรงที่วัตถุต้องสัมผัสกัน แรงนี้จึงเป็น
แรงสัมผัส ส่วนกำรที่แม่เหล็กดึงดูดหรือ
ผลักระหว่ำงแม่เหล็กเป็นแรงที่เกิดขึ้น
โดยแม่เหล็กไม่จำเป็นต้องสัมผัสกัน
แรงแม่เหล็กนี้จึงเป็นแรงไม่สัมผัส
จำแนกวัตถุโดยใช้กำรดึงดูดกับ • แม่เหล็กสำมำรถดึงดูดสำรแม่เหล็กได้

แม่เหล็กเป็นเกณฑ์จำกหลักฐำน • แรงแม่เหล็กเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่ำง
เชิงประจักษ์
แม่เหล็กกับสำรแม่เหล็ก หรือแม่เหล็กกับ
แม่เหล็กแม่เหล็ก มี ๒ ขั้ว คือ ขั้วเหนือ
ระบุขั้วแม่เหล็กและพยำกรณ์

และขั้วใต้ขั้ว แม่เหล็กชนิดเดียวกัน
ผลที่เกิดขึ้นระหว่ำงขั้วแม่เหล็ก
เมื่อนำมำเข้ำใกล้กันจำกหลักฐำน จะผลักกัน ต่ำงชนิดกันจะดึงดูดกัน
เชิงประจักษ์
ยกตัวอย่ำงกำรเปลี่ยนพลังงำนหนึ่ง • พลังงำนเป็นปริมำณที่แสดงถึงควำมสำมำรถ 
ไปเป็นอีกพลังงำนหนึ่ง
ในกำรทำงำน พลังงำนมีหลำยแบบ เช่น
จำกหลักฐำนเชิงประจักษ์
พลังงำนกล พลังงำนไฟฟ้ำ พลังงำนแสง
พลังงำนเสียง และพลังงำนควำมร้อน โดย
พลังงำนสำมำรถเปลี่ยนจำกพลังงำนหนึ่ง
ไปเป็นอีกพลังงำนหนึ่งได้ เช่น กำรถูมือ
จนรู้สึกร้อนเป็นกำรเปลี่ยนพลังงำนกล
เป็นพลังงำนควำมร้อน แผงเซลล์สุริยะ
เปลี่ยนพลังงำนแสงเป็นพลังงำนไฟฟ้ำ
หรือเครื่องใช้ไฟฟ้ำเปลี่ยนพลังงำนไฟฟ้ำ
เป็นพลังงำนอื่น
บรรยำยกำรทำงำนของ
• ไฟฟ้ำผลิตจำกเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ ซึ่งใช้
 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำและระบุ
พลังงำนจำกแหล่งพลังงำนธรรมชำติ
แหล่งพลังงำนในกำรผลิตไฟฟ้ำ
หลำยแหล่ง เช่น พลังงำนจำกลม พลังงำน
จำกข้อมูลที่รวบรวมได้
จำกน้ำ พลังงำนจำกแก๊สธรรมชำติ
• พลังงำนไฟฟ้ำมีควำมสำคัญต่อชีวิตประจำวัน
ตระหนักในประโยชน์และโทษ

กำรใช้ไฟฟ้ำนอกจำกต้องใช้อย่ำงถูกวิธี
ของไฟฟ้ำ โดยนำเสนอวิธีกำรใช้
ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัด และปลอดภัย ประหยัดและคุ้มค่ำแล้ว ยังต้องคำนึงถึง
ควำมปลอดภัยด้วย
อธิบำยแบบรูปเส้นทำงกำรขึ้น
• คนบนโลกมองเห็นดวงอำทิตย์ปรำกฏขึ้น

และตกของดวงอำทิตย์
ทำงด้ำนหนึ่งและตกทำงอีกด้ำนหนึ่งทุกวัน
โดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์
หมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ำ ๆ
• โลกกลมและหมุนรอบตัวเองขณะโคจร
รอบดวงอำทิตย์ ทำให้บริเวณของโลก

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๖๘
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.3 15 ว 3.1 ป.3/2 อธิบำยสำเหตุกำรเกิด
ปรำกฏกำรณ์กำรขึ้นและตก
ของดวงอำทิตย์ กำรเกิดกลำงวัน
กลำงคืนและกำรกำหนดทิศ
โดยใช้แบบจำลอง
16 ว 3.1 ป.3/3 ตระหนักถึงควำมสำคัญของ
ดวงอำทิตย์ โดยบรรยำยประโยชน์
ของดวงอำทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต

17 ว 3.2 ป.3/1

18 ว 3.2 ป.3/2

19 ว 3.2 ป.3/3

20 ว 3.2 ป.3/4

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ได้รับแสงอำทิตย์ไม่พร้อมกัน โลกด้ำนที่ได้รับ 
แสงจำกดวงอำทิตย์จะเป็นกลำงวัน
ส่วนด้ำนตรงข้ำมที่ไม่ได้รับแสงจะเป็น
กลำงคืน นอกจำกนี้คนบนโลกจะมองเห็น
ดวงอำทิตย์ปรำกฏขึ้นทำงด้ำนหนึ่ง
ซึ่งกำหนดให้เป็นทิศตะวันออก และ

มองเห็นดวงอำทิตย์ตกทำงอีกด้ำนหนึ่ง
ซึ่งกำหนดให้เป็นทิศตะวันตกและเมื่อให้
ด้ำนขวำมืออยู่ทำงทิศตะวันออก
ด้ำนซ้ำยมืออยู่ทำงทิศตะวันตก ด้ำนหน้ำ
จะเป็นทิศเหนือ และด้ำนหลังจะเป็นทิศใต้
• ในเวลำกลำงวันโลกจะได้รับพลังงำนแสง
และพลังงำนควำมร้อนจำกดวงอำทิตย์
ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้
ระบุส่วนประกอบของอำกำศ
• อำกำศโดยทั่วไปไม่มีสี ไม่มีกลิ่น

บรรยำยควำมสำคัญของอำกำศ
ประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน
และผลกระทบของมลพิษ
แก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ แก๊สอื่น ๆ
ทำงอำกำศต่อสิ่งมีชีวิต จำกข้อมูล รวมทั้งไอน้ำ และฝุ่นละออง อำกำศ
ที่รวบรวมได้
มีควำมสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต หำกส่วนประกอบ
ตระหนักถึงควำมสำคัญของอำกำศ ของอำกำศไม่เหมำะสม เนื่องจำกมีแก๊ส

บำงชนิดหรือฝุ่นละอองในปริมำณมำก
โดยนำเสนอแนวทำงกำรปฏิบัติ
อำจเป็นอันตรำยต่อสิ่งมีชีวิตชนิดต่ำง ๆ
ตนในกำรลดกำรเกิดมลพิษ
จัดเป็นมลพิษทำงอำกำศ
ทำงอำกำศ
• แนวทำงกำรปฏิบัติตนเพื่อลดกำรปล่อย
มลพิษทำงอำกำศ เช่น ใช้พำหนะร่วมกัน
หรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ลดมลพิษทำงอำกำศ
อธิบำยกำรเกิดลม จำกหลักฐำน • ลม คือ อำกำศที่เคลื่อนที่ เกิดจำก

เชิงประจักษ์
ควำมแตกต่ำงกันของอุณหภูมิอำกำศบริเวณ
ที่อยู่ใกล้กัน โดยอำกำศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
จะลอยตัวสูงขึ้น และอำกำศบริเวณที่มี
อุณหภูมิต่ำกว่ำจะเคลื่อนเข้ำไปแทนที่
บรรยำยประโยชน์และโทษของลม • ลมสำมำรถนำมำใช้เป็นแหล่งพลังงำน

จำกข้อมูลที่รวบรวมได้
ทดแทนในกำรผลิตไฟฟ้ำ และนำไปใช้
ประโยชน์ในกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
มนุษย์ หำกลมเคลื่อนที่ด้วยควำมเร็วสูง
อำจทำให้เกิดอันตรำยและควำมเสียหำย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๖๙
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.3 21 ว 4.2 ป.3/1 แสดงอัลกอริทึมในกำรทำงำน
หรือกำรแก้ปัญหำอย่ำงง่ำย
โดยใช้ภำพ สัญลักษณ์ หรือ
ข้อควำม
22 ว 4.2 ป.3/2 เขียนโปรแกรมอย่ำงง่ำย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหำ
ข้อผิดพลำดของโปรแกรม

23 ว 4.2 ป.3/3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหำควำมรู้

24 ว 4.2 ป.3/4 รวบรวม ประมวลผล และ
นำเสนอข้อมูล โดยใช้
ซอฟต์แวร์ตำมวัตถุประสงค์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• อัลกอริทึมเป็นขั้นตอนที่ใช้ในกำรแก้ปัญหำ

• กำรแสดงอัลกอริทึม ทำได้โดยกำรเขียน
บอกเล่ำ วำดภำพ หรือใช้สัญลักษณ์
• ตัว อย่ำงปัญหำ เช่น เกมเศรษฐี
เกมบันไดงู เกม Tetris เกม OX กำรเดิน
ไปโรงอำหำร กำรทำควำมสะอำดห้องเรียน
• กำรเขียนโปรแกรมเป็นกำรสร้ำงลำดับ

ของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงำน
• ตัวอย่ำงโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรม
ที่สั่งให้ตัวละครทำงำนซ้ำไม่สิ้นสุด
• กำรตรวจหำข้อผิดพลำด ทำได้โดย
ตรวจสอบคำสั่งที่แจ้งข้อผิดพลำด หรือ
หำกผลลัพธ์ไม่เป็นไปตำมที่ต้องกำร
ให้ตรวจสอบกำรทำงำนทีละคำสั่ง
• ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในกำรเขียนโปรแกรม
เช่น ใช้บัตรคำสั่งแสดงกำรเขียนโปรแกรม
, Code.org
• อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ำยขนำดใหญ่

ช่วยให้กำรติดต่อสื่อสำรทำได้สะดวก
และรวดเร็วและเป็นแหล่งข้อมูลควำมรู้
ที่ช่วยในกำรเรียนและกำรดำเนินชีวิต
• เว็บเบรำว์เซอร์เป็นโปรแกรมสำหรับอ่ำน
เอกสำรบนเว็บเพจ
• กำรสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทำได้โดย
ใช้เว็บไซต์สำหรับสืบค้น และต้องกำหนด
คำค้นที่เหมำะสมจึงจะได้ข้อมูลตำมต้องกำร
• ข้อมูลควำมรู้ เช่น วิธีทำอำหำร วิธีพับ
กระดำษเป็นรูปต่ำง ๆ ข้อมูลประวัติศำสตร์
ชำติไทย (อำจเป็นควำมรู้ในวิชำอื่น ๆ หรือ
เรื่องที่เป็นประเด็นที่สนใจในช่วงเวลำนั้น)
• กำรใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำงปลอดภัย
ควรอยู่ในกำรดูแลของครู หรือผู้ปกครอง
• กำรรวบรวมข้อมูล ทำได้โดยกำหนดหัวข้อ 
ที่ต้องกำร เตรียมอุปกรณ์ในกำรจดบันทึก
• กำรประมวลผลอย่ำงง่ำย เช่น เปรียบเทียบ
จัดกลุ่ม เรียงลำดับ
• กำรนำเสนอข้อมูลทำได้หลำยลักษณะ
ตำมควำมเหมำะสม เช่น กำรบอกเล่ำ
กำรทำเอกสำรรำยงำน กำรจัดทำป้ำยประกำศ

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๗๐
ชั้น
ป.3

ที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• กำรใช้ซอฟต์แวร์ทำงำนตำมวัตถุประสงค์
เช่น ใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอ หรือซอฟต์แวร์
กรำฟิก สร้ำงแผนภูมิรูปภำพ ใช้ซอฟต์แวร์
ประมวลคำ ทำป้ำยประกำศหรือ
เอกสำรรำยงำน ใช้ซอฟต์แวร์ตำรำง
ทำงำนในกำรประมวลผลข้อมูล
25 ว 4.2 ป.3/5 ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
• กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงปลอดภัย

อย่ำงปลอดภัย ปฏิบัติตำม
เช่น ปกป้องข้อมูลส่วนตัว
ข้อตกลงในกำรใช้อินเทอร์เน็ต
• ขอควำมช่วยเหลือจำกครูหรือผู้ปกครอง
เมื่อเกิดปัญหำจำกกำรใช้งำน เมื่อพบ
ข้อมูลหรือบุคคลที่ทำให้ไม่สบำยใจ
• กำรปฏิบัติตำมข้อตกลงในกำรใช้
อินเทอร์เน็ตจะทำให้ไม่เกิดควำมเสียหำย
ต่อตนเองและผู้อื่น เช่น ไม่ใช้คำหยำบ
ล้อเลียน ด่ำทอ ทำให้ผู้อื่น เสียหำยหรือ
เสียใจ
• ข้อดีและข้อเสียในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
รวม 25 ตัวชี้วัด
19
7
หมายเหตุ: ตัวชี้วัด ว 2.3 ป.3/2 มีลักษณะเฉพำะคือเป็นทั้งตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ รำยละเอียดดังนี้
ต้องรู้ : กำรทำงำนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
ควรรู้ : แหล่งพลังงำนในกำรผลิตไฟฟ้ำ เป็นเนื้อหำที่นักเรียนสำมำรถสืบค้นข้อมูลหรือศึกษำ
เพื่อทำควำมเข้ำใจได้ด้วยตนเอง และครูอำจช่วยสรุปให้ภำยหลัง

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๗๑
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.4 1 ว 1.2 ป.4/1 บรรยำยหน้ำที่ของรำก ลำต้น
ใบ และดอกของพืชดอก โดยใช้
ข้อมูลที่รวบรวมได้

2 ว 1.3 ป.4/1

3 ว 1.3 ป.4/2

4 ว 1.3 ป.4/3

5 ว 1.3 ป.4/4

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• ส่วนต่ำง ๆ ของพืชดอกทำหน้ำที่แตกต่ำงกัน

- รำกทำหน้ำที่ดูดน้ำและธำตุอำหำรขึ้นไปยัง
ลำต้น
- ลำต้นทำหน้ำที่ลำเลียงน้ำต่อไปยังส่วนต่ำง ๆ
ของพืช
- ใบทำหน้ำที่สร้ำงอำหำร อำหำรที่พืชสร้ำงขึ้น
คือ น้ำตำลซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้ง
- ดอกทำหน้ำที่สืบพันธุ์ ประกอบด้วย
ส่วนประกอบต่ำง ๆ ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบ
ดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย
ซึ่งส่วนประกอบแต่ละส่วนของดอก
ทำหน้ำที่แตกต่ำงกัน
จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ควำมเหมือน • สิ่งมีชีวิตมีหลำยชนิด สำมำรถจัดกลุ่มได้

และควำมแตกต่ำงของลักษณะ
โดยใช้ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงของ
ของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช
ลักษณะต่ำง ๆ เช่น กลุ่มพืชสร้ำงอำหำรเองได้
กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและ และเคลื่อนที่ด้วยตนเองไม่ได้ กลุ่มสัตว์
สัตว์
กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอำหำรและเคลื่อนที่ได้
กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ เช่น เห็ด รำ จุลินทรีย์
• กำรจำแนกพืช สำมำรถใช้กำรมีดอกเป็นเกณฑ์ 
จำแนกพืชออกเป็นพืชดอก
ในกำรจำแนกได้เป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก
และพืชไม่มีดอก โดยใช้
กำรมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูล
ที่รวบรวมได้
จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูก • กำรจำแนกสัตว์ สำมำรถใช้กำรมีกระดูกสันหลัง

สันหลัง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นเกณฑ์ในกำรจำแนกได้เป็นสัตว์มีกระดูก
โดยใช้กำรมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ สันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
• สัตว์มีกระดูกสันหลังมีหลำยกลุ่ม ได้แก่
บรรยำยลักษณะเฉพำะที่สังเกตได้

กลุ่มปลำ กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
กลุ่มสัตว์เลื้อยคลำน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์
ในกลุ่มปลำ กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำ
เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะ
สะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลำน
เฉพำะที่สังเกตได้
กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยน้ำนม และยกตัวอย่ำง
สิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๗๒
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ป.4 6 ว 2.1 ป.4/1 เปรียบเทียบสมบัติทำงกำยภำพ • วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติทำงกำยภำพแตกต่ำงกัน  
ด้ำนควำมแข็ง สภำพยืดหยุ่น
วัสดุที่มีควำมแข็งจะทนต่อแรงขูดขีด วัสดุที่มี
กำรนำควำมร้อน และกำรนำ
สภำพยืดหยุ่น จะเปลี่ยนแปลงรูปร่ำงเมื่อมีแรง
ไฟฟ้ำของวัสดุ โดยใช้หลักฐำน
มำกระทำและกลับสภำพเดิมได้ วัสดุที่นำ
เชิงประจักษ์จำกกำรทดลองและ
ควำมร้อน จะร้อนได้เร็วเมื่อได้รับควำมร้อน
ระบุกำรนำสมบัติเรื่องควำมแข็ง
และวัสดุที่นำไฟฟ้ำได้ จะให้กระแสไฟฟ้ำผ่ำนได้
สภำพยืดหยุ่น กำรนำควำมร้อน
ดังนั้น จึงอำจนำสมบัติต่ำง ๆ มำพิจำรณำ
และกำรนำไฟฟ้ำของวัสดุไปใช้
เพื่อใช้ในกระบวนกำรออกแบบชิ้นงำน
ในชีวิตประจำวันผ่ำนกระบวนกำร
เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ออกแบบชิ้นงำน
7 ว 2.1 ป.4/2 แลกเปลี่ยนควำมคิดกับผู้อื่น

โดยกำรอภิปรำยเกี่ยวกับสมบัติ
ทำงกำยภำพของวัสดุอย่ำงมี
เหตุผลจำกกำรทดลอง
8 ว 2.1 ป.4/3 เปรียบเทียบสมบัติของสสำร
• วัสดุเป็นสสำรเพรำะมีมวลและต้องกำรที่อยู่

ทั้ง ๓ สถำนะ จำกข้อมูลที่ได้จำก สสำรมีสถำนะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส
กำรสังเกตมวล กำรต้องกำรที่อยู่
ของแข็ง มีปริมำตรและรูปร่ำงคงที่ ของเหลวมี
รูปร่ำงและปริมำตรของสสำร
ปริมำตรคงที่ แต่มรี ูปร่ำงเปลี่ยนไปตำมภำชนะ
9 ว 2.1 ป.4/4 ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล และ

เฉพำะส่วนที่บรรจุของเหลว ส่วนแก๊สมี
ปริมำตรของสสำรทั้ง ๓ สถำนะ
ปริมำตรและรูปร่ำงเปลีย่ นไปตำมภำชนะ
ที่บรรจุ
10 ว 2.2 ป.4/1 ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ • แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลกกระทำ 
จำกหลักฐำนเชิงประจักษ์
ต่อวัตถุ มีทิศทำงเข้ำสู่ศูนย์กลำงโลก และเป็น
แรงไม่สัมผัส แรงดึงดูดที่โลกกระทำกับวัตถุ
11 ว 2.2 ป.4/2 ใช้เครื่องชั่งสปริงในกำรวัดน้ำหนัก

ของวัตถุ
หนึ่ง ๆทำให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลก และทำให้วัตถุ
มีน้ำหนัก วัดน้ำหนักของวัตถุได้จำกเครื่องชั่ง
สปริง น้ำหนักของวัตถุขึ้นกับมวลของวัตถุ
โดยวัตถุที่มีมวลมำกจะมีน้ำหนักมำก วัตถุที่มี
มวลน้อยจะมีน้ำหนักน้อย
12 ว 2.2 ป.4/3 บรรยำยมวลของวัตถุที่มีผลต่อ
• มวล คือ ปริมำณเนื้อของสสำรทั้งหมด

กำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ของ ทีป่ ระกอบกันเป็นวัตถุ ซึ่งมีผลต่อควำมยำกง่ำย
วัตถุจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์
ในกำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ
วัตถุที่มีมวลมำกจะเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่
ได้ยำกกว่ำวัตถุที่มีมวลน้อย ดังนั้นมวลของ
วัตถุนอกจำกจะหมำยถึงเนื้อทั้งหมดของ
วัตถุนั้นแล้ว ยังหมำยถึงกำรต้ำนกำรเปลี่ยนแปลง
กำรเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นด้วย
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๗๓
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ป.4 13 ว 2.3 ป.4/1 จำแนกวัตถุเป็นตัวกลำงโปร่งใส • เมื่อมองสิ่งต่ำง ๆ โดยมีวัตถุต่ำงชนิดกัน

มำกั้นแสงจะทำให้ลักษณะกำรมองเห็นสิ่งนั้น ๆ
ตัวกลำงโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง
จำกลักษณะกำรมองเห็นสิ่งต่ำง ๆ ชัดเจนต่ำงกัน จึงจำแนกวัตถุที่มำกั้นออกเป็น
ตัวกลำงโปร่งใส ซึ่งทำให้มองเห็นสิ่งต่ำง ๆ ได้
ผ่ำนวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ โดยใช้
ชัดเจน ตัวกลำงโปร่งแสงทำให้มองเห็นสิ่งต่ำง ๆ
หลักฐำนเชิงประจักษ์
ได้ไม่ชัดเจน และวัตถุทึบแสงทำให้มองไม่เห็น
สิ่งต่ำง ๆ นั้น
• ดวงจันทร์เป็นบริวำรของโลก โดยดวงจันทร์
14 ว 3.1 ป.4/1 อธิบำยแบบรูปเส้นทำงกำรขึ้น

หมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบโลก ขณะทีโ่ ลก
และตกของดวงจันทร์ โดยใช้
ก็หมุนรอบตัวเองด้วยเช่นกัน กำรหมุนรอบตัวเอง
หลักฐำนเชิงประจักษ์
ของโลกจำกทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกในทิศทำง
ทวนเข็มนำฬิกำ เมื่อมองจำกขั้วโลกเหนือ
ทำให้มองเห็นดวงจันทร์ปรำกฏขึ้นทำงด้ำน
ทิศตะวันออกและตกทำงด้ำนทิศตะวันตก
หมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ำ ๆ
15 ว 3.1 ป.4/2 สร้ำงแบบจำลองที่อธิบำยแบบรูป • ดวงจันทร์เป็นวัตถุที่เป็นทรงกลม

แต่รูปร่ำงของดวงจันทร์ที่มองเห็นหรือรูปร่ำง
กำรเปลี่ยนแปลงรูปร่ำงปรำกฏ
ปรำกฏของดวงจันทร์บนท้องฟ้ำแตกต่ำงกันไป
ของดวงจันทร์และพยำกรณ์
ในแต่ละวัน โดยในแต่ละวันดวงจันทร์จะมี
รูปร่ำงปรำกฏของดวงจันทร์
รูปร่ำงปรำกฏเป็นเสี้ยวที่มีขนำดเพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องจนเต็มดวงจำกนั้นรูปร่ำงปรำกฏ
ของดวงจันทร์จะแหว่งและมีขนำดลดลง
อย่ำงต่อเนื่องจนมองไม่เห็นดวงจันทร์ จำกนั้น
รูปร่ำงปรำกฏของดวงจันทร์จะเป็นเสี้ยวใหญ่
ขึ้นจนเต็มดวงอีกครั้งกำรเปลี่ยนแปลงเช่นนี้
เป็นแบบรูปซ้ำกันทุกเดือน
16 ว 3.1 ป.4/3 สร้ำงแบบจำลองแสดง
• ระบบสุริยะเป็นระบบที่มีดวงอำทิตย์

เป็นศูนย์กลำงและมีบริวำรประกอบด้วย
องค์ประกอบของระบบสุริยะ
ดำวเครำะห์แปดดวงและบริวำร ซึ่งดำวเครำะห์
และอธิบำยเปรียบเทียบคำบ
แต่ละดวงมีขนำดและระยะห่ำงจำกดวงอำทิตย์
กำรโคจรของดำวเครำะห์ต่ำง ๆ
แตกต่ำงกัน และยังประกอบด้วย ดำวเครำะห์
จำกแบบจำลอง
แคระ ดำวเครำะห์น้อย ดำวหำง และวัตถุ
ขนำดเล็กอื่น ๆ โคจรอยู่รอบดวงอำทิตย์ วัตถุ
ขนำดเล็กอื่น ๆ เมื่อเข้ำมำในชั้นบรรยำกำศ
เนื่องจำกแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้เกิดเป็น
ดำวตกหรือผีพุ่งไต้และอุกกำบำต

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๗๔
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ป.4 17 ว 4.2 ป.4/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในกำรแก้ปัญหำ • กำรใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นกำรนำกฎเกณฑ์หรือ 
กำรอธิบำยกำรทำงำน กำรคำดกำรณ์ เงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมำใช้พิจำรณำ
ในกำรแก้ปัญหำ กำรอธิบำย
ผลลัพธ์ จำกปัญหำอย่ำงง่ำย
กำรทำงำน หรือกำรคำดกำรณ์ผลลัพธ์
• สถำนะเริ่มต้นของกำรทำงำนที่แตกต่ำงกัน
จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่ำงกัน
• ตัวอย่ำงปัญหำ เช่น เกม OX โปรแกรม
ทีม่ ีกำรคำนวณ โปรแกรมที่มีตัวละครหลำยตัวและ
มีกำรสั่งงำนที่แตกต่ำงหรือมีกำรสื่อสำร
ระหว่ำงกัน กำรเดินทำงไปโรงเรียน โดยวิธีกำร
ต่ำง ๆ
• กำรออกแบบโปรแกรมอย่ำงง่ำย เช่น
18 ว 4.2 ป.4/2 ออกแบบ และเขียนโปรแกรม

กำรออกแบบโดยใช้ storyboard
อย่ำงง่ำย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
หรือกำรออกแบบอัลกอริทึม
สื่อ และตรวจหำข้อผิดพลำด
• กำรเขียนโปรแกรมเป็นกำรสร้ำงลำดับของ
และแก้ไข
คำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงำน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ตำมควำมต้องกำร หำกมีข้อผิดพลำด
ให้ตรวจสอบกำรทำงำนทีละคำสั่ง เมื่อพบจุด
ที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำกำรแก้ไข
จนกว่ำจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
• ตัวอย่ำงโปรแกรมที่มีเรื่องรำว เช่น
นิทำนที่มีกำรโต้ตอบกับผู้ใช้ กำร์ตูนสั้น
เล่ำกิจวัตรประจำวันภำพเคลื่อนไหว
• กำรฝึกตรวจหำข้อผิดพลำดจำกโปรแกรมของ
ผู้อื่นจะช่วยพัฒนำทักษะกำรหำสำเหตุของ
ปัญหำได้ดียิ่งขึ้น
• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรเขียนโปรแกรม เช่น
Scratch, logo

19 ว 4.2 ป.4/3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหำควำมรู้ และ • กำรใช้คำค้นที่ตรงประเด็น กระชับ จะทำให้
ประเมินควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตำมควำมต้องกำร
• กำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล เช่น
พิจำรณำประเภทของเว็บไซต์ (หน่วยงำน
รำชกำร สำนักข่ำว องค์กร) ผู้เขียน วันที่
เผยแพร่ข้อมูล กำรอ้ำงอิง
• เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องกำรจำกเว็บไซต์ต่ำง ๆ
จะต้องนำเนื้อหำมำพิจำรณำ ปรียบเทียบ
แล้วเลือกข้อมูลที่มีควำมสอดคล้องและ
สัมพันธ์กัน

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๗๕
ชั้น ที่
ป.4

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• กำรทำรำยงำนหรือกำรนำเสนอข้อมูล
จะต้องนำข้อมูลมำเรียบเรียง สรุป
เป็นภำษำของตนเองที่เหมำะสมกับ
กลุ่มเป้ำหมำยและวิธีกำรนำเสนอ
(บูรณำกำรกับวิชำภำษำไทย)
20 ว 4.2 ป.4/4 รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูล • กำรรวบรวมข้อมูล ทำได้โดยกำหนดหัวข้อ

และสำรสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์
ที่ต้องกำร เตรียมอุปกรณ์ในกำรจดบันทึก
ที่หลำกหลำย เพื่อแก้ปัญหำ
• กำรประมวลผลอย่ำงง่ำย เช่น เปรียบเทียบ
ในชีวิตประจำวัน
จัดกลุ่ม เรียงลำดับ กำรหำผลรวม
• วิเครำะห์ผลและสร้ำงทำงเลือกที่เป็นไปได้
ประเมินทำงเลือก (เปรียบเทียบ ตัดสิน)
• กำรนำเสนอข้อมูลทำได้หลำยลักษณะ
ตำมควำมเหมำะสม เช่น กำรบอกเล่ำ
เอกสำรรำยงำน โปสเตอร์ โปรแกรม
นำเสนอ
• กำรใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหำ
ในชีวิตประจำวัน เช่น กำรสำรวจ
เมนูอำหำรกลำงวันโดยใช้ซอฟต์แวร์
สร้ำงแบบสอบถำมและเก็บข้อมูล
ใช้ซอฟต์แวร์ตำรำงทำงำน เพื่อประมวลผล
ข้อมูล รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำรและสร้ำงรำยกำรอำหำร
สำหรับ ๕ วัน ใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอ
ผลกำรสำรวจรำยกำรอำหำรที่เป็นทำงเลือก
และข้อมูลด้ำนโภชนำกำร
21 ว 4.2 ป.4/5 ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
• กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงปลอดภัย

อย่ำงปลอดภัย เข้ำใจสิทธิและ
เข้ำใจสิทธิและหน้ำที่ของตน เคำรพ
หน้ำที่ของตน เคำรพในสิทธิของ
ในสิทธิของผู้อื่น เช่น ไม่สร้ำงข้อควำมเท็จ
ผู้อื่นแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล และส่งให้ผู้อื่น ไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนต่อ
หรือบุคคลที่ไม่เหมำะสม
ผู้อื่นโดยกำรส่งสแปมข้อควำมลูกโซ่
ส่งต่อโพสต์ที่มีข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น
ส่งคำเชิญเล่นเกม ไม่เข้ำถึงข้อมูลส่วนตัว
หรือกำรบ้ำนของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับ
อนุญำต ไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์/ชื่อ
บัญชีของผู้อื่น
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๗๖
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ป.4

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• กำรสื่อสำรอย่ำงมีมำรยำทและรู้กำลเทศะ
• กำรปกป้องข้อมูลส่วนตัว เช่น กำรออก
จำกระบบเมื่อเลิกใช้งำน ไม่บอกรหัสผ่ำน
ไม่บอกเลขประจำตัวประชำชน
รวม 21 ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้

16

หมายเหตุ: ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.4/1 มีลักษณะเฉพำะคือเป็นทั้งตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ รำยละเอียดดังนี้
ต้องรู้ : สมบัติของวัสดุด้ำนควำมแข็ง สภำพยืดหยุ่น กำรนำควำมร้อน กำรนำไฟฟ้ำ
ควรรู้ : กำรนำสมบัติของวัสดุไปใช้ประโยชน์ผ่ำนกระบวนกำรออกแบบชิ้นงำน
เป็นเนื้อหำที่ประยุกต์ใช้ควำมรู้จำกที่เรียนมำแล้ว ไปแก้ปัญหำ ครูอำจจัดเป็นกิจกรรมเสริม
เพื่อให้นักเรียนได้นำควำมรู้ที่เรียนมำแล้วมำใช้

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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๗๗
ชั้น
ป.5

ที่
1

2

3

4

5

6

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ว 1.1 ป.5/1 บรรยำยโครงสร้ำงและลักษณะ • สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้ำงและ

ของสิ่งมีชีวิตที่เหมำะสมกับ
ลักษณะที่เหมำะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่
กำรดำรงชีวิต ซึ่งเป็นผลมำจำก
ซึง่ เป็นผลมำจำกกำรปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
กำรปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละ เพือ่ ให้ดำรงชีวิตและอยู่รอดได้ในแต่ละ
แหล่งที่อยู่
แหล่งที่อยู่ เช่น ผักตบชวำมีช่องอำกำศ
ในก้ำนใบ ช่วยให้ลอยน้ำได้ ต้นโกงกำง
ที่ขึ้นอยู่ในป่ำชำยเลนมีรำกค้ำจุนทำให้
ลำต้นไม่ล้ม ปลำมีครีบช่วยในกำรเคลื่อนที่
ในน้ำ
ว 1.1 ป.5/2 อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
• ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมี

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและสัมพันธ์กับ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิต
สิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อกำรดำรงชีวิต
กับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์
เช่น ควำมสัมพันธ์กันด้ำนกำรกินกัน
ต่อกำรดำรงชีวิต
เป็นอำหำร เป็นแหล่งที่อยู่อำศัยหลบภัย
และเลี้ยงดูลูกอ่อน ใช้อำกำศในกำรหำยใจ 
ว 1.1 ป.5/3 เขียนโซ่อำหำรและระบุบทบำท
หน้ำที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิต • สิ่งมีชีวิตมีกำรกินกันเป็นอำหำร โดยกินต่อกัน
เป็นทอด ๆ ในรูปแบบของโซ่อำหำร
และผู้บริโภคในโซ่อำหำร
ว 1.1 ป.5/4 ตระหนักในคุณค่ำของสิ่งแวดล้อม ทำให้สำมำรถระบุบทบำทหน้ำที่ของ

ที่มีต่อกำรดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค
โดยมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำ
สิ่งแวดล้อม
ว 1.3 ป.5/1 อธิบำยลักษณะทำงพันธุกรรม
• สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ เมื่อโตเต็มที่ 
ที่มีกำรถ่ำยทอดจำกพ่อแม่สู่ลูก
จะมีกำรสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนและ
ของพืช สัตว์ และมนุษย์
ดำรงพันธุ์ โดยลูกที่เกิดมำจะได้รับกำร
ว 1.3 ป.5/2 แสดงควำมอยำกรู้อยำกเห็น

ถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมจำกพ่อแม่
โดยกำรถำมคำถำมเกี่ยวกับ
ทำให้มีลักษณะทำงพันธุกรรมที่เฉพำะ
ลักษณะที่คล้ำยคลึงกันของ
แตกต่ำงจำกสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น
ตนเองกับพ่อแม่
• พืชมีกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม
เช่น ลักษณะของใบ สีดอก
• สัตว์มีกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม
เช่น สีขน ลักษณะของขน ลักษณะของหู
• มนุษย์มีกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม
เช่น เชิงผมที่หน้ำผำก ลักยิ้ม ลักษณะหนัง
ตำ กำรห่อลิ้น ลักษณะของติ่งหู
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๗๘
ชั้น
ป.5

ที่
7

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• กำรเปลี่ยนสถำนะของสสำรเป็นกำร
ว 2.1 ป.5/1 อธิบำยกำรเปลี่ยนสถำนะของ

สสำร เมื่อทำให้สสำรร้อนขึ้นหรือ เปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพ เมื่อเพิ่มควำมร้อน
ให้กบั สสำรถึงระดับหนึ่งจะทำให้สสำร
เย็นลง โดยใช้หลักฐำน
ที่เป็นของแข็งเปลี่ยนสถำนะเป็นของเหลว
เชิงประจักษ์
เรียกว่ำ กำรหลอมเหลว และเมื่อเพิ่ม
ควำมร้อนต่อไปจนถึงอีกระดับหนึ่ง
ของเหลวจะเปลี่ยนเป็นแก๊ส เรียกว่ำ
กำรกลำยเป็นไอ แต่เมื่อลดควำมร้อนลง
ถึงระดับหนึ่งแก๊สจะเปลี่ยนสถำนะ
เป็นของเหลว เรียกว่ำ กำรควบแน่น และ
ถ้ำลดควำมร้อนต่อไปอีกจนถึงระดับหนึ่ง
ของเหลวจะเปลี่ยนสถำนะเป็นของแข็ง
เรียกว่ำ กำรแข็งตัว สสำรบำงชนิดสำมำรถ
เปลี่ยนสถำนะจำกของแข็งเป็นแก๊ส
โดยไม่ผ่ำนกำรเป็นของเหลว เรียกว่ำ
กำรระเหิด ส่วนแก๊สบำงชนิดสำมำรถ
เปลี่ยนสถำนะเป็นของแข็งโดยไม่ผ่ำน
กำรเป็นของเหลว เรียกว่ำ กำรระเหิดกลับ
8 ว 2.1 ป.5/2 อธิบำยกำรละลำยของสำรในน้ำ • เมื่อใส่สำรลงในน้ำแล้วสำรนั้นรวมเป็น

เนื้อเดียวกันกับน้ำทั่วทุกส่วน แสดงว่ำ
โดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์
สำรเกิดกำรละลำย เรียกสำรผสมที่ได้
ว่ำสำรละลำย
• เมื่อผสมสำร ๒ ชนิดขึ้นไปแล้วมีสำรใหม่
9 ว 2.1 ป.5/3 วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงของ

เกิดขึ้นซึ่งมีสมบัติต่ำงจำกสำรเดิมหรือ
สำรเมื่อเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
เมื่อสำรชนิดเดียวเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงเคมี โดยใช้หลักฐำน
แล้วมีสำรใหม่เกิดขึ้น กำรเปลี่ยนแปลงนี้
เชิงประจักษ์
เรียกว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงทำงเคมี
ซึ่งสังเกตได้จำกมีสีหรือกลิ่นต่ำงจำกสำรเดิม
หรือมีฟองแก๊ส หรือมีตะกอนเกิดขึ้น หรือ
มีกำรเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ
10 ว 2.1 ป.5/4 วิเครำะห์และระบุกำรเปลีย่ นแปลง • เมือ่ สำรเกิดกำรเปลี่ยนแปลงแล้ว

ที่ผันกลับได้และกำรเปลี่ยนแปลง สำรสำมำรถเปลี่ยนกลับเป็นสำรเดิมได้
เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
ที่ผันกลับไม่ได้
เช่น กำรหลอมเหลว กำรกลำยเป็นไอ
กำรละลำย แต่สำรบำงอย่ำงเกิดกำร
เปลี่ยนแปลงแล้วไม่สำมำรถเปลี่ยนกลับ
เป็นสำรเดิมได้เป็นกำรเปลี่ยนแปลง
ที่ผันกลับไม่ได้ เช่น กำรเผำไหม้ กำรเกิด
สนิม
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๗๙
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ป.5 11 ว 2.2 ป.5/1 อธิบำยวิธีกำรหำแรงลัพธ์ของ
• แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงทีก่ ระทำต่อวัตถุ 
แรงหลำยแรงในแนวเดียวกัน
โดยแรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่กระทำต่อ
ที่กระทำต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุ
วัตถุเดียวกัน จะมีขนำดเท่ำกับผลรวมของ
อยู่นิ่งจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์
แรงทั้งสองเมื่อแรงทั้งสองอยู่ในแนว
12 ว 2.2 ป.5/2 เขียนแผนภำพแสดงแรงที่กระทำ เดียวกันแต่มีทิศทำงตรงข้ำมกัน สำหรับ

วัตถุที่อยู่นิ่ง แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
ต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันและ
มีค่ำเป็นศูนย์
แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
• กำรเขียนแผนภำพของแรงที่กระทำต่อวัตถุ
13 ว 2.2 ป.5/3 ใช้เครื่องชั่งสปริงในกำรวัดแรง

สำมำรถเขียนได้โดยใช้ลูกศร โดยหัวลูกศร
ที่กระทำต่อวัตถุ
แสดงทิศทำงของแรง และควำมยำวของ
ลูกศรแสดงขนำดของแรงที่กระทำต่อวัตถุ
14 ว 2.2 ป.5/4 ระบุผลของแรงเสียดทำนที่มีต่อ • แรงเสียดทำนเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่ำง

กำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ของ ผิวสัมผัสของวัตถุ เพื่อต้ำนกำรเคลื่อนที่
วัตถุจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์
ของวัตถุนั้น โดยถ้ำออกแรงกระทำต่อวัตถุ
ที่อยู่นิ่งบนพื้นผิวหนึ่งให้เคลื่อนที่
15 ว 2.2 ป.5/5 เขียนแผนภำพแสดงแรงเสียดทำน

แรงเสียดทำนจำกพื้นผิวนั้นก็จะต้ำน
และแรงที่อยู่ในแนวเดียวกัน
กำรเคลื่อนที่ของวัตถุ แต่ถ้ำวัตถุกำลัง
ที่กระทำต่อวัตถุ
เคลื่อนที่ แรงเสียดทำนก็จะทำให้วัตถุนั้น
เคลื่อนที่ช้ำลงหรือหยุดนิ่ง
16 ว 2.3 ป.5/1 อธิบำยกำรได้ยินเสียง
• กำรได้ยินเสียงต้องอำศัยตัวกลำง

ผ่ำนตัวกลำงจำกหลักฐำน
โดยอำจเป็นของแข็ง ของเหลว หรือ
เชิงประจักษ์
อำกำศ เสียงจะส่งผ่ำนตัวกลำงมำยังหู
17 ว 2.3 ป.5/2 ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบำย • เสียงที่ได้ยินมีระดับสูงต่ำของเสียงต่ำงกัน

ลักษณะและกำรเกิดเสียงสูง
ขึ้นกับควำมถี่ของกำรสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง
เสียงต่ำ
โดยเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยควำมถี่ต่ำ
จะเกิดเสียงต่ำ แต่ถ้ำสั่นด้วยควำมถี่สูง
18 ว 2.3 ป.5/3 ออกแบบกำรทดลองและอธิบำย

จะเกิดเสียงสูง ส่วนเสียงดังค่อยที่ได้ยิน
ลักษณะและกำรเกิดเสียงดัง
ขึ้นกับพลังงำนกำรสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง
เสียงค่อย
โดยเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงำนมำก
19 ว 2.3 ป.5/4 วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือ

จะเกิดเสียงดัง แต่ถ้ำแหล่งกำเนิดเสียง
วัดระดับเสียง
สั่นด้วยพลังงำนน้อยจะเกิดเสียงค่อย
20 ว 2.3 ป.5/5 ตระหนักในคุณค่ำของควำมรู้

• เสียงดังมำก ๆ เป็นอันตรำยต่อกำรได้ยิน
เรื่องระดับเสียง โดยเสนอแนะ
และเสียงที่ก่อให้เกิดควำมรำคำญ
แนวทำงในกำรหลีกเลี่ยง
เป็นมลพิษทำงเสียง เดซิเบลเป็นหน่วย
และลดมลพิษทำงเสียง
ที่บอกถึงควำมดังของเสียง

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
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๘๐
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.5 21 ว 3.1 ป.5/1 เปรียบเทียบควำมแตกต่ำง
ของดำวเครำะห์และดำวฤกษ์
จำกแบบจำลอง

22 ว 3.1 ป.5/2 ใช้แผนที่ดำวระบุตำแหน่ง
และเส้นทำงกำรขึ้นและตก
ของกลุ่มดำวฤกษ์บนท้องฟ้ำ
และอธิบำยแบบรูปเส้นทำง
กำรขึ้นและตกของกลุ่มดำวฤกษ์
บนท้องฟ้ำในรอบปี

23 ว 3.2 ป.5/1 เปรียบเทียบปริมำณน้ำ
ในแต่ละแหล่ง และระบุ
ปริมำณน้ำที่มนุษย์สำมำรถ
นำมำใช้ประโยชน์ได้ จำกข้อมูล
ที่รวบรวมได้

24 ว 3.2 ป.5/2 ตระหนักถึงคุณค่ำของน้ำ
โดยนำเสนอแนวทำงกำรใช้น้ำ
อย่ำงประหยัดและกำรอนุรักษ์น้ำ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• ดำวทีม่ องเห็นบนท้องฟ้ำอยู่ในอวกำศ

ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่นอกบรรยำกำศของโลก
มีทั้งดำวฤกษ์และดำวเครำะห์ ดำวฤกษ์
เป็นแหล่งกำเนิดแสงจึงสำมำรถมองเห็นได้
ส่วนดำวเครำะห์ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง
แต่สำมำรถมองเห็นได้เนื่องจำกแสงจำก
ดวงอำทิตย์ตกกระทบดำวเครำะห์แล้ว
สะท้อนเข้ำสู่ตำ
• กำรมองเห็นกลุ่มดำวฤกษ์มีรูปร่ำงต่ำง ๆ

เกิดจำกจินตนำกำรของผู้สังเกต
กลุ่มดำวฤกษ์ต่ำง ๆ ที่ปรำกฏในท้องฟ้ำ
แต่ละกลุ่มมีดำวฤกษ์แต่ละดวงเรียงกัน
ที่ตำแหน่งคงที่ และมีเส้นทำงกำรขึ้นและ
ตกตำมเส้นทำงเดิมทุกคืน ซึ่งจะปรำกฏ
ตำแหน่งเดิม กำรสังเกตตำแหน่งและ
กำรขึ้นและตกของดำวฤกษ์และกลุ่ม
ดำวฤกษ์สำมำรถทำได้โดยใช้แผนที่ดำว
ซึ่งระบุมุมทิศและมุมเงยที่กลุ่มดำวนั้น
ปรำกฏ ผู้สังเกตสำมำรถใช้มือในกำร
ประมำณค่ำของมุมเงยเมื่อสังเกตดำว
ในท้องฟ้ำ
• โลกมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มซึ่งอยู่ในแหล่งน้ำ 
ต่ำง ๆ ที่มีทั้งแหล่งน้ำผิวดิน เช่น ทะเล
มหำสมุทร บึง แม่น้ำ และแหล่งน้ำใต้ดิน
เช่น น้ำในดิน และน้ำบำดำล น้ำทั้งหมด
ของโลก แบ่งเป็นน้ำเค็มประมำณร้อยละ
97.5 ซึ่งอยู่ในมหำสมุทรและแหล่งน้ำอื่น ๆ
และที่เหลืออีกประมำณร้อยละ 2.5
เป็นน้ำจืด ถ้ำเรียงลำดับปริมำณน้ำจืด
จำกมำกไปน้อยจะอยู่ที่ ธำรน้ำแข็ง
และพืดน้ำแข็ง น้ำใต้ดิน ชั้นดินเยือกแข็ง
คงตัวและน้ำแข็งใต้ดิน ทะเลสำบ
ควำมชื้นในดิน ควำมชื้นในบรรยำกำศ
บึง แม่น้ำ และน้ำในสิ่งมีชีวิต
• น้ำจืดที่มนุษย์นำมำใช้ได้มีปริมำณน้อยมำก

จึงควรใช้น้ำอย่ำงประหยัดและร่วมกัน
อนุรักษ์น้ำ
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๘๑
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.5 25 ว 3.2 ป.5/3 สร้ำงแบบจำลองที่อธิบำย
กำรหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• วัฏจักรน้ำ เป็นกำรหมุนเวียนของน้ำ

ที่มีแบบรูปซ้ำเดิม และต่อเนื่องระหว่ำงน้ำ
ในบรรยำกำศ น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน
โดยพฤติกรรมกำรดำรงชีวิตของพืชและ
สัตว์ส่งผลต่อวัฏจักรน้ำ
26 ว 3.2 ป.5/4 เปรียบเทียบกระบวนกำรเกิดเมฆ • ไอน้ำในอำกำศจะควบแน่นเป็นละอองน้ำ 
หมอก น้ำค้ำง และน้ำค้ำงแข็ง
เล็ก ๆ โดยมีละอองลอย เช่น เกลือ
จำกแบบจำลอง
ฝุ่นละออง ละอองเรณูของดอกไม้
เป็นอนุภำคแกนกลำง เมื่อละอองน้ำ
จำนวนมำกเกำะกลุ่มรวมกันลอยอยู่สูง
จำกพื้นดินมำก เรียกว่ำ เมฆ แต่ละอองน้ำ
ที่เกำะกลุ่มรวมกันอยู่ใกล้พื้นดิน เรียกว่ำ
หมอก ส่วนไอน้ำที่ควบแน่นเป็นละอองน้ำ
เกำะอยู่บนพื้นผิววัตถุใกล้พื้นดิน เรียกว่ำ
น้ำค้ำง ถ้ำอุณหภูมิใกล้พื้นดินต่ำกว่ำจุด
เยือกแข็ง น้ำค้ำงก็จะกลำยเป็นน้ำค้ำงแข็ง
27 ว 3.2 ป.5/5 เปรียบเทียบกระบวนกำรเกิดฝน • ฝน หิมะ ลูกเห็บ เป็นหยำดน้ำฟ้ำซึ่งเป็นน้ำ

หิมะ และลูกเห็บ จำกข้อมูล
ที่มีสถำนะต่ำง ๆ ที่ตกจำกฟ้ำถึงพื้นดิน
ที่รวบรวมได้
ฝนเกิดจำกละอองน้ำในเมฆที่รวมตัวกัน
จนอำกำศไม่สำมำรถพยุงไว้ได้จึงตกลงมำ
หิมะเกิดจำกไอน้ำในอำกำศระเหิดกลับ
เป็นผลึกน้ำแข็ง รวมตัวกันจนมีน้ำหนักมำกขึ้น
จนเกินกว่ำอำกำศจะพยุงไว้จึงตกลงมำ
ลูกเห็บเกิดจำกหยดน้ำที่เปลี่ยนสถำนะ
เป็นน้ำแข็ง แล้วถูกพำยุพัดวนซ้ำไปซ้ำมำ
ในเมฆฝนฟ้ำคะนองที่มีขนำดใหญ่และอยู่
ในระดับสูงจนเป็นก้อนน้ำแข็งขนำดใหญ่
ขึ้นแล้วตกลงมำ
28 ว 4.2 ป.5/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในกำรแก้ปัญหำ • กำรใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นกำรนำกฎเกณฑ์

กำรอธิบำย กำรทำงำน กำรคำดกำรณ์ หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณี
ผลลัพธ์จำกปัญหำอย่ำงง่ำย
มำใช้พิจำรณำในกำรแก้ปัญหำ กำรอธิบำย
กำรทำงำน หรือกำรคำดกำรณ์ผลลัพธ์
• สถำนะเริ่มต้นของกำรทำงำนที่แตกต่ำงกัน
จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่ำงกัน
• ตัวอย่ำงปัญหำ เช่น เกม Sudoku
โปรแกรมทำนำยตัวเลข โปรแกรมสร้ำง
รูปเรขำคณิตตำมค่ำข้อมูลเข้ำ กำรจัดลำดับ
กำรทำงำนบ้ำนในช่วงวันหยุด จัดวำงของ
ในครัว
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โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๘๒
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ป.5 29 ว 4.2 ป.5/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรม
• กำรออกแบบโปรแกรมสำมำรถทำได้โดย

ที่มีกำรใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่ำงง่ำย เขียนเป็นข้อควำมหรือผังงำน
ตรวจหำข้อผิดพลำดและแก้ไข
• กำรออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มี
กำรตรวจสอบเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณี
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตำมควำมต้องกำร
• หำกมีข้อผิดพลำดให้ตรวจสอบกำรทำงำน
ทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์
ไม่ถูกต้องให้ทำกำรแก้ไขจนกว่ำจะได้
ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
•กำรฝึกตรวจหำข้อผิดพลำดจำกโปรแกรม
ของผู้อื่น จะช่วยพัฒนำทักษะกำรหำสำเหตุ
ของปัญหำได้ดียิ่งขึ้น
• ตัวอย่ำงโปรแกรม เช่น โปรแกรม
ตรวจสอบเลขคู่เลขคี่ โปรแกรมรับข้อมูล
น้ำหนักหรือส่วนสูง แล้วแสดงผลควำม
สมส่วนของร่ำงกำย โปรแกรมสั่งให้ตัวละคร
ทำตำมเงื่อนไขที่กำหนด
• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรเขียนโปรแกรม เช่น
Scratch, Logo
30 ว 4.2 ป.5/3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหำข้อมูล
• กำรค้นหำข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

ติดต่อสื่อสำรและทำงำนร่วมกัน
และกำรพิจำรณำผลกำรค้นหำ
ประเมินควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล • กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนอินเทอร์เน็ต เช่น
อีเมล บล็อก โปรแกรมสนทนำ
• กำรเขียนจดหมำย (บูรณำกำรกับวิชำ
ภำษำไทย)
• กำรใช้อินเทอร์เน็ตในกำรติดต่อสื่อสำร
และทำงำนร่วมกัน เช่น ใช้นัดหมำย
ในกำรประชุมกลุ่ม ประชำสัมพันธ์
กิจกรรมในห้องเรียน กำรแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ ควำมคิดเห็นในกำรเรียนภำยใต้
กำรดูแลของครู
• กำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล
เช่น เปรียบเทียบควำมสอดคล้อง
สมบูรณ์ของข้อมูลจำกหลำยแหล่ง
แหล่งต้นตอของข้อมูล ผู้เขียน วันที่
เผยแพร่ข้อมูล
• ข้อมูลที่ดีต้องมีรำยละเอียดครบทุกด้ำน
เช่น ข้อดีและข้อเสีย ประโยชน์และโทษ
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๘๓
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ป.5 31 ว 4.2 ป.5/4 รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูล • กำรรวบรวมข้อมูล ประมวลผล

และสำรสนเทศตำมวัตถุประสงค์ สร้ำงทำงเลือก ประเมินผล จะทำให้
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริกำร
ได้สำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรแก้ปัญหำ
บนอินเทอร์เน็ตที่หลำกหลำย
หรือกำรตัดสินใจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เพื่อแก้ปัญหำในชีวิตประจำวัน
• กำรใช้ซอฟต์แวร์หรือบริกำรบน
อินเทอร์เน็ตที่หลำกหลำยในกำรรวบรวม
ประมวลผล สร้ำงทำงเลือก ประเมินผล
นำเสนอ จะช่วยให้กำรแก้ปัญหำทำได้
อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
• ตัวอย่ำงปัญหำ เช่น ถ่ำยภำพและสำรวจ
แผนที่ในท้องถิ่นเพื่อนำเสนอแนวทำง
ในกำรจัดกำรพื้นที่ว่ำงให้เกิดประโยชน์
ทำแบบสำรวจควำมคิดเห็นออนไลน์ และ
วิเครำะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูลโดยกำรใช้
blog หรือ web page
32 ว 4.2 ป.5/5 ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
• อันตรำยจำกกำรใช้งำนและอำชญำกรรม

อย่ำงปลอดภัย มีมำรยำท
ทำงอินเทอร์เน็ต
เข้ำใจสิทธิและหน้ำที่ของตน
• มำรยำทในกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำน
เคำรพในสิทธิของผู้อื่น
อินเทอร์เน็ต (บูรณำกำรกับวิชำที่เกี่ยวข้อง)
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือ
บุคคลที่ไม่เหมำะสม
รวม 32 ตัวชี้วัด
24 8

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๘๔
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ป.6 1 ว 1.2 ป.6/1
2 ว 1.2 ป.6/2

3 ว 1.2 ป.6/3

4 ว 1.2 ป.6/4

5 ว 1.2 ป.6/5

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ระบุสำรอำหำรและบอกประโยชน์ • สำรอำหำรที่อยูใ่ นอำหำรมี 6 ประเภท

ของสำรอำหำรแต่ละประเภทจำก ได้แก่ คำร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน
อำหำรที่ตนเองรับประทำน
เกลือแร่ วิตำมิน และน้ำ
• อำหำรแต่ละชนิดประกอบด้วยสำรอำหำร
บอกแนวทำงในกำรเลือก

ที่แตกต่ำงกัน อำหำรบำงอย่ำงประกอบด้วย
รับประทำนอำหำร ให้ได้สำรอำหำร
ครบถ้วน ในสัดส่วนที่เหมำะสมกับ สำรอำหำรประเภทเดียว อำหำรบำงอย่ำง
เพศและวัย รวมทั้งควำมปลอดภัยต่อ ประกอบด้วยสำรอำหำรมำกกว่ำหนึ่งประเภท
• สำรอำหำรแต่ละประเภทมีประโยชน์ต่อ
สุขภำพ
ร่ำงกำยแตกต่ำงกัน โดยคำร์โบไฮเดรต
ตระหนักถึงควำมสำคัญของ

โปรตีน และไขมันเป็นสำรอำหำรที่ให้
สำรอำหำร โดยกำรเลือก
พลังงำนแก่ร่ำงกำย ส่วนเกลือแร่วิตำมิน
รับประทำนอำหำรที่มีสำรอำหำร
และน้ำ เป็นสำรอำหำรที่ไม่ให้พลังงำน
ครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมำะสม
กับเพศและวัย รวมทั้งปลอดภัยต่อ แก่ร่ำงกำย แต่ช่วยให้ร่ำงกำยทำงำน
ได้เป็นปกติ
สุขภำพ
• กำรรับประทำนอำหำร เพื่อให้ร่ำงกำย
เจริญเติบโต มีกำรเปลี่ยนแปลงของ
ร่ำงกำยตำมเพศและวัย และมีสุขภำพดี
จำเป็นต้องรับประทำนให้ได้พลังงำน
เพียงพอกับควำมต้องกำรของร่ำงกำย
และให้ได้สำรอำหำรครบถ้วน ในสัดส่วน
ที่เหมำะสมกับเพศและวัย รวมทั้งต้อง
คำนึงถึงชนิดและปริมำณของวัตถุเจือปน
ในอำหำรเพื่อควำมปลอดภัยต่อสุขภำพ
สร้ำงแบบจำลองระบบย่อยอำหำร • ระบบย่อยอำหำรประกอบด้วยอวัยวะต่ำง ๆ 
และบรรยำยหน้ำที่ของอวัยวะ
ได้แก่ ปำก หลอดอำหำร กระเพำะอำหำร
ในระบบย่อยอำหำร รวมทั้ง
ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวำรหนัก ตับ และ
อธิบำยกำรย่อยอำหำรและ
ตับอ่อน ซึ่งทำหน้ำที่ร่วมกันในกำรย่อย
กำรดูดซึมสำรอำหำร
และดูดซึมสำรอำหำร
ตระหนักถึงควำมสำคัญของ

ปำกมี
ฟ
น
ั
ช่
ว
ยบดเคี
ย
้
วอำหำรให้
ม
ข
ี
นำด
ระบบย่อยอำหำรโดยกำรบอก
เล็กลงและมีลิ้นช่วยคลุกเคล้ำอำหำร
แนวทำงในกำรดูแลรักษำอวัยวะ
กับน้ำลำย ในน้ำลำยมีเอนไซม์ย่อยแป้ง
ในระบบย่อยอำหำรให้ทำงำน
ให้เป็นน้ำตำล
เป็นปกติ
- หลอดอำหำรทำหน้ำที่ลำเลียงอำหำร
จำกปำกไปยังกระเพำะอำหำร
ภำยในกระเพำะอำหำรมีกำรย่อยโปรตีน
โดยกรดและเอนไซม์ที่สร้ำงจำก
กระเพำะอำหำร

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๘๕
ชั้น ที่
ป.6

รหัสตัวชี้วัด

6 ว 2.1 ป.6/1

ตัวชี้วัด

อธิบำยและเปรียบเทียบ
กำรแยกสำรผสม โดยกำรหยิบออก
กำรร่อน กำรใช้แม่เหล็กดึงดูด
กำรรินออก กำรกรอง และ
กำรตกตะกอน โดยใช้หลักฐำน
เชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธี
แก้ปัญหำในชีวิตประจำวัน
เกี่ยวกับกำรแยกสำร

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
- ลำไส้เล็กมีเอนไซม์ที่สร้ำงจำก
ผนังลำไส้เล็กเองและจำกตับอ่อนที่ช่วย
ย่อยโปรตีน คำร์โบไฮเดรตและไขมัน
โดยโปรตีน คำร์โบไฮเดรต และไขมัน
ที่ผ่ำนกำรย่อยจนเป็นสำรอำหำรขนำด
เล็กพอที่จะดูดซึมได้ รวมถึงน้ำ เกลือแร่
และวิตำมินจะถูกดูดซึมที่ผนังลำไส้เล็ก
เข้ำสู่กระแสเลือดเพื่อลำเลียงไปยัง
ส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย ซึ่งโปรตีน
คำร์โบไฮเดรต และไขมัน จะถูกนำไปใช้
เป็นแหล่งพลังงำนสำหรับใช้ในกิจกรรม
ต่ำง ๆ ส่วนน้ำ เกลือแร่ และวิตำมิน
จะช่วยให้ร่ำงกำยทำงำนได้เป็นปกติ
- ตับสร้ำงน้ำดีแล้วส่งมำยังลำไส้เล็ก
ช่วยให้ไขมันแตกตัว
- ลำไส้ใหญ่ทำหน้ำที่ดูดน้ำและเกลือแร่
เป็นบริเวณที่มีอำหำรที่ย่อยไม่ได้
หรือย่อยไม่หมดเป็นกำกอำหำร
ซึ่งจะถูกกำจัดออกทำงทวำรหนัก
• อวัยวะต่ำง ๆ ในระบบย่อยอำหำร
มีควำมสำคัญจึงควรปฏิบัติตน ดูแลรักษำ
อวัยวะให้ทำงำนเป็นปกติ
 
• สำรผสมประกอบด้วยสำรตั้งแต่ 2 ชนิด
ขึ้นไปผสมกัน เช่น น้ำมันผสมน้ำ
ข้ำวสำรปนกรวดทรำย วิธีกำรที่เหมำะสม
ในกำรแยกสำรผสมขึ้นอยู่กับลักษณะและ
สมบัติของสำรที่ผสมกัน ถ้ำองค์ประกอบ
ของสำรผสมเป็นของแข็งกับของแข็ง
ที่มีขนำดแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน อำจใช้
วิธีกำรหยิบออก หรือกำรร่อนผ่ำนวัสดุที่มีรู
ถ้ำมีสำรใดสำรหนึ่งเป็นสำรแม่เหล็ก
อำจใช้วิธีกำรใช้แม่เหล็กดึงดูด
ถ้ำองค์ประกอบเป็นของแข็งที่ไม่ละลำย
ในของเหลว อำจใช้วิธีกำรรินออก กำรกรอง
หรือกำรตกตะกอน ซึ่งวิธีกำรแยกสำร
สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในวิตประจำวันได้

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๘๖
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ป.6 7 ว 2.2 ป.6/1

8 ว 2.3 ป.6/1

9 ว 2.3 ป.6/2

10 ว 2.3 ป.6/3

11 ว 2.3 ป.6/4

12 ว 2.3 ป.6/5

13 ว 2.3 ป.6/6

ตัวชี้วัด
อธิบำยกำรเกิดและผลของ
แรงไฟฟ้ำซึ่งเกิดจำกวัตถุ
ที่ผ่ำนกำรขัดถู โดยใช้หลักฐำน
เชิงประจักษ์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• วัตถุ 2 ชนิด ที่ผ่ำนกำรขัดถูแล้ว

เมื่อนำเข้ำใกล้กันอำจดึงดูดหรือผลักกัน
แรงที่เกิดขึ้นนี้เป็นแรงไฟฟ้ำ ซึ่งเป็น
แรงไม่สัมผัส เกิดขึ้นระหว่ำงวัตถุที่มี
ประจุไฟฟ้ำ ซึ่งประจุไฟฟ้ำมี 2 ชนิด คือ
ประจุไฟฟ้ำบวกและประจุไฟฟ้ำลบ
วัตถุที่มีประจุไฟฟ้ำชนิดเดียวกันผลักกัน
ชนิดตรงข้ำมกันดึงดูดกัน
ระบุส่วนประกอบและบรรยำย
• วงจรไฟฟ้ำอย่ำงง่ำยประกอบด้วย

หน้ำที่ของแต่ละส่วนประกอบของ แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ และ
วงจรไฟฟ้ำอย่ำงง่ำย จำกหลักฐำน เครื่องใช้ไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำ
เชิงประจักษ์
แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำ เช่น ถ่ำนไฟฉำย
หรือ แบตเตอรี่ ทำหน้ำที่ให้พลังงำนไฟฟ้ำ 
เขียนแผนภำพและต่อวงจรไฟฟ้ำ
สำยไฟฟ้ำเป็นตัวนำไฟฟ้ำ ทำหน้ำที่
อย่ำงง่ำย
เชื่อมต่อระหว่ำงแหล่งกำเนิดไฟฟ้ำและ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำเข้ำด้วยกัน เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
มีหน้ำที่เปลี่ยนพลังงำนไฟฟ้ำเป็นพลังงำนอื่น
ออกแบบกำรทดลองและทดลอง • เมื่อนำเซลล์ไฟฟ้ำหลำยเซลล์มำต่อเรียงกัน

ด้วยวิธีที่เหมำะสมในกำรอธิบำย
โดยให้ขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้ำเซลล์หนึ่ง
วิธีกำรและผลของกำรต่อ
ต่อกับขั้วลบของอีกเซลล์หนึ่งเป็นกำรต่อ
เซลล์ไฟฟ้ำแบบอนุกรม
แบบอนุกรม ทำให้มีพลังงำนไฟฟ้ำเหมำะสม
กับเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ซึ่งกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำ
ตระหนักถึงประโยชน์ของควำมรู้

แบบอนุกรมสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์
ของกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบอนุกรม
โดยบอกประโยชน์และกำรประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน เช่น กำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำ
ในไฟฉำย
ในชีวิตประจำวัน
ออกแบบกำรทดลองและทดลอง • กำรต่อหลอดไฟฟ้ำแบบอนุกรม

ด้วยวิธีที่เหมำะสมในกำรอธิบำย
เมื่อถอดหลอดไฟฟ้ำดวงใดดวงหนึ่งออก
กำรต่อหลอดไฟฟ้ำแบบอนุกรม
ทำให้หลอดไฟฟ้ำที่เหลือดับทั้งหมด
และแบบขนำน
ส่วนกำรต่อหลอดไฟฟ้ำแบบขนำน
ตระหนักถึงประโยชน์ของควำมรู้

เมื่อถอดหลอดไฟฟ้ำดวงใดดวงหนึ่งออก
ของกำรต่อหลอดไฟฟ้ำแบบ
หลอดไฟฟ้ำที่เหลือก็ยังสว่ำงได้
อนุกรมและแบบขนำน
กำรต่อหลอดไฟฟ้ำแต่ละแบบสำมำรถ
โดยบอกประโยชน์ ข้อจำกัด และ นำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น กำรต่อหลอด
กำรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ไฟฟ้ำหลำยดวงในบ้ำนจึงต้องต่อหลอด
ไฟฟ้ำแบบขนำน เพื่อเลือกใช้หลอดไฟฟ้ำ
ดวงใดดวงหนึ่งได้ตำมต้องกำร

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๘๗
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ป.6 14 ว 2.3 ป.6/7
15 ว 2.3 ป.6/8

ตัวชี้วัด
อธิบำยกำรเกิดเงำมืดเงำมัว
จำกหลักฐำนเชิงประจักษ์
เขียนแผนภำพรังสีของแสง
แสดงกำรเกิดเงำมืดเงำมัว

16 ว 3.1 ป.6/1

สร้ำงแบบจำลองที่อธิบำย
กำรเกิด และเปรียบเทียบ
ปรำกฏกำรณ์สุริยุปรำคำ
และจันทรุปรำคำ

17 ว 3.1 ป.6/2

อธิบำยพัฒนำกำรของเทคโนโลยี
อวกำศ และยกตัวอย่ำงกำรนำ
เทคโนโลยีอวกำศมำใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน จำกข้อมูล
ที่รวบรวมได้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• เมื่อนำวัตถุทึบแสงมำกั้นแสงจะเกิดเงำ

บนฉำกรับแสงที่อยู่ด้ำนหลังวัตถุ
โดยเงำมีรูปร่ำงคล้ำยวัตถุที่ทำให้เกิดเงำ

เงำมัวเป็นบริเวณที่มีแสงบำงส่วนตกลง
บนฉำก ส่วนเงำมืดเป็นบริเวณที่ไม่มีแสง
ตกลงบนฉำกเลย
• เมื่อโลกและดวงจันทร์โคจรมำอยู่ใน

แนวเส้นตรงเดียวกันกับดวงอำทิตย์
ในระยะทำงที่เหมำะสม ทำให้ดวงจันทร์
บังดวงอำทิตย์ เงำของดวงจันทร์ทอดมำยัง
โลก ผู้สังเกตที่อยู่บริเวณเงำจะมองเห็น
ดวงอำทิตย์มืดไป เกิดปรำกฏกำรณ์
สุริยุปรำคำ ซึ่งมีทั้งสุริยุปรำคำเต็มดวง
สุริยุปรำคำบำงส่วน และสุริยุปรำคำวงแหวน
• หำกดวงจันทร์และโลกโคจรมำอยู่ใน
แนวเส้นตรงเดียวกันกับดวงอำทิตย์
แล้วดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่ำนเงำของโลก
จะมองเห็นดวงจันทร์มืดไปเกิด
ปรำกฏกำรณ์จันทรุปรำคำ ซึ่งมีทั้ง
จันทรุปรำคำเต็มดวง และจันทรุปรำคำ
บำงส่วน
• เทคโนโลยีอวกำศเริ่มจำกควำมต้องกำร

ของมนุษย์ในกำรสำรวจวัตถุท้องฟ้ำ
โดยใช้ตำเปล่ำ กล้องโทรทรรศน์
และได้พัฒนำไปสู่กำรขนส่งเพื่อสำรวจ
อวกำศ ด้วยจรวดและยำนขนส่งอวกำศ
และยังคงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ปัจจุบัน
มีกำรนำเทคโนโลยีอวกำศบำงประเภท
มำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น
กำรใช้ดำวเทียมเพื่อกำรสื่อสำร
กำรพยำกรณ์อำกำศ หรือกำรสำรวจ
ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรใช้อุปกรณ์วัดชีพ
จรและกำรเต้นของหัวใจ หมวกนิรภัย
ชุดกีฬำ

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๘๘
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ป.6 18 ว 3.2 ป.6/1

ตัวชี้วัด
เปรียบเทียบกระบวนกำรเกิด
หินอัคนี หินตะกอน และ
หินแปร และอธิบำยวัฏจักรหิน
จำกแบบจำลอง

19 ว 3.2 ป.6/2

บรรยำยและยกตัวอย่ำง
กำรใช้ประโยชน์ของหินและแร่
ในชีวิตประจำวัน จำกข้อมูล
ที่รวบรวมได้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• หินเป็นวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ

ประกอบด้วย แร่ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป
สำมำรถจำแนกหินตำมกระบวนกำรเกิด
ได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ หินอัคนี
หินตะกอน และหินแปร
• หินอัคนีเกิดจำกกำรเย็นตัวของแมกมำ
เนื้อหินมีลักษณะเป็นผลึก ทั้งผลึกขนำด
ใหญ่และขนำดเล็ก บำงชนิดอำจเป็น
เนื้อแก้วหรือมีรูพรุน
• หินตะกอน เกิดจำกกำรทับถมของตะกอน
เมื่อถูกแรงกดทับและมีสำรเชื่อมประสำน
จึงเกิดเป็นหิน เนื้อหินกลุ่มนี้ส่วนใหญ่
มีลักษณะเป็นเม็ดตะกอน มีทั้งเนื้อหยำบ
และเนื้อละเอียด บำงชนิดเป็นเนื้อผลึก
ที่ยึดเกำะกันเกิดจำกกำรตกผลึกหรือ
ตกตะกอนจำกน้ำโดยเฉพำะน้ำทะเล
บำงชนิดมีลักษณะเป็นชั้น ๆ จึงเรียก
อีกชื่อว่ำ หินชั้น
• หินแปร เกิดจำกกำรแปรสภำพของหินเดิม
ซึ่งอำจเป็นหินอัคนีหินตะกอน หรือหินแปร
โดยกำรกระทำของควำมร้อน ควำมดัน
และปฏิกิริยำเคมีเนื้อหินของหินแปร
บำงชนิดผลึกของแร่เรียงตัวขนำนกัน
เป็นแถบ บำงชนิดแซะออกเป็นแผ่นได้
บำงชนิดเป็นเนื้อผลึกที่มีควำมแข็งมำก
• หินในธรรมชำติทั้ง 3 ประเภท
มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกประเภทหนึ่ง
ไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง หรือประเภทเดิมได้
โดยมีแบบรูปกำรเปลี่ยนแปลงคงที่และ
ต่อเนื่องเป็นวัฏจักร
• หินและแร่แต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติ

แตกต่ำงกัน มนุษย์ใช้ประโยชน์จำกแร่
ในชีวิตประจำวันในลักษณะต่ำง ๆ เช่น
นำแร่มำทำเครื่องสำอำง ยำสีฟัน
เครื่องประดับ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
และนำหินมำใช้ในงำนก่อสร้ำงต่ำง ๆ
เป็นต้น

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๘๙
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ป.6 20 ว 3.2 ป.6/3

21 ว 3.2 ป.6/4

22 ว 3.2 ป.6/5

ตัวชี้วัด
สร้ำงแบบจำลองที่อธิบำย
กำรเกิดซำกดึกดำบรรพ์และ
คำดคะเนสภำพแวดล้อม
ในอดีตของซำกดึกดำบรรพ์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• ซำกดึกดำบรรพ์เกิดจำกกำรทับถม

หรือกำรประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต
จนเกิดเป็นโครงสร้ำงของซำกหรือร่องรอย
ของสิ่งมีชีวิตที่ปรำกฏอยู่ในหิน
ในประเทศไทยพบซำกดึกดำบรรพ์
ที่หลำกหลำย เช่น พืช ปะกำรัง หอย ปลำ
เต่ำ ไดโนเสำร์ และรอยตีนสัตว์
• ซำกดึกดำบรรพ์สำมำรถใช้เป็นหลักฐำนหนึ่ง
ที่ช่วยอธิบำยสภำพแวดล้อมของพื้นที่
ในอดีตขณะเกิดสิ่งมีชีวิตนั้น เช่น
หำกพบซำกดึกดำบรรพ์ของหอยน้ำจืด
สภำพแวดล้อมบริเวณนั้นอำจเคยเป็น
แหล่งน้ำจืดมำก่อน และหำกพบซำก
ดึกดำบรรพ์ของพืช สภำพแวดล้อมบริเวณ
นั้นอำจเคยเป็นป่ำมำก่อน นอกจำกนี้
ซำกดึกดำบรรพ์ยังสำมำรถใช้ระบุอำยุ
ของหิน และเป็นข้อมูลในกำรศึกษำ
วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต
• ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดจำกพื้นดิน 
เปรียบเทียบกำรเกิดลมบก
ลมทะเล และมรสุม รวมทั้งอธิบำย และพื้นน้ำ ร้อนและเย็นไม่เท่ำกันทำให้
ผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิอำกำศเหนือพื้นดินและพื้นน้ำ
แตกต่ำงกัน จึงเกิดกำรเคลื่อนที่ของ
จำกแบบจำลอง
อำกำศจำกบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำไปยัง
บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
• ลมบกและลมทะเลเป็นลมประจำถิ่น
ที่พบบริเวณชำยฝั่ง โดยลมบกเกิดในเวลำ
กลำงคืน ทำให้มีลมพัดจำกชำยฝั่งไปสู่
ทะเล ส่วนลมทะเลเกิดในเวลำกลำงวัน
ทำให้มีลมพัดจำกทะเลเข้ำสู่ชำยฝั่ง
อธิบำยผลของมรสุมต่อกำรเกิดฤดู • มรสุมเป็นลมประจำฤดูเกิดบริเวณเขตร้อน 
ของโลก ซึ่งเป็นบริเวณกว้ำงระดับภูมิภำค
ของประเทศไทย จำกข้อมูล
ประเทศไทยได้รับผลจำกมรสุม
ที่รวบรวมได้
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงประมำณ
กลำงเดือนตุลำคมจนถึงเดือนกุมภำพันธ์
ทำให้เกิดฤดูหนำว และได้รับผลจำกมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงประมำณ
กลำงเดือนพฤษภำคมจนถึงกลำงเดือน
ตุลำคมทำให้เกิดฤดูฝน ส่วนช่วงประมำณ
กลำงเดือนกุมภำพันธ์จนถึงกลำงเดือน
พฤษภำคมเป็นช่วงเปลี่ยนมรสุมและ
ประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๙๐
ชั้น ที่
ป.6

รหัสตัวชี้วัด

23 ว 3.2 ป.6/6
24 ว 3.2 ป.6/7

25 ว 3.2 ป.6/8

26 ว 3.2 ป.6/9

27 ว 4.2 ป.6/1

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
แสงอำทิตย์เกือบตั้งตรงและตั้งตรง
ประเทศไทยในเวลำเที่ยงวัน ทำให้ได้รับ
ควำมร้อนจำกดวงอำทิตย์อย่ำงเต็มที่
อำกำศจึงร้อนอบอ้ำวทำให้เกิดฤดูร้อน
บรรยำยลักษณะและผลกระทบ • น้ำท่วม กำรกัดเซำะชำยฝั่ง ดินถล่ม

ของน้ำท่วมกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ดิน แผ่นดินไหวและสึนำมิ มีผลกระทบต่อชีวิต
ถล่ม แผ่นดินไหว สึนำมิ
และสิ่งแวดล้อมแตกต่ำงกัน
• มนุษย์ควรเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
ตระหนักถึงผลกระทบของภัย

เช่น ติดตำมข่ำวสำรอย่ำงสม่ำเสมอ
ธรรมชำติและธรณีพิบัติภัย
เตรียมถุงยังชีพให้พร้อมใช้ตลอดเวลำ
โดยนำเสนอแนวทำงในกำร
และปฏิบัติตำมคำสั่งของผู้ปกครอง
เฝ้ำระวังและปฏิบัติตนให้
และเจ้ำหน้ำที่อย่ำงเคร่งครัดเมื่อเกิดภัย
ปลอดภัยจำกภัยธรรมชำติ
ธรรมชำติและธรณีพิบัติภัย
และธรณีพิบัติภัยที่อำจเกิด
ในท้องถิ่น
สร้ำงแบบจำลองที่อธิบำยกำรเกิด • ปรำกฏกำรณ์เรือนกระจกเกิดจำก

ปรำกฏกำรณ์เรือนกระจก และผล แก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยำกำศของโลก
ของปรำกฏกำรณ์เรือนกระจก
กักเก็บควำมร้อนแล้วคำยควำมร้อน
ต่อสิ่งมีชีวิต
บำงส่วนกลับสู่ผิวโลก ทำให้อำกำศบนโลก
มีอุณหภูมิเหมำะสมต่อกำรดำรงชีวิต
ตระหนักถึงผลกระทบของ

• หำกปรำกฏกำรณ์เรือนกระจกรุนแรงมำกขึ้น
ปรำกฏกำรณ์เรือนกระจก
จะมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลก
โดยนำเสนอแนวทำงกำรปฏิบัติตน
มนุษย์จึงควรร่วมกันลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
เพื่อลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊ส
แก๊สเรือนกระจก
เรือนกระจก
ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
• กำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นขั้นตอนจะช่วยให้

ในกำรอธิบำยและออกแบบวิธีกำร แก้ปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
แก้ปัญหำที่พบ
• กำรใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นกำรนำ
ในชีวิตประจำวัน
กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณี
มำใช้พิจำรณำในกำรแก้ปัญหำ
• แนวคิดของกำรทำงำนแบบวนซ้ำและ
เงื่อนไข
• กำรพิจำรณำกระบวนกำรทำงำน
ที่มีกำรทำงำนแบบวนซ้ำหรือเงื่อนไข
เป็นวิธีกำรที่จะช่วยให้ออกแบบวิธีกำร
แก้ปัญหำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
• ตัวอย่ำงปัญหำ เช่น กำรค้นหำเลขหน้ำที่
ต้องกำรให้เร็วที่สุด กำรทำยเลข 1 1,000,000 โดยตอบให้ถูกภำยใน 20
คำถำม กำรคำนวณเวลำในกำรเดินทำง
โดยคำนึงถึงระยะทำง เวลำ จุดหยุดพัก

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๙๑
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ป.6 28 ว 4.2 ป.6/2

29 ว 4.2 ป.6/3

30 ว 4.2 ป.6/4

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ออกแบบและเขียนโปรแกรม
• กำรออกแบบโปรแกรมสำมำรถทำได้โดย

อย่ำงง่ำย เพื่อใช้แก้ปัญหำ
เขียนเป็นข้อควำมหรือผังงำน
ในชีวิตประจำวัน ตรวจหำ
• กำรออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีกำรใช้
ข้อผิดพลำดของโปรแกรมและแก้ไข ตัวแปร กำรวนซ้ำ กำรตรวจสอบเงื่อนไข
• หำกมีข้อผิดพลำดให้ตรวจสอบกำรทำงำน
ทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์
ไม่ถูกต้อง ให้ทำกำรแก้ไขจนกว่ำจะได้
ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
• กำรฝึกตรวจหำข้อผิดพลำดจำกโปรแกรม
ของผู้อื่นจะช่วยพัฒนำทักษะกำรหำ
สำเหตุของปัญหำได้ดียิ่งขึ้น
• ตัวอย่ำงโปรแกรม เช่น โปรแกรมเกม
โปรแกรมหำค่ำ ค.ร.น. เกมฝึกพิมพ์
• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรเขียนโปรแกรม
เช่น Scratch, Logo
ใช้อินเทอร์เน็ตในกำรค้นหำข้อมูล • กำรค้นหำอย่ำงมีประสิทธิภำพ

อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป็นกำรค้นหำข้อมูลที่ได้ตรงตำม
ควำมต้องกำรในเวลำที่รวดเร็วจำก
แหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือหลำยแหล่ง และ
ข้อมูลมีควำมสอดคล้องกัน
• กำรใช้เทคนิคกำรค้นหำขั้นสูง เช่น
กำรใช้ตัวดำเนินกำร กำรระบุรูปแบบ
ของข้อมูล หรือชนิดของไฟล์
• กำรจัดลำดับผลลัพธ์จำกกำรค้นหำ
ของโปรแกรมค้นหำ
• กำรเรียบเรียง สรุปสำระสำคัญ
(บูรณำกำรกับวิชำภำษำไทย)
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
• อันตรำยจำกกำรใช้งำนและอำชญำกรรม

ทำงำนร่วมกันอย่ำงปลอดภัย
ทำงอินเทอร์เน็ต แนวทำงในกำรป้องกัน
เข้ำใจสิทธิและหน้ำที่ของตน
• วิธีกำหนดรหัสผ่ำน
เคำรพในสิทธิของผู้อื่น
• กำรกำหนดสิทธิ์กำรใช้งำน (สิทธิ์ในกำรเข้ำถึง)
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือ • แนวทำงกำรตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์
บุคคลที่ไม่เหมำะสม
• อันตรำยจำกกำรติดตั้งซอฟต์แวร์
ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต
รวม 30 ตัวชี้วัด
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หมายเหตุ: ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.6/1 มีลักษณะเฉพำะคือเป็นทั้งตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ รำยละเอียดดังนี้
ต้องรู้ : กำรหยิบออก กำรร่อน กำรใช้แม่เหล็กดึงดูด กำรรินออก กำรกรอง กำรตกตะกอน
ควรรู้ : วิธีแก้ปัญหำในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับกำรแยกสำร เป็นเนื้อหำที่ประยุกต์ใช้ควำมรู้จำกที่เรียนมำแล้ว
ไปแก้ปัญหำ ครูอำจจัดเป็นกิจกรรมเสริมเพื่อให้นักเรียนได้นำควำมรู้ที่เรียนมำแล้วมำใช้
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๙๒
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชั้น
ม.1

ที่
1

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ว 1.2 ม.1/1 เปรียบเทียบรูปร่าง ลักษณะ
และโครงสร้างของเซลล์พืชและ
เซลล์สัตว์ รวมทั้งบรรยายหน้าที่
ของผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์
ไซโทพลาสซึม นิวเคลียส
แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย และ
คลอโรพลาสต์

2

ว 1.2 ม.1/2 ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษา
เซลล์และโครงสร้างต่าง ๆ
ภายในเซลล์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
✓
สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีเซลล์เพียงเซลล์เดียว
เช่น อะมีบา พารามีเซียม ยีสต์ บางชนิดมี
หลายเซลล์ เช่น พืช สัตว์
• โครงสร้างพื้นฐานที่พบทั้งในเซลล์พืชและ
สัตว์และสามารถสังเกตได้ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ใช้แสง ได้แก่ เยื่อหุ้มเซลล์
ไซโทพลาสซึม และนิวเคลียส โครงสร้างที่
พบในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์ ได้แก่ ✓
ผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์
• โครงสร้างต่าง ๆ ของเซลล์มีหน้าที่
แตกต่างกัน
- ผนังเซลล์ ทำหน้าที่ให้ความแข็งแรงแก่
เซลล์
- เยื่อหุ้มเซลล์ ทำหน้าที่ห่อหุ้มเซลล์และ
ควบคุมการลำเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์
- นิวเคลียส ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน
ของเซลล์
- ไซโทพลาสซึม มีออร์แกเนลล์ที่ทำหน้าที่
แตกต่างกัน
- แวคิวโอล ทำหน้าที่เก็บน้ำและสารต่าง ๆ
- ไมโทคอนเดรีย ทำหน้าที่เกี่ยวกับ
การสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน
แก่เซลล์
- คลอโรพลาสต์ เป็นแหล่งที่เกิด
การสังเคราะห์ด้วยแสง

สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๙๓
ชั้น
ม.1

ที่
3

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ว 1.2 ม.1/3 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
• เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีรูปร่าง ลักษณะ
✓
รูปร่างกับการทำหน้าที่ของเซลล์ ที่หลากหลายและมีความเหมาะสมกับ
หน้าที่ของเซลล์นั้น เช่น เซลล์ประสาท
ส่วนใหญ่ มีเส้นใยประสาทเป็นแขนงยาว
นำกระแสประสาทไปยังเซลล์อื่น ๆ
ที่อยู่ไกลออกไป เซลล์ขนราก เป็นเซลล์ผิว
ของรากที่มีผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ยื่น
ยาวออกมาลักษณะคล้ายขนเส้นเล็ก ๆ
เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดน้ำและธาตุ
อาหาร

4

ว 1.2 ม.1/4 อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต • พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์
โดยเริ่มจากเซลล์ เนื้อเยื่อ
มีการจัดระบบ โดยเริ่มจากเซลล์ไปเป็น
อวัยวะ ระบบอวัยวะ จนเป็น
เนือ้ เยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ และ
สิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตตามลำดับ เซลล์หลายเซลล์
มารวมกันเป็นเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อหลายชนิด
มารวมกันและทำงานร่วมกันเป็นอวัยวะ
อวัยวะต่าง ๆ ทำงานร่วมกันเป็นระบบ
อวัยวะ ระบบอวัยวะทุกระบบทำงาน
ร่วมกันเป็นสิ่งมีชีวิต

5

ว 1.2 ม.1/5 อธิบายกระบวนการแพร่และ
ออสโมซิสจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ และยกตัวอย่าง
การแพร่และออสโมซิส
ในชีวิตประจำวัน

• เซลล์มีการนำสารเข้าสู่เซลล์ เพื่อใช้ใน
กระบวนการต่าง ๆ ของเซลล์ มีการขจัด
สารบางอย่างที่เซลล์ไม่ต้องการออกนอก
เซลล์ การนำสารเข้าและออกจากเซลล์
มีหลายวิธี เช่น การแพร่ เป็นการเคลื่อนที่
ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของ
สารสูงไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของ
สารต่ำ ส่วนออสโมซิส เป็นการแพร่ของน้ำ
ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ จากด้านที่มีความเข้มข้น
ของสารละลายต่ำไปยังด้านที่มี
ความเข้มข้นของสารละลายสูงกว่า

✓

6

ว 1.2 ม.1/6 ระบุปัจจัยที่จำเป็นในการ
• กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
สังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตที่ ที่เกิดขึ้นในคลอโรพลาสต์ จำเป็นต้องใช้
เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสง
แสง แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ คลอโรฟิลล์
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
และน้ำ ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์
ด้วยแสง ได้แก่ น้ำตาลและแก๊สออกซิเจน

✓

✓

สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๙๔
ชั้น
ม.1

ที่
7

8

9

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ว 1.2 ม.1/7 อธิบายความสำคัญของ
การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• การสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นกระบวนการ
✓
ที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิต เพราะเป็น
กระบวนการเดียวที่สามารถนำพลังงานแสง
มาเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปสารประกอบ
อินทรีย์และเก็บสะสมในรูปแบบต่าง ๆ
ว 1.2 ม.1/8 ตระหนักในคุณค่าของพืชที่มีต่อ
✓
ในโครงสร้างของพืช พืชจึงเป็นแหล่ง
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
อาหารและพลังงานที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่น
โดยการร่วมกันปลูกและดูแล
รักษาต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชน นอกจากนี้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ยังเป็นกระบวนการหลักในการสร้างแก๊ส
ออกซิเจนให้กับบรรยากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิต
อื่น ใช้ในกระบวนการหายใจ

ว 1.2 ม.1/9 บรรยายลักษณะและหน้าที่ของ
ไซเล็มและโฟลเอ็ม

10 ว 1.2 ม.1/10 เขียนแผนภาพที่บรรยาย
ทิศทางการลำเลียงสารในไซเล็ม
และโฟลเอ็มของพืช

11 ว 1.2 ม.1/11 อธิบายการสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศของ
พืชดอก

• พืชมีไซเล็มและโฟลเอ็ม ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อ
มีลักษณะคล้ายท่อ เรียงตัวกันเป็น
กลุ่มเฉพาะที่ โดยไซเล็มทำหน้าที่ลำเลียงน้ำ
และธาตุอาหาร มีทิศทางลำเลียงจากราก
ไปสู่ลำต้น ใบ และส่วนต่าง ๆ ของพืช
เพื่อใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง รวมถึง
กระบวนการอื่น ๆ ส่วนโฟลเอ็มทำหน้าที่
ลำเลียงอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง
มีทิศทางลำเลียงจากบริเวณที่มี
การสังเคราะห์ด้วยแสงไปสู่ส่วนต่าง ๆ
ของพืช

✓

• พืชดอกทุกชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศได้ และบางชนิดสามารถสืบพันธุ์
แบบไม่อาศัยเพศได้

✓

✓

สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๙๕
ชั้น
ม.1

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
12 ว 1.2 ม.1/12 อธิบายลักษณะโครงสร้าง
• การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์ ✓
ของดอกที่มีส่วนทำให้เกิด
ที่มีการผสมกันของสเปิร์มกับเซลล์ไข่
การถ่ายละอองเรณู รวมทั้ง
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก
บรรยายการปฏิสนธิของพืชดอก
เกิดขึ้นที่ดอก โดยภายในอับเรณูของ
การเกิดผลและเมล็ด การกระจาย
ส่วนเกสรเพศผู้มีเรณู ซึ่งทำหน้าที่สร้างสเปิร์ม
เมล็ดและการงอกของเมล็ด
ภายในออวุลของส่วนเกสรเพศเมีย
มีถุงเอ็มบริโอ ทำหน้าที่สร้างเซลล์ไข่
13 ว 1.2 ม.1/13 ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ • การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
✓
เป็นการสืบพันธุ์ที่พืชต้นใหม่ ไม่ได้เกิดจาก
ที่ช่วยในการถ่ายละอองเรณูของ
การปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับเซลล์ไข่
พืชดอก โดยการไม่ทำลายชีวิต
แต่เกิดจากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ราก
ของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู
ลำต้น ใบ มีการเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นมา
เป็นต้นใหม่ได้
• การถ่ายเรณู คือ การเคลื่อนย้ายของเรณู
จากอับเรณูไปยังยอดเกสรเพศเมีย
ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะและโครงสร้างของ
ดอก เช่น สีของกลีบดอก ตำแหน่งของ
เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย โดยมีสิ่งที่
ช่วยในการถ่ายเรณู เช่น แมลง ลม
• การถ่ายเรณูจะนำไปสู่การปฏิสนธิ
ซึ่งจะเกิดขึ้นที่ถุงเอ็มบริโอภายในออวุล
หลังการปฏิสนธิจะได้ไซโกต และ
เอนโอสเปิร์ม ไซโกตจะพัฒนาต่อไปเป็น
เอ็มบริโอ ออวุลพัฒนาไปเป็นเมล็ด และ
รังไข่พัฒนาไปเป็นผล
• ผลและเมล็ดมีการกระจายออกจากต้นเดิม
โดยวิธีการต่าง ๆ เมื่อเมล็ดไปตก
ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะเกิด
การงอกของเมล็ด โดยเอ็มบริโอภายใน
เมล็ดจะเจริญออกมา โดยระยะแรกจะ
อาศัยอาหารที่สะสมภายในเมล็ด
จนกระทั่งใบแท้พัฒนา จนสามารถ
สังเคราะห์ด้วยแสงได้เต็มที่ และสร้าง
อาหารได้เองตามปกติ
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๙๖
ชั้น
ม.1

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
14 ว 1.2 ม.1/14 อธิบายความสำคัญของธาตุ
อาหารบางชนิดที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตและ
การดำรงชีวิตของพืช
15 ว 1.2 ม.1/15 เลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหาร
เหมาะสมกับพืชในสถานการณ์
ที่กำหนด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• พืชต้องการธาตุอาหารที่จำเป็นหลายชนิด
✓
ในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต
• พืชต้องการธาตุอาหารบางชนิดในปริมาณ
มาก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และ
✓
กำมะถัน ซึ่งในดินอาจมีไม่เพียงพอสำหรับ
การเจริญเติบโตของพืช จึงต้องมีการให้
ธาตุอาหารในรูปของปุ๋ยกับพืช
อย่างเหมาะสม

16 ว 1.2 ม.1/16 เลือกวิธีการขยายพันธุ์พืช
• มนุษย์สามารถนำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์
ให้เหมาะสมกับความต้องการ
แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ มาใช้
ของมนุษย์ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ ในการขยายพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มจำนวนพืช
การสืบพันธุ์ของพืช
เช่น การใช้เมล็ดที่ได้จากการสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศมาเพาะเลี้ยง วิธีการนี้จะได้พืช
17 ว 1.2 ม.1/17 อธิบายความสำคัญของ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในปริมาณมาก แต่อาจมีลักษณะที่
พืชในการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ แตกต่างไปจากพ่อแม่ ส่วนการตอนกิ่ง
การปักชำ การต่อกิ่ง การติดตา
18 ว 1.2 ม.1/18 ตระหนักถึงประโยชน์ของ
การทาบกิ่ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การขยายพันธุ์พืช
เป็นการนำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบ
โดยการนำความรู้ไปใช้
ไม่อาศัยเพศของพืชมาใช้ในการขยายพันธุ์
ในชีวิตประจำวัน
เพื่อให้ได้พืชที่มีลักษณะเหมือนต้นเดิม
ซึ่งการขยายพันธุ์แต่ละวิธี มีขั้นตอน
แตกต่างกัน จึงควรเลือกให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของมนุษย์ โดยต้องคำนึงถึง
ชนิดของพืชและลักษณะการสืบพันธุ์ของ
พืช
• เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เป็นการนำความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็น
ต่อการเจริญเติบโตของพืชมาใช้ในการเพิ่ม
จำนวนพืช และทำให้พืชสามารถ
เจริญเติบโตได้ในหลอดทดลอง ซึ่งจะได้
พืชจำนวนมากในระยะเวลาสั้น และ
สามารถนำเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อมาประยุกต์เพื่อการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ปรับปรุงพันธุ์พืชที่มี
ความสำคัญทางเศรษฐกิจ การผลิตยาและ
สารสำคัญในพืช และอื่น ๆ
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✓

✓
✓

๙๗
ชั้น
ม.1

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
19 ว 2.1 ม.1/1 อธิบายสมบัติทางกายภาพ
บางประการของธาตุโลหะ
อโลหะ และกึ่งโลหะ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จาก
การสังเกตและการทดสอบ และ
ใช้สารสนเทศที่ได้จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้ง
จัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ
และกึ่งโลหะ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวและมี
✓
สมบัติทางกายภาพบางประการเหมือนกัน
และบางประการต่างกัน ซึ่งสามารถนำมา
จัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ
ธาตุโลหะมีจุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง
มีผิวมันวาว นำความร้อน นำไฟฟ้า
ดึงเป็นเส้นหรือตีเป็นแผ่นบาง ๆ ได้
และมีความหนาแน่นทั้งสูงและต่ำ
ธาตุอโลหะมีจุดเดือด จุดหลอมเหลวต่ำ
มีผิวไม่มันวาว ไม่นำความร้อน ไม่นำไฟฟ้า
เปราะ แตกหักง่าย และมีความหนาแน่นต่ำ
ธาตุกึ่งโลหะมีสมบัติบางประการเหมือนโลหะ
และสมบัติบางประการเหมือนอโลหะ

20 ว 2.1 ม.1/2 วิเคราะห์ผลจากการใช้ธาตุโลหะ • ธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ที่สามารถ
อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุ
แผ่รังสีได้จัดเป็นธาตุกัมมันตรังสี
กัมมันตรังสี ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
• ธาตุมีทั้งประโยชน์และโทษ การใช้ธาตุโลหะ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม
อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี
จากข้อมูลที่รวบรวมได้
ควรคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม
21 ว 2.1 ม.1/3 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้
ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ
ธาตุกัมมันตรังสี โดยเสนอ
แนวทางการใช้ธาตุ
อย่างปลอดภัย คุ้มค่า

✓

22 ว 2.1 ม.1/4 เปรียบเทียบจุดเดือด
• สารบริสุทธิ์ประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียว
จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์
ส่วนสารผสมประกอบด้วยสารตั้งแต่
และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ 2 ชนิดขึ้นไป สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมี
เขียนกราฟ แปลความหมาย
สมบัตบิ างประการที่เป็นค่าเฉพาะตัว
ข้อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ เช่น จุดเดือดและจุดหลอมเหลวคงที่
แต่สารผสมมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลว
ไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับชนิดและสัดส่วนของสาร
ที่ผสมอยู่ด้วยกัน

✓

✓
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๙๘
ชั้น
ม.1

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
23 ว 2.1 ม.1/5 อธิบายและเปรียบเทียบ
ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์
และสารผสม
24 ว 2.1 ม.1/6 ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและ
ปริมาตรของสารบริสุทธิ์และ
สารผสม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีความหนาแน่น
✓
หรือมวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรคงที่
เป็นค่าเฉพาะของสารนั้น ณ สถานะและ
อุณหภูมิหนึ่ง แต่สารผสมมีความหนาแน่น ✓
ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับชนิดและสัดส่วนของสาร
ที่ผสมอยู่ด้วยกัน

25 ว 2.1 ม.1/7 อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างอะตอม ธาตุ และ
สารประกอบ โดยใช้แบบจำลอง
และสารสนเทศ

• สารบริสุทธิ์แบ่งออกเป็นธาตุและ
สารประกอบ ธาตุประกอบด้วยอนุภาค
ที่เล็กที่สุดที่ยังแสดงสมบัติของธาตุนั้น
เรียกว่า อะตอม ธาตุแต่ละชนิด
ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวและ
ไม่สามารถแยกสลายเป็นสารอื่นได้ด้วยวิธี
ทางเคมี ธาตุเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ธาตุ
สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุตั้งแต่
2 ชนิดขึ้นไปรวมตัวกันทางเคมีในอัตราส่วน
คงที่ มีสมบัติแตกต่างจากธาตุที่เป็น
องค์ประกอบ สามารถแยกเป็นธาตุได้
ด้วยวิธีทางเคมี ธาตุและสารประกอบ
สามารถเขียนแทนได้ด้วยสูตรเคมี

✓

26 ว 2.1 ม.1/8 อธิบายโครงสร้างอะตอม
ที่ประกอบด้วยโปรตอน
นิวตรอน และอิเล็กตรอน
โดยใช้แบบจำลอง

• อะตอมประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน
และอิเล็กตรอน โปรตอนมีประจุไฟฟ้าบวก
ธาตุชนิดเดียวกันมีจำนวนโปรตอนเท่ากัน
และเป็นค่าเฉพาะของธาตุนั้น นิวตรอน
เป็นกลางทางไฟฟ้า ส่วนอิเล็กตรอนมี
ประจุไฟฟ้าลบ เมื่ออะตอมมีจำนวน
โปรตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนจะเป็น
กลางทางไฟฟ้า โปรตอนและนิวตรอน
รวมกันตรงกลางอะตอมเรียกว่า นิวเคลียส
ส่วนอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่ในที่ว่างรอบ
นิวเคลียส

✓
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๙๙
ชั้น ที่
ม.1 27

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• สสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาค
ว 2.1 ม.1/9 อธิบายและเปรียบเทียบ
การจัดเรียงอนุภาค
โดยสารชนิดเดียวกันที่มีสถานะของแข็ง
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค
ของเหลว แก๊สจะมีการจัดเรียงอนุภาค
และการเคลื่อนที่ของอนุภาคของ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค
สสารชนิดเดียวกันในสถานะ
การเคลื่อนทีข่ องอนุภาคแตกต่างกัน
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
ซึ่งมีผลต่อรูปร่างและปริมาตรของสสาร
โดยใช้แบบจำลอง
• อนุภาคของของแข็งเรียงชิดกัน
มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากที่สุด
อนุภาคสั่นอยู่กับที่ทำให้มีรูปร่างและ
ปริมาตรคงที่
• อนุภาคของของเหลวอยู่ใกล้กัน
มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยกว่า
ของแข็งแต่มากกว่าแก๊ส อนุภาคเคลื่อนที่ได้
แต่ไม่เป็นอิสระเท่าแก๊ส ทำให้มีรูปร่าง
ไม่คงที่ แต่ปริมาตรคงที่
• อนุภาคของแก๊สอยู่ห่างกันมาก มีแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยที่สุด อนุภาค
เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทุกทิศทาง ทำให้มี
รูปร่างและปริมาตรไม่คงที่

28 ว 2.1 ม.1/10 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
• ความร้อนมีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของ
สสารเมื่อให้ความร้อนแก่ของแข็ง อนุภาค
พลังงานความร้อนกับ
ของของแข็งจะมีพลังงานและอุณหภูมิ
การเปลี่ยนสถานะของสสาร
เพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง ซึ่งของแข็งจะใช้
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และ
ความร้อนในการเปลีย่ นสถานะเป็น
แบบจำลอง
ของเหลว เรียกความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยน
สถานะจากของแข็งเป็นของเหลวว่า
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว และ
อุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะจะคงที่
เรียกอุณหภูมินี้ว่า จุดหลอมเหลว
• เมื่อให้ความร้อนแก่ของเหลว อนุภาคของ
ของเหลวจะมีพลังงานและอุณหภูมิเพิ่มขึ้น
จนถึงระดับหนึ่งซึ่งของเหลวจะใช้
ความร้อนในการเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊ส
เรียกความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะ
จากของเหลวเป็นแก๊สว่า ความร้อนแฝง
ของการกลายเป็นไอ และอุณหภูมิขณะ
เปลี่ยนสถานะจะคงที่ เรียกอุณหภูมินี้ว่า
จุดเดือด

ต้องรู้ ควรรู้
✓

✓

สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๐๐
ชั้น
ม.1

ที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
•

•

29 ว 2.2 ม.1/1 สร้างแบบจำลองที่อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน
อากาศกับความสูงจากพื้นโลก

•

•

30 ว 2.3 ม.1/1 วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล •
และคำนวณปริมาณความร้อน
ที่ทำให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ
และเปลี่ยนสถานะ โดยใช้สมการ •
Q = mcΔt และ Q = mL
31 ว 2.3 ม.1/2 ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัด
•
อุณหภูมิของสสาร

•
32 ว 2.3 ม.1/3 สร้างแบบจำลองที่อธิบาย
การขยายตัวหรือหดตัวของสสาร
เนื่องจากได้รับหรือสูญเสีย
ความร้อน
33 ว 2.3 ม.1/4 ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้
ของการหดและขยายตัวของ
•
สสารเนื่องจากความร้อน
โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
และเสนอแนะวิธีการนำความรู้
มาแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
เมื่อทำให้อุณหภูมิของแก๊สลดลงจนถึง
ระดับหนึ่งแก๊สจะเปลี่ยนสถานะเป็น
ของเหลว เรียกอุณหภูมินี้ว่า จุดควบแน่น
ซึ่งมีอุณหภูมิเดียวกับจุดเดือดของ
ของเหลวนั้น
เมื่อทำให้อุณหภูมิของของเหลวลดลง
จนถึงระดับหนึ่ง ของเหลวจะเปลี่ยน
สถานะเป็นของแข็งเรียกอุณหภูมินี้ว่า
จุดเยือกแข็ง ซึ่งมีอุณหภูมิเดียวกับ
จุดหลอมเหลวของของแข็งนั้น
เมื่อวัตถุอยู่ในอากาศจะมีแรงที่อากาศ
✓
กระทำต่อวัตถุในทุกทิศทาง แรงที่อากาศ
กระทำต่อวัตถุขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของ
วัตถุนั้น แรงที่อากาศกระทำตั้งฉากกับ
ผิววัตถุต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ เรียกว่า
ความดันอากาศ
ความดันอากาศมีความสัมพันธ์กับความสูง
จากพื้นโลก โดยบริเวณที่สูงจากพื้นโลกขึ้นไป
อากาศเบาบางลง มวลอากาศน้อยลง
ความอากาศก็จะลดลง
เมื่อสสารได้รับหรือสูญเสียความร้อน
✓
อาจทำให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ
เปลี่ยนสถานะ หรือเปลี่ยนรูปร่าง
ปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยน
อุณหภูมิขึ้นกับมวล ความร้อนจำเพาะ
และอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป
✓
ปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยน
สถานะขึ้นกับมวลและความร้อนแฝงจำเพาะ
โดยขณะที่สสารเปลี่ยนสถานะ อุณหภูมิ
จะไม่เปลี่ยนแปลง
ความร้อนทำให้สสารขยายตัวหรือหดตัวได้ ✓
เนื่องจากเมื่อสสารได้รับความร้อนจะทำให้
อนุภาคเคลื่อนที่เร็วขึ้น ทำให้เกิด
การขยายตัว แต่เมื่อสสารคายความร้อน
จะทำให้อนุภาคเคลื่อนที่ช้าลง ทำให้เกิด
✓
การหดตัว
ความรู้เรื่องการหยุดและขยายตัวของ
สสารเนื่องจากความร้อน นำไปใช้
ประโยชน์ได้ ด้านต่าง ๆ เช่น
การสร้างถนน การสร้างรางรถไฟ
การทำเทอร์มอมิเตอร์
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๑๐๑
ชั้น
ม.1

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
34 ว 2.3 ม.1/5 วิเคราะห์สถานการณ์
การถ่ายโอนความร้อนและ
คำนวณปริมาณความร้อนที่
ถ่ายโอนระหว่างสสารจนเกิด
สมดุลความร้อนโดยใช้สมการ
Qสูญเสีย = Qได้รับ

•

•

35 ว 2.3 ม.1/6 สร้างแบบจำลองที่อธิบาย
การถ่ายโอนความร้อน
โดยการนำความร้อน
การพาความร้อน การแผ่รังสี
ความร้อน
36 ว 2.3 ม.1/7 ออกแบบ เลือกใช้ และสร้าง
อุปกรณ์ เพื่อแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวันโดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน

•

37 ว 3.2 ม.1/1 สร้างแบบจำลองที่อธิบาย
การแบ่งชั้นบรรยากาศและ
เปรียบเทียบประโยชน์ของ
บรรยากาศแต่ละชั้น

•

•

•

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ความร้อนถ่ายโอนจากสสารที่มีอุณหภูมิ
✓
สูงกว่าไปยังสสารที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า
จนกระทั่งอุณหภูมิของสสารทั้งสองเท่ากัน
สภาพที่สสารทั้งสองมีอุณหภูมิเท่ากัน
เรียกว่า สมดุลความร้อน
เมื่อมีการถ่ายโอนความร้อนจากสสารที่มี
อุณหภูมิต่างกันจนเกิดสมดุลความร้อน
ความร้อนที่เพิ่มขึ้นของสสารหนึ่งจะ
เท่ากับความร้อนที่ลดลงของอีกสสารหนึ่ง
ซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน
การถ่ายโอนความร้อนมี 3 แบบ คือ
✓
การนำความร้อน การพาความร้อนและ
การแผ่รังสีความร้อน การนำความร้อน
เป็นการถ่ายโอนความร้อนที่อาศัยตัวกลาง
โดยที่ตัวกลางไม่เคลื่อนที่ การพาความร้อน
เป็นการถ่ายโอนความร้อนที่อาศัยตัวกลาง
✓
โดยที่ตัวกลางเคลื่อนที่ไปด้วย ส่วนการแผ่
รังสีความร้อนเป็นการถ่ายโอนความร้อน
ที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลาง
ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
เช่น การเลือกใช้วัสดุเพื่อนำมาทำภาชนะ
บรรจุอาหารเพื่อเก็บความร้อน
หรือการออกแบบระบบระบายความร้อน
ในอาคาร
โลกมีบรรยากาศห่อหุ้ม นักวิทยาศาสตร์ใช้
✓
สมบัติและองค์ประกอบของบรรยากาศ
ในการแบ่งบรรยากาศของโลกออกเป็นชั้น
ซึ่งแบ่งได้หลายรูปแบบตามเกณฑ์ที่
แตกต่างกัน โดยทั่วไปนักวิทยาศาสตร์
ใช้เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ตามความสูงแบ่งบรรยากาศได้เป็น 5 ชั้น
ได้แก่ ชั้นโทรโพสเฟียร์ ชั้นสตราโตสเฟียร์
ชั้นมีโซสเฟียร์ ชั้นเทอร์โมสเฟียร์ และ
ชั้นเอกโซสเฟียร์
บรรยากาศแต่ละชั้นมีประโยชน์ต่อ
สิ่งมีชีวิตแตกต่างกัน โดยชั้นโทรโพสเฟียร์
มีปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศที่สำคัญต่อ
การดำรงชีวิตของสิ่งมีชวี ิต ชั้นสตราโตสเฟียร์
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๑๐๒
ชั้น
ม.1

ที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ช่วยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตจาก
ดวงอาทิตย์ไม่ให้มายังโลกมากเกินไป
ชั้นมีโซสเฟียร์ช่วยชะลอวัตถุนอกโลก
ที่ผ่านเข้ามาให้เกิดการเผาไหม้กลายเป็น
วัตถุขนาดเล็ก ลดโอกาสที่จะทำ
ความเสียหายแก่สิ่งมีชีวิตบนโลก
ชั้นเทอร์โมสเฟียร์สามารถสะท้อน
คลื่นวิทยุ และชั้นเอกโซสเฟียร์
เหมาะสำหรับการโคจรของดาวเทียม
รอบโลกในระดับต่ำ
38 ว 3.2 ม.1/2 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ
• ลมฟ้าอากาศ เป็นสภาวะของอากาศ
✓
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ในเวลาหนึ่งของพื้นที่หนึ่งที่มี
ของลมฟ้าอากาศ จากข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับ
ที่รวบรวมได้
องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ
อากาศ ความกดอากาศ ลม ความชื้น เมฆ
และหยาดน้ำฟ้า โดยหยาดน้ำฟ้าที่พบบ่อย
ในประเทศไทย ได้แก่ ฝน องค์ประกอบ
ลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณรังสี
จากดวงอาทิตย์และลักษณะพื้นผิวโลก
ส่งผลต่ออุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิอากาศ
และปริมาณไอน้ำส่งผลต่อความชื้น
ความกดอากาศส่งผลต่อลม ความชื้น และ
ลมส่งผลต่อเมฆ
39 ว 3.2 ม.1/3 เปรียบเทียบกระบวนการเกิด
• พายุฝนฟ้าคะนอง เกิดจากการที่อากาศ
✓
พายุ ฝนฟ้าคะนอง และพายุหมุน ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงเคลื่อนที่ขึ้นสู่
เขตร้อน และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
ระดับความสูง ที่มีอุณหภูมิต่ำลง
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำเสนอ
จนกระทั่งไอน้ำในอากาศเกิดการควบแน่น
แนวทางการปฏิบัติตนให้
เป็นละอองน้ำ และเกิดต่อเนื่องเป็นเมฆ
เหมาะสมและปลอดภัย
ขนาดใหญ่ พายุฝนฟ้าคะนอง ทำให้เกิด
ฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรง ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า
ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน
• พายุหมุนเขตร้อนเกิดเหนือมหาสมุทรหรือ
ทะเลที่น้ำมีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ 26 - 27
องศาเซลเซียสขึ้นไป ทำให้อากาศที่มี
อุณหภูมิและความชื้นสูงบริเวณนั้น
เคลื่อนที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นบริเวณกว้าง
อากาศจากบริเวณอื่นเคลื่อนเข้ามาแทนที่
สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๐๓
ชั้น
ม.1

ที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

40 ว 3.2 ม.1/4 อธิบายการพยากรณ์อากาศ
และพยากรณ์อากาศอย่างง่าย
จากข้อมูลที่รวบรวมได้

•

41 ว 3.2 ม.1/5 ตระหนักถึงคุณค่าของ
การพยากรณ์อากาศ
โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติ
ตนและการใช้ประโยชน์จาก
คำพยากรณ์อากาศ
42 ว 3.2 ม.1/6 อธิบายสถานการณ์และ
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้

•

•

•
43 ว 3.2 ม.1/7 ตระหนักถึงผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัตติ น
ภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
และพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางของพายุ
ยิ่งใกล้ศูนย์กลาง อากาศจะเคลือ่ นที่พัดเวียน
เกือบเป็นวงกลมและมีอัตราเร็วสูงที่สุด
พายุหมุนเขตร้อนทำให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง
ฝนตกหนัก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน จึงควรปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยโดยติดตามข่าวสารการพยากรณ์
อากาศ และไม่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย
การพยากรณ์อากาศเป็นการคาดการณ์
✓
ลมฟ้าอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีการตรวจวัดองค์ประกอบลมฟ้า
อากาศ การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล
องค์ประกอบลมฟ้าอากาศระหว่างพื้นที่
การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างคำพยากรณ์
อากาศ
การพยากรณ์อากาศสามารถนำมาใช้
✓
ประโยชน์ด้านต่าง ๆ เช่น
การใช้ชีวิตประจำวัน การคมนาคม
การเกษตร การป้องกัน และเฝ้าระวัง
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ภูมิอากาศโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง
✓
อย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยทางธรรมชาติ
แต่ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากกิจกรรมของ
มนุษย์ในการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก
สู่บรรยากาศ แก๊สเรือนกระจกที่ถูก
ปลดปล่อยมากที่สุด ได้แก่ แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งหมุนเวียนอยู่ใน
วัฏจักรคาร์บอน
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก่อให้เกิด
✓
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
เช่น การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลก
การเพิ่มขึ้นของระดับทะเล
การเปลี่ยนแปลงวัฏจักรน้ำ การเกิดโรค
อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ และการเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น มนุษย์จึงควร
เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตนภายใต้
สถานการณ์ดังกล่าว ทั้งแนวทาง
การปฏิบัติตนให้เหมาะสมและ
แนวทางการลดกิจกรรมที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๐๔
ชั้น
ม.1

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
44 ว 4.1 ม.1/1 อธิบายแนวคิดหลักของ
เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
และวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือ
✓
พัฒนาขึ้นซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือ
วิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหา สนอง
ความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถ
ในการทำงานของมนุษย์
• ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุ่มของ
ส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไปประกอบ
เข้าด้วยกันและทำงานร่วมกัน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์โดยในการทำงานของ
ระบบทางเทคโนโลยี จะประกอบไปด้วย
ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process)
และผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กัน
นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยีอาจมี
ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อใช้
ปรับปรุงการทำงานได้ตามวัตถุประสงค์
ซึ่งการวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี
ช่วยให้เข้าใจองค์ประกอบและการทำงาน
ของเทคโนโลยี รวมถึงสามารถปรับปรุง
ให้เทคโนโลยีทำงานได้ตามต้องการ
• เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือ
ปัจจัยมาจากหลายด้าน เช่น ปัญหา
ความต้องการ ความก้าวหน้า
ของศาสตร์ต่าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม

45 ว 4.1 ม.1/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการ
ของชุมชนหรือท้องถิ่น
เพื่อพัฒนางานอาชีพ
สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
โดยคำนึงถึงความถูกต้อง
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

• ปัญหาหรือความต้องการอาจพบได้
ในงานอาชีพของชุมชนหรือท้องถิ่น
ซึ่งอาจมีหลายด้าน เช่น ด้านการเกษตร
อาหาร พลังงาน การขนส่ง
• การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ช่วยให้เข้าใจเงื่อนไขและกรอบของปัญหา
ได้ชัดเจน จากนั้นดำเนินการสืบค้น
รวบรวมข้อมูล ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การออกแบบ
แนวทางการแก้ปัญหา

✓
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๑๐๕
ชั้น
ม.1

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
46 ว 4.1 ม.1/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น
นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
ให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและ
ดำเนินการแก้ปัญหา

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
✓
เลือกข้อมูลที่จำเป็น โดยคำนึงถึงเงื่อนไข
และทรัพยากรที่มีอยู่ ช่วยให้ได้
แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำได้
หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียน
แผนภาพ การเขียนผังงาน
• การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการทำงานก่อนดำเนินการแก้ปัญหาจะ
ช่วยให้ทำงานสำเร็จได้ตามเป้าหมาย และ
ลดข้อผิดพลาดของการทำงาน
ที่อาจเกิดขึ้น

47 ว 4.1 ม.1/4 ทดสอบ ประเมินผล และระบุ
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้ง
หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
และนำเสนอผลการแก้ปัญหา

• การทดสอบ และประเมินผล
เป็นการตรวจสอบชิ้นงานหรือวิธีการ
ว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์
ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อหา
ข้อบกพร่อง และดำเนินการปรับปรุง
โดยอาจทดสอบซ้ำเพื่อให้สามารถ
แก้ปัญหาได้
• การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ทำงานและชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้
ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเขียน
รายงาน การทำแผ่นนำเสนอผลงาน
การจัดนิทรรศการ การนำเสนอผ่านสื่อ
ออนไลน์

✓

48 ว 4.1 ม.1/5 ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ • วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน
อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า
เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก จึงต้องมี
หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหา
การวิเคราะห์สมบัติ เพื่อเลือกใช้
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน
ปลอดภัย
• การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED บัซเซอร์
มอเตอร์ วงจรไฟฟ้า
• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน
หรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท
ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม
และปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา
สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

✓

๑๐๖
ชั้น
ม.1

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
49 ว 4.2 ม.1/1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้
ในแนวคิดเชิงนามธรรม
เพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบาย
การทำงานที่พบในชีวิตจริง

•

•

50 ว 4.2 ม.1/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรม
อย่างง่าย เพื่อใช้แก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

•
•

•
•
•
51 ว 4.2 ม.1/3 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
ประมวลผล ประเมินผล
นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย

•

•

•

•

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
แนวคิดเชิงนามธรรม เป็นการประเมิน
✓
ความสำคัญของรายละเอียดของปัญหา
แยกแยะส่วนที่เป็นสาระสำคัญออกจาก
ส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ
ตัวอย่างปัญหา เช่น ต้องการปูหญ้าในสนาม
ตามพื้นที่ที่กำหนด โดยหญ้าหนึ่งผืน
มีความกว้าง 50 เซนติเมตร
ยาว 50 เซนติเมตร จะใช้หญ้าทั้งหมดกี่ผืน
การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ ✓
ตัวแปร เงื่อนไข วนซ้ำ
การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย
อาจใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการออกแบบ
เพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ
การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น
Scratch, Python, Java, C
ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมสมการ
การเคลื่อนที่ โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่
โปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกาย
การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ✓
ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล
จะทำให้ได้สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
หรือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การประมวลผลเป็นการกระทำกับข้อมูล
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายและ
มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน สามารถ
ทำได้หลายวิธี เช่น คำนวณอัตราส่วน
คำนวณค่าเฉลี่ย
การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลายในการรวบรวม
ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล
นำเสนอ จะช่วยให้แก้ปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
ตัวอย่างปัญหา เน้นการบูรณาการกับวิชาอื่น
เช่น ต้มไข่ให้ตรงกับพฤติกรรมการบริโภค
ค่าดัชนีมวลกายของคนในท้องถิ่น
การสร้างกราฟผลการทดลองและ
วิเคราะห์แนวโน้ม
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๑๐๗
ชั้น
ม.1

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
52 ว 4.2 ม.1/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย ใช้สื่อและ
แหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและ
ข้อตกลง

•
•
•
•

รวม 52 ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
✓
เช่น การปกป้องความเป็นส่วนตัวและ
อัตลักษณ์
การจัดการอัตลักษณ์ เช่น การตั้งรหัสผ่าน
การปกป้องข้อมูลส่วนตัว
การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา
เช่น ละเมิดความเป็นส่วนตัวผู้อื่น อนาจาร
วิจารณ์ผู้อื่นอย่างหยาบคาย
ข้อตกลง ข้อกำหนดในการใช้สื่อและ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น Creative
commons
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๑๐๘
ชั้น
ม.2

ที่
1
2

3

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ว 1.2 ม.2/1 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่
ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบ
หายใจ
ว 1.2 ม.2/2 อธิบายกลไกการหายใจเข้าและ
ออก โดยใช้แบบจำลอง รวมทั้ง
อธิบายกระบวนการแลกเปลี่ยน
แก๊ส
ว 1.2 ม.2/3 ตระหนักถึงความสำคัญของ
ระบบหายใจ โดยการบอกแนวทาง
ในการดูแลรักษาอวัยวะ
ในระบบหายใจให้ทำงานเป็นปกติ

•
•

•

•

•

4

ว 1.2 ม.2/4 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่
ของอวัยวะในระบบขับถ่าย
ในการกำจัดของเสียทางไต

5

ว 1.2 ม.2/5 ตระหนักถึงความสำคัญของ
ระบบขับถ่ายในการกำจัด
ของเสียทางไต โดยการบอก
แนวทางในการปฏิบัติตนที่
ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำหน้าที่
ได้อย่างปกติ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ระบบหายใจมีอวัยวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ จมูก ท่อลม ปอด กะบังลม และ
กระดูกซี่โครง
มนุษย์หายใจเข้า เพื่อนำแก๊สออกซิเจน
เข้าสู่ร่างกายเพื่อนำไปใช้ในเซลล์ และ
หายใจออกเพื่อกำจัดแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย
อากาศเคลื่อนที่เข้าและออกจากปอดได้
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรและ
ความดันของอากาศภายในช่องอก
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานของกะบังลม
และกระดูกซี่โครง
การแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกาย เกิดขึ้น
บริเวณถุงลมในปอดกับหลอดเลือดฝอย
ที่ถุงลม และระหว่างหลอดเลือดฝอยกับ
เนื้อเยื่อ
การสูบบุหรี่ การสุดอากาศที่มีสารปนเปื้อน
และการเป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจ
บางโรค อาจทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง
ซึง่ มีผลให้ความจุอากาศของปอดลดลง
ดังนั้นจึงควรดูแลรักษาระบบหายใจ
ให้ทำหน้าที่เป็นปกติ

• ระบบขับถ่ายมีอวัยวะที่เกี่ยวข้อง คือ ไต
ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ
โดยมีไตทำหน้าที่กำจัดของเสีย เช่น ยูเรีย
แอมโมเนีย กดรยูริก รวมทั้งสารที่ร่างกาย
ไม่ต้องการออกจากเลือด และควบคุมสาร
ที่มีมากหรือน้อยเกินไป เช่น น้ำ
โดยขับออกมาในรูปปัสสาวะ
• การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม
เช่น รับประทานอาหารที่ไม่มีรสเค็มจัด
การดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ
เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ระบบขับถ่าย
ทำหน้าที่ได้อย่างปกติ

ต้องรู้ ควรรู้
✓
✓

✓

✓

✓
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๑๐๙
ชั้น
ม.2

ที่
6
7

8

9

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ว 1.2 ม.2/6 บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของ • ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วย หัวใจ
✓
หัวใจ หลอดเลือด และเลือด
หลอดเลือด และเลือด
• หัวใจของมนุษย์แบ่งเป็น 4 ห้อง ได้แก่
หัวใจห้องบน 2 ห้อง และห้องล่าง 2 ห้อง ✓
ว 1.2 ม.2/7 อธิบายการทำงานของระบบ
ระหว่างหัวใจห้องบนและหัวใจห้องล่าง
หมุนเวียนเลือด โดยใช้
มีลิ้นหัวใจกั้น
แบบจำลอง
• หลอดเลือด แบ่งเป็น หลอดเลือดอาร์เตอรี
หลอดเลือดเวน หลอดเลือดฝอย
ซึ่งมีโครงสร้างต่างกัน
• เลือด ประกอบด้วย เซลล์เม็ดเลือด
เพลตเลต และพลาสมา
• การบีบและคลายตัวของหัวใจทำให้เลือด
หมุนเวียนและลำเลียงสารอาหาร แก๊ส
ของเสีย และสารอื่น ๆ ไปยังอวัยวะและ
เซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย
• เลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงจะออกจาก
หัวใจไปยังเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย
ขณะเดียวกันแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จาก
เซลล์จะแพร่เข้าสู่เลือดและลำเลียงกลับ
เข้าสู่หัวใจและถูกส่งไปแลกเปลี่ยนแก๊ส
ที่ปอด
ว 1.2 ม.2/8 ออกแบบการทดลองและทดลอง • ชีพจรบอกถึงจังหวะการเต้นของหัวใจ
ในการเปรียบเทียบอัตราการเต้น ซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจในขณะปกติและ
ของหัวใจ ขณะปกติและหลังทำ
หลังจากทำกิจกรรมต่าง ๆ จะแตกต่างกัน
กิจกรรม
ส่วนความดันเลือด ระบบหมุนเวียนเลือด
เกิดจากการทำงานของหัวใจและ
ว 1.2 ม.2/9 ตระหนักถึงความสำคัญ
หลอดเลือด
ของระบบหมุนเวียนเลือด
• อัตราการเต้นของหัวใจมีความแตกต่างกัน
โดยการบอกแนวทาง
ในแต่ละบุคคล คนที่เป็นโรคหัวใจและ
ในการดูแลรักษาอวัยวะ
หลอดเลือดจะส่งผลทำให้หัวใจสูบฉีดเลือด
ในระบบหมุนเวียนเลือด
ไม่เป็นปกติ
ให้ทำงานเป็นปกติ
• การออกกำลังกาย การเลือกรับประทาน
อาหาร การพักผ่อน และการรักษาภาวะ
อารมณ์ให้เป็นปกติ จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง
ในการดูแลรักษาระบบหมุนเวียนเลือดให้
เป็นปกติ

✓

✓
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๑๑๐
ชั้น
ม.2

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
10 ว 1.2 ม.2/10 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่
ของอวัยวะในระบบประสาท
ส่วนกลางในการควบคุม
การทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• ระบบประสาทส่วนกลาง ประกอบด้วย
✓
สมอง และไขสันหลัง จะทำหน้าที่ร่วมกับ
เส้นประสาทซึ่งเป็นระบบประสาท
รอบนอก ในการควบคุมการทำงานของ
อวัยวะต่าง ๆ รวมถึงการแสดงพฤติกรรม
เพื่อการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
11 ว 1.2 ม.2/11 ตระหนักถึงความสำคัญของ
✓
• เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นหน่วยรับความรู้สึก
ระบบประสาท โดยการบอก
แนวทางในการดูแลรักษา รวมถึง จะเกิดกระแสประสาทส่งไปตามเซลล์
การป้องกันการกระทบกระเทือน ประสาทรับความรู้สึกไปยังระบบประสาท
ส่วนกลาง แล้วส่งกระแสประสาทมา
และอันตรายต่อสมองและ
ตามเซลล์ประสาทสั่งการ ไปยัง
ไขสันหลัง
หน่วยปฏิบัติงาน เช่น กล้ามเนื้อ
• ระบบประสาทเป็นระบบที่มีความซับซ้อน
และมีความสัมพันธ์กับทุกระบบในร่างกาย
ดังนั้น จึงควรป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ที่กระทบกระเทือนต่อสมอง หลีกเลี่ยง
การใช้สารเสพติด หลีกเลี่ยงภาวะเครียด
และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
เพื่อดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงาน
เป็นปกติ
12 ว 1.2 ม.2/12 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่
ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของ
เพศชายและเพศหญิง โดยใช้
แบบจำลอง

• มนุษย์มีระบบสืบพันธุ์ที่ประกอบด้วย
อวัยวะต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่เฉพาะ โดยรังไข่
ในเพศหญิงจะทำหน้าที่ผลิตเซลล์ไข่
ส่วนอัณฑะในเพศชายจะทำหน้าที่
สร้างเซลล์อสุจิ
13 ว 1.2 ม.2/13 อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชาย • ฮอร์โมนเพศทำหน้าที่ควบคุม
การแสดงออกของลักษณะทางเพศ
และเพศหญิงที่ควบคุม
ที่แตกต่างกัน เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว
การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
จะมีการสร้างเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิ
เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว
การตกไข่ การมีรอบเดือน และถ้ามี
14 ว 1.2 ม.2/14 ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของ การปฏิสนธิของเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิ
จะทำให้เกิดการตั้งครรภ์
ร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว
โดยการดูแลรักษาร่างกายและ
จิตใจของตนเองในช่วงที่มี
การเปลี่ยนแปลง

✓

✓

✓
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๑๑๑
ชั้น
ม.2

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
15 ว 1.2 ม.2/15 อธิบายการตกไข่ การมีประจำเดือน • การมีประจำเดือน มีความสัมพันธ์กับ
✓
การปฏิสนธิ และการพัฒนาของ
การตกไข่ โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง
ไซโกตจนคลอดเป็นทารก
ของระดับฮอร์โมนเพศหญิง
16 ว 1.2
เลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสม • เมื่อเพศหญิงมีการตกไข่และเซลล์ไข่ได้รับ ✓
การปฏิสนธิกับเซลล์อสุจิจะทำให้ได้ไซโกต
ม.2/16
กับสถานการณ์ที่กำหนด
ไซโกตจะเจริญเป็นเอ็มบริโอและฟีตัส
17 ว 1.2
ตระหนักถึงผลกระทบของ
จนกระทั่งคลอดเป็นทารก ผนังด้านในมดลูก ✓
ม.2/17
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
รวมทั้งหลอดเลือดจะสลายตัวและ
โดยการประพฤติตนให้เหมาะสม หลุดลอกออก เรียกว่า ประจำเดือน
• การคุมกำเนิดเป็นวิธีป้องกันไม่ให้เกิด
การตั้งครรภ์ โดยป้องกันไม่ให้เกิด
การปฏิสนธิหรือไม่ให้มีการฝังตัวของ
เอ็มบริโอ ซึ่งมีหลายวิธี เช่น การใช้ถุงยาง
อนามัย การกินยาคุมกำเนิด
18 ว 2.1 ม.2/1 อธิบายการแยกสารผสม
โดยการระเหยแห้ง การตกผลึก
การกลั่นอย่างง่าย
โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ
การสกัดด้วยตัวทำละลาย
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
19 ว 2.1 ม.2/2 แยกสารโดยการระเหยแห้ง
การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย
โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ
การสกัดด้วยตัวทำละลาย

• การแยกสารผสมให้เป็นสารบริสุทธิ์
ทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับสมบัติของสารนั้น ๆ
การระเหยแห้งใช้แยกสารละลาย
ซึ่งประกอบด้วยตัวละลายที่เป็นของแข็ง
ในตัวทำละลายที่เป็นของเหลว โดยใช้
ความร้อนระเหยตัวทำละลายออกไป
จนหมดเหลือแต่ตัวละลาย การตกผลึก
ใช้แยกสารละลายที่ประกอบด้วยตัวละลาย
ที่เป็นของแข็งในตัวทำละลายทีเ่ ป็นของเหลว
โดยทำให้สารละลายอิ่มตัวแล้วปล่อยให้
ตัวทำละลายระเหยออกไปบางส่วน
ตัวละลายจะตกผลึกแยกออกมา
การกลั่นอย่างง่ายใช้แยกสารละลาย
ที่ประกอบด้วยตัวละลายและตัวทำละลาย
ที่เป็นของเหลวที่มีจุดเดือดต่างกันมาก
วิธีนี้จะแยกของเหลวบริสุทธิ์ออกจาก
สารละลาย โดยให้ความร้อนกับสารละลาย
ของเหลวจะเดือดและกลายเป็นไอแยกจาก
สารละลายแล้วควบแน่นกลับเป็นของเหลว
อีกครั้ง ขณะที่ของเหลวเดือด อุณหภูมิของ
ไอจะคงที่ โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ
เป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีปริมาณน้อย
โดยใช้แยกสารที่มีสมบัติการละลาย

✓

✓

สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๑๒
ชั้น
ม.2

ที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ในตัวทำละลายและการถูกดูดซับ
ด้วยตัวดูดซับแตกต่างกัน ทำให้สาร
แต่ละชนิดเคลื่อนที่ไปบนตัวดูดซับได้ต่างกัน
สารจึงแยกออกจากกันได้ อัตราส่วนระหว่าง
ระยะทางที่สารองค์ประกอบแต่ละชนิด
เคลื่อนที่ได้บนตัวดูดซับกับระยะทาง
ที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่ได้ เป็นค่าเฉพาะตัว
ของสารแต่ละชนิดในตัวทำละลายและ
ตัวดูดซับหนึ่ง ๆ การสกัดด้วยตัวทำละลาย
เป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีสมบัติการละลาย
ในตัวทำละลายที่ต่างกัน โดยชนิดของ
ตัวทำละลายมีผลต่อชนิดและปริมาณของ
สารที่สกัดได้ การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ
ใช้แยกสารที่ระเหยง่าย ไม่ละลายน้ำ และ
ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำออกจากสารที่ระเหยยาก
โดยใช้ไอน้ำเป็นตัวพา
20 ว 2.1 ม.2/3 นำวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหา • ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ
✓
ในชีวิตประจำวัน โดยบูรณาการ
การแยกสารบูรณาการกับคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี โดยใช้กระบวนการ
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรม สามารถนำไปใช้แก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวันหรือปัญหาที่พบในชุมชน
หรือสร้างนวัตกรรม โดยมีขั้นตอน ดังนี้
- ระบุปัญหาในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับ
การแยกสารโดยใช้สมบัติทางกายภาพ
หรือนวัตกรรมที่ต้องการพัฒนา โดยใช้
หลักการดังกล่าว
- รวบรวมข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับ
การแยกสารโดยใช้สมบัติทางกายภาพ
ทีส่ อดคล้องกับปัญหาที่ระบุ หรือนำไปสู่
การพัฒนานวัตกรรมนั้น
- ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา หรือพัฒนา
นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการแยกสาร
ในสารผสม โดยใช้สมบัติทางกายภาพ
โดยเชื่อมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
กระบวนการทางวิศวกรรม
รวมทั้งกำหนดและควบคุมตัวแปร
อย่างเหมาะสม ครอบคลุม
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๑๑๓
ชั้น
ม.2

ที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

21 ว 2.1 ม.2/4 ออกแบบการทดลองและทดลอง •
ในการอธิบายผลของชนิด
ตัวละลาย ชนิดตัวทำละลาย
อุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลายได้
ของสาร รวมทั้งอธิบายผลของ
ความดันที่มีต่อสภาพละลายได้
ของสาร โดยใช้สารสนเทศ
•
•

•

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
- วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา
หรือพัฒนานวัตกรรม รวบรวมข้อมูล
จัดกระทำข้อมูลและเลือกวิธีการ
สื่อความหมายที่เหมาะสม
ในการนำเสนอผล
- ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุง
วิธีการแก้ปัญหาหรือนวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้น โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ที่รวบรวมได้
- นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา หรือผลของ
นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น และผลที่ได้
โดยใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมและ
น่าสนใจ
สารละลายอาจมีสถานะเป็นของแข็ง
✓
ของเหลวและแก๊ส สารละลาย
ประกอบด้วยตัวทำละลายและตัวละลาย
กรณีสารละลายเกิดจากสารที่มีสถานะ
เดียวกัน สารที่มีปริมาณมากที่สุดจัดเป็น
ตัวทำละลาย กรณีสารละลายเกิดจากสาร
ที่มีสถานะต่างกัน สารที่มีสถานะเดียวกัน
กับสารละลายจัดเป็นตัวทำละลาย
สารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถละลาย
ในตัวทำละลายได้อีกที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ
เรียกว่า สารละลายอิ่มตัว
สภาพละลายได้ของสารในตัวทำละลาย
เป็นค่าที่บอกปริมาณของสารที่ละลายได้
ในตัวทำละลาย 100 กรัม จนได้
สารละลายอิ่มตัว ณ อุณหภูมิ และ
ความดันหนึ่ง ๆ สภาพละลายได้ของสาร
บ่งบอกความสามารถในการละลายได้ของ
ตัวละลายในตัวทำละลาย ซึ่งความสามารถ
ในการละลายของสารขึ้นอยู่กับชนิดของ
ตัวทำละลายและตัวละลาย อุณหภูมิ และ
ความดัน
สารชนิดหนึ่ง ๆ มีสภาพละลายได้
แตกต่างกันในตัวทำละลายที่แตกต่างกัน
และสารต่างชนิดกันมีสภาพละลายได้
ในตัวทำละลายหนึ่ง ๆ ไม่เท่ากัน
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๑๑๔
ชั้น
ม.2

ที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น สารส่วนมาก สภาพ
ละลายได้ของสารจะเพิ่มขึ้น ยกเว้นแก๊ส
เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นสภาพการละลายได้
จะลดลง ส่วนความดันมีผลต่อแก๊ส
โดยเมื่อความดันเพิ่มขึ้น สภาพละลายได้
จะสูงขึ้น
• ความรู้เกี่ยวกับสภาพละลายได้ของสาร
เมื่อเปลี่ยนแปลงชนิดตัวละลาย ตัวทำละลาย
และอุณหภูมิ สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน เช่น การทำน้ำเชื่อมเข้มข้น
การสกัดสารออกจากสมุนไพรให้ได้
ปริมาณมากที่สุด

22 ว 2.1 ม.2/5 ระบุปริมาณตัวละลาย
• ความเข้มข้นของสารละลาย
ในสารละลาย ในหน่วยความเข้มข้น เป็นการระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย
เป็นร้อยละ ปริมาตรต่อปริมาตร หน่วยความเข้มข้นมีหลายหน่วย ที่นิยม
มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร ระบุเป็นหน่วยเป็นร้อยละ ปริมาตรต่อ
ปริมาตร มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร
23 ว 2.1 ม.2/6 ตระหนักถึงความสำคัญของการ
นำความรู้เรื่องความเข้มข้นของ • ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร
เป็นการระบุปริมาตรตัวละลายในสารละลาย
สารไปใช้ โดยยกตัวอย่างการใช้
100 หน่วยปริมาตรเดียวกัน นิยมใช้กับ
สารละลายในชีวิตประจำวัน
สารละลายที่เป็นของเหลวหรือแก๊ส
อย่างถูกต้องและปลอดภัย
• ร้อยละโดยมวลต่อมวล เป็นการระบุ
มวลตัวละลายในสารละลาย 100 หน่วย
มวลเดียวกันนิยมใช้กับสารละลายที่มี
สถานะเป็นของแข็ง
• ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร เป็นการระบุ
มวลตัวละลายในสารละลาย 100 หน่วย
ปริมาตรนิยมใช้กับสารละลายที่มี
ตัวละลายเป็นของแข็งในตัวทำละลาย
ที่เป็นของเหลว
• การใช้สารละลาย ในชีวิตประจำวัน
ควรพิจารณาจากความเข้มข้นของ
สารละลาย ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของ
การใช้งาน และผลกระทบต่อสิ่งชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

✓
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✓

๑๑๕
ชั้น
ม.2

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
24 ว 2.2 ม.2/1 พยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุ
ที่เป็นผลของแรงลัพธ์ที่เกิดจาก
แรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุ
ในแนวเดียวกันจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ เมื่อมีหลาย ๆ แรง
กระทำต่อวัตถุ แล้วแรงลัพธ์ที่กระทำต่อ
วัตถุมีค่าเป็นศูนย์ วัตถุจะไม่เปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ แต่ถ้าแรงลัพธ์ที่กระทำต่อ
วัตถุมีค่าไม่เป็นศูนย์ วัตถุจะเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่

ต้องรู้ ควรรู้
✓

25 ว 2.2 ม.2/2 เขียนแผนภาพแสดงแรงและ
แรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรง
ที่กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน

✓

26 ว 2.2 ม.2/3 ออกแบบการทดลองและทดลอง • เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงที่ของเหลว
ด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบาย
กระทำต่อวัตถุในทุกทิศทาง โดยแรงที่ของเหลว
ปัจจัยที่มีผลต่อความดันของ
กระทำตัง้ ฉากกับผิววัตถุต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่
ของเหลว
เรียกว่า ความดันของของเหลว
• ความดันของของเหลวมีความสัมพันธ์กับ
ความลึกจากระดับผิวหน้าของของเหลว
มากขึ้น ความดันของของเหลวจะเพิ่มขึ้น
เนื่องจากของเหลวที่อยู่ลึกกว่า
จะมีน้ำหนักของของเหลวด้านบน
กระทำมากกว่า

✓

27 ว 2.2 ม.2/4 วิเคราะห์แรงพยุงและการจม
การลอยของวัตถุในของเหลว
จากหลักฐานเชิงประจักษ์

✓

• เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลว จะมีแรงพยุง
เนื่องจากของเหลวกระทำต่อวัตถุ
โดยมีทิศขึ้นในแนวดิ่ง การจมหรือการลอย
ของวัตถุขึ้นกับน้ำหนักของวัตถุและแรงพยุง
28 ว 2.2 ม.2/5 เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำ ถ้าน้ำหนักของวัตถุและแรงพยุงของของเหลว
มีค่าเท่ากัน วัตถุจะลอยนิ่งอยู่ในของเหลว
ต่อวัตถุในของเหลว
แต่ถ้าน้ำหนักของวัตถุมีค่ามากกว่าแรงพยุง
ของของเหลว วัตถุจะจม

✓
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๑๑๖
ชั้น
ม.2

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
29 ว 2.2 ม.2/6 อธิบายแรงเสียดทานสถิตและ
แรงเสียดทานจลน์จากหลักฐาน
เชิงประจักษ์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่าง
✓
ผิวสัมผัสของวัตถุเพื่อต้านการเคลื่อนที่
ของวัตถุนั้น โดยถ้าออกแรงกระทำต่อวัตถุ
ที่อยู่นิ่งบนพื้นผิวให้เคลื่อนที่ แรงเสียดทาน
ก็จะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ
แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุ
ยังไม่เคลื่อนที่เรียก แรงเสียดทานสถิต
แต่ถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ แรงเสียดทาน
ก็จะทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่ง
เรียก แรงเสียดทานจลน์

30 ว 2.2 ม.2/7 ออกแบบการทดลองและทดลอง
ด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบาย
ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของ
แรงเสียดทาน
31 ว 2.2 ม.2/8 เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทาน
และแรงอื่น ๆ ที่กระทำต่อวัตถุ
32 ว 2.2 ม.2/9 ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้
เรื่องแรงเสียดทาน โดยวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะ
วิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสียดทาน
ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำ
กิจกรรมในชีวิตประจำวัน
33 ว 2.2 ม.2/10 ออกแบบการทดลองและทดลอง
ด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบาย
โมเมนต์ของแรง เมื่อวัตถุอยู่ใน
สภาพสมดุลต่อการหมุน และ
คำนวณโดยใช้สมการ M = Fl

• ขนาดของแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส
ของวัตถุขึ้นกับลักษณะผิวสัมผัสและขนาด
ของแรงปฏิกิริยาตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัส
• กิจกรรมในชีวิตประจำวันบางกิจกรรม
ต้องการแรงเสียดทาน เช่น การเปิดฝา
เกลียวขวดน้ำ การใช้แผ่นกันลื่นในห้องน้ำ
บางกิจกรรมไม่ต้องการแรงเสียดทาน เช่น
การลากวัตถุบนพื้น การใช้น้ำมันหล่อลื่น
ในเครื่องยนต์
• ความรู้เรื่องแรงเสียดทานสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

✓

• เมื่อมีแรงที่กระทำต่อวัตถุ โดยไม่ผ่าน
ศูนย์กลางมวลของวัตถุ จะเกิดโมเมนต์
ของแรง ทำให้วัตถุหมุนรอบศูนย์กลางมวล
ของวัตถุนั้น
• โมเมนต์ของแรงเป็นผลคูณของแรงที่กระทำ
ต่อวัตถุกับระยะทางจากจุดหมุนไปตั้งฉาก
กับแนวแรง เมื่อผลรวมของโมเมนต์ของ
แรงมีค่าเป็นศูนย์ วัตถุจะอยู่ในสภาพ
สมดุลต่อการหมุน โดยโมเมนต์ของแรง
ในทิศทวนเข็มนาฬิกาจะมีขนาดเท่ากับ
โมเมนต์ของแรงในทิศตามเข็มนาฬิกา
• ของเล่นหลายชนิดประกอบด้วยอุปกรณ์
หลายส่วนที่ใช้หลักการโมเมนต์ของแรง
ความรู้เรื่องโมเมนต์ของแรงสามารถ
นำไปใช้ออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นได้

✓

✓
✓
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๑๑๗
ชั้น
ม.2

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
34 ว 2.2 ม.2/11 เปรียบเทียบแหล่งของ
• วัตถุที่มีมวลจะมีสนามโน้มถ่วงอยู่โดยรอบ
✓
สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า
แรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในสนาม
และสนามโน้มถ่วง และทิศทาง
โน้มถ่วงจะมีทิศพุ่งเข้าหาวัตถุที่เป็นแหล่ง
ของแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ใน
ของสนามโน้มถ่วง
แต่ละสนาม จากข้อมูลที่รวบรวมได้ • วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าจะมีสนามไฟฟ้าอยู่โดยรอบ
35 ว 2.2 ม.2/12 เขียนแผนภาพแสดงแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าที่กระทำต่อวัตถุที่มีประจุจะมีทิศ
✓
แรงไฟฟ้า และแรงโน้มถ่วงที่กระทำ พุ่งเข้าหาหรือออกจากวัตถุที่มีประจุที่เป็น
แหล่งของสนามไฟฟ้า
ต่อวัตถุ
• วัตถุที่เป็นแม่เหล็กจะมีสนามแม่เหล็ก
อยู่โดยรอบ แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อ
ขั้วแม่เหล็กจะมีทิศพุ่งเข้าหาหรือออกจาก
ขั้วแม่เหล็กที่เป็นแหล่งของสนามแม่เหล็ก
36 ว 2.2 ม.2/13 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง • ขนาดของแรงโน้มถ่วง แรงไฟฟ้า และ
✓
ขนาดของแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ใน
และแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุ สนามนั้น ๆ จะมีค่าลดลงเมื่อวัตถุ
ที่อยู่ในสนามนั้น ๆ กับระยะห่าง อยู่ห่างจากแหล่งของสนามนั้น ๆ มากขึ้น
จากแหล่งของสนามถึงวัตถุจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้
37 ว 2.2 ม.2/14 อธิบายและคำนวณอัตราเร็วและ • การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นการเปลี่ยน
✓
ความเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ตำแหน่งของวัตถุเทียบกับตำแหน่งอ้างอิง
𝑆
โดยมีปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่
โดยใช้สมการ𝑣 =
𝑡
ซึ่งมีทั้งปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์
𝑆⃑
และ 𝑣⃑ =
เช่น ระยะทาง อัตราเร็ว การกระจัด ความเร็ว
𝑡
ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่มีขนาด เช่น
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
ระยะทาง อัตราเร็ว ปริมาณเวกเตอร์
เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น
38 ว 2.2 ม.2/15 เขียนแผนภาพแสดงการกระจัด
✓
การกระจั
ด
ความเร็
ว
และความเร็ว
• เขียนแผนภาพแทนปริมาณเวกเตอร์
ได้ด้วยลูกศร โดยความยาวของลูกศร
แสดงขนาด และหัวลูกศรแสดงทิศทาง
ของเวกเตอร์นั้น ๆ
• ระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์
โดยระยะทางเป็นความยาวของเส้นทาง
ที่เคลื่อนที่ได้
• การกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์
โดยการกระจัดมีทิศชี้จากตำแหน่งเริ่มต้น
ไปยังตำแหน่งสุดท้ายและมีขนาดเท่ากับ
ระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างสองตำแหน่งนั้น
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๑๑๘
ชั้น
ม.2

ที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์ โดยอัตราเร็ว
เป็นอัตราส่วนของระยะทางต่อเวลา
• การกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทิศ
เดียวกับทิศของการกระจัด โดยความเร็ว
เป็นอัตราส่วนของการกระจัดต่อเวลา

39 ว 2.3 ม.2/1 วิเคราะห์สถานการณ์และ
• เมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุ แล้วทำให้วัตถุ
คำนวณเกี่ยวกับงานและกำลัง
เคลื่อนที่ โดยแรงอยู่ในแนวเดียวกับ
ที่เกิดจากแรงที่กระทำต่อวัตถุ
การเคลื่อนที่จะเกิดงาน งานจะมีค่ามาก
โดยใช้สมการ W = Fs
หรือน้อยขึ้นกับขนาดของแรงและ
𝑊
ระยะทางในแนวเดียวกับแรง
และ 𝑃 =
𝑡
• งานที่ทำในหนึ่งหน่วยเวลา เรียกว่า กำลัง
จากข้อมูลที่รวบรวมได้
หลักการของงานนำไปอธิบายการทำงาน
40 ว 2.3 ม.2/2 วิเคราะห์หลักการทำงานของ
ของเครื่องกลอย่างง่าย ได้แก่ คาน
เครื่องกลอย่างง่ายจากข้อมูล
พื้นเอียง รอกเดี่ยว ลิ่ม สกรู ล้อและเพลา
ที่รวบรวมได้
ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ดา้ นต่าง ๆ
41 ว 2.3 ม.2/3 ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้
ในชีวิตประจำวัน
ของเครื่องกลอย่างง่าย โดยบอก
ประโยชน์และการประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน
42 ว 2.3 ม.2/4 ออกแบบและทดลองด้วยวิธี
• พลังงานจลน์เป็นพลังงานของวัตถุที่เคลื่อนที่
ที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัย
พลังงานจลน์จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นกับ
ที่มีผลต่อพลังงานจลน์และ
มวลและอัตราเร็ว ส่วนพลังงานศักย์โน้มถ่วง
พลังงานศักย์โน้มถ่วง
เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของวัตถุ จะมีค่ามาก
หรือน้อยขึ้นกับมวลและตำแหน่งของวัตถุ
เมื่อวัตถุอยู่ในสนามโน้มถ่วง วัตถุจะมี
พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานจลน์และ
พลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานกล

✓

43 ว 2.3 ม.2/5 แปลความหมายข้อมูลและ
• ผลรวมของพลังงานศักย์โน้มถ่วงและ
อธิบายการเปลี่ยนพลังงาน
พลังงานจลน์เป็นพลังงานกล พลังงานศักย์
ระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วง
โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุหนึ่ง ๆ
และพลังงานจลน์ของวัตถุ
สามารถเปลี่ยนกลับไปมาได้ โดยผลรวม
โดยพลังงานกลของวัตถุ
ของพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์
มีค่าคงตัวจากข้อมูลที่รวบรวมได้ มีค่าคงตัว นั่นคือ พลังงานกลของวัตถุ
มีค่าคงตัว

✓

✓
✓

✓
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๑๑๙
ชั้น
ม.2

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
44 ว 2.3 ม.2/6 วิเคราะห์สถานการณ์และอธิบาย • พลังงานรวมของระบบมีค่าคงตัว
✓
การเปลี่ยนและการถ่ายโอนพลังงาน ซึ่งอาจเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่ง
เป็นอีกพลังงานหนึ่ง เช่น พลังงานกล
โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงาน
เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานจลน์
เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน พลังงานเสียง
พลังงานแสง เนื่องมาจากแรงเสียดทาน
พลังงานเคมีในอาหารเปลี่ยนเป็นพลังงาน
ที่ไปใช้ในการทำงานของสิ่งมีชีวิต
• นอกจากนี้พลังงานยังสามารถถ่ายโอน
ไปยังอีกระบบหนึ่งหรือได้รับพลังงานจาก
ระบบอื่นได้ เช่น การถ่ายโอนความร้อน
ระหว่างสสาร การถ่ายโอนพลังงานของ
การสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงไปยังผู้ฟัง
ทั้งการเปลี่ยนพลังงานและการถ่ายโอน
พลังงาน พลังงานรวมทั้งหมดมีค่าเท่าเดิม
ตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน
• เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ เกิดจาก
45 ว 3.2 ม.2/1 เปรียบเทียบกระบวนการเกิด
✓
การเปลี่ยนแปลงสภาพของซากสิ่งมีชีวิต
สมบัติ และการใช้ประโยชน์
ในอดีต โดยกระบวนการทางเคมีและ
รวมทั้งอธิบายผลกระทบจาก
ธรณีวิทยา เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
การใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
ได้แก่ ถ่านหิน หินน้ำมัน และปิโตรเลียม
จากข้อมูลที่รวบรวมได้
ซึ่งเกิดจากวัตถุต้นกำเนิด และ
สภาพแวดล้อมการเกิดที่แตกต่างกัน
ทำให้ได้ชนิดของเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
ที่มีลักษณะ สมบัติ และการนำไปใช้
ประโยชน์แตกต่างกัน สำหรับปิโตรเลียม
จะต้องมีการผ่านการกลั่นลำดับส่วนก่อน
การใช้งานเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
ต่อการใช้ประโยชน์ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เนื่องจาก
ต้องใช้เวลานานหลายล้านปีจึงจะเกิดขึ้น
ใหม่ได้
46 ว 3.2 ม.2/2 แสดงความตระหนักถึงผลจาก • การเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
✓
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ จะทำให้เกิด
การใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
มลพิษทางอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
โดยนำเสนอแนวทางการใช้
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
แก๊สบางชนิดที่เกิดจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงซากดำบรรพ์ เช่น
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และ
ไนตรัสออกไซด์ ยังเป็นแก๊สเรือนกระจก
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๑๒๐
ชั้น
ม.2

ที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

47 ว 3.2 ม.2/3 เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัด •
ของพลังงานทดแทนแต่ละ
ประเภท จากการรวบรวมข้อมูล
และนำเสนอแนวทางการใช้
พลังงานทดแทนที่เหมาะสม
ในท้องถิ่น

48 ว 3.2 ม.2/4 สร้างแบบจำลองที่อธิบายโครงสร้าง •
ภายในโลกตามองค์ประกอบ
ทางเคมีจากข้อมูลที่รวบรวมได้

49 ว 3.2 ม.2/5 อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่ •
การกร่อน และการสะสมตัวของ
ตะกอน จากแบบจำลอง รวมทั้ง
ยกตัวอย่างผลของกระบวนการ
ดังกล่าวที่ทำให้ผิวโลก
เกิดการเปลี่ยนแปลง
•

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ของโลกรุนแรงขึ้น ดังนั้น จึงควรใช้
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ โดยคำนึงถึง
ผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
เช่น เลือกใช้พลังงานทดแทน หรือเลือกใช้
เทคโนโลยีที่ลดการใช้เชื้อเพลิง
ซากดึกดำบรรพ์
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์เป็นแหล่งพลังงาน
✓
ที่สำคัญในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์
เนื่องจากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
มีปริมาณจำกัดและมักเพิ่มมลภาวะ
ในบรรยากาศมากขึ้น จึงมีการใช้พลังงาน
ทดแทนมากขึ้น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล
พลังงานคลื่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ
พลังงานไฮโดรเจน ซึ่งพลังงานทดแทน
แต่ละชนิดจะมีข้อดีและข้อจำกัด
ที่แตกต่างกัน
โครงสร้างภายในโลกแบ่งออกเป็นชั้น
✓
ตามองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่
เปลือกโลก ซึ่งอยู่นอกสุด ประกอบด้วย
สารประกอบของซิลิกอนและอะลูมิเนียม
เป็นหลัก เนื้อโลกคือส่วนที่อยู่ใต้เปลือกโลก
ลงไปจนถึงแก่นโลก มีองค์ประกอบหลัก
เป็นสารประกอบของซิลิกอน แมกนีเซียม
และเหล็ก และแก่นโลกคือส่วนที่อยู่ใจกลาง
ของโลก มีองค์ประกอบหลักเป็นเหล็กและ
นิกเกิล ซึ่งแต่ละชั้นมีลักษณะแตกต่างกัน
การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน และ
✓
การสะสมตัวของตะกอน เป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ที่ทำให้ผิวโลก
เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นภูมิลักษณ์แบบต่าง ๆ
โดยมีปัจจัยสำคัญ คือน้ำ ลม ธารน้ำแข็ง
แรงโน้มถ่วงของโลก สิ่งมีชีวิต สภาพอากาศ
และปฏิกิริยาเคมี
การผุพังอยู่กับที่ คือ การที่หินผุพังทำลายลง
ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่
ลมฟ้าอากาศกับน้ำฝน และรวมทั้ง
การกระทำของต้นไม้กับแบคทีเรีย
ตลอดจนการแตกตัวทางกลศาสตร์
ซึ่งมีการเพิ่มและลดอุณหภูมิสลับกัน เป็นต้น
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๑๒๑
ชั้น
ม.2

ที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• การกร่อน คือ กระบวนการหนึ่งหรือ
หลายกระบวนการที่ทำให้สารเปลือกโลก
หลุดไป ละลายไปหรือกร่อนไป โดยมี
ตัวนำพาธรรมชาติ คือ ลม น้ำ และ
ธารน้ำแข็ง ร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่
ลมฟ้าอากาศ สารละลาย การครูดถู
การนำพา ทั้งนี้ไม่รวมถึงการพังทลาย
เป็นกลุ่มก้อน เช่น แผ่นดินถล่ม ภูเขาไฟ
ระเบิด
• การสะสมตัวของตะกอน คือ การสะสมตัว
ของวัตถุจากการนำพาของน้ำ ลม หรือ
ธารน้ำแข็ง

50 ว 3.2 ม.2/6 อธิบายลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน • ดินเกิดจากหินที่ผุพังตามธรรมชาติ
และกระบวนการเกิดดิน
ผสมคลุกเคล้ากับอินทรียวัตถุที่ได้จาก
จากแบบจำลอง รวมทั้งระบุ
การเน่าเปื่อยของซากพืชซากสัตว์ทับถม
ปัจจัยที่ทำให้ดินมีลักษณะและ
เป็นชั้น ๆ บนผิวโลก ชั้นดินแบ่งออกเป็น
สมบัติแตกต่างกัน
หลายชั้น ขนานหรือเกือบขนานไปกับ
ผิวหน้าดิน แต่ละชั้นมีลักษณะแตกต่างกัน
เนื่องจากสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ
และลักษณะอื่น ๆ เช่น สี โครงสร้าง
เนื้อดิน การยึดตัว ความเป็นกรด-เบส
สามารถสังเกตได้จากการสำรวจภาคสนาม
การเรียกชื่อชั้นดินหลักจะใช้อักษร
ภาษาอังกฤษตัวใหญ่ ได้แก่
O, A, E, B, C, R
• ชั้นหน้าตัดดิน เป็นชั้นดินที่มีลักษณะ
ปรากฏให้เห็นเรียงลำดับเป็นชั้นจาก
ชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด
• ปัจจัยที่ทำให้ดินแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะ
และสมบัติแตกต่างกัน ได้แก่
วัตถุต้นกำเนิดดิน ภูมิอากาศ สิ่งมีชีวิต
ในดิน สภาพภูมิประเทศ และระยะเวลา
ในการเกิดดิน

✓
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๑๒๒
ชั้น
ม.2

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
51 ว 3.2 ม.2/7 ตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน • สมบัติบางประการของดิน เช่น เนื้อดิน
✓
ความชื้นดิน ค่าความเป็นกรด - เบส
โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและ
นำเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์ดิน ธาตุอาหารในดิน สามารถนำไปใช้
ในการตัดสินใจถึงแนวทางการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลสมบัติของดิน
ที่ดิน โดยอาจนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
หรืออื่น ๆ ซึ่งดินที่ไม่เหมาะสมต่อ
การทำการเกษตร เช่น ดินจืด ดินเปรี้ยว
ดินเค็ม และดินดาน อาจเกิดจากสภาพดิน
ตามธรรมชาติหรือการใช้ประโยชน์
จะต้องปรับปรุงให้มีสภาพเหมาะสม
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

52 ว 3.2 ม.2/8 อธิบายปัจจัยและกระบวนการเกิด • แหล่งน้ำผิวดินเกิดจากน้ำฝนที่ตกลง
บนพื้นโลกไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ
แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดนิ
ด้วยแรงโน้มถ่วง การไหลของน้ำทำให้
จากแบบจำลอง
พื้นโลกเกิดการกัดเซาะเป็นร่องน้ำ เช่น
ลำธาร คลอง และแม่น้ำ ซึ่งร่องน้ำจะมี
ขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณน้ำฝน ระยะเวลาในการกัดเซาะ
ชนิดดินและหิน และลักษณะภูมิประเทศ
เช่น ความลาดชัน ความสูงต่ำของพื้นที่
เมื่อน้ำไหลไปยังบริเวณที่เป็นแอ่งจะเกิด
การสะสมตัวเป็นแหล่งน้ำ เช่น บึง
ทะเลสาบ ทะเล และมหาสมุทร
• แหล่งน้ำใต้ดินเกิดจากการซึมของน้ำผิวดิน
ลงไปสะสมตัวใต้พื้นโลก ซึ่งแบ่งเป็น
น้ำในดินและน้ำบาดาล น้ำในดินเป็นน้ำ
ที่อยู่ร่วมกับอากาศตามช่องว่างระหว่าง
เม็ดดิน ส่วนน้ำบาดาลเป็นน้ำที่ไหลซึมลึก
ลงไปและถูกกักเก็บไว้ในชั้นหินหรือชั้นดิน
จนอิ่มตัวไปด้วยน้ำ

✓
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๑๒๓
ชั้น
ม.2

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
53 ว 3.2 ม.2/9 สร้างแบบจำลองที่อธิบายการใช้น้ำ • แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน
✓
และนำเสนอแนวทางการใช้น้ำ
ถูกนำมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์
อย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของตนเอง
ส่งผลต่อการจัดการการใช้ประโยชน์น้ำ
และคุณภาพของแหล่งน้ำ เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร
การใช้ประโยชน์พื้นที่ในด้านต่าง ๆ เช่น
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทำให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำ
และแหล่งน้ำผิวดินไม่เพียงพอสำหรับ
กิจกรรมของมนุษย์ น้ำจากแหล่งน้ำใต้ดิน
จึงถูกนำมาใช้มากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณ
น้ำใต้ดินลดลงมาก จึงต้องมีการจัดการ
ใช้น้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ซึ่งอาจ
ทำได้โดยการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อให้มี
แหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิต
การจัดสรรและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ
54 ว 3.2
สร้างแบบจำลองที่อธิบาย
• น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม
✓
ม.2/10
กระบวนการเกิดและผลกระทบ
หลุมยุบ แผ่นดินทรุด มีกระบวนการเกิด
ของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง
และผลกระทบที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจ
ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด
สร้างความเสียหายร้ายแรงแก่ชีวิต
และทรัพย์สิน
• น้ำท่วม เกิดจากพื้นที่หนึ่งได้รับปริมาณน้ำ
เกินกว่าที่จะกักเก็บได้ ทำให้แผ่นดินจมอยู่
ใต้น้ำ โดยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและสภาพ
ทางธรณีวิทยาของพื้นที่
• การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลาจากการกัดเซาะของคลื่นหรือ
ลม ทำให้ตะกอนจากที่หนึ่งไปตกทับถม
ในอีกบริเวณหนึ่ง แนวของชายฝั่งเดิม
จึงเปลี่ยนแปลงไป บริเวณที่มีตะกอน
เคลื่อนเข้ามาน้อยกว่าปริมาณที่ตะกอน
เคลื่อนออกไปถือว่าเป็นบริเวณที่มี
การกัดเซาะชายฝั่ง
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๑๒๔
ชั้น
ม.2

ที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• ดินถล่ม เป็นการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือ
หินจำนวนมากลงตามลาดเขา เนื่องจาก
แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นหลัก ซึ่งเกิดจาก
ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ความลาดชันของพื้นที่
สภาพธรณีวิทยา ปริมาณน้ำฝน
พืชปกคลุมดิน และการใช้ประโยชน์พื้นที่
• หลุมยุบ คือ แอ่งหรือหลุมบนแผ่นดิน
ขนาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการถล่มของ
โพรงถ้ำหินปูน เกลือหินใต้ดิน
หรือเกิดจากน้ำพัดพาตะกอนลงไป
ในโพรงถ้ำหรือธารน้ำใต้ดิน
• แผ่นดินทรุดเกิดจากการยุบตัวของชั้นดิน
หรือหินร่วน เมื่อมวลของแข็งหรือ
ของเหลวปริมาณมากที่รองรับอยู่ใต้ชั้นดิน
บริเวณนั้นถูกเคลื่อนย้ายออกไปโดยธรรมชาติ
หรือโดยการกระทำของมนุษย์

55 ว 4.1 ม.2/1 คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยี
ที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจาก
สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี
โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

• สาเหตุหรือปัจจัยต่าง ๆ เช่น
ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ทำให้เทคโนโลยี
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
• เทคโนโลยีแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อ
ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน
จึงต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย
และตัดสินใจเลือกใช้ให้เหมาะสม

✓

56 ว 4.1 ม.2/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการ
ในชุมชนหรือท้องถิ่น สรุปกรอบ
ของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหา

• ปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือ
ท้องถิ่นมีหลายอย่าง ขึ้นกับบริบทหรือ
สถานการณ์ที่ประสบ เช่น ด้านพลังงาน
สิ่งแวดล้อม การเกษตร การอาหาร
• การระบุปัญหาจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์
สถานการณ์ของปัญหาเพื่อสรุปกรอบของ
ปัญหาแล้วดำเนินการสืบค้น รวบรวม
ข้อมูล ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การออกแบบ
แนวทางการแก้ปัญหา

✓
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๑๒๕
ชั้น
ม.2

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
57 ว 4.1 ม.2/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น
ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากร
ที่มีอยู่ นำเสนอแนวทาง
การแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ
วางแผนขั้นตอนการทำงาน
และดำเนินการแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
✓
เลือกข้อมูลที่จำเป็น โดยคำนึงถึงเงื่อนไข
และทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลา
ข้อมูล และสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม
• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำได้
หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ
การเขียนแผนภาพ การเขียนผังงาน
• การกำหนดขั้นตอนระยะเวลา
ในการทำงานก่อนดำเนินการแก้ปัญหา
จะช่วยให้การทำงานสำเร็จได้
ตามเป้าหมาย และลดข้อผิดพลาดของ
การทำงานที่อาจเกิดขึ้น

58 ว 4.1 ม.2/4 ทดสอบ ประเมินผล และอธิบาย • การทดสอบและประเมินผล
ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
เป็นการตรวจสอบชิ้นงาน หรือวิธีการ
ภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้ง
ว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์
หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อหาข้อบกพร่อง
และนำเสนอผลการแก้ปัญหา
และดำเนินการปรับปรุงให้สามารถแก้ไข
ปัญหาได้
• การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ทำงานและชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้
ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น
การเขียนรายงาน การทำแผ่นนำเสนอ
ผลงาน การจัดนิทรรศการ
59 ว 4.1 ม.2/5 ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับ
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก
ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
ปลอดภัย

✓

• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน
เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก จึงต้อง
มีการวิเคราะห์สมบัติเพื่อเลือกใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน
• การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED มอเตอร์
บัซเซอร์ เฟือง รอก ล้อ เพลา
• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน
หรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท
ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม และ
ปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา
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✓

๑๒๖
ชั้น
ม.2

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
60 ว 4.2 ม.2/1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้
ในแนวคิดเชิงคำนวณ
ในการแก้ปัญหาหรือการทำงาน
ที่พบในชีวิตจริง

•
•
•

61 ว 4.2 ม.2/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ •
ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา •
•
•
•
•
•
62 ว 4.2 ม.2/3 อภิปรายองค์ประกอบและ
หลักการทำงานของระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การสื่อสาร เพื่อประยุกต์ใช้งาน
หรือแก้ปัญหาเบื้องต้น
63 ว 4.2 ม.2/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ
สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่
ผลงาน

•
•
•
•

•
•
•
รวม 63 ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
แนวคิดเชิงคำนวณ
✓
การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ
ตัวอย่างปัญหา เช่น การเข้าแถวตามลำดับ
ความสูงให้เร็วที่สุด จัดเรียงเสื้อให้หาได้ง่าย
ที่สุด
ตัวดำเนินการบูลีน
✓
ฟังก์ชัน
การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้
ตรรกะและฟังก์ชัน
การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหา
อาจใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบ
เพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ
การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น
Scratch, Python, Java, C
ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตัดเกรด
หาคำตอบทั้งหมดของอสมการหลายตัวแปร
องค์ประกอบและหลักการทำงานของ
✓
ระบบคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีการสื่อสาร
การประยุกต์ใช้งานและการแก้ปัญหา
เบื้องต้น
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
✓
โดยเลือกแนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหา
ที่ไม่เหมาะสม เช่น แจ้งรายงานผู้เกี่ยวข้อง
ป้องกันการเข้ามาของข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
ไม่ตอบโต้ ไม่เผยแพร่
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีความรับผิดชอบ เช่น ตระหนักถึง
ผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล
การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ
ผลงาน
การกำหนดสิทธิการใช้ข้อมูล
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๑๒๗
ชั้น
ม.3

ที่
1

2

3
4
5
6

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• ระบบนิเวศประกอบด้วยองค์ประกอบ
ว 1.1 ม.3/1 อธิบายปฏิสัมพันธ์ของ
✓
องค์ประกอบของระบบนิเวศที่ได้ ที่มีชีวิต เช่น พืช สัตว์ จุลินทรีย์ และ
จากการสำรวจ
องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต เช่น แสง น้ำ
อุณหภูมิ แร่ธาตุ แก๊ส องค์ประกอบเหล่านี้
มีปฏิสัมพันธ์กัน เช่น พืชต้องการแสง น้ำ
และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้าง
อาหาร สัตว์ต้องการอาหาร และ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต
เช่น อุณหภูมิ ความชื้น องค์ประกอบ
ทั้งสองส่วนนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กัน
อย่างเหมาะสม ระบบนิเวศจึงจะสามารถ
คงอยู่ต่อไปได้
• สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กัน
ว 1.1 ม.3/2 อธิบายรูปแบบความสัมพันธ์
✓
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาวะพึ่งพากัน
รูปแบบต่าง ๆ ในแหล่งที่อยู่
ภาวะอิงอาศัย ภาวะเหยื่อกับผู้ล่า
เดียวกันที่ได้จากการสำรวจ
ภาวะปรสิต
• สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
ในแหล่งที่อยู่เดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน
เรียกว่า ประชากร
• กลุ่มสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยประชากรของ
สิ่งมีชีวิตหลาย ๆ ชนิด อาศัยอยู่ร่วมกัน
ในแหล่งที่อยู่เดียวกัน
ว 1.1 ม.3/3 สร้างแบบจำลองในการอธิบาย • กลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งตามหน้าที่ ✓
การถ่ายทอดพลังงานในสายใย
ได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และ
อาหาร
ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ สิ่งมีชีวิตทั้ง 3 กลุ่มนี้
มีความสัมพันธ์กัน ผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิต
ว 1.1 ม.3/4 อธิบายความสัมพันธ์ของผู้ผลิต
✓
ที่สร้างอาหารได้เอง โดยกระบวนการ
ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย
สังเคราะห์ด้วยแสง ผู้บริโภค เป็นสิ่งมีชีวิต
สารอินทรีย์ในระบบนิเวศ
ที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง
ว 1.1 ม.3/5 อธิบายการสะสมสารพิษ
✓
และต้องกินผู้ผลิตหรือสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร
ในสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหาร
เมื่อผู้ผลิตและผู้บริโภคตายลง จะถูกย่อย
ว 1.1 ม.3/6 ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของ
✓
โดยผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ซึ่งจะเปลี่ยน
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
สารอินทรีย์เป็นสารอนินทรีย์กลับคืนสู่
ในระบบนิเวศ โดยไม่ทำลาย
สิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการหมุนเวียนสาร
สมดุลของระบบนิเวศ
เป็นวัฏจักร จำนวนผู้ผลิต ผู้บริโภค
และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ จะต้องมี
ความเหมาะสม จึงทำให้กลุ่มสิ่งมีชีวิต
อยู่ได้อย่างสมดุล
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๑๒๘
ชั้น
ม.3

ที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
•

•

7

ว 1.3 ม.3/1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน •
ดีเอ็นเอ และโครโมโซม โดยใช้
แบบจำลอง
•

•

•

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
พลังงานถูกถ่ายทอดจากผู้ผลิตไปยัง
ผู้บริโภคลำดับต่าง ๆ รวมทั้งผู้ย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในรูปแบบสายใยอาหาร
ที่ประกอบด้วยโซ่อาหารหลายโซ่
ที่สัมพันธ์กัน ในการถ่ายทอดพลังงาน
ในโซ่อาหาร พลังงานที่ถูกถ่ายทอดไป
จะลดลงเรื่อย ๆ ตามลำดับของการบริโภค
การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
อาจทำให้มีสารพิษสะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้
จนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และ
ทำลายสมดุลในระบบนิเวศ ดังนั้น
การดูแลรักษาระบบนิเวศให้เกิด
ความสมดุล และคงอยู่ตลอดไป
จึงเป็นสิ่งสำคัญ
ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
✓
สามารถถายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยัง
อีกรุ่นหนึ่งได้ โดยมียีนเป็นหน่วยควบคุม
ลักษณะทางพันธุกรรม
โครโมโซมประกอบด้วย ดีเอ็นเอ และ
โปรตีน ขดอยู่ในนิวเคลียส ยีน ดีเอ็นเอ
และโครโมโซมมีความสัมพันธ์กัน
โดยบางส่วนของดีเอ็นเอทำหน้าที่เป็นยีน
ที่กำหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซม 2 ชุด โครโมโซม
ที่เป็นคู่กันมีการเรียงลำดับของยีนบน
โครโมโซมเหมือนกัน เรียกว่า ฮอมอโลกัส
โครโมโซม ยีนหนึ่งที่อยู่บนคู่ฮอมอโลกัส
โครโมโซม อาจมีรูปแบบแตกต่างกัน
เรียกแต่ละรูปแบบของยีนที่ต่างกันนี้ว่า
แอลลีล ซึ่งการเข้าคู่กันของแอลลีลต่าง ๆ
อาจส่งผลทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่
แตกต่างกันได้
สิ่งมีชีวิตแต่ะชนิดมีจำนวนโครโมโซมคงที่
มนุษย์มีจำนวนโครโมโซม 23 คู่
เป็นออโตโซม 22 คู่ และโครโมโซมเพศ
1 คู่ เพศหญิงมีโครโมโซมเพศเป็น XX
เพศชายมีโครโมโซมเพศเป็น XY
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๑๒๙
ชั้น
ม.3

ที่
8

9

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ว 1.3 ม.3/2 อธิบายการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมจากการผสม
โดยพิจารณาลักษณะเดียว
ที่แอลลีลเด่นข่มแอลลีลด้อย
อย่างสมบูรณ์
ว 1.3 ม.3/3 อธิบายการเกิดจีโนไทป์และ
ฟีโนไทป์ของลูกและคำนวณ
อัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์และ
ฟีโนไทป์ของรุ่นลูก

•

•

•

10 ว 1.3 ม.3/4 อธิบายความแตกต่างของ
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและ
ไมโอซิส

•
•

•

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
เมนเดลได้ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะ
✓
ทางพันธุกรรมของต้นถั่วชนิดหนึ่ง และ
นำมาสู่หลักการพื้นฐานของการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโวมเป็น 2 ชุด
ยีนแต่ละตำแหน่งบนฮอมอโลกัส
✓
โครโมโซมมี 2 แอลลีล โดยแอลลีลหนึ่ง
มาจากพ่อ และอีกแอลลีลมาจากแม่
ซึ่งอาจมีรูปแบบเดียวกัน หรือแตกต่างกัน
แอลลีลที่แตกต่างกันนี้ แอลลีลหนึ่งอาจมี
การแสดงออกข่มอีกแอลลีลหนึ่งได้
เรียกแอลลีลนั้นว่าเป็นแอลลีลเด่น
ส่วนแอลลีลที่ถูกข่มอย่างสมบูรณ์ เรียกว่า
เป็นแอลลีลด้อย
เมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ แอลลีลที่เป็น
คู่กันในแต่ละฮอมอโลกัสโครโมโซม
จะแยกจากกันไปสู่เซลล์สบื พันธุ์แต่ละเซลล์
โดยแต่ละเซลล์สืบพันธุ์จะได้รับเพียง
1 แอลลีล และจะมาเข้าคู่กับแอลลีล
ที่ตำแหน่งเดียวกันของอีกเซลล์สืบพันธุ์หนึ่ง
เมื่อเกิดการปฏิสนธิ จนเกิดเป็นจีโนไทป์
และแสดงฟีโนไทป์ในรุ่นลูก
กระบวนการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
✓
มี 2 แบบ คือ ไมโทซิส และไมโอซิส
ไมโทซิส เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่ม
จำนวนเซลล์ร่างกาย ผลจากการแบ่งจะได้
เซลล์ใหม่ 2 เซลล์ที่มีลักษณะและจำนวน
โครโมโซมเหมือนเซลล์ตั้งต้น
ไมโอซิส เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้าง
เซลล์สืบพันธุ์ ผลจากการแบ่งจะได้
เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซม
เป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้น เมื่อเกิด
การปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ ลูกจะได้รับ
การถ่ายทอดโครโมโซมชุดหนึ่งจากพ่อและ
อีกชุดหนึ่งจากแม่ จึงเป็นผลให้รุ่นลูก
มีจำนวนโครโมโซมเท่ากับรุ่นพ่อแม่
และจะคงที่ในทุก ๆ รุ่น
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โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๓๐
ชั้น
ม.3

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
11 ว 1.3 ม.3/5 บอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของ • การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม
ยีนหรือโครโมโซมอาจทำให้เกิด
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
โรคทางพันธุกรรม พร้อมทั้ง
ทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต เช่น
ยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม
โรคธาลัสซีเมียเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
12 ว 1.3 ม.3/6 ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ ของยีน กลุ่มอาการดาวน์เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซม
เรื่องโรคทางพันธุกรรม โดยรู้ว่า
ก่อนแต่งงานควรปรึกษาแพทย์ • โรคทางพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดจาก
พ่อแม่ไปสู่ลูกได้ ดังนั้น ก่อนแต่งงาน
เพื่อตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยง
ของลูกที่อาจเกิดโรคทางพันธุกรรม และมีบุตรจึงควรป้องกันโดยการตรวจ
และวินิจฉัยภาวะเสี่ยงจากการถ่ายทอด
โรคทางพันธุกรรม
13 ว 1.3 ม.3/7 อธิบายการใช้ประโยชน์จาก
• มนุษย์เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
ตามธรรมชาติ เพื่อให้ได้สิ่งมีชีวิต
และผลกระทบที่อาจมีต่อมนุษย์
ที่มีลักษณะตามต้องการ เรียกสิง่ มีชีวิตนี้ว่า
และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูล
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
ที่รวบรวมได้
• ในปัจจุบันมนุษย์มีการใช้ประโยชน์จาก
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมเป็นจำนวนมาก
14 ว 1.3 ม.3/8 ตระหนักถึงประโยชน์และ
ผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปร
เช่น การผลิตอาหาร การผลิตยารักษาโรค
พันธุกรรมที่อาจมีต่อมนุษย์
การเกษตร อย่างไรก็ดีสงั คมยังมีความกังวล
และสิ่งแวดล้อม โดยการเผยแพร่ เกี่ยวกับผลกระทบของสิง่ มีชีวิตดัดแปร
ความรู้ที่ได้จากการโต้แย้ง
พันธุกรรมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีข้อมูล
ซึ่งยังทำการติดตามศึกษาผลกระทบดังกล่าว
สนับสนุน
• ความหลากหลายทางชีวภาพมี 3 ระดับ
15 ว 1.3 ม.3/9 เปรียบเทียบความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระดับชนิดสิ่งมีชีวิต ได้แก่ ความหลากหลายของระบบนิเวศ
ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต
ในระบบนิเวศต่าง ๆ
และความหลากหลายทางพันธุกรรม
16 ว 1.3
อธิบายความสำคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพนี้ มีความสำคัญ
ม.3/10
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ระบบ
ที่มีต่อการรักษาสมดุลของ
นิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
ระบบนิเวศและต่อมนุษย์
จะรักษาสมดุลได้ดีกว่าระบบนิเวศที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพต่ำกว่า
17 ว 1.3
แสดงความตระหนักในคุณค่า
นอกจากนี้ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ม.3/11
และความสำคัญของ
ยังมีความสำคัญต่อมนุษย์ในด้านต่าง ๆ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
เช่น ใช้เป็นอาหาร ยารักษาโรค วัตถุดิบ
โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของทุกคนในการดูแลรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้คงอยู่

ต้องรู้ ควรรู้
✓

✓

✓

✓

✓
✓
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✓

๑๓๑
ชั้น
ม.3

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
18 ว 2.1 ม.3/1 ระบุสมบัติทางกายภาพและ
• พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม
✓
การใช้ประโยชน์วัสดุประเภท
เป็นวัสดุที่ใช้มากในชีวิตประจำวัน
พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม • พอลิเมอร์เป็นสารประกอบโมเลกุลใหญ่
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และ ที่เกิดจากโมเลกุลจำนวนมากรวมตัวกัน
สารสนเทศ
ทางเคมี เช่น พลาสติก ยาง เส้นใย
19 ว 2.1 ม.3/2 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วัสดุ ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่มีสมบัติแตกต่างกัน
✓
โดยพลาสติกเป็นพอลิเมอร์ที่ขึ้นรูป
ประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก
เป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ ยางยืดหยุ่นได้
และวัสดุผสม โดยเสนอแนะ
ส่วนเส้นใยเป็นพอลิเมอร์ที่สามารถดึง
แนวทางการใช้วัสดุ
เป็นเส้นยาวได้ พอลิเมอร์จึงใช้ประโยชน์
อย่างประหยัดและคุ้มค่า
ได้แตกต่างกัน
• เซรามิกเป็นวัสดุที่ผลิตจาก ดิน หิน
ทราย และแร่ธาตุต่าง ๆ จากธรรมชาติ
และส่วนมากจะผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง
เพื่อให้ได้เนื้อสารที่แข็งแรง เซรามิก
สามารถทำเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้
สมบัติทั่วไปของเซรามิกจะแข็ง ทนต่อ
การสึกกร่อนและเปราะ สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ เช่น ภาชนะที่เป็น
เครื่องปั้นดินเผา ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
• วัสดุผสมเป็นวัสดุที่เกิดจากวัสดุตั้งแต่
2 ประเภท ที่มีสมบัติแตกต่างกัน
มารวมตัวกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
ได้มากขึ้น เช่น เสื้อกันฝนบางชนิด
เป็นวัสดุผสมระหว่างผ้ากับยาง
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นวัสดุผสม
ระหว่างคอนกรีตกับเหล็ก
• วัสดุบางชนิดสลายตัวยาก เช่น
พลาสติก การใช้วัสดุอย่างฟุ่มเฟือย
และไม่ระมัดระวังอาจก่อปัญหาต่อ
สิ่งแวดล้อม
20 ว 2.1 ม.3/3 อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี
• การเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือการเปลี่ยนแปลง ✓
รวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของ
ทางเคมีของสาร เป็นการเปลี่ยนแปลงที่
อะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
ทำให้เกิดสารใหม่ โดยสารที่เข้าทำ
โดยใช้แบบจำลองและสมการ
ปฏิกิริยา เรียกว่า สารตั้งต้น สารใหม่ที่
ข้อความ
เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา เรียกว่า ผลิตภัณฑ์
การเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถเขียนแทนได้
ด้วยสมการข้อความ
• การเกิดปฏิกิริยาเคมี อะตอมของสารตั้งต้น
จะมีการจัดเรียงตัวใหม่ ได้เป็นผลิตภัณฑ์
ซึ่งมีสมบัติแตกต่างจากสารตั้งต้น โดย
อะตอมแต่ละชนิดก่อนและหลัง
เกิดปฏิกิริยาเคมีมีจำนวนเท่ากัน
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๑๓๒
ชั้น
ม.3

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
21 ว 2.1 ม.3/4 อธิบายกฎทรงมวล โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มวลรวมของสารตั้งต้น
เท่ากับมวลรวมของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นไป
ตามกฎทรงมวล

ต้องรู้ ควรรู้
✓

22 ว 2.1 ม.3/5 วิเคราะห์ปฏิกิริยาดูดความร้อน
และปฏิกิริยาคายความร้อน
จากการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ความร้อนของปฏิกิริยา

• เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มีการถ่ายโอนความร้อน
ควบคู่ไปกับการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอม
ของสาร ปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนความร้อน
จากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบเป็นปฏิกิริยา
ดูดความร้อน ปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอน
ความร้อนจากระบบออกสู่สิ่งแวดล้อม
เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน โดยใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดอุณหภูมิ
เช่น เทอร์มอมิเตอร์ หัววัดที่สามารถ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
ได้อย่างต่อเนื่อง

✓

23 ว 2.1 ม.3/6 อธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมของ • ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน
เหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ มีหลายชนิด เช่น ปฏิกิริยาการเผาไหม้
ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และ
การเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรด
ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ
กับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ การเกิดฝนกรด
และอธิบายปฏิกิริยาการเผาไหม้
การสังเคราะห์ด้วยแสง ปฏิกิริยาเคมี
การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์
สามารถเขียนแทนได้ด้วยสมการข้อความ
ด้วยแสง โดยใช้สารสนเทศ
ซึ่งแสดงชื่อของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์
รวมทั้งเขียนสมการข้อความ
เช่น เชื้อเพลิง + ออกซิเจน →
แสดงปฏิกิริยาดังกล่าว
คาร์บอนไดออกไซด์ + น้ำ
ปฏิกิริยาการเผาไหม้เป็นปฏิกิริยาระหว่าง
สารกับออกซิเจน สารที่เกิดปฏิกิริยา
การเผาไหม้ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบ
ที่มีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ
ซึ่งถ้าเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ จะได้
ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ
• การเกิดสนิมของเหล็ก เกิดจากปฏิกิริยาเคมี
ระหว่างเหล็ก น้ำ และออกซิเจน
ได้ผลิตภัณฑ์เป็นสนิมของเหล็ก
• ปฏิกิริยาการเผาไหม้และการเกิดสนิม
ของเหล็กเป็นปฏิกิริยาระหว่างสารต่าง ๆ
กับออกซิเจน

✓
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๑๓๓
ชั้น
ม.3

ที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
•

•
•
•
•

•

24 ว 2.1 ม.3/7 ระบุประโยชน์และโทษของ
•
ปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม และยกตัวอย่าง
วิธีการป้องกันและแก้ปัญหา
ที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบ
ในชีวิตประจำวัน จากการสืบค้น
ข้อมูล
•
25 ว 2.1 ม.3/8 ออกแบบวิธีแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวัน โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี โดยบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ
กรดทำปฏิกิริยากับโลหะได้หลายชนิด
ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของโลหะและ
แก๊สไฮโดรเจน
ปฏิกิริยาของกรดกับสารประกอบ
คาร์บอเนตได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์เกลือของโลหะ และน้ำ
ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ได้ผลิตภัณฑ์
เป็นเกลือของโลหะและน้ำ
หรืออาจได้เพียงเกลือของโลหะ
ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะบางชนิด
ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของเบสและ
แก๊สไฮโดรเจน
การเกิดฝนกรด เป็นผลจากปฏิกิริยา
ระหว่างน้ำฝนกับออกไซด์ของไนโตรเจน
หรือออกไซด์ของซัลเฟอร์ ทำให้น้ำฝน
มีสมบัติเป็นกรด
การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
เป็นปฏิกิริยาระหว่างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
กับน้ำ โดยมีแสงช่วยในการเกิดปฏิกิริยา
ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำตาลกลูโคสและ
ออกซิเจน
ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน
✓
มีทั้งประโยชน์และโทษต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม จึงต้องระมัดระวังผลจาก
ปฏิกิริยาเคมี ตลอดจนรู้จักวิธีป้องกัน
และแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบ
ในชีวิตประจำวัน
ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
✓
และสามารถบูรณาการกับคณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อใช้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
ตามต้องการหรืออาจสร้างนวัตกรรม
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากปฏิกิริยาเคมี โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ปฏิกิริยาเคมี เช่น การเปลี่ยนแปลง
พลังงานความร้อนอันเนื่องมาจากปฏิกิริยา
เคมี การเพิ่มปริมาณผลผลิต

สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๓๔
ชั้น
ม.3

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
26 ว 2.3 ม.3/1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง • เมื่อต่อวงจรไฟฟ้าครบวงจรจะมี
✓
ความต่างศักย์กระแสไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าออกจากขั้วบวกผ่าน
และความต้านทาน และคำนวณ
วงจรไฟฟ้าไปยังขั้วลบของแหล่งกำเนิด
ปริมาณที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สมการ ไฟฟ้า ซึ่งวัดค่าได้จากแอมมิเตอร์
V = IR จากหลักฐานเชิงประจักษ์ • ค่าที่บอกความแตกต่างของพลังงานไฟฟ้า
27 ว 2.3 ม.3/2 เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ต่อหน่วยประจุระหว่างจุด 2 จุด เรียกว่า
✓
กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ ซึ่งวัดได้จากโวลต์มิเตอร์
• ขนาดของกระแสไฟฟ้ามีค่าแปรผันตรง
28 ว 2.3 ม.3/3 ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์
✓
กับความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสอง
ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้า
ของตัวนำ โดยอัตราส่วนระหว่าง
ความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้ามีค่าคงที่
เรียกค่าคงที่นี้ว่า ความต้านทาน
29 ว 2.3 ม.3/4 วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้า
• ในวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยแหล่งกำเนิด
✓
และกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า
ไฟฟ้า สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
เมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัว
โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชิ้นมี
แบบอนุกรมและแบบขนาน
ความต้านทาน ในการต่อตัวต้านทาน
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
หลายตัว มีทั้งต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน
• การต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบอนุกรม
30 ว 2.3 ม.3/5 เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า
✓
ในวงจรไฟฟ้า ความต่างศักย์ที่คร่อม
แสดงการต่อตัวต้านทาน
ตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากับผลรวม
แบบอนุกรมและขนาน
ของความต่างศักย์ที่คร่อมตัวต้านทาน
แต่ละตัว โดยกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทาน
แต่ละตัวมีค่าเท่ากัน
31 ว 2.3 ม.3/6 บรรยายการทำงานของชิ้นส่วน • การต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบขนาน
✓
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจร
ในวงจรไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ผ่านวงจร
จากข้อมูลที่รวบรวมได้
มีค่าเท่ากับผลรวมของกระแสไฟฟ้าที่ผ่าน
ตัวต้านทานแต่ละตัวโดยความต่างศักย์
32 ว 2.3 ม.3/7 เขียนแผนภาพและต่อชิ้นส่วน
✓
ที่คร่อมตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากัน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
• ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีหลายชนิด
ในวงจรไฟฟ้า
เช่น ตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์
ตัวเก็บประจุ โดยชิ้นส่วนแต่ละชนิดทำ
หน้าที่แตกต่างกันเพื่อให้วงจรทำงานได้
ตามต้องการ
ตัวต้านทานทำหน้าที่ควบคุมปริมาณ
กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า ไดโอด
ทำหน้าที่ให้กระแสไฟฟ้าผ่านทางเดียว
ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ปิดหรือ
เปิดวงจรไฟฟ้าและควบคุมปริมาณ
กระแสไฟฟ้า ตัวเก็บประจุทำหน้าที่เก็บ
และคายประจุไฟฟ้า
สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
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๑๓๕
ชั้น
ม.3

ที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดที่ทำงาน
ร่วมกัน การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
โดยเลือกใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่เหมาะสมตามหน้าที่ของชิ้นส่วนนั้น ๆ
จะสามารถทำให้วงจรไฟฟ้าทำงานได้
ตามต้องการ

ต้องรู้ ควรรู้

33 ว 2.3 ม.3/8 อธิบายและคำนวณพลังงานไฟฟ้า
โดยใช้สมการ W = Pt
รวมทั้งคำนวณค่าไฟฟ้าของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
34 ว 2.3 ม.3/9 ตระหนักในคุณค่าของ
การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
โดยนำเสนอวิธีการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
และปลอดภัย

• เครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีค่ากำลังไฟฟ้า
และความต่างศักย์กำกับไว้
กำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์
ความต่างศักย์มีหน่วยเป็นโวลต์
ค่าไฟฟ้าส่วนใหญ่คิดจากพลังงานไฟฟ้า
ที่ใช้ทั้งหมด ซึ่งหาได้จากผลคูณของ
กำลังไฟฟ้า ในหน่วยกิโลวัตต์กับเวลา
ในหน่วยชั่วโมง พลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็น
กิโลวัตต์ ชั่วโมง หรือหน่วย
• วงจรไฟฟ้าในบ้านมีการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
แบบขนานเพื่อให้ความต่างศักย์เท่ากัน
การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
ต้องเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์
และกำลังไฟฟ้าให้เหมาะกับการใช้งาน
และการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้าต้องใช้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและ
ประหยัด

✓

35 ว 2.3 ม.3/10 สร้างแบบจำลองที่อธิบาย
การเกิดคลื่นและบรรยาย
ส่วนประกอบของคลื่น

• คลื่นเกิดจากการส่งผ่านพลังงาน
โดยอาศัยตัวกลางและไม่อาศัยตัวกลาง
ในคลื่นกล พลังงานจะถูกถ่ายโอน
ผ่านตัวกลางโดยอนุภาคของตัวกลาง
ไม่เคลื่อนที่ไปกับคลื่น คลื่นที่แผ่ออกมา
จากแหล่งกำเนิดคลื่นอย่างต่อเนื่อง
และมีรูปแบบที่ซำ้ กัน บรรยายได้ด้วย
ความยาวคลื่น ความถี่ แอมพลิจูด

✓

✓

สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
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๑๓๖
ชั้น
ม.3

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
36 ว 2.3 ม.3/11 อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและ
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
จากข้อมูลที่รวบรวมได้
37 ว 2.3 ม.3/12 ตระหนักถึงประโยชน์และ
อันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
โดยนำเสนอการใช้ประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ และอันตราย
จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ไม่อาศัย
✓
ตัวกลางในการเคลื่อนที่ มีความถี่ต่อเนื่อง
เป็นช่วงกว้างมาก เคลื่อนที่ในสุญญากาศ
ด้วยอัตราเร็วเท่ากัน แต่จะเคลื่อนที่ด้วย
✓
อัตราเร็วต่างกันในตัวกลางอื่น
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบ่งออกเป็นช่วง
ความถี่ต่าง ๆ เรียกว่า สเปกตรัมของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า แต่ละช่วงความถี่มีชื่อเรียก
ต่างกัน ได้แก่ คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ
อินฟราเรด แสงที่มองเห็น อัลตราไวโอเลต
รังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ซึ่งสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้
• เลเซอร์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มี
ความยาวคลื่นเดียว เป็นลำแสงขนาน
และมีความเข้มสูง นำไปใช้ในด้านต่าง ๆ
เช่น ด้านการสื่อสาร มีการใช้เลเซอร์
สำหรับส่งสารสนเทศผ่านเส้นใยนำแสง
โดยอาศัยหลักการการสะท้อนกลับหมด
ของแสง ด้านการแพทย์ใช้ในการผ่าตัด
• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านอกจากจะสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์แล้ว ยังมีโทษต่อมนุษย์
ด้วย เช่น ถ้ามนุษย์ได้รับรังสีอัลตราไวโอเลต
มากเกินไป อาจจะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง
หรือถ้าได้รังสีแกมมา ซึ่งเป็นคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานสูง อาจทำลาย
เนื้อเยื่อหรืออาจทำให้เสียชีวิตได้เมื่อได้รับ
รังสีแกมมาในปริมาณสูง

38 ว 2.3 ม.3/13 ออกแบบการทดลอง
• เมื่อแสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะท้อน
และดำเนินการทดลอง
ซึ่งเป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสง
ด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบาย
โดยรังสีตกกระทบ เส้นแนวฉาก
กฎการสะท้อนของแสง
รังสีสะท้อนอยู่ในระนาบเดียวกันและ
39 ว 2.3 ม.3/14 เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน ภาพจาก
แสดงการเกิดภาพจากกระจกเงา กระจกเงาเกิดจากรังสีสะท้อนตัดกันหรือ
ต่อแนวรังสีสะท้อนให้ตัดกัน โดยถ้ารังสี
สะท้อนตัดกันจริงจะเกิดภาพจริง
แต่ถ้าต่อแนวรังสีสะท้อนให้ตัดกัน
จะเกิดภาพเสมือน

✓

✓

สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๓๗
ชั้น
ม.3

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
40 ว 2.3 ม.3/15 อธิบายการหักเหของแสง
• เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใส
✓
เมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่าง ที่แตกต่างกัน เช่น อากาศและน้ำ อากาศ
กัน และอธิบายการกระจายแสง
และแก้ว จะเกิดการหักเห หรืออาจเกิด
ของแสงขาวเมื่อผ่านปริซึม
การสะท้อนกลับหมดในตัวกลางที่แสง
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
ตกกระทบ การหักเหของแสงผ่านตัวเลนส์
ทำให้เกิดภาพที่มีชนิดและขนาดต่าง ๆ
41 ว 2.3 ม.3/16 เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่
✓
• แสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่าง ๆ
ของแสง แสดงการเกิดภาพ
เมื่อแสงขาวผ่านปริซึมจะเกิดการกระจาย
จากเลนส์บาง
แสงเป็นแสงสีต่าง ๆ เรียกว่า สเปกตรัม
ของแสงขาว เมื่อเคลื่อนที่ในตัวกลางใด ๆ
ที่ไม่ใช่อากาศ จะมีอัตราเร็วต่างกัน
จึงมีการหักเหต่างกัน
42 ว 2.3 ม.3/17 อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับ
แสง และการทำงานของทัศน
อุปกรณ์จากข้อมูลที่รวบรวมได้
43 ว 2.3 ม.3/18 เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่
ของแสง แสดงการเกิดภาพ
ของทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตา

• การสะท้อนและการหักเหของแสงนำไปใช้
อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง เช่น
รุ้ง มิราจ และอธิบายการทำงานของ
ทัศนอุปกรณ์ เช่น แว่นขยาย กระจกโค้ง
จราจร กล้องโทรทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์
และแว่นขยาย
• ในการมองวัตถุ เลนส์ตาจะถูกปรับโฟกัส
เพื่อให้เกิดภาพชัดที่จอตา ความบกพร่อง
ทางสายตา เช่น สายตาสั้นและสายตายาว
เป็นเพราะตำแหน่งที่เกิดภาพไม่ได้อยู่ที่
จอตาพอดี จึงต้องใช้เลนส์ในการแก้ไข
เพื่อช่วยให้มองเห็นเหมือนคนสายตาปกติ
โดยคนสายตาสั้นใช้เลนส์เว้า ส่วนคน
สายตายาวให้เลนส์นูน

✓
✓

44 ว 2.3 ม.3/19 อธิบายผลของความสว่าง
• ความสว่างของแสงที่มีผลต่อดวงตามนุษย์
ที่มีต่อดวงตาจากข้อมูลที่ได้
การใช้สายตาในสภาพแวดล้อมที่มี
จากการสืบค้น
ความสว่างไม่เหมาะสมจะเป็นอันตรายต่อ
45 ว 2.3 ม.3/20 วัดความสว่างของแสงโดยใช้
ดวงตา เช่น การดูวัตถุในที่มีความสว่าง
อุปกรณ์วัดความสว่างของแสง
มากหรือน้อยเกินไป การจ้องดูน้าจอภาพ
46 ว 2.3 ม.3/21 ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่อง
เป็นเวลานาน ความสว่างบนพื้นที่รับแสง
ความสว่างของแสงที่มีต่อดวงตา
มีหน่วยเป็นลักซ์ ความรู้เกี่ยวกับความสว่าง
โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
สามารถนำมาใช้จัดความสว่างให้เหมาะสม
และเสนอแนะการจัดความสว่าง
กับการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัด
ให้เหมาะสมในการทำกิจกรรม
ความสว่างที่เหมาะสมสำหรับการอ่านหนังสือ
ต่าง ๆ
สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

✓
✓
✓

๑๓๘
ชั้น
ม.3

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
47 ว 3.1 ม.3/1 อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์ • ในระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง ✓
รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง
โดยมีดาวเคราะห์และบริวาร
จากสมการ F = (Gm1m2)/r2
ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อย
ดาวหาง และอื่น ๆ เช่น วัตถุคอยเปอร์
โคจรอยู่โดยรอบ ซึ่งดาวเคราะห์ และวัตถุ
เหล่านี้โคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วย
แรงโน้มถ่วง แรงโน้มถ่วงเป็นแรงดึงดูด
ระหว่างวัตถุสองวัตถุ โดยเป็นสัดส่วนกับ
ผลคูณของมวลทั้งสอง และเป็นสัดส่วน
ผกผันกับกำลังสองของระยะทางระหว่าง
วัตถุทั้งสอง แสดงได้โดยสมการ
F = (Gm1m2)/r2 เมื่อ F แทน
ความโน้มถ่วงระหว่างมวลทั้งสอง
G แทนค่านิจโน้มถ่วงสากล
m1 แทนมวลของวัตถุแรก
m2 แทนมวลของวัตถุที่สอง
และ r แทนระยะห่างระหว่างวัตถุทั้งสอง
48 ว 3.1 ม.3/2 สร้างแบบจำลองที่อธิบาย
• การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะ ✓
การเกิดฤดู และการเคลื่อนที่
ที่แกนโลกเอียงกับแนวตั้งฉากของระนาบ
ปรากฏของดวงอาทิตย์
ทางโคจร ทำให้ส่วนต่าง ๆ บนโลกได้รับ
ปริมาณแสงจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน
ในรอบปี เกิดเป็นฤดู กลางวันกลางคืนยาว
ไม่เท่ากัน และตำแหน่งการขึ้นและตกของ
ดวงอาทิตย์ที่ขอบฟ้าและเส้นทางการขึ้น
และตกของดวงอาทิตย์เปลี่ยนไปในรอบปี
ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิต
49 ว 3.1 ม.3/3 สร้างแบบจำลองที่อธิบาย
• ดวงจันทร์โคจรรอบโลก โลกและดวงจันทร์
✓
การเกิดข้างขึ้นข้างแรม
โคจรรอบดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์รับแสง
การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้น
จากดวงอาทิตย์ครึ่งดวงตลอดเวลา
และตกของดวงจันทร์ และ
เมื่อดวงจันทร์โคจรรอบโลกได้หันส่วนสว่าง
การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง
มายังโลกแตกต่างกัน จึงทำให้คนบนโลก
สังเกตส่วนสว่างของดวงจันทร์แตกต่างไป
ในแต่ละวันเกิดเป็นข้างขึ้นข้างแรม
• ดวงจันทร์โคจรรอบโลกในทิศทางเดียวกัน
กับที่โลกหมุนรอบตัวเอง จึงทำให้เห็น
ดวงจันทร์ขึ้นช้าไปประมาณวันละ 50 นาที
• แรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์
กระทำต่อโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์
น้ำขึ้นน้ำลง ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
สิ่งมีชีวิตบนโลก วันที่น้ำมีระดับการขึ้น
สูงสุดและลงต่ำสุดเรียก วันน้ำเกิด
ส่วนวันที่ระดับน้ำมีการขึ้นและลงน้อย
เรียกวันน้ำตาย โดยวันน้ำเกิด น้ำตาย
มีความสัมพันธ์กับข้างขึ้นข้างแรม
สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๓๙
ชั้น
ม.3

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
50 ว 3.1 ม.3/4 อธิบายการใช้ประโยชน์ของ
• เทคโนโลยีอวกาศได้มีบทบาทต่อ
เทคโนโลยีอวกาศและยกตัวอย่าง การดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน
ความก้าวหน้าของโครงการ
มากมาย มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จาก
สำรวจอวกาศ จากข้อมูลที่
เทคโนโลยีอวกาศ เช่น ระบบนำทาง
รวบรวมได้
ด้วยดาวเทียม (GNSS) การติดตามพายุ
สถานการณ์ไฟป่า ดาวเทียมช่วยภัยแล้ง
การตรวจคราบน้ำมันในทะเล
• โครงการสำรวจอวกาศต่าง ๆ ได้พัฒนา
เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจต่อโลก
ระบบสุริยะและเอกภพมากขึ้นเป็นลำดับ
ตัวอย่างโครงการสำรวจอวกาศ เช่น
การสำรวจสิ่งมีชีวิตนอกโลก การสำรวจ
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ การสำรวจ
ดาวอังคารและบริวารอื่นของดวงอาทิตย์

ต้องรู้ ควรรู้
✓

51 ว 4.1 ม.3/1 วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัย
• เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือ
ของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ ปัจจัยมาจากหลายด้าน เช่น ปัญหาหรือ
ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น
ความต้องการของมนุษย์ ความก้าวหน้า
โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ
ของศาสตร์ต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลง
คณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทาง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
การแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
สิ่งแวดล้อม
• เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น
โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ โดยวิทยาศาสตร์
เป็นพื้นฐานความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนา
เทคโนโลยี และเทคโนโลยีที่ได้สามารถ
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ค้นคว้า
เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่

✓

52 ว 4.1 ม.3/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการ
• ปัญหาหรือความต้องการอาจพบได้
ของชุมชนหรือท้องถิ่น
ในงานอาชีพของชุมชนหรือท้องถิ่น
เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบ
ซึ่งอาจมีหลายด้าน เช่น ด้านการเกษตร
ของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์
อาหาร พลังงาน การขนส่ง
ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ • การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาช่วยให้
ปัญหา โดยคำนึงถึงความถูกต้อง เข้าใจเงื่อนไขและกรอบของปัญหาได้
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ชัดเจน จากนั้นดำเนินการสืบค้น
รวบรวมข้อมูล ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การออกแบบ
แนวทางการแก้ปัญหา

✓

สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
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๑๔๐
ชั้น
ม.3

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
53 ว 4.1 ม.3/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น
ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากร
ที่มีอยู่ นำเสนอแนวทาง
การแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วย
เทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย
วางแผนขั้นตอนการทำงานและ
ดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอน

•

•
•
•

54 ว 4.1 ม.3/4 ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์
และให้เหตุผลของปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้
กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้ง
หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
และนำเสนอผลการแก้ปัญหา

•

•

•
55 ว 4.1 ม.3/5 ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับ
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ให้ถูกต้องกับลักษณะของงาน
•
และปลอดภัย เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางาน
•

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
✓
เลือกข้อมูลที่จำเป็น โดยคำนึงถึงทรัพย์สิน
ทางปัญญา เงื่อนไขและทรัพยากร เช่น
งบประมาณ เวลา ข้อมูลและสารสนเทศ
วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยให้ได้
แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำได้
หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียน
แผนภาพ การเขียนผังงาน
เทคนิคหรือวิธีการในการนำเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหามีหลากหลาย เช่น
การใช้แผนภูมิ ตาราง ภาพเคลื่อนไหว
การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการทำงานก่อนดำเนินการแก้ปัญหาจะ
ช่วยให้การทำงานสำเร็จได้ตามเป้าหมาย
และลดข้อผิดพลาดของการทำงานที่อาจ
เกิดขึ้น
การทดสอบและประเมินผล
✓
เป็นการตรวจสอบชิ้นงานหรือวิธีการ
ว่า สามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์
ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อหาข้อบกพร่อง
และดำเนินการปรับปรุง โดยอาจทดสอบซ้ำ
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้
การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ทำงานและชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้
ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น
การเขียนรายงาน การทำแผ่นนำเสนอ
ผลงาน การจัดนิทรรศการ การนำเสนอ
ผ่านสื่อออนไลน์
วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน
✓
เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก เซรามิก จึงต้องมี
การวิเคราะห์สมบัติเพื่อเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะของงาน
การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED LDR
มอเตอร์ เฟือง คาน รอก ล้อ เพลา
อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน
หรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท
ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม และ
ปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา

สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๔๑
ชั้น
ม.3

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
56 ว 4.2 ม.3/1 พัฒนาแอปพลิเคชัน
ที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น
อย่างสร้างสรรค์

•
•
•
•

57 ว 4.2 ม.3/2 รวบรวมข้อมูล ประมวลผล
ประเมินผล นำเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศตามวัตถุประสงค์
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย

•

•
•

•

58 ว 4.2 ม.3/3 ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล •
วิเคราะห์สื่อ และผลกระทบ
จากการให้ข่าวสารที่ผิด
เพื่อการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน
•
•
•
•

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน
✓
Internet of Things (IoT)
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
เช่น Scratch, Python, Java, C,
AppInventor
ตัวอย่างแอปพลิเคชัน เช่น โปรแกรม
แปลงสกุลเงิน โปรแกรมผันเสียง
วรรณยุกต์ โปรแกรมผันเสียงวรรณยุกต์
โปรแกรมจำลองการแบ่งเซลล์
ระบบรดน้ำอัตโนมัติ
การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ✓
และทุติยภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก
ประเมินผล จะทำให้ได้สารสนเทศ
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
การประมวลผลเป็นการกระทำกับข้อมูล
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายและ
มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน
การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลายในการรวบรวม
ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล
นำเสนอ จะช่วยให้แก้ปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
ตัวอย่างปัญหา เช่น การเลือกโปรโมชัน
โทรศัพท์ให้เหมาะกับพฤติกรรมการใช้งาน
สินค้าเกษตรที่ต้องการและสามารถปลูกได้
ในสภาพดินของท้องถิ่น
การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
✓
เช่น ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
โดยเทียบเคียงจากข้อมูลหลายแหล่ง
แยกแยะข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็น หรือใช้ PROMPT
การสืบค้น หาแหล่งต้นตอของข้อมูล
เหตุผลวิบัติ (logical fallacy)
ผลกระทบจากข่าวสารที่ผิดพลาด
การรู้เท่าทันสื่อ เช่น การวิเคราะห์ถึง
จุดประสงค์ของข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล
ตีความ แยกแยะเนื้อหาสาระของสื่อ
เลือกแนวปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
เมื่อพบข้อมูลต่าง ๆ
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๑๔๒
ชั้น
ม.3

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
59 ว 4.2 ม.3/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
✓
อย่
า
งปลอดภั
ย
เช่
น
การทำธุ
ร
กรรมออนไลน์
อย่างปลอดภัย และ
การซือ้ สินค้า ซื้อซอฟต์แวร์ ค่าบริการสมาชิก
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ซื้อไอเท็ม
ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น อย่างมีความรับผิดชอบ เช่น
โดยชอบธรรม
ไม่สร้างข่าวลวง ไม่แชร์ข้อมูลโดยไม่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
• กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
• การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม (fair use)
รวม 59 ตัวชี้วัด
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สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
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๑๔๓
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ม.4 1 ว 1.1 ม.4/1 สืบค้นข้อมูลและอธิบำย
• บริเวณของโลกแต่ละบริเวณมีสภำพ

ควำมสัมพันธ์ของสภำพ
ทำงภูมิศำสตร์ที่แตกต่ำงกัน แบ่งออก
ทำงภูมิศำสตร์บนโลกกับ
ได้เป็นหลำยเขตตำมสภำพภูมิอำกำศ
ควำมหลำกหลำยของไบโอม
และปริมำณน้ำฝน ทำให้มีระบบนิเวศ
และยกตัวอย่ำงไบโอมชนิดต่ำง ๆ ทีห่ ลำกหลำย ซึ่งส่งผลให้เกิด
ควำมหลำกหลำยของไบโอม
2 ว 1.1 ม.4/2 สืบค้นข้อมูล อภิปรำยสำเหตุ
• กำรเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเกิดขึ้นได้ 
และยกตัวอย่ำงกำรเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลำทั้งกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
แทนที่ของระบบนิเวศ
เองตำมธรรมชำติและเกิดจำกกำรกระทำ
ของมนุษย์
• กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่เป็นกำรเปลี่ยนแปลง
ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นช้ำ ๆ
เป็นเวลำนำน ซึ่งเป็นผลจำกปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงองค์ประกอบทำงกำยภำพและ
ทำงชีวภำพ ส่งผลให้ระบบนิเวศ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สมดุลจนเกิดสังคม
สมบูรณ์ได้
3 ว 1.1 ม.4/3 สืบค้นข้อมูล อธิบำยและ
• กำรเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบในระบบ 
ยกตัวอย่ำงเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลง นิเวศทั้งทำงกำยภำพและทำงชีวภำพ
ขององค์ประกอบทำงกำยภำพ
มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงขนำดของ
และทำงชีวภำพที่มีผลต่อ
ประชำกร
กำรเปลี่ยนแปลงขนำดของ
ประชำกรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
4 ว 1.1 ม.4/4 สืบค้นข้อมูลและอภิปรำยเกี่ยวกับ • มนุษย์ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติโดยปรำศจำก

ปัญหำและผลกระทบที่มีต่อ
ควำมระมัดระวัง และมีกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อช่วยอำนวย
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเสนอ
ควำมสะดวกต่ำง ๆ แก่มนุษย์ ส่งผลต่อ
แนวทำงในกำรอนุรักษ์
กำรเปลี่ยนแปลงทรัพยำกรธรรมชำติและ
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรแก้ไข
สิ่งแวดล้อม
ปัญหำสิ่งแวดล้อม
• ปัญหำที่เกิดกับทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมบำงปัญหำส่งผลกระทบ
ในระดับท้องถิ่น บำงปัญหำก็ส่งผลกระทบ
ในระดับประเทศ และบำงปัญหำ
ส่งผลกระทบในระดับโลก
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๑๔๔
ชั้น
ม.4

ที่

5

6

7

8

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• กำรลดปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
กำรกำจัดของเสียที่เป็นสำเหตุของปัญหำ
สิ่งแวดล้อม และกำรวำงแผนจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติที่ดี เป็นตัวอย่ำงของ
แนวทำงในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และกำรลดปัญหำสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
เพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน
ว 1.2 ม.4/1 อธิบำยโครงสร้ำงและสมบัติของ • เยื่อหุ้มเซลล์มีโครงสร้ำงเป็นเยื่อหุ้มสองชั้น 
เยื่อหุ้มเซลล์ที่สัมพันธ์กับ
ที่มีลพิ ิดเป็นองค์ประกอบ และมีโปรตีน
กำรลำเลียงสำร และเปรียบเทียบ แทรกอยู่
กำรลำเลียงสำรผ่ำนเยื่อหุ้มเซลล์ • สำรที่ละลำยได้ในลิพิดและสำรที่มีขนำด
แบบต่ำง ๆ
เล็กสำมำรถแพร่ผ่ำนเยื่อหุ้มเซลล์ได้
โดยตรง ส่วนสำรขนำดเล็กที่มีประจุ
ต้องลำเลียงผ่ำนโปรตีนที่แทรกอยู่ที่
เยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งมี 2 แบบ คือ กำรแพร่
แบบฟำซิลิเทต และแอกทีฟทรำนสปอร์ต
ในกรณีสำรขนำดใหญ่ เช่น โปรตีน
จะลำเลียงเข้ำโดยกระบวนกำรเอนโดไซโทซิส
หรือลำเลียงออกโดยกระบวนกำร
เอกโซไซโทซิส
ว 1.2 ม.4/2 อธิบำยกำรควบคุมดุลยภำพ
• กำรรักษำดุลยภำพของน้ำและสำรในเลือด  
ของน้ำและสำรในเลือด
เกิดจำกกำรทำงำนของไต ซึ่งเป็นอวัยวะ
โดยกำรทำงำนของไต
ในระบบขับถ่ำยที่มีควำมสำคัญ
ในกำรกำจัดของเสียที่มีไนโตรเจนเป็น
องค์ประกอบ รวมทั้งน้ำและสำรที่มี
ปริมำณเกินควำมต้องกำรของร่ำงกำย
ว 1.2 ม.4/3 อธิบำยกำรควบคุมดุลยภำพ
• กำรรักษำดุลยภำพของกรด-เบสในเลือด

ของกรด-เบสของเลือด
เกิดจำกกำรทำงำนของไตที่ทำหน้ำที่ขับ
โดยกำรทำงำนของไตและปอด
หรือดูดกลับไฮโดรเจนไอออน ไฮโดรเจน
คำร์บอเนตไอออน และแอมโมเนียม
ไอออน และกำรทำงำนของปอดที่ทำ
หน้ำที่กำจัดคำร์บอนไดออกไซด์
ว 1.2 ม.4/4 อธิบำยกำรควบคุมดุลยภำพ
• กำรรักษำดุลยภำพของอุณหภูมิภำยใน

ของอุณหภูมิภำยในร่ำงกำย
ร่ำงกำยเกิดจำกกำรทำงำนของระบบ
โดยระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง
หมุนเวียนเลือดที่ควบคุมปริมำณเลือดไปที่
และกล้ำมเนื้อโครงร่ำง
ผิวหนัง กำรทำงำนของต่อมเหงื่อ และ
กล้ำมเนื้อโครงร่ำง ซึ่งส่งผลถึงปริมำณ
ควำมร้อนที่ถูกเก็บหรือระบำยออกจำก
ร่ำงกำย
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๑๔๕
ชั้น
ม.4

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ต้องรู้ ควรรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง

9 ว 1.2 ม.4/5 อธิบำย และเขียนแผนผังเกี่ยวกับ • เมื่อเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นเข้ำสู่
กำรตอบสนองของร่ำงกำยแบบ
เนื้อเยื่อในร่ำงกำย ร่ำงกำยจะมีกลไก
ไม่จำเพำะและแบบจำเพำะต่อ
ในกำรต่อต้ำนหรือทำลำยสิ่งแปลกปลอม
สิ่งแปลกปลอมของร่ำงกำย
ทั้งแบบไม่จำเพำะและแบบจำเพำะ
• เซลล์เม็ดเลือดขำวกลุ่มฟำโกไซต์จะมีกลไก
ในกำรต่อต้ำนหรือทำลำยสิ่งแปลกปลอม
แบบไม่จำเพำะ
• กลไกในกำรต่อต้ำนหรือทำลำย
สิ่งแปลกปลอมแบบจำเพำะเป็นกำรทำงำน
ของเซลล์เม็ดเลือดขำวลิมโฟไซต์ชนิดบี
และชนิดที ซึ่งเซลล์เม็ดเลือดขำวทั้งสอง
ชนิดจะมีตัวรับแอนติเจน ทำให้เซลล์
ทั้งสองสำมำรถตอบสนองแบบจำเพำะ
ต่อแอนติเจนนั้น ๆ ได้
• เซลล์บีทำหน้ำที่สร้ำงแอนติบอดี ซึ่งช่วย
ในกำรจับสิ่งแปลกปลอมต่ำง ๆ
เพื่อทำลำยต่อไปโดยระบบภูมิคุ้มกัน
เซลล์ทีทำหน้ำที่หลำกหลำย เช่น กระตุ้น
กำรทำงำนของเซลล์บีและเซลล์ทีชนิดอื่น
ทำลำยเซลล์ที่ติดไวรัสและเซลล์ที่ผิดปกติ
อื่น ๆ
10 ว 1.2 ม.4/6 สืบค้นข้อมูล อธิบำย และ
• บำงกรณีร่ำงกำยอำจเกิดควำมผิดปกติของ

ยกตัวอย่ำงโรคหรืออำกำรที่เกิด
ระบบภูมิคุ้มกัน เช่น ภูมิคุ้มกันตอบสนอง
จำกควำมผิดปกติของระบบ
ต่อแอนติเจนบำงชนิดอย่ำงรุนแรงมำก
ภูมิคุ้มกัน
เกินไป หรือร่ำงกำยมีปฏิกิริยำตอบสนอง
ต่อแอนติเจนของตนเอง อำจทำให้ร่ำงกำย
เกิดอำกำรผิดปกติได้
11 ว 1.2 ม.4/7 อธิบำยภำวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง • บุคคลที่ได้รับเลือดหรือสำรคัดหลั่งที่มีเชื้อ

ที่มีสำเหตุมำจำกกำรติดเชื้อ HIV HIV ซึ่งสำมำรถทำลำยเซลล์ที ทำให้
ภูมิคุ้มกันบกพร่องและติดเชื้อต่ำง ๆ ได้
ง่ำยขึ้น
12 ว 1.2 ม.4/8 ทดสอบ และบอกชนิดของ
• กระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสง

สำรอำหำรที่พืชสังเครำะห์ได้
เป็นจุดเริ่มต้นของกำรสร้ำงน้ำตำลในพืช
พืชเปลี่ยนน้ำตำลไปเป็นสำรอำหำรและ
13 ว 1.2 ม.4/9 สืบค้นข้อมูล อภิปรำย และ

สำรอื่น ๆ เช่น คำร์โบไฮเดรต โปรตีน
ยกตัวอย่ำงเกี่ยวกับกำรใช้
ไขมัน ที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิตของพืช
ประโยชน์จำกสำรต่ำง ๆ ที่พืช
และสัตว์
บำงชนิดสร้ำงขึ้น
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๑๔๖
ชั้น
ม.4

ที่

14

15

16

17

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• มนุษย์สำมำรถนำสำรต่ำง ๆ ที่พืชบำงชนิด
สร้ำงขึ้นไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้เป็นยำหรือ
สมุนไพรในกำรรักษำโรคบำงชนิด ใช้ใน
กำรไล่แมลง กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ใช้ใน
กำรยับยั้งกำรเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
และใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรม
ว 1.2 ม.4/10 ออกแบบกำรทดลอง ทดลอง
• ปัจจัยภำยนอกที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโต

และอธิบำยเกี่ยวกับปัจจัย
เช่น แสง น้ำ ธำตุอำหำรคำร์บอนไดออกไซด์
ภำยนอกที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโต และออกซิเจน ปัจจัยภำยใน เช่น ฮอร์โมน
ของพืช
พืช ซึ่งพืชมีกำรสังเครำะห์ขึ้น เพื่อควบคุม
กำรเจริญเติบโตในช่วงชีวิตต่ำง ๆ
ว 1.2 ม.4/11 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสำรควบคุม

กำรเจริญเติบโตของพืชที่มนุษย์ • มนุษย์มีกำรสังเครำะห์สำรควบคุม
กำรเจริญเติบโตของพืชโดยเลียนแบบ
สังเครำะห์ขึ้น และยกตัวอย่ำง
ฮอร์โมนพืช เพื่อนำมำใช้ควบคุม
กำรนำมำประยุกต์ใช้ทำงด้ำน
กำรเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของพืช
กำรเกษตรของพืช
ว 1.2 ม.4/12 สังเกต และอธิบำยกำรตอบสนอง • กำรตอบสนองต่อสิ่งเร้ำของพืชแบ่งตำม

ของพืชต่อสิ่งเร้ำในรูปแบบต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์กับทิศทำงของสิ่งเร้ำ ได้แก่
ที่มีผลต่อกำรดำรงชีวิต
แบบที่มีทิศทำงสัมพันธ์กับทิศทำงของ
สิ่งเร้ำ เช่น ดอกทำนตะวันหันเข้ำหำแสง
ปลำยรำกเจริญเข้ำหำแรงโน้มถ่วงของโลก
และแบบที่ไม่มีทิศทำงสัมพันธ์กับทิศทำง
ของสิ่งเร้ำ เช่น กำรหุบและบำนของดอก
หรือกำรหุบและกำงของใบพืชบำงชนิด
• กำรตอบสนองต่อสิ่งเร้ำของพืชบำงอย่ำง
ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโต เช่น กำรเจริญ
ในทิศทำงเข้ำหำหรือตรงข้ำมกับแรง
โน้มถ่วงของโลก กำรเจริญในทิศทำงเข้ำหำ
หรือตรงข้ำมกับแสง และกำรตอบสนองต่อ
กำรสัมผัสสิ่งเร้ำ
ว 1.3 ม.4/1 อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยีน • ดีเอ็นเอ มีโครงสร้ำงประกอบด้วย

กำรสังเครำะห์โปรตีน และ
นิวคลีโอไทด์มำเรียงต่อกัน โดยยีนเป็นช่วง
ลักษณะทำงพันธุกรรม
ของสำยดีเอ็นเอที่มีลำดับนิวคลีโอไทด์
ที่กำหนดลักษณะของโปรตีนที่สังเครำะห์ขึ้น
ซึ่งส่งผลให้เกิดลักษณะทำงพันธุกรรมต่ำง ๆ
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๑๔๗
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ต้องรู้ ควรรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.4 18 ว 1.3 ม.4/2 อธิบำยหลักกำรถ่ำยทอดลักษณะ • ลักษณะบำงลักษณะมีโอกำสพบในเพศชำย

ที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บน
และเพศหญิงไม่เท่ำกัน เช่น ตำบอดสี
โครโมโซมเพศและมัลติเปิลแอลลีล ฮีโมฟีเลีย ซึ่งควบคุมโดยยีนบนโครโมโซมเพศ
บำงลักษณะมีกำรควบคุมโดยยีนแบบ
มัลติเปิลแอลลีล เช่น หมู่เลือดระบบ ABO
ซึ่งกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม
ดังกล่ำวจัดเป็นส่วนขยำยของพันธุศำสตร์
เมนเดล
19 ว 1.3 ม.4/3 อธิบำยผลที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง • มิวเทชันที่เปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอไทด์ 
ลำดับนิวคลีโอไทด์ในดีเอ็นเอ
หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงหรือจำนวน
ต่อกำรแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิต โครโมโซมอำจส่งผลทำให้ลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม ซึ่งอำจมี
20 ว 1.3 ม.4/4 สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่ำง

ผลดีหรือผลเสีย
กำรนำมิวเทชันไปใช้ประโยชน์
• มนุษย์ใช้หลักกำรของกำรเกิดมิวเทชัน
ในกำรชักนำให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะ
ที่แตกต่ำงจำกเดิม โดยกำรใช้รังสีและ
สำรเคมีต่ำง ๆ
21 ว 1.3 ม.4/5 สืบค้นข้อมูล และอภิปรำยผล
• มนุษย์นำควำมรู้เทคโนโลยีทำงดีเอ็นเอ

ของเทคโนโลยีทำงดีเอ็นเอที่มีต่อ มำประยุกต์ใช้ทำงด้ำนกำรแพทย์ และ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
เภสัชกรรม เช่น กำรสร้ำงสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม เพื่อผลิตยำและวัคซีน
ด้ำนกำรเกษตร เช่น พืชดัดแปรพันธุกรรม
ที่ต้ำนทำนโรคหรือแมลง สัตว์ดัดแปร
พันธุกรรมที่มีลักษณะตำมที่ต้องกำร และ
ด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ เช่น กำรตรวจลำยพิมพ์
ดีเอ็นเอ เพื่อหำควำมสัมพันธ์ทำงสำยเลือด
หรือเพื่อหำผู้กระทำผิด
• กำรใช้เทคโนโลยีทำงดีเอ็นเอในด้ำนต่ำง ๆ
ต้องคำนึงถึงควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ
ชีวจริยธรรม และผลกระทบทำงด้ำนสังคม
22 ว 1.3 ม.4/6 สืบค้นข้อมูล อธิบำย และ
• สิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะ

ยกตัวอย่ำงควำมหลำกหลำย
ที่ปรำกฏให้เห็นแตกต่ำงกันซึ่งเป็นผลมำจำก
ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นผลมำจำก
ควำมหลำกหลำยของลักษณะทำงพันธุกรรม
วิวัฒนำกำร
ซึ่งเกิดจำกมิวเทชันร่วมกับกำรคัดเลือก
โดยธรรมชำติ
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๑๔๘
ชั้น
ม.4

ที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• ผลจำกกระบวนกำรคัดเลือกโดยธรรมชำติ
ทำให้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมำะสม
ในกำรดำรงชีวิต สำมำรถปรับตัวให้อยู่รอด
ได้ในสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ
• กระบวนกำรคัดเลือกโดยธรรมชำติ
เป็นหลักกำรที่สำคัญอย่ำงหนึ่งที่ทำให้เกิด
วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๑๔๙
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ม.5 23 ว 2.1 ม.5/1

24 ว 2.1 ม.5/2

ตัวชี้วัด
ระบุว่ำสำรเป็นธำตุหรือ
สำรประกอบ และอยู่ในรูป
อะตอม โมเลกุล หรือไอออน
จำกสูตรเคมี
เปรียบเทียบควำมเหมือนและ
ควำมแตกต่ำงของแบบจำลอง
อะตอมของโบร์กับแบบจำลอง
อะตอมแบบกลุ่มหมอก

25 ว 2.1 ม.5/3

ระบุจำนวนโปรตอน นิวตรอน
และอิเล็กตรอนของอะตอม
และไอออนที่เกิดจำกอะตอม
เดียว

26 ว 2.1 ม.5/4

เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ
ธำตุและระบุกำรเป็นไอโซโทป

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• สำรเคมีทุกชนิดสำมำรถระบุได้ว่ำเป็นธำตุ 
หรือสำรประกอบ และอยู่ในรูปของอะตอม
โมเลกุล หรือไอออนได้ โดยพิจำรณำจำก
สูตรเคมี
• แบบจำลองอะตอมใช้อธิบำยตำแหน่ง

ของโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน
ในอะตอม โดยโปรตอนและนิวตรอน
อยู่รวมกันในนิวเคลียส ส่วนอิเล็กตรอน
เคลื่อนที่รอบนิวเคลียส ซึ่งในแบบจำลอง
อะตอมของโบร์ อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวง
โดยแต่ละวงมีระยะห่ำงจำกนิวเคลียสและ
มีพลังงำนต่ำงกันและอิเล็กตรอนวงนอกสุด
เรียกว่ำ เวเลนซ์อิเล็กตรอน
• แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก แสดง
โอกำสที่จะพบอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส
ในลักษณะกลุ่มหมอก เนื่องจำก
อิเล็กตรอนมีขนำดเล็กและเคลื่อนที่
อย่ำงรวดเร็วตลอดเวลำ จึงไม่สำมำรถระบุ
ตำแหน่งที่แน่นอนได้
• อะตอมของธำตุเป็นกลำงทำงไฟฟ้ำ

มีจำนวนโปรตอนเท่ำกับจำนวนอิเล็กตรอน
กำรระบุชนิดของธำตุพิจำรณำจำกจำนวน
โปรตอน
• เมื่ออะตอมของธำตุมีกำรให้หรือรับ
อิเล็กตรอน ทำให้จำนวนโปรตอนและ
อิเล็กตรอนไม่เท่ำกันเกิดเป็นไอออน
โดยไอออนที่มีจำนวนอิเล็กตรอนน้อยกว่ำ
จำนวนโปรตอน เรียกว่ำ ไอออนบวก
ส่วนไอออนที่มีจำนวนอิเล็กตรอนมำกกว่ำ
โปรตอน เรียกว่ำ ไอออนลบ
• สัญลักษณ์นิวเคลียร์ ประกอบด้วย

สัญลักษณ์ธำตุ เลขอะตอมและเลขมวล
โดยเลขอะตอมเป็นตัวเลขที่แสดงจำนวน
โปรตอนในอะตอม เลขมวล เป็นตัวเลข
ที่แสดงผลรวมของจำนวนโปรตอนกับ
นิวตรอนในอะตอม ธำตุชนิดเดียวกัน
แต่มีเลขมวลต่ำงกัน เรียกว่ำ ไอโซโทป

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๑๕๐
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ม.5 27 ว 2.1 ม.5/5

28 ว 2.1 ม.5/6

29 ว 2.1 ม.5/7

30 ว 2.1 ม.5/8

31 ว 2.1 ม.5/9
32 ว 2.1 ม.5/10

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ระบุหมู่และคำบของธำตุ และ • ธำตุจัดเป็นหมวดหมู่ได้อย่ำงเป็นระบบ

ระบุว่ำธำตุเป็นโลหะ อโลหะ
โดยอำศัยตำรำงธำตุ ซึ่งในปัจจุบันจัดเรียง
กึ่งโลหะ กลุ่มธำตุเรพรีเซนเททีฟ ตำมเลขอะตอมและควำมคล้ำยคลึง
หรือกลุ่มธำตุแทรนซิชัน
ของสมบัติ แบ่งออกเป็นหมู่ ซึ่งเป็นแถว
จำกตำรำงธำตุ
ในแนวตั้ง และคำบซึ่งเป็นแถวในแนวนอน
ทำให้ธำตุที่มีสมบัติเป็นโลหะ อโลหะและ
กึ่งโลหะอยู่เป็นกลุ่มบริเวณใกล้ ๆ กัน และ
แบ่งธำตุออกเป็นกลุ่มธำตุเรพรีเซนเททีฟ
และกลุ่มธำตุแทรนซิชัน
เปรียบเทียบสมบัติกำรนำไฟฟ้ำ • ธำตุในกลุ่มโลหะ จะนำไฟฟ้ำได้ดี และมี

กำรให้และรับอิเล็กตรอน
แนวโน้มให้อิเล็กตรอน ส่วนธำตุในกลุ่ม
ระหว่ำงธำตุในกลุ่มโลหะกับ
อโลหะ จะไม่นำไฟฟ้ำ และมีแนวโน้ม
อโลหะ
รับอิเล็กตรอน โดยธำตุเรพรีเซนเททีฟ
ในหมู่ IA - IIA และธำตุแทรนซิชันทุกธำตุ
จัดเป็นธำตุในกลุ่มโลหะ ส่วนธำตุ
เรพรีเซนเททีฟในหมู่ IIIA - VIIA มีทงั้ ธำตุ
ในกลุ่มโลหะและอโลหะ ส่วนธำตุ
เรพรีเซนเททีฟในหมู่ VIIIA จัดเป็นธำตุ
อโลหะทั้งหมด
สืบค้นข้อมูลและนำเสนอ
• ธำตุเรพรีเซนเททีฟและธำตุแทรนซิชัน

ตัวอย่ำงประโยชน์และอันตรำย นำมำใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
ที่เกิดจำกธำตุเรพรีเซนเททีฟ
หลำกหลำยซึ่งธำตุบำงชนิดมีสมบัติ
และธำตุแทรนซิชัน
ที่เป็นอันตรำย จึงต้องคำนึงถึงกำรป้องกัน
อันตรำยเพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้
ประโยชน์
ระบุว่ำพันธะโคเวเลนต์
• พันธะโคเวเลนต์ เป็นกำรยึดเหนี่ยวระหว่ำง

เป็นพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือ
อะตอมด้วยกำรใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกัน
พันธะสำม และระบุจำนวน
เกิดเป็นโมเลกุล โดยกำรใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอน
คู่อิเล็กตรอนระหว่ำงอะตอม
ร่วมกัน 1 คู่เรียกว่ำ พันธะเดี่ยว เขียนแทน
คู่ร่วมพันธะ จำกสูตรโครงสร้ำง ด้วยเส้นพันธะ 1 เส้น ในโครงสร้ำงโมเลกุล
ส่วนกำรใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกัน 2 คู่
และ 3 คู่ เรียกว่ำ พันธะคู่ และพันธะสำม
เขียนแทนด้วยเส้นพันธะ 2 เส้น และ 3 เส้น
ตำมลำดับ
ระบุสภำพขั้วของสำรที่โมเลกุล • สำรที่มีพันธะภำยในโมเลกุลเป็นพันธะ

โคเวเลนต์ทั้งหมดเรียกว่ำ สำรโคเวเลนต์
ประกอบด้วย 2 อะตอม
โดยสำรโคเวเลนต์ที่ประกอบด้วย 2 อะตอม 
ระบุสำรที่เกิดพันธะไฮโดรเจน
ของธำตุชนิดเดียวกัน เป็นสำรไม่มีขั้ว
ได้จำกสูตรโครงสร้ำง
ส่วนสำรโคเวเลนต์ ที่ประกอบด้วย 2 อะตอม

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๑๕๑
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• ของธำตุต่ำงชนิดกัน เป็นสำรมีขั้ว
ม.5 33 ว 2.1 ม.5/11 อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

สำหรับสำรโคเวเลนต์ที่ประกอบด้วย
จุดเดือดของสำรโคเวเลนต์กับ
อะตอมมำกกว่ำ 2 อะตอม อำจเป็นสำร
แรงดึงดูดระหว่ำงโมเลกุล
ตำมสภำพขั้วหรือกำรเกิดพันธะ มีขั้วหรือไม่มีขั้วขึ้นอยู่กับรูปร่ำงของ
โมเลกุล ซึ่งสภำพขั้วของสำรโคเวเลนต์
ไฮโดรเจน
ส่งผลต่อแรงดึงดูดระหว่ำงโมเลกุลที่ทำให้
จุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสำร
โคเวเลนต์แตกต่ำงกัน นอกจำกนี้สำร
บำงชนิดมีจุดเดือดสูงกว่ำปกติ เนื่องจำก
มีแรงดึงดูดระหว่ำงโมเลกุลสูงที่เรียกว่ำ
พันธะไฮโดรเจนซึ่งสำรเหล่ำนี้มีพันธะ N-H
O-H หรือ F-H ภำยในโครงสร้ำงโมเลกุล
34 ว 2.1 ม.5/12 เขียนสูตรเคมีของไอออนและ • สำรประกอบไอออนิกส่วนใหญ่เกิดจำก

สำรประกอบไอออนิก
กำรรวมตัวกันของไอออนบวกของธำตุ
โลหะและไอออนลบของธำตุอโลหะ
ในบำงกรณีไอออนอำจประกอบด้วย
กลุ่มของอะตอม โดยเมื่อไอออนรวมตัวกัน
เกิดเป็นสำรประกอบไอออนิกจะมีสัดส่วน
กำรรวมตัวเพื่อทำให้ประจุของ
สำรประกอบเป็นกลำงทำงไฟฟ้ำ
โดยไอออนบวกและไอออนลบจะจัดเรียงตัว
สลับต่อเนื่องกันไปใน 3 มิติ เกิดเป็นผลึก
ของสำร ซึ่งสูตรเคมีของสำรประกอบไอออนิก
ประกอบด้วย สัญลักษณ์ธำตุที่เป็นไอออนบวก
ตำมด้วยสัญลักษณ์ธำตุที่เป็นไอออนลบ โดยมี
ตัวเลขที่แสดงจำนวนไอออนแต่ละชนิด
เป็นอัตรำส่วนอย่ำงต่ำ
35 ว 2.1 ม.5/13 ระบุว่ำสำรเกิดกำรละลำย
• สำรจะละลำยน้ำได้เมื่อองค์ประกอบของ

แบบแตกตัวหรือไม่แตกตัว
สำรสำมำรถเกิดแรงดึงดูดกับโมเลกุลของ
พร้อมให้เหตุผลและระบุว่ำ
น้ำได้ โดยกำรละลำยของสำรในน้ำเกิดได้
สำรละลำยที่ได้เป็นสำรละลำย
2 ลักษณะ คือ กำรละลำยแบบแตกตัว
อิเล็กโทรไลต์หรือนอนอิเล็กโทรไลต์ และกำรละลำยแบบไม่แตกตัว กำรละลำย
แบบแตกตัวเกิดขึ้นกับสำรประกอบไอออนิก
และสำรโคเวเลนต์บำงชนิดที่มีสมบัติเป็น
กรดหรือเบส โดยเมื่อสำรเกิดกำรละลำย
แบบแตกตัวจะได้ไอออนที่สำมำรถ
เคลื่อนที่ได้ ทำให้ได้สำรละลำยที่นำไฟฟ้ำ
ซึ่งเรียกว่ำ สำรละลำยอิเล็กโทรไลต์
กำรละลำยแบบไม่แตกตัวเกิดขึ้นกับ
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๑๕๒
ชั้น
ม.5

ที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

36 ว 2.1 ม.5/14 ระบุสำรประกอบอินทรีย์
ประเภทไฮโดรคำร์บอนว่ำอิ่มตัว
หรือไม่อิ่มตัวจำกสูตรโครงสร้ำง

37 ว 2.1 ม.5/15 สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบ
สมบัติทำงกำยภำพระหว่ำง
พอลิเมอร์และมอนอเมอร์
ของพอลิเมอร์ชนิดนั้น

38 ว 2.1 ม.5/16 ระบุสมบัติควำมเป็นกรด-เบส
จำกโครงสร้ำงของสำรประกอบ
อินทรีย์
39 ว 2.1 ม.5/17 อธิบำยสมบัติกำรละลำย
ในตัวทำละลำยชนิดต่ำง ๆ
ของสำร

40 ว 2.1 ม.5/18 วิเครำะห์และอธิบำย
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโครงสร้ำง
กับสมบัติเทอร์มอพลำสติกและ
เทอร์มอเซตของพอลิเมอร์ และ
กำรนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
สำรโคเวเลนต์ที่มีขั้วสูงสำมำรถดึงดูดกับ
โมเลกุลของน้ำได้ดี โดยเมื่อเกิดกำรละลำย
โมเลกุลของสำรจะไม่แตกตัวเป็นไอออน
และสำรละลำยที่ได้จะไม่นำไฟฟ้ำซึ่ง
เรียกว่ำ สำรละลำยนอนอิเล็กโทรไลต์
• สำรประกอบอินทรีย์ที่มีเฉพำะธำตุ

คำร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ
เรียกว่ำ สำรประกอบไฮโดรคำร์บอน
โดยสำรประกอบไฮโดรคำร์บอนอิ่มตัว
มีพันธะระหว่ำงคำร์บอนเป็นพันธะเดี่ยว
ทุกพันธะในโครงสร้ำง ส่วนสำรประกอบ
ไฮโดรคำร์บอนไม่อิ่มตัวมีพันธะระหว่ำง
คำร์บอนเป็นพันธะคู่หรือพันธะสำม
อย่ำงน้อย 1 พันธะ ในโครงสร้ำง
• สำรที่พบในชีวิตประจำวันมีทั้งโมเลกุล

ขนำดเล็กและขนำดใหญ่ พอลิเมอร์
เป็นสำรที่มีโมเลกุลขนำดใหญ่ที่เกิดจำก
มอนอเมอร์หลำยโมเลกุลเชื่อมต่อกัน
ด้วยพันธะเคมี ทำให้สมบัติทำงกำยภำพ
ของพอลิเมอร์แตกต่ำงจำกมอนอเมอร์
ที่เป็นสำรตั้งต้น เช่น สถำนะ จุดหลอมเหลว
กำรละลำย
• สำรประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ -COOH

สำมำรถแสดงสมบัติควำมเป็นกรด
ส่วนสำรประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ -NH2
สำมำรถแสดงสมบัติควำมเป็นเบส
• กำรละลำยของสำรพิจำรณำได้จำกควำมมี 
ขั้วของตัวละลำยและตัวทำละลำย
โดยสำรสำมำรถละลำยได้ในตัวทำละลำย
ที่มีขั้วใกล้เคียงกัน โดยสำรมีขั้วละลำยใน
ตัวทำละลำยที่มีขั้ว ส่วนสำรไม่มีขั้วละลำย
ในตัวทำละลำยที่ไม่มีขั้วและสำรมีขั้วไม่
ละลำยในตัวทำละลำยที่ไม่มีขั้ว
• โครงสร้ำงของพอลิเมอร์อำจเป็นแบบเส้น 
แบบกิ่ง หรือแบบร่ำงแห โดยพอลิเมอร์
แบบเส้นและแบบกิ่ง มีสมบัติเทอร์มอ
พลำสติก ส่วนพอลิเมอร์ แบบร่ำงแห
มีสมบัติเทอร์มอเซต จึงมีกำรใช้ประโยชน์
ได้แตกต่ำงกัน
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๑๕๓
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ม.5 41 ว 2.1 ม.5/19 สืบค้นข้อมูลและนำเสนอ
• กำรใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ในปริมำณมำก

ผลกระทบของกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อ
พอลิเมอร์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงควร
สิ่งแวดล้อม พร้อมแนวทำง
ตระหนักถึงกำรลดปริมำณกำรใช้
ป้องกันหรือแก้ไข
กำรใช้ซ้ำ และกำรนำกลับมำใช้ใหม่
42 ว 2.1 ม.5/20 ระบุสูตรเคมีของสำรตั้งต้น
• ปฏิกิริยำเคมีทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง

ผลิตภัณฑ์ และแปลควำมหมำย ของสำร โดยปฏิกิริยำเคมีอำจให้พลังงำน
ของสัญลักษณ์ในสมกำรเคมีของ ควำมร้อน พลังงำนแสง หรือพลังงำนไฟฟ้ำ
ปฏิกิริยำเคมี
ที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ ได้
• ปฏิกิริยำเคมีแสดงได้ด้วยสมกำรเคมี
ซึ่งมีสูตรเคมีของสำรตั้งต้นอยู่ทำงด้ำนซ้ำย
ของลูกศร และสูตรเคมีของผลิตภัณฑ์
อยู่ทำงด้ำนขวำ โดยจำนวนอะตอมรวม
ของแต่ละธำตุทำงด้ำนซ้ำยและขวำเท่ำกัน
นอกจำกนี้สมกำรเคมียังอำจแสดงปัจจัยอื่น
เช่น สถำนะ พลังงำนที่เกี่ยวข้อง ตัวเร่ง
ปฏิกิริยำเคมีที่ใช้
43 ว 2.1 ม.5/21 ทดลองและอธิบำยผลของ
• อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีขึ้นอยู่กับ

ควำมเข้มข้น พื้นที่ผิว อุณหภูมิ ควำมเข้มข้น อุณหภูมิ พื้นที่ผิว หรือตัวเร่ง
และตัวเร่งปฏิกิริยำ ที่มีผลต่อ
ปฏิกิริยำ
อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี
• ควำมรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่ออัตรำ
กำรเกิดปฏิกิริยำเคมีสำมำรถนำไปใช้
44 ว 2.1 ม.5/22 สืบค้นข้อมูลและอธิบำยปัจจัย

ที่มีผลต่ออัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำ ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและ
เคมีที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ในอุตสำหกรรม
หรือในอุตสำหกรรม
45 ว 2.1 ม.5/23 อธิบำยควำมหมำยของปฏิกิริยำ • ปฏิกิริยำเคมีบำงประเภทเกิดจำก

รีดอกซ์
กำรถ่ำยโอนอิเล็กตรอนของสำร
ในปฏิกิริยำเคมี ซึ่งเรียกว่ำ ปฏิกิริยำรีดอกซ์
46 ว 2.1 ม.5/24 อธิบำยสมบัติของสำร
• สำรที่สำมำรถแผ่รังสีได้ เรียกว่ำ

กัมมันตรังสี และคำนวณครึ่งชีวิต สำรกัมมันตรังสี ซึ่งมีนิวเคลียสที่สลำยตัว
และปริมำณของสำรกัมมันตรังสี อย่ำงต่อเนื่อง ระยะเวลำที่สำรกัมมันตรังสี
สลำยตัวจนเหลือครึ่งหนึ่งของปริมำณเดิม
เรียกว่ำ ครึ่งชีวิต โดยสำรกัมมันตรังสี
แต่ละชนิดมีค่ำครึ่งชีวิตแตกต่ำงกัน
47 ว 2.1 ม.5/25 สืบค้นข้อมูลและนำเสนอ
• รังสีที่แผ่จำกสำรกัมมันตรังสีมีหลำยชนิด

ตัวอย่ำงประโยชน์ของ
เช่น แอลฟำ บีตำ แกมมำ ซึ่งสำมำรถ
สำรกัมมันตรังสีและกำรป้องกัน นำมำใช้ประโยชน์ได้แตกต่ำงกัน
อันตรำยที่เกิดจำกกัมมันตภำพรังสี กำรนำสำรกัมมันตรังสีแต่ละชนิดมำใช้
ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีกำรจัดกำร
อย่ำงเหมำะสม
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๑๕๔
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ม.5 48 ว 2.2 ม.5/1

49 ว 2.2 ม.5/2

50 ว 2.2 ม.5/3

51 ว 2.2 ม.5/4

52 ว 2.2 ม.5/5

ตัวชี้วัด
วิเครำะห์และแปลควำมหมำย
ข้อมูลควำมเร็วกับเวลำของ
กำรเคลื่อนที่ของวัตถุ
เพื่ออธิบำยควำมเร่งของวัตถุ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• กำรเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีกำรเปลี่ยนควำมเร็ว 
เป็นกำรเคลื่อนที่ด้วยควำมเร่ง ควำมเร่ง
เป็นอัตรำส่วนของควำมเร็วที่เปลี่ยนไป
ต่อเวลำและเป็นปริมำณเวกเตอร์ ในกรณี
ที่วัตถุที่อยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ในแนวตรง
ด้วยควำมเร็วคงตัว วัตถุนั้นมีควำมเร่ง
เป็นศูนย์
• วัตถุมีควำมเร็วเพิ่มขึ้น ถ้ำควำมเร็วและ
ควำมเร่งมีทิศเดียวกัน และมีควำมเร็ว
ลดลง ถ้ำควำมเร็วและควำมเร่งมีทิศ
ตรงกันข้ำม
สังเกตและอธิบำยกำรหำแรง
• เมื่อมีแรงหลำยแรงกระทำต่อวัตถุหนึ่ง

ลัพธ์ที่เกิดจำกแรงหลำยแรง
โดยแรงทุกแรงอยู่ในระนำบเดียวกัน
ที่อยู่ในระนำบเดียวกันที่กระทำ สำมำรถหำแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุนั้นได้
ต่อวัตถุโดยกำรเขียนแผนภำพ
โดยรวมแบบเวกเตอร์
กำรรวมแบบเวกเตอร์
สังเกต วิเครำะห์ และอธิบำย • เมื่อแรงลัพธ์มีค่ำไม่เท่ำกับศูนย์กระทำต่อ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเร่ง
วัตถุ จะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยควำมเร่ง
ของวัตถุกับแรงลัพธ์ที่กระทำต่อ มีทิศทำงเดียวกับแรงลัพธ์ โดยขนำดของ
วัตถุและมวลของวัตถุ
ควำมเร่งขึ้นกับขนำดของแรงลัพธ์กระทำ
ต่อวัตถุและมวลของวัตถุ
สังเกตและอธิบำยแรงกิริยำและ • แรงกระทำระหว่ำงวัตถุคู่หนึ่ง ๆ เป็นแรง

แรงปฏิกิริยำระหว่ำงวัตถุคู่หนึ่ง ๆ กิริยำและแรงปฏิกิริยำ แรงทั้งสองมีขนำด
เท่ำกัน เกิดขึ้นพร้อมกัน กระทำกับวัตถุ
คนละก้อน แต่มีทิศทำงตรงข้ำม
สังเกตและอธิบำยผลของ
• วัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยควำมเร่งคงตัวหรือ

ควำมเร่งที่มีต่อกำรเคลื่อนที่
ควำมเร่งไม่คงตัว อำจเป็นกำรเคลื่อนที่
แบบต่ำง ๆ ของวัตถุ ได้แก่
แนวตรง กำรเคลื่อนที่แนวโค้ง หรือ
กำรเคลื่อนที่แนวตรง
กำรเคลื่อนที่แบบสั่น กำรเคลื่อนที่แนวตรง
กำรเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ด้วยควำมเร่งคงตัว นำไปใช้อธิบำยกำรตก
กำรเคลื่อนที่แบบวงกลม และ
แบบเสรี กำรเคลื่อนที่แนวโค้งด้วยควำมเร่ง
กำรเคลื่อนที่แบบสั่น
คงตัว นำไปใช้อธิบำยกำรเคลื่อนที่แบบ
โพรเจคไทล์ กำรเคลื่อนที่แนวโค้งด้วยควำมเร่ง
มีทิศทำงตั้งฉำกกับควำมเร็วตลอดเวลำ
นำไปใช้อธิบำยกำรเคลื่อนที่แบบวงกลม
กำรเคลื่อนที่กลับไปกลับมำด้วยควำมเร่ง
มีทิศทำงเข้ำสู่จุดที่แรงลัพธ์เป็นศูนย์
เรียกจุดนี้ว่ำตำแหน่งสมดุล ซึ่งนำไปใช้
อธิบำยกำรเคลื่อนที่แบบสั่น

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๑๕๕
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ม.5 53 ว 2.2 ม.5/6

54 ว 2.2 ม.5/7

ตัวชี้วัด
สืบค้นข้อมูลและอธิบำย
แรงโน้มถ่วงที่เกี่ยวกับ
กำรเคลื่อนทีข่ องวัตถุต่ำง ๆ
รอบโลก
สังเกตและอธิบำยกำรเกิด
สนำมแม่เหล็กเนื่องจำก
กระแสไฟฟ้ำ

55 ว 2.2 ม.5/8

สังเกตและอธิบำยแรงแม่เหล็ก
ที่กระทำต่ออนุภำคที่มีประจุไฟฟ้ำ
ทีเ่ คลื่อนที่ในสนำมแม่เหล็กและ
แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อลวด
ตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้ำผ่ำน
ในสนำมแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบำย
หลักกำรทำงำนของมอเตอร์
56 ว 2.2 ม.5/9 สังเกตและอธิบำยกำรเกิด
อีเอ็มเอฟ รวมทั้งยกตัวอย่ำง
กำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
57 ว 2.2 ม.5/10 สืบค้นข้อมูลและอธิบำยแรงเข้ม
และแรงอ่อน

58 ว 2.3 ม.5/1

สืบค้นข้อมูลและอธิบำยพลังงำน
นิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชัน และ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมวลกับ
พลังงำนที่ปลดปล่อยออกมำจำก
ฟิชชันและฟิวชัน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• ในบริเวณที่มีสนำมโน้มถ่วง เมื่อมีวัตถุที่มี

มวลจะมีแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นแรงดึงดูดของ
โลกกระทำต่อวัตถุ แรงนี้นำไปใช้อธิบำย
กำรเคลื่อนที่ของวัตถุต่ำง ๆ เช่น
ดำวเทียม และดวงจันทร์รอบโลก
• กระแสไฟฟ้ำทำให้เกิดสนำมแม่เหล็ก

ในบริเวณรอบแนวกำรเคลื่อนที่ของ
กระแสไฟฟ้ำ หำทิศทำงของ
สนำมแม่เหล็กเนื่องจำกกระแสไฟฟ้ำ
ได้จำกกฎมือขวำ
• ในบริเวณที่มีสนำมแม่เหล็ก เมื่อมีอนุภำค 
ที่มีประจุไฟฟ้ำเคลื่อนที่โดยไม่อยู่ในแนวเดียว
กับสนำมแม่เหล็ก หรือมีกระแสไฟฟ้ำ
ผ่ำนลวดตัวนำ โดยกระแสไฟฟ้ำไม่อยู่
ในแนวเดียวกับสนำมแม่เหล็ก จะมีแรง
แม่เหล็กกระทำ ซึ่งเป็นพื้นฐำน
ในกำรสร้ำงมอเตอร์
• เมื่อมีสนำมแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงตัดขดลวด 
ตัวนำ ทำให้เกิดอีเอ็มเอฟ ซึ่งเป็นพื้นฐำน
ในกำรสร้ำงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
• ภำยในนิวเคลียสมีแรงเข้มที่เป็นแรงยึดเหนี่ยว

ของอนุภำคในนิวเคลียส และเป็นแรงหลัก
ที่ใช้อธิบำยเสถียรภำพของนิวเคลียส
นอกจำกนี้ยังมีแรงอ่อน ซึ่งเป็นแรงที่ใช้
อธิบำยกำรสลำยให้อนุภำคบีตำของ
ธำตุกัมมันตรังสี
• พลังงำนที่ปลดปล่อยออกมำจำกฟิชชัน

หรือฟิวชัน เรียกว่ำ พลังงำนนิวเคลียร์
โดยฟิชชันเป็นปฏิกิริยำที่นิวเคลียสที่มี
มวลมำกแตกออกเป็นนิวเคลียสที่มี
มวลน้อยกว่ำ ส่วนฟิวชันเป็นปฏิกิริยำ
ที่นิวเคลียสที่มีมวลน้อยรวมตัวกันเกิดเป็น
นิวเคลียสที่มีมวลมำกขึ้น พลังงำนนิวเคลียร์
ที่ปลดปล่อยออกมำจำกฟิชชันและฟิวชัน
มีค่ำเป็นไปตำมควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
มวลกับพลังงำน

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
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๑๕๖
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ม.5 59 ว 2.3 ม.5/2

60 ว 2.3 ม.5/3

61 ว 2.3 ม.5/4

62 ว 2.3 ม.5/5

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
สืบค้นข้อมูล และอธิบำย
• กำรนำพลังงำนทดแทนมำใช้

กำรเปลี่ยนพลังงำนทดแทน
เป็นกำรแก้ปัญหำหรือตอบสนอง
เป็นพลังงำนไฟฟ้ำ รวมทั้งสืบค้น ควำมต้องกำรด้ำนพลังงำน เช่น กำรเปลี่ยน
และอภิปรำยเกี่ยวกับเทคโนโลยี พลังงำนนิวเคลียร์เป็นพลังงำนไฟฟ้ำ
ที่นำมำแก้ปัญหำหรือตอบสนอง ในโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ และกำรเปลี่ยน
ควำมต้องกำรทำงด้ำนพลังงำน พลังงำนแสงอำทิตย์เป็นพลังงำนไฟฟ้ำ
โดยเน้นด้ำนประสิทธิภำพและ
โดยเซลล์สุริยะ
ควำมคุ้มค่ำด้ำนค่ำใช้จ่ำย
• เทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่นำมำแก้ปัญหำหรือ
ตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำนพลังงำน
เป็นกำรนำควำมรู้ทักษะและกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์มำสร้ำงอุปกรณ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่ช่วยให้กำรใช้พลังงำน
มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
สังเกต และอธิบำยกำรสะท้อน • เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบสิ่งกีดขวำง จะเกิด 
กำรหักเห กำรเลี้ยวเบน และ
กำรสะท้อน เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่ำนรอยต่อ
กำรรวมคลื่น
ระหว่ำงตัวกลำงที่ต่ำงกัน จะเกิดกำรหักเห
เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบขอบสิ่งกีดขวำง
จะเกิดกำรเลี้ยวเบน เมื่อคลื่นสองขบวน
มำพบกันจะเกิดกำรรวมคลื่น เกิดรูปร่ำง
ของคลื่นรวม หลังจำกคลื่นทั้งสอง
เคลื่อนที่ผ่ำนพ้นกันแล้วจะแยกกัน
โดยแต่ละคลื่นยังคงมีรูปร่ำงและทิศทำงเดิม
สังเกต และอธิบำยควำมถี่
• เมื่อกระตุ้นให้วัตถุสั่นแล้วหยุดกระตุ้น

ธรรมชำติ กำรสั่นพ้อง
วัตถุจะสั่นด้วยควำมถี่ที่เรียกว่ำ ควำมถี่
และผลที่เกิดขึ้นจำกกำรสั่นพ้อง ธรรมชำติ ถ้ำมีแรงกระตุ้นวัตถุที่กำลังสั่น
ด้วยควำมถี่ของกำรออกแรงตรงกับควำมถี่
ธรรมชำติของวัตถุนั้น จะทำให้วัตถุสั่นด้วย
แอมพลิจูดมำกขึ้น เรียกว่ำ กำรสั่นพ้อง
เช่น กำรสั่นพ้องของอำคำรสูง กำรสั่นพ้อง
ของสะพำน กำรสั่นพ้องของเสียง
ในเครื่องดนตรีประเภทเป่ำ
สังเกต และอธิบำยกำรสะท้อน • เสียงมีกำรสะท้อน กำรหักเห กำรเลี้ยวเบน

กำรหักเห กำรเลี้ยวเบน และ
และกำรรวมคลื่นเช่นเดียวกับคลื่นอื่น ๆ
กำรรวมคลื่นของคลื่นเสียง
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๑๕๗
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ม.5 63 ว 2.3 ม.5/6

64 ว 2.3 ม.5/7

65 ว 2.3 ม.5/8

66 ว 2.3 ม.5/9

ตัวชี้วัด
สืบค้นข้อมูล และอธิบำย
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้มเสียง
กับระดับเสียงและผลของควำมถี่
กับระดับเสียงที่มีต่อกำรได้ยินเสียง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• ควำมถี่ของคลื่นเสียงเป็นปริมำณที่ใช้บอก 
เสียงสูง เสียงต่ำ โดยควำมถี่ที่คนได้ยิน
มีค่ำอยู่ระหว่ำง 20 - 20,000 เฮิรตซ์
ระดับเสียงเป็นปริมำณที่ใช้บอกควำมดัง
ของเสียงซึ่งขึ้นกับควำมเข้มเสียง
โดยควำมเข้มเสียงเป็นพลังงำนเสียงที่ตก
ตั้งฉำกบนพื้นที่หนึ่งหน่วยในหนึ่งหน่วยเวลำ
เสียงที่มีควำมดังมำกเกินไปเป็นอันตรำย
ต่อหู
สังเกต และอธิบำยกำรเกิดเสียง • เมื่อเสียงจำกแหล่งกำเนิดเดินทำงไปกระทบ 
สะท้อนกลับ บีต ดอปเพลอร์
วัตถุแล้วสะท้อนกลับมำยังผู้ฟัง ถ้ำผู้ฟัง
และกำรสั่นพ้องของเสียง
ได้ยินเสียงที่ออกจำกแหล่งกำเนิดและ
เสียงที่สะท้อนกลับมำแยกจำกกัน
เสียงที่ได้ยินนี้เป็นเสียงสะท้อนกลับ
• เมื่อคลื่นเสียงสองขบวนที่มีควำมถี่
ใกล้เคียงกันมำรวมกันจะเกิดบีต
• เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ ผู้ฟังเคลื่อนที่
หรือทั้งแหล่งกำเนิดและผู้ฟังเคลื่อนที่
ผู้ฟังจะได้ยิน เสียงที่มีควำมถี่เปลี่ยนไป
เรียกว่ำ ปรำกฏกำรณ์ดอปเพลอร์
• ถ้ำอำกำศในท่อถูกกระตุ้นด้วยคลื่นเสียง
ที่มีควำมถี่เท่ำกับควำมถี่ธรรมชำติ
ของอำกำศในท่อนั้น จะเกิดกำรสั่นพ้อง
ของเสียง
สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่ำง
• ควำมรู้เกี่ยวกับเสียงนำไปใช้ประโยชน์

กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้ ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น คลื่นเหนือเสียง
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
หรืออัลตรำซำวนด์ใช้ในทำงกำรแพทย์
บีตของเสียงในกำรปรับเทียบเสียงของ
เครื่องดนตรี กำรสั่นพ้องของเสียงใช้
ในกำรออกแบบเครื่องดนตรีและอธิบำย
กำรเปล่งเสียงของมนุษย์
สังเกต และอธิบำยกำรมองเห็น • เมื่อแสงตกกระทบวัตถุ วัตถุจะดูดกลืน

สีของวัตถุ และควำมผิดปกติ
แสงสีบำงสี โดยขึ้นกับสำรสีบนผิววัตถุ
ในกำรมองเห็นสี
และสะท้อนแสงสีที่เหลือออกมำ
ทำให้มองเห็นวัตถุเป็นสีต่ำง ๆ ขึ้นกับ
แสงสีที่สะท้อนออกมำ ควำมผิดปกติ
ในกำรมองเห็นสีหรือกำรบอดสีเกิดจำก
ควำมบกพร่องของเซลล์รูปกรวยบนจอตำ

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
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๑๕๘
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.5 67 ว 2.3 ม.5/10 สังเกต และอธิบำยกำรทำงำน
ของแผ่นกรองแสงสี กำรผสม
แสงสี กำรผสมสำรสี และ
กำรนำไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน

68 ว 2.3 ม.5/11 สืบค้นข้อมูลและอธิบำย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ
ส่วนประกอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ
และหลักกำรทำงำนของอุปกรณ์
บำงชนิดที่อำศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ

69 ว 2.3 ม.5/12 สืบค้นข้อมูลและอธิบำย
กำรสื่อสำร โดยอำศัยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ำในกำรส่งผ่ำน
สำรสนเทศและเปรียบเทียบ
กำรสื่อสำรด้วยสัญญำณแอนะล็อก
กับสัญญำณดิจิทัล

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• แผ่นกรองแสงสียอมให้แสงสีบำงสี

ผ่ำนออกไปได้และกั้นบำงแสงสี
• กำรผสมแสงสีทำให้ได้แสงสีที่หลำกหลำย
เปลี่ยนไปจำกเดิม ถ้ำนำแสงสีปฐมภูมิ
ในสัดส่วนที่เหมำะสมมำผสมกันจะได้
แสงขำว
• กำรผสมสำรสีทำให้ได้สำรสีที่หลำกหลำย
เปลี่ยนไปจำกเดิม ถ้ำนำสำรสีปฐมภูมิ
ในปริมำณที่เท่ำกันมำผสมกันจะได้
สำรสีผสมเป็นสีดำ
• กำรผสมแสงสีและกำรผสมสำรสีสำมำรถ
นำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น
ด้ำนศิลปะ ด้ำนกำรแสดง
• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำประกอบด้วย

สนำมแม่เหล็กและสนำมไฟฟ้ำ
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ โดยสนำมทั้งสอง
มีทิศทำงตั้งฉำกกัน และตั้งฉำกกับทิศทำง
กำรเคลื่อนที่ของคลื่น
• อุปกรณ์บำงชนิดทำงำนโดยอำศัย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ เช่น เครื่องควบคุม
ระยะไกล เครื่องถ่ำยภำพเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ และเครื่องถ่ำยภำพกำรสั่นพ้อง
แม่เหล็ก
• ในกำรสื่อสำรโดยอำศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ 
เพื่อส่งผ่ำนสำรสนเทศจำกที่หนึ่งไปอีก
ที่หนึ่ง สำรสนเทศจะถูกแปลงให้อยู่ในรูป
สัญญำณ สำหรับส่งไปยังปลำยทำงซึ่งจะมี
กำรแปลงสัญญำณกลับมำเป็นสำรสนเทศ
ที่เหมือนเดิม
• สัญญำณที่ใช้ในกำรสื่อสำรมีสองชนิด คือ
แอนะล็อกและดิจิทัล กำรส่งผ่ำนสำรสนเทศ
ด้วยสัญญำณดิจิทัลสำมำรถส่งผ่ำนได้
โดยมีควำมผิดพลำดน้อยกว่ำสัญญำณ
แอนะล็อก

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๑๕๙
ชั้น
ม.6

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
70 ว 3.1 ม.6/1 อธิบำยกำรกำเนิดและ
• ทฤษฎีกำเนิดเอกภพที่ยอมรับในปัจจุบัน

กำรเปลี่ยนแปลงพลังงำน สสำร คือ ทฤษฎีบิกแบง ระบุว่ำเอกภพเริ่มต้น
ขนำด อุณหภูมิของเอกภพ
จำกบิกแบง ที่เอกภพมีขนำดเล็กมำก และ
หลังเกิดบิกแบงในช่วงเวลำต่ำง ๆ มีอุณหภูมิสูงมำก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเวลำ
ตำมวิวัฒนำกำรของเอกภพ
และวิวัฒนำกำรของเอกภพ โดยหลังเกิด
บิกแบง เอกภพเกิดกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว
มีอุณหภูมิลดลง มีสสำรคงอยู่ในรูปอนุภำค
และปฏิยำนุภำคหลำยชนิด และมี
วิวัฒนำกำรต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งมีเนบิวลำ กำแล็กซี ดำวฤกษ์ และ
ระบบสุริยะเป็นสมำชิกบำงส่วนของเอกภพ
71 ว 3.1 ม.6/2 อธิบำยหลักฐำนที่สนับสนุน
• หลักฐำนสำคัญที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง

ทฤษฎีบิกแบงจำกควำมสัมพันธ์ คือ กำรขยำยตัวของเอกภพ ซึ่งอธิบำย
ระหว่ำงควำมเร็วกับระยะทำง
ด้วยกฎฮับเบิล โดยใช้ควำมสัมพันธ์
ของกำแล็กซี รวมทั้งข้อมูล
ระหว่ำงควำมเร็วและระยะทำงของ
กำรค้นพบไมโครเวฟพื้นหลัง
กำแล็กซีที่เคลื่อนที่ห่ำงออกจำกโลก
จำกอวกำศ
และหลักฐำนอีกประกำร คือ กำรค้นพบ
ไมโครเวฟพื้นหลัง ที่กระจำยตัว
อย่ำงสม่ำเสมอทุกทิศทำง และสอดคล้อง
กับอุณหภูมิเฉลี่ยของอวกำศ
มีค่ำประมำณ 2.73 เคลวิน
72 ว 3.1 ม.6/3 อธิบำยโครงสร้ำงและ
• กำแลกซี ประกอบด้วย ดำวฤกษ์

องค์ประกอบของกำแล็กซี
จำนวนหลำยแสนล้ำนดวง ซึ่งอยู่กัน
ทำงช้ำงเผือก และระบุตำแหน่ง เป็นระบบของดำวฤกษ์ นอกจำกนี้
ของระบบสุริยะ พร้อมอธิบำย
ยังประกอบด้วยเทห์ฟ้ำอื่น เช่น เนบิวลำ
เชื่อมโยงกับกำรสังเกตเห็น
และสสำรระหว่ำงดำว โดยองค์ประกอบ
ทำงช้ำงเผือกของคนบนโลก
ต่ำง ๆ ภำยในของกำแล็กซีอยู่รวมกัน
ด้วยแรงโน้มถ่วง
• กำแล็กซีมีรูปร่ำงแตกต่ำงกัน โดยระบบสุริยะ
อยู่ในกำแล็กซีทำงช้ำงเผือกซึ่งเป็น
กำแล็กซีกงั หันแบบมีคำน มีโครงสร้ำง
คือ นิวเคลียส จำน และฮำโล ดำวฤกษ์
จำนวนมำกอยู่ในบริเวณนิวเคลียสและจำน
โดยมีระบบสุริยะอยู่ห่ำงจำกจุดศูนย์กลำง
ของกำแล็กซีทำงช้ำงเผือก ประมำณ
30,000 ปีแสง ซึ่งทำงช้ำงเผือก
ที่สังเกตเห็นในท้องฟ้ำเป็นบริเวณหนึ่ง
ของกำแล็กซีทำงช้ำงเผือกในมุมมอง
ของคนบนโลก แถบฝ้ำสีขำวจำง ๆ
ของทำงช้ำงเผือก คือ ดำวฤกษ์ ที่อยู่อย่ำง
หนำแน่นในกำแล็กซีทำงช้ำงเผือก
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๑๖๐
ชั้น
ม.6

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
73 ว 3.1 ม.6/4 อธิบำยกระบวนกำรเกิดดำวฤกษ์ • ดำวฤกษ์ส่วนใหญ่อยู่รวมกันเป็นระบบ


โดยแสดงกำรเปลี่ยนแปลง
ดำวฤกษ์ คือ ดำวฤกษ์ที่อยู่รวมกันตั้งแต่
ควำมดัน อุณหภูมิ ขนำด
2 ดวงขึ้นไป ดำวฤกษ์เป็นก้อนแก๊สร้อน
จำกดำวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็น
ขนำดใหญ่ เกิดจำกกำรยุบตัวของกลุ่ม
ดำวฤกษ์
สสำรในเนบิวลำภำยใต้แรงโน้มถ่วง
ทำให้บำงส่วนของเนบิวลำมีขนำดเล็กลง
ควำมดันและอุณหภูมิเพิ่มขึ้น เกิดเป็น
ดำวฤกษ์ก่อนเกิด เมื่ออุณหภูมิที่แก่นสูงขึ้น
จนเกิดปฏิกิริยำเทอร์มอนิวเคลียร์ ดำวฤกษ์
ก่อนเกิดจะกลำยเป็นดำวฤกษ์ ดำวฤกษ์อยู่ใน
สภำพสมดุลระหว่ำงแรงดันกับแรงโน้มถ่วง
ซึ่งเรียกว่ำ สมดุลอุทกสถิต จึงทำให้ดำวฤกษ์
มีเสถียรภำพและปลดปล่อยพลังงำน
เป็นเวลำนำน ตลอดช่วงชีวิตของดำวฤกษ์
• ปฏิกิริยำเทอร์มอนิวเคลียร์ เป็นปฏิกิริยำหลัก
ของกระบวนกำรสร้ำงพลังงำนของดำวฤกษ์
ที่แก่นของดำวฤกษ์ ทำให้เกิดกำรหลอม
นิวเคลียสของไฮโดรเจนเป็นนิวเคลียส
ฮีเลียมแล้วก่อให้เกิดพลังงำนอย่ำงต่อเนื่อง
74 ว 3.1 ม.6/5 ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส่องสว่ำง • ควำมส่องสว่ำงของดำวฤกษ์เป็นพลังงำน

ของดำวฤกษ์ และอธิบำย
จำกดำวฤกษ์ที่ปลดปล่อยออกมำในเวลำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมส่องสว่ำง 1 วินำทีต่อหน่วยพื้นที่ ณ ตำแหน่งของ
กับโชติมำตรของดำวฤกษ์
ผู้สังเกต แต่เนื่องจำกตำของมนุษย์
ไม่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ควำมส่องสว่ำงที่มีค่ำน้อย ๆ จึงกำหนด
ค่ำกำรเปรียบเทียบควำมส่องสว่ำงของ
ดำวฤกษ์ด้วยค่ำโชติมำตร ซึ่งเป็นกำรแสดง
ระดับควำมส่องสว่ำงของดำวฤกษ์
ณ ตำแหน่งของผู้สังเกต
75 ว 3.1 ม.6/6 อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
• สีของดำวฤกษ์สัมพันธ์กับอุณหภูมิผิว และ 
สี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัม
สเปกตรัมของดำวฤกษ์ ซึ่งนักดำรำศำสตร์
ของดำวฤกษ์
ใช้สเปกตรัมในกำรจำแนกชนิดของดำวฤกษ์
76 ว 3.1 ม.6/7 อธิบำยลำดับวิวัฒนำกำร
• มวลของดำวฤกษ์ขึ้นอยู่กับมวลของ

ที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น และ
ดำวฤกษ์ก่อนเกิด ดำวฤกษ์ที่มีมวลมำก
วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลง
จะผลิตและใช้พลังงำนมำก จึงมีอำยุสั้นกว่ำ
สมบัติบำงประกำรของดำวฤกษ์ ดำวฤกษ์ที่มีมวลน้อย
• ดำวฤกษ์มีกำรวิวัฒนำกำรที่แตกต่ำงกัน
กำรวิวัฒนำกำรและจุดจบของดำวฤกษ์
ขึ้นอยู่กับมวลตั้งต้นของดำวฤกษ์ ส่วนใหญ่
เทียบกับจำนวนเท่ำของมวลดวงอำทิตย์
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๑๖๑
ชั้น
ม.6

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
77 ว 3.1 ม.6/8 อธิบำยกระบวนกำรเกิด
ระบบสุริยะ และกำรแบ่งเขต
บริวำรของดวงอำทิตย์ และ
ลักษณะของดำวเครำะห์
ที่เอื้อต่อกำรดำรงชีวิต

78 ว 3.1 ม.6/9 อธิบำยโครงสร้ำงของดวงอำทิตย์
กำรเกิดลมสุริยะ พำยุสุริยะ และ
สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ นำเสนอ
ปรำกฏกำรณ์หรือเหตุกำรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะ
และพำยุสุริยะที่มีต่อโลก รวมทั้ง
ประเทศไทย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• ระบบสุริยะเกิดจำกกำรรวมตัวกันของ

กลุ่มฝุ่นและแก๊สที่เรียกว่ำ เนบิวลำสุริยะ
โดยฝุ่นและแก๊สประมำณร้อยละ 99.8
ของมวล ได้รวมตัวเป็นดวงอำทิตย์
ซึง่ เป็นก้อนแก๊สร้อน หรือพลำสมำ
สสำรส่วนที่เหลือรวมตัวเป็นดำวเครำะห์
และบริวำรอื่น ๆ ของดวงอำทิตย์
ดังนั้นจึงแบ่งเขตบริวำรของดวงอำทิตย์
ตำมลักษณะกำรเกิดและองค์ประกอบ
ได้แก่ ดำวเครำะห์ชั้นใน ดำวเครำะห์น้อย
ดำวเครำะห์ชั้นนอก และดงดำวหำง
• โลกเป็นดำวเครำะห์ในระบบสุริยะ
ที่มีสิ่งมีชีวิต เพรำะโคจรรอบดวงอำทิตย์
ในระยะทำงที่เหมำะสม อยู่ในเขตที่เอื้อต่อ
กำรมีสิ่งมีชีวิต มีอุณหภูมิเหมำะสมและ
สำมำรถเกิดน้ำที่ยังคงสถำนะเป็นของเหลวได้
ปัจจุบันมีกำรค้นพบดำวเครำะห์ที่อยู่นอก
ระบบสุริยะจำนวนมำก และมีดำวเครำะห์
บำงดวงที่อยู่ในเขตที่เอื้อต่อกำรมีสิ่งมีชีวิต
คล้ำยโลก
• ดวงอำทิตย์มีโครงสร้ำงภำยใน แบ่งเป็นแก่น

เขตกำรแผ่รังสี และเขตกำรพำควำมร้อน
และมีชั้นบรรยำกำศอยู่เหนือเขตพำควำมร้อน
ซึ่งแบ่ง เป็น 3 ชั้น คือ ชั้นโฟโตสเฟียร์
ชั้นโครโมสเฟียร์ และคอโรนำ
ในชั้นบรรยำกำศของดวงอำทิตย์
มีปรำกฏกำรณ์สำคัญ เช่น จุดมืด
ดวงอำทิตย์ กำรลุกจ้ำที่ทำให้เกิดลมสุริยะ
และพำยุสุริยะ ซึ่งส่งผลต่อโลก
• ลมสุริยะ เกิดจำกกำรแพร่กระจำยของ
อนุภำค จำกชั้นคอโรนำออกสู่อวกำศ
ตลอดเวลำ อนุภำคที่หลุดออกสู่อวกำศ
เป็นอนุภำคที่มีประจุลมสุริยะส่งผลทำให้
เกิดหำงของดำวหำงที่เรืองแสงและ
ชี้ไปทำงทิศตรงกันข้ำมกับดวงอำทิตย์
และเกิดปรำกฏกำรณ์แสงเหนือ แสงใต้
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ตัวชี้วัด

79 ว 3.1 ม.6/10 สืบค้นข้อมูล อธิบำยกำรสำรวจ
อวกำศ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์
ในช่วงควำมยำวคลื่นต่ำง ๆ
ดำวเทียม ยำนอวกำศ สถำนี
อวกำศ และนำเสนอแนวคิด
กำรนำควำมรู้ทำงด้ำน
เทคโนโลยีอวกำศมำประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันหรือในอนำคต

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• พำยุสุริยะ เกิดจำกกำรปลดปล่อยอนุภำค
มีประจุพลังงำนสูงจำนวนมหำศำล
มักเกิดบ่อยครั้งในช่วงที่มีกำรลุกจ้ำ และ
ในช่วงที่มีจุดมืดดวงอำทิตย์จำนวนมำก
และในบำงครั้งมีกำรพ่นก้อนมวลคอโรนำ
พำยุสุริยะอำจส่งผลต่อสนำมแม่เหล็กโลก
จึงอำจรบกวนระบบกำรส่งกระแสไฟฟ้ำ
และกำรสื่อสำร รวมทั้งอำจส่งผลต่อวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ของดำวเทียม นอกจำกนั้น
มักทำให้เกิดปรำกฏกำรณ์แสงเหนือ
แสงใต้ ที่สังเกตได้ชัดเจน
• มนุษย์ใช้เทคโนโลยีอวกำศในกำรศึกษำ

เพื่อขยำยขอบเขตควำมรู้ด้ำน
วิทยำศำสตร์ และในขณะเดียวกันมนุษย์
ได้นำเทคโนโลยีอวกำศมำใช้ประโยชน์
ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น วัสดุศำสตร์ อำหำร
กำรแพทย์
• นักวิทยำศำสตร์ได้สร้ำงกล้องโทรทรรศน์
เพื่อศึกษำแหล่งกำเนิดของรังสีหรือ
อนุภำคในอวกำศในช่วงควำมยำวคลื่นต่ำง ๆ
ได้แก่ คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ อินฟรำเรด
แสง อัลตรำไวโอเลต และรังสีเอ็กซ์
• ยำนอวกำศ คือ ยำนพำหนะที่นำมนุษย์
หรืออุปกรณ์ทำงดำรำศำสตร์ขึ้นไปสู่
อวกำศ เพื่อสำรวจหรือเดินทำงไปยัง
ดำวดวงอื่น ส่วนสถำนีอวกำศ คือ
ห้องปฏิบัติกำรลอยฟ้ำ ที่โคจรรอบโลก
ใช้ในกำรศึกษำวิจัยทำงวิทยำศำสตร์
ในสำขำต่ำง ๆ ในสภำพไร้น้ำหนัก
• ดำวเทียม คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสำรวจ
วัตถุท้องฟ้ำ และนำมำประยุกต์ใช้
ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรสื่อสำร
โทรคมนำคม กำรระบุตำแหน่งบนโลก
กำรสำรวจทรัพยำกรธรรมชำติ
อุตุนิยมวิทยำ โดยดำวเทียมมีหลำย
ประเภทสำมำรถแบ่งได้ตำมเกณฑ์วงโคจร
และกำรใช้งำน
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ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
80 ว 3.2 ม.6/1 อธิบำยกำรแบ่งชั้นและสมบัติ
ของโครงสร้ำงโลก พร้อม
ยกตัวอย่ำงข้อมูลที่สนับสนุน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• กำรศึกษำโครงสร้ำงโลกใช้ข้อมูลหลำยด้ำน

เช่น องค์ประกอบทำงเคมีของหินและแร่
องค์ประกอบทำงเคมีของอุกกำบำต
ข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนที่เคลื่อนที่ผ่ำนโลก
จึงสำมำรถแบ่งชั้นโครงสร้ำงโลก
ได้ 2 แบบ คือ โครงสร้ำงโลกตำม
องค์ประกอบทำงเคมี แบ่งได้เป็น 3 ชั้น
ได้แก่ เปลือกโลก เนื้อโลก และแก่นโลก
และโครงสร้ำงโลกตำมสมบัติเชิงกล
แบ่งได้เป็น 5 ชั้น ได้แก่ ธรณีภำค
ฐำนธรณีภำค มัชฌิมภำค แก่นโลกชั้นนอก
และแก่นโลกชั้นใน
81 ว 3.2 ม.6/2 อธิบำยหลักฐำนทำงธรณีวิทยำ • แผ่นธรณีต่ำง ๆ เป็นส่วนประกอบของ

ที่สนับสนุนกำรเคลื่อนที่ของ
ธรณีภำค กำรเปลี่ยนแปลงขนำดและ
แผ่นธรณี
ตำแหน่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
กำรเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีดังกล่ำว
อธิบำยได้ตำมทฤษฎีธรณีแปรสัณฐำน
ซึ่งมีรำกฐำนมำจำกทฤษฎีทวีปเลื่อน
และทฤษฎีกำรแผ่ขยำยพื้นสมุทร
โดยมีหลักฐำนที่สนับสนุน ได้แก่ รูปร่ำง
ของขอบทวีปที่สำมำรถเชื่อมต่อกันได้
ควำมคล้ำยคลึงกันของกลุ่มหินและ
แนวเทือกเขำ ซำกดึกดำบรรพ์ ร่องรอย
กำรเคลื่อนที่ของตะกอนธำรน้ำแข็ง
ภำวะแม่เหล็กโลกบรรพกำล อำยุหินของ
พื้นมหำสมุทร รวมทั้งกำรค้นพบสันเขำ
กลำงสมุทร และร่องลึกก้นสมุทร
82 ว 3.2 ม.6/3 ระบุสำเหตุ และอธิบำยรูปแบบ • กำรพำควำมร้อนของแมกมำภำยในโลก

แนวรอยต่อของแผ่นธรณี
ทำให้เกิดกำรเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี
ที่สัมพันธ์กับกำรเคลื่อนที่ของ
ตำมทฤษฎีธรณีแปรสัณฐำน
แผ่นธรณี พร้อมยกตัวอย่ำง
ซึ่งนักวิทยำศำสตร์ได้สำรวจพบหลักฐำน
หลักฐำนทำงธรณีวิทยำที่พบ
ทำงธรณีวิทยำ ได้แก่ ธรณีสัณฐำนและ
ธรณีโครงสร้ำง ที่บริเวณแนวรอยต่อของ
แผ่นธรณี เช่น ร่องลึกก้นสมุทร หมู่เกำะ
ภูเขำไฟรูปโค้ง แนวภูเขำไฟ แนวเทือกเขำ
หุบเขำทรุด และสันเขำกลำงสมุทร รอยเลื่อน
นอกจำกนี้ยังพบกำรเกิดธรณีพิบัติภัย
ที่บริเวณแนวรอยต่อของแผ่นธรณี เช่น
แผ่นดินไหว ภูเขำไฟระเบิด สึนำมิ
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83 ว 3.2 ม.6/4 อธิบำยสำเหตุ กระบวนกำรเกิด
ภูเขำไฟระเบิด รวมทั้งสืบค้น
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบ
และนำเสนอแนวทำงกำรเฝ้ำระวัง
และกำรปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

84 ว 3.2 ม.6/5 อธิบำยสำเหตุ กระบวนกำรเกิด
ขนำดและควำมรุนแรง และผล
จำกแผ่นดินไหว รวมทั้งสืบค้น
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบ
และนำเสนอแนวทำงกำรเฝ้ำระวัง
และกำรปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

85 ว 3.2 ม.6/6 อธิบำยสำเหตุ กระบวนกำรเกิด
และผลจำกสึนำมิ รวมทั้งสืบค้น
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบ
และนำเสนอแนวทำงกำรเฝ้ำ
ระวังและกำรปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ซึ่งหลักฐำนดังกล่ำวสัมพันธ์กับรูปแบบ
กำรเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี
นักวิทยำศำสตร์จึงสรุปได้ว่ำแนวรอยต่อ
ของแผ่นธรณีมี 3 รูปแบบ ได้แก่
แนวแผ่นธรณีแยกตัว แนวแผ่นธรณี
เคลื่อนที่เข้ำหำกัน แนวแผ่นธรณีเคลื่อนที่
ผ่ำนกันในแนวรำบ
• ภูเขำไฟระเบิด เกิดจำกกำรแทรกดันของ

แมกมำขึ้นมำตำมส่วนเปรำะบำง หรือ
รอยแตกบนเปลือกโลก มักพบหนำแน่น
บริเวณรอยต่อระหว่ำงแผ่นธรณี ทำให้
บริเวณดังกล่ำวเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย
ผลจำกกำรระเบิดของภูเขำไฟมีทั้งประโยชน์
และโทษ จึงต้องศึกษำแนวทำงในกำรเฝ้ำระวัง
และกำรปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
• แผ่นดินไหวเกิดจำกกำรปลดปล่อย

พลังงำนที่สะสมไว้ของเปลือกโลกในรูป
ของคลื่นไหวสะเทือน แผ่นดินไหวมีขนำด
และควำมรุนแรงแตกต่ำงกัน มักเกิดขึ้น
บริเวณรอยต่อของแผ่นธรณี และพื้นที่
ภำยใต้อิทธิพลของกำรเคลื่อนของแผ่น
ธรณี ทำให้บริเวณดังกล่ำวเป็นพื้นที่
เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ซึ่งส่งผลให้
สิ่งก่อสร้ำงเสียหำย เกิดอันตรำยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน จึงต้องศึกษำแนวทำง
ในกำรเฝ้ำระวัง และกำรปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัย
• สึนำมิ คือ คลื่นน้ำที่เกิดจำกกำรแทนที่

มวลน้ำในปริมำณมหำศำล ส่วนมำกจะเกิด
ในทะเลหรือมหำสมุทร โดยคลืน่ มีลักษณะ
เฉพำะ คือ ควำมยำวคลื่นมำกและ
เคลื่อนที่ด้วยควำมเร็วสูง เมื่ออยู่กลำง
มหำสมุทรจะมีควำมสูงคลื่นน้อย และ
อำจเพิ่มควำมสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็วเมื่อคลื่น
เคลื่อนที่ผ่ำนบริเวณน้ำตื้น จึงทำให้พื้นที่
บริเวณชำยฝั่งบำงบริเวณเป็นพื้นที่เสี่ยง
ภัยสึนำมิ ก่อให้เกิดอันตรำยแก่มนุษย์
และสิ่งก่อสร้ำงในบริเวณชำยหำดนั้น
จึงต้องศึกษำแนวทำงในกำรเฝ้ำระวัง
และกำรปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๑๖๕
ชั้น
ม.6

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
86 ว 3.2 ม.6/7 อธิบำยปัจจัยสำคัญที่มีผล
• พื้นผิวโลกแต่ละบริเวณได้รับพลังงำน

ต่อกำรได้รับพลังงำนจำก
จำกดวงอำทิตย์ในปริมำณที่แตกต่ำงกัน
ดวงอำทิตย์แตกต่ำงกันในแต่ละ เนื่องจำกปัจจัยสำคัญหลำยประกำร เช่น
บริเวณของโลก
สัณฐำนและกำรเอียงของแกนโลก
ลักษณะของพื้นผิว ละอองลอย และเมฆ
ทำให้แต่ละบริเวณบนโลกมีอุณหภูมิ
ไม่เท่ำกัน ส่งผลให้มีควำมกดอำกำศ
แตกต่ำงกัน และเกิดกำรถ่ำยโอนพลังงำน
ระหว่ำงกัน
87 ว 3.2 ม.6/8 อธิบำยกำรหมุนเวียนของ
• กำรหมุนเวียนของอำกำศเกิดขึ้นจำก

อำกำศ ที่เป็นผลมำจำก
ควำมกดอำกำศที่แตกต่ำงกันระหว่ำงสอง
ควำมแตกต่ำงของควำมกดอำกำศ บริเวณ โดยอำกำศเคลื่อนที่จำกบริเวณที่มี
ควำมกดอำกำศสูงไปยังบริเวณที่มี
ควำมกดอำกำศต่ำ ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจน
ในกำรเคลื่อนที่ของอำกำศในแนวรำบ
และเมื่อพิจำรณำกำรเคลื่อนที่ของอำกำศ
ในแนวดิ่งจะพบว่ำอำกำศเหนือบริเวณ
ควำมกดอำกำศต่ำจะมีกำรยกตัวขึ้น
ขณะที่อำกำศเหนือบริเวณควำมกดอำกำศ
สูงจะจมตัวลง โดยกำรเคลื่อนที่ของ
อำกำศทั้งในแนวรำบและแนวดิ่งนี้ ทำให้
เกิดเป็นกำรหมุนเวียนของอำกำศ
88 ว 3.2 ม.6/9 อธิบำยทิศทำงกำรเคลื่อนที่
• กำรหมนุรอบตัวเองของโลกทำให้เกิด

ของอำกำศ ที่เป็นผลมำจำก
แรงคอริออลิส ส่งผลให้ทิศทำงกำรเคลื่อนที่
กำรหมุนรอบตัวเองของโลก
ของอำกำศเบนไป โดยอำกำศที่เคลื่อนที่
ในบริเวณซีกโลกเหนือจะเบนไปทำงขวำจำก
ทิศทำงเดิม ส่วนบริเวณซีกโลกใต้จะเบนไป
ทำงซ้ำยจำกทิศทำงเดิม
89 ว 3.2 ม.6/10 อธิบำยกำรหมุนเวียนของ
• โลกมีควำมกดอำกำศแตกต่ำงกันในแต่ละ

อำกำศตำมเขตละติจูด
บริเวณ รวมทั้งอิทธิพลจำกกำรหมุน
และผลที่มีต่อภูมิอำกำศ
รอบตัวเองของโลก ทำให้อำกำศในแต่ละ
ซีกโลกเกิดกำรหมุนเวียนของอำกำศ
ตำมเขตละติจูด แบ่งออกเป็น 3 แถบ
โดยแต่ละแถบมีภูมิอำกำศแตกต่ำงกัน
ได้แก่ กำรหมุนเวียนแถบขั้วโลกมีภูมิอำกำศ
แบบหนำวเย็น กำรหมุนเวียนแถบละติจูด
กลำงมีภูมิอำกำศแบบอบอุ่น และกำร
หมุนเวียนแถบเขตร้อนมีภูมิอำกำศแบบ
ร้อนชื้น
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๑๖๖
ชั้น
ม.6

ที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• นอกจำกนี้บริเวณรอยต่อของกำร
หมุนเวียนอำกำศแต่ละแถบละติจูด
จะมีลักษณะลมฟ้ำอำกำศที่แตกต่ำงกัน
เช่น บริเวณใกล้ศูนย์สูตรมีปริมำณ
หยำดน้ำฟ้ำเฉลี่ยสูงกว่ำบริเวณอื่น
บริเวณละติจูด 30 องศำ มีอำกำศแห้งแล้ง
ส่วนบริเวณละติจูด 60 องศำ อำกำศมี
ควำมแปรปรวนสูง
90 ว 3.2 ม.6/11 อธิบำยปัจจัยที่ทำให้เกิด
• กำรหมุนเวียนของกระแสน้ำผิวหน้ำ

กำรหมุนเวียนของน้ำผิวน้ำ
ในมหำสมุทร ได้รับอิทธิพลจำก
ในมหำสมุทร และรูปแบบ
กำรหมุนเวียนของอำกำศในแต่ละ
กำรหมุนเวียนของน้ำผิวหน้ำ
แถบละติจูดเป็นปัจจัยหลักทำให้บริเวณ
ในมหำสมุทร
ซีกโลกเหนือมีกำรหมุนเวียนของกระแสน้ำ
ผิวหน้ำในทิศทำงตำมเข็มนำฬิกำ และ
ทวนเข็มนำฬิกำในซีกโลกใต้ ซึ่งกระแสน้ำ
ผิวหน้ำในมหำสมุทรมีทั้งกระแสน้ำอุ่น
และกระแสน้ำเย็น
91 ว 3.2 ม.6/12 อธิบำยผลของกำรหมุนเวียน
• กำรหมุนเวียนอำกำศและน้ำในมหำสมุทร 
ของอำกำศ และน้ำผิวหน้ำ
ส่งผลต่อภูมิอำกำศ ลมฟ้ำอำกำศ สิ่งมีชีวิต
ในมหำสมุทรที่มีต่อลักษณะ
และสิ่งแวดล้อม เช่น กระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีม
ภูมิอำกำศ ลมฟ้ำอำกำศ
ที่ทำให้บำงประเทศในทวีปยุโรปไม่หนำวเย็น
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
เกินไป และเมื่อกำรหมุนเวียนอำกำศและ
น้ำในมหำสมุทรแปรปรวน ทำให้เกิด
ผลกระทบต่อสภำพลมฟ้ำอำกำศ เช่น
ปรำกฏกำรณ์เอลนีโญและลำนีญำ
ซึ่งเกิดจำกควำมแปรปรวนของลมค้ำและ
ส่งผลต่อประเทศที่อยู่บริเวณมหำสมุทร
แปซิฟิก
92 ว 3.2 ม.6/13 อธิบำยปัจจัยที่มีผลต่อ
• โลกได้รับพลังงำนจำกดวงอำทิตย์ โดย

กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศของ ปริมำณพลังงำนเฉลี่ยที่โลกได้รับเท่ำกับ
โลก พร้อมทั้งนำเสนอแนวทำง
พลังงำนเฉลี่ยที่โลกปลดปล่อยกลับสู่
ปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ อวกำศ ทำให้เกิดสมดุลพลังงำนของโลก
ที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในแต่ละปี
ภูมิอำกำศโลก
ค่อนข้ำงคงที่และมีลักษณะภูมิอำกำศที่ไม่
เปลี่ยนแปลง หำกสมดุลพลังงำนของโลก
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปจะทำให้อุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกและภูมิอำกำศเกิด
กำรเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกปัจจัยหลำย
ประกำรทั้งปัจจัยที่เกิดขึ้น ตำมธรรมชำติ
และกำรกระทำของมนุษย์ เช่น แก๊ส
เรือนกระจก ลักษณะผิวโลก และละอองลอย
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๑๖๗
ชั้น
ม.6

ม.4

ที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• มนุษย์มีส่วนช่วยในกำรชะลอกำรเปลี่ยนแปลง
ภูมิอำกำศโลกได้โดยกำรลดกิจกรรมที่ทำให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงสมดุลพลังงำน เช่น
ลดกำรปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกและ
ละอองลอย
93 ว 3.2 ม.6/14 แปลควำมหมำยสัญลักษณ์
• แผนที่อำกำศผิวพื้นแสดงข้อมูล

ลมฟ้ำอำกำศที่สำคัญจำก
กำรตรวจอำกำศ ในรูปแบบสัญลักษณ์
แผนที่อำกำศ และนำข้อมูล
หรือตัวเลข เช่น บริเวณควำมกดอำกำศสูง
สำรสนเทศต่ำง ๆ มำวำงแผน
หย่อมควำมกดอำกำศต่ำ พำยุหมุนเขตร้อน
กำรดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับ ร่องควำมกดอำกำศต่ำ กำรแปลควำมหมำย
สภำพลมฟ้ำอำกำศ
สัญลักษณ์ลมฟ้ำอำกำศ ทำให้ทรำบ
ลักษณะลมฟ้ำอำกำศ ณ บริเวณหนึ่ง
• กำรแปลควำมหมำยสัญลักษณ์ที่ปรำกฏ
บนแผนที่อำกำศ ร่วมกับข้อมูลสำรสนเทศ
ต่ำง ๆ เช่น โปรแกรมประยุกต์เกี่ยวกับ
กำรพยำกรณ์อำกำศ เรดำร์ตรวจอำกำศ
ภำพถ่ำยดำวเทียม สำมำรถนำมำวำงแผน
กำรดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภำพ
ลมฟ้ำอำกำศ เช่น กำรเลือกช่วงเวลำ
ในกำรเพำะปลูกให้สอดคล้องกับฤดูกำล
กำรเตรียมพร้อมรับมือสภำพอำกำศ
แปรปรวน
94 ว 4.1 ม.4/1 วิเครำะห์แนวคิดหลักของ
• ระบบทำงเทคโนโลยี เป็นกลุ่มของ

เทคโนโลยี ควำมสัมพันธ์กับ
ส่วนต่ำง ๆ ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไปประกอบ
ศำสตร์อื่น โดยเฉพำะวิทยำศำสตร์ เข้ำด้วยกันและทำงำนร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
หรือคณิตศำสตร์ รวมทั้ง
วัตถุประสงค์ โดยในกำรทำงำนของระบบ
ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ทำงเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย ตัวป้อน
ต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และ (input) กระบวนกำร (process) และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทำง
ผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กัน
ในกำรพัฒนำเทคโนโลยี
นอกจำกนี้ระบบทำงเทคโนโลยีอำจมี
ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อใช้
ปรับปรุงกำรทำงำนได้ตำมวัตถุประสงค์
โดยระบบทำงเทคโนโลยีอำจมีระบบย่อย
หลำยระบบ (sub-systems) ที่ทำงำน
สัมพันธ์กันอยู่ และหำกระบบย่อยใด
ทำงำนผิดพลำดจะส่งผลต่อกำรทำงำน
ของระบบอื่นด้วย
• เทคโนโลยีมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสำเหตุหรือ
ปัจจัยมำจำกหลำยด้ำน เช่น ปัญหำ ควำม
ต้องกำร ควำมก้ำวหน้ำของศำสตร์ต่ำง ๆ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๑๖๘
ชั้น
ม.4

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
95 ว 4.1 ม.4/2 ระบุปัญหำหรือควำมต้องกำร • ปัญหำหรือควำมต้องกำรที่มีผลกระทบต่อ 
ที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม สังคม เช่น ปัญหำด้ำนกำรเกษตร อำหำร
วิเครำะห์ข้อมูลและแนวคิด
พลังงำน กำรขนส่ง สุขภำพและกำรแพทย์
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหำที่มี
กำรบริกำร ซึ่งแต่ละด้ำนอำจมีได้
ควำมซับซ้อน เพื่อสังเครำะห์
หลำกหลำยปัญหำ
วิธีกำร เทคนิคในกำรแก้ปัญหำ • กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำโดยอำจใช้
โดยคำนึงถึงควำมถูกต้อง
เทคนิคหรือวิธีกำรวิเครำะห์ที่หลำกหลำย
ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ
ช่วยให้เข้ำใจเงือ่ นไขและกรอบของปัญหำ
ได้ชัดเจน จำกนั้นดำเนินกำรสืบค้น
รวบรวมข้อมูล ควำมรู้จำกศำสตร์ต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่กำรออกแบบ
แนวทำงกำรแก้ปัญหำ
96 ว 4.1 ม.4/3 ออกแบบวิธีกำรแก้ปัญหำ
• กำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจ

โดยวิเครำะห์ เปรียบเทียบ และ เลือกข้อมูลที่จำเป็น โดยคำนึงถึงทรัพย์สิน
ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น
ทำงปัญญำ เงื่อนไขและทรัพยำกร เช่น
ภำยใต้เงื่อนไขและทรัพยำกร
งบประมำณ เวลำ ข้อมูลและสำรสนเทศ
ที่มีอยู่ นำเสนอแนวทำง
วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ ช่วยให้ได้
กำรแก้ปัญหำให้ผู้อื่นเข้ำใจ
แนวทำงกำรแก้ปัญหำที่เหมำะสม
ด้วยเทคนิคหรือวิธีกำรที่
• กำรออกแบบแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
หลำกหลำย โดยใช้ซอฟต์แวร์
ทำได้หลำกหลำยวิธี เช่น กำรร่ำงภำพ
ช่วยในกำรออกแบบ วำงแผน
กำรเขียนแผนภำพ กำรเขียนผังงำน
ขั้นตอนกำรทำงำนและ
• ซอฟแวร์ช่วยในกำรออกแบบและนำเสนอ
ดำเนินกำรแก้ปัญหำ
มีหลำกหลำยชนิดจึงต้องเลือกใช้ให้เหมำะ
กับงำน
• กำรกำหนดขั้นตอนและระยะเวลำ
ในกำรทำงำนก่อนดำเนินกำรแก้ปัญหำ
จะช่วยให้กำรทำงำนสำเร็จได้ตำมเป้ำหมำย
และลดข้อผิดพลำดของกำรทำงำนที่อำจ
เกิดขึ้น
97 ว 4.1 ม.4/4 ทดสอบ ประเมินผล วิเครำะห์ • กำรทดสอบและประเมินผลเป็นกำรตรวจสอบ 
และให้เหตุผลของปัญหำหรือ
ชิ้นงำนหรือวิธีกำรว่ำสำมำรถแก้ปัญหำได้
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภำยใต้
ตำมวัตถุประสงค์ภำยใต้กรอบของปัญหำ
กรอบเงื่อนไข หำแนวทำง
เพื่อหำข้อบกพร่อง และดำเนินกำรปรับปรุง
กำรปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอ โดยอำจทดสอบซ้ำเพื่อให้สำมำรถแก้ไข
ผลกำรแก้ปัญหำ พร้อมทั้งเสนอ ปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
แนวทำงกำรพัฒนำต่อยอด
• กำรนำเสนอผลงำนเป็นกำรถ่ำยทอด
แนวคิด เพื่อให้ผู้อื่นเข้ำใจเกี่ยวกับ
กระบวนกำรทำงำนและชิ้นงำนหรือวิธีกำร
ที่ได้ ซึ่งสำมำรถทำได้หลำยวิธี เช่น กำรทำ
แผ่นนำเสนอผลงำน กำรจัดนิทรรศกำร
กำรนำเสนอผ่ำนสื่อออนไลน์ หรือกำร
นำเสนอต่อภำคธุรกิจ เพื่อกำรพัฒนำ
ต่อยอดสู่งำนอำชีพ
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๑๖๙
ชั้น
ม.4

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
98 ว 4.1 ม.4/5 ใช้ควำมรู้และทักษะเกี่ยวกับ
• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่ำงกัน

วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก
เช่น ไม้สังเครำะห์ โลหะ จึงต้องมีกำร
ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
วิเครำะห์สมบัติ เพื่อเลือกใช้ให้เหมำะสม
และเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
กับลักษณะของงำน
ในกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำงำน • กำรสร้ำงชิ้นงำนอำจใช้ควำมรู้ เรื่องกลไก
ได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสมและ
ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LDR sensor
ปลอดภัย
เฟือง รอก คำน วงจรสำเร็จรูป
• อุปกรณ์และเครื่องมือในกำรสร้ำงชิ้นงำน
หรือพัฒนำวิธีกำรมีหลำยประเภท
ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง เหมำะสม และ
ปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษำ
ม.5 99 ว 4.1 ม.5/1 ประยุกต์ใช้ควำมรู้และทักษะ • กำรทำโครงงำน เป็นกำรประยุกต์ใช้

จำกศำสตร์ต่ำง ๆ รวมทั้ง
ควำมรู้และทักษะจำกศำสตร์ต่ำง ๆ
ทรัพยำกรในกำรทำโครงงำน
รวมทั้งทรัพยำกรในกำรสร้ำงหรือพัฒนำ
เพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำงำน
ชิ้นงำนหรือวิธีกำร เพื่อแก้ปัญหำหรือ
อำนวยควำมสะดวกในกำรทำงำน
• กำรทำโครงงำนกำรออกแบบและ
เทคโนโลยีสำมำรถดำเนินกำรได้
โดยเริ่มจำก กำรสำรวจ สถำนกำรณ์
ปัญหำที่สนใจ เพื่อกำหนดหัวข้อโครงงำน
แล้วรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหำ ออกแบบแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
วำงแผน และดำเนินกำรแก้ปัญหำ
ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขวิธีกำร
แก้ปัญหำหรือชิ้นงำน และนำเสนอวิธีกำร
แก้ปัญหำ
ม.4 100 ว 4.2 ม.4/1 ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณ • กำรพัฒนำโครงงำน

ในกำรพัฒนำโครงงำนที่มี
• กำรนำแนวคิดเชิงคำนวณไปพัฒนำ
กำรบูรณำกำรกับวิชำอื่น
โครงงำนที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เช่น
อย่ำงสร้ำงสรรค์และเชื่อมโยง
กำรจัดกำรพลังงำน อำหำร กำรเกษตร
กับชีวิตจริง
กำรตลำด กำรค้ำขำย กำรทำธุรกรรม
สุขภำพ และสิ่งแวดล้อม
• ตัวอย่ำงโครงงำน เช่น ระบบดูแลสุขภำพ
ระบบอัตโนมัติควบคุมกำรปลูกพืช ระบบ
จัดเส้นทำงกำรขนส่งผลผลิต ระบบ
แนะนำกำรใช้งำนห้องสมุดที่มีกำรโต้ตอบ
กับผู้ใช้และเชื่อมต่อกับฐำนข้อมูล

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๑๗๐
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.5 101 ว 4.2 ม.5/1 รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล
และใช้ควำมรู้ด้ำนวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในกำรแก้ปัญหำหรือเพิ่มมูลค่ำ
ให้กับบริกำรหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ในชีวิตจริงอย่ำงสร้ำงสรรค์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• กำรนำควำมรู้ด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำใช้แก้ปัญหำกับชีวิตจริง
• กำรเพิ่มมูลค่ำให้บริกำรหรือผลิตภัณฑ์
• กำรเก็บข้อมูลและกำรจัดเตรียมข้อมูล
ให้พร้อมกับกำรประมวลผล
• กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ
• กำรประมวลผลข้อมูล และเครื่องมือ
• กำรทำข้อมูลให้เป็นภำพ (data
visualization) เช่น bar chart, scatter,
histogram
• กำรเลือกใช้แหล่งข้อมูล เช่น data.or.th,
wolfram alpha, OECD.org, ตลำด
หลักทรัพย์, world economic forum
• คุณค่ำของข้อมูลและกรณีศึกษำ
• กรณีศึกษำและวิธีกำรแก้ปัญหำ
• ตัวอย่ำงปัญหำ เช่น
- รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดควำม
สนใจและตรงตำมควำมต้องกำรผู้ใช้
ในแต่ละประเภท
- กำรกำหนดตำแหน่งป้ำยรถเมล์
เพื่อลดเวลำเดินทำงและปัญหำกำรจรำจร
- สำรวจควำมต้องกำรรับประทำนอำหำร
ในชุมชน และเลือกขำยอำหำรที่จะได้
กำไรสูงสุด
- ออกแบบรำยกำรอำหำร 7 วัน
สำหรับผู้ป่วยเบำหวำน
ม.6 102 ว 4.2 ม.6/1 ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
• กำรนำเสนอและแบ่งปันข้อมูล เช่น

ในกำรนำเสนอและแบ่งปัน
กำรเขียนบล็อก อัปโหลดวิดีโอ
ข้อมูลอย่ำงปลอดภัย
ภำพอินโฟกรำฟิก
มีจริยธรรม และวิเครำะห์
• กำรนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่ำง
กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ปลอดภัย เช่น ระมัดระวังผลกระทบที่
สำรสนเทศที่มีผลต่อกำรดำเนิน ตำมมำ เมื่อมีกำรแบ่งปันข้อมูลหรือ
ชีวิต อำชีพ สังคม และ
เผยแพร่ข้อมูล ไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนต่อ
วัฒนธรรม
ตนเองและผู้อื่น
• จริยธรรมในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
• เทคโนโลยีเกิดใหม่ แนวโน้มในอนำคต
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๑๗๑
ชั้น
ม.6

ที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

รวม 102 ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
• อำชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ
• ผลกระทบของเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ต่อกำรดำเนินชีวิต อำชีพ สังคม และ
วัฒนธรรม

ต้องรู้ ควรรู้

85

หมายเหตุ: ตัวชี้วัด ว 3.1 ม.6/4 มีลักษณะเฉพำะคือเป็นทั้งตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ รำยละเอียดดังนี้
ต้องรู้ : คำศัพท์ใหม่ที่ต้องทำควำมเข้ำใจร่วมกันประกอบกับเป็นกำรอธิบำยกระบวนกำรเกิดดำวฤกษ์
ดังนั้น ครูและนักเรียนควรร่วมกันวิเครำะห์และอภิปรำยกำรเปลี่ยนแปลงควำมดัน อุณหภูมิ
ขนำด จำกดำวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดำวฤกษ์
ควรรู้ : เรื่องปฏิกิริยำเทอร์มอนิวเคลียร์เป็นควำมรู้พื้นฐำนของวิชำฟิสิกส์
ดังนั้น นักเรียนสำมำรถทบทวนควำมรู้จำกวิชำฟิสิกส์ได้

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

18

172
สรุปตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔ - ๖
รวม

ตัวชี้วัดทั้งหมด
31
34
39
38
36
39
45
45
50
61
418

ต้องรู้
11
11
11
14
17
24
19
28
28
31
194

ควรรู้
20
23
28
24
19
15
26
17
22
30
224

หมายเหตุ

ข้อมูล สำระที่ 1 – 4 ณ วันที่ 15 สิงหำคม 2559
และสำระที่ 5 ณ วันที่ 19 พฤษภำคม 2564

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๑๗๓
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางที่ต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.1 1 ส ๑.๑ ป.๑/๑ บอกพุทธประวัติ หรือประวัติ
ของศำสดำที่ตนนับถือโดยสังเขป
2

3

4

5

6
7

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 พุทธประวัติโดยย่อ

 ประสูติ
 ตรัสรู้
 ปรินิพพำน
ส ๑.๑ ป.๑/๒ ชื่นชมและบอกแบบอย่ำง
 พุทธสำวก พุทธสำวิกำ

กำรดำเนินชีวิตและข้อคิด
 สำมเณรบัณฑิต
จำกประวัติสำวก ชำดก/เรื่องเล่ำ  ศำสนิกชนตัวอย่ำง
และศำสนิกชนตัวอย่ำง
 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ตำมที่กำหนด
ภูมิพลอดุลยเดช
ส ๑.๑ ป.๑/๓ บอกควำมหมำย ควำมสำคัญ
 พระรัตนตรัย

และเคำรพพระรัตนตรัย
 ศรัทธำพระพุทธ พระธรรม
ปฏิบัติตำมหลักธรรมโอวำท ๓
พระสงฆ์
ในพระพุทธศำสนำหรือหลักธรรม  โอวำท ๓
ของศำสนำที่ตนนับถือ
 ไม่ทำชั่ว
ตำมที่กำหนด
 ทำควำมดี
 ทำจิตให้บริสุทธิ์
(บริหำรจิตและเจริญปัญญำ)
ส ๑.๑ ป.๑/๔ เห็นคุณค่ำและสวดมนต์
 ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตำ

แผ่เมตตำ มีสติที่เป็นพื้นฐำน
 ควำมหมำยและประโยชน์ของสติ
ของสมำธิในพระพุทธศำสนำ
 ฟังเพลงและร้องเพลงอย่ำงมีสติ
หรือกำรพัฒนำจิต
 เล่นและทำงำนอย่ำงมีสติ
ตำมแนวทำงของศำสนำ
 ฝึกให้มีสติในกำรฟัง กำรอ่ำน
ที่ตนนับถือตำมที่กำหนด
กำรคิด กำรถำมและกำรเขียน
ส ๑.๒ ป.๑/๑ บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด
 กำรบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด

หรือศำสนสถำนของศำสนำ
หรือศำสนสถำน
ที่ตนนับถือ
 กำรพัฒนำทำควำมสะอำด
 กำรบริจำค
 กำรร่วมกิจกรรมทำงศำสนำ
ส ๑.๒ ป.๑/๒ แสดงตนเป็นพุทธมำมกะ
 กำรแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ

หรือแสดงตนเป็นศำสนิกชน
ของศำสนำที่ตนนับถือ
ส ๑.๒ ป.๑/๓ ปฏิบัติตนในศำสนพิธี พิธีกรรม  กำรปฏิบัติตนในวันสำคัญ

และวันสำคัญทำงศำสนำ
ทำงศำสนำ
ตำมที่กำหนดได้ถูกต้อง
 เข้ำร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ
 วันวิสำขบูชำ
 กำรบูชำพระรัตนตรัย
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๑๗๔
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.1 8 ส ๒.๑ ป.๑/๑ บอกประโยชน์และปฏิบัติตน
เป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัว
และโรงเรียน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 กำรเป็นสมำชิกที่ดีของ

ครอบครัวและโรงเรียน เช่น
o กตัญญูกตเวทีและเคำรพ
รับฟังคำสั่งสอนของพ่อ แม่
ญำติผู้ใหญ่ ครู และผู้มีพระคุณ
o รู้จักกล่ำวคำขอบคุณ ขอโทษ
กำรไหว้ผู้ใหญ่
o ปฏิบัติตำมข้อตกลง กติกำ
กฎ ระเบียบ ของครอบครัว
และโรงเรียน
o มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของครอบครัวและโรงเรียน
o มีเหตุผลและยอมรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้อื่น
o มีระเบียบวินัย มีน้ำใจ
 ประโยชน์ของกำรปฏิบัติตน
เป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัว
และโรงเรียน
9 ส ๒.๑ ป.๑/๒ ยกตัวอย่ำงควำมสำมำรถ
 ลักษณะควำมสำมำรถ

และลักษณะควำมดีของตนเอง
และควำมดีของตนเอง ผู้อื่น
และผู้อื่น เช่น
และบอกผลจำกกำรกระทำนั้น
o ควำมกตัญญูกตเวที
o ควำมมีระเบียบวินัย
o ควำมรับผิดชอบ
o ควำมขยัน อดทนอดกลั้น
o กำรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และช่วยเหลือผู้อื่น
o ควำมซื่อสัตย์สุจริต
o ควำมเมตตำกรุณำ
 ผลของกำรกระทำควำมดี
เช่น ภำคภูมิใจ มีควำมสุข
ได้รับกำรชื่นชม ยกย่อง
10 ส ๒.๒ ป.๑/๑ บอกโครงสร้ำง บทบำท
 โครงสร้ำงของครอบครัว

และหน้ำที่ของสมำชิก
และควำมสัมพันธ์ของบทบำท
ในครอบครัวและโรงเรียน
หน้ำที่ของสมำชิกในครอบครัว
 โครงสร้ำงของโรงเรียน
ควำมสัมพันธ์ของบทบำท
หน้ำที่ของสมำชิกในโรงเรียน
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๑๗๕
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.1 11 ส ๒.๒ ป.๑/๒ ระบุบทบำท สิทธิ หน้ำที่
ของตนเองในครอบครัว
และโรงเรียน
12 ส ๒.๒ ป.๑/๓ มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ
และทำกิจกรรมในครอบครัว
และโรงเรียนตำมกระบวนกำร
ประชำธิปไตย

13 ส ๓.๑ ป.๑/๑ ระบุสินค้ำ และบริกำรที่ใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

14 ส ๓.๑ ป.๑/๒ ยกตัวอย่ำงกำรใช้จ่ำยเงิน
ในชีวิตประจำวันที่ไม่เกินตัว
และเห็นประโยชน์ของกำรออม

15 ส ๓.๑ ป.๑/๓ ยกตัวอย่ำงกำรใช้ทรัพยำกร
ในชีวิตประจำวันอย่ำงประหยัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 ควำมหมำยและควำมแตกต่ำง

ของอำนำจตำมบทบำท สิทธิ
หน้ำที่ในครอบครัวและโรงเรียน
 กำรใช้อำนำจในครอบครัว
ตำมบทบำท สิทธิ หน้ำที่
 กิจกรรมตำมกระบวนกำร

ประชำธิปไตยในครอบครัว เช่น
กำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ในครอบครัว กำรรับฟังและ
แสดงควำมคิดเห็น
 กิจกรรมตำมกระบวนกำร
ประชำธิปไตยในโรงเรียน เช่น
เลือกหัวหน้ำห้อง ประธำน
ชุมนุม ประธำนนักเรียน
 สินค้ำและบริกำรที่ใช้อยู่ในชีวิต

ประจำวัน เช่น ดินสอ ปำกกำ
กระดำษ ยำสีฟัน
 สินค้ำและบริกำรที่ได้มำจำก
กำรใช้เงินซื้อ เช่น ซื้ออำหำร
จ่ำยค่ำบริกำรโทรศัพท์
 วิธีกำรใช้ประโยชน์จำกสินค้ำ
และบริกำร ให้คุ้มค่ำ
 กำรใช้จ่ำยเงินในชีวิตประจำวัน

เพื่อซื้อสินค้ำ และบริกำร
 ประโยชน์ของกำรใช้จ่ำยเงิน
ที่ไม่เกินตัว
 โทษของกำรใช้จ่ำยเงินเกินตัว
 ประโยชน์ของกำรออม

 ทรัพยำกรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
เช่น ดินสอ กระดำษ เสื้อผ้ำ
อำหำร ไฟฟ้ำ น้ำ
 ทรัพยำกรที่เป็นสมบัติส่วนรวม
เช่น โต๊ะ เก้ำอี้นักเรียน
สำธำรณูปโภคต่ำง ๆ
 วิธีกำรใช้ทรัพยำกร
ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม
อย่ำงถูกต้องและประหยัด
และคุ้มค่ำ

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๑๗๖
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.1 16 ส ๓.๒ ป.๑/๑ อธิบำยเหตุผลควำมจำเป็น
ที่คนต้องทำงำนอย่ำงสุจริต

17 ส ๔.๑ ป.๑/๑ บอกวัน เดือน ปี และ
กำรนับช่วงเวลำตำมปฏิทิน
ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
18 ส ๔.๑ ป.๑/๒ เรียงลำดับเหตุกำรณ์
ในชีวิตประจำวัน ตำมวันเวลำ
ที่เกิดขึ้น
19 ส ๔.๑ ป.๑/3 บอกประวัติควำมเป็นมำ
ของตนเองและครอบครัว
โดยสอบถำมผู้เกี่ยวข้อง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 ควำมหมำย ประเภท และ

ควำมสำคัญของกำรทำงำน
 ผลของกำรทำงำนประเภทต่ำง ๆ
ที่มีต่อครอบครัว และสังคม
 กำรทำงำนอย่ำงสุจริตทำให้
สังคมสงบสุข
 ชื่อ วัน เดือน ปี ตำมระบบ

สุริยคติที่ปรำกฏในปฏิทิน


ช่วงเวลำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
เช่น วันนี้ ตอนเช้ำ ตอนเย็น

ใช้คำบอกช่วงเวลำแสดงลำดับ
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้ในชีวิต
ประจำวัน
 วิธีกำรสืบค้นประวัติควำมเป็นมำ
ของตนเองและครอบครัว
อย่ำงง่ำย ๆ
 กำรบอกเล่ำประวัติควำมเป็นมำ
ของตนเองและครอบครัว
20 ส ๔.๒ ป.๑/๑ บอกควำมเปลี่ยนแปลง
 ควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพ
ของสภำพแวดล้อม สิ่งของ
แวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้
เครื่องใช้ หรือกำรดำเนินชีวิต
หรือกำรดำเนินชีวิตของอดีต
ของตนเองกับสมัยของพ่อแม่
กับปัจจุบันที่เป็นรูปธรรม
ปู่ย่ำ ตำยำย
และใกล้ตัวเด็ก เช่น
เทคโนโลยีทำงกำรเกษตร
วิวัฒนำกำร กำรคมนำคม
กำรสื่อสำร ฯลฯ
 สำเหตุและผลของกำร
เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่ำง ๆ
ตำมกำลเวลำ
21 ส ๔.๒ ป.๑/๒ บอกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต  เหตุกำรณ์สำคัญที่เกิดขึ้น
ทีม่ ีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน ในครอบครัว เช่น กำรย้ำยบ้ำน
กำรย้ำยโรงเรียน กำรสูญเสีย
บุคคลในครอบครัว









สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๑๗๗
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.1 22 ส ๔.๓ ป.๑/๑ อธิบำยควำมหมำยและควำมสำคัญ
ของสัญลักษณ์สำคัญของชำติไทย
และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

23 ส ๔.๓ ป.๑/๒ บอกสถำนที่สำคัญซึ่งเป็น
แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน

24 ส ๔.๓ ป.๑/๓ ระบุสิ่งที่ตนรักและภำคภูมิใจ
ในท้องถิ่น

25 ส 5.1 ป.1/1 จำแนกสิ่งแวดล้อมรอบตัว
ที่เกิดขึ้นเอง ตำมธรรมชำติ
และที่มนุษย์สร้ำงขึ้น

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 ควำมหมำยและควำมสำคัญ

ของสัญลักษณ์ ที่สำคัญ
ของชำติไทย ได้แก่ ชำติ
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
(ธงชำติ เพลงชำติ พระพุทธรูป
พระบรมฉำยำลักษณ์ ภำษำไทย
อักษรไทย)
 กำรเคำรพธงชำติ กำรร้อง
เพลงชำติและเพลงสรรเสริญ
พระบำรมี กำรเคำรพ
พระบรมฉำยำลักษณ์
กำรเคำรพศำสนวัตถุ
ศำสนสถำน
 เอกลักษณ์อื่น ๆ เช่น ศำสนำ
กำรแต่งกำย วัฒนธรรม
ประเพณีไทย เงินตรำ แผนที่
ประเทศไทย อำหำรไทย
(อำหำรไทยที่ต่ำงชำติยกย่อง
เช่น ต้มยำกุ้ง ผัดไทย)
 ตัวอย่ำงของแหล่งวัฒนธรรม

ในชุมชนที่ใกล้ตัวนักเรียน เช่น
วัด ตลำด พิพิธภัณฑ์ มัสยิด
โบสถ์คริสต์ โบรำณสถำน
โบรำณวัตถุ
 คุณค่ำและควำมสำคัญ
ของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน
ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว เป็นแหล่งเรียนรู้
 ตัวอย่ำงสิ่งที่เป็นควำมภำคภูมิใจ

ในท้องถิ่น เช่น สิ่งของ สถำนที่
ภำษำถิ่น วัฒนธรรมประเพณี
ที่เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียน
และเป็นรูปธรรมชัดเจน

 สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเอง
ตำมธรรมชำติ และที่มนุษย์
สร้ำงขึ้นที่บ้ำนและที่โรงเรียน
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๑๗๘
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.1 26 ส 5.1 ป.1/2 ระบุควำมสัมพันธ์ของตำแหน่ง
ระยะ ทิศของสิ่งต่ำง ๆ

27 ส 5.1 ป.1/3
28 ส 5.1 ป.1/4

29 ส 5.2 ป.1/1

30 ส 5.2 ป.1/2

31 ส 5.2 ป.1/3

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 ควำมสัมพันธ์ของตำแหน่ง
ระยะ ทิศของสิ่งต่ำง ๆ รอบตัว
เช่น ที่อยู่อำศัย บ้ำนของเพื่อน
บ้ำน ถนน ต้นไม้ ทุ่งนำ ไร่ สวน
ที่รำบ ภูเขำ แหล่งน้ำ
 ทิศหลัก (เหนือ ตะวันออกใต้
ตะวันตก) และที่ตั้งของสิ่งต่ำง ๆ
รอบตัว

ใช้แผนผังแสดงตำแหน่งของ
 แผนผังแสดงตำแหน่งของ
สิ่งต่ำง ๆ ในห้องเรียน
สิ่งต่ำง ๆ ในห้องเรียน

สังเกตและบอกกำรเปลี่ยนแปลง  กำรเปลี่ยนแปลงของ
ของสภำพอำกำศในรอบวัน
สภำพอำกำศในรอบวัน เช่น
กลำงวัน กลำงคืน ควำมร้อน
ของอำกำศ ฝน-เมฆ-ลม

บอกสิ่งแวดล้อมที่เกิด
 สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพที่มีผล
ตำมธรรมชำติที่ส่งผลต่อ
ต่อควำมเป็นอยู่ของมนุษย์
ควำมเป็นอยู่ของมนุษย์
เช่น ภูมิอำกำศมีผลต่อลักษณะ
ที่อยู่อำศัยและเครื่องแต่งกำย

สังเกตและเปรียบเทียบ
 กำรเปลี่ยนแปลงของ
กำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว
เพื่อกำรปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสม  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
ที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัติตน
อย่ำงเหมำะสม

มีส่วนร่วมในกำรดูแลสิ่งแวดล้อม  กำรปฏิบัติตนในกำรรักษำ
ที่บ้ำนและห้องเรียน
สิ่งแวดล้อม ในบ้ำนและ
ห้องเรียน
รวม 31 ตัวชี้วัด
11 20
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๑๗๙
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.๒ 1 ส ๑.๑ ป.๒/๑ บอกควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ
หรือศำสนำที่ตนนับถือ
2 ส ๑.๑ ป.๒/๒ สรุปพุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูติ
จนถึงกำรออกผนวช หรือประวัติ
ศำสดำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด
3 ส ๑.๑ ป.๒/๓ ชื่นชมและบอกแบบอย่ำง
กำรดำเนินชีวิตและข้อคิด
จำกประวัติสำวก ชำดก เรื่องเล่ำ
และศำสนิกชนตัวอย่ำง
ตำมที่กำหนด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 พระพุทธศำสนำเป็นอกลักษณ์

ของชำติไทย
 สรุปพุทธประวัติ

 ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพำน
 พุทธสำวก พุทธสำวิกำ

สำมเณรรำหุล
 ชำดก
 วำนรินทชำดก
 ศำสนิกชนตัวอย่ำง
 สมเด็จพระญำณสังวร
สมเด็จพระสังฆรำช
(เจริญ สุวฑฺฒโน)
4 ส ๑.๑ ป.๒/๔ บอกควำมหมำย ควำมสำคัญ
 โอวำท ๓
และเคำรพพระรัตนตรัย
 ไม่ทำชั่ว
ปฏิบัติตำมหลักธรรมโอวำท ๓
o เบญจศีล
ในพระพุทธศำสนำ หรือหลักธรรม
 ทำควำมดี
ของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด
o เบญจธรรม
o กตัญญูกตเวทีต่อครู
อำจำรย์ และโรงเรียน
 ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหำรจิต
และเจริญปัญญำ)
5 ส ๑.๑ ป.๒/๕ ชื่นชมกำรทำควำมดีของตนเอง  ตัวอย่ำงกำรกระทำควำมดี
บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียน ของตนเองและบุคคล
ตำมหลักศำสนำ
ในครอบครัว และในโรงเรียน
(ตำมสำระในข้อ ๔)
6 ส ๑.๑ ป.๒/๖ เห็นคุณค่ำและสวดมนต์ แผ่เมตตำ  ฝึกสวดมนต์ไหว้พระและแผ่
มีสติที่เป็นพื้นฐำนของสมำธิ
เมตตำ
ในพระพุทธศำสนำหรือกำรพัฒนำจิต  ควำมหมำยและประโยชน์
ตำมแนวทำงของศำสนำที่ตนนับถือ ของสติและสมำธิ
ตำมที่กำหนด
 ฝึกสมำธิเบื้องต้น
 ฝึกสติเบื้องต้นด้วยกิจกรรม
กำรเคลื่อนไหวอย่ำงมีสติ
 ฝึกให้มีสมำธิในกำรฟัง กำรอ่ำน
กำรคิด กำรถำม และกำรเขียน











สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๑๘๐
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.2 7 ส ๑.๑ ป.๒/๗ บอกชื่อศำสนำ ศำสดำ
และควำมสำคัญของคัมภีร์
ของศำสนำที่ตนนับถือ
และศำสนำอื่น ๆ

8 ส ๑.๒ ป.๒/1 ปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสม
ต่อสำวกของศำสนำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนดได้ถูกต้อง

9 ส ๑.๒ ป.๒/๒ ปฏิบัติตนในศำสนพิธี พิธีกรรม
และวันสำคัญทำงศำสนำ
ตำมที่กำหนดได้ถูกต้อง
10 ส ๒.๑ ป.๒/๑ ปฏิบัติตนตำมข้อตกลง กติกำ
กฎ ระเบียบและหน้ำที่
ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
11 ส ๒.๑ ป.๒/๒ ปฏิบัติตนตำมมำรยำทไทย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 ชื่อศำสนำ ศำสดำ และคัมภีร์

ของศำสนำต่ำง ๆ
 พระพุทธศำสนำ
o ศำสดำ : พระพุทธเจ้ำ
o คัมภีร์ : พระไตรปิฎก
 ศำสนำอิสลำม
o ศำสดำ : มุฮัมมัด
o คัมภีร์ : อัลกุรอำน
 คริสต์ศำสนำ
o ศำสดำ : พระเยซู
o คัมภีร์ : ไบเบิล
 กำรฝึกปฏิบัติมรรยำทชำวพุทธ

 กำรพนมมือ
 กำรไหว้
 กำรกรำบ
 กำรนั่ง
 กำรยืน กำรเดิน
 กำรเข้ำร่วมกิจกรรม

และพิธีกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับ
วันสำคัญทำงพุทธศำสนำ
o กำรทำบุญตักบำตร
o ประวัติวันอำสำฬหบูชำ
 ข้อตกลง กติกำ กฎระเบียบ

หน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติในครอบครัว
โรงเรียน สถำนที่สำธำรณะ
เช่น โรงภำพยนตร์ โบรำณสถำน
ฯลฯ
 กิริยำมำรยำทไทยเกี่ยวกับ

กำรแสดงควำมเคำรพ กำรยืน
กำรเดิน กำรนั่ง กำรพูด
กำรทักทำย กำรแต่งกำย
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๑๘๑
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.2 12 ส ๒.๑ ป.๒/๓ แสดงพฤติกรรมในกำรยอมรับ
ควำมคิด ควำมเชื่อ และกำรปฏิบัติ
ของบุคคลอื่นที่แตกต่ำงกัน
โดยปรำศจำกอคติ

13

14

15

16

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 กำรยอมรับควำมแตกต่ำง

ของคนในสังคม เรื่องควำมคิด
ควำมเชื่อ ควำมสำมำรถ และ
กำรปฏิบัติตนของบุคคลอื่น
ที่แตกต่ำงกัน เช่น
o บุคคลย่อมมีควำมคิด
ที่มีเหตุผล
o กำรปฏิบัติตนตำมพิธีกรรม
ตำมควำมเชื่อของบุคคล
o บุคคลย่อมมีควำมสำมำรถ
แตกต่ำงกัน
o ไม่พูดหรือแสดงอำกำรดูถูก
รังเกียจผู้อื่น ในเรื่องของ
รูปร่ำงหน้ำตำ สีผม สีผิว
ที่แตกต่ำงกัน
ส ๒.๑ ป.๒/๔ เคำรพในสิทธิ เสรีภำพของตนเอง  สิทธิและเสรีภำพของตนเอง

และผู้อื่น
และผู้อื่น เช่น
o เสรีภำพในกำรแสดง
ควำมคิดเห็น
o สิทธิและเสรีภำพในชีวิต
และร่ำงกำย
o สิทธิในทรัพย์สิน
ส ๒.๒ ป.๒/๑ อธิบำยควำมสัมพันธ์ของตนเอง  ควำมสัมพันธ์ของตนเอง

และสมำชิกในครอบครัวในฐำนะ และสมำชิกในครอบครัว
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
กับชุมชน เช่น กำรช่วยเหลือ
กิจกรรมของชุมชน
ส ๒.๒ ป.๒/๒ ระบุผู้มีบทบำท อำนำจ
 ผู้มีบทบำท อำนำจ

ในกำรตัดสินใจในโรงเรียน
ในกำรตัดสินใจในโรงเรียน
และชุมชน
และชุมชน เช่น ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำน
ส ๓.๑ ป.๒/๑ ระบุทรัพยำกรที่นำมำผลิตสินค้ำ  ทรัพยำกรที่นำมำใช้ในกำรผลิต

และบริกำรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
สินค้ำและบริกำรที่ใช้ในครอบครัว
และโรงเรียน เช่น ดินสอ และ
กระดำษที่ผลิตจำกไม้รวมทั้ง
เครื่องจักรและแรงงำนกำรผลิต
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๑๘๒
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.2 17 ส ๓.๑ ป.๒/๒ บอกที่มำของรำยได้และรำยจ่ำย
ของตนเองและครอบครัว
18 ส ๓.๑ ป.๒/๓ บันทึกรำยรับ-รำยจ่ำย
ของตนเอง
19 ส ๓.๑ ป.๒/๔ สรุปผลดีของกำรใช้จ่ำย
ที่เหมำะสมกับรำยได้
และกำรออม
20 ส ๓.๒ ป.๒/๑ อธิบำยกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำ
และบริกำรโดยวิธีต่ำง ๆ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 กำรประกอบอำชีพของครอบครัว

 รำยได้และรำยจ่ำยในภำพรวม
ของตนเองและครอบครัว

 วิธีกำรทำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย
ของตนเองอย่ำงง่ำย ๆ

 ผลดีของกำรใช้จ่ำยที่เหมำะสม
กับรำยได้
 กำรออมและผลดีของกำรออม
 ควำมหมำยและควำมสำคัญ

ของกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำ
และบริกำร


21 ส ๓.๒ ป.๒/๒ บอกควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ผู้ซื้อและผู้ขำย

22 ส ๔.๑ ป.๒/๑ ใช้คำระบุเวลำที่แสดงเหตุกำรณ์
ในอดีต ปัจจุบัน และอนำคต

23 ส ๔.๑ ป.๒/๒ ลำดับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น
ในครอบครัว หรือในชีวิต
ของตนเองโดยใช้หลักฐำน
ที่เกี่ยวข้อง
24 ส ๔.๒ ป.๒/๑ สืบค้นถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ในวิถีชีวิตประจำวันของคน
ในชุมชนของตนจำกอดีต
ถึงปัจจุบัน

ลักษณะของกำรแลกเปลี่ยน
สินค้ำและบริกำร โดยไม่ใช้เงิน
รวมทั้งกำรแบ่งปันกำรช่วยเหลือ

ควำมหมำยและบทบำท
ของผู้ซื้อและผู้ขำย
 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ซื้อ
และผู้ขำยในกำรกำหนดรำคำ
สินค้ำและบริกำร
 คำที่แสดงช่วงเวลำในอดีต
ปัจจุบัน และอนำคต เช่น วันนี้
เมื่อวำนนี้ พรุ่งนี้ เดือนนี้
เดือนหน้ำ เดือนก่อน
 วันสำคัญที่ปรำกฏในปฏิทินที่
แสดงเหตุกำรณ์สำคัญในอดีต
และปัจจุบัน
 วิธีกำรสืบค้นเหตุกำรณ์
ที่ผ่ำนมำแล้ว ที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองและครอบครัว
โดยใช้หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง เช่น
ภำพถ่ำย สูติบัตร ทะเบียนบ้ำน
 วิธีกำรสืบค้นข้อมูลอย่ำงง่ำย ๆ
เช่น กำรสอบถำมพ่อแม่ ผู้รู้
ในชุมชน
 วิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น
กำรประกอบอำชีพ กำรแต่งกำย
กำรสื่อสำร ประเพณีในชุมชน
จำกอดีตถึงปัจจุบัน
 สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน
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๑๘๓
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.2 25 ส ๔.๒ ป.๒/๒ อธิบำยผลกระทบของกำร
เปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 กำรเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต

ของคนในชุมชนทำงด้ำนต่ำง ๆ
 ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลง
ที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน

26 ส ๔.๓ ป.๒/๑ ระบุบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่น  บุคคลในท้องถิ่นที่ทำคุณประโยชน์
ต่อกำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรม
หรือประเทศชำติ
และควำมมั่นคงของท้องถิ่น
และประเทศชำติในอดีต
ที่ควรนำเป็นแบบอย่ำง
 ผลงำนของบุคคลในท้องถิ่น
ที่น่ำภำคภูมิใจ

27 ส ๔.๓ ป.๒/๒ ยกตัวอย่ำงวัฒนธรรม ประเพณี  ตัวอย่ำงของวัฒนธรรม
และภูมิปัญญำไทยที่ภำคภูมิใจ
ประเพณีไทย เช่น
และควรอนุรักษ์ไว้
กำรทำควำมเคำรพ อำหำรไทย
ภำษำไทย ประเพณีสงกรำนต์
ฯลฯ
 คุณค่ำของวัฒนธรรม และ
ประเพณีไทย ที่มีต่อสังคมไทย
 ภูมิปัญญำของคนไทยในท้องถิ่น
ของนักเรียน

 สิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ
28 ส 5.1 ป.2/1 ระบุสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ
และที่มนุษย์สร้ำงขึ้น ซึ่งปรำกฏ
กับที่มนุษย์ สร้ำงขึ้น ซึ่งปรำกฏ
ระหว่ำงบ้ำนกับโรงเรียน
ระหว่ำงบ้ำนกับโรงเรียน

 ตำแหน่งและลักษณะ
29 ส 5.1 ป.2/2 ระบุตำแหน่งและลักษณะ
ทำงกำยภำพ ของสิ่งต่ำง ๆ
ทำงกำยภำพของสิ่งต่ำง ๆ
ที่ปรำกฏในแผนผัง แผนที่
ที่ปรำกฏในแผนที่ แผนผัง
รูปถ่ำย และลูกโลก
รูปถ่ำย และลูกโลก เช่น ภูเขำ
ที่รำบ แม่น้ำ ต้นไม้ ทะเล

30 ส 5.1 ป.2/3 สังเกตและแสดงควำมสัมพันธ์  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโลก
ระหว่ำงโลก ดวงอำทิตย์และ
ดวงอำทิตย์และดวงจันทร์
ดวงจันทร์ที่ทำให้เกิด
ที่ทำให้เกิดปรำกฏกำรณ์ เช่น
ปรำกฏกำรณ์
ข้ำงขึ้น ข้ำงแรม ฤดูกำลต่ำง ๆ

 ควำมสำคัญของสิ่งแวดล้อม
31 ส 5.2 ป.2/1 อธิบำยควำมสำคัญของ
สิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ
ทำงธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
และที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
ที่มนุษย์สร้ำงขึ้นในกำรดำเนิน
ชีวิต
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๑๘๔
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.2 32 ส 5.2 ป.2/2 จำแนกและใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
ที่ใช้แล้วไม่หมดไป ที่ใช้แล้วหมดไป
และสร้ำงทดแทนขึ้นใหม่ได้
อย่ำงคุ้มค่ำ

33 ส 5.2 ป.2/3 อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ฤดูกำล กับกำรดำเนินชีวิตของ
มนุษย์
34 ส 5.2 ป.2/4 มีส่วนร่วมในกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน
รวม 34 ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 ประเภทของทรัพยำกรธรรมชำติ
- ใช้แล้วไม่หมดไป เช่น อำกำศ
แสงอำทิตย์
- ใช้แล้วหมดไป เช่น แร่
ถ่ำนหิน น้ำมัน ก๊ำซธรรมชำติ
- สร้ำงทดแทนขึ้นใหม่ได้
เช่น น้ำ ดิน ป่ำไม้ สัตว์ป่ำ
 กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำงคุ้มค่ำ

 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงฤดูกำล
กับกำรดำเนินชีวิตของมนุษย์
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อโรงเรียน
 กำรรักษำและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน
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๑๘๕
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.๓ 1 ส ๑.๑ ป.๓/๑ อธิบำยควำมสำคัญ
ของพระพุทธศำสนำ
หรือศำสนำที่ตนนับถือ
ในฐำนะที่เป็นรำกฐำนสำคัญ
ของวัฒนธรรมไทย
2 ส ๑.๑ ป.๓/๒ สรุปพุทธประวัติตั้งแต่
กำรบำเพ็ญเพียร จนถึง
ปรินิพพำน หรือประวัติ
ของศำสดำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด
3 ส ๑.๑ ป.๓/๓ ชื่นชมและบอกแบบอย่ำง
กำรดำเนินชีวิตและข้อคิด
จำกประวัติสำวก ชำดก เรื่องเล่ำ
และศำสนิกชนตัวอย่ำง
ตำมที่กำหนด
4 ส ๑.๑ ป.๓/๔ บอกควำมหมำย ควำมสำคัญ
ของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์
ของศำสนำที่ตนนับถือ
5 ส ๑.๑ ป.๓/๕ แสดงควำมเคำรพพระรัตนตรัย
และปฏิบัติตำมหลักธรรมโอวำท ๓
ในพระพุทธศำสนำหรือหลักธรรม
ของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 พระพุทธศำสนำมีอิทธิพล

ต่อกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
ทำงวัฒนธรรมไทยอันเกิดจำก
ควำมศรัทธำ เช่น วัด ภำพวำด
พระพุทธรูป วรรณคดี
สถำปัตยกรรมไทย
 สรุปพุทธประวัติโดยย่อ

(ทบทวน)



 ศำสนิกชนตัวอย่ำง


สมเด็จพระพุฒำจำรย์
(โต พฺรหฺมรสี)

ควำมสำคัญของพระไตรปิฎก
เช่น เป็นแหล่งอ้ำงอิง
ของหลักธรรมคำสอน
 หลักธรรมสำคัญ
o สติ-สัมปชัญญะ
o สังคหวัตถุ ๔
 พุทธศำสนสุภำษิต
 อตฺตำ หิ อตฺตโน นำโถ
ตนแลเป็นที่พึ่งของตน
6 ส ๑.๑ ป.๓/๖ เห็นคุณค่ำและสวดมนต์ แผ่เมตตำ  ฝึกสวดมนต์ ไหว้พระ
สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
มีสติที่เป็นพื้นฐำนของสมำธิ
ในพระพุทธศำสนำ หรือกำรพัฒนำจิต และแผ่เมตตำ
ตำมแนวทำงของศำสนำที่ตนนับถือ  ควำมหมำยและประโยชน์
ของสติและสมำธิ
ตำมที่กำหนด
 ประโยชน์ของกำรฝึกสติ
 ฝึกสมำธิเบื้องต้นด้วยกำรนับ
ลมหำยใจ
 ฝึกกำรยืน กำรเดิน กำรนั่ง
และกำรนอนอย่ำงมีสติ
 ฝึกให้มีสมำธิในกำรฟัง กำรอ่ำน
กำรคิด กำรถำม และกำรเขียน
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๑๘๖
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.3 7 ส ๑.๑ ป.๓/๗ บอกชื่อ ควำมสำคัญและปฏิบัตติ น
ได้อย่ำงเหมำะสมต่อศำสนวัตถุ
ศำสนสถำน และศำสนบุคคล
ของศำสนำอื่น ๆ

8 ส ๑.๒ ป.๓/๑ ปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสมต่อสำวก
ศำสนสถำน ศำสนวัตถุของศำสนำ
ที่ตนนับถือตำมที่กำหนดได้ถูกต้อง

9 ส ๑.๒ ป.๓/๒ เห็นคุณค่ำและปฏิบัติตน
ในศำสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญ
ทำงศำสนำตำมที่กำหนด
ได้ถูกต้อง
10 ส ๑.๒ ป.๓/๓ แสดงตนเป็นพุทธมำมกะ
หรือแสดงตนเป็นศำสนิกชน
ของศำสนำที่ตนนับถือ
11 ส ๒.๑ ป.๓/๑ สรุปประโยชน์และปฏิบัติตน
ตำมประเพณีและวัฒนธรรม
ในครอบครัวและท้องถิ่น

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 ชื่อและควำมสำคัญของศำสนวัตถุ

ศำสนสถำน และศำสนบุคคล
ในพระพุทธศำสนำ ศำสนำ
อิสลำม คริสต์ศำสนำ
 กำรปฏิบัติตนที่เหมำะสม
ต่อศำสนวัตถุ ศำสนสถำน
และศำสนบุคคลในศำสนำอื่น ๆ
 ฝึกปฏิบัติมรรยำทชำวพุทธ

o กำรลุกขึ้นยืนรับ
o กำรต้อนรับ
o กำรรับ ส่งสิ่งของแก่พระภิกษุ
o มรรยำทในกำรสนทนำ
o กำรสำรวมกิริยำมำรยำท
o กำรแต่งกำยที่เหมำะสม
เมื่ออยู่ในวัดและพุทธสถำน
o กำรดูแลรักษำศำสนวัตถุ
และศำสนสถำน
 ปฏิบัติตนในศำสนพิธี

o กำรอำรำธนำศีล
 กำรปฏิบัติตนในวันอำสำฬหบูชำ


ควำมเป็นมำของกำรแสดงตน
เป็นพุทธมำมกะ

ประเพณีและวัฒนธรรม
ในครอบครัว กำรกระทำ
กิจกรรมร่วมกันในครอบครัว
ตำมศำสนำที่ตนนับถือ
 ประเพณีและวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น
12 ส ๒.๑ ป.๓/๒ บอกพฤติกรรมกำรดำเนินชีวิต  พฤติกรรมของตนเองและเพื่อน ๆ 
ของตนเองและผู้อื่นที่อยู่ในกระแส ในชีวิตประจำวัน เช่น กำรทักทำย
กำรทำควำมเคำรพ กำรปฏิบัติ
วัฒนธรรมที่หลำกหลำย
ตำมศำสนพิธี กำรรับประทำน
อำหำร กำรใช้ภำษำ (ภำษำถิ่น
กับภำษำรำชกำรและภำษำอื่น ๆ
ฯลฯ)
 สำเหตุที่ทำให้พฤติกรรม
กำรดำเนินชีวิตในปัจจุบัน
ของนักเรียนและผู้อื่นแตกต่ำงกัน
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๑๘๗
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.3 13 ส ๒.๑ ป.๓/๓ อธิบำยควำมสำคัญ
ของวันหยุดรำชกำรที่สำคัญ

14 ส ๒.๑ ป.๓/๔

15 ส ๒.๒ ป.๓/๑

16 ส ๒.๒ ป.๓/๒

17 ส ๒.๒ ป.๓/๓

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 วันหยุดรำชกำรที่สำคัญ เช่น

o วันหยุดเกี่ยวกับชำติ
และพระมหำกษัตริย์ เช่น
วันจักรี วันรัฐธรรมนูญ
วันฉัตรมงคล วันเฉลิม
พระชนมพรรษำ
o วันหยุดรำชกำรเกี่ยวกับ
ศำสนำ เช่น วันมำฆบูชำ
วันวิสำขบูชำ วันอำสำฬหบูชำ
วันเข้ำพรรษำ
o วันหยุดรำชกำรเกี่ยวกับ
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
เช่น วันสงกรำนต์ วันพืชมงคล
ยกตัวอย่ำงบุคคลซึ่งมีผลงำน
 บุคคลที่มีผลงำนเป็นประโยชน์

ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน
และท้องถิ่นของตน
 ลักษณะผลงำนที่เป็นประโยชน์
แก่ชุมชนและท้องถิ่น
ระบุบทบำทหน้ำที่ของสมำชิก  บทบำทหน้ำที่ของสมำชิก

ของชุมชนในกำรมีส่วนร่วม
ในชุมชน
ในกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมกระบวนกำร  กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ
ประชำธิปไตย
ตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
วิเครำะห์ควำมแตกต่ำง
 กำรออกเสียงโดยตรง

ของกระบวนกำรกำรตัดสินใจ
และกำรเลือกตัวแทนออกเสียง
ในชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชน  วิธีกำรเลือกตัวแทนอย่ำงถูกต้อง
โดยวิธีกำรออกเสียงโดยตรงและ
และเหมำะสม
กำรเลือกตัวแทนออกเสียง
ยกตัวอย่ำงกำรเปลี่ยนแปลง
 กำรตัดสินใจของบุคคล และ

ในชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชน
กลุ่มที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นผลจำกกำรตัดสินใจ
ในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน
ของบุคคลและกลุ่ม
o กำรเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน
เช่น กำรเลือกหัวหน้ำห้อง
คณะกรรมกำรห้องเรียน
o กำรเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน
เช่น เลือกประธำนนักเรียน
คณะกรรมกำรนักเรียน
o กำรเปลี่ยนแปลงในชุมชน
เช่น กำรเลือกผู้ใหญ่บ้ำน
กำนัน สมำชิก อบต. อบจ.
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๑๘๘
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.3 18 ส ๓.๑ ป.๓/๑ จำแนกควำมต้องกำรและ
ควำมจำเป็นในกำรใช้สินค้ำและ
บริกำรในกำรดำรงชีวิต

19 ส ๓.๑ ป.๓/๒

20 ส ๓.๑ ป.๓/๓

21 ส ๓.๒ ป.๓/๑

22 ส ๓.๒ ป.๓/๒

23 ส ๓.๒ ป.๓/๓

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 สินค้ำที่จำเป็นในกำรดำรงชีวิต

ที่เรียกว่ำ ปัจจัย ๔
 สินค้ำที่เป็นควำมต้องกำร
ของมนุษย์ อำจเป็นสินค้ำ
ที่จำเป็นหรือไม่จำเป็น
ต่อกำรดำรงชีวิต
 หลักกำรเลือกสินค้ำที่จำเป็น
วิเครำะห์กำรใช้จ่ำยของตนเอง  ใช้บัญชีรับจ่ำยวิเครำะห์

กำรใช้จ่ำยที่จำเป็น
และเหมำะสม
 วำงแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
ของตนเอง
 วำงแผนกำรนำเงินที่เหลือจ่ำย
มำใช้อย่ำงเหมำะสม
อธิบำยได้ว่ำทรัพยำกร
 ควำมหมำยของกำรผลิต

ที่มีอยู่จำกัดมีผลต่อกำรผลิต
และกำรบริโภค
และบริโภคสินค้ำและบริกำร
 ปัญหำพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ
ที่เกิดจำกควำมหำยำก
ของทรัพยำกรกับควำมต้องกำร
ของมนุษย์ที่มีไม่จำกัด
บอกสินค้ำและบริกำรที่รัฐจัดหำ  สินค้ำและบริกำรที่ภำครัฐ

และให้บริกำรแก่ประชำชน
ทุกระดับจัดหำและให้บริกำร
แก่ประชำชน เช่น ถนน โรงเรียน
สวนสำธำรณะ กำรสำธำรณสุข
กำรบรรเทำสำธำรณภัย
บอกควำมสำคัญของภำษี
 ควำมหมำยและควำมสำคัญ

และบทบำทของประชำชน
ของภำษีที่รัฐนำมำสร้ำง
ในกำรเสียภำษี
ควำมเจริญและให้บริกำร
แก่ประชำชน
 บทบำทหน้ำที่ของประชำชน
ในกำรเสียภำษี
อธิบำยเหตุผลกำรแข่งขัน
 ควำมสำคัญและผลกระทบ

ทำงกำรค้ำ ที่มีผลทำให้รำคำ
ของกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
สินค้ำลดลง
ที่มีผล ทำให้รำคำสินค้ำลดลง
เช่น กิจกรรมตลำดนัดนักเรียน
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๑๘๙
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.3 24 ส ๔.๑ ป.๓/๑ เทียบศักรำชที่สำคัญตำมปฏิทิน
ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

25

26

27

28

29

30

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 วิธีกำรเทียบ พ.ศ. เป็น ค.ศ.
หรือ ค.ศ. เป็น พ.ศ.
 ตัวอย่ำงกำรเทียบศักรำช
ในเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียน เช่น ปีเกิดของนักเรียน
ส ๔.๑ ป.๓/๒ แสดงลำดับเหตุกำรณ์สำคัญ
 วิธีกำรสืบค้นเหตุกำรณ์สำคัญ
ของโรงเรียนและชุมชน
ของโรงเรียน และชุมชน
โดยระบุหลักฐำนและ
โดยใช้หลักฐำนและแหล่ง
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 ใช้เส้นเวลำ (Time Line) ลำดับ
เหตุกำรณ์ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
และชุมชน
ส ๔.๒ ป.๓/๑ ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพล
 ปัจจัยกำรตั้งถิ่นฐำนของชุมชน
ต่อกำรตั้งถิ่นฐำน
ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยทำงภูมิศำสตร์
และพัฒนำกำรของชุมชน
และปัจจัยทำงสังคม เช่น
ควำมเจริญทำงเทคโนโลยี
กำรคมนำคม ควำมปลอดภัย
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนำกำร
ของชุมชน ทั้งปัจจัยทำงภูมิศำสตร์
และปัจจัยทำงสังคม
ส ๔.๒ ป.๓/๒ สรุปลักษณะทีส่ ำคัญ
 ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ของขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรม ชุมชนของตน
และวัฒนธรรมของชุมชน
ที่เกิดจำกปัจจัยทำงภูมิศำสตร์
และปัจจัยทำงสังคม
 ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ส ๔.๒ ป.๓/๓ เปรียบเทียบควำมเหมือน
และวัฒนธรรมของชุมชน
และควำมต่ำงทำงวัฒนธรรม
ใกล้เคียงที่มีควำมเหมือน
ของชุมชนตนเองกับชุมชน อื่น ๆ
และควำมต่ำงกับชุมชน
ของตนเอง
ส ๔.๓ ป.๓/๑ ระบุพระนำมและพระรำชกรณียกิจ  พระรำชประวัติพระรำชกรณียกิจ
โดยสังเขปของพระมหำกษัตริยไ์ ทย โดยสังเขปของพระบำทสมเด็จ
ที่เป็นผู้สถำปนำอำณำจักรไทย
พระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก
มหำรำช ผู้สถำปนำอำณำจักร
รัตนโกสินทร์
ส ๔.๓ ป.๓/๒ อธิบำยพระรำชประวัติ
 พระรำชประวัติ และพระรำช
และพระรำชกรณียกิจ
กรณียกิจของพระบำทสมเด็จ
ของพระมหำกษัตริย์
พระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ในรัชกำลปัจจุบัน โดยสังเขป
และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ โดยสังเขป

ต้องรู้ ควรรู้
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๑๙๐
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.3 31 ส ๔.๓ ป.๓/๓ เล่ำวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย
ที่มีส่วนปกป้องประเทศชำติ
32 ส 5.1 ป.3/1 สำรวจข้อมูลทำงภูมิศำสตร์
ในโรงเรียนและชุมชน โดยใช้
แผนผัง แผนที่ และรูปถ่ำย
เพื่อแสดงควำมสัมพันธ์ของ
ตำแหน่ง ระยะ ทิศทำง
33 ส 5.1 ป.3/2 วำดแผนผังเพื่อแสดงตำแหน่ง
ที่ตงั้ ของสถำนที่สำคัญในบริเวณ
โรงเรียนและชุมชน
34 ส 5.2 ป.3/1 เปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับ
ปัจจุบัน
35 ส 5.2 ป.3/2 อธิบำยกำรใช้ประโยชน์
จำกสิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยำกรธรรมชำติในกำรสนอง
ควำมต้องกำรพื้นฐำนของมนุษย์
และ กำรประกอบอำชีพ

36 ส 5.2 ป.3/3 อธิบำยสำเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษ
โดยมนุษย์
37 ส 5.2 ป.3/4 อธิบำยควำมแตกต่ำงของลักษณะ
เมืองและชนบท
38 ส 5.2 ป.3/5 อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ลักษณะทำงกำยภำพกับ
กำรดำเนินชีวิตของคนในชุมชน
39 ส 5.2 ป.3/6 มีส่วนร่วมในกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
รวม ๓9 ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย
ที่มีส่วนปกป้องประเทศชำติ
เช่น ชำวบ้ำนบำงระจัน
สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช
 ข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ในชุมชน
 แผนที่ แผนผัง และรูปถ่ำย
 ควำมสัมพันธ์ของตำแหน่ง
ระยะ ทิศทำง
ตำแหน่งที่ตั้งของสถำนที่สำคัญ
ในบริเวณโรงเรียนและชุมชน
เช่น สถำนที่รำชกำร ตลำด
โรงพยำบำล ไปรษณีย์
 สิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีต
กับปัจจุบัน
- สิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ
- สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
 กำรใช้ประโยชน์จำก
สิ่งแวดล้อมในกำรดำเนินชีวิต
ของมนุษย์ เช่น กำรคมนำคม
บ้ำนเรือน และกำรประกอบ
อำชีพในชุมชน
 กำรประกอบอำชีพที่เป็น
ผลมำจำกสิ่งแวดล้อม
ทำงธรรมชำติในชุมชน
 ควำมหมำยและประเภทของ
มลพิษโดยมนุษย์
 สำเหตุของกำรเกิดมลพิษ
ที่เกิดจำกกำรกระทำของมนุษย์
 ลักษณะของเมืองและชนบท
เช่น สิ่งปลูกสร้ำง กำรใช้ที่ดิน
กำรประกอบอำชีพ
 ภูมิประเทศ และภูมิอำกำศ
ที่มีผลต่อกำรดำเนินชีวิตของคน
ในชุมชน
 ผลกระทบของกำรเปลีย
่ นแปลง
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชน
 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ต้องรู้ ควรรู้
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สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๑๙๑
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางที่ต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.4 1 ส ๑.๑ ป.๔/๑ อธิบำยควำมสำคัญ
ของพระพุทธศำสนำ
หรือศำสนำที่ตนนับถือ
ในฐำนะเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของศำสนิกชน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ

 พระพุทธศำสนำ ในฐำนะ
ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
 เป็นศูนย์รวมกำรทำควำมดี
และพัฒนำจิตใจ เช่น
ฝึกสมำธิ สวดมนต์
ศึกษำหลักธรรม
 เป็นที่ประกอบศำสนพิธี
(กำรทอดกฐิน กำรทอดผ้ำป่ำ
กำรเวียนเทียน กำรทำบุญ)
 เป็นแหล่งทำกิจกรรม
ทำงสังคม เช่น กำรจัด
ประเพณีท้องถิ่น กำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรชุมชน และกำร
ส่งเสริมพัฒนำชุมชน
2 ส ๑.๑ ป.๔/๒ สรุปพุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรม  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน)

จนถึงประกำศธรรม หรือประวัติ
 ตรัสรู้
ศำสดำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด
 ประกำศธรรม ได้แก่
o แสดงโอวำทปำฏิโมกข์
3 ส ๑.๑ ป.๔/๓ เห็นคุณค่ำ และปฏิบัติตน
 พุทธสำวก พุทธสำวิกำ

ตำมแบบอย่ำงกำรดำเนินชีวิต
 พระอุรุเวลกัสสปะ
และข้อคิดจำกประวัติสำวก ชำดก  ชำดก
เรื่องเล่ำและศำสนิกชนตัวอย่ำง
 กุฏิทูสกชำดก
ตำมที่กำหนด
 ศำสนิกชนตัวอย่ำง
 สมเด็จพระศรีนครินทรำ
บรมรำชชนนี

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.4 4 ส ๑.๑ ป.๔/๔ แสดงควำมเคำรพพระรัตนตรัย
ปฏิบัติตำมไตรสิกขำและหลักธรรม
โอวำท ๓ ในพระพุทธศำสนำหรือ
หลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด

5 ส ๑.๑ ป.๔/๕ ชื่นชมกำรทำควำมดีของตนเอง

บุคคลในครอบครัว โรงเรียน
และชุมชนตำมหลักศำสนำ
พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติ
ในกำรดำเนินชีวิต

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 พระรัตนตรัย
o ศรัทธำ ๔
 พระพุทธ
o พุทธคุณ ๓
 พระธรรม
o หลักกรรม
 พระสงฆ์
 ไตรสิกขำ
 ศีล
 โอวำท ๓
 ไม่ทำชั่ว
o ทุจริต ๓
 ทำควำมดี
o สุจริต ๓
o พรหมวิหำร ๔
o กตัญญูกตเวทีต่อ
ประเทศชำติ
o มงคล ๓๘
- เคำรพ
- ถ่อมตน
- ทำควำมดีให้พร้อมไว้ก่อน
 ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหำรจิต
และเจริญปัญญำ)
 พุทธศำสนสุภำษิต
 สุขำ สงฺฆสฺส สำมคฺคี :
ควำมพร้อมเพรียงของหมู่
ให้เกิดสุข
 โลโกปตฺถมฺภิกำ เมตฺตำ :
เมตตำธรรม ค้ำจุนโลก
 ตัวอย่ำงกำรกระทำควำมดี
ของตนเองและบุคคล
ในครอบครัว ในโรงเรียน
และในชุมชน

๑๙๒
ต้องรู้ ควรรู้




สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.4 6 ส ๑.๑ ป.๔/๖ เห็นคุณค่ำและสวดมนต์ แผ่เมตตำ
มีสติที่เป็นพื้นฐำนของสมำธิ
ในพระพุทธศำสนำหรือกำรพัฒนำจิต
ตำมแนวทำงของศำสนำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด
7 ส ๑.๑ ป.๔/๗ ปฏิบัติตนตำมหลักธรรม
ของศำสนำที่ตนนับถือ
เพื่อกำรอยู่ร่วมกันเป็นชำติ
ได้อย่ำงสมำนฉันท์
8 ส ๑.๑ ป.๔/๘ อธิบำยประวัติศำสดำ
ของศำสนำอื่น ๆ โดยสังเขป

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญ
คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตำ
 ควำมหมำยของสติสัมปชัญญะ
สมำธิและปัญญำ


๑๙๓
ต้องรู้ ควรรู้


หลักธรรมเพื่อกำรอยู่ร่วมกัน
อย่ำงสมำนฉันท์
o พรหมวิหำร ๔

ประวัติศำสดำ

o พระพุทธเจ้ำ
(เรียนในช่วงชั้นที่1)
o มุฮัมมัด
o พระเยซู
9 ส ๑.๒ ป.๔/๑ อภิปรำยควำมสำคัญและมีส่วนร่วม  ควำมรู้เบื้องต้นและควำมสำคัญ
ในกำรบำรุงรักษำศำสนสถำน
ของศำสนสถำน
ของศำสนำที่ตนนับถือ
 กำรแสดงควำมเคำรพ
ต่อศำสนสถำน
 กำรบำรุงรักษำศำสนสถำน
10 ส ๑.๒ ป.๔/๒ มีมรรยำทของควำมเป็น
 มรรยำทของศำสนิกชน
ศำสนิกชนที่ดีตำมที่กำหนด
o กำรปฏิบัติตนที่เหมำะสม
ต่อพระภิกษุ
o กำรยืน กำรเดิน และกำรนั่ง
ที่เหมำะสมในโอกำสต่ำง ๆ
11 ส ๑.๒ ป.๔/๓ ปฏิบัติตนในศำสนพิธี พิธีกรรม  ปฏิบัติตนในศำสนพิธี
และวันสำคัญทำงศำสนำ
o กำรอำรำธนำธรรม
ตำมที่กำหนดได้ถูกต้อง
o กำรอำรำธนำพระปริตร
o ระเบียบพิธีและกำรปฏิบัติ
ตนในวันธรรมสวนะ
12 ส ๒.๑ ป.๔/๑ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมประชำธิปไตย
ตำมวิถีประชำธิปไตย
ของชุมชน เช่น กำรรณรงค์
ในฐำนะสมำชิกที่ดีของชุมชน
กำรเลือกตั้ง
 แนวทำงกำรปฏิบัติตน
เป็นสมำชิกที่ดีของชุมชน เช่น
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สำธำรณสมบัติ โบรำณวัตถุ
และโบรำณสถำน กำรพัฒนำ
ชุมชน
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.4 13 ส ๒.๑ ป.๔/๒ ปฏิบัติตนในกำรเป็นผู้นำ
และผู้ตำมที่ดี

14

15
16

17
18

19

20

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 กำรเป็นผู้นำและผู้ตำมที่ดี
o บทบำทและควำมรับผิดชอบ
ของผู้นำ
o บทบำทและควำมรับผิดชอบ
ของผู้ตำมหรือสมำชิก
o กำรทำงำนกลุ่มให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
และประโยชน์ของกำรทำงำน
เป็นกลุ่ม
ส ๒.๑ ป.๔/๓ วิเครำะห์สิทธิพื้นฐำนที่เด็กทุกคน  สิทธิพื้นฐำนของเด็ก เช่น
พึงได้รับตำมกฎหมำย
สิทธิที่จะมีชีวิต สิทธิที่จะได้รับ
กำรปกป้อง สิทธิที่จะได้รับ
กำรพัฒนำ สิทธิที่จะมีส่วนร่วม
ส ๒.๑ ป.๔/๔ อธิบำยควำมแตกต่ำง
 วัฒนธรรมในภำคต่ำง ๆ
ทำงวัฒนธรรมของกลุ่มคน
ของไทยที่แตกต่ำงกัน เช่น
ในท้องถิ่น
กำรแต่งกำย ภำษำ อำหำร
ส ๒.๑ ป.๔/๕ เสนอวิธีกำรที่จะอยู่ร่วมกัน
 ปัญหำและสำเหตุของกำรเกิด
อย่ำงสันติสุขในชีวิตประจำวัน
ควำมขัดแย้งในชีวิตประจำวัน
 แนวทำงกำรแก้ปัญหำ
ควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี
ส ๒.๒ ป.๔/๑ อธิบำยอำนำจอธิปไตย
 อำนำจอธิปไตย
และควำมสำคัญของระบอบ
 ควำมสำคัญของกำรปกครอง
ประชำธิปไตย
ตำมระบอบประชำธิปไตย
ส ๒.๒ ป.๔/๒ อธิบำยบทบำทหน้ำที่ของพลเมือง  บทบำทหน้ำที่ของพลเมือง
ในกระบวนกำรเลือกตั้ง
ในกระบวนกำรเลือกตั้ง ทั้งก่อน
กำรเลือกตั้ง ระหว่ำงกำรเลือกตั้ง
และหลังกำรเลือกตั้ง
ส ๒.๒ ป.๔/๓ อธิบำยควำมสำคัญของสถำบัน  ควำมสำคัญของสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ตำมระบอบ
พระมหำกษัตริย์ในสังคมไทย
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
ส ๓.๑ ป.๔/๑ ระบุปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อ  สินค้ำและบริกำร (ทบทวน)
สินค้ำและบริกำร
 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อ
สินค้ำและบริกำร เช่น
ควำมพึงพอใจของผู้ซื้อ
รำคำสินค้ำ กำรโฆษณำ
คุณภำพของสินค้ำ

๑๙๔
ต้องรู้ ควรรู้
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.4 21 ส ๓.๑ ป.๔/๒ บอกสิทธิพื้นฐำนและรักษำ
ผลประโยชน์ของตนเอง
ในฐำนะผู้บริโภค
22

23

24

25

26

27

๑๙๕
ต้องรู้ ควรรู้


สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 สิทธิพื้นฐำนของผู้บริโภค
 สินค้ำและบริกำรที่มี
เครื่องหมำยรับรองคุณภำพ
 หลักกำรและวิธีกำรเลือก
บริโภค
ส ๓.๑ ป.๔/๓ อธิบำยหลักกำรของ
 หลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้
 กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำ
ในชีวิตประจำวันของตนเอง
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ในกำรดำรงชีวิต เช่น กำรแต่งกำย
กำรกินอำหำร กำรใช้จ่ำย
ส ๓.๒ ป.๔/๑ อธิบำยควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ  กำรพึ่งพำอำศัยกันภำยในชุมชน
ของคนในชุมชน
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ เช่น
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ซื้อ ผู้ขำย
กำรกู้หนี้ ยืมสิน
ส ๓.๒ ป.๔/๒ อธิบำยหน้ำที่เบื้องต้นของเงิน
 ควำมหมำยและประเภทของเงิน

 หน้ำที่เบื้องต้นของเงินในระบบ
เศรษฐกิจ
 สกุลเงินสำคัญที่ใช้ในกำรซื้อขำย
แลกเปลี่ยนระหว่ำงประเทศ
ส ๔.๑ ป.๔/๑ นับช่วงเวลำเป็นทศวรรษ
 ควำมหมำยและช่วงเวลำของ
ศตวรรษ และสหัสวรรษ
ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ
 กำรใช้ทศวรรษ ศตวรรษ และ
สหัสวรรษ เพื่อทำควำมเข้ำใจ
ช่วงเวลำที่ปรำกฏในเอกสำร
ต่ำง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์
ส ๔.๑ ป.๔/๒ อธิบำยยุคสมัยในกำรศึกษำประวัติ  เกณฑ์กำรแบ่งยุคสมัย
ของมนุษยชำติโดยสังเขป
ในกำรศึกษำประวัติศำสตร์
ที่แบ่งเป็นยุคก่อน ประวัติศำสตร์
และยุคประวัติศำสตร์
ส ๔.๑ ป.๔/๓ แยกแยะประเภทหลักฐำน
 ประเภทของหลักฐำน
ที่ใช้ในกำรศึกษำควำมเป็นมำ
ทำงประวัติศำสตร์
ของท้องถิ่น
ที่แบ่งเป็นหลักฐำนชั้นต้น
และหลักฐำนชั้นรอง
 ตัวอย่ำงหลักฐำนที่ใช้ในกำรศึกษำ
ควำมเป็นมำในท้องถิ่นของตน
 เกณฑ์กำรจำแนกหลักฐำน
ที่พบในท้องถิ่นเป็นหลักฐำน
ชั้นต้นและหลักฐำนชั้นรอง
อย่ำงง่ำย ๆ
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.4 28 ส ๔.๒ ป.๔/๑ อธิบำยกำรตั้งหลักแหล่ง
และพัฒนำกำรของมนุษย์
ยุคก่อนประวัติศำสตร์และ
ยุคประวัติศำสตร์ โดยสังเขป
29
30

31

32

33
34
35
36

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 พัฒนำกำรของมนุษย์
ยุคก่อนประวัติศำสตร์และ
ยุคประวัติศำสตร์ในดินแดนไทย
โดยสังเขป
 หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
ที่พบในท้องถิ่นที่แสดง
ส ๔.๒ ป.๔/๒ ยกตัวอย่ำงหลักฐำน
พัฒนำกำรของมนุษยชำติ
ทำงประวัติศำสตร์ที่พบในท้องถิ่น
ในดินแดนไทย โดยสังเขป
ที่แสดงพัฒนำกำรของมนุษยชำติ
ส ๔.๓ ป.๔/๑ อธิบำยพัฒนำกำรของอำณำจักร  กำรสถำปนำอำณำจักรสุโขทัย
สุโขทัยโดยสังเขป
โดยสังเขป
 พัฒนำกำรของอำณำจักร
สุโขทัยทำงด้ำนกำรเมือง
กำรปกครองและเศรษฐกิจ
โดยสังเขป
ส ๔.๓ ป.๔/๒ บอกประวัติและผลงำนของบุคคล  ประวัติ และผลงำนของบุคคล
สำคัญสมัยสุโขทัย
สำคัญสมัยสุโขทัย เช่น พ่อขุนศรี
อินทรำทิตย์ พ่อขุนรำมคำแหง
มหำรำช พระมหำธรรมรำชำที่ ๑
(พระยำลิไท) โดยสังเขป
ส ๔.๓ ป.๔/๓ อธิบำยภูมิปัญญำไทยที่สำคัญ
 ภูมิปัญญำไทยในสมัยสุโขทัย
สมัยสุโขทัยที่น่ำภำคภูมิใจและ
เช่น ภำษำไทย ศิลปกรรม
ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์
สุโขทัย ที่ทำให้สุโขทัยได้รับ
กำรยกย่องเป็นมรดกโลก
 คุณค่ำของภูมิปัญญำไทยที่สืบต่อ
ถึงปัจจุบันที่น่ำภำคภูมิใจ
และควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์
ส 5.1 ป.4/1 สืบค้นและอธิบำยข้อมูลลักษณะ  ลักษณะทำงกำยภำพของ
ทำงกำยภำพในจังหวัดของตน
จังหวัดตนเอง
ด้วยแผนที่และรูปถ่ำย
ส 5.1 ป.4/2 ระบุแหล่งทรัพยำกรและ
 แหล่งทรัพยำกรและสถำนที่สำคัญ
สถำนทีส่ ำคัญในจังหวัดของตน
ในจังหวัดของตน
ด้วยแผนทีแ่ ละรูปถ่ำย
ส 5.1 ป.4/3 อธิบำยลักษณะทำงกำยภำพ
 ลักษณะทำงกำยภำพที่ส่งผลต่อ
ที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยำกรและ
แหล่งทรัพยำกรและสถำนที่สำคัญ
สถำนที่สำคัญในจังหวัด
ในจังหวัด
ส 5.2 ป.4/1 วิเครำะห์สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ  สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ
ที่ส่งผลต่อกำรดำเนินชีวิตของคน
ที่ส่งผลต่อ กำรดำเนินชีวิต
ในจังหวัด
ของคนในจังหวัด

๑๙๖
ต้องรู้ ควรรู้
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.4 37 ส 5.2 ป.4/2 อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมในจังหวัดและ
ผลที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
38 ส 5.2 ป.4/3 นำเสนอแนวทำงกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมในจังหวัด
รวม 38 ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 กำรเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ในจังหวัด และผลที่เกิดจำก
กำรเปลี่ยนแปลง เช่น
กำรตั้งถิ่นฐำน กำรย้ำยถิ่น
 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในจังหวัด

๑๙๗
ต้องรู้ ควรรู้
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.5 1 ส ๑.๑ ป.๕/๑ วิเครำะห์ควำมสำคัญของ
พระพุทธศำสนำหรือศำสนำ
ที่ตนนับถือในฐำนะที่เป็นมรดก
ทำงวัฒนธรรมและหลักในกำรพัฒนำ
ชำติไทย

๑๙๘
ต้องรู้ ควรรู้


สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 มรดกทำงวัฒนธรรมที่ได้รับ
จำกพระพุทธศำสนำ
o มรดกทำงด้ำนรูปธรรม เช่น
ศำสนสถำน โบรำณวัตถุ
สถำปัตยกรรม
o มรดกทำงด้ำนจิตใจ เช่น
หลักธรรมคำสั่งสอน
ควำมเชื่อ และคุณธรรมต่ำง ๆ
 กำรนำพระพุทธศำสนำไปใช้
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำชำติไทย
o พัฒนำด้ำนกำยภำพและ
สิ่งแวดล้อม
o พัฒนำจิตใจ
2 ส ๑.๑ ป.๕/๒ สรุปพุทธประวัติตั้งแต่เสด็จ
 สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน)

กรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจสำคัญ  โปรดพระพุทธบิดำ
หรือประวัติศำสดำที่ตนนับถือ
(เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์)
ตำมที่กำหนด
 พุทธกิจสำคัญ ได้แก่
โลกัตถจริยำ ญำตัตถจริยำ
และพุทธัตถจริยำ
3 ส ๑.๑ ป.๕/๓ เห็นคุณค่ำ และประพฤติตน
 พุทธสำวก พุทธสำวิกำ
ตำมแบบอย่ำงกำรดำเนินชีวิต
o พระโสณโกฬิวิสะ
และข้อคิดจำกประวัติสำวก ชำดก  ชำดก
เรื่องเล่ำ และศำสนิกชนตัวอย่ำง
o จูฬเสฏฐิชำดก
ตำมที่กำหนด
 ศำสนิกชนตัวอย่ำง
o สมเด็จพระสังฆรำช (สำ)
4 ส ๑.๑ ป.๕/๔ อธิบำยองค์ประกอบและควำมสำคัญ  องค์ประกอบของพระไตรปิฎก
ของพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์
o พระสุตตันตปิฎก
ของศำสนำที่ตนนับถือ
o พระวินัยปิฎก
o พระอภิธรรมปิฎก
 ควำมสำคัญของพระไตรปิฎก
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.5 5 ส ๑.๑ ป.๕/๕ แสดงควำมเคำรพพระรัตนตรัย
และปฏิบัติตำมไตรสิกขำ และ
หลักธรรมโอวำท ๓ ในพระพุทธศำสนำ
หรือหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด

6 ส ๑.๑ ป.๕/๖ เห็นคุณค่ำและสวดมนต์ แผ่เมตตำ
มีสติที่เป็นพื้นฐำนของสมำธิ
ในพระพุทธศำสนำหรือกำรพัฒนำจิต
ตำมแนวทำงของศำสนำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด

7 ส ๑.๑ ป.๕/๗ ปฏิบัติตนตำมหลักธรรมของศำสนำ
ที่ตนนับถือ เพื่อกำรพัฒนำตนเอง
และสิ่งแวดล้อม
8 ส ๑.๒ ป.๕/๑ จัดพิธีกรรมตำมศำสนำที่ตนนับถือ
อย่ำงเรียบง่ำย มีประโยชน์ และ
ปฏิบัติตนถูกต้อง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ไตรสิกขำ
 สมำธิ
 โอวำท ๓
 ไม่ทำชั่ว
o อบำยมุข ๔
 ทำควำมดี
o บุญกิริยำวัตถุ ๓
o อิทธิบำท ๔
o กตัญญูกตเวทีต่อ
พระพุทธศำสนำ
o มงคล ๓๘
- ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
- กำรงำนไม่อำกูล
- อดทน
 ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหำรจิต
และเจริญปัญญำ)
 พุทธศำสนสุภำษิต
 วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
คนจะล่วงทุกข์ได้
เพรำะควำมเพียร
 ปญฺญำ โลกสฺมิ ปชฺโชโต
ปัญญำ คือ แสงสว่ำงในโลก
 วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ
กำรบริหำรจิตและเจริญปัญญำ
 ฝึกกำรยืน กำรเดิน กำรนั่ง
และกำรนอนอย่ำงมีสติ
 ฝึกกำรกำหนดรู้ควำมรู้สึก
เมื่อตำเห็นรูป หูฟังเสียง
จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส
กำยสัมผัสสิ่งที่มำกระทบใจรับรู้
ธรรมำรมณ์
 ฝึกให้มีสมำธิในกำรฟัง กำรอ่ำน
กำรคิด กำรถำมและกำรเขียน
 โอวำท ๓ (ตำมสำระกำรเรียนรู้
ข้อ ๕)


กำรจัดพิธีกรรมที่เรียบง่ำย
ประหยัด มีประโยชน์ และ
ถูกต้องตำมหลักทำงศำสนำ
ที่ตนนับถือ

๑๙๙
ต้องรู้ ควรรู้
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ป.5 9 ส ๑.๒ ป.๕/๒

10 ส ๑.๒ ป.๕/๓

11 ส ๒.๑ ป.๕/๑

12 ส ๒.๑ ป.๕/๒

13 ส ๒.๑ ป.๕/๓

๒๐๐
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ปฏิบัติตนในศำสนพิธี พิธีกรรม
 กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดเตรียม

และวันสำคัญทำงศำสนำ
สถำนที่ประกอบศำสนพิธี
ตำมที่กำหนด และอภิปรำย
พิธีกรรมทำงศำสนำ
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วม  พิธีถวำยสังฆทำน เครื่องสังฆทำน
กิจกรรม
 ระเบียบพิธีในกำรทำบุญงำนมงคล
 ประโยชน์ของกำรเข้ำร่วม
ศำสนพิธี พิธีกรรมทำงศำสนำ
หรือกิจกรรมในวันสำคัญ
ทำงศำสนำ
มีมรรยำทของควำมเป็นศำสนิกชน  มรรยำทของศำสนิกชน

ที่ดีตำมที่กำหนด
o กำรกรำบพระรัตนตรัย
o กำรไหว้บิดำ มำรดำ ครู
อำจำรย์ ผู้ที่เคำรพนับถือ
o กำรกรำบศพ
ยกตัวอย่ำงและปฏิบัติตน
 สถำนภำพ บทบำท สิทธิเสรีภำพ

ตำมสถำนภำพ บทบำท
หน้ำที่ของพลเมืองดี เช่น
สิทธิเสรีภำพ และหน้ำที่
เคำรพ เทิดทูนสถำบันชำติ
ในฐำนะพลเมืองดี
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ปฏิบัติตนตำมกฎหมำย
 คุณลักษณะของพลเมืองดี เช่น
มุมำนะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
มีค่ำนิยมประชำธิปไตยมีคุณธรรม
เสนอวิธีกำรปกป้องคุ้มครองตนเอง  เหตุกำรณ์ที่ละเมิดสิทธิเด็ก

หรือผู้อื่นจำกกำรละเมิดสิทธิเด็ก
ในสังคมไทย
 แนวทำงกำรปกป้องคุ้มครอง
ตนเองหรือผู้อื่นจำกกำรละเมิด
สิทธิเด็ก
 กำรปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
ในสังคมไทย
เห็นคุณค่ำวัฒนธรรมไทย
 วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อกำร

ที่มีผลต่อกำรดำเนินชีวิต
ดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย
ในสังคมไทย
 คุณค่ำของวัฒนธรรมกับกำร
ดำเนินชีวิต

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.5 14 ส ๒.๑ ป.๕/๔ มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
และเผยแพร่ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ของชุมชน

15 ส ๒.๒ ป.๕/๑

16 ส ๒.๒ ป.๕/๒

17 ส ๒.๒ ป.๕/๓
18 ส ๓.๑ ป.๕/๑

19 ส ๓.๑ ป.๕/๒

๒๐๑
ต้องรู้ ควรรู้


สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ควำมสำคัญของภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
 ตัวอย่ำงภูมิปัญญำท้องถิ่น
ในชุมชนของตน
 กำรอนุรักษ์และเผยแพร่
ภูมิปัญญำท้องถิ่นของชุมชน
อธิบำยโครงสร้ำง อำนำจหน้ำที่
 โครงสร้ำงกำรปกครองในท้องถิน
่
และควำมสำคัญของกำรปกครอง
เช่น อบต. อบจ. เทศบำล
ส่วนท้องถิ่น
และกำรปกครองพิเศษ เช่น
เมืองพัทยำ กรุงเทพมหำนคร
 อำนำจหน้ำที่และควำมสำคัญ
ของกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบุบทบำท หน้ำที่ และวิธีกำร
 บทบำท หน้ำที่ และวิธีกำร
เข้ำดำรงตำแหน่งของผู้บริหำร
เข้ำดำรงตำแหน่งของผู้บริหำร
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น เช่น นำยก อบต.
นำยกเทศมนตรี นำยก
อบจ. ผู้ว่ำรำชกำร กทม.
นำยกเมืองพัทยำ
วิเครำะห์ประโยชน์ที่ชุมชน
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะได้รับจำกองค์กรปกครอง
กับบริกำรสำธำรณประโยชน์
ส่วนท้องถิ่น
ในชุมชน
อธิบำยปัจจัยกำรผลิตสินค้ำ
 ควำมหมำยและประเภท

และบริกำร
ของปัจจัยกำรผลิตประกอบด้วย
ที่ดิน แรงงำน ทุน และ
ผู้ประกอบกำร
 เทคโนโลยีในกำรผลิตสินค้ำ
และบริกำร
 ปัจจัยอื่น ๆ เช่น รำคำน้ำมัน
วัตถุดิบ
ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญำ  กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของ

ของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรม
ในกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ
ต่ำง ๆ ในครอบครัว โรงเรียน
ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน และชุมชน เช่น กำรประหยัด
พลังงำน และค่ำใช้จ่ำยในบ้ำน
โรงเรียน กำรวำงแผน
กำรผลิตสินค้ำและบริกำร
เพื่อลดควำมสูญเสียทุกประเภท
กำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น
 ตัวอย่ำงกำรผลิตสินค้ำและ
บริกำรในชุมชน เช่น หนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโอท็อป







สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.5 20 ส ๓.๑ ป.๕/๓ อธิบำยหลักกำรสำคัญและ
ประโยชน์ของสหกรณ์

21 ส ๓.๒ ป.๕/๑

22 ส ๓.๒ ป.๕/๒
23 ส ๔.๑ ป.๕/๑

24 ส ๔.๑ ป.๕/๒

25 ส ๔.๑ ป.๕/๓

26 ส ๔.๒ ป.๕/๑

๒๐๒
ต้องรู้ ควรรู้


สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 หลักกำรและประโยชน์
ของสหกรณ์
 ประเภทของสหกรณ์โดยสังเขป
 สหกรณ์ในโรงเรียน
(เน้นฝึกปฏิบัติจริง)
อธิบำยบทบำทหน้ำที่เบื้องต้น
 บทบำทหน้ำที่ของธนำคำร

ของธนำคำร
โดยสังเขป
 ดอกเบี้ยเงินฝำกและดอกเบี้ยกู้ยืม
 กำรฝำกเงิน / กำรถอนเงิน
จำแนกผลดีและผลเสียของกำรกู้ยืม  ผลดีและผลเสียของกำรกู้ยืมเงิน
ทั้งนอกระบบ และในระบบ
สืบค้นควำมเป็นมำของท้องถิ่น
 วิธีกำรสืบค้นควำมเป็นมำ
โดยใช้หลักฐำนที่หลำกหลำย
ของท้องถิ่นอย่ำงง่ำย ๆ
 แหล่งข้อมูลและหลักฐำน
ทำงประวัติศำสตร์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ที่เกิดขึ้นตำมช่วงเวลำต่ำง ๆ
เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ อำวุธ
โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ
ตำนำนท้องถิ่น คำบอกเล่ำ
รวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ
 กำรตั้งคำถำมทำงประวัติศำสตร์
เพื่อตอบคำถำมทำงประวัติศำสตร์
เกี่ยวกับควำมเป็นมำของท้องถิ่น
อย่ำงมีเหตุผล
เช่น มีเหตุกำรณ์ใดเกิดขึ้น
ในช่วงเวลำใด เพรำะสำเหตุใด
และมีผลกระทบอย่ำงไร
อธิบำยควำมแตกต่ำงระหว่ำง
 ตัวอย่ำงเรื่องรำวที่สำมำรถ
ควำมจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
แสดงนัยของควำมคิดเห็น
เรื่องรำวในท้องถิ่น
ที่มีอยู่ในข้อมูลจำกหลักฐำน
ต่ำง ๆ เช่น จำกหนังสือพิมพ์
จำกบทควำม จำกเอกสำรอื่น ๆ
 ตัวอย่ำงข้อมูลจำกหลักฐำน
ทำงประวัติศำสตร์ ในท้องถิ่น
ที่แสดงควำมจริงกับข้อเท็จจริง
อธิบำยอิทธิพลของอำรยธรรม
 กำรเข้ำมำของอำรยธรรมอินเดีย

อินเดียและจีนที่มีต่อไทย
และจีนในดินแดนไทยและ
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยสังเขป
โดยสังเขป
 อิทธิพลของอำรยธรรมอินเดียและ
จีนที่มีต่อไทย และคนในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น
ศำสนำและควำมเชื่อ ภำษำ
กำรแต่งกำย อำหำร








สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.5 27 ส ๔.๒ ป.๕/๒ อภิปรำยอิทธิพลของวัฒนธรรม
ต่ำงชำติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบัน
โดยสังเขป

28 ส ๔.๓ ป.๕/๑ อธิบำยพัฒนำกำรของอำณำจักร
อยุธยำและธนบุรีโดยสังเขป
29 ส ๔.๓ ป.๕/๓ บอกประวัติและผลงำน
ของบุคคลสำคัญสมัยอยุธยำ
และธนบุรีที่น่ำภำคภูมิใจ
30 ส ๔.๓ ป.๕/๔ อธิบำยภูมิปัญญำไทย
ที่สำคัญสมัยอยุธยำและธนบุรี
ที่น่ำภำคภูมิใจและควรค่ำ
แก่กำรอนุรักษ์ไว้

31 ส ๔.๓ ป.๕/๒ อธิบำยปัจจัยที่ส่งเสริม
ควำมเจริญรุ่งเรืองทำงเศรษฐกิจ
และกำรปกครองของอำณำจักร
อยุธยำ
32 ส 5.1 ป.5/1 สืบค้นและอธิบำยข้อมูลลักษณะ
ทำงกำยภำพในภูมิภำคของตน
ด้วยแผนที่และรูปถ่ำย

๒๐๓
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 กำรเข้ำมำของวัฒนธรรมต่ำงชำติ

ในสังคมไทย เช่น อำหำร
ภำษำกำรแต่งกำย ดนตรี
โดยระบุลักษณะ สำเหตุและผล
โดยสังเขป
 อิทธิพลที่หลำกหลำยของกระแส
วัฒนธรรมต่ำงชำติต่อสังคมไทย
ในปัจจุบัน โดยสังเขป
 กำรสถำปนำอำณำจักรอยุธยำ

โดยสังเขป
 พัฒนำกำรของอำณำจักรอยุธยำ

ด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง
และเศรษฐกิจ โดยสังเขป
 ผลงำนของบุคคลสำคัญ

ในสมัยอยุธยำ เช่น
สมเด็จพระรำมำธิบดีที่ ๑
สมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ
สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช
สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช
ชำวบ้ำนบำงระจัน
 ภูมิปัญญำไทยสมัยอยุธยำ
โดยสังเขป เช่น ศิลปกรรม
กำรค้ำ วรรณกรรม
 กำรกอบกู้เอกรำชและกำรสถำปนำ
อำณำจักรธนบุรี โดยสังเขป
 พระรำชประวัติ และผลงำน
ของพระเจ้ำตำกสินมหำรำช
โดยสังเขป
 ภูมิปัญญำไทยสมัยธนบุรี
โดยสังเขป เช่น ศิลปกรรม
กำรค้ำ วรรณกรรม
 ปัจจัยที่ส่งเสริมควำมเจริญรุ่งเรือง

ทำงเศรษฐกิจ และกำรปกครอง
ของอำณำจักรอยุธยำ


ลักษณะทำงกำยภำพในภูมิภำค
ของตน
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.5 33 ส 5.1 ป.5/2 อธิบำยลักษณะทำงกำยภำพ
ที่ส่งผลต่อ แหล่งทรัพยำกรและ
สถำนที่สำคัญในภูมิภำคของตน
34 ส 5.2 ป.5/1 วิเครำะห์สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ
ที่มีอิทธิพลต่อลักษณะ
กำรตั้งถิ่นฐำนและกำรย้ำยถิ่น
ของประชำกรในภูมิภำคของตน
35 ส 5.2 ป.5/2 วิเครำะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
ทำงธรรมชำติที่ก่อให้เกิดวิถี
กำรดำเนินชีวิตในภูมิภำคของตน
36 ส 5.2 ป.5/3 นำเสนอตัวอย่ำงที่สะท้อนให้เห็น
ผลจำกกำรรักษำและทำลำย
สิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทำง
ในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ในภูมิภำคของตน
รวม 36 ตัวชี้วัด

๒๐๔
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 ลักษณะทำงกำยภำพที่ส่งผลต่อ
แหล่งทรัพยำกรและสถำนที่สำคัญ
ในภูมิภำคของตน

 สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ
ที่มีอิทธิพลต่อลักษณะ
กำรตั้งถิ่นฐำนและกำรย้ำยถิ่น
ของประชำกรในภูมิภำคของตน

 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
ทำงธรรมชำติที่กอให้เกิดวิถี
กำรดำเนินชีวิตในภูมิภำค
ของตน

 ผลจำกกำรรักษำและกำรทำลำย
สิ่งแวดล้อมในภูมิภำคของตน
 แนวทำงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ในภูมิภำคของตน
17

19
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ป.6 1 ส ๑.๑ ป.๖/๑

2 ส ๑.๑ ป.๖/๒

3 ส ๑.๑ ป.๖/๓

4 ส ๑.๑ ป.๖/๔

๒๐๕
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
วิเครำะห์ควำมสำคัญ
 พระพุทธศำสนำในฐำนะเป็นศำสนำ

ของพระพุทธศำสนำ
ประจำชำติ เช่น เป็นเอกลักษณ์
ในฐำนะเป็นศำสนำ
ของชำติไทย เป็นรำกฐำนและ
ประจำชำติ หรือควำมสำคัญ
มรดกทำงวัฒนธรรมไทย
ของศำสนำที่ตนนับถือ
เป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นหลัก
ในกำรพัฒนำชำติไทย
สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอำยุ  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน)

สังขำรจนถึงสังเวชนียสถำน
o ปลงอำยุสังขำร
หรือประวัติศำสดำที่ตนนับถือ
o ปัจฉิมสำวก
ตำมที่กำหนด
o ปรินิพพำน
o กำรถวำยพระเพลิง
o แจกพระบรมสำรีริกธำตุ
o สังเวชนียสถำน ๔
เห็นคุณค่ำและประพฤติตน
 พุทธสำวก พุทธสำวิกำ

ตำมแบบอย่ำงกำรดำเนินชีวิต
 พระรำธะ
และข้อคิดจำกประวัติสำวก
 ชำดก
ชำดก เรื่องเล่ำ และศำสนิกชน
 ทีฆีติโกสลชำดก
ตัวอย่ำงตำมที่กำหนด
 ศำสนิกชนตัวอย่ำง
 พ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช
วิเครำะห์ควำมสำคัญและเคำรพ  ไตรสิกขำ

พระรัตนตรัย ปฏิบัติตำมไตรสิกขำ  ศีล สมำธิ ปัญญำ
และหลักธรรมโอวำท ๓
(เรียนในชั้นป.4 และป.5)
ในพระพุทธศำสนำ หรือหลักธรรม  โอวำท ๓
ของศำสนำที่ตนนับถือ
 ไม่ทำชั่ว
ตำมที่กำหนด
o อกุศลมูล ๓
 ทำควำมดี
o กุศลมูล ๓
o คำรวะ ๖
o กตัญญูกตเวทีต่อ
พระมหำกษัตริย์
o มงคล ๓๘
- มีวินัย
- กำรงำนไม่มีโทษ
- ไม่ประมำทในธรรม
 ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหำรจิต
และเจริญปัญญำ)
 พุทธศำสนสุภำษิต
 สจฺเจน กิตฺตึ ปปฺโปติ
: คนจะได้เกียรติด้วยสัจจะ
 ยถำวำที ตถำกำรี
: พูดเช่นไร ทำเช่นนั้น
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๒๐๖
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.6 5 ส ๑.๑ ป.๖/๕ ชื่นชมกำรทำควำมดีของบุคคล
ในประเทศตำมหลักศำสนำ
พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติ
ในกำรดำเนินชีวิต
6 ส ๑.๑ ป.๖/๖ เห็นคุณค่ำและสวดมนต์
แผ่เมตตำ และบริหำรจิต
เจริญปัญญำ มีสติที่เป็นพื้นฐำน
ของสมำธิในพระพุทธศำสนำ
หรือกำรพัฒนำจิตตำมแนวทำง
ของศำสนำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด
7 ส ๑.๑ ป.๖/๗ ปฏิบัติตนตำมหลักธรรม
ของศำสนำที่ตนนับถือ
เพื่อแก้ปัญหำอบำยมุข
และสิ่งเสพติด
8 ส ๑.๑ ป.๖/๘ อธิบำยหลักธรรมสำคัญ
ของศำสนำอื่น ๆ โดยสังเขป

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ตัวอย่ำงกำรกระทำควำมดี
ของบุคคลในประเทศ

ต้องรู้ ควรรู้




ควำมหมำยของสติสัมปชัญญะ
สมำธิ และปัญญำ (ทบทวน)
 วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ
กำรบริหำรจิตและเจริญปัญญำ
(ทบทวน)




หลักธรรมสำคัญของศำสนำต่ำง ๆ
 ศำสนำอิสลำม : หลักศรัทธำ
หลักปฏิบัติ หลักจริยธรรม
 คริสต์ศำสนำ : บัญญัติ ๑๐
ประกำร
9 ส ๑.๑ ป.๖/๙ อธิบำยลักษณะสำคัญของ
 ศำสนพิธีของศำสนำต่ำง ๆ
ศำสนพิธี พิธีกรรมของศำสนำอื่น ๆ o ศำสนำอิสลำม เช่น
และปฏิบัติตนได้อย่ำงเหมำะสม
กำรละหมำด กำรถือศีลอด
เมื่อต้องเข้ำร่วมพิธี
กำรบำเพ็ญฮัจญ์ ฯลฯ
o คริสต์ศำสนำ เช่น
ศีลล้ำงบำป ศีลอภัยบำป
ศีลกำลัง ศีลมหำสนิท ฯลฯ
o ศำสนำฮินดู เช่น พิธีศรำทธ์
พิธีบูชำเทวดำ
10 ส ๑.๒ ป.๖/๑ อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับสถำนที่  ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถำนที่
ต่ำง ๆ ในศำสนสถำน และ
ต่ำง ๆ ภำยในวัด เช่น
ปฏิบัติตนได้อย่ำงเหมำะสม
เขตพุทธำวำส สังฆำวำส
 กำรปฏิบัติตนที่เหมำะสม
ภำยในวัด
11 ส ๑.๒ ป.๖/๒ มีมรรยำทของควำมเป็น
 มรรยำทของศำสนิกชน
ศำสนิกชนที่ดีตำมที่กำหนด
 กำรถวำยของแก่พระภิกษุ
 กำรปฏิบัติตนในขณะฟังธรรม
 กำรปฏิบัติตนตำมแนวทำงของ
พุทธศำสนิกชน
เพื่อประโยชน์ต่อศำสนำ




อบำยมุข ๖ อกุศลมูล ๓ กุศลมูล ๓
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.6 12 ส ๑.๒ ป.๖/๓ อธิบำยประโยชน์ของกำรเข้ำร่วม
ในศำสนพิธี พิธีกรรม และกิจกรรม
ในวันสำคัญทำงศำสนำ
ตำมที่กำหนด และปฏิบัติตน
ได้ถูกต้อง

13 ส ๑.๒ ป.๖/๔ แสดงตนเป็นพุทธมำมกะ
หรือแสดงตนเป็นศำสนิกชน
ของศำสนำที่ตนนับถือ
14 ส ๒.๑ ป.๖/๑ ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจำวันของครอบครัว
และชุมชน

15 ส ๒.๑ ป.๖/๒ วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมตำมกำลเวลำและ
ธำรงรักษำวัฒนธรรมอันดีงำม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 พิธีทอดผ้ำป่ำ
 พิธีทอดกฐิน
 ระเบียบพิธีในกำรทำบุญ
งำนอวมงคล
 กำรปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
ในศำสนพิธี พิธีกรรม และ
วันสำคัญทำงศำสนำ เช่น
วันมำฆบูชำ วันวิสำขบูชำ
วันอัฐมีบูชำ วันอำสำฬหบูชำ
วันธรรมสวนะ
 ประโยชน์ของกำรเข้ำร่วม
ในศำสนพิธี พิธีกรรม และ
วันสำคัญทำงศำสนำ
 กำรแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ
 ขั้นเตรียมกำร
 ขั้นพิธีกำร
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวันของครอบครัว
และชุมชน เช่น
o กฎหมำยจรำจร กฎหมำย
ยำเสพติดให้โทษ กฎหมำย
ทะเบียนรำษฎร
o เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ อบต.
อบจ.
 ประโยชน์ของกำรปฏิบัติตน
หรือเคำรพกฎหมำยดังกล่ำว
 ควำมหมำยและประเภท
ของวัฒนธรรม
 กำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ตำมกำลเวลำ ที่มีผลต่อตนเอง
และสังคมไทย
 แนวทำงกำรธำรงรักษำ
วัฒนธรรมไทย

๒๐๗
ต้องรู้ ควรรู้
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ชั้น ที่
ป.6 16

17

18

19

20

๒๐๘
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ส ๒.๑ ป.๖/๓ แสดงออกถึงมำรยำทไทย
 ควำมหมำยและสำคัญของกิริยำ

ได้เหมำะสมถูกกำลเทศะ
มำรยำทไทย
 มำรยำทไทยและมำรยำทสังคม
เช่น กำรแสดงควำมเคำรพ
กำรยืน กำรเดิน กำรนั่ง
กำรนอน กำรรับของส่งของ
กำรรับประทำนอำหำร กำรแสดง
กิริยำอำกำร กำรทักทำย
กำรสนทนำ กำรใช้คำพูด
ส ๒.๑ ป.๖/๔ อธิบำยคุณค่ำทำงวัฒนธรรม
 ประโยชน์และคุณค่ำ

ที่แตกต่ำงกันระหว่ำงกลุ่มคน
ทำงวัฒนธรรม
ในสังคมไทย
 ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
ระหว่ำงกลุ่มคนภำคต่ำง ๆ
ในสังคมไทย
 แนวทำงกำรรักษำวัฒนธรรม
ส ๒.๑ ป.๖/๕ ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรเหตุกำรณ์  แหล่งข้อมูล ข่ำวสำร เหตุกำรณ์

ต่ำง ๆ ในชีวิตประจำวัน
ต่ำง ๆ เช่น จำกวิทยุ โทรทัศน์
เลือกรับและใช้ข้อมูลข่ำวสำร
หนังสือพิมพ์ แหล่งข่ำวต่ำง ๆ
ในกำรเรียนรู้ได้เหมำะสม
จำกหอจดหมำยเหตุ สถำนกำรณ์จริง
หรือจดหมำยเหตุ
 ประโยชน์จำกกำรติดตำมข้อมูล
ข่ำวสำร เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ
 หลักกำรเลือกรับและใช้ข้อมูล
ข่ำวสำรจำกสื่อต่ำง ๆ รวมทั้ง
สื่อที่ไร้พรมแดน
ส ๒.๒ ป.๖/๑ เปรียบเทียบบทบำท หน้ำที่
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชีวิตประจำวันของครอบครัว
และรัฐบำล
และชุมชน เช่น
o กฎหมำยจรำจร
o กฎหมำยยำเสพติดให้โทษ
o กฎหมำยทะเบียนรำษฎร
o เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ
อบต. อบจ.
 ประโยชน์ของกำรปฏิบัติตน
หรือเคำรพกฎหมำยดังกล่ำว
ส ๒.๒ ป.๖/๒ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ
 กิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริม

ที่ส่งเสริมประชำธิปไตย
ประชำธิปไตย ในท้องถิ่น
ในท้องถิ่นและประเทศ
และประเทศ
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.6 21 ส ๒.๒ ป.๖/๓ อภิปรำยบทบำท ควำมสำคัญ
ในกำรใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ตำมระบอบประชำธิปไตย

22 ส ๓.๑ ป.๖/๑ อธิบำยบทบำทของผู้ผลิต
ที่มีควำมรับผิดชอบ

23 ส ๓.๑ ป.๖/๒ อธิบำยบทบำทของผู้บริโภค
ทีร่ ู้เท่ำทัน
24 ส ๓.๑ ป.๖/๓ บอกวิธีและประโยชน์ของกำร
ใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน

25 ส ๓.๒ ป.๖/๑ อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนำคำร และ
รัฐบำล

26 ส ๓.๒ ป.๖/๒ ยกตัวอย่ำงกำรรวมกลุ่ม
ทำงเศรษฐกิจภำยในท้องถิ่น

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 กำรมีส่วนในกำรออกกฎหมำย
ระเบียบ กติกำ กำรเลือกตั้ง
 สอดส่องดูแลผู้มีพฤติกรรม
กำรกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมำย
กำรเลือกตั้ง และแจ้งต่อเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบ
 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง
 กำรใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ตำมระบอบประชำธิปไตย
 บทบำทของผู้ผลิตที่มีคุณภำพ
เช่น คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
มีจรรยำบรรณ ควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม วำงแผนก่อนเริ่มลงมือทำ
กิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อลดควำม
ผิดพลำด และกำรสูญเสีย ฯลฯ
 พฤติกรรมของผู้บริโภค
 คุณค่ำและประโยชน์ของผู้บริโภค
ที่รู้เท่ำทันที่มีต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคม
 ควำมหมำย และควำมจำเป็น
ของทรัพยำกร
 หลักกำรและวิธีใช้ทรัพยำกร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(ลดกำรสูญเสียทุกประเภท)
 วิธีกำรสร้ำงจิตสำนึกให้คนในชำติ
รู้คุณค่ำของทรัพยำกรที่มีอยู่จำกัด
 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ผลิต
ผู้บริโภค ธนำคำร และรัฐบำล
ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจอย่ำงสังเขป
เช่น กำรแลกเปลี่ยนสินค้ำและ
บริกำร รำยได้และรำยจ่ำย
กำรออมกับธนำคำร กำรลงทุน
 ภำษีและหน่วยงำนที่จัดเก็บภำษี
 สิทธิของผู้ใช้แรงงำนในประเทศไทย
 กำรรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจ
เพื่อประสำนประโยชน์ในท้องถิ่น
เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้ำน
กองทุนหมู่บ้ำน

๒๐๙
ต้องรู้ ควรรู้
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.6 27 ส ๔.๑ ป.๖/๑ อธิบำยควำมสำคัญของวิธีกำร
ทำงประวัติศำสตร์ ในกำรศึกษำ
เรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์
อย่ำงง่ำย ๆ
28

29

30

31
32

33

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ควำมหมำยและควำมสำคัญ
ของวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
อย่ำงง่ำย ๆ ที่เหมำะสม
กับนักเรียน
 กำรนำวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
ไปใช้ศึกษำเรื่องรำวในท้องถิ่น
ส ๔.๑ ป.๖/๒ นำเสนอข้อมูลจำกหลักฐำน
 กำรนำเสนอข้อมูลที่ได้จำก
ที่หลำกหลำยในกำรทำควำมเข้ำใจ
หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
เรื่องรำวสำคัญในอดีต
ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น
กำรเล่ำเรื่อง กำรจัดนิทรรศกำร
กำรเขียนรำยงำน
ส ๔.๒ ป.๖/๑ อธิบำยสภำพสังคม เศรษฐกิจและ  พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์
กำรเมืองของประเทศเพื่อนบ้ำน
ของประเทศเพื่อนบ้ำน โดยสังเขป
ในปัจจุบัน
เพื่อให้เข้ำใจสภำพปัจจุบัน
ของประเทศเหล่ำนั้น
 สภำพสังคม เศรษฐกิจ และ
กำรเมืองของประเทศเพื่อนบ้ำน
ของไทยในปัจจุบัน โดยสังเขป
ส ๔.๒ ป.๖/๒ บอกควำมสัมพันธ์ของกลุ่มอำเซียน  ควำมเป็นมำของกลุ่มอำเซียน
โดยสังเขป
โดยสังเขป
 ควำมสัมพันธ์ของกลุ่มอำเซียน
ทำงเศรษฐกิจ และสังคม
ในปัจจุบันโดยสังเขป
ส ๔.๓ ป.๖/๑ อธิบำยพัฒนำกำรของไทยสมัย  กำรสถำปนำอำณำจักร
รัตนโกสินทร์โดยสังเขป
รัตนโกสินทร์โดยสังเขป
 พัฒนำกำรด้ำนต่ำง ๆ ของไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ โดยสังเขป
ส ๔.๓ ป.๖/๓ ยกตัวอย่ำงผลงำนของ
ตำมช่วงเวลำต่ำง ๆ เช่น
บุคคลสำคัญด้ำนต่ำง ๆ
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
สมัยรัตนโกสินทร์
สมัยปฏิรูปประเทศ
และสมัยประชำธิปไตย
ส ๔.๓ ป.๖/๔ อธิบำยภูมิปัญญำไทย
 ผลงำนของบุคคลสำคัญ
ที่สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์
ทำงด้ำนต่ำง ๆ ในสมัย
ที่น่ำภำคภูมิใจ และควรค่ำ
รัตนโกสินทร์ เช่น
แก่กำรอนุรักษ์ไว้
o พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำ
จุฬำโลกมหำรำช
o สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำ
มหำสุรสิงหนำท
o พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว
 ภูมิปัญญำไทยสมัยรัตนโกสินทร์
เช่น ศิลปกรรม วรรณกรรม

๒๑๐
ต้องรู้ ควรรู้
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ป.6 34 ส ๔.๓ ป.๖/๒

35 ส 5.1 ป.6/1

36 ส 5.1 ป.6/2

37 ส 5.2 ป.6/1

38 ส 5.2 ป.6/2

39 ส 5.2 ป.6/3

๒๑๑
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
อธิบำยปัจจัยที่ส่งเสริม
 ปัจจัยที่ส่งเสริมควำมจริญรุ่งเรือง

ควำมเจริญรุ่งเรืองทำงเศรษฐกิจ
ทำงเศรษฐกิจและกำรปกครอง
และกำรปกครองของไทย
ของไทย ในสมัยรัตนโกสินทร์
สมัยรัตนโกสินทร์

สืบค้นและอธิบำยข้อมูลลักษณะ  เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ (แผนที่
ทำงกำยภำพของประเทศไทย
รูปถ่ำยทำงอำกำศ ภำพจำก
ด้วยแผนที่ รูปถ่ำยทำงอำกำศ
ดำวเทียม) ที่แสดงลักษณะ
และภำพจำกดำวเทียม
ทำงกำยภำพของประเทศไทย

อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะ
ลักษณะ ทำงกำยภำพกับภัยพิบัติ ทำงกำยภำพกับภัยพิบัติของ
ในประเทศไทย เพื่อเตรียมพร้อม ประเทศไทย เช่น อุทกภัย
รับมือภัยพิบัติ
แผ่นดินไหววำตภัย สึนำมิ ภัยแล้ง
ดินถล่ม และโคลนถล่ม
 กำรเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

วิเครำะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
 สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพกับ
สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพกับ
ลักษณะกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
ลักษณะกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
และสังคม (ประชำกร เศรษฐกิจ
และสังคมในประเทศไทย
สังคม และวัฒนธรรม)
ในประเทศไทย
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม

วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลง
 กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพ
ทำงกำยภำพของประเทศไทย
ของประเทศไทย
ในอดีตกับปัจจุบัน และผลที่
 ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงกำยภำพ ที่มีต่อกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจและสังคม
(ประชำกร เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม) ของประเทศไทย
ในอดีตกับปัจจุบัน

นำเสนอตัวอย่ำงที่สะท้อนให้เห็น  ผลจำกกำรรักษำและทำลำย
ผลจำกกำรรักษำและทำลำย
ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อม
ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อม
ในประเทศไทย
และเสนอแนวทำง ในกำรจัดกำร  แนวทำงในกำรจัดกำรทรัพยำกร
ที่ยั่งยืนในประเทศไทย
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
โดยมีจิตสำนึกรู้คุณค่ำ
รวม 39 ตัวชี้วัด
24 15
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๒๑๒
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางที่ต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๑ ๑ ส ๑.๑ ม.๑/๑ อธิบำยกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
หรือศำสนำที่ตนนับถือ
สู่ประเทศไทย
๒ ส ๑.๑ ม.๑/๒ วิเครำะห์ควำมสำคัญของ
พระพุทธศำสนำหรือศำสนำ
ที่ตนนับถือ ที่มีต่อสภำพแวดล้อม
ในสังคมไทย รวมทั้งกำรพัฒนำตน
และครอบครัว

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
 กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
เข้ำสู่ประเทศไทย

ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ
ต่อสังคมไทยในฐำนะเป็น
o ศำสนำประจำชำติ
o สถำบันหลักของสังคมไทย
o สภำพแวดล้อมที่กว้ำงขวำง
และครอบคลุมสังคมไทย
o กำรพัฒนำตนและครอบครัว
๓ ส ๑.๑ ม.๑/๓ วิเครำะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ  สรุปและวิเครำะห์พุทธประวัติ
จนถึงบำเพ็ญทุกรกิริยำหรือ
o ประสูติ
ประวัติศำสดำที่ตนนับถือ
o เทวทูต ๔
ตำมที่กำหนด
o กำรแสวงหำควำมรู้
o กำรบำเพ็ญทุกรกิริยำ
๔ ส ๑.๑ ม.๑/๔ วิเครำะห์และประพฤติตน
 พุทธสำวก พุทธสำวิกำ
ตำมแบบอย่ำงกำรดำเนินชีวิต
 พระมหำกัสสปะ
และข้อคิดจำกประวัติสำวก ชำดก  พระอุบำลี
เรื่องเล่ำ และศำสนิกชนตัวอย่ำง
 อนำถบิณฑิกะ
 นำงวิสำขำ
ตำมที่กำหนด
 ชำดก
 อัมพชำดก
 ติตติรชำดก
 ศำสนิกชนตัวอย่ำง
 พระเจ้ำอโศกมหำรำช
 พระโสณะและพระอุตตระ


ต้องรู้ ควรรู้
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๑ ๕ ส ๑.๑ ม.๑/๕ อธิบำยพุทธคุณและข้อธรรมสำคัญ
ในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรม
ของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด
เห็นคุณค่ำและนำไปพัฒนำ
แก้ปัญหำของตนเองและ
ครอบครัว

๒๑๓
ต้องรู้ ควรรู้


รายละเอียดสาระการเรียนรู้
 พระรัตนตรัย
 พุทธคุณ ๙
 อริยสัจ ๔
 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
o ขันธ์ ๕
o ธำตุ ๔
 สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)
o หลักกรรม
o ควำมหมำยและคุณค่ำ
o อบำยมุข ๖
 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
o สุข ๒ (กำยิก, เจตสิก)
o คิหิสุข
 มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
o ไตรสิกขำ
o กรรมฐำน ๒
o ปธำน ๔
o โกศล ๓
o มงคล ๓๘
- ไม่คบคนพำล
- คบบัณฑิต
- บูชำผู้ควรบูชำ
 พุทธศำสนสุภำษิต
 ย เว เสวติ ตำทิโส
: คบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้น
 อตฺตนำ โจทยตฺตำน
: จงเตือนตน ด้วยตน
 นิสมฺม กรณ เสยฺโย
: ใคร่ครวญก่อนทำจึงดี
 ทุรำวำสำ ฆรำ ทุกฺขำ
: เรือนที่ครองไม่ดีนำทุกข์มำให้
๖ ส ๑.๑ ม.๑/๖ เห็นคุณค่ำของกำรพัฒนำจิต
 โยนิโสมนสิกำร

เพื่อกำรเรียนรู้และกำรดำเนินชีวิต  วิธีคิดแบบคุณค่ำแท้ –
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิกำร
คุณค่ำเทียม
คือวิธีคิดแบบคุณค่ำแท้ – คุณค่ำ
 วิธีคิดแบบคุณ – โทษ
เทียม และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ
และทำงออก
และทำงออกหรือกำรพัฒนำจิต
ตำมแนวทำงของศำสนำ
ที่ตนนับถือ

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๑ ๗ ส ๑.๑ ม.๑/๗ สวดมนต์ แผ่เมตตำ บริหำรจิต
และเจริญปัญญำด้วยอำนำปำนสติ
หรือตำมแนวทำงของศำสนำ
ที่ตนนับถือตำมที่กำหนด

๘ ส ๑.๑ ม.๑/๘ วิเครำะห์และปฏิบัติตน
ตำมหลักธรรมทำงศำสนำ
ที่ตนนับถือในกำรดำรงชีวิต
แบบพอเพียง และดูแลรักษำ
สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรอยู่ร่วมกัน
ได้อย่ำงสันติสุข
๙ ส ๑.๑ ม.๑/๙ วิเครำะห์เหตุผล ควำมจำเป็น
ที่ทุกคนต้องศึกษำเรียนรู้
ศำสนำอื่น ๆ

๑๐ ส ๑.๑ ม.๑/๑๐ ปฏิบัติตนต่อศำสนิกชนอื่น
ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
ได้อย่ำงเหมำะสม
๑๑ ส ๑.๑ ม.๑/๑๑ วิเครำะห์กำรกระทำของบุคคล
ทีเ่ ป็นแบบอย่ำงด้ำนศำสนสัมพันธ์
และนำเสนอแนวทำงกำรปฏิบัติ
ของตนเอง
๑๒ ส ๑.๒ ม.๑/๑ บำเพ็ญประโยชน์ต่อศำสนสถำน
ของศำสนำที่ตนนับถือ
๑๓ ส ๑.๒ ม.๑/๒ อธิบำยจริยวัตร ของสำวกเพื่อเป็น
แบบอย่ำงในกำรประพฤติปฏิบัติ
และปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสมต่อ
สำวกของศำสนำที่ตนนับถือ

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
 สวดมนต์แปล และแผ่เมตตำ
 วิธีปฏิบัติและประโยชน์
ของกำรบริหำรจิตและเจริญปัญญำ
 กำรฝึกบริหำรจิตและ
เจริญปัญญำ ตำมหลักสติปฎั ฐำน
เน้นอำนำปำนสติ
 นำวิธีกำรบริหำรจิตและ
เจริญปัญญำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน
 หลักธรรม
(ตำมสำระกำรเรียนรู้ ข้อ ๕)

๒๑๔
ต้องรู้ ควรรู้




ศำสนิกชนของศำสนำต่ำง ๆ
มีกำรประพฤติปฏิบัติตนและ
วิถีกำรดำเนินชีวิตแตกต่ำงกัน
ตำมหลักควำมเชื่อและคำสอน
ของศำสนำที่ตนนับถือ



กำรปฏิบัติอย่ำงเหมำะสมต่อ
ศำสนิกชนอื่น ในสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ
 ตัวอย่ำงบุคคลในท้องถิ่น
หรือประเทศที่ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่ำงด้ำนศำสนสัมพันธ์
หรือมีผลงำนด้ำนศำสนสัมพันธ์
 กำรบำเพ็ญประโยชน์
และกำรบำรุง รักษำวัด
 วิถีชีวิตของพระภิกษุ
 บทบำทของพระภิกษุ
ในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
เช่น กำรแสดงธรรม ปำฐกถำธรรม
กำรประพฤติตนให้เป็นแบบอย่ำง
 กำรปฏิบัติตนที่เหมำะสม
- กำรเข้ำพบพระภิกษุ
 กำรแสดงควำมเคำรพ
กำรประนมมือ กำรไหว้ กำรกรำบ
กำรเคำรพพระรัตนตรัย
กำรฟังเจริญพระพุทธมนต์
กำรฟังสวดพระอภิธรรม
กำรฟังพระธรรมเทศนำ
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ม.1 ๑๔ ส ๑.๒ ม.๑/๓
๑๕ ส ๑.๒ ม.๑/๔

๑๖ ส ๑.๒ ม.๑/๕

๑๗ ส ๒.๑ ม.๑/๑

๑๘ ส ๒.๑ ม.๑/๒

๑๙ ส ๒.๑ ม.๑/๓

๒๑๕
ต้องรู้ ควรรู้
ตัวชี้วัด
รายละเอียดสาระการเรียนรู้
ปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสมต่อบุคคล  ปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสมต่อเพื่อน

ต่ำง ๆ ตำมหลักศำสนำ
ตำมหลักพระพุทธศำสนำ
ที่ตนนับถือตำมที่กำหนด
หรือศำสนำที่ตนนับถือ
จัดพิธีกรรม และปฏิบัติตน
 กำรจัดโต๊ะหมู่บูชำ แบบหมู่ ๔

ในศำสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง
หมู่ ๕ หมู่ ๗ หมู่ ๙
 กำรจุดธูปเทียน กำรจัดเครื่อง
ประกอบโต๊ะหมู่บูชำ
 คำอำรำธนำต่ำง ๆ
อธิบำยประวัติ ควำมสำคัญ
 ประวัติและควำมสำคัญ

และปฏิบัติตนในวันสำคัญ
ของวันธรรมสวนะ วันเข้ำพรรษำ
ทำงศำสนำที่ตนนับถือ
วันออกพรรษำ วันเทโวโรหณะ
ตำมที่กำหนดได้ถูกต้อง
 ระเบียบพิธี พิธีเวียนเทียน
กำรปฏิบัติตนในวันมำฆบูชำ
วันวิสำขบูชำ วันอัฏฐมีบูชำ
วันอำสำฬหบูชำ วันธรรมสวนะ
และเทศกำลสำคัญ
ปฏิบัติตำมกฎหมำยในกำรคุ้มครอง  กฎหมำยในกำรคุ้มครองสิทธิ

สิทธิของบุคคล
ของบุคคล เช่น
o กฎหมำยกำรคุ้มครองเด็ก
o กฎหมำยกำรศึกษำ
o กฎหมำยกำรคุ้มครองผู้บริโภค
o กฎหมำยลิขสิทธิ์
 ประโยชน์ของกำรปฏิบัติตน
ตำมกฎหมำย กำรคุ้มครองสิทธิ
ของบุคคล
 บทบำทและหน้ำที่ของเยำวชน

ระบุควำมสำมำรถของตนเอง
ที่มีต่อสังคม และประเทศชำติ
ในกำรทำประโยชน์ต่อสังคม
โดยเน้นจิตสำธำรณะ เช่น
และประเทศชำติ
เคำรพกติกำสังคม ปฏิบัติตน
ตำมกฎหมำย มีส่วนร่วม และ
รับผิดชอบในกิจกรรมทำงสังคม
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
รักษำสำธำรณประโยชน์
 ควำมคล้ำยคลึงและควำมแตกต่ำง

อภิปรำยเกีย่ วกับคุณค่ำ
ระหว่ำงวัฒนธรรมไทยกับ
ทำงวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัย
วัฒนธรรมของประเทศ
ในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หรืออำจนำไปสู่ควำมเข้ำใจผิด
วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัย
ต่อกัน
ในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี
หรืออำจนำไปสู่ควำมเข้ำใจผิด
ต่อกัน

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ม.1 ๒๐ ส ๒.๑ ม.๑/๔

๒๑ ส ๒.๒ ม.๑/๑

๒๒ ส ๒.๒ ม.๑/๒

ตัวชี้วัด
แสดงออกถึงกำรเคำรพ
ในสิทธิเสรีภำพของตนเอง
และผู้อื่น

อธิบำยหลักกำร เจตนำรมณ์
โครงสร้ำง และสำระสำคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร ไทย
ฉบับปัจจุบันโดยสังเขป
วิเครำะห์บทบำทกำรถ่วงดุล
ของอำนำจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน

๒๓ ส ๒.๒ ม.๑/๓

ปฏิบัติตนตำมบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร ไทย
ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

๒๔ ส ๓.๑ ม.๑/๑

อธิบำยควำมหมำยและควำมสำคัญ
ของเศรษฐศำสตร์

๒๕ ส ๓.๑ ม.๑/๒

วิเครำะห์ค่ำนิยมและพฤติกรรม
กำรบริโภคของคนในสังคม
ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน
และประเทศ

๒๑๖
ต้องรู้ ควรรู้


รายละเอียดสาระการเรียนรู้
 วิธีปฏิบัติตนในกำรเคำรพ
ในสิทธิเสรีภำพของตนเอง
และผู้อื่น
 ผลที่ได้จำกกำรเคำรพ
ในสิทธิเสรีภำพของตนเอง
และผู้อื่น
 หลักกำร เจตนำรมณ์ โครงสร้ำง

และสำระสำคัญของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน
 กำรแบ่งอำนำจ และกำรถ่วงดุล
อำนำจอธิปไตย ทั้ง ๓ ฝ่ำย
คือนิติบัญญัติ บริหำร ตุลำกำร
ตำมที่ระบุในรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน
 กำรปฏิบัติตนตำมบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน เกี่ยวกับสิทธิเสรีภำพ
และหน้ำที่
 ควำมหมำยและควำมสำคัญ
ของเศรษฐศำสตร์เบื้องต้น
 ควำมหมำยของคำว่ำทรัพยำกร
มีจำกัดกับควำมต้องกำร
มีไม่จำกัด ควำมขำดแคลน
กำรเลือกและค่ำเสียโอกำส
 ควำมหมำยและควำมสำคัญ

ของกำรบริโภคอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
 หลักกำรในกำรบริโภคที่ดี
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
กำรบริโภค
 ค่ำนิยมและพฤติกรรมของกำร
บริโภคของคนในสังคมปัจจุบัน
รวมทั้งผลดีและผลเสียของ
พฤติกรรมดังกล่ำว
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ม.1 ๒๖ ส ๓.๑ ม.๑/๓

๒๗ ส ๓.๒ ม.๑/๑

๒๘ ส ๓.๒ ม.๑/๒

๒๙ ส ๓.๒ ม.๑/๓

ตัวชี้วัด
อธิบำยควำมเป็นมำ หลักกำร
และควำมสำคัญของปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย

๒๑๗
ต้องรู้ ควรรู้


รายละเอียดสาระการเรียนรู้
 ควำมหมำยและควำมเป็นมำ
ของปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
 ควำมเป็นมำของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักกำรทรงงำนของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
รวมทั้งโครงกำรตำมพระรำชดำริ
 หลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง
 กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ในกำรดำรงชีวิต
 ควำมสำคัญ คุณค่ำและ
ประโยชน์ของปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย
วิเครำะห์บทบำทหน้ำที่และ
 ควำมหมำย ประเภท และ

ควำมแตกต่ำงของสถำบันกำรเงิน ควำมสำคัญของสถำบันกำรเงิน
แต่ละประเภทและธนำคำรกลำง
ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ
 บทบำทหน้ำที่และควำมสำคัญ
ของธนำคำรกลำง
 กำรหำรำยได้ รำยจ่ำย กำรออม
กำรลงทุน ซึ่งแสดงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงผู้ผลิต ผู้บริโภค
และสถำบันกำรเงิน
ยกตัวอย่ำงที่สะท้อนให้เห็น
 ยกตัวอย่ำงที่สะท้อนให้เห็น
กำรพึ่งพำอำศัยกัน และ
กำรพึ่งพำอำศัยกันและกัน
กำรแข่งขันกันทำงเศรษฐกิจ
กำรแข่งขันกันทำงเศรษฐกิจ
ในประเทศ
ในประเทศ
 ปัญหำเศรษฐกิจในชุมชน
ประเทศและเสนอแนวทำงแก้ไข
ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพล
 ควำมหมำยและกฎอุปสงค์
ต่อกำรกำหนดอุปสงค์
อุปทำน
และอุปทำน
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรกำหนด
อุปสงค์และอุปทำน





สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ม.๑ ๓๐ ส ๓.๒ ม.๑/๔

ตัวชี้วัด
อภิปรำยผลของกำรมีกฎหมำย
เกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำ

๓๑ ส ๔.๑ ม.๑/๑ วิเครำะห์ควำมสำคัญของเวลำ
ในกำรศึกษำประวัติศำสตร์

๓๒ ส ๔.๑ ม.๑/๒

เทียบศักรำชตำมระบบต่ำง ๆ
ที่ใช้ศึกษำประวัติศำสตร์

๓๓ ส ๔.๑ ม.๑/๓

นำวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
มำใช้ศึกษำเหตุกำรณ์
ทำงประวัติศำสตร์

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
 ควำมหมำยและควำมสำคัญ
ของทรัพย์สินทำงปัญญำ
 กฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปัญญำพอสังเขป
 ตัวอย่ำงกำรละเมิดแห่งทรัพย์สน
ิ
ทำงปัญญำแต่ละประเภท
 ควำมสำคัญของเวลำและ
ช่วงเวลำ สำหรับกำรศึกษำ
ประวัติศำสตร์
 ควำมสัมพันธ์และควำมสำคัญ
ของอดีตที่มีต่อปัจจุบัน
และอนำคต
 ตัวอย่ำงกำรใช้เวลำ ช่วงเวลำ
และยุคสมัย ที่ปรำกฏในเอกสำร
ประวัติศำสตร์ไทย
 ที่มำของศักรำชที่ปรำกฏ
ในเอกสำรประวัติศำสตร์ไทย
ได้แก่ จ.ศ. / ม.ศ. /ร.ศ./ พ.ศ. /
ค.ศ. และ ฮ.ศ.
 วิธีกำรเทียบศักรำชต่ำง ๆ
และตัวอย่ำงกำรเทียบ
 ตัวอย่ำงกำรใช้ศักรำชต่ำง ๆ
ที่ปรำกฏในเอกสำร
ประวัติศำสตร์ไทย
 ควำมหมำยและควำมสำคัญ
ของประวัติศำสตร์ และวิธีกำร
ทำงประวัติศำสตร์ที่มีควำมสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน
 ตัวอย่ำงหลักฐำนในกำรศึกษำ
ประวัติศำสตร์ไทยสมัยสุโขทัย
ทั้งหลักฐำนชั้นต้น และหลักฐำน
ชั้นรอง (เชื่อมโยงกับ มฐ.
ส ๔.๓) เช่น ข้อควำมในศิลำจำรึก
สมัยสุโขทัย
 นำวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
ไปใช้ศึกษำเรื่องรำวของ
ประวัติศำสตร์ไทยที่มีอยู่
ในท้องถิ่นตนเองในสมัยใดก็ได้
(สมัยก่อนประวัติศำสตร์
สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย
สมัยอยุธยำ สมัยธนบุรี สมัย
รัตนโกสินทร์) และเหตุกำรณ์
สำคัญสมัยสุโขทัย

๒๑๘
ต้องรู้ ควรรู้
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ม.1 ๓๔ ส ๔.๒ ม.๑/๑

๓๕ ส ๔.๒ ม.๑/๒

๓๖ ส ๔.๓ ม.๑/๑
37 ส ๔.๓ ม.๑/๒
38 ส ๔.๓ ม.๑/๓

ตัวชี้วัด
อธิบำยพัฒนำกำรทำงสังคม
เศรษฐกิจและกำรเมือง
ของประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๒๑๙
ต้องรู้ ควรรู้


รายละเอียดสาระการเรียนรู้
 พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์
สังคม เศรษฐกิจ และกำรเมือง
ของประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 ควำมร่วมมือผ่ำนกำรรวมกลุ่ม
เป็นอำเซียนของประเทศในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ถือว่ำ
เป็นพัฒนำกำรของภูมิภำค
ระบุควำมสำคัญของแหล่งอำรยธรรม  ที่ตั้งและควำมสำคัญของ
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แหล่งอำรยธรรม ในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น
แหล่งมรดกโลกในประเทศต่ำง ๆ
ของเอเชียตะวันออก เฉียงใต้
(เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓)
 อิทธิพลของอำรยธรรมโบรำณ
ในดินแดนไทยที่มีต่อพัฒนำกำร
ของสังคมไทยในปัจจุบัน
อธิบำยเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์  สมัยก่อนประวัติศำสตร์

สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย
ในดินแดนไทย โดยสังเขป
โดยสังเขป
 รัฐโบรำณในดินแดนไทย เช่น
ศรีวิชัย ตำมพรลิงค์ ทวำรวดี
วิเครำะห์พัฒนำกำรของอำณำจักร

 รัฐไทยในดินแดนไทย เช่น ล้ำนนำ
สุโขทัยในด้ำนต่ำง ๆ
นครศรีธรรมรำช สุพรรณภูมิ

วิเครำะห์อิทธิพลของวัฒนธรรม
 กำรสถำปนำอำณำจักรสุโขทัย
และภูมิปัญญำไทยสมัยสุโขทัย
และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (ปัจจัย
และสังคมไทยในปัจจุบัน
ภำยในและปัจจัยภำยนอก )
 พัฒนำกำรของอำณำจักรสุโขทัย
ในด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม และ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
 วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย เช่น
ภำษำไทย วรรณกรรม
ประเพณีสำคัญ ศิลปกรรมไทย
 ภูมิปัญญำไทยในสมัยสุโขทัย
เช่น กำรชลประทำน
เครื่องสังคมโลก
 ควำมเสื่อมของอำณำจักรสุโขทัย
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ม.1 39 ส 5.1 ม.1/1

ตัวชี้วัด
วิเครำะห์ลักษณะทำงกำยภำพ
ของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย โดยใช้เครื่องมือ
ทำงภูมิศำสตร์สืบค้นข้อมูล

40 ส 5.1 ม.1/2

อธิบำยพิกัดภูมิศำสตร์ (ละติจูด
และลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลำ
และเปรียบเทียบวัน เวลำของโลก

41 ส 5.1 ม.1/3

วิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดภัยพิบัติ
และผลกระทบในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
สำรวจและระบุทำเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย

42 ส 5.2 ม.1/1

43 ส 5.2 ม.1/2

วิเครำะห์ปัจจัยทำงกำยภำพ
และปัจจัยทำงสังคมที่ส่งผลต่อ
ทำเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย

44 ส 5.2 ม.1/3

สืบค้น อภิปรำยประเด็นปัญหำ
จำกปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพกับ
มนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
วิเครำะห์แนวทำงกำรจัดกำร
ภัยพิบัติและกำรจัดกำรทรัพยำกร
และสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
ที่ยั่งยืน
รวม 45 ตัวชี้วัด

45 ส 5.2 ม.1/4

๒๒๐
ต้องรู้ ควรรู้
รายละเอียดสาระการเรียนรู้
 ที่ตั้ง ขนำด และอำณำเขตของ

ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย
 กำรใช้เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์
เช่น แผนที่ รูปถ่ำยทำงอำกำศ
ภำพจำกดำวเทียม ในกำรสืบค้น
ลักษณะทำงกำยภำพของทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย
 พิกัดภูมิศำสตร์ (ละติจูและ

ลองจิจูด)
 เส้นแบ่งเวลำ
 กำรเปรียบเทียบวัน เวลำของโลก
 สำเหตุกำรเกิดภัยพิบัติและ

ผลกระทบในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
 ทำเลที่ตั้งของกิจกรรม

ทำงเศรษฐกิจและสังคม เช่น
พื้นที่เพำะปลูกและเลี้ยงสัตว์
แหล่งประมง กำรกระจำยของ
ภำษำและศำสนำ ในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
 ปัจจัยทำงกำยภำพ

และปัจจัยทำงสังคมที่ส่งผลต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง
ทำงประชำกร สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย
 ประเด็นปัญหำจำกปฏิสัมพันธ์

ระหว่ำงสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ
กับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย


แนวทำงกำรจัดกำรภัยพิบัติ
และกำรจัดกำรทรัพยำกรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
ที่ยั่งยืน
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๒ ๑ ส ๑.๑ ม.๒/๑ อธิบำยกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำหรือศำสนำ
ที่ตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้ำน
๒ ส ๑.๑ ม.๒/๒ วิเครำะห์ควำมสำคัญของ
พระพุทธศำสนำหรือศำสนำ
ที่ตนนับถือที่ช่วยเสริมสร้ำง
ควำมเข้ำใจอันดีกับประเทศ
เพื่อนบ้ำน
๓ ส ๑.๑ ม.๒/๓ วิเครำะห์ควำมสำคัญของ
พระพุทธศำสนำ หรือศำสนำ
ที่ตนนับถือในฐำนะที่เป็นรำกฐำน
ของวัฒนธรรม เอกลักษณ์
ของชำติและมรดกของชำติ
๔ ส ๑.๑ ม.๒/๔ อภิปรำยควำมสำคัญ
ของพระพุทธศำสนำ
หรือศำสนำที่ตนนับถือ
กับกำรพัฒนำชุมชน
และกำรจัดระเบียบสังคม
๕ ส ๑.๑ ม.๒/๕ วิเครำะห์พุทธประวัติ หรือ
ประวัติศำสดำของศำสนำ
ที่ตนนับถือตำมที่กำหนด
๖ ส ๑.๑ ม.๒/๖ วิเครำะห์และประพฤติตน
ตำมแบบอย่ำงกำรดำเนินชีวิต
และข้อคิดจำกประวัติสำวก
ชำดก เรื่องเล่ำและศำสนิกชน
ตัวอย่ำงตำมที่กำหนด

๗ ส ๑.๑ ม.๒/๗ อธิบำยโครงสร้ำงและสำระ
โดยสังเขปของพระไตรปิฎก
หรือคัมภีร์ของศำสนำ
ที่ตนนับถือ

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
 กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
เข้ำสู่ประเทศเพื่อนบ้ำนและกำร
นับถือพระพุทธศำสนำ
ของประเทศเพื่อนบ้ำน
ในปัจจุบัน
 ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ
ทีช่ ่วยเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอันดี
กับประเทศเพื่อนบ้ำน


ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ
ต่อสังคมไทยในฐำนะเป็น
o รำกฐำนของวัฒนธรรม
o เอกลักษณ์ และมรดกของชำติ



ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ
กับกำรพัฒนำชุมชนและ
กำรจัดระเบียบสังคม

สรุปและวิเครำะห์พุทธประวัติ
o กำรผจญมำร
o กำรตรัสรู้
o กำรสั่งสอน
 พุทธสำวก พุทธสำวิกำ
o พระสำรีบุตร
o พระโมคคัลลำนะ
o นำงขุชชุตตรำ
o พระเจ้ำพิมพิสำร
 ชำดก
o มิตตวินทุกชำดก
o รำโชวำทชำดก
 ศำสนิกชนตัวอย่ำง
o พระมหำธรรมรำชำลิไท
o สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ
กรมพระยำวชิรญำณวโรรส
 โครงสร้ำง และสำระสังเขป
ของพระวินัยปิฎก
พระสุตตันตปิฎก
และพระอภิธรรมปิฎก
 กำรสังคำยนำ


๒๒๑
ต้องรู้ ควรรู้














สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.2 ๘ ส ๑.๑ ม.๒/๘ อธิบำยธรรมคุณและข้อธรรม
สำคัญในกรอบอริยสัจ ๔
หรือหลักธรรมของศำสนำ
ที่ตนนับถือตำมที่กำหนด
เห็นคุณค่ำและนำไปพัฒนำ
แก้ปัญหำของชุมชนและสังคม

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
 พระรัตนตรัย
 ธรรมคุณ ๖
 อริยสัจ ๔
 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
o ขันธ์ ๕
- อำยตนะ
 สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)
o หลักกรรม
: สมบัติ ๔
: วิบัติ ๔
o อกุศลกรรมบถ ๑๐
o อบำยมุข ๖
 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
o สุข ๒ (สำมิส, นิรำมิส)
 มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
o บุพพนิมิตของ
มัชฌิมำปฏิปทำ
o ดรุณธรรม ๖
o กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔
o กุศลกรรมบถ ๑๐
o สติปัฏฐำน ๔
o มงคล ๓๘
- ประพฤติธรรม
- เว้นจำกควำมชั่ว
- เว้นจำกกำรดื่มน้ำเมำ
 พุทธศำสนสุภำษิต
 กมฺมุนำ วตฺตตี โลโก
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตำมกรรม
 กลฺยำณกำรี กลฺยำณ
ปำปกำรี จ ปำปก
ทำดีได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว
 สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย
กำรสั่งสมบุญนำสุขมำให้
 ปูชโก ลภเต ปูช
วนฺทโก ปฏิวนฺทน
ผู้บูชำเขำย่อมได้รับกำรบูชำตอบ
ผู้ไหว้เขำย่อมได้รับกำรไหว้ตอบ

๒๒๒
ต้องรู้ ควรรู้


สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๒ ๙ ส ๑.๑ ม.๒/๙ เห็นคุณค่ำของกำรพัฒนำจิต
เพื่อกำรเรียนรู้และดำเนินชีวิต
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิกำร
คือ วิธีคิดแบบอุบำยปลุกเร้ำ
คุณธรรม และวิธีคิดแบบ
อรรถธรรมสัมพันธ์ หรือ
กำรพัฒนำจิตตำมแนวทำง
ของศำสนำที่ตนนับถือ
๑๐ ส ๑.๑ ม.๒/๑๐ สวดมนต์ แผ่เมตตำ บริหำรจิต
และเจริญปัญญำด้วยอำนำปำนสติ
หรือตำมแนวทำงของศำสนำ
ที่ตนนับถือ

๑๑ ส ๑.๑ ม.๒/๑๑ วิเครำะห์กำรปฏิบัติตน
ตำมหลักธรรมทำงศำสนำ
ที่ตนนับถือเพื่อกำรดำรงตน
อย่ำงเหมำะสมในกระแส
ควำมเปลี่ยนแปลงของโลก
และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสขุ
๑๒ ส ๑.๒ ม.๒/๑ ปฏิบัติตนอย่ำงหมำะสมต่อ
บุคคลต่ำง ๆ ตำมหลักศำสนำ
ที่ตนนับถือตำมที่กำหนด
๑๓ ส ๑.๒ ม.๒/๒ มีมรรยำทของควำมเป็นศำสนิกชน
ที่ดีตำมที่กำหนด

๒๒๓
ต้องรู้ ควรรู้
รายละเอียดสาระการเรียนรู้
 พัฒนำกำรเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ

โยนิโสมนสิกำร ๒ วิธี คือ
วิธีคิดแบบอุบำยปลุกเร้ำ
คุณธรรม และวิธีคิดแบบ
อรรถธรรมสัมพันธ์

สวดมนต์แปล และแผ่เมตตำ
 วิธีปฏิบัติและประโยชน์
ของกำรบริหำรจิตและเจริญปัญญำ
 ฝึกกำรบริหำรจิตและเจริญปัญญำ
ตำมหลักสติปัฎฐำน
เน้นอำนำปำนสติ
 นำวิธีกำรบริหำรจิตและ
เจริญปัญญำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 กำรปฏิบัติตนตำมหลักธรรม
(ตำมสำระกำรเรียนรู้ ข้อ ๘)



กำรเป็นลูกที่ดีตำมหลักทิศเบื้องหน้ำ
ในทิศ ๖
 ทิศ ๖
 มรรยำทของศำสนิกชน
 กำรต้อนรับ (ปฏิสันถำร)
 มรรยำทของผู้เป็นแขก
 ฝึกปฏิบัติระเบียบพิธี
ปฏิบัติต่อพระภิกษุ กำรยืน
กำรให้ที่นั่ง กำรเดินสวน
กำรสนทนำ กำรรับสิ่งของ
 กำรแต่งกำยไปวัด กำรแต่งกำย
ไปงำนมงคล งำนอวมงคล











สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.2 ๑๔ ส ๑.๒ ม.๒/๓ วิเครำะห์คุณค่ำของศำสนพิธี
และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

๑๕ ส ๑.๒ ม.๒/๔ อธิบำยคำสอนที่เกี่ยวเนื่อง
กับวันสำคัญทำงศำสนำ
และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

๑๖ ส ๑.๒ ม.๒/๕ อธิบำยควำมแตกต่ำงของศำสนพิธี
พิธีกรรม ตำมแนวปฏิบัติ
ของศำสนำอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่
กำรยอมรับ และควำมเข้ำใจ
ซึ่งกันและกัน
๑๗ ส ๒.๑ ม.๒/๑ อธิบำยและปฏิบัติตนตำมกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว
ชุมชนและประเทศ

๒๒๔
ต้องรู้ ควรรู้


รายละเอียดสาระการเรียนรู้
 กำรปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสม
 กำรทำบุญตักบำตร
 กำรถวำยภัตตำหำรสิ่งของ
ที่ควรถวำยและสิ่งของต้องห้ำม
สำหรับพระภิกษุ
 กำรถวำยสังฆทำน
เครื่องสังฆทำน
 กำรถวำยผ้ำอำบน้ำฝน
 กำรจัดเครื่องไทยธรรม
เครื่องไทยทำน
 กำรกรวดน้ำ
 กำรทอดกฐิน กำรทอดผ้ำป่ำ
 หลักธรรมเบื้องต้นที่เกี่ยวเนื่อง
ในวันมำฆบูชำ วันวิสำขบูชำ
วันอัฏฐมีบูชำ วันอำสำฬหบูชำ
วันธรรมสวนะ และเทศกำลสำคัญ
 ระเบียบพิธีและกำรปฏิบัติตน
ในวันธรรมสวนะ วันเข้ำพรรษำ
วันออกพรรษำ วันเทโวโรหณะ
 ศำสนพิธี พิธีกรรม แนวปฏิบัติ

ของศำสนำอื่น ๆ

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ครอบครัว เช่น
o กฎหมำยเกี่ยวกับ
ควำมสำมำรถของผู้เยำว์
o กฎหมำยบัตรประจำตัว
ประชำชน
o กฎหมำยแพ่งเกี่ยวกับ
ครอบครัว เช่น กำรหมั้น
กำรสมรส กำรรับรองบุตร
กำรรับบุตรบุญธรรม
 กฎหมำยที่เกี่ยวกับชุมชน
และประเทศ โดยสังเขป
o กฎหมำยเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
o กฎหมำยเกี่ยวกับภำษีอำกร
และเน้นกำรกรอกแบบแสดง
รำยกำร ภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำ
o กฎหมำยแรงงำน
o กฎหมำยปกครอง






สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.2 ๑๘ ส ๒.๑ ม.๒/๒ เห็นคุณค่ำในกำรปฏิบัติตน
ตำมสถำนภำพ บทบำท
สิทธิเสรีภำพ หน้ำที่
ในฐำนะพลเมืองดี
ตำมวิถีประชำธิปไตย
๑๙ ส ๒.๑ ม.๒/๓ วิเครำะห์บทบำท ควำมสำคัญ
และควำมสัมพันธ์ของสถำบัน
ทำงสังคม

๒๐ ส ๒.๑ ม.๒/๔

๒๑ ส ๒.๒ ม.๒/๑

๒๒ ส ๒.๒ ม.๒/๒

๒๓ ส ๓.๑ ม.๒/๑

๒๒๕
ต้องรู้ ควรรู้
รายละเอียดสาระการเรียนรู้
 สถำนภำพ บทบำท สิทธิเสรีภำพ

หน้ำที่ ในฐำนะพลเมืองดี
ตำมวิถีประชำธิปไตย
 แนวทำงส่งเสริมให้ปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย

บทบำท ควำมสำคัญและ
ควำมสัมพันธ์ของสถำบัน
ทำงสังคม เช่น สถำบันครอบครัว
สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ
สถำบันเศรษฐกิจ สถำบัน
ทำงกำรเมืองกำรปกครอง
 ควำมคล้ำยคลึงและควำมแตกต่ำง
อธิบำยควำมคล้ำยคลึงและ
ควำมแตกต่ำงของวัฒนธรรมไทย ของวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภำค
และวัฒนธรรมของประเทศ
เอเชีย วัฒนธรรมเป็นปัจจัยสำคัญ
ในภูมิภำคเอเชีย เพื่อนำไปสู่
ในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจอันดี
ควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงกัน
ระหว่ำงกัน
 กระบวนกำรในกำรตรำกฎหมำย
อธิบำยกระบวนกำร
o ผู้มีสิทธิเสนอร่ำงกฎหมำย
ในกำรตรำกฎหมำย
o ขั้นตอนกำรตรำกฎหมำย
o กำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ในกระบวนกำรตรำกฎหมำย
วิเครำะห์ข้อมูล ข่ำวสำร
 เหตุกำรณ์ปัจจุบัน และกำร
ทำงกำรเมือง กำรปกครอง
เปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบกำร
ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย
ปกครองของไทย
สมัยปัจจุบัน
 หลักกำรเลือกข้อมูล ข่ำวสำร
เพื่อนำมำวิเครำะห์
วิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกำร
 ควำมหมำยและควำมสำคัญ
ลงทุนและกำรออม
ของกำรลงทุน และกำรออม
ต่อระบบเศรษฐกิจ
 กำรบริหำรจัดกำรเงินออม
และกำรลงทุนภำคครัวเรือน
 ปัจจัยของกำรลงทุนและกำรออม
คือ อัตรำดอกเบี้ย รวมทั้ง
ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ค่ำของเงิน
เทคโนโลยี กำรคำดเดำเกี่ยวกับ
อนำคต
 ปัญหำของกำรลงทุนและกำรออม
ในสังคมไทย












สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.2 ๒๔ ส ๓.๑ ม.๒/๒ อธิบำยปัจจัยกำรผลิตสินค้ำและ
บริกำร และปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อกำรผลิตสินค้ำและบริกำร

๒๕ ส ๓.๑ ม.๒/๓

๒๖ ส ๓.๑ ม.๒/๔

๒๗ ส ๓.๒ ม.๒/๑
๒๘ ส ๓.๒ ม.๒/๒

๒๙ ส ๓.๒ ม.๒/๓

๒๒๖
ต้องรู้ ควรรู้


รายละเอียดสาระการเรียนรู้
 ควำมหมำย ควำมสำคัญ
และหลักกำรผลิตสินค้ำและ
บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
 สำรวจกำรผลิตสินค้ำในท้องถิ่น
ว่ำมีกำรผลิตอะไรบ้ำง ใช้วิธีกำร
ผลิตอย่ำงไร มีปัญหำด้ำนใดบ้ำง
 กำรนำเทคโนโลยีอะไรมำใช้
ที่มีผลต่อกำรผลิตสินค้ำและ
บริกำร
 นำหลักกำรผลิตมำวิเครำะห์
กำรผลิตสินค้ำและบริกำร
ในท้องถิ่นทั้งด้ำนเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
เสนอแนวทำงกำรพัฒนำ
 หลักกำรและเป้ำหมำยปรัชญำ

กำรผลิตในท้องถิ่นตำมปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ของเศรษฐกิจพอเพียง
 สำรวจและวิเครำะห์ปัญหำ
กำรผลิตสินค้ำและบริกำร
ในท้องถิ่น
 ประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในกำรผลิตสินค้ำ
และบริกำรในท้องถิ่น
อภิปรำยแนวทำงกำรคุ้มครอง  กำรรักษำและคุ้มครองสิทธิ

สิทธิของตนเองในฐำนะผู้บริโภค
ประโยชน์ของผู้บริโภค
 กฎหมำยคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
 กำรดำเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิ
และผลประโยชน์ตำมกฎหมำย
ในฐำนะผู้บริโภค
 แนวทำงกำรปกป้องสิทธิของ
ผู้บริโภค
อภิปรำยระบบเศรษฐกิจแบบต่ำง ๆ  ระบบเศรษฐกิจแบบต่ำง ๆ

ยกตัวอย่ำงที่สะท้อนให้เห็นกำร  หลักกำรและผลกระทบกำรพึ่งพำ 
พึ่งพำอำศัยกัน และกำรแข่งขันกัน อำศัยกัน และกำรแข่งขันกัน
ทำงเศรษฐกิจในภูมิภำคเอเชีย
ทำงเศรษฐกิจในภูมิภำคเอเชีย
 องค์กรควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ
ในภูมิภำคเอเชีย
วิเครำะห์กำรกระจำยของ
 กำรกระจำยของทรัพยำกรในโลก
ทรัพยำกรในโลกที่ส่งผลต่อ
ที่ส่งผลต่อควำมสัมพันธ์
ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ
ทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ
ระหว่ำงประเทศ
เช่น น้ำมัน ป่ำไม้ ทองคำ ถ่ำนหิน
แร่ เป็นต้น



สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่
ม.2 ๓๐

๓๑
32
33

๓4

๒๒๗
ต้องรู้ ควรรู้
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
รายละเอียดสาระการเรียนรู้
ส ๓.๒ ม.๒/๔ วิเครำะห์กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ  กำรแข่งขันทำงกำรค้ำในประเทศ 
ในประเทศและต่ำงประเทศ
และต่ำงประเทศ
ทีส่ ่งผลต่อคุณภำพสินค้ำ
ปริมำณกำรผลิตและรำคำสินค้ำ
ส ๔.๑ ม.๒/๑ ประเมินควำมน่ำเชื่อถือของ
 วิธีกำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือ

หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
ของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
ในลักษณะต่ำง ๆ
ในลักษณะต่ำง ๆ อย่ำงง่ำย ๆ
เช่น กำรศึกษำภูมิหลังของผู้นำ
ส ๔.๑ ม.๒/๒ วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำง

หรือผู้เกี่ยวข้อง สำเหตุ
ควำมจริงกับข้อเท็จจริงของ
ช่วงระยะเวลำ รูปลักษณ์
เหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์
ของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
ส ๔.๑ ม.๒/๓ เห็นควำมสำคัญของกำรตีควำม

เป็นต้น
หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
 ตัวอย่ำงกำรประเมิน
ที่น่ำเชื่อถือ
ควำมน่ำเชื่อถือของหลักฐำน
ทำงประวัติศำสตร์ไทย
ที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเอง
หรือหลักฐำนสมัยอยุธยำ
(เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓ )
 ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ข้อมูล
จำกเอกสำรต่ำง ๆ ในสมัย
อยุธยำ และธนบุรี ( เชื่อมโยง
กับ มฐ. ส ๔.๓ ) เช่น ข้อควำม
บำงตอนในพระรำชพงศำวดำร
อยุธยำ จดหมำยเหตุชำวต่ำงชำติ
 กำรแยกแยะระหว่ำงข้อมูล
กับควำมคิดเห็น รวมทั้ง
ควำมจริงกับข้อเท็จจริง
จำกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
 ตัวอย่ำงกำรตีควำมข้อมูล
จำกหลักฐำน ที่แสดงเหตุกำรณ์
สำคัญในสมัยอยุธยำและธนบุรี
 ควำมสำคัญของกำรวิเครำะห์
ข้อมูล และกำรตีควำม
ทำงประวัติศำสตร์
ส ๔.๒ ม.๒/๑ อธิบำยพัฒนำกำรทำงสังคม

 พัฒนำกำรทำงสังคม เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ และกำรเมือง
และกำรเมืองของภูมิภำคเอเชีย
ของภูมิภำคเอเชีย
(ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.2 ๓5 ส ๔.๒ ม.๒/๒ ระบุควำมสำคัญของแหล่ง
อำรยธรรมโบรำณในภูมิภำค
เอเชีย

36 ส ๔.๓ ม.๒/๑
37 ส ๔.๓ ม.๒/๒
๓8 ส ๔.๓ ม.๒/๓

๒๒๘
ต้องรู้ ควรรู้


รายละเอียดสาระการเรียนรู้
 ที่ตั้งและควำมสำคัญของแหล่ง
อำรยธรรมตะวันออกและมรดก
โลกในประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำค
เอเชีย
 อิทธิพลของอำรยธรรมโบรำณ
ที่มีต่อภูมิภำคเอเชียในปัจจุบัน
วิเครำะห์พัฒนำกำรของ
 กำรสถำปนำอำณำจักรอยุธยำ

อำณำจักรอยุธยำและธนบุรี
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมเจริญรุ่งเรือง
ในด้ำนต่ำง ๆ
ของอำณำจักรอยุธยำ
 พัฒนำกำรของอำณำจักรอยุธยำ
วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ควำมมั่นคงและควำมเจริญรุ่งเรือง ในด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง สังคม
เศรษฐกิจ และควำมสัมพันธ์
ของอำณำจักรอยุธยำ
ระบุภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทย ระหว่ำงประเทศ

 กำรเสียกรุงศรีอยุธยำครั้งที่ ๑
สมัยอยุธยำและธนบุรี และ
และกำรกู้เอกรำช
อิทธิพลของภูมิปัญญำดังกล่ำว
ต่อกำรพัฒนำชำติไทยในยุคต่อมำ  ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทย
สมัยอยุธยำ เช่น กำรควบคุม
กำลังคน และศิลปวัฒนธรรม
 กำรเสียกรุงศรีอยุธยำครั้งที่ ๒
กำรกู้เอกรำช และกำรสถำปนำ
อำณำจักรธนบุรี
 ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทย
สมัยธนบุรี
 วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย
ผลงำนของบุคคลสำคัญของไทย
ที่มีส่วนสร้ำงสรรค์ชำติไทย เช่น
o สมเด็จพระรำมำธิบดีที่ ๑
o พระสุริโยทัย
o พระนเรศวรมหำรำช
o พระนำรำยณ์มหำรำช
o สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช
o พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำ
จุฬำโลกมหำรำช (ด้วง)
o สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำ
มหำสุรสิงหนำท (บุญมำ)

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.2 39 ส 5.1 ม.2/1 วิเครำะห์ลักษณะทำงกำยภำพ
ของทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกำ
โดยใช้เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์
สืบค้นข้อมูล

40 ส 5.1 ม.2/2
41 ส 5.1 ม.2/3
42 ส 5.2 ม.2/1

อธิบำยมำตรำส่วน ทิศ และ
สัญลักษณ์
วิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดภัยพิบัติ
และผลกระทบในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกำ
สำรวจและระบุทำเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกำ

43 ส 5.2 ม.2/2

วิเครำะห์ปัจจัยทำงกำยภำพ
และปัจจัยทำงสังคมที่ส่งผลต่อ
ทำเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกำ

44 ส 5.2 ม.2/3

สืบค้น อภิปรำยประเด็นปัญหำ
จำกปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพกับ
มนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกำ
วิเครำะห์แนวทำงกำรจัดกำร
ภัยพิบัติและกำรจัดกำร
ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
ในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกำ
ที่ยั่งยืน
รวม 45 ตัวชี้วัด

45 ส 5.2 ม.2/4

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
 ที่ตั้ง ขนำด และอำณำเขตของ
ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกำ
 กำรใช้เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์
เช่น แผนที่ รูปถ่ำยทำงอำกำศ
ภำพจำกดำวเทียมในกำรสืบค้น
ลักษณะทำงกำยภำพของ
ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกำ
 กำรแปลควำมหมำย มำตรำส่วน
ทิศ และสัญลักษณ์ในแผนที่
 สำเหตุกำรเกิดภัยพิบัติและ
ผลกระทบในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกำ
 ทำเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจและสังคม เช่น
พื้นที่เพำะปลูก และเลี้ยงสัตว์
แหล่งประมง กำรกระจำยของ
ภำษำและศำสนำ ในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกำ
 ปัจจัยทำงกำยภำพและ
ปัจจัยทำงสังคมที่ส่งผลต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง
ทำงประชำกร สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกำ
 ประเด็นปัญหำจำกปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ
กับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกำ


แนวทำงกำรจัดกำรภัยพิบัติ
และกำรจัดกำรทรัพยำกรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกำที่ยั่งยืน

๒๒๙
ต้องรู้ ควรรู้
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สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๓ ๑ ส ๑.๑ ม.๓/๑ อธิบำยกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำหรือศำสนำ
ที่ตนนับถือสู่ประเทศต่ำง ๆ
ทั่วโลก
๒ ส ๑.๑ ม.๓/๒ วิเครำะห์ควำมสำคัญของ
พระพุทธศำสนำหรือศำสนำ
ที่ตนนับถือในฐำนะ
ที่ช่วยสร้ำงสรรค์อำรยธรรม
และควำมสงบสุขแก่โลก
๓ ส ๑.๑ ม.๓/๓ อภิปรำยควำมสำคัญของ
พระพุทธศำสนำหรือศำสนำ
ที่ตนนับถือ กับปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
๔ ส ๑.๑ ม.๓/๔ วิเครำะห์พุทธประวัติจำก
พระพุทธรูปปำงต่ำง ๆ หรือ
ประวัติศำสดำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด

๕ ส ๑.๑ ม.๓/๕ วิเครำะห์และประพฤติตน
ตำมแบบอย่ำงกำรดำเนินชีวิต
และข้อคิดจำกประวัติสำวก
ชำดกเรื่องเล่ำ และศำสนิกชน
ตัวอย่ำงตำมที่กำหนด

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
 กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
เข้ำสู่ประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก
และกำรนับถือพระพุทธศำสนำ
ของประเทศเหล่ำนั้น ในปัจจุบัน
 ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ
ในฐำนะที่ช่วยสร้ำงสรรค์
อำรยธรรมและควำมสงบสุข
ให้แก่โลก
พระพุทธศำสนำกับปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
(ที่สอดคล้องกับหลักธรรม
ในสำระกำรเรียนรู้ ข้อ ๖ )
 ศึกษำพุทธประวัติจำก
พระพุทธรูปปำงต่ำง ๆ เช่น
o ปำงมำรวิชัย
o ปำงปฐมเทศนำ
o ปำงลีลำ
o ปำงประจำวันเกิด
 สรุปและวิเครำะห์พุทธประวัติ
o ปฐมเทศนำ
o โอวำทปำติโมกข์
 พุทธสำวก พุทธสำวิกำ
 พระอัญญำโกณฑัญญะ
 พระมหำปชำบดีเถรี
 พระเขมำเถรี
 พระเจ้ำปเสนทิโกศล
 ชำดก
 นันทิวิสำลชำดก
 สุวัณณหังสชำดก
 ศำสนิกชนตัวอย่ำง
 ม.จ.หญิงพูนพิสมัย ดิศกุล
 ศำสตรจำรย์สัญญำ ธรรมศักดิ์

๒๓๐
ต้องรู้ ควรรู้












สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๓ ๖ ส ๑.๑ ม.๓/๖ อธิบำยสังฆคุณ และข้อธรรม
สำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือ
หลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
 พระรัตนตรัย
 สังฆคุณ ๙
 อริยสัจ ๔
 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
o ขันธ์ ๕
- ไตรลักษณ์
 สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)
o หลักกรรม
- วัฏฏะ ๓
o ปปัญจธรรม ๓
(ตัณหำ มำนะ ทิฎฐิ)
 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
o อัตถะ ๓
 มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
o มรรคมีองค์ ๘
o ปัญญำ ๓
o สัปปุริสธรรม ๗
o บุญกิริยำวัตถุ ๑๐
o อุบำสกธรรม ๗
o มงคล ๓๘
- มีศิลปวิทยำ
- พบสมณะ
- ฟังธรรมตำมกำล
- สนทนำธรรมตำมกำล
 พุทธศำสนสุภำษิต
 อตฺตำ หเว ชิต เสยฺโย
ชนะตนนั่นแลดีกว่ำ
 ธมฺมจำรี สุข เสติ
ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่
เป็นสุข
 ปมำโท มจฺจุโน ปท
ควำมประมำทเป็นทำง
แห่งควำมตำย
 สุสฺสูส ลภเต ปญฺญ
ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญำ
 เรื่องน่ำรู้จำกพระไตรปิฎก :
พุทธปณิธำน ๔
ในมหำปรินิพพำนสูตร

๒๓๑
ต้องรู้ ควรรู้


สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๓ ๗ ส ๑.๑ ม.๓/๗ เห็นคุณค่ำ และวิเครำะห์
กำรปฏิบัติตนตำมหลักธรรม
ในกำรพัฒนำตนเพื่อเตรียมพร้อม
สำหรับกำรทำงำนและ
กำรมีครอบครัว
๘ ส ๑.๑ ม.๓/๘ เห็นคุณค่ำของกำรพัฒนำจิต
เพื่อกำรเรียนรู้และดำเนินชีวิต
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิกำร
คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และ
วิธีคิดแบบสืบสำวเหตุปัจจัย
หรือกำรพัฒนำจิตตำมแนวทำง
ของศำสนำที่ตนนับถือ
๙ ส ๑.๑ ม.๓/๙ สวดมนต์ แผ่เมตตำ บริหำรจิต
และเจริญปัญญำด้วยอำนำปำนสติ
หรือตำมแนวทำงของศำสนำ
ที่ตนนับถือ

๑๐ ส ๑.๑ ม.๓/๑๐ วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงและ
ยอมรับวิถีกำรดำเนินชีวิต
ของศำสนิกชนในศำสนำอื่น ๆ
๑๑ ส ๑.๒ ม.๓/๑ วิเครำะห์หน้ำที่และบทบำท
ของสำวก และปฏิบัติตน
ต่อสำวกตำมที่กำหนดได้ถูกต้อง

๑๒ ส ๑.๒ ม.๓/๒ ปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสม
ต่อบุคคลต่ำง ๆ ตำมหลัก
ศำสนำตำมที่กำหนด
๑๓ ส ๑.๒ ม.๓/๓ ปฏิบัติหน้ำที่ของศำสนิกชนที่ดี

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
 กำรปฏิบัติตนตำมหลักธรรม
(ตำมสำระกำรเรียนรู้ข้อ ๖)

 พัฒนำกำรเรียนรู้ด้วยวิธีคิด

๒๓๒
ต้องรู้ ควรรู้




แบบโยนิโสมนสิกำร ๒ วิธี
คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ
และวิธีคิดแบบสืบสำวเหตุปัจจัย

 สวดมนต์แปล และแผ่เมตตำ
 วิธีปฏิบัติและประโยชน์



ของกำรบริหำรจิตและเจริญ
ปัญญำ
 ฝึกกำรบริหำรจิตและเจริญปัญญำ
ตำมหลักสติปัฎฐำน
เน้นอำนำปำนสติ
 นำวิธีกำรบริหำรจิตและ
เจริญปัญญำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 วิถีกำรดำเนินชีวิตของศำสนิกชน 
ศำสนำอื่น ๆ
หน้ำที่ของพระภิกษุในกำรปฏิบัติ
ตำมหลักพระธรรมวินัย
และจริยวัตรอย่ำงเหมำะสม
 กำรปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ
ในงำนศำสนพิธีที่บ้ำน
กำรสนทนำ กำรแต่งกำย
มรรยำทกำรพูดกับพระภิกษุ
ตำมฐำนะ
 กำรเป็นศิษย์ที่ดี ตำมหลัก
ทิศเบื้องขวำ ในทิศ ๖
ของพระพุทธศำสนำ
 กำรปฏิบัติหน้ำที่ชำวพุทธ
ตำมพุทธปณิธำน ๔
ในมหำปรินิพพำนสูตร







สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.3 ๑๔ ส ๑.๒ ม.๓/๔ ปฏิบัติตนในศำสนพิธี พิธีกรรม
ได้ถูกต้อง

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
 ปฏิบัติตนในศำสนพิธี
 พิธีทำบุญ งำนมงคล
งำนอวมงคล
 กำรนิมนต์พระภิกษุ
กำรเตรียมที่ตั้งพระพุทธรูป
และเครื่องบูชำ กำรวงด้ำย
สำยสิญจน์ กำรปูลำดอำสนะ
กำรเตรียมเครื่องรับรอง
กำรจุดธูปเทียน
 ข้อปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ
กำรถวำยข้ำวพระพุทธ
กำรถวำยไทยธรรม
กำรกรวดน้ำ
๑๕ ส ๑.๒ ม.๓/๕ อธิบำยประวัติวันสำคัญ
 ประวัติวันสำคัญทำง
ทำงศำสนำตำมที่กำหนด
พระพุทธศำสนำในประเทศไทย
และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
- วันวิสำขบูชำ (วันสำคัญสำกล)
- วันธรรมสวนะและเทศกำล
สำคัญ
 หลักปฏิบัติตน : กำรฟัง
พระธรรมเทศนำ กำรแต่งกำย
ในกำรประกอบ ศำสนพิธีที่วัด
กำรงดเว้นอบำยมุข
 กำรประพฤติปฏิบัติ
ในวันธรรมสวนะ และเทศกำล
สำคัญ
๑๖ ส ๑.๒ ม.๓/๖ แสดงตนเป็นพุทธมำมกะ
 กำรแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ
หรือแสดงตนเป็นศำสนิกชน
o ขั้นเตรียมกำร
ของศำสนำที่ตนนับถือ
o ขั้นพิธีกำร
๑๗ ส ๑.๒ ม.๓/๗ นำเสนอแนวทำงในกำรธำรงรักษำ  กำรศึกษำเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบ
ศำสนำที่ตนนับถือ
ของพระพุทธศำสนำ นำไปปฏิบัติ
และเผยแผ่ตำมโอกำส
 กำรศึกษำกำรรวมตัวขององค์กร
ชำวพุทธ
 กำรปลูกจิตสำนึกในด้ำนกำรบำรุง
รักษำวัด และพุทธสถำน
ให้เกิดประโยชน์

๒๓๓
ต้องรู้ ควรรู้







สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๓ ๑๘ ส ๒.๑ ม.๓/๑ อธิบำยควำมแตกต่ำงของ
กำรกระทำควำมผิดระหว่ำง
คดีอำญำ และคดีแพ่ง

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓๔
ต้องรู้ ควรรู้


รายละเอียดสาระการเรียนรู้
 ลักษณะกำรกระทำควำมผิด
ทำงอำญำ และโทษ
 ลักษณะกำรกระทำควำมผิด
ทำงแพ่ง และควำมรับผิด
ทำงแพ่ง
 ตัวอย่ำงกำรกระทำควำมผิด
ทำงอำญำ เช่น ควำมผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์
 ตัวอย่ำงกำรกระทำควำมผิด
ทำงแพ่ง เช่น กำรทำผิดสัญญำ
กำรทำละเมิด
ส ๒.๑ ม.๓/๒ มีส่วนร่วมในกำรปกป้องคุ้มครอง  ควำมหมำย และควำมสำคัญ

ผู้อื่นตำมหลักสิทธิมนุษยชน
ของสิทธิมนุษยชน
 กำรมีส่วนร่วมคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนตำมรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทยตำมวำระ
และโอกำสที่เหมำะสม
ส ๒.๑ ม.๓/๓ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
 ควำมสำคัญของวัฒนธรรมไทย

และเลือกรับวัฒนธรรมสำกล
ภูมิปัญญำไทย และวัฒนธรรม
ที่เหมำะสม
สำกล
 กำรอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
และภูมิปัญญำไทยที่เหมำะสม
 กำรเลือกรับวัฒนธรรมสำกล
ที่เหมำะสม
ส ๒.๑ ม.๓/๔ วิเครำะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง

ปัญหำควำมขัดแย้งในประเทศ
เช่น กำรเมืองกำรปกครอง
และเสนอแนวคิดในกำรลด
เศรษฐกิจ สังคม ควำมเชื่อ
ควำมขัดแย้ง
 แนวทำงควำมร่วมมือในกำรลด
ควำมขัดแย้ง และกำรสร้ำง
ควำมสมำนฉันท์
ส ๒.๑ ม.๓/๕ เสนอแนวคิดในกำรดำรงชีวิต
 ปัจจัยที่ส่งเสริมกำรดำรงชีวิต
อย่ำงมีควำมสุขในประเทศและ
ให้มีควำมสุข เช่น กำรอยู่รว่ มกัน
สังคมโลก
อย่ำงมีขันติธรรม หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่ำ
ในตนเอง รู้จักมองโลกในแง่ดี
สร้ำงทักษะทำงอำรมณ์
รู้จักบริโภคด้วยปัญญำ
เลือกรับ-ปฏิเสธข่ำว และ
วัตถุต่ำง ๆ ปรับปรุงตนเอง
และสิ่งต่ำง ๆ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ



สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ม.3 ๒๓ ส ๒.๒ ม.๓/๑

๒๔ ส ๒.๒ ม.๓/๒

๒๕ ส ๒.๒ ม.๓/๓

๒๖ ส ๒.๒ ม.๓/๔

๒๗ ส ๓.๑ ม.๓/๑

๒๘ ส ๓.๑ ม.๓/๒

๒๓๕
ต้องรู้ ควรรู้
ตัวชี้วัด
รายละเอียดสาระการเรียนรู้
อธิบำยระบอบกำรปกครอง
 ระบอบกำรปกครองแบบต่ำง ๆ

แบบต่ำง ๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน
ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน เช่น
กำรปกครองระบอบเผด็จกำร
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
วิเครำะห์ เปรียบเทียบ
 ควำมแตกต่ำง ควำมคล้ำยคลึง

ระบอบกำรปกครองของไทย
ของกำรปกครองของไทย
กับประเทศอื่น ๆ ที่มีกำร
กับประเทศอื่น ๆ ที่มีกำรปกครอง
ปกครองระบอบประชำธิปไตย
ระบอบประชำธิปไตย
วิเครำะห์รัฐธรรมนูญ
 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ฉบับปัจจุบันในมำตรำต่ำง ๆ
ในมำตรำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้ง
กับกำรเลือกตั้ง กำรมีส่วนร่วม
กำรมีส่วนร่วม และกำรตรวจสอบ และกำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ
กำรใช้อำนำจรัฐ
 อำนำจหน้ำที่ของรัฐบำล
 บทบำทสำคัญของรัฐบำล
ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
 ควำมจำเป็นในกำรมีรัฐบำล
ตำมระบอบประชำธิปไตย
วิเครำะห์ประเด็น ปัญหำ
 ประเด็น ปัญหำและผลกระทบ

ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ
ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ
ประชำธิปไตยของประเทศไทย
ประชำธิปไตยของประเทศไทย
และเสนอแนวทำงแก้ไข
 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
อธิบำยกลไกรำคำในระบบเศรษฐกิจ  ควำมหมำยและตัวอย่ำง

ของอุปสงค์และอุปทำน
 ควำมหมำยและควำมสำคัญ
ของกลไกรำคำ และกำรกำหนด
รำคำในระบบเศรษฐกิจ
 หลักกำรปรับและเปลี่ยนแปลง
รำคำสินค้ำและบริกำร
 ควำมหมำยและประเภท
ของตลำด
มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ
 สำรวจสภำพปัจจุบันปัญหำ

และพัฒนำท้องถิ่นตำมปรัชญำ
ท้องถิ่นทั้งทำงด้ำนสังคม
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
 วิเครำะห์ปัญหำของท้องถิ่น
โดยใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
 แนวทำงกำรแก้ไขและพัฒนำ
ท้องถิ่นตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ม.3 ๒๙ ส ๓.๑ ม.๓/๓

๓๐ ส ๓.๒ ม.๓/๑

๓๑ ส ๓.๒ ม.๓/๒

๓๒ ส ๓.๒ ม.๓/๓

๓๓ ส ๓.๒ ม.๓/๔

ตัวชี้วัด
วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ระบบสหกรณ์

๒๓๖
ต้องรู้ ควรรู้


รายละเอียดสาระการเรียนรู้
 แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
กับกำรพัฒนำในระดับต่ำง ๆ
 หลักกำรสำคัญของระบบสหกรณ์
 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักกำร
และระบบของสหกรณ์
เพื่อประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจชุมชน
อธิบำยบทบำทหน้ำที่ของรัฐบำล  บทบำทหน้ำที่ของรัฐบำล
ในระบบเศรษฐกิจ
ในกำรพัฒนำประเทศ
ในด้ำนต่ำง ๆ
 บทบำทและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
ของรัฐบำล เช่น กำรผลิตสินค้ำ
และบริกำรสำธำรณะที่เอกชน
ไม่ดำเนินกำร เช่น ไฟฟ้ำ ถนน
โรงเรียน
o บทบำทกำรเก็บภำษี
เพื่อพัฒนำประเทศของรัฐ
ในระดับต่ำง ๆ
o บทบำทกำรแทรกแซงรำคำ
และกำรควบคุมรำคำ
เพื่อกำรแจกจ่ำยและ
กำรจัดสรรในทำงเศรษฐกิจ
 บทบำทอื่นของรัฐบำล
ในระบบเศรษฐกิจในสังคมไทย
แสดงควำมคิดเห็นต่อนโยบำย  นโยบำย และกิจกรรม
และกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
ทำงเศรษฐกิจของรัฐบำล
ของรัฐบำลที่มีต่อบุคคล กลุ่มคน
และประเทศชำติ
อภิปรำยบทบำทควำมสำคัญ
 บทบำทควำมสำคัญ

ของกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ
ของกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ
ระหว่ำงประเทศ
ระหว่ำงประเทศ
 ลักษณะของกำรรวมกลุ่ม
ทำงเศรษฐกิจ
 กลุ่มทำงเศรษฐกิจในภูมิภำค
ต่ำง ๆ
อภิปรำยผลกระทบที่เกิดจำก
 ควำมหมำย สำเหตุ แนวทำงแก้ไข 
ภำวะเงินเฟ้อ เงินฝืด
ภำวะเงินเฟ้อ เงินฝืด และ
ผลกระทบทีเ่ กิดจำกภำวะเงินเฟ้อ
เงินฝืด





สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.3 ๓๔ ส ๓.๒ ม.๓/๕ วิเครำะห์ผลเสียจำกกำรว่ำงงำน
และแนวทำงแก้ปัญหำ

๓๕

๓๖
37

38

๓9

๒๓๗
ต้องรู้ ควรรู้


รายละเอียดสาระการเรียนรู้
 สภำพและสำเหตุปัญหำ
กำรว่ำงงำน
 ผลกระทบจำกปัญหำกำรว่ำงงำน
 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
กำรว่ำงงำน
ส ๓.๒ ม.๓/๖ วิเครำะห์สำเหตุ และ
 กำรค้ำและกำรลงทุน

วิธีกำรกีดกันทำงกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ
ในกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
 สำเหตุและวิธีกำรกีดกัน
ทำงกำรค้ำในกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ
ส ๔.๑ ม.๓/๑ วิเครำะห์เรื่องรำวเหตุกำรณ์สำคัญ  ขั้นตอนของวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ 
ทำงประวัติศำสตร์ได้อย่ำงมีเหตุผล
สำหรับกำรศึกษำเหตุกำรณ์
ตำมวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
ทำงประวัติศำสตร์ที่เกิดขึ้น
ในท้องถิ่นตนเอง
ส ๔.๑ ม.๓/๒ ใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
 นำวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
ในกำรศึกษำเรื่องรำวต่ำง ๆ
มำใช้ในกำรศึกษำเรื่องรำว
ที่ตนสนใจ
ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว
และท้องถิ่นของตน
 วิเครำะห์เหตุกำรณ์สำคัญ
ในสมัยรัตนโกสินทร์
โดยใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
ส ๔.๒ ม.๓/๑ อธิบำยพัฒนำกำรทำงสังคม
 พัฒนำกำรทำงสังคม เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจและกำรเมือง
และกำรเมืองของภูมิภำคต่ำง ๆ
ของภูมิภำคต่ำง ๆ ในโลก
ของโลก (ยกเว้นเอเชีย)
โดยสังเขป
โดยสังเขป
 อิทธิพลของอำรยธรรมตะวันตก
ที่มีผลต่อพัฒนำกำร
และกำรเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก โดยสังเขป
ส ๔.๒ ม.๓/๒ วิเครำะห์ผลของกำรเปลี่ยนแปลง

 ควำมร่วมมือและควำมขัดแย้ง
ที่นำไปสู่ควำมร่วมมือและ
ในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
ควำมขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
เช่น สงครำมโลกครั้งที่ ๑
ตลอดจนควำมพยำยำม
ครั้งที่ ๒ สงครำมเย็น
ในกำรขจัดปัญหำควำมขัดแย้ง
องค์กำรควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ





สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.3 40 ส ๔.๓ ม.๓/๑ วิเครำะห์พัฒนำกำรของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ในด้ำนต่ำง ๆ
41 ส ๔.๓ ม.๓/๒ วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อควำมมั่นคงและ
ควำมเจริญรุ่งเรืองของไทย
ในสมัยรัตนโกสินทร์
42 ส ๔.๓ ม.๓/๓ วิเครำะห์ภูมิปัญญำและ
วัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
และอิทธิพลต่อกำรพัฒนำ
ชำติไทย

43 ส ๔.๓ ม.๓/๔ วิเครำะห์บทบำทของไทย
ในสมัยประชำธิปไตย

๒๓๘
ต้องรู้ ควรรู้


รายละเอียดสาระการเรียนรู้
 กำรสถำปนำกรุงเทพมหำนคร
เป็นรำชธำนีของไทย
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมมั่นคง

และควำมเจริญรุ่งเรืองของไทย
ในสมัยรัตนโกสินทร์
 บทบำทของพระมหำกษัตริย์ไทย
ในรำชวงศ์จักรีในกำรสร้ำงสรรค์

ควำมเจริญและควำมมั่นคง
ของชำติ
 พัฒนำกำรของไทย
ในสมัยรัตนโกสินทร์
ทำงด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง
สังคม เศรษฐกิจและ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
ตำมช่วงสมัยต่ำง ๆ
โดยเฉพำะพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพล
อดุลยเดช มหิตลำธิเบศร
รำมำธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยำมมินทรำธิรำช บรมนำถ
บพิตร และสมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ
 เหตุกำรณ์สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์
ทีม่ ีผลต่อกำรพัฒนำชำติไทย
เช่น กำรทำสนธิสัญญำเบำว์ริง
ในสมัยรัชกำลที่ ๔
กำรปฏิรูปประเทศ
ในสมัยรัชกำลที่ ๕
กำรเข้ำร่วมสงครำมโลกครั้งที่ ๑
และครั้งที่ ๒ โดยวิเครำะห์
สำเหตุปัจจัย และผล
ของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ
 ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทย
ในสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีอิทธิพล
ต่อกำรพัฒนำชำติไทย
จนถึงปัจจุบัน
 บทบำทของไทยตั้งแต่
เปลี่ยนแปลงกำรปกครอง
จนถึงปัจจุบัน ในสังคมโลก
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.3 44 ส 5.1 ม.3/1 วิเครำะห์ลักษณะทำงกำยภำพ
ของทวีปอเมริกำเหนือ
และทวีปอเมริกำใต้ โดยเลือกใช้
แผนที่เฉพำะเรื่องและเครื่องมือ
ทำงภูมิศำสตร์สืบค้นข้อมูล

45 ส 5.1 ม.3/2 วิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดภัยพิบัติ
และผลกระทบในทวีปอเมริกำเหนือ
และทวีปอเมริกำใต้
46 ส 5.2 ม.3/1 สำรวจและระบุทำเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปอเมริกำเหนือ
และทวีปอเมริกำใต้

47 ส 5.2 ม.3/2 วิเครำะห์ปัจจัยทำงกำยภำพ
และปัจจัยทำงสังคมที่ส่งผลต่อ
ทำเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปอเมริกำเหนือ
และทวีปอเมริกำใต้
48 ส 5.2 ม.3/3 สืบค้น อภิปรำยประเด็นปัญหำ
จำกปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพกับ
มนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกำเหนือ
และทวีปอเมริกำใต้
49 ส 5.2 ม.3/4 วิเครำะห์แนวทำงกำรจัดกำร
ภัยพิบัติและกำรจัดกำร
ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
ในทวีปอเมริกำเหนือ
และทวีปอเมริกำใต้ที่ยั่งยืน
50 ส 5.2 ม.3/5 ระบุควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ที่มีผลต่อกำรจัดกำรทรัพยำกร
และสิ่งแวดล้อม
รวม 50 ตัวชี้วัด

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
 ที่ตั้ง ขนำด และอำณำเขต
ของทวีปอเมริกำเหนือ และ
ทวีปอเมริกำใต้
 กำรเลือกใช้แผนที่เฉพำะเรื่อง
และเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์
สืบค้นข้อมูล ลักษณะทำงกำยภำพ
ของทวีปอเมริกำเหนือและ
ทวีปอเมริกำใต้
 สำเหตุกำรเกิดภัยพิบัติและ
ผลกระทบในทวีปอเมริกำเหนือ
และทวีปอเมริกำใต้
 ทำเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจและสังคม เช่น
พื้นที่เพำะปลูกและเลี้ยงสัตว์
แหล่งประมง กำรกระจำย
ของภำษำและศำสนำ
ในทวีปอเมริกำเหนือ
และทวีปอเมริกำใต้
 ปัจจัยทำงกำยภำพและ
ปัจจัยทำงสังคมที่ส่งผลต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง
ทำงประชำกร สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ในทวีปอเมริกำเหนือ
และทวีปอเมริกำใต้
 ประเด็นปัญหำจำกปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงสิง่ แวดล้อมทำงกำยภำพ
กับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีป
อเมริกำเหนือ และทวีปอเมริกำใต้


แนวทำงกำรจัดกำรภัยพิบัติ
และกำรจัดกำรทรัพยำกรและ
สิ่งแวดล้อม ในทวีปอเมริกำเหนือ
และทวีปอเมริกำใต้ที่ยั่งยืน

๒๓๙
ต้องรู้ ควรรู้











เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ของโลก
 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่มี
ผลต่อกำรจัดกำรทรัพยำกรและ
สิ่งแวดล้อม
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๒๔๐
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางที่ต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖ ๑ ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑ วิเครำะห์สังคมชมพูทวีป
และคติควำมเชื่อทำงศำสนำ
สมัยก่อนพระพุทธเจ้ำ
หรือสังคมสมัยของ
ศำสดำที่ตนนับถือ
๒ ส ๑.๑ ม.๔-๖/๒ วิเครำะห์พระพุทธเจ้ำ
ในฐำนะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตน
ได้อย่ำงสูงสุดในกำรตรัสรู้
กำรก่อตั้ง วิธีกำรสอน
และกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
หรือวิเครำะห์ประวัติศำสดำ
ที่ตนนับถือตำมที่กำหนด
๓ ส ๑.๑ ม.๔-๖/๓ วิเครำะห์พุทธประวัติ
ด้ำนกำรบริหำร และกำรธำรง
รักษำศำสนำ หรือวิเครำะห์
ประวัติศำสดำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด
๔ ส ๑.๑ ม.๔-๖/๔ วิเครำะห์ข้อปฏิบัติทำงสำยกลำง
ในพระพุทธศำสนำหรือ
แนวคิดของศำสนำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด
๕ ส ๑.๑ ม.๔-๖/๕ วิเครำะห์กำรพัฒนำศรัทธำและ
ปัญญำที่ถูกต้องในพระพุทธศำสนำ
หรือแนวคิดของศำสนำ
ที่ตนนับถือตำมที่กำหนด
๖ ส ๑.๑ ม.๔-๖/๖ วิเครำะห์ลักษณะประชำธิปไตย
ในพระพุทธศำสนำ หรือแนวคิด
ของศำสนำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
 ลักษณะของสังคมชมพูทวีป
และคติควำมเชื่อทำงศำสนำ
สมัยก่อนพระพุทธเจ้ำ
พระพุทธเจ้ำในฐำนะเป็นมนุษย์
ผู้ฝึกตนได้อย่ำงสูงสุด (กำรตรัสรู้)
 กำรก่อตั้งพระพุทธศำสนำ
วิธีกำรสอน และกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ
ตำมแนวพุทธจริยำ


ต้องรู้ ควรรู้






พุทธประวัติด้ำนกำรบริหำร
และกำรธำรงรักษำ
พระพุทธศำสนำ





พระพุทธศำสนำมีทฤษฎีและ
วิธีกำรที่เป็นสำกลและมีข้อปฏิบัติ
ที่ยึดทำงสำยกลำง





พระพุทธศำสนำเน้นกำรพัฒนำ
ศรัทธำและปัญญำที่ถูกต้อง





ลักษณะประชำธิปไตย
ในพระพุทธศำสนำ
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๒๔๑
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ม.๔-๖ ๗ ส ๑.๑ ม.๔-๖/๗

๘ ส ๑.๑ ม.๔-๖/๘

๙ ส ๑.๑ ม.๔-๖/๙

๑๐ ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๐

๑๑ ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๑

๑๒ ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๒

ตัวชี้วัด
วิเครำะห์หลักกำร
ของพระพุทธศำสนำ
กับหลักวิทยำศำสตร์
หรือแนวคิดของศำสนำ
ที่ตนนับถือตำมที่กำหนด
วิเครำะห์กำรฝึกฝนและ
พัฒนำตนเอง กำรพึ่งตนเอง
และกำรมุ่งอิสรภำพ
ในพระพุทธศำสนำ
หรือแนวคิดของศำสนำ
ที่ตนนับถือตำมที่กำหนด
วิเครำะห์พระพุทธศำสนำ
ว่ำเป็นศำสตร์แห่งกำรศึกษำ
ซึ่งเน้นควำมสัมพันธ์
ของเหตุปัจจัยกับวิธีกำร
แก้ปัญหำหรือแนวคิด
ของศำสนำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด
วิเครำะห์พระพุทธศำสนำ
ในกำรฝึกตนไม่ให้ประมำท
มุ่งประโยชน์และ
สันติภำพบุคคล สังคม
และโลก หรือแนวคิดของศำสนำ
ที่ตนนับถือตำมที่กำหนด
วิเครำะห์พระพุทธศำสนำ
กับปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และกำรพัฒนำ
ประเทศแบบยั่งยืน
หรือแนวคิดของศำสนำ
ที่ตนนับถือตำมที่กำหนด
วิเครำะห์ควำมสำคัญ
ของพระพุทธศำสนำ
เกี่ยวกับกำรศึกษำที่สมบูรณ์
กำรเมืองและสันติภำพ
หรือแนวคิดของศำสนำ
ที่ตนนับถือตำมที่กำหนด

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
ต้องรู้ ควรรู้
 หลักกำรของพระพุทธศำสนำ

กับหลักวิทยำศำสตร์
 กำรคิดตำมนัยแห่งพระพุทธศำสนำ
และกำรคิดแบบวิทยำศำสตร์




พระพุทธศำสนำเน้นกำรฝึกหัด
อบรมตน กำรพึ่งตนเอง
และกำรมุ่งอิสรภำพ



พระพุทธศำสนำเป็นศำสตร์
แห่งกำรศึกษำ
 พระพุทธศำสนำเน้นควำมสัมพันธ์
ของเหตุปัจจัยและวิธีกำร
แก้ปัญหำ



พระพุทธศำสนำฝึกตน
ไม่ให้ประมำท
 พระพุทธศำสนำมุ่งประโยชน์สุข
และสันติภำพแก่บุคคล สังคม
และโลก



พระพุทธศำสนำกับปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
และกำรพัฒนำแบบยั่งยืน







ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ
กับกำรศึกษำที่สมบูรณ์
 ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ
กับกำรเมือง
 ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ
กับสันติภำพ
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๒๔๒
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖ ๑๓ ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๓ วิเครำะห์หลักธรรม
ในกรอบอริยสัจ ๔
หรือหลักคำสอน
ของศำสนำที่ตนนับถือ

รายละเอียดสาระการเรียนรู้ ต้องรู้ ควรรู้
 พระรัตนตรัย

 วิเครำะห์ควำมหมำย
และคุณค่ำของพุทธะ
ธรรมะ สังฆะ
 อริยสัจ ๔
 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
o ขันธ์ ๕
- นำมรูป
- โลกธรรม ๘
 สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)
o หลักกรรม
- นิยำม ๕
o วิตก ๓
o กรรมนิยำม
- กรรม ๑๒
o มิจฉำวณิชชำ ๕
o ธรรมนิยำม
- ปฏิจจสมุปบำท
o นิวรณ์ ๕
o อุปำทำน ๔
 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
o ภำวนำ ๔
o นิพพำน
 มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
o พระสัทธรรม ๓
o ปัญญำวุฒิธรรม ๔
o พละ ๕
o อุบำสกธรรม ๕
o อปริหำนิยธรรม ๗
o ปำปณิกธรรม ๓
o ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิก
ธรรม ๔
o โภคอำทิยะ ๕
o อริยวัฑฒิ ๕
o อธิปไตย ๓
o สำรำณียธรรม ๖
o ทศพิธรำชธรรม ๑๐
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๒๔๓
ชั้น ที่
ม.4-6

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
ต้องรู้ ควรรู้
o มงคล ๓๘
- สงเครำะห์บุตร
- สงเครำะห์ภรรยำ
- สันโดษ
- จิตไม่เศร้ำโศก
- จิตไม่มัวหมอง
- ควำมเพียรเผำกิเลส
- ประพฤติพรหมจรรย์
- เห็นอริยสัจ
 พุทธศำสนสุภำษิต
 จิตฺต ทนฺต สุขำวห :
จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมำให้
 น อุจฺจำวจ ปณฺฑิตำ
ทสฺสยนฺติ: บัณฑิตย่อมไม่
แสดงอำกำรขึ้น ๆ ลง ๆ
 นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต :
คนที่ไม่ถูกนินทำ ไม่มีในโลก
 โกธ ฆตฺวำ สุข เสติ :
ฆ่ำควำมโกรธได้ย่อมอยู่
เป็นสุข
 วำยเมถว ปุริโส ยำว
อตฺถสฺส นิปฺปทำ :
เกิดเป็นคนควรจะ
พยำยำมจนกว่ำ
จะประสบควำมสำเร็จ
 สนฺตฎฺฐี ปรม ธน :
ควำมสันโดษ
เป็นทรัพย์อย่ำงยิ่ง
 อิณำทำน ทุกฺข โลเก :
กำรเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก
 สติ โลกสฺมิ ชำคโร :
สติเป็นเครื่องตื่นในโลก
 นตฺถิ สนฺติปร สุข :
สุขอื่นยิ่งกว่ำควำมสงบไม่มี
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๒๔๔
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖ ๑๔ ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๔ วิเครำะห์ข้อคิดและแบบอย่ำง
กำรดำเนินชีวิตจำกประวัติ
สำวก ชำดก เรื่องเล่ำ
และศำสนิกชนตัวอย่ำง
ตำมที่กำหนด

รายละเอียดสาระการเรียนรู้ ต้องรู้ ควรรู้
 พุทธสำวก พุทธสำวิก

 พระอัสสชิ
 พระกีสำโคตมีเถรี
 พระนำงมัลลิกำ
 หมอชีวก โกมำรภัจ
 พระอนุรุทธะ
 พระองคุลิมำล
 พระธัมมทินนำเถรี
 จิตตคหบดี
 พระอำนนท์
 พระปฏำจำรำเถรี
 จูฬสุภัททำ
 สุมนมำลำกำร
 ชำดก
 เวสสันดรชำดก
 มโหสถชำดก
 มหำชนกชำดก
 ศำสนิกชนตัวอย่ำง
 พระนำคเสน - พระยำมิลินท์
 สมเด็จพระวันรัต
(เฮง เขมจำรี)
 พระอำจำรย์มั่น ภูริทตฺโต
 สุชีพ ปุญญำนุภำพ
 สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช
 พระธรรมโกศำจำรย์
(พุทธทำสภิกขุ)
 พระพรหมมังคลำจำรย์
(ปัญญำนันทภิกขุ)
 ดร.เอ็มเบดกำร์
 พระบำทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
 พระโพธิญำณเถร (ชำ สุภทฺโท)
 พระพรหมคุณำภรณ์
(ป.อ.ปยุตโต)
 อนำคำริก ธรรมปำละ
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๒๔๕
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.4-6 ๑๕ ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๕ วิเครำะห์คุณค่ำและ
ควำมสำคัญของกำรสังคำยนำ
พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์
ของศำสนำที่ตนนับถือ
และกำรเผยแผ่

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
ต้องรู้ ควรรู้
 วิธีกำรศึกษำและค้นคว้ำ

พระไตรปิฏก และคัมภีร์
ของศำสนำอื่น ๆ กำรสังคำยนำ
และกำรเผยแพร่พระไตรปิฏก
 ควำมสำคัญและคุณค่ำ
ของพระไตรปิฏก
๑๖ ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๖ เชื่อมั่นต่อผลของกำรทำควำมดี  ตัวอย่ำงผลที่เกิดจำกกำรทำควำมดี

ควำมชั่ว สำมำรถวิเครำะห์
ควำมชั่ว
สถำนกำรณ์ที่ต้องเผชิญ
 โยนิโสมนสิกำร
และตัดสินใจเลือกดำเนินกำร
ด้วยวิธีคิดแบบอริยสัจ
หรือปฏิบัติตนได้อย่ำงมีเหตุผล  หลักธรรมตำมสำระกำรเรียนรู้
ถูกต้องตำมหลักธรรม
ข้อ ๑๓
จริยธรรม และกำหนดเป้ำหมำย
บทบำทกำรดำเนินชีวิต
เพื่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข
และอยู่ร่วมกันเป็นชำติ
อย่ำงสมำนฉันท์
๑๗ ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๗ อธิบำยประวัติศำสดำ
 ประวัติพระพุทธเจ้ำ มุฮัมมัด

ของศำสนำอื่น ๆ โดยสังเขป
พระเยซู
๑๘ ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๘ ตระหนักในคุณค่ำและ
 คุณค่ำและควำมสำคัญ

ควำมสำคัญ ของค่ำนิยม
ของค่ำนิยมและจริยธรรม
จริยธรรมที่เป็นตัวกำหนด  กำรขจัดควำมขัดแย้ง
ควำมเชื่อและพฤติกรรม
เพื่ออยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข
ที่แตกต่ำงกันของศำสนิกชน  กำรอยู่ร่วมกัน
ศำสนำต่ำง ๆ เพื่อขจัด
ในสังคมพหุวัฒนธรรม
ควำมขัดแย้งและอยู่ร่วมกัน
และกำรพึ่งพำซึ่งกันและกัน
ในสังคมอย่ำงสันติสุข
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๒๔๖
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.4-6 ๑๙ ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๙ เห็นคุณค่ำ เชื่อมั่น และมุ่งมั่น
พัฒนำชีวิตด้วยกำรพัฒนำจิต
และพัฒนำกำรเรียนรู้
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิกำร
หรือกำรพัฒนำจิต
ตำมแนวทำงของศำสนำ
ที่ตนนับถือ

๒๐ ส ๑.๑ ม.๔-๖/๒๐ สวดมนต์ แผ่เมตตำ และ
บริหำรจิต และเจริญปัญญำ
ตำมหลักสติปัฏฐำน หรือ
ตำมแนวทำงของศำสนำ
ที่ตนนับถือ

รายละเอียดสาระการเรียนรู้ ต้องรู้ ควรรู้
 พัฒนำกำรเรียนรู้ด้วยวิธีคิด

แบบโยนิโสมนสิกำร ๑๐ วิธี
(เน้นวิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกอบ แบบสำมัญ
ลักษณะ แบบเป็นอยู่ในขณะ
ปัจจุบัน และแบบวิภัชชวำท)
1.วิธีคิดแบบสืบสำวเหตุปัจจัย
2.วิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกอบ
3.วิธีคิดแบบสำมัญลักษณะ
4.วิธีคิดแบบอริยสัจ
5. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์
6.วิธีคิดแบบคุณค่ำแท้ –
คุณค่ำเทียม
7.วิธีคิดแบบคุณ-โทษ
และทำงออก
8.วิธีคิดแบบอุบำย ปลุกเร้ำ
คุณธรรม
9.วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะ
ปัจจุบัน
10. วิธีคิดแบบวิภัชชวำท
 สวดมนต์แปล และแผ่เมตตำ

 วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ
กำรบริหำรจิตและเจริญปัญญำ
 ฝึกกำรบริหำรจิตและ
เจริญปัญญำตำมหลักสติปัฎฐำน
 นำวิธีกำรบริหำรจิตและ
เจริญปัญญำไปใช้
ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
คุณภำพชีวิตและสังคม
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๒๔๗
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.4-6 ๒๑ ส ๑.๑ ม.๔-๖/๒๑ วิเครำะห์หลักธรรมสำคัญ
ในกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข
ของศำสนำอื่น ๆ และชักชวน
ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลอื่น
เห็นควำมสำคัญของ
กำรทำควำมดีต่อกัน
๒๒ ส ๑.๑ ม.๔-๖/๒๒ เสนอแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
ควำมร่วมมือของทุกศำสนำ
ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำ
สังคม
๒๓ ส ๑.๒ ม.๔-๖/๑ ปฏิบัติตนเป็นศำสนิกชน
ที่ดีต่อสำวก สมำชิก
ในครอบครัวและคนรอบข้ำง

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
ต้องรู้ ควรรู้
 หลักธรรมสำคัญในกำรอยู่ร่วมกัน

อย่ำงสันติสุข
o คริสต์ศำสนำ ได้แก่
บัญญัติ ๑๐ ประกำร
(เฉพำะที่เกี่ยวข้อง)
o ศำสนำอิสลำม ได้แก่
หลักจริยธรรม
(เฉพำะที่เกี่ยวข้อง)
 สภำพปัญหำในชุมชน และสังคม


ปฏิบัติตนเป็นชำวพุทธที่ดี
ต่อภิกษุ
o กำรเข้ำใจในกิจของพระภิกษุ
เช่น กำรศึกษำ กำรปฏิบัติธรรม
และกำรเป็นนักบวชที่ดี
o คุณสมบัติของทำยกและ
ปฏิคำหก
o หน้ำที่และบทบำทของพระภิกษุ
ในฐำนะพระนักเทศน์
พระธรรมทูต พระธรรมจำริก
พระวิทยำกร พระวิปัสสนำจำรย์
และพระนักพัฒนำ
o กำรปกป้องคุ้มครอง
พระพุทธศำสนำของพุทธบริษัท
ในสังคมไทย
o กำรปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ
ทำงกำย วำจำ และใจ
ที่ประกอบด้วยเมตตำ
o กำรปฏิสันถำรที่เหมำะสม
ต่อพระภิกษุ ในโอกำสต่ำง ๆ
 ปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดี
ของครอบครัว และสังคม
o กำรรักษำศีล ๘
o กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
และเป็นสมำชิกขององค์กร
ชำวพุทธ
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๒๔๘
ชั้น ที่
ม.4-6

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
ต้องรู้ ควรรู้
o กำรเป็นชำวพุทธที่ดี
ตำมหลักทิศเบื้องบน ในทิศ ๖
o กำรปฏิบัติตนที่เหมำะสม
ในฐำนะผู้ปกครอง
และผู้อยู่ในปกครอง
ตำมหลักทิศเบื้องล่ำง ในทิศ ๖
o กำรปฏิสันถำรตำมหลักปฏิสน
ั ถำร
๒
o หน้ำที่และบทบำท
ของอุบำสก อุบำสิกำ
ที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน
o กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดี
ของครอบครัว ตำมหลัก
ทิศเบื้องหลัง ในทิศ ๖
o กำรบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชำติ
และโลก
 ประเภทของศำสนพิธี
๒๔ ส ๑.๒ ม.๔-๖/๒ ปฏิบัติตนถูกต้อง

ตำมศำสนพิธี พิธีกรรม
ในพุทธศำสนำ
ตำมหลักศำสนำที่ตนนับถือ o ศำสนพิธีเนื่องด้วยพุทธบัญญัติ
เช่น พิธีแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ
พิธีเวียนเทียน ถวำยสังฆทำน
ถวำยผ้ำอำบน้ำฝน พิธีทอดกฐิน
พิธีปวำรณำ เป็นต้น
o ศำสนพิธีที่นำพระพุทธศำสนำ
เข้ำไปเกี่ยวเนื่อง เช่น กำรทำบุญ
เลี้ยงพระในโอกำสต่ำง ๆ
 ควำมหมำย ควำมสำคัญ
คติธรรม ในพิธีกรรม
บทสวดมนต์ของนักเรียน
งำนพิธี คุณค่ำ และประโยชน์
 พิธีบรรพชำอุปสมบท คุณสมบัติ
ของผู้ขอบรรพชำอุปสมบท เครื่อง
อัฏฐบริขำร ประโยชน์ของกำร
บรรพชำอุปสมบท
 บุญพิธี ทำนพิธี กุศลพิธี
 คุณค่ำและประโยชน์
ของศำสนพิธี
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๒๔๙
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖ ๒๕ ส ๑.๒ ม.๔-๖/๓ แสดงตนเป็นพุทธมำมกะ
หรือแสดงตนเป็นศำสนิกชน
ของศำสนำที่ตนนับถือ
๒๖ ส ๑.๒ ม.๔-๖/๔ วิเครำะห์หลักธรรม
คติธรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับวันสำคัญทำงศำสนำ
และเทศกำลที่สำคัญ
ของศำสนำที่ตนนับถือ
และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
ต้องรู้ ควรรู้
 กำรแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ

o ขั้นเตรียมกำร
o ขั้นพิธีกำร
 หลักธรรม/คติธรรมที่เกี่ยวเนื่อง

กับวันสำคัญ และเทศกำล
ที่สำคัญในพระพุทธศำสนำ
หรือศำสนำอื่น
 กำรปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
ในวันสำคัญ และเทศกำล
ที่สำคัญในพระพุทธศำสนำ
หรือศำสนำอื่น
๒๗ ส ๑.๒ ม.๔-๖/๕ สัมมนำและเสนอแนะ
 กำรปกป้อง คุ้มครอง ธำรงรักษำ

พระพุทธศำสนำของพุทธบริษัท
แนวทำงในกำรธำรงรักษำ
ในสังคมไทย
ศำสนำที่ตนนับถือ
อันส่งผลถึงกำรพัฒนำตน  กำรปลูกจิตสำนึก
และกำรมีส่วนร่วม
พัฒนำชำติ และโลก
ในสังคมพุทธ

๒๘ ส ๒.๑ ม.๔-๖/๑ วิเครำะห์และปฏิบัติตน
 กฎหมำยแพ่งเกี่ยวกับตนเอง
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
และครอบครัว
กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน  กฎหมำยแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรม
ประเทศชำติ และสังคมโลก สัญญำ เช่น ซื้อขำย ขำยฝำก เช่ำ
ทรัพย์ เช่ำซื้อ กู้ยืมเงิน จำนำ
จำนอง
 กฎหมำยอำญำ เช่น
ควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ควำมผิด
เกี่ยวกับชีวิต
และร่ำงกำย
 กฎหมำยอื่นที่สำคัญ เช่น รัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทยฉบับปัจจุบนั
กฎหมำยกำรรับรำชกำรทหำร
กฎหมำยภำษีอำกร
กฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค
 ข้อตกลงระหว่ำงประเทศ เช่น
ปฏิญญำสำกลว่ำด้วย
สิทธิมนุษยชน
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๒๕๐
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.4-6 ๒๙ ส ๒.๑ ม.๔-๖/๒ วิเครำะห์ควำมสำคัญ
ของโครงสร้ำงทำงสังคม
กำรขัดเกลำทำงสังคม
และกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงสังคม

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
ต้องรู้ ควรรู้

 โครงสร้ำงทำงสังคม
- กำรจัดระเบียบทำงสังคม
- สถำบันทำงสังคม
 กำรขัดเกลำทำงสังคม
 กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม
 กำรแก้ปัญหำและแนวทำง
กำรพัฒนำทำงสังคม
๓๐ ส ๒.๑ ม.๔-๖/๓ ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุน  คุณลักษณะพลเมืองดี

ให้ผู้อื่นประพฤติ ปฏิบัติ
ของประเทศชำติและสังคมโลก
เพื่อเป็นพลเมืองดี
เช่น
ของประเทศชำติ และสังคมโลก o เคำรพกฎหมำย และกติกำสังคม
o เคำรพสิทธิเสรีภำพของตนเอง
และบุคคลอื่น
o มีเหตุผล รับฟังควำมคิดเห็น
ของผู้อื่น
o มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
สังคม ชุมชน ประเทศชำติ
และสังคมโลก
o เข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมือง
กำรปกครอง
o มีส่วนร่วมในกำรป้องกัน
แก้ไขปัญหำเศรษฐกิจ สังคม
กำรเมืองกำรปกครอง
สิ่งแวดล้อม
o รู้ทันสื่อ
o มีทักษะควำมเป็นผู้นำและผู้ตำม
o แก้ไขควำมขัดแย้งอย่ำงสันติวิธี
o มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม
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๒๕๑
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.4-6 ๓๑ ส ๒.๑ ม.๔-๖/๔ ประเมินสถำนกำรณ์
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
และเสนอแนวทำงพัฒนำ

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
ต้องรู้ ควรรู้
 ควำมหมำย ควำมสำคัญ แนวคิด

และหลักกำรของสิทธิมนุษยชน
 บทบำทขององค์กร
ระหว่ำงประเทศ ในเวทีโลก
ที่มีผลต่อประเทศไทย
 สำระสำคัญของปฏิญญำสำกล
ว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน
 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย
ฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน
 ปัญหำสิทธิมนุษยชนในประเทศ
และแนวทำงแก้ปัญหำและพัฒนำ
๓๒ ส ๒.๑ ม.๔-๖/๕ วิเครำะห์ควำมจำเป็น
 ควำมหมำยและควำมสำคัญ

ของวัฒนธรรม
ทีจ่ ะต้องมีกำรปรับปรุง
 ลักษณะและควำมสำคัญ
เปลี่ยนแปลงและ
ของวัฒนธรรมไทยที่สำคัญ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
และเลือกรับวัฒนธรรมสำกล  กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ
แนวทำงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
 ควำมแตกต่ำงระหว่ำง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสำกล
 วิธีกำรเลือกรับวัฒนธรรมสำกล
 อัตลักษณ์และควำมหลำกหลำย
ในสังคมพหุวัฒนธรรม
๓๓ ส ๒.๒ ม.๔-๖/๑ วิเครำะห์ปัญหำกำรเมือง
 สถำนกำรณ์กำรเมือง

กำรปกครองของสังคมไทย
ที่สำคัญในประเทศ
 อิทธิพลของระบบกำรเมือง
จำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ
กำรปกครองที่มีผลต่อ
พร้อมทั้งเสนอแนวทำงแก้ไข
กำรดำเนินชีวิต
 ปัญหำกำรเมืองสำคัญ
ที่เกิดขึ้นภำยในประเทศ
สำเหตุและแนวทำงแก้ไข
๓๔ ส ๒.๒ ม.๔-๖/๒ เสนอแนวทำง
 กำรประสำนประโยชน์ร่วมกัน

ระหว่ำงประเทศ เช่น
ทำงกำรเมืองกำรปกครอง
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
ที่นำไปสู่ควำมเข้ำใจ และ
กำรประสำนประโยชน์ร่วมกัน ระหว่ำงไทยกับประเทศต่ำง ๆ
 กำรแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือ
ระหว่ำงประเทศ
และส่งเสริมด้ำนวัฒนธรรม
กำรศึกษำ เศรษฐกิจ สังคม
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๒๕๒
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.4-6 ๓๕ ส ๒.๒ ม.๔-๖/๓ วิเครำะห์ควำมสำคัญ
และควำมจำเป็นที่ต้อง
ธำรงรักษำไว้ซึ่งกำรปกครอง
ตำมระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
๓๖ ส ๒.๒ ม.๔-๖/๔ เสนอแนวทำงและมีส่วนร่วม
ในกำรตรวจสอบกำรใช้
อำนำจรัฐ

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
 กำรปกครองตำมระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
- รูปแบบของรัฐ
- ฐำนะและพระรำชอำนำจ
ของพระมหำกษัตริย์
 กำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ
ตำมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักร ไทยฉบับปัจจุบัน
ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงสังคม เช่น กำรตรวจสอบ
โดยองค์กรอิสระ กำรตรวจสอบ
โดยประชำชน
๓๗ ส ๓.๑ ม.๔-๖/๑ อภิปรำยกำรกำหนดรำคำ  ระบบเศรษฐกิจของโลก
และค่ำจ้ำงในระบบเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน ผลดีและผลเสีย
ของระบบเศรษฐกิจแบบต่ำง ๆ
 ตลำดและประเภทของตลำด
ข้อดีและข้อเสียของตลำด
ประเภทต่ำง ๆ
 กำรกำหนดรำคำตำมอุปสงค์
และอุปทำน กำรกำหนดรำคำ
ในเชิงกลยุทธ์ที่มีในสังคมไทย
 กำรกำหนดค่ำจ้ำง กฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องและอัตรำค่ำจ้ำง
แรงงำนในสังคมไทย
 บทบำทของรัฐในกำรแทรกแซง
รำคำ และกำรควบคุมรำคำ
เพื่อกำรแจกจ่ำย และจัดสรร
ในทำงเศรษฐกิจ

ต้องรู้ ควรรู้
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๒๕๓
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖ ๓๘ ส ๓.๑ ม.๔-๖/๒ ตระหนักถึงควำมสำคัญ
ของปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ

๓๙ ส ๓.๑ ม.๔-๖/๓ ตระหนักถึงควำมสำคัญ
ของระบบสหกรณ์
ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ในระดับชุมชนและประเทศ

๔๐ ส ๓.๑ ม.๔-๖/๔ วิเครำะห์ปัญหำทำงเศรษฐกิจ
ในชุมชนและเสนอแนวทำง
แก้ไข

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
ต้องรู้ ควรรู้
 กำรประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ

พอเพียง ในกำรดำเนินชีวิต
ของตนเอง และครอบครัว
 กำรประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงในภำคเกษตร
อุตสำหกรรม กำรค้ำและ
บริกำร
 ปัญหำกำรพัฒนำประเทศ
ที่ผ่ำนมำ โดยกำรศึกษำ
วิเครำะห์แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับที่ผ่ำนมำ
 กำรพัฒนำประเทศที่นำปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้
ในกำรวำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับปัจจุบัน
 วิวัฒนำกำรของสหกรณ์

ในประเทศไทย
 ควำมหมำย ควำมสำคัญ
และหลักกำรของระบบสหกรณ์
 ตัวอย่ำงและประเภท
ของสหกรณ์ในประเทศไทย
 ควำมสำคัญของระบบสหกรณ์
ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ในชุมชนและประเทศ
 ปัญหำทำงเศรษฐกิจในชุมชน

 แนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ของชุมชน
 ตัวอย่ำงของกำรรวมกลุ่ม
ที่ประสบควำมสำเร็จ
ในกำรแก้ปัญหำทำงเศรษฐกิจ
ของชุมชน
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๒๕๔
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖ ๔๑ ส ๓.๒ ม.๔-๖/๑ อธิบำยบทบำทของรัฐบำล
เกี่ยวกับนโยบำยกำรเงิน
กำรคลัง ในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของประเทศ

๔๒ ส ๓.๒ ม.๔-๖/๒ วิเครำะห์ผลกระทบของ
กำรเปิดเสรีทำงเศรษฐกิจ
ในยุคโลกำภิวัตน์ที่มีผลต่อ
สังคมไทย

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
ต้องรู้ ควรรู้
 นโยบำยกำรเงิน กำรคลัง

ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ของประเทศ
 บทบำทของนโยบำยกำรเงิน
และกำรคลังของรัฐบำลในด้ำน
- กำรรักษำเสถียรภำพ
ทำงเศรษฐกิจ
- กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโต
ทำงเศรษฐกิจ
- กำรรักษำดุลกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ
- กำรแทรกแซงรำคำ
และกำรควบคุมรำคำ
 รำยรับและรำยจ่ำยของรัฐ
ที่มีผลต่องบประมำณ
หนี้สำธำรณะ กำรพัฒนำ
ทำงเศรษฐกิจและคุณภำพชีวิต
ของประชำชน
- นโยบำยกำรเก็บภำษีประเภท
ต่ำง ๆ และกำรใช้จ่ำยของรัฐ
- แนวทำงกำรแก้ปัญหำ
กำรว่ำงงำน
 ตัวชี้วัดควำมเจริญเติบโต
ทำงเศรษฐกิจ เช่น GDP, GNP
รำยได้เฉลี่ยต่อบุคคล
 วิวัฒนำกำรของกำรเปิดเสรี

ทำงเศรษฐกิจในยุคโลกำภิวัตน์
ของไทย
 ปัจจัยทำงเศรษฐกิจที่มีผล
ต่อกำรเปิดเสรีทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศ
 ผลกระทบของกำรเปิดเสรี
ทำงเศรษฐกิจของประเทศ
ที่มีต่อภำคกำรเกษตร
ภำคอุตสำหกรรม ภำคกำรค้ำ
และบริกำร
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๒๕๕
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.4-6 ๔๓ ส ๓.๒ ม.๔-๖/๓ วิเครำะห์ผลดี ผลเสีย
ของควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ
ระหว่ำงประเทศในรูปแบบ
ต่ำง ๆ

๔๔ ส ๔.๑ ม.๔-๖/๑ ตระหนักถึงควำมสำคัญ
ของเวลำและยุคสมัย
ทำงประวัติศำสตร์
ที่แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชำติ

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
ต้องรู้ ควรรู้
 แนวคิดพื้นฐำนที่เกี่ยวข้อง

กับกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
 บทบำทขององค์กำรควำมร่วมมือ
ทำงเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภำค
ต่ำง ๆ ของโลก เช่น WTO ,
NAFTA , EU , IMF , ADB ,
OPEC , FTA , APEC
ในระดับต่ำง ๆ เขตสี่เหลี่ยม
เศรษฐกิจ
 ปัจจัยต่ำง ๆ ที่นำไปสู่กำรพึ่งพำ
กำรแข่งขัน กำรขัดแย้ง และ
กำรประสำนประโยชน์
ทำงเศรษฐกิจไทยกับต่ำงประเทศ
 ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ที่นำไปสู่
กำรพึ่งพำทำงเศรษฐกิจ
 ผลกระทบจำกกำรดำเนิน
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
ระหว่ำงประเทศ
 ปัจจัยต่ำง ๆ ที่นำไปสู่
กำรพึ่งพำ กำรแข่งขัน
กำรขัดแย้ง และกำรประสำน
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ
วิธีกำรกีดกันทำงกำรค้ำ
ในกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
 เวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์

ที่ปรำกฏในหลักฐำน
ทำงประวัติศำสตร์ไทย
และประวัติศำสตร์สำกล
 ตัวอย่ำงเวลำและยุคสมัย
ทำงประวัติศำสตร์
ของสังคมมนุษย์ที่มีปรำกฏ
ในหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
(เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓)
 ควำมสำคัญของเวลำ
และยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๒๕๖
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.4-6 ๔๕ ส ๔.๑ ม.๔-๖/๒ สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่
ทำงประวัติศำสตร์
โดยใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
อย่ำงเป็นระบบ

46 ส ๔.๒ ม.๔-๖/๑ วิเครำะห์อิทธิพลของ
อำรยธรรรมโบรำณ
และกำรติดต่อระหว่ำง
โลกตะวันออกกับโลกตะวันตก
ที่มีผลต่อพัฒนำกำร
และกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
47 ส ๔.๒ ม.๔-๖/๒ วิเครำะห์เหตุกำรณ์สำคัญต่ำง ๆ
ที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงสังคม เศรษฐกิจและ
กำรเมืองเข้ำสู่โลก
สมัยปัจจุบัน
48 ส ๔.๒ ม.๔-๖/๓ วิเครำะห์ผลกระทบของกำร
ขยำยอิทธิพลของประเทศ
ในยุโรปไปยังทวีปอเมริกำ
แอฟริกำและเอเชีย
๔9 ส ๔.๒ ม.๔-๖/๔ วิเครำะห์สถำนกำรณ์
ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
 ขั้นตอนของวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
โดยนำเสนอตัวอย่ำงทีละขั้นตอน
อย่ำงชัดเจน
 คุณค่ำและประโยชน์ของวิธีกำร
ทำงประวัติศำสตร์ที่มีต่อ
กำรศึกษำทำงประวัติศำสตร์
 ผลกำรศึกษำหรือโครงงำน
ทำงประวัติศำสตร์
 อำรยธรรมของโลกยุคโบรำณ
ได้แก่ อำรยธรรมลุ่มแม่น้ำ
ไทกรีส-ยูเฟรตีส ไนล์ ฮวงโห
สินธุ และอำรยธรรมกรีก โรมัน
 กำรติดต่อระหว่ำงโลกตะวันออก
กับโลกตะวันตก และอิทธิพล
ทำงวัฒนธรรมที่มีต่อกันและกัน
 เหตุกำรณ์สำคัญต่ำง ๆ ที่ส่งผลต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของโลก
ในปัจจุบัน เช่น ระบอบศักดินำ
สวำมิภักดิ์ สงครำมครูเสด
กำรฟื้นฟูศิลปวิทยำกำร
กำรปฏิวัติทำงวิทยำศำสตร์
กำรสำรวจทำงทะเล กำรปฏิรูปศำสนำ
กำรปฏิวัติอุตสำหกรรม
แนวคิดเสรีนิยม
แนวคิดจักรวรรดินิยม
แนวคิดชำตินิยม
 กำรขยำย กำรล่ำอำณำนิคม
และผลกระทบ
 ควำมร่วมมือ และควำมขัดแย้ง
ของมนุษยชำติในโลก
ในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
 สถำนกำรณ์สำคัญของโลก
ในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ เช่น
- เหตุกำรณ์กำรระเบิดตึก
World Trade Centre
(เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์)
๑๑ กันยำยน ๒๐๐๑
- กำรขำดแคลนทรัพยำกร
- กำรก่อกำรร้ำยและกำร
ต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย
 ควำมขัดแย้งทำงศำสนำ

ต้องรู้ ควรรู้
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๒๕๗
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.4-6 50 ส ๔.๓ ม.๔-๖/๑ วิเครำะห์ประเด็นสำคัญ
ของประวัติศำสตร์ไทย
51 ส ๔.๓ ม.๔-๖/๒ วิเครำะห์ควำมสำคัญของ
สถำบันพระมหำกษัตริย์
ต่อชำติไทย
52 ส ๔.๓ ม.๔-๖/๓ วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งเสริม
กำรสร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำไทย
และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผล
ต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน
53 ส ๔.๓ ม.๔-๖/๔ วิเครำะห์ผลงำนของ
บุคคลสำคัญทั้งชำวไทย
และต่ำงประเทศ ที่มีส่วน
สร้ำงสรรค์วัฒนธรรมไทย
และประวัติศำสตร์ไทย

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
ต้องรู้ ควรรู้
 ประเด็นสำคัญของประวัติศำสตร์ไทย 
เช่น แนวคิดเกี่ยวกับ
ควำมเป็นมำของชำติไทย

อำณำจักรโบรำณในดินแดนไทย
และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรสถำปนำ

อำณำจักรไทยในช่วงเวลำต่ำง ๆ
สำเหตุและผลของกำรปฏิรูป
กำรปกครองบ้ำนเมือง กำรเลิกทำส
เลิกไพร่ กำรเสด็จประพำสยุโรป

และหัวเมืองสมัยรัชกำลที่ ๕
แนวคิดประชำธิปไตย
ตั้งแต่สมัยรัชกำลที่ ๖
จนถึงกำรเปลี่ยนแปลง
กำรปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
สมัยรัชกำลที่ ๗
บทบำทของสตรีไทย
 บทบำทของสถำบันพระมหำกษัตริย์
ในกำรพัฒนำชำติไทยในด้ำนต่ำง ๆ
เช่น กำรป้องกันและรักษำเอกรำช
ของชำติ กำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรมไทย
 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก
และตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย
 ผลงำนของบุคคลสำคัญ
ทั้งชำวไทยและต่ำงประเทศ
ที่มีส่วนสร้ำงสรรค์วัฒนธรรมไทย
และประวัติศำสตร์ไทย เช่น
- พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ
นภำลัย
- พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว
- พระบำทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้ำเจ้ำอยู่หัว
- สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ
กรมพระยำวชิรญำณวโรรส
- พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงวงษำธิรำชสนิท

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๒๕๘
ชั้น ที่
ม.๔-๖

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
ต้องรู้ ควรรู้
- สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ
เจ้ำฟ้ำจิตรเจริญ กรมพระยำ
นริศรำนุวัตติวงศ์
- สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ
กรมพระยำดำรงรำชำนุภำพ
- หม่อมรำโชทัย หม่อมรำชวงศ์
กระต่ำย อิศรำงกูร
- สมเด็จเจ้ำพระยำบรม
มหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค)
- บำทหลวงปำ เลอกัวซ์
- พระยำกัลยำณไมตรี
(Dr.Francis B.Sayre
ดร.ฟรำนซีส บี แซร์)
- ศำสตรำจำรย์ศิลป์ พีระศรี
- พระยำรัษฎำนุประดิษฐมหิศร
ภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)
 ปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริม
สร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำไทย
และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อ
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน เช่น
- พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช
- สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ
- สมเด็จพระศรีนครินทรำ
บรมรำชชนนี
- สมเด็จพระเจ้ำภคินีเธอ
เจ้ำฟ้ำเพชรรัตนรำชสุดำ
สิริโสภำพัณณวดี
- สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ
เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ
กรมหลวงนรำธิวำส
รำชนครินทร์
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๒๕๙
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.4-6 54 ส ๔.๓ ม.๔-๖/๕ วำงแผนกำหนดแนวทำง
และกำรมีส่วนร่วมกำรอนุรักษ์
ภูมิปัญญำไทยและวัฒนธรรม ไทย

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
ต้องรู้ ควรรู้
 สภำพแวดล้อมที่มีผลต่อ

กำรสร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำ
และวัฒนธรรมไทย
 วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่ำง ๆ
 กำรสืบทอดและเปลี่ยนแปลง
ของวัฒนธรรมไทย
 แนวทำงกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำ
และวัฒนธรรมไทยและ
กำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
 วิธีกำรมีส่วนร่วมอนุรักษ์
ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทย

55 ส 5.1 ม.4-6/1 วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลง
 กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพ
ทำงกำยภำพในประเทศไทย
(ประกอบด้วย ๑. ธรณีภำค
และภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก
๒. บรรยำกำศภำค ๓. อุทกภำค
ซึ่งได้รับอิทธิพลจำกปัจจัย
๔. ชีวภำค) ของพื้นที่ในประเทศไทย
ทำงภูมิศำสตร์
และภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก
ซึ่งได้รับอิทธิพลจำกปัจจัย
ทำงภูมศิ ำสตร์
 กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพ
ที่ส่งผลต่อภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ
และทรัพยำกรธรรมชำติ

56 ส 5.1 ม4-6/2 วิเครำะห์ลักษณะทำงกำยภำพ  ปัญหำทำงกำยภำพและภัยพิบัติ
ซึ่งทำให้เกิดปัญหำและ
ทำงธรรมชำติในประเทศและ
ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ
ภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก
ในประเทศไทยและ
ภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก

57 ส 5.1 ม.4-6/3 ใช้แผนที่และเครื่องมือ
 แผนที่และองค์ประกอบ
ทำงภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำ  กำรอ่ำนแผนที่เฉพำะเรื่อง
วิเครำะห์ และสรุปข้อมูล
 กำรแปลควำมหมำยรูปถ่ำย
ตำมกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ทำงอำกำศ และภำพจำกดำวเทียม
และนำภูมิสำรสนเทศมำใช้  กำรนำภูมิสำรสนเทศไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ในชีวิตประจำวัน
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๒๖๐
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.4-6 58 ส 5.2 ม.4-6/1 วิเครำะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพกับ
กิจกรรมของมนุษย์
ในกำรสร้ำงสรรค์วิถี
กำรดำเนินชีวิตของท้องถิ่น
ทั้งในประเทศไทยและ
ภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก
และเห็นควำมสำคัญของ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
กำรดำรงชีวิตของมนุษย์

59 ส 5.2 ม.4-6/2 วิเครำะห์สถำนกำรณ์
สำเหตุ และผลกระทบ
ของกำรเปลี่ยนแปลง
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
และภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก

60 ส 5.2 ม.4-6/3 ระบุมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำ กฎหมำยและนโยบำย
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม บทบำทของ
องค์กำรที่เกี่ยวข้อง
และกำรประสำนควำมร่วมมือ
ทั้งในประเทศและระหว่ำง
ประเทศ

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
ต้องรู้ ควรรู้
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งแวดล้อม

ทำงกำยภำพกับวิถีกำรดำเนิน
ชีวิตภำยใต้กระแสโลกำภิวัตน์
ได้แก่
- ประชำกรและกำรตั้งถิ่นฐำน
(กำรกระจำย และ
กำรเปลี่ยนแปลงประชำกร
ชุมชนเมืองและชนบท และ
กำรกลำยเป็นเมือง)
- กำรกระจำยของกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจ (เกษตรกรรม
อุตสำหกรรมกำรผลิต
กำรบริกำร และกำรท่องเที่ยว)
 สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง

ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ได้แก่
กำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ควำมเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
และภัยพิบัติ
 สำเหตุ และผลกระทบของ
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
และภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก
 กำรจัดกำรภัยพิบัติ
 มำตรกำรป้องกันและแก้ไข

ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมในประเทศและ
ระหว่ำงประเทศ ตำมแนวทำง
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ควำมมั่นคง
ของมนุษย์ และกำรบริโภค
อย่ำงรับผิดชอบ
 กฎหมำยและนโยบำย
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและ
ระหว่ำงประเทศ
 บทบำทขององค์กำร และกำร
ประสำนควำมร่วมมือทั้งใน
ประเทศและระหว่ำงประเทศ
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๒๖๑
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.4-6 61 ส 5.2 ม.4-6/4 วิเครำะห์แนวทำงและ
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน

รายละเอียดสาระการเรียนรู้
ต้องรู้ ควรรู้

 แนวทำงกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม
 กำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำ
และกำรดำเนินชีวิตตำมแนวทำง
กำรจัดกำรทรัพยำกรและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน
รวม 61 ตัวชี้วัด
31 30
รวมทั้งหมด 418 ตัวชี้วัด
194 224
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262
สรุปตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔-๖
รวม

ตัวชี้วัดทั้งหมด
15
21
18
19
25
22
23
25
24
29
221

ต้องรู้
8
11
9
13
12
6
17
15
12
12
115

ควรรู้
7
10
9
6
13
16
6
10
12
17
106

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๒๖๓
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชั้น
ป.1

ที่
1

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
พ 1.1 ป.1/1 อธิบำยลักษณะและหน้ำที่
ของอวัยวะภำยนอก

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 ลักษณะและหน้ำที่ของอวัยวะภำยนอก
ที่มีกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำร
ไปตำมวัย
- ตำ หู คอ จมูก ผม มือ เท้ำ เล็บ
ผิวหนัง ฯลฯ
- อวัยวะในช่องปำก (ปำก ลิ้น ฟัน
เหงือก)

อธิบำยวิธีดูแลรักษำอวัยวะ
 กำรดูแลรักษำอวัยวะภำยนอก
ภำยนอก
- ตำ หู คอ จมูก ปำก ลิ้น ฟัน ผม
มือ เท้ำ เล็บ ผิวหนัง ฯลฯ
- อวัยวะในช่องปำก (ปำก ลิ้น ฟัน
เหงือก)

ระบุสมำชิกในครอบครัว
 สมำชิกในครอบครัว
และควำมรักควำมผูกพัน
 ควำมรักควำมผูกพันของสมำชิก
ของสมำชิกที่มีต่อกัน
ในครอบครัว

บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และภำคภูมิใจ
 สิ่งที่ชื่นชอบและควำมภำคภูมิใจ
ในตนเอง
ในตนเอง (จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง)

บอกลักษณะควำมแตกต่ำงระหว่ำง  ลักษณะควำมแตกต่ำงของเพศชำย
เพศชำยและเพศหญิง
เพศหญิง
- ร่ำงกำย
- อำรมณ์
- ลักษณะนิสัย
เคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะอยู่กับที่
 ธรรมชำติของกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย 
เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ
ในชีวิตประจำวัน
- แบบอยู่กับที่ เช่น นั่ง ยืน ก้มเงย
เอียงซ้ำย - ขวำ เคลื่อนไหวข้อมือ
ข้อเท้ำ แขน ขำ
- แบบเคลื่อนที่ เช่น เดิน วิ่ง กระโดด
กลิ้งตัว
- แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น จับ
โยน เตะ เคำะ
เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้ำร่วม

 กิจกรรมทำงกำยที่ใช้ในกำรเคลื่อนไหว
กิจกรรมทำงกำยที่ใช้กำรเคลื่อนไหว ตำมธรรมชำติ
ตำมธรรมชำติ
- กำรเล่นเกมเบ็ดเตล็ด

2

พ 1.1 ป.1/2

3

พ 2.1 ป.1/1

4

พ 2.1 ป.1/2

5

พ 2.1 ป.1/3

6

พ 3.1 ป.1/1

7

พ 3.1 ป.1/2
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๒๖๔
ชั้น
ป.1

ที่
8

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
พ 3.2 ป.1/1 ออกกำลังกำย และเล่นเกม
ตำมคำแนะนำอย่ำงสนุกสนำน
9 พ 3.2 ป.1/2 ปฏิบัติตนตำมกฎ กติกำ ข้อตกลง
ในกำรเล่นเกมตำมคำแนะนำ
10 พ 4.1 ป.1/1 ปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติ
แห่งชำติตำมคำแนะนำ
11 พ 4.1 ป.1/2 บอกอำกำรเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น
กับตนเอง

12 พ 4.1 ป.1/3 ปฏิบัติตนตำมคำแนะนำ
เมื่อมีอำกำรเจ็บป่วย
13 พ 5.1 ป.1/1 ระบุสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรำย
ที่บ้ำน โรงเรียน และกำรป้องกัน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 กำรออกกำลังกำยและกำรเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด
 กฎ กติกำ ข้อตกลงในกำรเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด
 กำรปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติ
แห่งชำติ
 ลักษณะอำกำรเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น
กับตนเอง
- ปวดศีรษะ
- ตัวร้อน
- มีน้ำมูก
- ปวดท้อง
- ผื่นคัน (หนังศีรษะ ผิวหนัง)
- ฟกช้ำ ฯลฯ
 วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอำกำรเจ็บป่วย
ทีเ่ กิดขึ้นกับตนเอง
 สิ่งที่ทำให้เกิดอันตรำยภำยในบ้ำน
และโรงเรียน
 กำรป้องกันอันตรำยภำยในบ้ำน
และโรงเรียน

ต้องรู้ ควรรู้









 อันตรำยจำกกำรเล่น
- สำเหตุที่ทำให้เกิดอันตรำย
จำกกำรเล่น
- กำรป้องกันอันตรำยจำกกำรเล่น
15 พ 5.1 ป.1/3 แสดงคำพูดหรือท่ำทำง
 กำรขอควำมช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ำย 
ขอควำมช่วยเหลือจำกผู้อื่น
ที่บ้ำนและโรงเรียน
เมื่อเกิดเหตุร้ำยที่บ้ำนและโรงเรียน
- บุคคลที่ควรขอควำมช่วยเหลือ
- คำพูดและท่ำทำงกำรขอควำมช่วยเหลือ
รวม 15 ตัวชี้วัด
8
14 พ 5.1 ป.1/2 บอกสำเหตุและกำรป้องกัน
อันตรำยที่เกิดจำกกำรเล่น

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

7

๒๖๕
ชั้น
ป.2

ที่
1

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
พ 1.1 ป.2/1 อธิบำยลักษณะ และหน้ำที่
ของอวัยวะภำยใน

2

พ 1.1 ป.2/2

3

พ 1.1 ป.2/3

4

พ 2.1 ป.2/1

5

พ 2.1 ป.2/2

6

พ 2.1 ป.2/3

7

พ 2.1 ป.2/4

8

พ 3.1 ป.2/1

9

พ 3.1 ป.2/2

10 พ 3.2 ป.2/1

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 ลักษณะและหน้ำที่ของอวัยวะภำยใน
ที่มีกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำร
ไปตำมวัย (สมอง หัวใจ ตับ ไต ปอด
กระเพำะอำหำร ลำไส้ ฯลฯ)

อธิบำยวิธีดูแลรักษำอวัยวะภำยใน  กำรดูแลรักษำอวัยวะภำยใน
- กำรระมัดระวังกำรกระแทก
- กำรออกกำลังกำย
- กำรกินอำหำร

อธิบำยธรรมชำติของชีวิตมนุษย์
 ธรรมชำติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิด
จนตำย

ระบุบทบำทหน้ำที่ของตนเอง
 บทบำทหน้ำที่ของสมำชิกในครอบครัว
และสมำชิกในครอบครัว
- ตนเอง
- พ่อ แม่
- พี่น้อง
- ญำติ

บอกควำมสำคัญของเพื่อน
 ควำมสำคัญของเพื่อน (เช่น พูดคุย
ปรึกษำ เล่น ฯลฯ)

ระบุพฤติกรรมที่เหมำะสมกับเพศ  พฤติกรรมที่เหมำะสมกับเพศ
- ควำมเป็นสุภำพบุรุษ
- ควำมเป็นสุภำพสตรี

อธิบำยควำมภำคภูมิใจในควำมเป็น  ควำมภำคภูมิใจในเพศหญิงหรือเพศชำย
เพศหญิงหรือเพศชำย
ควบคุมกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย
 ลักษณะและวิธีกำรของกำรเคลื่อนไหว 
ขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่
ร่ำงกำยแบบอยู่กับที่ เช่น กระโดด
และใช้อุปกรณ์ประกอบ
บิดตัว ดึง ผลัก แบบเคลื่อนที่ เช่น
กระโดดเขย่ง ก้ำวชิดก้ำว วิ่งตำมทิศทำง
ที่กำหนด และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ
เช่น คีบ ขว้ำง ตี

เล่มเกมเบ็ดเตล็ดและเข้ำร่วม
 กำรเล่นเกมเบ็ดเตล็ด และเข้ำร่วม
กิจกรรมทำงกำยที่วิธีเล่นอำศัยกำร
กิจกรรมทำงกำยที่วิธีเล่นอำศัยกำร
เคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้งแบบอยู่กับที่
เคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้งแบบอยู่กับที่
เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ
เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ

ออกกำลังกำย และเล่นเกม
 กำรออกกำลังกำยและเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
ได้ด้วยตนเองอย่ำงสนุกสนำน
 ประโยชน์ของกำรออกกำลังกำย
และกำรเล่นเกม
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๒๖๖
ชั้น
ป.2

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
11 พ 3.2 ป.2/2 ปฏิบัติตำมกฎ กติกำและข้อตกลง
ในกำรเล่นเกมเป็นกลุ่ม
12 พ 4.1 ป.2/1 บอกลักษณะของกำรมีสุขภำพดี

13 พ 4.1 ป.2/2 เลือกกินอำหำรที่มีประโยชน์
14 พ 4.1 ป.2/3 ระบุของใช้และของเล่นที่มีผลเสีย
ต่อสุขภำพ
15 พ 4.1 ป.2/4 อธิบำยอำกำรและวิธีป้องกัน
กำรเจ็บป่วย กำรบำดเจ็บ
ที่อำจเกิดขึ้น
16 พ 4.1 ป.2/5 ปฏิบัติตำมคำแนะนำเมื่อมีอำกำร
เจ็บป่วยและบำดเจ็บ
17 พ 5.1 ป.2/1 ปฏิบัติตนในกำรป้องกันอุบัติเหตุ
ที่อำจเกิดขึ้นทำงน้ำ และทำงบก
18 พ 5.1 ป.2/2

19 พ 5.1 ป.2/3

20 พ 5.1 ป.2/4

21 พ 5.1 ป.2/5

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 กฎ กติกำ ข้อตกลงในกำรเล่นเกม

เป็นกลุ่ม
 ลักษณะของกำรมีสุขภำพดี

- ร่ำงกำยแข็งแรง
- จิตใจร่ำเริง แจ่มใส
- มีควำมสุข
- มีควำมปลอดภัย
 อำหำรที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์

 ของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภำพ 
 อำกำรและวิธีป้องกันกำรเจ็บป่วย
- ตำแดง ท้องเสีย ฯลฯ
 อำกำรและวิธีป้องกันกำรบำดเจ็บ
- ถูกของมีคม แมลงสัตว์กัดต่อย
หกล้ม ฯลฯ
 วิธีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยและบำดเจ็บ

 อุบัติเหตุทำงน้ำ และทำงบก
- สำเหตุของอุบัติเหตุทำงน้ำและทำงบก
- วิธีกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงน้ำ
และทำงบก
บอกชื่อยำสำมัญประจำบ้ำน
 ยำสำมัญประจำบ้ำน
และใช้ยำตำมคำแนะนำ
- ชื่อยำสำมัญประจำบ้ำน
- กำรใช้ยำตำมควำมจำเป็น
และลักษณะอำกำร
ระบุโทษของสำรเสพติด สำรอันตรำย  สำรเสพติดและสำรอันตรำยใกล้ตัว
ใกล้ตัวและวิธีกำรป้องกัน
- โทษของสำรเสพติดและ
สำรอันตรำยใกล้ตัว
- วิธีป้องกัน
ปฏิบัติตนตำมสัญลักษณ์และ
 สัญลักษณ์และป้ำยเตือนของสิ่งของ
ป้ำยเตือนของสิ่งของหรือสถำนที่
หรือสถำนที่ที่เป็นอันตรำย
ที่เป็นอันตรำย
- ควำมหมำยของสัญลักษณ์
และป้ำยเตือน
อธิบำยสำเหตุ อันตรำย วิธีป้องกัน  อัคคีภัย
อัคคีภัยและแสดงกำรหนีไฟ
- สำเหตุของกำรเกิดอัคคีภัย
- อันตรำยซึ่งได้รับจำกกำรเกิดอัคคีภัย
- กำรป้องกันอัคคีภัย และกำรหนีไฟ
รวม 21 ตัวชี้วัด
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๒๖๗
ชั้น
ป.3

ที่
1

2
3

4

5
6

7

8

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
พ 1.1 ป.3/1 อธิบำยลักษณะและกำรเจริญเติบโต  ลักษณะกำรเจริญเติบโตของร่ำงกำย
ของร่ำงกำยมนุษย์
มนุษย์ที่มีควำมแตกต่ำงกัน
ในแต่ละบุคคล
- ลักษณะรูปร่ำง
- น้ำหนัก
- ส่วนสูง
พ 1.1 ป.3/2 เปรียบเทียบกำรเจริญเติบโต
 เกณฑ์มำตรฐำนกำรเจริญเติบโต
ของตนเองกับเกณฑ์มำตรฐำน
ของเด็กไทย
พ 1.1 ป.3/3 ระบุปัจจัยที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโต  ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโต
- อำหำร
- กำรออกกำลังกำย
- กำรพักผ่อน
พ 2.1 ป.3/1 อธิบำยควำมสำคัญและควำมแตกต่ำง  ควำมสำคัญของครอบครัว
ของครอบครัวที่มีต่อตนเอง
ควำมแตกต่ำงของแต่ละครอบครัว
- เศรษฐกิจ
- สังคม
- กำรศึกษำ
พ 2.1 ป.3/2 อธิบำยวิธีสร้ำงสัมพันธภำพ
 วิธีกำรสร้ำงสัมพันธภำพในครอบครัว
ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
และกลุ่มเพื่อน
พ 2.1 ป.3/3 บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
 พฤติกรรมที่นำไปสู่กำรถูกล่วงละเมิด
ที่นำไปสู่กำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศ
ทำงเพศ (กำรแต่งกำย กำรเที่ยวกลำงคืน
กำรคบเพื่อน กำรเสพสำรเสพติด ฯลฯ)
 วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่
กำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศ
(ทักษะปฏิเสธและอื่น ๆ )
พ 3.1 ป.3/1 ควบคุมกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย
 กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยแบบอยู่กับที่
ขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้
เช่น ย่อยืด เขย่ง พับตัว เคลื่อนไหว
อุปกรณ์ประกอบอย่ำงมีทิศทำง
ลำตัว กำรเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่
เช่น เดินต่อเท้ำ เดินถอยหลัง กระโจน
และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ
โดยมีกำรบังคับทิศทำง เช่น ดีด
ขว้ำง โยน และรับ
 วิธีกำรควบคุมกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย
แบบต่ำง ๆ อย่ำงมีทิศทำง
พ 3.1 ป.3/2 เคลื่อนไหวร่ำงกำยที่ใช้ทักษะ
 กิจกรรมทำงกำยที่ใช้ทักษะกำรเคลื่อนไหว
กำรเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทำง
แบบบังคับทิศทำง ในกำรเล่นเกม
ในกำรเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
เบ็ดเตล็ด

ต้องรู้ ควรรู้
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๒๖๘
ชั้น
ป.3

ที่
9

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
พ 3.2 ป.3/1 เลือกออกกำลังกำย กำรละเล่น
 แนวทำงกำรเลือกออกกำลังกำย
พื้นเมือง และเล่นเกมที่เหมำะสมกับ
กำรละเล่นพื้นเมืองและเล่นเกม
จุดเด่น จุดด้อย และข้อจำกัด
ที่เหมำะสมกับจุดเด่น จุดด้อย
ของตนเอง
และข้อจำกัดของแต่ละบุคคล
10 พ 3.2 ป.3/2 ปฏิบัติตำมกฎ กติกำและข้อตกลง  กำรออกกำลังกำย เกม และกำรละเล่น
ของกำรออกกำลังกำย กำรเล่นเกม
พื้นเมือง
กำรละเล่นพื้นเมืองได้ด้วยตนเอง  กฎ กติกำและข้อตกลง ในกำร
ออกกำลังกำย กำรเล่นเกม
และกำรละเล่นพื้นเมือง
11 พ 4.1 ป.3/1 อธิบำยกำรติดต่อและวิธีกำร
 กำรติดต่อและวิธีกำรป้องกั น
ป้องกันกำรแพร่กระจำยของโรค
กำรแพร่กระจำยของโรค
12 พ 4.1 ป.3/2 จำแนกอำหำรหลัก ๕ หมู่
 อำหำรหลัก ๕ หมู่
13 พ 4.1 ป.3/3 เลือกกินอำหำรที่หลำกหลำย
 กำรเลือกกินอำหำรที่เหมำะสม
ครบ ๕ หมู่ ในสัดส่วนทีเ่ หมำะสม
- ควำมหลำกหลำยของชนิดอำหำร
ในแต่ละหมู่
- สัดส่วนและปริมำณของอำหำร
(ตำมธงโภชนำกำร)
14 พ 4.1 ป.3/4 แสดงกำรแปรงฟันให้สะอำด
 กำรแปรงฟันให้สะอำดอย่ำงถูกวิธี
อย่ำงถูกวิธี
(ครอบคลุมบริเวณขอบเหงือกและคอฟัน)
15 พ 4.1 ป.3/5 สร้ำงเสริมสมรรถภำพทำงกำยได้  กำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพทำงกำย
ตำมคำแนะนำ
เพื่อสุขภำพ
- วิธีกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย
- วิธีกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพ
เพื่อสุขภำพ โดยกำรออกกำลังกำย
กำรพักผ่อน และกิจกรรมนันทนำกำร
16 พ 5.1 ป.3/1 ปฏิบัติตนเพื่อควำมปลอดภัย
 วิธีปฏิบัติตนเพื่อควำมปลอดภัย
จำกอุบัติเหตุในบ้ำน โรงเรียน
จำกอุบัติเหตุในบ้ำน โรงเรียน
และกำรเดินทำง
และกำรเดินทำง
17 พ 5.1 ป.3/2 แสดงวิธีขอควำมช่วยเหลือ
 กำรขอควำมช่วยเหลือจำกบุคคล
จำกบุคคลและแหล่งต่ำง ๆ
และแหล่งต่ำง ๆ เมื่อเกิดเหตุร้ำย
เมื่อเกิดเหตุร้ำย หรืออุบัติเหตุ
หรืออุบัติเหตุ
18 พ 5.1 ป.3/3 แสดงวิธีปฐมพยำบำล เมื่อบำดเจ็บ  กำรบำดเจ็บจำกกำรเล่น
จำกกำรเล่น
- ลักษณะของกำรบำดเจ็บ
- วิธีปฐมพยำบำล (บำดเจ็บ ห้ำมเลือด
ฯลฯ)
รวม 18 ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้
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๒๖๙
ชั้น
ป.4

ที่
1
2
3
4
5
6
7

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
พ 1.1 ป.4/1 อธิบำยกำรเจริญเติบโตและ
พัฒนำกำรของร่ำงกำยและจิตใจ
ตำมวัย
พ 1.1 ป.4/2 อธิบำยควำมสำคัญของกล้ำมเนื้อ
กระดูกและข้อที่มีผลต่อสุขภำพ
กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำร
พ 1.1 ป.4/3 อธิบำยวิธีดูแลกล้ำมเนื้อ กระดูก
และข้อให้ทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
พ 2.1 ป.4/1 อธิบำยคุณลักษณะของควำมเป็น
เพื่อนและสมำชิกที่ดีของครอบครัว
พ 2.1 ป.4/2 แสดงพฤติกรรมที่เหมำะสมกับเพศ
ของตนตำมวัฒนธรรมไทย
พ 2.1 ป.4/3 ยกตัวอย่ำงวิธีกำรปฏิเสธกำรกระทำ
ที่เป็นอันตรำยและไม่เหมำะสม
ในเรื่องเพศ
พ 3.1 ป.4/1 ควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะกำร
เคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสำนได้
ทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้
อุปกรณ์ประกอบ

8

พ 3.1 ป.4/2

9

พ 3.1 ป.4/3

10 พ 3.1 ป.4/4
11 พ 3.2 ป.4/1

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำร
ของร่ำงกำยและจิตใจตำมวัย
(ในช่วงอำยุ ๙ – ๑๒ ปี)

 ควำมสำคัญของกล้ำมเนื้อ กระดูก
และข้อที่มีผลต่อสุขภำพ
กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำร
 วิธีดูแลรักษำกล้ำมเนื้อ กระดูกและข้อ 
ให้ทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

 คุณลักษณะของควำมเป็นเพื่อนและ
สมำชิกที่ดีของครอบครัว

 พฤติกรรมที่เหมำะสมกับเพศของตน
ตำมวัฒนธรรมไทย
 วิธีกำรปฏิเสธกำรกระทำที่เป็นอันตรำย 
และไม่เหมำะสมในเรื่องเพศ

 กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยแบบผสมผสำน
ทั้งแบบอยู่กับที่ เช่น กระโดดหมุนตัว
กระโดดเหยียดตัว แบบเคลื่อนที่ เช่น
ซิกแซ็ก วิ่งเปลี่ยนทิศทำง ควบม้ำ และ
แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น บอล
เชือก
ฝึกกำยบริหำรท่ำมือเปล่ำประกอบ  กำยบริหำรท่ำมือเปล่ำประกอบจังหวะ
จังหวะ
เล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรม
 เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด
แบบผลัด
เล่นกีฬำพื้นฐำนอย่ำงน้อย ๑ ชนิด  กีฬำพื้นฐำน เช่น แชร์บอล แฮนด์บอล 
ห่วงข้ำมตำข่ำย
ออกกำลังกำย เล่นเกม และกีฬำ  กำรออกกำลังกำย เล่นเกม ตำมควำมชอบ 
ที่ตนเองชอบและมีควำมสำมำรถ
ของตนเองและเล่นกีฬำพื้นฐำนร่วมกับ
ในกำรวิเครำะห์ผลพัฒนำกำรของ
ผู้อื่น
ตนเองตำมตัวอย่ำงและแบบปฏิบัติ  กำรวิเครำะห์ผลพัฒนำกำรของตนเอง
ของผู้อื่น
ในกำรออกกำลังกำย เล่นเกม และ
เล่นกีฬำตำมตัวอย่ำงและแบบปฏิบัติ
ของผู้อื่น
 คุณค่ำของกำรออกกำลังกำย เล่นเกม
และเล่นกีฬำที่มีต่อสุขภำพ
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๒๗๐
ชั้น
ป.4

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
12 พ 3.2 ป.4/2 ปฏิบัติตำมกฎ กติกำกำรเล่นกีฬำ
พื้นฐำนตำมชนิดกีฬำที่เล่น

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 กำรปฏิบัติตำมกฎ กติกำ กำรเล่นกีฬำ
พื้นฐำนตำมชนิดกีฬำที่เล่น


 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งแวดล้อม
กับสุขภำพ
 กำรจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ
และเอื้อต่อสุขภำพ

อธิบำยสภำวะอำรมณ์ ควำมรู้สึก  สภำวะอำรมณ์และควำมรู้สึก เช่น
ที่มีผลต่อสุขภำพ
โกรธ หงุดหงิด เครียด เกลียด เสียใจ
เศร้ำใจ วิตกกังวล กลัว ก้ำวร้ำว
อิจฉำ ริษยำ เบื่อหน่ำย ท้อแท้ ดีใจ
ชอบใจ รัก ชื่นชม สนุก สุขสบำย
 ผลที่มีต่อสุขภำพ
ทำงบวก : สดชื่น ยิ้มแย้ม แจ่มใส
ร่ำเริงฯลฯ
ทำงลบ : ปวดศีรษะ ปวดท้อง
เบื่ออำหำร อ่อนเพลีย ฯลฯ
วิเครำะห์ข้อมูลบนฉลำกอำหำรและ  กำรวิเครำะห์ข้อมูลบนฉลำกอำหำร 
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ เพื่อกำรเลือกบริโภค และผลิตภัณฑ์สุขภำพ

ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภำพ  กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย
ทำงกำยตำมผลกำรตรวจสอบ
 กำรปรับปรุงสมรรถภำพทำงกำยตำมผล
สมรรถภำพทำงกำย
กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย

อธิบำยควำมสำคัญของกำรใช้ยำ  ควำมสำคัญของกำรใช้ยำ
และใช้ยำอย่ำงถูกวิธี
 หลักกำรใช้ยำ

แสดงวิธีปฐมพยำบำลเมื่อได้รับ
 วิธีปฐมพยำบำล
อันตรำยจำกกำรใช้ยำผิด สำรเคมี
- กำรใช้ยำผิด
แมลงสัตว์กัดต่อย และกำรบำดเจ็บ - สำรเคมี
จำกกำรเล่นกีฬำ
- แมลงสัตว์กัดต่อย
- กำรบำดเจ็บจำกกำรเล่นกีฬำ

วิเครำะห์ผลเสียของกำรสูบบุหรี่
 ผลเสียของกำรสูบบุหรี่ กำรดื่มสุรำ
และกำรดื่มสุรำที่มีต่อสุขภำพ
และกำรป้องกัน
และกำรป้องกัน
13
รวม 19 ตัวชี้วัด

13 พ 4.1 ป.4/1 อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
สิ่งแวดล้อมกับสุขภำพ

14 พ 4.1 ป.4/2

15 พ 4.1 ป.4/3
16 พ 4.1 ป.4/4

17 พ 5.1 ป.4/1
18 พ 5.1 ป.4/2

19 พ 5.1 ป.4/3
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6

๒๗๑
ชั้น
ป.5

ที่
1

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
พ 1.1 ป.5/1 อธิบำยควำมสำคัญของระบบ
 ควำมสำคัญของระบบย่อยอำหำร
ย่อยอำหำร และระบบขับถ่ำย
และระบบขับถ่ำยที่มีผลต่อสุขภำพ
ที่มีผลต่อสุขภำพ กำรเจริญเติบโต
กำรเจริญเติบโต และพัฒนำกำร
และพัฒนำกำร
2 พ 1.1 ป.5/2 อธิบำยวิธีดูแลระบบย่อยอำหำรและ  วิธีดูแลรักษำระบบย่อยอำหำรและ
ระบบขับถ่ำยให้ทำงำนตำมปกติ
ระบบขับถ่ำยให้ทำงำนตำมปกติ
3 พ 2.1 ป.5/1 อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงทำงเพศ
 กำรเปลี่ยนแปลงทำงเพศ
และปฏิบัติตนได้เหมำะสม
กำรดูแลตนเอง
 กำรวำงตัวที่เหมำะสมกับเพศ
ตำมวัฒนธรรมไทย
4 พ 2.1 ป.5/2 อธิบำยควำมสำคัญของกำรมีครอบครัว  ลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่น
ที่อบอุ่นตำมวัฒนธรรมไทย
ตำมวัฒนธรรมไทย (ครอบครัวขยำย
กำรนับถือญำติ)
5 พ 2.1 ป.5/3 ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และ  พฤติกรรมที่พึงประสงค์และ
ไม่พึงประสงค์ในกำรแก้ไขปัญหำ
ไม่พึงประสงค์ในกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมขัดแย้งในครอบครัวและ
ควำมขัดแย้งในครอบครัว
กลุ่มเพื่อน
6 พ 3.1 ป.5/1 จัดรูปแบบกำรเคลื่อนไหว
 กำรจัดรูปแบบกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย
แบบผสมผสำน และควบคุมตนเอง
แบบผสมผสำน และกำรปฏิบัติ
เมื่อใช้ทักษะกำรเคลื่อนไหว
กิจกรรมทำงกำย ทั้งแบบอยู่กับที่
ตำมแบบที่กำหนด
เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ
ตำมแบบที่กำหนด เช่น กำรฝึกกำยบริหำร
ยืดหยุ่นขั้นพื้นฐำน เป็นต้น
7 พ 3.1 ป.5/2 เล่มเกมนำไปสู่กีฬำที่เลือกและ
 เกมนำไปสู่กีฬำและกิจกรรมแบบผลัด
กิจกรรมกำรเคลื่อนไหวแบบผลัด
ที่มีกำรตี เขี่ย รับ–ส่งสิ่งของ ขว้ำง
และวิ่ง
8 พ 3.1 ป.5/3 ควบคุมกำรเคลื่อนไหวในเรื่อง
 กำรเคลื่อนไหวในเรื่องกำรรับแรง
กำรรับแรง กำรใช้แรง และควำมสมดุล กำรใช้แรง และควำมสมดุล
9 พ 3.1 ป.5/4 แสดงทักษะกลไกในกำรปฏิบัติ
 ทักษะกลไกที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัติ
กิจกรรมทำงกำยและเล่นกีฬำ
กิจกรรมทำงกำยและเล่นกีฬำ
10 พ 3.1 ป.5/5 เล่นกีฬำไทยและกีฬำสำกล
 กำรเล่นกีฬำไทย เช่น ตะกร้อวง
ประเภทบุคคลและประเภททีม
วิ่งชักธง และกีฬำสำกล เช่น กรีฑำ
อย่ำงละ ๑ ชนิด
ประเภทลู่ แบดมินตัน เปตอง
ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส ว่ำยน้ำ
11 พ 3.1 ป.5/6 อธิบำยหลักกำร และเข้ำร่วม
 หลักกำรและกิจกรรมนันทนำกำร
กิจกรรมนันทนำกำรอย่ำงน้อย
๑ กิจกรรม

ต้องรู้ ควรรู้
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๒๗๒
ชั้น
ป.5

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
12 พ 3.2 ป.5/1 ออกกำลังกำยอย่ำงมีรูปแบบ
เล่นเกมที่ใช้ทักษะกำรคิดและ
ตัดสินใจ
13 พ 3.2 ป.5/2

14 พ 3.2 ป.5/3

15 พ 3.2 ป.5/4

16 พ 4.1 ป.5/1
17 พ 4.1 ป.5/2

18 พ 4.1 ป.5/3

19 พ 4.1 ป.5/4

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 หลักกำรและรูปแบบกำรออกกำลังกำย 
 กำรออกกำลังกำย และกำรเล่นเกม
เช่น เกมเบ็ดเตล็ด เกมเลียนแบบ
เกมนำ และกำรละเล่นพื้นเมือง

เล่นกีฬำที่ตนเองชอบอย่ำงสม่ำเสมอ  กำรเล่นกีฬำไทย และกีฬำสำกล
โดยสร้ำงทำงเลือกในวิธีปฏิบัติ
ประเภทบุคคลและทีมที่เหมำะสม
ของตนเองอย่ำงหลำกหลำย
กับวัยอย่ำงสม่ำเสมอ
และมีน้ำใจนักกีฬำ
 กำรสร้ำงทำงเลือกในวิธีปฏิบัติ
ในกำรเล่นกีฬำอย่ำงหลำกหลำย
และมีน้ำใจนักกีฬำ

ปฏิบัติตำมกฎ กติกำกำรเล่นเกม  กฎ กติกำในกำรเล่นเกมกีฬำไทย
กีฬำไทยและกีฬำสำกล
และกีฬำสำกลตำมชนิดกีฬำที่เล่น
ตำมชนิดกีฬำที่เล่น
 วิธีกำรรุกและวิธีป้องกันในกำรเล่น
กีฬำไทยและกีฬำสำกลที่เล่น

ปฏิบัติตนตำมสิทธิของตนเอง
 สิทธิของตนเองและผู้อื่นในกำรเล่นเกม
ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นและยอมรับ
และกีฬำ
ในควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ในกำรเล่นเกมและกีฬำไทย
ในกำรเล่นเกมและกีฬำ
กีฬำสำกล

แสดงพฤติกรรมที่เห็นควำมสำคัญ  ควำมสำคัญของกำรปฏิบัติตน
ของกำรปฏิบัติตนตำมสุขบัญญัติ
ตำมสุขบัญญัติแห่งชำติ
แห่งชำติ

ค้นหำข้อมูลข่ำวสำรเพื่อใช้
 แหล่งและวิธีค้นหำข้อมูลข่ำวสำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ
ทำงสุขภำพ
 กำรใช้ข้อมูลข่ำวสำรในกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ

วิเครำะห์สื่อโฆษณำในกำรตัดสินใจ  กำรตัดสินใจเลือกซื้ออำหำรและ
เลือกซื้ออำหำรและผลิตภัณฑ์สุขภำพ ผลิตภัณฑ์สุขภำพ (อำหำร
อย่ำงมีเหตุผล
เครื่องสำอำง ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภำพ
ในช่องปำก ฯลฯ)

ปฏิบัติตนในกำรป้องกันโรคที่พบบ่อย  กำรปฏิบัติตนในกำรป้องกันโรค
ในชีวิตประจำวัน
ที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน
- ไข้หวัด
- ไข้เลือดออก
- โรคผิวหนัง
- ฟันผุและโรคปริทันต์ ฯลฯ
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๒๗๓
ชั้น
ป.5

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
20 พ 4.1 ป.5/5 ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภำพ
ทำงกำยตำมผลกำรทดสอบ
สมรรถภำพทำงกำย
21 พ 5.1 ป.5/1

22 พ 5.1 ป.5/2
23 พ 5.1 ป.5/3

24 พ 5.1 ป.5/4
25 พ 5.1 ป.5/5

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 กำรทดสอบสมรรถภำพ ทำงกำย
 กำรปรับปรุงสมรรถภำพทำงกำย
ตำมผลกำรทดสอบสมรรถภำพ
ทำงกำย
วิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรใช้สำรเสพติด 
ต่อกำรใช้สำรเสพติด
(สุรำ บุหรี่ ยำบ้ำ สำรระเหย ฯลฯ)
- ครอบครัว สังคม เพื่อน
- ค่ำนิยม ควำมเชื่อ
- ปัญหำสุขภำพ
- สื่อ ฯลฯ
วิเครำะห์ผลกระทบของกำรใช้ยำ  ผลกระทบของกำรใช้ยำและสำรเสพติด 
และสำรเสพติดที่มีผลต่อร่ำงกำย
ทีม่ ีตอ่ ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม
จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ และสติปัญญำ

ปฏิบัติตนเพื่อควำมปลอดภัย
 กำรปฏิบัติตนเพื่อควำมปลอดภัย
จำกกำรใช้ยำและหลีกเลี่ยง
จำกกำรใช้ยำ
สำรเสพติด
 กำรหลีกเลี่ยงสำรเสพติด
วิเครำะห์อิทธิพลของสื่อ
 อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภำพ 
ที่มีต่อพฤติกรรมสุขภำพ
(อินเทอร์เน็ต เกม ฯลฯ)

ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรำย
 กำรปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรำย
จำกกำรเล่นกีฬำ
จำกกำรเล่นกีฬำ
รวม 25 ตัวชี้วัด
12 13
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๒๗๔
ชั้น
ป.6

ที่
1

2
3

4
5

6

7

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
พ 1.1 ป.6/1 อธิบำยควำมสำคัญของระบบสืบพันธุ์  ควำมสำคัญของระบบสืบพันธุ์
ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหำยใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหำยใจ
ที่มีผลต่อสุขภำพ กำรเจริญเติบโต
ที่มีผลต่อสุขภำพ กำรเจริญเติบโต
และพัฒนำกำร
และพัฒนำกำร
พ 1.1 ป.6/2 อธิบำยวิธีกำรดูแลรักษำระบบสืบพันธุ์  วิธีดูแลรักษำระบบสืบพันธุ์
ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหำยใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหำยใจ
ให้ทำงำนตำมปกติ
ให้ทำงำนตำมปกติ
พ 2.1 ป.6/1 อธิบำยควำมสำคัญของกำรสร้ำง  ควำมสำคัญของกำรสร้ำงและรักษำ
และรักษำสัมพันธภำพกับผู้อื่น
สัมพันธภำพกับผู้อื่น
 ปัจจัยที่ช่วยให้กำรทำงำนกลุ่ม
ประสบควำมสำเร็จ
- ควำมสำมำรถส่วนบุคคล
- บทบำทหน้ำที่ของสมำชิกในกลุ่ม
- กำรยอมรับควำมคิดเห็นและ
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
- ควำมรับผิดชอบ
พ 2.1 ป.6/2 วิเครำะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อำจนำไปสู่  พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่กำรมีเพศสัมพันธ์
กำรมีเพศสัมพันธ์ กำรติดเชื้อเอดส์
กำรติดเชื้อเอดส์ และกำรตั้งครรภ์
และกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ก่อนวัยอันควร
พ 3.1 ป.6/1 แสดงทักษะกำรเคลื่อนไหวร่วมกับ  กำรเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่นแบบผลัด
ผู้อื่นในลักษณะแบบผลัด และแบบ
ในลักษณะผสมผสำน ในกำรร่วม
ผสมผสำนได้ตำมลำดับทั้งแบบ
กิจกรรมทำงกำย เช่น กิจกรรมแบบ
อยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์
ผลัด กำยบริหำรประกอบเพลง
ประกอบและกำรเคลื่อนไหว
ยืดหยุ่นขั้นพื้นฐำนที่ใช้ท่ำต่อเนื่อง
ประกอบเพลง
และกำรต่อตัวท่ำง่ำย ๆ
พ 3.1 ป.6/2 จำแนกหลักกำรเคลื่อนไหว
 กำรเคลื่อนไหวในเรื่องกำรรับแรง
ในเรื่องกำรรับแรง กำรใช้แรง
กำรใช้แรง และควำมสมดุล
และควำมสมดุลในกำรเคลื่อนไหว
กับกำรพัฒนำทักษะกำรเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยในกำรเล่นเกม เล่นกีฬำ
ในกำรเล่นเกมและกีฬำ
และนำผลมำปรับปรุง เพิ่มพูนวิธี
ปฏิบัติของตนและผู้อื่น
พ 3.1 ป.6/3 เล่นกีฬำไทย กีฬำสำกลประเภทบุคคล  กำรเล่นกีฬำไทย กีฬำสำกล ประเภท
และประเภททีมอย่ำงละ ๑ ชนิด
บุคคลและประเภททีม เช่น กรีฑำ
ประเภทลู่และลำน เปตอง ว่ำยน้ำ
เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ฟุตบอล
ตะกร้อวง

ต้องรู้ ควรรู้














สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๒๗๕
ชั้น
ป.6

ที่
8
9

10

11

12

13
14
15
16

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
พ 3.1 ป.6/4 ใช้ทักษะกลไกเพื่อปรับปรุงเพิ่มพูน
ควำมสำมำรถของตนและผู้อื่น
ในกำรเล่นกีฬำ
พ 3.1 ป.6/5 ร่วมกิจกรรมนันทนำกำร อย่ำงน้อย
๑ กิจกรรม แล้วนำควำมรู้และ
หลักกำรที่ได้ไปใช้เป็นฐำนกำรศึกษำ
หำควำมรู้เรื่องอื่น ๆ
พ 3.2 ป.6/1 อธิบำยประโยชน์และหลักกำร
ออกกำลังกำยเพื่อสุขภำพ
สมรรถภำพทำงกำยและ
กำรสร้ำงเสริมบุคลิกภำพ
พ 3.2 ป.6/2 เล่นเกมที่ใช้ทักษะกำรวำงแผน
และสำมำรถเพิ่มพูนทักษะ
กำรออกกำลังกำยและเคลื่อนไหว
อย่ำงเป็นระบบ
พ 3.2 ป.6/3 เล่นกีฬำที่ตนเองชื่นชอบและ
สำมำรถประเมินทักษะกำรเล่น
ของตนเป็นประจำ
พ 3.2 ป.6/4 ปฏิบัติตำมกฎ กติกำตำมชนิดกีฬำ
ที่เล่น โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
พ 3.2 ป.6/5 จำแนกกลวิธีกำรรุก กำรป้องกัน
และนำไปใช้ในกำรเล่นกีฬำ
พ 3.2 ป.6/6 เล่นเกมและกีฬำด้วยควำมสำมัคคี
และมีน้ำใจนักกีฬำ
พ 4.1 ป.6/1 แสดงพฤติกรรมในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อสุขภำพ

17 พ 4.1 ป.6/2 วิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดจำก
กำรระบำดของโรคและเสนอ
แนวทำงกำรป้องกันโรคติดต่อ
สำคัญที่พบในประเทศไทย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 กำรใช้ข้อมูลด้ำนทักษะกลไกเพื่อปรับปรุง
และเพิ่มพูนควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติกิจกรรมทำงกำยและเล่นกีฬำ

 กำรนำควำมรู้และหลักกำรของ
กิจกรรมนันทนำกำรไปใช้เป็นฐำน
กำรศึกษำหำควำมรู้
 ประโยชน์และหลักกำรออกกำลังกำย
เพื่อสุขภำพ สมรรถภำพทำงกำยและ
กำรสร้ำงเสริมบุคลิกภำพ



 กำรเล่นเกมที่ใช้ทักษะกำรวำงแผน
 กำรเพิ่มพูนทักษะกำรออกกำลังกำย
และกำรเคลื่อนไหวอย่ำงเป็นระบบ



 กำรเล่นกีฬำประเภทบุคคลและ
ประเภททีมที่ชื่นชอบ
 กำรประเมินทักษะกำรเล่นกีฬำของตน
 กฎ กติกำในกำรเล่นกีฬำไทย กีฬำสำกล
ตำมชนิดกีฬำที่เล่น



 กลวิธีกำรรุก กำรป้องกันในกำรเล่นกีฬำ



 กำรสร้ำงควำมสำมัคคีและควำมมีน้ำใจ
นักกีฬำในกำรเล่นเกมและกีฬำ
 ควำมสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อสุขภำพ
 ปัญหำของสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อสุขภำพ
 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภำพ

 โรคติดต่อสำคัญที่ระบำดในปัจจุบัน
 ผลกระทบที่เกิดจำกกำรระบำดของโรค
 กำรป้องกันกำรระบำดของโรค
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๒๗๖
ชั้น
ป.6

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

18 พ 4.1 ป.6/3 แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรับผิดชอบ
ควำมรับผิดชอบต่อสุขภำพ
ต่อสุขภำพของส่วนรวม
ของส่วนรวม

19 พ 4.1 ป.6/4 สร้ำงเสริมและปรับปรุงสมรรถภำพ  วิธที ดสอบสมรรถภำพทำงกำย
ทำงกำยเพื่อสุขภำพอย่ำงต่อเนื่อง  กำรสร้ำงเสริมและปรับปรุงสมรรถภำพ
ทำงกำยตำมผลกำรทดสอบสมรรถภำพ
ทำงกำย

20 พ 5.1 ป.6/1 วิเครำะห์ผลกระทบจำกควำมรุนแรง  ภัยธรรมชำติ
ของภัยธรรมชำติที่มีต่อร่ำงกำย
- ลักษณะของภัยธรรมชำติ
จิตใจ และสังคม
- ผลกระทบจำกควำมรุนแรงของ
ภัยธรรมชำติที่มีต่อร่ำงกำย จิตใจ
และสังคม

21 พ 5.1 ป.6/2 ระบุวิธีปฏิบัติตน เพื่อควำมปลอดภัย  กำรปฏิบัติตนเพื่อควำมปลอดภัย
จำกธรรมชำติ
จำกภัยธรรมชำติ

22 พ 5.1 ป.6/3 วิเครำะห์สำเหตุของกำรติดสำรเสพติด  สำเหตุของกำรติดสำรเสพติด
และชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยง
 ทักษะกำรสื่อสำรให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยง
สำรเสพติด
สำรเสพติด
6
16
รวม 22 ตัวชี้วัด
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๒๗๗
ชั้น
ม.1

ที่
1

2
3
4
5

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
พ 1.1 ม.1/1 อธิบำยควำมสำคัญของระบบประสำท
และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภำพ
กำรเจริญเติบโต และพัฒนำกำรของ
วัยรุ่น
พ 1.1 ม.1/2 อธิบำยวิธีดูแลรักษำระบบประสำท
และระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงำนตำมปกติ
พ 1.1 ม.1/3 วิเครำะห์ภำวะกำรเจริญเติบโต
ทำงร่ำงกำยของตนเองกับเกณฑ์
มำตรฐำน
พ 1.1 ม.1/4 แสวงหำแนวทำงในกำรพัฒนำตนเอง
ให้เจริญเติบโตสมวัย
พ 2.1 ม.1/1 อธิบำยวิธีกำรปรับตัวต่อกำร
เปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำย จิตใจ
อำรมณ์ และพัฒนำกำรทำงเพศ
อย่ำงเหมำะสม

6

พ 2.1 ม.1/2

7

พ 3.1 ม.1/1

8

พ 3.1 ม.1/2

9

พ 3.1 ม.1/3

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 ควำมสำคัญของระบบประสำทและ
ระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภำพ
กำรเจริญเติบโต และพัฒนำกำรของ
วัยรุ่น

 วิธีดูแลรักษำระบบประสำท และ
ระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงำนตำมปกติ

 กำรวิเครำะห์ภำวะกำรเจริญเติบโต
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนและปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง

 แนวทำงในกำรพัฒนำตนเอง
ให้เจริญเติบโตสมวัย

 กำรเปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำย จิตใจ
อำรมณ์ และพัฒนำกำรทำงเพศ
- ลักษณะกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์
และพัฒนำกำรทำงเพศ
- กำรยอมรับและกำรปรับตัว
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำย
จิตใจ อำรมณ์ และพัฒนำกำร
ทำงเพศ
- กำรเบี่ยงเบนทำงเพศ

แสดงทักษะกำรปฏิเสธเพื่อป้องกัน  ทักษะปฏิเสธเพื่อป้องกันกำรถูก
ตนเองจำกกำรถูกล่วงละเมิด
ล่วงละเมิดทำงเพศ
ทำงเพศ

เพิ่มพูนควำมสำมำรถของตน
 หลักกำรเพิ่มพูนควำมสำมำรถ
ตำมหลักกำรเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะ
ในกำรเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไก
กลไกและทักษะพื้นฐำนที่นำไปสู่
และทักษะพื้นฐำนที่นำไปสู่กำรพัฒนำ
กำรพัฒนำทักษะกำรเล่นกีฬำ
ทักษะกำรเล่นกีฬำ

เล่นกีฬำไทยและกีฬำสำกลประเภท  กำรเล่นกีฬำไทย และกีฬำสำกล
บุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐำน
ที่เลือก เช่น กรีฑำประเภทลู่และลำน
ตำมชนิดกีฬำ อย่ำงละ ๑ ชนิด
บำสเกตบอล กระบี่ เทเบิลเทนนิส
เทนนิส ว่ำยน้ำ

ร่วมกิจกรรมนันทนำกำรอย่ำงน้อย  กำรนำควำมรู้และหลักกำรของ
๑ กิจกรรม และนำหลักควำมรู้ที่ได้
กิจกรรมนันทนำกำรไปใช้เชื่อมโยง
ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชำอื่น
สัมพันธ์กับวิชำอื่น
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๒๗๘
ชั้น
ม.1

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
10 พ 3.2 ม.1/1 อธิบำยควำมสำคัญของกำร
 ควำมสำคัญของกำรออกกำลังกำยและ
ออกกำลังกำยและเล่นกีฬำ
เล่นกีฬำจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภำพดี
จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภำพดี
11 พ 3.2 ม.1/2 ออกกำลังกำยและเลือกเข้ำร่วม
 กำรออกกำลังกำย เช่น กำยบริหำร
เล่นกีฬำตำมควำมถนัด ควำมสนใจ แบบต่ำง ๆ เต้นแอโรบิก โยคะ
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ พร้อมทั้ง
รำมวยจีน
มีกำรประเมินกำรเล่นของตน
 กำรเล่นกีฬำไทย และกีฬำสำกล
และผู้อื่น
ทั้งประเภทบุคคลและทีม
 กำรประเมินกำรเล่นกีฬำของตนเอง
และผู้อื่น
12 พ 3.2 ม.1/3 ปฏิบัติตำมกฎ กติกำ และข้อตกลง  กฎ กติกำกำรเล่นเกมและกำรแข่งขัน
ตำมชนิดกีฬำที่เลือกเล่น
กีฬำที่เลือกเล่น
13 พ 3.2 ม.1/4 วำงแผนกำรรุกและกำรป้องกัน
 รูปแบบ วิธีกำรรุก และป้องกัน
ในกำรเล่นกีฬำที่เลือกและนำไปใช้
ในกำรเล่นกีฬำที่เลือก
ในกำรเล่นอย่ำงเป็นระบบ
14 พ 3.2 ม.1/5 ร่วมมือในกำรเล่นกีฬำและกำรทำงำน  กำรเล่น กำรแข่งขันกีฬำ และกำรทำงำน
เป็นทีมอย่ำงสนุกสนำน
เป็นทีม
15 พ 3.2 ม.1/6 วิเครำะห์ เปรียบเทียบ และยอมรับ  กำรยอมรับควำมสำมำรถและ
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงวิธีกำรเล่นกีฬำ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ของตนเองกับผู้อื่น
ในกำรเล่นกีฬำ
16 พ 4.1 ม.1/1 เลือกกินอำหำรที่เหมำะสมกับวัย  หลักกำรเลือกอำหำรที่เหมำะสมกับวัย
17 พ 4.1 ม.1/2 วิเครำะห์ปัญหำที่เกิดจำก
 ปัญหำที่เกิดจำกภำวะโภชนำกำร
ภำวะโภชนำกำรที่มีผลกระทบ
- ภำวะกำรขำดสำรอำหำร
ต่อสุขภำพ
- ภำวะโภชนำกำรเกิน
18 พ 4.1 ม.1/3 ควบคุมน้ำหนักของตนเอง
 เกณฑ์มำตรฐำนกำรเจริญเติบโต
ให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
ของเด็กไทย
 วิธีกำรควบคุมน้ำหนักของตนเอง
ให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
19 พ 4.1 ม.1/4 สร้ำงเสริมและปรับปรุงสมรรถภำพ  วิธีทดสอบสมรรถภำพทำงกำย
ทำงกำยตำมผลกำรทดสอบ
 วิธีสร้ำงเสริมและปรับปรุงสมรรถภำพ
ทำงกำยตำมผลกำรทดสอบ

ต้องรู้ ควรรู้
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๒๗๙
ชั้น
ม.1

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
20 พ 5.1 ม.1/1 แสดงวิธีปฐมพยำบำลและเคลื่อนย้ำย  กำรปฐมพยำบำลและเคลื่อนย้ำย
ผู้ป่วยอย่ำงปลอดภัย
ผู้ป่วยอย่ำงปลอดภัย
- เป็นลม
- บำดแผล
- ไฟไหม้
- กระดูกหัก
- น้ำร้อนลวก ฯลฯ
21 พ 5.1 ม.1/2 อธิบำยลักษณะอำกำรของ
 ลักษณะของผู้ติดสำรเสพติด
ผู้ติดสำรเสพติดและกำรป้องกัน
 อำกำรของผู้ติดสำรเสพติด
กำรติดสำรเสพติด
 กำรป้องกันกำรติดสำรเสพติด
22 พ 5.1 ม.1/3 อธิบำยควำมสัมพันธ์ของกำรใช้
 ควำมสัมพันธ์ของกำรใช้สำรเสพติด
สำรเสพติดกับกำรเกิดโรคและ
กับกำรเกิดโรคและอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ
23 พ 5.1 ม.1/4 แสดงวิธีกำรชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ  ทักษะที่ใช้ในกำรชักชวนผู้อื่นให้ลด
เลิกสำรเสพติด โดยใช้ทักษะต่ำง ๆ
ละ เลิก สำรเสพติด
- ทักษะกำรคิดวิเครำะห์
- ทักษะกำรสื่อสำร
- ทักษะกำรตัดสินใจ
- ทักษะกำรแก้ปัญหำ
ฯลฯ
รวม 23 ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้
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6

๒๘๐
ชั้น
ม.2

ที่
1
2

3

4
5

6

7

8

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
พ 1.1 ม.2/1 อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนร่ำงกำย  กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ
จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำในวัยรุ่น
ในวัยรุ่น
พ 1.1 ม.2/2 ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบ
 ปัจจัยที่มผี ลกระทบต่อกำรเจริญเติบโต
ต่อกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำร
และพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ
ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม
อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ
และสติปัญญำในวัยรุ่น
- พันธุกรรม
- สิ่งแวดล้อม
- กำรอบรมเลี้ยงดู
พ 2.1 ม.2/1 วิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ
ต่อเจตคติในเรื่องเพศ
- ครอบครัว
- วัฒนธรรม
- เพื่อน
- สื่อ
พ 2.1 ม.2/2 วิเครำะห์ปัญหำและผลกระทบ
 ปัญหำและผลกระทบที่เกิดจำก
ที่เกิดจำกกำรมีเพศสัมพันธ์
กำรมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
ในวัยเรียน
พ 2.1 ม.2/3 อธิบำยวิธีป้องกันตนเอง
 โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
และหลีกเลี่ยงจำกโรคติดต่อ
 โรคเอดส์
ทำงเพศสัมพันธ์ เอดส์ และ
 กำรตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์
กำรตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์
พ 2.1 ม.2/4 อธิบำยควำมสำคัญของควำม
 ควำมสำคัญของควำมเสมอภำคทำงเพศ
เสมอภำคทำงเพศและวำงตัว
 กำรวำงตัวต่อเพศตรงข้ำม
ได้อย่ำงเหมำะสม
 ปัญหำทำงเพศ
 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำทำงเพศ
พ 3.1 ม.2/1 นำผลกำรปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะ  กำรนำผลกำรปฏิบัติตนเกี่ยวกับ
กลไกและทักษะกำรเคลื่อนไหว
ทักษะกลไกและทักษะกำรเคลื่อนไหว
ในกำรเล่นกีฬำจำกแหล่งข้อมูล
ในกำรเล่นกีฬำจำกแหล่งข้อมูลที่
ที่หลำกหลำยมำสรุปเป็นวิธี
หลำกหลำยมำสรุปเป็นวิธีที่เหมำะสมใน
ที่เหมำะสมในบริบทของตนเอง
บริบทของตนเองในกำรเล่นกีฬำ
พ 3.1 ม.2/2 เล่นกีฬำไทยและกีฬำสำกล
 กำรเล่นกีฬำไทย กีฬำสำกลตำมชนิด
ทั้งประเภทบุคคลและทีม
กีฬำที่เลือก เช่น กรีฑำประเภทลู่และ
อย่ำงละ ๑ ชนิด
ลำน บำสเกตบอล กระบี่ เทนนิส
ตระกร้อลอดบ่วง ฟุตซอล ว่ำยน้ำ
เทควันโด

ต้องรู้ ควรรู้
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๒๘๑
ชั้น
ม.2

ที่
9

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
พ 3.1 ม.2/3 เปรียบเทียบประสิทธิภำพของ
รูปแบบกำรเคลื่อนไหวที่ส่งผล
ต่อกำรเล่นกีฬำและกิจกรรม
ในชีวิตประจำวัน
10 พ 3.1 ม.2/4 ร่วมกิจกรรมนันทนำกำร อย่ำงน้อย
๑ กิจกรรม และนำควำมรู้และหลักกำร
ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่ำงเป็นระบบ
11 พ 3.2 ม.2/1 อธิบำยสำเหตุกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม
และสติปัญญำ ที่เกิดจำก
กำรออกกำลังกำยและเล่นกีฬำ
เป็นประจำจนเป็นวิถีชีวิต

12 พ 3.2 ม.2/2 เลือกเข้ำร่วมกิจกรรมกำรออกกำลังกำย
เล่นกีฬำตำมควำมถนัดและ
ควำมสนใจ พร้อมทั้งวิเครำะห์
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำตนเอง

13 พ 3.2 ม.2/3 มีวินัย ปฏิบัติตำมกฎ กติกำ และ
ข้อตกลงในกำรเล่นกีฬำที่เลือก
14 พ 3.2 ม.2/4 วำงแผนกำรรุกและกำรป้องกัน
ในกำรเล่นกีฬำที่เลือกและนำไปใช้
ในกำรเล่นอย่ำงเหมำะสมกับทีม

15 พ 3.2 ม.2/5 นำผลกำรปฏิบัติในกำรเล่นกีฬำ
มำสรุปเป็นวิธีที่เหมำะสมกับตนเอง
ด้วยควำมมุ่งมั่น

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 ประสิทธิภำพของรูปแบบกำรเคลื่อนไหว
ทีส่ ่งผลต่อกำรเล่นกีฬำและกิจกรรม
ในชีวิตประจำวัน
 กำรนำประสบกำรณ์จำกกำรร่วม
กิจกรรมนันทนำกำรไปปรับใช้
ในชีวิตประจำวัน
 สำเหตุกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนร่ำงกำย 
จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ
จำกกำรออกกำลังกำยและกำร
เล่นกีฬำอย่ำงสม่ำเสมอจนเป็นวิถีชีวิต
 กำรสร้ำงวิถีชีวิตที่มีสุขภำพดี
โดยกำรออกกำลังกำย และเล่นกีฬำ
เป็นประจำ
 กำรออกกำลังกำยและกำรเล่นกีฬำไทย 
กีฬำสำกลทั้งประเภทบุคคลและ
ประเภททีม
 กำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคลเพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำกำรร่วมกิจกรรม
กำรออกกำลังกำยและเล่นกีฬำ
 วินัยในกำรฝึก และกำรเล่นกีฬำ
ตำมกฎ กติกำและข้อตกลง
 รูปแบบ กลวิธีกำรรุก กำรป้องกัน
ในกำรเล่นกีฬำเป็นทีม
 ประโยชน์ของกำรเล่นและกำรทำงำน
เป็นทีม
 หลักกำรให้ควำมร่วมมือในกำรเล่น
กำรแข่งขันกีฬำและกำรทำงำนเป็นทีม
 กำรพัฒนำวิธีเล่นกีฬำที่เหมำะสม
กับตนเอง
- กำรเลือกวิธีเล่น
- กำรแก้ไขข้อบกพร่อง
- กำรเพิ่มทักษะ
 กำรสร้ำงแรงจูงใจและกำรสร้ำง
ควำมมุ่งมั่นในกำรเล่นและแข่งขันกีฬำ
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๒๘๒
ชั้น
ม.2

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
16 พ 4.1 ม.2/1 เลือกใช้บริกำรทำงสุขภำพ
อย่ำงมีเหตุผล
17 พ 4.1 ม.2/2 วิเครำะห์ผลของกำรใช้เทคโนโลยี
ที่มีต่อสุขภำพ
18 พ 4.1 ม.2/3 วิเครำะห์ควำมเจริญก้ำวหน้ำ
ทำงกำรแพทย์ที่มีผลต่อสุขภำพ
19 พ 4.1 ม.2/4 วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของ
ภำวะสมดุลระหว่ำงสุขภำพกำย
และสุขภำพจิต
20 พ 4.1 ม.2/5 อธิบำยลักษณะอำกำรเบื้องต้น
ของผู้มีปัญหำสุขภำพจิต
21 พ 4.1 ม.2/6 เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดกำร
กับอำรมณ์และควำมเครียด
22 พ 4.1 ม.2/7 พัฒนำสมรรถภำพทำงกำยตนเอง
ให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่กำหนด
23 พ 5.1 ม.2/1 ระบุวิธีกำร ปัจจัย และแหล่ง
ที่ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ติดสำรเสพติด
24 พ 5.1 ม.2/2 อธิบำยวิธีกำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
เสี่ยงและสถำนกำรณ์เสี่ยง

25 พ 5.1 ม.2/3 ใช้ทักษะชีวิตในกำรป้องกันตนเอง
และหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์คับขัน
ทีอ่ ำจนำไปสู่อันตรำย
รวม 25 ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 กำรเลือกใช้บริกำรทำงสุขภำพ

ต้องรู้ ควรรู้


 ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อสุขภำพ
 ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงกำรแพทย์
ที่มีผลต่อสุขภำพ
 ควำมสมดุลระหว่ำงสุขภำพกำยและ
สุขภำพจิต





 ลักษณะอำกำรเบื้องต้นของผู้มีปัญหำ 
สุขภำพจิต

 วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดกำรกับอำรมณ์
และควำมเครียด
 เกณฑ์สมรรถภำพทำงกำย
 กำรพัฒนำสมรรถภำพทำงกำย

 วิธีกำร ปัจจัย และแหล่งที่ช่วยเหลือ
ฟื้นฟูผู้ติดสำรเสพติด
 กำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและ
สถำนกำรณ์เสี่ยง
- กำรมั่วสุม
- กำรทะเลำะวิวำท
- กำรเข้ำไปในแหล่งอบำยมุข
- กำรแข่งจักรยำนยนต์บนท้องถนน
ฯลฯ
 ทักษะชีวิตในกำรป้องกันตนเอง
(ทักษะปฏิเสธ ทักษะกำรต่อรอง ฯลฯ)
และหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ คับขัน
ที่อำจนำไปสู่อันตรำย
15
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๒๘๓
ชั้น
ม.3

ที่
1

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
พ 1.1 ม.3/1 เปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์
สังคมและสติปัญญำแต่ละช่วง
ของชีวิต

2

พ 1.1 ม.3/2

3

พ 1.1 ม.3/3

22 พ 5.1 ม.3/3

4

พ 2.1 ม.3/1

5

พ 2.1 ม.3/2

6

พ 2.1 ม.3/3

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 กำรเปลี่ยนแปลง ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ
อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ
ในแต่ละวัย
- วัยทำรก
- วัยก่อนเรียน
- วัยเรียน
- วัยรุ่น
- วัยผู้ใหญ่
- วัยสูงอำยุ

วิเครำะห์อิทธิพลและควำมคำดหวัง  อิทธิพลและควำมคำดหวังของสังคม
ของสังคมต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
ของวัยรุ่น

วิเครำะห์สื่อโฆษณำที่มีอิทธิพล
 สื่อโฆษณำที่มีอิทธิพลต่อกำรเจริญเติบโต
ต่อกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำร
และพัฒนำกำรของวัยรุ่น
ของวัยรุ่น
- โทรทัศน์
- วิทยุ
- สื่อสิ่งพิมพ์
- อินเทอร์เน็ต

วิเครำะห์อิทธิพลของสื่อต่อ
 อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภำพ
พฤติกรรมสุขภำพและควำมรุนแรง
และควำมรุนแรง (คลิปวิดีโอ
กำรทะเลำะวิวำท อินเทอร์เน็ต
เกม ฯลฯ)

อธิบำยอนำมัยแม่และเด็ก
 องค์ประกอบของอนำมัยเจริญพันธุ์
กำรวำงแผนครอบครัวและวิธีกำร
- อนำมัยแม่และเด็ก
ปฏิบัติตนที่เหมำะสม
- กำรวำงแผนครอบครัว

วิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบ
 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรตั้งครรภ์
ต่อกำรตั้งครรภ์
- แอลกอฮอล์
- สำรเสพติด
- บุหรี่
- สภำพแวดล้อม
- กำรติดเชื้อ
- โรคที่เกิดจำกภำวะกำรตั้งครรภ์

วิเครำะห์สำเหตุ และเสนอแนวทำง  สำเหตุควำมขัดแย้งในครอบครัว
ป้องกัน แก้ไขควำมขัดแย้ง
 แนวทำงป้องกัน แก้ไขควำมขัดแย้ง
ในครอบครัว
ในครอบครัว
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๒๘๔
ชั้น
ม.3

ที่
7

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
พ 3.1 ม.3/1 เล่นกีฬำไทยและกีฬำสำกล
อย่ำงละ ๑ ชนิด โดยใช้เทคนิค
ที่เหมำะสมกับตนเองและทีม

8

พ 3.1 ม.3/2

9

พ 3.1 ม.3/3

10 พ 3.2 ม.3/1
11 พ 3.2 ม.3/2

12 พ 3.2 ม.3/3

13 พ 3.2 ม.3/4

14 พ 3.2 ม.3/5

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 เทคนิคและวิธีกำรเล่นกีฬำไทยและ
กีฬำสำกลที่เลือก เช่น กรีฑำประเภทลู่
และลำน วอลเลย์บอล บำสเกตบอล
ดำบสองมือ เทนนิส ตะกร้อข้ำมตำข่ำย
ฟุตบอล

นำหลักกำร ควำมรู้ และทักษะ
 กำรนำหลักกำร ควำมรู้ ทักษะ
ในกำรเคลื่อนไหว กิจกรรมทำงกำย ในกำรเคลื่อนไหว กิจกรรมทำงกำย
กำรเล่นเกม และกำรเล่นกีฬำไปใช้
กำรเล่นเกม กำรเล่นกีฬำไปใช้
สร้ำงเสริมสุขภำพอย่ำงต่อเนื่อง
เป็นระบบสร้ำงเสริมสุขภำพ
เป็นระบบ
อย่ำงต่อเนื่อง

ร่วมกิจกรรมนันทนำกำร อย่ำงน้อย  กำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรแก่ผู้อื่น
๑ กิจกรรมและนำหลักควำมรู้วิธีกำร
ไปขยำยผลกำรเรียนรู้ให้กับผู้อื่น

มีมำรยำทในกำรเล่นและดูกีฬำ
 มำรยำทในกำรเล่นและกำรดูกีฬำ
ด้วยควำมมีน้ำใจนักกีฬำ
ด้วยควำมมีน้ำใจนักกีฬำ

ออกกำลังกำยและเล่นกีฬำ
 กำรออกกำลังกำยและกำรเล่นกีฬำ
อย่ำงสม่ำเสมอและนำแนวคิด
ประเภทบุคคลและประเภททีม
หลักกำรจำกกำรเล่นไปพัฒนำ
 กำรนำประสบกำรณ์ แนวคิดจำกกำร
คุณภำพชีวิตของตนด้วยควำม
ออกกำลังกำยและเล่นกีฬำไปประยุกต์ใช้
ภำคภูมิใจ
ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ปฏิบัติตนตำมกฎ กติกำ และข้อตกลง  กฎ กติกำและข้อตกลงในกำรเล่นกีฬำ
ในกำรเล่นตำมชนิดกีฬำที่เลือก
ที่เลือกเล่น
และนำแนวคิดที่ได้ไปพัฒนำ
 กำรประยุกต์ประสบกำรณ์กำรปฏิบัติ
คุณภำพชีวิตของตนในสังคม
ตำมกฎ กติกำ ข้อตกลงในกำรเล่นกีฬำ
ไปใช้พัฒนำคุณภำพชีวิตของตนในสังคม

จำแนกกลวิธีกำรรุก กำรป้องกัน
 วิธีกำรประยุกต์ใช้กลวิธีกำรรุก
และใช้ในกำรเล่นกีฬำที่เลือกและ
และกำรป้องกันในกำรเล่นกีฬำ
ตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมำะสมกับทีม
ได้ตำมสถำนกำรณ์ของกำรเล่น
ไปใช้ได้ตำมสถำนกำรณ์ของกำรเล่น

เสนอผลกำรพัฒนำสุขภำพของ
 กำรพัฒนำสุขภำพตนเองที่เกิดจำก
ตนเองที่เกิดจำกกำรออกกำลังกำย
กำรออกกำลังกำยและกำรเล่นกีฬำ
และกำรเล่นกีฬำเป็นประจำ
เป็นประจำ
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๒๘๕
ชั้น
ม.3

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
15 พ 4.1 ม.3/1 กำหนดรำยกำรอำหำรที่เหมำะสม  กำรกำหนดรำยกำรอำหำรที่เหมำะสม 
กับวัยต่ำง ๆ โดยคำนึงถึงควำม
กับวัยต่ำง ๆ
ประหยัดและคุณค่ำทำงโภชนำกำร
- วัยทำรก วัยเด็ก (วัยก่อนเรียน
วัยเรียน) วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอำยุ
โดยคำนึงถึงควำมประหยัดและ
คุณค่ำทำงโภชนำกำร
16 พ 4.1 ม.3/2 เสนอแนวทำงป้องกันโรคที่เป็น
 โรคที่เป็นสำเหตุสำคัญของกำรเจ็บป่วย 
สำเหตุสำคัญของกำรเจ็บป่วยและ
และกำรตำยของคนไทย
กำรตำยของคนไทย
โรคติดต่อ เช่น
- โรคที่เกิดจำกกำรมีเพศสัมพันธ์
- โรคเอดส์
- โรคไข้หวัดนก ฯลฯ
โรคไม่ติดต่อ เช่น
- โรคหัวใจ
- โรคควำมดันโลหิตสูง
- เบำหวำน
- มะเร็ง ฯลฯ
17 พ 4.1 ม.3/3 รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทำง  ปัญหำสุขภำพในชุมชน

แก้ไขปัญหำสุขภำพในชุมชน
 แนวทำงแก้ไขปัญหำสุขภำพในชุมชน
18 พ 4.1 ม.3/4 วำงแผนและจัดเวลำในกำร
 กำรวำงแผนและจัดเวลำในกำร

ออกกำลังกำย กำรพักผ่อนและ
ออกกำลังกำย กำรพักผ่อน และ
กำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพทำงกำย
กำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพทำงกำย
19 พ 4.1 ม.3/5 ทดสอบสมรรถภำพทำงกำย
 กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย

และพัฒนำได้ตำมควำมแตกต่ำง
แบบต่ำง ๆ และกำรพัฒนำ
ระหว่ำงบุคคล
สมรรถภำพเพื่อสุขภำพ
20 พ 5.1 ม.3/1 วิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรม  ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง

เสี่ยงที่มีผลต่อสุขภำพและแนวทำง
ต่อสุขภำพ
ป้องกัน
 แนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยง
ต่อสุขภำพ
21 พ 5.1 ม.3/2 หลีกเลี่ยงกำรใช้ควำมรุนแรงและ  ปัญหำและผลกระทบจำกกำรใช้

ชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงกำรใช้
ควำมรุนแรง
ควำมรุนแรงในกำรแก้ปัญหำ
 วิธีหลีกเลี่ยงกำรใช้ควำมรุนแรง
23 พ 5.1 ม.3/4 วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของกำรดื่ม  ควำมสัมพันธ์ของกำรดื่มเครื่องดื่ม

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภำพ ที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภำพและ
และกำรเกิดอุบัติเหตุ
กำรเกิดอุบัติเหตุ
24 พ 5.1 ม.3/5 แสดงวิธีกำรช่วยฟื้นคืนชีพ
 วิธีกำรช่วยฟื้นคืนชีพอย่ำงถูกวิธี

อย่ำงถูกวิธี
รวม 24 ตัวชี้วัด
12 12
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๒๘๖
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.4-6 1 พ 1.1 ม.4-6/1 อธิบำยกระบวนกำรสร้ำงเสริม
 กระบวนกำรสร้ำงเสริมและดำรง
และดำรงประสิทธิภำพกำรทำงำน
ประสิทธิภำพกำรทำงำนของระบบ
ของระบบอวัยวะต่ำง ๆ
อวัยวะต่ำง ๆ
- กำรทำงำนของระบบอวัยวะต่ำง ๆ
- กำรสร้ำงเสริมและดำรงประสิทธิภำพ
ของอวัยวะต่ำง ๆ (อำหำร
กำรออกกำลังกำย นันทนำกำร
กำรตรวจสุขภำพ ฯลฯ)
2 พ 1.1 ม.4-6/2 วำงแผนดูแลสุขภำพตำมภำวะ
 กำรวำงแผนดูแลสุขภำพของตนเอง
กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำร
และบุคคลในครอบครัว
ของตนเองและบุคคลในครอบครัว
3 พ 2.1 ม.4-6/1 วิเครำะห์อิทธิพลของครอบครัว  อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม
เพื่อน สังคม และวัฒนธรรม
และวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรม
ที่มีผลต่อพฤติกรรมทำงเพศและ
ทำงเพศและกำรดำเนินชีวิต
กำรดำเนินชีวิต
4 พ 2.1 ม.4-6/2 วิเครำะห์ค่ำนิยมในเรื่องเพศ
 ค่ำนิยมในเรื่องเพศตำมวัฒนธรรมไทย
ตำมวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม และวัฒนธรรมอื่น ๆ
อื่น ๆ
5 พ 2.1 ม.4-6/3 เลือกใช้ทักษะที่เหมำะสม
 แนวทำงในกำรเลือกใช้ทักษะต่ำง ๆ
ในกำรป้องกัน ลดควำมขัดแย้ง
ในกำรป้องกัน ลดควำมขัดแย้ง และ
และแก้ปัญหำเรื่องเพศและ
แก้ปัญหำเรื่องเพศและครอบครัว
ครอบครัว
- ทักษะกำรสื่อสำรและสร้ำงสัมพันธภำพ
- ทักษะกำรต่อรอง
- ทักษะกำรปฏิเสธ
- ทักษะกำรคิดวิเครำะห์
- ทักษะกำรตัดสินใจและแก้ไขปัญหำ
ฯลฯ
6 พ 2.1 ม.4-6/4 วิเครำะห์สำเหตุและผลของ
 ควำมขัดแย้งที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำง
ควำมขัดแย้งที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำง นักเรียนหรือเยำวชนในชุมชน
นักเรียนหรือเยำวชนในชุมชน
- สำเหตุของควำมขัดแย้ง
และเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำ
- ผลกระทบที่เกิดจำกควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงนักเรียนหรือเยำวชน
ในชุมชน
- แนวทำงในกำรแก้ปัญหำที่อำจเกิดจำก
ควำมขัดแย้งของนักเรียนหรือ
เยำวชนในชุมชน

ต้องรู้ ควรรู้
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๒๘๗
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ม.4-6 7 พ 3.1 ม.4-6/1 วิเครำะห์ควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับ  ควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับกำรเคลื่อนไหว 
กำรเคลื่อนไหวรูปแบบต่ำง ๆ
รูปแบบต่ำง ๆ ในกำรเล่นกีฬำ
ในกำรเล่นกีฬำ
 กำรวิเครำะห์ควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับกำรเคลื่อนไหวรูปแบบต่ำง ๆ
ในกำรเล่นกีฬำ

8 พ 3.1 ม.4-6/2 ใช้ควำมสำมำรถของตน เพื่อเพิ่ม  กำรใช้ควำมสำมำรถของตน
ศักยภำพของทีม คำนึงถึงผล
ในกำรเล่นกีฬำ เพื่อเพิ่มศักยภำพ
ที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม
ของทีม โดยคำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่น
และสังคม
9 พ 3.1 ม.4-6/3 เล่นกีฬำไทย กีฬำสำกล ประเภท  กีฬำประเภทบุคคล/คู่ ประเภททีม เช่น 
บุคคล/คู่ กีฬำประเภททีม
ฟุตซอล รักบี้ฟุตบอล ยิมนำสติก ลีลำศ
อย่ำงน้อย ๑ ชนิด
ซอฟท์บอล เทนนิส เซปักตะกร้อ
มวยไทย กระบี่กระบอง พลอง ง้ำว

10 พ 3.1 ม.4-6/4 แสดงกำรเคลื่อนไหวได้อย่ำง
 กำรเคลื่อนไหวที่สร้ำงสรรค์ เช่น
สร้ำงสรรค์
กิจกรรมเข้ำจังหวะ เชียร์ลีดเดอร์

11 พ 3.1 ม.4-6/5 เข้ำร่วมกิจกรรมนันทนำกำร
 กำรนำหลักกำรและแนวคิดของ
นอกโรงเรียน และนำหลักกำร
กิจกรรมนันทนำกำร ไปปรับปรุงและ
แนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนำ
พัฒนำคุณภำพชีวิตของตนและสังคม
คุณภำพชีวิตของตนและสังคม

12 พ 3.2 ม.4-6/1 ออกกำลังกำยและเล่นกีฬำ
 กำรออกกำลังกำยด้วยวิธีที่ชอบ เช่น
ที่เหมำะสมกับตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ ฝึกกำยบริหำรแบบต่ำงๆ ขี่จักรยำน
และใช้ควำมสำมำรถของตนเอง
กำรออกกำลังกำยจำกกำรทำงำน
เพิ่มศักยภำพของทีม ลดควำมเป็น ในชีวิตประจำวัน กำรรำกระบอง
ตัวตน คำนึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม
รำมวยจีน
 กำรเล่นกีฬำประเภทบุคคลและ
ประเภททีม
 กำรใช้ควำมสำมำรถของตนในกำร
เพิ่มศักยภำพของทีมในกำรเล่นกีฬำ
และกำรเล่นโดยคำนึงถึงประโยชน์
ต่อสังคม
 กำรวำงแผนกำหนดกิจกรรม
กำรออกกำลังกำยและเล่นกีฬำ
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๒๘๘
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

ม.4-6 13 พ 3.2 ม.4-6/2 อธิบำยและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ
 สิทธิ กฎ กติกำกำรเล่นกีฬำ
กฎ กติกำ กลวิธีต่ำง ๆ ในระหว่ำง  กลวิธี หลักกำรรุก กำรป้องกัน
กำรเล่น กำรแข่งขันกีฬำกับผู้อื่น
อย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรเล่น
และนำไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและ และแข่งขันกีฬำ
ใช้ในชีวิตประจำวันอย่ำงต่อเนื่อง  กำรนำประสบกำรณ์จำกกำรเล่นกีฬำ
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

14 พ 3.2 ม.4-6/3 แสดงออกถึงกำรมีมำรยำทในกำรดู  กำรปฏิบัติตนในเรื่องมำรยำท
กำรเล่น และกำรแข่งขันกีฬำ
ในกำรดู กำรเล่น กำรแข่งขัน
ด้วยควำมมีน้ำใจนักกีฬำ
ควำมมีน้ำใจนักกีฬำ
และนำไปใช้ปฏิบัติทุกโอกำส
 บุคลิกภำพที่ดี
จนเป็นบุคลิกภำพที่ดี

15 พ 3.2 ม.4-6/4 ร่วมกิจกรรมทำงกำยและเล่นกีฬำ  ควำมสุขที่ได้จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
อย่ำงมีควำมสุข ชื่นชมในคุณค่ำ
ทำงกำยและเล่นกีฬำ
และควำมงำมของกำรกีฬำ
 คุณค่ำและควำมงำมของกำรกีฬำ

16 พ 4.1 ม.4-6/1 วิเครำะห์บทบำทและควำม
 บทบำทและควำมรับผิดชอบของ
รับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อกำร
บุคคลที่มีต่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
สร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกัน และกำรป้องกันโรคในชุมชน
โรคในชุมชน

19 พ 4.1 ม.4-6/4 วิเครำะห์สำเหตุและเสนอแนวทำง  สำเหตุของกำรเจ็บป่วยและกำรตำย
กำรป้องกันกำรเจ็บป่วยและ
ของคนไทย เช่น โรคจำกกำรประกอบ
กำรตำยของคนไทย
อำชีพ โรคทำงพันธุกรรม
 แนวทำงกำรป้องกันกำรเจ็บป่วย

25 พ 5.1 ม.4-6/3 วิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภำพ  ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภำพหรือ
หรือควำมรุนแรงของคนไทย
ควำมรุนแรงของคนไทย
และเสนอแนวทำงป้องกัน
และเสนอแนวทำงป้องกัน
17 พ 4.1 ม.4-6/2 วิเครำะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณำ  อิทธิพลของสื่อโฆษณำเกี่ยวกับสุขภำพ
เกี่ยวกับสุขภำพเพื่อกำรเลือกบริโภค  แนวทำงกำรเลือกบริโภคอย่ำงฉลำด
และปลอดภัย
18 พ 4.1 ม.4-6/3 ปฏิบัติตนตำมสิทธิของผู้บริโภค  สิทธิพื้นฐำนของผู้บริโภคและกฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค
20 พ 4.1 ม.4-6/5 วำงแผนและปฏิบัติตำมแผน
 กำรวำงแผนกำรพัฒนำสุขภำพ
กำรพัฒนำสุขภำพของตนเอง
ของตนเองและครอบครัว
และครอบครัว
22 พ 4.1 ม.4-6/7 วำงแผนและปฏิบัติตำมแผน
 กำรวำงแผนพัฒนำสมรรถภำพ
กำรพัฒนำสมรรถภำพกำย
ทำงกำยและสมรรถภำพกลไก
และสมรรถภำพกลไก
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๒๘๙
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

ม.4-6 21 พ 4.1 ม.4-6/6 มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมและ
 กำรมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม
พัฒนำสุขภำพของบุคคลในชุมชน และพัฒนำสุขภำพของบุคคล
ในชุมชน

23 พ 5.1 ม.4-6/1 มีส่วนร่วมในกำรป้องกันควำมเสี่ยง  กำรจัดกิจกรรมป้องกันควำมเสี่ยง
ต่อกำรใช้ยำ กำรใช้สำรเสพติด
ต่อกำรใช้ยำ สำรเสพติดและ
และควำมรุนแรง เพื่อสุขภำพ
ควำมรุนแรง
ของตนเอง ครอบครัว และสังคม

24 พ 5.1 ม.4-6/2 วิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดจำก
 กำรวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดจำก
กำรครอบครอง กำรใช้และ
กำรครอบครอง กำรใช้ และกำร
กำรจำหน่ำยสำรเสพติด
จำหน่ำยสำรเสพติด
(ตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม)
 โทษทำงกฎหมำยที่เกิดจำก
กำรครอบครอง กำรใช้และกำร
จำหน่ำยสำรเสพติด

26 พ 5.1 ม.4-6/4 วำงแผน กำหนดแนวทำง
 กำรวำงแผน กำหนดแนวทำง
ลดอุบัติเหตุ และสร้ำงเสริม
ลดอุบัติเหตุ และสร้ำงเสริม
ควำมปลอดภัยในชุมชน
ควำมปลอดภัยในชุมชน

27 พ 5.1 ม.4-6/5 มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงเสริม
 กิจกรรมกำรสร้ำงเสริมควำมปลอดภัย
ควำมปลอดภัยในชุมชน
ในชุมชน

28 พ 5.1 ม.4-6/6 ใช้ทักษะกำรตัดสินใจแก้ปัญหำ  ทักษะกำรตัดสินใจแก้ปัญหำ
ในสถำนกำรณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภำพ
ในสถำนกำรณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภำพ
และควำมรุนแรง

29 พ 5.1 ม.4-6/7 แสดงวิธีกำรช่วยฟื้นคืนชีพ
 วิธีกำรช่วยฟื้นคืนชีพอย่ำงถูกวิธี
อย่ำงถูกวิธี
รวม 29 ตัวชี้วัด
12 17
รวมทั้งหมด 221 ตัวชี้วัด
115 106
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290
สรุปตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔ - ๖
รวม

ตัวชี้วัดทั้งหมด
18
25
29
29
26
27
27
27
32
39
279

ต้องรู้
10
12
12
15
13
17
15
17
19
27
157

ควรรู้
8
13
17
14
13
10
12
10
13
12
122

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหำคม 2559
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๒๙๑
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้
ป.๑ 1 ศ ๑.๑ ป.๑/๑ อภิปรำยเกี่ยวกับรูปร่ำง ลักษณะ
 รูปร่ำง ลักษณะ และขนำดของสิ่งต่ำง ๆ 
และขนำดของสิ่งต่ำง ๆ รอบตัว
รอบตัวในธรรมชำติและสิ่งที่มนุษย์สร้ำง
ในธรรมชำติและสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
ขึ้น แสดงควำมรู้สึกที่มีต่อธรรมชำติและ
2 ศ ๑.๑ ป.๑/๒ บอกควำมรู้สึกที่มีต่อธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว
และสิ่งแวดล้อมรอบตัว
3 ศ ๑.๑ ป.๑/๓ มีทักษะพื้นฐำนในกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์  กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ เช่น ดินเหนียว

สร้ำงงำนทัศนศิลป์
ดินน้ำมัน ดินสอ พู่กัน กระดำษ สีเทียน
สีน้ำ ดินสอสี สร้ำงงำนทัศนศิลป์
4 ศ ๑.๑ ป.๑/๔ สร้ำงงำนทัศนศิลป์โดยกำรทดลองใช้สี  กำรทดลองสีด้วยกำรใช้สีน้ำ สีโปสเตอร์
ด้วยเทคนิคง่ำย ๆ
สีเทียนและสีจำกธรรมชำติที่หำได้
5 ศ ๑.๑ ป.๑/๕ วำดภำพระบำยสีภำพธรรมชำติ

ในท้องถิ่นโดยกำรวำดภำพระบำยสี
ตำมควำมรู้สึกของตนเอง
ตำมควำมรู้สึกของตนเอง
6 ศ ๑.๒ ป.๑/๑ ระบุงำนทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน

 งำนทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน
7 ศ 2.1 ป.1/1 รู้ว่ำสิ่งต่ำง ๆ สำมำรถก่อกำเนิดเสียง

 กำรกำเนิดของเสียง
ที่แตกต่ำงกัน
- เสียงจำกธรรมชำติ
- แหล่งกำเนิดของเสียง
- สีสันของเสียง
8 ศ 2.1 ป.1/2 บอกลักษณะของเสียงดัง - เบำ

 ระดับเสียงดัง-เบำ (Dynamic)
และควำมช้ำ - เร็วของจังหวะ
 อัตรำควำมเร็วของจังหวะTempo
9 ศ 2.1 ป.1/3 ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ำย ๆ
 กำรอ่ำนบทกลอนประกอบจังหวะ
 กำรร้องเพลงประกอบจังหวะ
10 ศ 2.1 ป.1/4 มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี

 กิจกรรมดนตรี
อย่ำงสนุกสนำน
- กำรร้องเพลง
- กำรเคำะจังหวะ
11 ศ 2.1 ป.1/5 บอกควำมเกี่ยวข้องของเพลง

 เพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
- เพลงเด็ก
- บทเพลงประกอบกำรละเล่น
- เพลงสำคัญ (เพลงชำติไทย
เพลงสรรเสริญพระบำรมี)
12 ศ 2.2 ป.1/1 เล่ำถึงเพลงในท้องถิ่น
 ที่มำของบทเพลงในท้องถิ่น
13 ศ 2.2 ป.1/2 ระบุสิ่งที่ชื่นชอบในดนตรีท้องถิ่น
 ควำมน่ำสนใจของบทเพลงในท้องถิ่น

ควรรู้










สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๒๙๒
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.1 14 ศ 3.1 ป.1/1 เลียนแบบกำรเคลื่อนไหว

15 ศ 3.1 ป.1/2

16 ศ 3.1 ป.1/3
17 ศ 3.2 ป.1/1
18 ศ 3.2 ป.1/2

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 กำรเคลื่อนไหวลักษณะต่ำง ๆ
- กำรเลียนแบบธรรมชำติ
- กำรเลียนแบบคน สัตว์ สิ่งของ
แสดงท่ำทำงง่ำย ๆ เพื่อสื่อควำมหมำย  กำรใช้ภำษำท่ำ และกำรประดิษฐ์
แทนคำพูด
ท่ำประกอบเพลง
 กำรแสดงประกอบเพลงที่เกี่ยวกับ
ธรรมชำติสัตว์
บอกสิ่งที่ตนเองชอบ จำกกำรดู
 กำรเป็นผู้ชมที่ดี
หรือร่วมกำรแสดง
ระบุและเล่นกำรละเล่นของเด็กไทย
 กำรละเล่นของเด็กไทย
- กำรเล่นของเด็กไทย
บอกสิ่งที่ตนเองชอบในกำรแสดง
 กำรแสดงนำฏศิลป์
นำฏศิลป์
รวม ๑๘ ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้







๑๐

๘

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๒๙๓
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.2 1 ศ ๑.๑ ป.๒/๑ บรรยำยรูปร่ำง รูปทรงที่พบ
ในธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
2 ศ ๑.๑ ป.๒/๒ ระบุทัศนธำตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และ
งำนทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี
รูปร่ำง และรูปทรง
3 ศ ๑.๑ ป.๒/๓ สร้ำงงำนทัศนศิลป์ต่ำง ๆ
โดยใช้ทัศนธำตุที่เน้นเส้น รูปร่ำง
4 ศ ๑.๑ ป.๒/๔ มีทักษะพื้นฐำนในกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์
สร้ำงงำนทัศนศิลป์ ๓ มิติ
5 ศ ๑.๑ ป.๒/๕ สร้ำงภำพปะติดโดยกำรตัด
หรือฉีกกระดำษ
6 ศ ๑.๑ ป.๒/๖ วำดภำพเพื่อถ่ำยทอดเรื่องรำวเกี่ยวกับ
ครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้ำน
7 ศ ๑.๑ ป.๒/๗ เลือกงำนทัศนศิลป์ และบรรยำยถึง
สิ่งที่มองเห็น รวมถึงเนื้อหำเรื่องรำว
8 ศ ๑.๑ ป.๒/๘ สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์เป็นรูปแบบ
งำนโครงสร้ำงเคลื่อนไหว
9 ศ ๑.๒ ป.๒/๑ บอกควำมสำคัญของงำนทัศนศิลป์
ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
10 ศ ๑.๒ ป.๒/๒ อภิปรำยเกี่ยวกับงำนทัศนศิลป์
ประเภทต่ำง ๆ ในท้องถิ่นโดยเน้นถึง
วิธีกำรสร้ำงงำนและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
11 ศ 2.1 ป.2/1 จำแนกแหล่งกำเนิดของเสียงที่ได้ยิน
12 ศ 2.1 ป.2/2 จำแนกคุณสมบัติของเสียงสูง - ต่ำ
ดัง - เบำ ยำว - สั้น ของดนตรี
13 ศ 2.1 ป.2/3 เคำะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่ำงกำย
ให้สอดคล้องกับเนื้อหำของเพลง
14 ศ 2.1 ป.2/4 ร้องเพลงง่ำย ๆ ที่เหมำะสมกับวัย
15 ศ 2.1 ป.2/5 บอกควำมหมำยและควำมสำคัญของ
เพลงที่ได้ยิน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 เส้น สี รูปร่ำง รูปทรงในธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม และงำนทัศนศิลป์
ประเภทต่ำง ๆ เช่น งำนวำด งำนปั้น
และงำนพิมพ์ภำพ

ต้องรู้ ควรรู้




 กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้ำงงำนทัศนศิลป์
๓ มิติ
 ภำพปะติดจำกกระดำษ



 เนื้อหำเรื่องรำวในงำนทัศนศิลป์
และกำรวำดภำพถ่ำยทอดเรื่องรำว







 งำนโครงสร้ำงเคลื่อนไหว



 งำนทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน
และงำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่น



 สีสันของเสียงเครื่องดนตรี
 สีสันของเสียงมนุษย์
 กำรจำแนกเสียง สูง - ต่ำ ดัง - เบำ
ยำว - สั้น จำกกำรฟัง
 กำรเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหำในบทเพลง
 กำรเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
 กำรขับร้อง
 ควำมหมำยและควำมสำคัญของเพลง
ที่ได้ยิน
- เพลงปลุกใจ
- เพลงสอนใจ








สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๒๙๔
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.2 16 ศ 2.2 ป.2/1 บอกควำมสัมพันธ์ของเสียงร้อง
เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่น
โดยใช้คำง่ำย ๆ
17 ศ 2.2 ป.2/2 แสดงและเข้ำร่วมกิจกรรมทำงดนตรี
ในท้องถิ่น
18 ศ 3.1 ป.2/1 เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่
19 ศ 3.1 ป.2/2 แสดงกำรเคลื่อนไหวที่สะท้อนอำรมณ์
ของตนเองอย่ำงอิสระ

20 ศ 3.1 ป.2/3 แสดงท่ำทำง เพื่อสื่อควำมหมำย
แทนคำพูด

21 ศ 3.1 ป.2/4 แสดงท่ำทำงประกอบจังหวะ
อย่ำงสร้ำงสรรค์
22 ศ 3.1 ป.2/5 ระบุมำรยำทในกำรชมกำรแสดง
23 ศ 3.2 ป.2/1 ระบุและเล่นกำรละเล่นพื้นบ้ำน
24 ศ 3.2 ป.2/2 เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในกำรละเล่น
พื้นบ้ำนกับสิ่งที่พบเห็นในกำรดำรงชีวติ
ของคนไทย
25 ศ 3.2 ป.2/3 ระบุสิ่งที่ชื่นชอบและภำคภูมิใจ
ในกำรละเล่นพื้นบ้ำน
รวม ๒๕ ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 บทเพลงในท้องถิ่น
- ลักษณะของเสียงร้องในบทเพลง
- ลักษณะของเสียงเครื่องดนตรี
ที่ใช้ในบทเพลง
 กิจกรรมดนตรีในโอกำสพิเศษ
- ดนตรีกับโอกำสสำคัญในโรงเรียน
- ดนตรีกับวันสำคัญของชำติ
 กำรเคลื่อนไหวอย่ำงมีรูปแบบ
- กำรนั่ง
- กำรยืน
- กำรเดิน
 เพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 หลักและวิธีกำรปฏิบัตินำฏศิลป์
- กำรฝึกภำษำท่ำสื่อควำมหมำย
แทนอำกัปกิริยำ
- กำรฝึกนำฏยศัพท์ในส่วนลำตัว
 กำรใช้ภำษำท่ำและนำฏยศัพท์
ประกอบจังหวะ
 มำรยำทในกำรชมกำรแสดง กำรเข้ำชม
หรือมีส่วนร่วม
 กำรละเล่นพื้นบ้ำน
- กำรละเล่นพื้นบ้ำน
- คุณค่ำของกำรละเล่นพื้นบ้ำน
- ควำมภำคภูมิใจ

ต้องรู้ ควรรู้














๑2 ๑3

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๒๙๕
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.๓ 1 ศ ๑.๑ ป.๓/๑ บรรยำยรูปร่ำง รูปทรงในธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม และงำนทัศนศิลป์
2 ศ ๑.๑ ป.๓/๖ วำดภำพถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้สึก
จำกเหตุกำรณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น
รูปร่ำง รูปทรง สี และพื้นผิว
3 ศ ๑.๑ ป.๓/๒ ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้ำงผลงำน
เมื่อชมงำนทัศนศิลป์
4 ศ ๑.๑ ป.๓/๕ มีทักษะพื้นฐำน ในกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์
สร้ำงสรรค์งำนปั้น
5 ศ ๑.๑ ป.๓/๗ บรรยำยเหตุผลและวิธีกำร
ในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์
โดยเน้นถึงเทคนิค และวัสดุ อุปกรณ์
6 ศ ๑.๑ ป.๓/๓ จำแนกทัศนธำตุของสิ่งต่ำง ๆ
ในธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม
และงำนทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น
สี รูปร่ำง รูปทรง และพื้นผิว
7 ศ ๑.๑ ป.๓/๔ วำดภำพ ระบำยสีสิ่งของรอบตัว
8 ศ ๑.๑ ป.๓/๘ ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุง
ในงำนทัศนศิลป์ของตนเอง
9 ศ ๑.๑ ป.๓/๙ ระบุและจัดกลุ่มของภำพตำมทัศนธำตุ
ที่เน้นในงำนทัศนศิลป์นั้น ๆ
10 ศ ๑.๑ ป.๓/๑๐ บรรยำยลักษณะรูปร่ำง รูปทรง
ในงำนกำรออกแบบสิ่งต่ำง ๆ
ที่มีในบ้ำนและโรงเรียน
11 ศ ๑.๒ ป.๓/๑ เล่ำถึงที่มำของงำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
12 ศ ๑.๒ ป.๓/๒ อธิบำยเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีกำร
สร้ำงงำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
13 ศ 2.1 ป.3/1 ระบุรูปร่ำงลักษณะของเครื่องดนตรี
ที่เห็นและได้ยินในชีวิตประจำวัน
14 ศ 2.1 ป.3/2 ใช้รูปภำพหรือสัญลักษณ์แทนเสียง
และจังหวะเคำะ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 รูปร่ำง รูปทรงในธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม
และกำรใช้เส้น รูปร่ำง รูปทรง สี พื้นผิว
ในงำนทัศนศิลป์และวำดภำพ
ถ่ำยทอดควำมคิดควำมรู้สึก

ต้องรู้ ควรรู้



 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้ำงงำนทัศนศิลป์
ประเภทงำนวำด งำนปั้น งำนพิมพ์ภำพ
และเทคนิควิธีกำรในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์





 เส้น สี รูปร่ำง รูปทรง พื้นผิว ในธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อมและงำนทัศนศิลป์



 กำรวำดภำพระบำยสีสิ่งของรอบตัว
ด้วยสีเทียน ดินสอสี และสีโปสเตอร์
 กำรแสดงควำมคิดเห็นในงำนทัศนศิลป์
ของตนเอง
 กำรจัดกลุ่มของภำพตำมทัศนธำตุ





 รูปร่ำง รูปทรง ในงำนออกแบบ
 ที่มำของงำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีกำรสร้ำงงำน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
 รูปร่ำงลักษณะของเครื่องดนตรี
 เสียงของเครื่องดนตรี
 สัญลักษณ์แทนคุณสมบัติของเสียง
(สูง - ต่ำ ดัง - เบำ ยำว - สั้น)
 สัญลักษณ์แทนรูปแบบจังหวะ
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๒๙๖
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.3 15 ศ 2.1 ป.3/3 บอกบทบำทหน้ำที่ของเพลงที่ได้ยิน

16 ศ 2.1 ป.3/4 ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่ำย ๆ
17 ศ 2.1 ป.3/6 แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี
เสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น

18 ศ 2.1 ป.3/5 เคลื่อนไหวท่ำทำงสอดคล้องกับ
อำรมณ์ของเพลงที่ฟัง
19 ศ 2.1 ป.3/7 นำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือ
โอกำสต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม
20 ศ 2.2 ป.3/1

21 ศ 2.2 ป.3/2

22 ศ 3.1 ป.3/1

23 ศ 3.1 ป.3/2

24 ศ 3.1 ป.3/3
2๕ ศ 3.1 ป.3/4

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 บทบำทหน้ำที่ของบทเพลงสำคัญ
- เพลงชำติ
- เพลงสรรเสริญพระบำรมี
- เพลงประจำโรงเรียน

 กำรขับร้องเดี่ยวและหมู่
 กำรบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
 กำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงร้อง 
และเสียงดนตรี
- คุณภำพเสียงร้อง
- คุณภำพเสียงดนตรี

 กำรเคลื่อนไหวตำมอำรมณ์ของบทเพลง

 กำรใช้ดนตรีในโอกำสพิเศษ
- ดนตรีในงำนรื่นเริง
- ดนตรีในกำรฉลองวันสำคัญของชำติ
ระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์
 เอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น
ของดนตรีในท้องถิ่น
- ลักษณะเสียงร้องของดนตรีในท้องถิ่น
- ภำษำและเนื้อหำในบทร้องของดนตรี
ในท้องถิ่น
- เครื่องดนตรีและวงดนตรีในท้องถิ่น
ระบุควำมสำคัญและประโยชน์
 ดนตรีกับกำรดำเนินชีวิตในท้องถิ่น
ของดนตรีต่อกำรดำเนินชีวิต
- ดนตรีในชีวิตประจำวัน
ของคนในท้องถิ่น
- ดนตรีในวำระสำคัญ
สร้ำงสรรค์กำรเคลื่อนไหว
 กำรเคลื่อนไหวในรูปแบบต่ำง ๆ
ในรูปแบบต่ำง ๆ ในสถำนกำรณ์สั้น ๆ
- รำวงมำตรฐำน
- สถำนกำรณ์สั้น ๆ
- สถำนกำรณ์ที่กำหนดให้
แสดงท่ำทำงประกอบเพลง
 หลักและวิธีกำรปฏิบัตินำฏศิลป์
ตำมรูปแบบนำฏศิลป์
- ภำษำท่ำสื่ออำรมณ์ของมนุษย์
- นำฎยศัพท์ในส่วนขำ
เปรียบเทียบบทบำทหน้ำที่ของผู้แสดง  หลักในกำรชมกำรแสดง
และผู้ชม
- ผู้แสดง
มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรแสดง
- ผู้ชม
ทีเ่ หมำะสมกับวัย
- กำรมีส่วนร่วม
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๒๙๗
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.3 2๖ ศ 3.1 ป.3/5 บอกประโยชน์ของกำรแสดงนำฏศิลป์
ในชีวิตประจำวัน
2๗ ศ 3.2 ป.3/1 เล่ำกำรแสดงนำฏศิลป์ที่เคยเห็น
ในท้องถิ่น
2๘ ศ 3.2 ป.3/2 ระบุสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นและ
เอกลักษณ์ของกำรแสดงนำฏศิลป์
๒๙ ศ 3.2 ป.3/3 อธิบำยควำมสำคัญของกำรแสดง
นำฏศิลป์
รวม ๒๙ ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 กำรบูรณำกำรนำฏศิลป์กับสำระ
กำรเรียนรู้อื่น ๆ
 กำรแสดงนำฏศิลป์พื้นบ้ำนหรือท้องถิ่น
ของตน
 ที่มำของกำรแสดงนำฏศิลป์

ต้องรู้ ควรรู้





๑๒ ๑๗
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๒๙๘
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ป.๔ 1 ศ ๑.๑ ป.๔/๑ เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่ำง

 เส้น สี รูปร่ำง รูปทรง พื้นผิวและพื้นที่ว่ำง
รูปทรง ในธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และ
ในธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและงำนทัศนศิลป์
งำนทัศนศิลป์
2 ศ ๑.๑ ป.๔/๓ จำแนกทัศนธำตุของสิ่งต่ำง ๆ
ในธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม
และงำนทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น
สี รูปร่ำง รูปทรงพื้นผิวและพื้นที่ว่ำง
3 ศ ๑.๑ ป.๔/๒ อภิปรำยเกี่ยวกับอิทธิพลของ
สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น
ที่มีต่ออำรมณ์ของมนุษย์
4 ศ ๑.๑ ป.๔/๗ วำดภำพระบำยสี โดยใช้สีวรรณะอุ่น
และสีวรรณะเย็น ถ่ำยทอดควำมรู้สึก
และจินตนำกำร
5 ศ ๑.๑ ป.๔/๙ เลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ำยทอดอำรมณ์
ควำมรู้สึก ในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์
6 ศ ๑.๑ ป.๔/๔ มีทักษะพื้นฐำนในกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์
สร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ
7 ศ ๑.๑ ป.๔/๕ มีทักษะพื้นฐำนในกำรใช้วสั ดุ อุปกรณ์
สร้ำงสรรค์งำนวำดภำพระบำยสี
8 ศ ๑.๑ ป.๔/๖ บรรยำยลักษณะของภำพโดยเน้น
เรื่องกำรจัดระยะ ควำมลึก น้ำหนัก
และแสงเงำในภำพ
9 ศ ๑.๑ ป.๔/๘ เปรียบเทียบควำมคิดควำมรู้สึก
ทีถ่ ่ำยทอดผ่ำนงำนทัศนศิลป์
ของตนเองและบุคคลอื่น
10 ศ ๑.๒ ป.๔/๑ ระบุ และอภิปรำยเกี่ยวกับ
งำนทัศนศิลป์ ในเหตุกำรณ์
และงำนเฉลิมฉลองของวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น
11 ศ ๑.๒ ป.๔/๒ บรรยำยเกี่ยวกับงำนทัศนศิลป์
ที่มำจำกวัฒนธรรมต่ำง ๆ
12 ศ 2.1 ป.4/1 บอกประโยคเพลงอย่ำงง่ำย



 อิทธิพลของสี กำรเลือกใช้สีวรรณะอุ่น
และวรรณะเย็นเพื่อถ่ำยทอดอำรมณ์
ควำมรู้สึก ผ่ำนกำรวำดภำพถ่ำยทอด
ควำมรู้สึกและจินตนำกำร





 กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ในกำรวำดภำพ
และกำรสร้ำงงำนพิมพ์ภำพ
 กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ในกำรวำดภำพ
ระบำยสี
 กำรจัดระยะควำมลึก น้ำหนัก
และแสงเงำในกำรวำดภำพ





 ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง
ในงำนทัศนศิลป์ ควำมคิด ควำมรู้สึก
ที่ถ่ำยทอดในงำนทัศนศิลป์
 งำนทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถิ่น




 งำนทัศนศิลป์จำกวัฒนธรรมต่ำง ๆ



 โครงสร้ำงของบทเพลง
- ควำมหมำยของประโยคเพลง
- กำรแบ่งประโยคเพลง
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๒๙๙
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.4 13 ศ 2.1 ป.4/2 จำแนกประเภทของเครื่องดนตรี
ที่ใช้ในเพลงที่ฟัง
14 ศ 2.1 ป.4/3 ระบุทิศทำงกำรเคลื่อนที่ขึ้น – ลงง่ำย ๆ
ของทำนอง รูปแบบจังหวะ และ
ควำมเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟัง
15 ศ 2.1 ป.4/4 อ่ำน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสำกล

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ประเภทของเครื่องดนตรี
 เสียงของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท
 กำรเคลื่อนที่ขึ้น - ลงของทำนอง
 รูปแบบจังหวะของทำนองจังหวะ
 รูปแบบจังหวะ
 ควำมช้ำ - เร็วของจังหวะ
 เครื่องหมำยและสัญลักษณ์ทำงดนตรี
- กุญแจประจำหลัก
- บรรทัดห้ำเส้น
- โน้ตและเครื่องหมำยหยุด
- เส้นกั้นห้อง
 โครงสร้ำงโน้ตเพลงไทย
- กำรแบ่งห้อง
- กำรแบ่งจังหวะ
 กำรขับร้องเพลงในบันไดเสียง
ที่เหมำะสมกับตนเอง
 กำรใช้และกำรดูแลรักษำเครื่องดนตรี
ของตน
 ควำมหมำยของเนื้อหำในบทเพลง

16 ศ 2.1 ป.4/5 ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมำะสม
กับตนเอง
17 ศ 2.1 ป.4/6 ใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่ำงถูกต้อง
และปลอดภัย
18 ศ 2.1 ป.4/7 ระบุว่ำดนตรีสำมำรถใช้ในกำรสื่อ
เรื่องรำว
19 ศ 2.2 ป.4/1 บอกแหล่งที่มำและควำมสัมพันธ์
 ควำมสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับผลงำนดนตรี
ของวิถีชีวิตไทย ที่สะท้อนในดนตรี
- เนื้อหำเรื่องรำวในบทเพลงกับวิถีชีวิต
และเพลงท้องถิ่น
- โอกำสในกำรบรรเลงดนตรี
20 ศ 2.2 ป.4/2 ระบุควำมสำคัญในกำรอนุรักษ์ส่งเสริม  กำรอนุรักษ์วัฒนธรรมทำงดนตรี
วัฒนธรรมทำงดนตรี
- ควำมสำคัญและควำมจำเป็น
ในกำรอนุรักษ์
- แนวทำงในกำรอนุรักษ์
21 ศ 3.1 ป.4/1 ระบุทักษะพื้นฐำนทำงนำฏศิลป์
 หลักและวิธีกำรปฏิบัตินำฏศิลป์
และกำรละครที่ใช้สื่อควำมหมำยและ
- ภำษำท่ำ
อำรมณ์
- นำฏยศัพท์
22 ศ 3.1 ป.4/2 ใช้ภำษำท่ำและนำฏยศัพท์
 กำรใช้ภำษำท่ำและนำฏยศัพท์
หรือศัพท์ทำงกำรละครง่ำย ๆ
ประกอบเพลงปลุกใจและเพลงพระรำชนิพนธ์
ในกำรถ่ำยทอดเรื่องรำว
 กำรใช้ศัพท์ทำงกำรละคร
ในกำรถ่ำยทอดเรื่องรำว
23 ศ 3.1 ป.4/3 แสดงกำรเคลื่อนไหวในจังหวะต่ำง ๆ
 กำรประดิษฐ์ท่ำทำงหรือท่ำรำ
ตำมควำมคิดของตน
ประกอบจังหวะพื้นเมือง

ต้องรู้ ควรรู้

















สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๓๐๐
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.4 24 ศ 3.1 ป.4/4 แสดงนำฏศิลป์เป็นคู่และหมู่

25 ศ 3.1 ป.4/5 เล่ำสิ่งที่ชื่นชอบในกำรแสดง
โดยเน้นจุดสำคัญของเรื่อง
และลักษณะเด่นของตัวละคร
26 ศ 3.2 ป.4/1 อธิบำยประวัติควำมเป็นมำของ
นำฏศิลป์ หรือชุดกำรแสดงอย่ำงง่ำย ๆ
27 ศ 3.2 ป.4/4 ระบุเหตุผลที่ควรรักษำและสืบทอด
กำรแสดงนำฏศิลป์
28 ศ 3.2 ป.4/2 เปรียบเทียบกำรแสดงนำฏศิลป์
กับกำรแสดงที่มำจำกวัฒนธรรมอื่น

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 กำรแสดงนำฏศิลป์ ประเภทคู่และหมู่
- รำวงมำตรฐำน
- ระบำ
 กำรเล่ำเรื่อง
- จุดสำคัญ
- ลักษณะเด่นของตัวละคร
 ควำมเป็นมำของนำฏศิลป์ กำรละเล่น
ของหลวง และที่มำของชุดกำรแสดง
- คุณค่ำของนำฏศิลป์ไทย

 กำรชมกำรแสดง
- เปรียบเทียบกำรนำฏศิลป์ กับกำรแสดง
วัฒนธรรมอื่น
29 ศ 3.2 ป.4/3 อธิบำยควำมสำคัญของกำรแสดง
 ควำมเป็นมำของนำฏศิลป์
ควำมเคำรพในกำรเรียนและกำรแสดง
- กำรทำควำมเคำรพก่อนเรียน
นำฏศิลป์
และก่อนแสดงนำฏศิลป์
รวม ๒๙ ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้










๑๕ ๑๔

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๓๐๑
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.๕ 1 ศ ๑.๑ ป.๕/๑ บรรยำยเกี่ยวกับจังหวะ ตำแหน่ง
ของสิ่งต่ำง ๆ ที่ปรำกฏในสิ่งแวดล้อม
และงำนทัศนศิลป์
2 ศ ๑.๑ ป.๕/๒ เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำง
งำนทัศนศิลป์ ที่สร้ำงสรรค์ด้วยวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีกำรที่ต่ำงกัน
3 ศ ๑.๑ ป.๕/๓ วำดภำพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงำ
น้ำหนัก และวรรณะสี
4 ศ ๑.๑ ป.๕/๔ สร้ำงสรรค์งำนปั้นจำกดินน้ำมัน
หรือดินเหนียว โดยเน้นกำรถ่ำยทอด
จินตนำกำร
5 ศ ๑.๑ ป.๕/๕ สร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ โดยเน้น
กำรจัดวำงตำแหน่งของสิ่งต่ำง ๆ
ในภำพ
6 ศ ๑.๑ ป.๕/๖ ระบุปัญหำในกำรจัดองค์ประกอบศิลป์
และกำรสื่อควำมหมำยในงำนทัศนศิลป์
ของตนเอง และบอกวิธีกำรปรับปรุงงำน
ให้ดีขึ้น
7 ศ ๑.๑ ป.๕/๗ บรรยำยประโยชน์และคุณค่ำ
ของงำนทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิต
ของคนในสังคม
8 ศ ๑.๒ ป.๕/๑ ระบุ และบรรยำยเกี่ยวกับ
ลักษณะรูปแบบของงำนทัศนศิลป์
ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศกำรศิลปะ
9 ศ ๑.๒ ป.๕/๒ อภิปรำยเกี่ยวกับงำนทัศนศิลป์
ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ในท้องถิ่น
10 ศ 2.1 ป.5/1 ระบุองค์ประกอบดนตรีในเพลง
ที่ใช้ในกำรสื่ออำรมณ์

11 ศ 2.1 ป.5/2 จำแนกลักษณะของเสียงขับร้องและ
เครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภท
ต่ำง ๆ
12 ศ 2.1 ป.5/3 อ่ำน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสำกล
๕ ระดับเสียง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 จังหวะ ตำแหน่งของสิ่งต่ำง ๆ
ในสิ่งแวดล้อมและงำนทัศนศิลป์

ต้องรู้ ควรรู้


 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงงำนทัศนศิลป์
 แสงเงำ น้ำหนัก และวรรณะสี




 กำรสร้ำงงำนปั้นเพื่อถ่ำยทอดจินตนำกำร
ด้วยกำรใช้ดินน้ำมันหรือดินเหนียว



 กำรจัดภำพในงำนพิมพ์ภำพ



 กำรจัดองค์ประกอบศิลป์และ
กำรสื่อควำมหมำยในงำนทัศนศิลป์



 ประโยชน์และคุณค่ำของงำนทัศนศิลป์



 ลักษณะรูปแบบของงำนทัศนศิลป์
 งำนทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรม
และภูมิปัญญำในท้องถิ่น
 กำรสื่ออำรมณ์ของบทเพลง
ด้วยองค์ประกอบดนตรี
- จังหวะกับอำรมณ์ของบทเพลง
- ทำนองกับอำรมณ์ของบทเพลง
 ลักษณะของเสียงนักร้องกลุ่มต่ำง ๆ
 ลักษณะเสียงของวงดนตรีประเภทต่ำง ๆ
 เครื่องหมำยและสัญลักษณ์ทำงดนตรี
บันไดเสียง ๕ เสียง Pentatonic scale
โน้ตเพลงในบันไดเสียง ๕ เสียง
Pentatonic scale








สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๓๐๒
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.5 13 ศ 2.1 ป.5/4 ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะ
และทำนอง
14 ศ 2.1 ป.5/5 ร้องเพลงไทยหรือเพลงสำกล
หรือเพลงไทยสำกลที่เหมำะสมกับวัย

15 ศ 2.1 ป.5/6
16 ศ 2.1 ป.5/7

17 ศ 2.2 ป.5/1
18 ศ 2.2 ป.5/2
19 ศ 3.1 ป.5/1

20 ศ 3.1 ป.5/2
21 ศ 3.1 ป.5/3

22 ศ 3.1 ป.5/4
23 ศ 3.1 ป.5/5

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้

 กำรบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ
 กำรบรรเลงเครื่องดำเนินทำนอง
 กำรร้องเพลงไทยในอัตรำจังหวะสองชั้น 
 กำรร้องเพลงสำกล หรือไทยสำกล
 กำรร้องเพลงประสำนเสียงแบบ
Canon Round
ด้นสดง่ำย ๆ โดยใช้ประโยคเพลงแบบ  กำรสร้ำงสรรค์ประโยคเพลงถำม - ตอบ
ถำม - ตอบ
ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรม
 กำรบรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรม
ในกำรแสดงออกตำมจินตนำกำร
นำฏศิลป์
 กำรสร้ำงสรรค์เสียงประกอบกำรเล่ำเรื่อง
อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดนตรี

 ดนตรีกับงำนประเพณี
กับประเพณีในวัฒนธรรมต่ำง ๆ
- บทเพลงในงำนประเพณีในท้องถิ่น
- บทบำทของดนตรีในแต่ละประเพณี
อธิบำยคุณค่ำของดนตรีที่มำจำก

 คุณค่ำของดนตรีจำกแหล่งวัฒนธรรม
วัฒนธรรมที่ต่ำงกัน
- คุณค่ำทำงสังคม
- คุณค่ำทำงประวัติศำสตร์
บรรยำยองค์ประกอบนำฏศิลป์

 องค์ประกอบของนำฏศิลป์
- จังหวะ
- ทำนอง
- คำร้อง
- ภำษำท่ำ
- นำฏยศัพท์
- อุปกรณ์
แสดงท่ำทำงประกอบเพลง
 กำรประดิษฐ์ท่ำทำงประกอบเพลง
หรือเรื่องรำวตำมควำมคิดของตน
หรือท่ำทำงประกอบเรื่องรำว
แสดงนำฏศิลป์ โดยเน้นกำรใช้

 กำรแสดงนำฏศิลป์
ภำษำท่ำและนำฏยศัพท์ในกำรสื่อ
- ระบำ
ควำมหมำยและกำรแสดงออก
- ฟ้อน
- รำวงมำตรฐำน
มีส่วนร่วมในกลุ่มกับกำรเขียน
 องค์ประกอบของละคร
เค้ำโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ
- กำรเลือกและเขียนเค้ำโครงเรื่อง
- บทละครสั้น ๆ
เปรียบเทียบกำรแสดงนำฏศิลป์ชุดต่ำง ๆ  ที่มำของกำรแสดงนำฏศิลป์ชุดต่ำง ๆ

นำฏศิลป์ นำฏศิลป์พื้นเมือง กำรละเล่น
ของหลวง กำรแสดงโขน และละคร

ควรรู้








สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๓๐๓
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.5 24 ศ 3.1 ป.5/6 บอกประโยชน์ที่ได้รับจำก
กำรชมกำรแสดง
25 ศ 3.2 ป.5/1 เปรียบเทียบกำรแสดงประเภทต่ำง ๆ
ของไทยในแต่ละท้องถิ่น
26 ศ 3.2 ป.5/2 ระบุหรือแสดงนำฏศิลป์ นำฏศิลป์
พื้นบ้ำนที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม
และประเพณี
รวม ๒๖ ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 หลักกำรชมกำรแสดง
 กำรถ่ำยทอดควำมรู้สึกและคุณค่ำ
ของกำรแสดงนำฏศิลป์ โขน ละคร
 กำรแสดงนำฏศิลป์ประเภทต่ำง ๆ

ต้องรู้ ควรรู้




๑3 ๑3

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๓๐๔
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.๖ 1 ศ ๑.๑ ป.๖/๑ ระบุสีคู่ตรงข้ำม และอภิปรำยเกี่ยวกับ
กำรใช้สีคู่ตรงข้ำมในกำรถ่ำยทอด
ควำมคิดและอำรมณ์
2 ศ ๑.๑ ป.๖/๒ อธิบำยหลักกำรจัดขนำดสัดส่วน
ควำมสมดุลในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์
3 ศ ๑.๑ ป.๖/๖ สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์โดยใช้
สีคู่ตรงข้ำมหลักกำรจัดขนำดสัดส่วน
และควำมสมดุล
4 ศ ๑.๑ ป.๖/๓ สร้ำงงำนทัศนศิลป์จำกรูปแบบ ๒ มิติ
เป็น๓ มิติ โดยใช้หลักกำรของแสงเงำ
และน้ำหนัก
5 ศ ๑.๑ ป.๖/๔ สร้ำงสรรค์งำนปั้นโดยใช้หลักกำรเพิ่ม
และลด
6 ศ ๑.๑ ป.๖/๕ สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์โดยใช้
หลักกำรของรูปและพื้นที่ว่ำง
7 ศ ๑.๑ ป.๖/๗ สร้ำงงำนทัศนศิลป์เป็นแผนภำพ
แผนผัง และภำพประกอบ
เพื่อถ่ำยทอดควำมคิดหรือเรื่องรำว
เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ
8 ศ ๑.๒ ป.๖/๑ บรรยำยบทบำทของงำนทัศนศิลป์
ที่สะท้อนชีวิตและสังคม
9 ศ ๑.๒ ป.๖/๒ อภิปรำยเกี่ยวกับอิทธิพลของควำมเชื่อ
ควำมศรัทธำในศำสนำที่มีผลต่องำน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
10 ศ ๑.๒ ป.๖/๓ ระบุและบรรยำยอิทธิพลทำงวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นที่มีผลต่อกำรสร้ำงงำน
ทัศนศิลป์ของบุคคล
11 ศ 2.1 ป.6/1 บรรยำยเพลงที่ฟัง โดยอำศัย
องค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีต
12 ศ 2.1 ป.6/2 จำแนกประเภท และบทบำทหน้ำที่
เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรี
ที่มำจำกวัฒนธรรมต่ำง ๆ
13 ศ 2.1 ป.6/3 อ่ำน เขียนโน้ตไทย และโน้ตสำกล
ทำนองง่ำย ๆ
14 ศ 2.1 ป.6/4 ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ กำร
ร้องเพลง ด้นสด ที่มีจังหวะ
และทำนองง่ำย ๆ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 กำรสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์โดยใช้

วงสีธรรมชำติ สีคู่ตรงข้ำม หลักกำรจัดขนำด
สัดส่วน และควำมสมดุล


 งำนทัศนศิลป์รูปแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ



 กำรใช้หลักกำรเพิ่มและลดในกำร
สร้ำงสรรค์งำนปั้น
 รูปและพื้นที่ว่ำงในงำนทัศนศิลป์



 กำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์เป็นแผนภำพ
แผนผัง และภำพประกอบ



 บทบำทของงำนทัศนศิลป์ในชีวิตและ
สังคม
 อิทธิพลของศำสนำและวัฒนธรรม
ที่มีต่อกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่น







 องค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต



 เครื่องดนตรีไทยแต่ละภำค

 บทบำทและหน้ำที่ของเครื่องดนตรี
 ประเภทของเครื่องดนตรีสำกล
 เครื่องหมำยและสัญลักษณ์ทำงดนตรี

 โน้ตบทเพลงไทย อัตรำจังหวะสองชั้น
 โน้ตบทเพลงสำกลในบันไดเสียง C Major
 กำรร้องเพลงประกอบดนตรี

 กำรสร้ำงสรรค์รูปแบบจังหวะและทำนอง
ด้วยเครื่องดนตรี

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๓๐๕
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.6 15 ศ 2.1 ป.6/5 บรรยำยควำมรู้สึกที่มีต่อดนตรี
16 ศ 2.1 ป.6/6 แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับทำนอง
จังหวะ กำรประสำนเสียง และ
คุณภำพเสียงของเพลงที่ฟัง
17 ศ 2.2 ป.6/1
18 ศ 2.2 ป.6/2
19 ศ 2.2 ป.6/3
20 ศ 3.1 ป.6/1
21 ศ 3.1 ป.6/2
22 ศ 3.1 ป.6/3

23 ศ 3.1 ป.6/4
24 ศ 3.1 ป.6/5
25 ศ 3.1 ป.6/6
26 ศ 3.2 ป.6/1
27 ศ 3.2 ป.6/2

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 กำรบรรยำยควำมรู้สึกและแสดง
ควำมคิดเห็นที่มีต่อบทเพลง
- เนื้อหำในบทเพลง
- องค์ประกอบในบทเพลง
- คุณภำพเสียงในบทเพลง
อธิบำยเรื่องรำวของดนตรีไทย
 ดนตรีไทยในประวัติศำสตร์
ในประวัติศำสตร์
- ดนตรีในเหตุกำรณ์สำคัญ
ทำงประวัติศำสตร์
จำแนกดนตรีที่มำจำกยุคสมัยที่ต่ำงกัน
- ดนตรีในยุคสมัยต่ำง ๆ
อภิปรำยอิทธิพลของวัฒนธรรม
ต่อดนตรีในท้องถิ่น
สร้ำงสรรค์กำรเคลื่อนไหวและกำรแสดง  กำรประดิษฐ์ท่ำทำงประกอบเพลงปลุกใจ
โดยเน้นกำรถ่ำยทอดลีลำ หรืออำรมณ์
หรือเพลงพื้นเมืองหรือท้องถิ่น เน้นลีลำ
หรืออำรมณ์
ออกแบบเครื่องแต่งกำย หรืออุปกรณ์  กำรออกแบบสร้ำงสรรค์
ประกอบกำรแสดงอย่ำงง่ำย ๆ
- เครื่องแต่งกำย
- อุปกรณ์ ฉำกประกอบกำรแสดง
แสดงนำฏศิลป์และละครง่ำย ๆ
 กำรแสดงนำฏศิลป์และกำรแสดงละคร
- รำวงมำตรฐำน
- ระบำ
- ฟ้อน
- ละครสร้ำงสรรค์
บรรยำยควำมรู้สึกของตนเอง
 บทบำทและหน้ำที่ในงำนนำฏศิลป์
ที่มีต่องำนนำฏศิลป์และกำรละคร
และกำรละคร
อย่ำงสร้ำงสรรค์
 หลักกำรชมกำรแสดง
- กำรวิเครำะห์
แสดงควำมคิดเห็นในกำรชมกำรแสดง
- ควำมรู้สึกชื่นชม
อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำฏศิลป์
 องค์ประกอบทำงนำฏศิลป์และกำรละคร
และกำรละครกับสิ่งที่ประสบ
ในชีวิตประจำวัน
อธิบำยสิ่งที่มีควำมสำคัญต่อกำรแสดง  ควำมหมำย ควำมเป็นมำ ควำมสำคัญ
นำฏศิลป์และละคร
ของนำฏศิลป์ โขน ละคร และบุคคลสำคัญ
ทำงนำฏศิลป์และกำรละคร
ระบุประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรแสดง
 กำรแสดงนำฏศิลป์และละคร ในวันสำคัญ
หรือกำรชมกำรแสดงนำฏศิลป์
ของโรงเรียน
และละคร
รวม ๒๗ ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้















๑7 ๑0

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๓๐๖
ชัน้ ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๑ 1 ศ ๑.๑ ม.๑/๑ บรรยำยควำมแตกต่ำงและ
ควำมคล้ำยคลึงกันของงำนทัศนศิลป์
และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ควำมรู้
เรื่องทัศนธำตุ
2 ศ ๑.๑ ม.๑/๒ ระบุ และบรรยำยหลักกำรออกแบบ
งำนทัศนศิลป์ โดยเน้นควำมเป็นเอกภำพ
ควำมกลมกลืน และควำมสมดุล
3 ศ ๑.๑ ม.๑/๔ รวบรวมงำนปั้นหรือสื่อผสมมำสร้ำง
เป็นเรื่องรำว ๓ มิติ โดยเน้น
ควำมเป็นเอกภำพ ควำมกลมกลืน
และกำรสื่อถึงเรื่องรำวของงำน
4 ศ ๑.๑ ม.๑/๓ วำดภำพทัศนียภำพแสดงให้เห็น
ระยะไกลใกล้ เป็น ๓ มิติ
5 ศ ๑.๑ ม.๑/๕ ออกแบบรูปภำพ สัญลักษณ์
หรือกรำฟิกอื่น ๆ ในกำรนำเสนอ
ควำมคิดและข้อมูล
6 ศ ๑.๑ ม.๑/๖ ประเมินงำนทัศนศิลป์ และบรรยำยถึง
วิธีกำรปรับปรุงงำนของตนเองและ
ผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดให้
7 ศ ๑.๒ ม.๑/๑ ระบุและบรรยำยเกี่ยวกับลักษณะ
รูปแบบงำนทัศนศิลป์ของชำติ
และของท้องถิ่นตนเองจำกอดีตจนถึง
ปัจจุบัน
8 ศ ๑.๒ ม.๑/๒ ระบุและเปรียบเทียบงำนทัศนศิลป์
ของภำคต่ำง ๆ ในประเทศไทย
9 ศ ๑.๒ ม.๑/๓ เปรียบเทียบควำมแตกต่ำง
ของจุดประสงค์ในกำรสร้ำงสรรค์งำน
ทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสำกล
10 ศ 2.1 ม.1/1 อ่ำน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสำกล

11 ศ 2.1 ม.1/2 เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของ
เครื่องดนตรีที่มำจำกวัฒนธรรม
ที่ต่ำงกัน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 เอกภำพ ควำมกลมกลืน ควำมสมดุล
ควำมแตกต่ำงและควำมคล้ำยคลึงกัน
ของทัศนธำตุในงำนทัศนศิลป์
หลักกำรออกแบบและสิ่งแวดล้อม
โดยสำมำรถสร้ำงงำนโดยสื่อถึงเรื่องรำว

ต้องรู้ ควรรู้





 หลักกำรวำดภำพแสดงทัศนียภำพ



 กำรออกแบบรูปภำพ สัญลักษณ์
หรืองำนกรำฟิก



 กำรประเมินงำนทัศนศิลป์



 ลักษณะ รูปแบบงำนทัศนศิลป์ของท้องถิ่น 
และของชำติตำมวัฒนธรรมไทยและสำกล


 เครื่องหมำยและสัญลักษณ์ทำงดนตรี
- โน้ตบทเพลงไทย อัตรำจังหวะสองชั้น
- โน้ตสำกล ในกุญแจซอลและฟำ
ในบันไดเสียง C Major
 เสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรี
ในบทเพลงจำกวัฒนธรรมต่ำง ๆ
- วิธีกำรขับร้อง
- เครื่องดนตรีที่ใช้
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๓๐๗
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๑ 12 ศ 2.1 ม.1/3 ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลง
ประกอบกำรร้องเพลง
ด้วยบทเพลงที่หลำกหลำยรูปแบบ
13 ศ 2.1 ม.1/4 จัดประเภทของวงดนตรีไทยและ
วงดนตรีที่มำจำกวัฒนธรรมต่ำง ๆ
14 ศ 2.1 ม.1/5 แสดงควำมคิดเห็นที่มีต่ออำรมณ์
ของบทเพลงที่มีควำมเร็วของจังหวะ
และควำมดัง - เบำแตกต่ำงกัน
15 ศ 2.1 ม.1/6 เปรียบเทียบอำรมณ์ ควำมรู้สึก
ในกำรฟังดนตรีแต่ละประเภท
16 ศ 2.1 ม.1/7 นำเสนอตัวอย่ำงเพลงที่ตนเองชื่นชอบ
และอภิปรำยลักษณะเด่นที่ทำให้งำนนั้น
น่ำชื่นชม
17 ศ 2.1 ม.1/8 ใช้เกณฑ์สำหรับประเมินคุณภำพ
งำนดนตรีหรือเพลงที่ฟัง
18 ศ 2.1 ม.1/9 ใช้และบำรุงรักษำเครื่องดนตรี
อย่ำงระมัดระวังและรับผิดชอบ
19 ศ 2.2 ม.1/1 อธิบำยบทบำทควำมสัมพันธ์และ
อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย
20 ศ 2.2 ม.1/2 ระบุควำมหลำกหลำย
ขององค์ประกอบดนตรี
ในวัฒนธรรมต่ำงกัน
21 ศ 3.1 ม.1/1 อธิบำยอิทธิพลของนักแสดงชื่อดัง
ที่มีผลต่อกำรโน้มน้ำวอำรมณ์
หรือควำมคิดของผู้ชม
22 ศ 3.1 ม.1/2 ใช้นำฏยศัพท์หรือศัพท์ทำงกำรละคร
ในกำรแสดง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 กำรร้องและกำรบรรเลงเครื่องดนตรี
ประกอบกำรร้อง
- บทเพลงไทยแบบแผนอัตรำจังหวะ ๒ ชั้น
- บทเพลงประสำนเสียง ๒ แนว
- บทเพลงประกอบกำรแสดง
 วงดนตรีพื้นเมือง
 วงดนตรีไทย
 วงดนตรีสำกล
 กำรถ่ำยทอดอำรมณ์ของบทเพลง
- จังหวะกับอำรมณ์เพลง
- ควำมดัง - เบำกับอำรมณ์เพลง
- ควำมแตกต่ำงของอำรมณ์เพลง

ต้องรู้ ควรรู้






 กำรนำเสนอบทเพลงที่ตนสนใจ
 กำรประเมินคุณภำพของบทเพลง
- คุณภำพด้ำนเนื้อหำ

- คุณภำพด้ำนเสียง
- คุณภำพด้ำนองค์ประกอบดนตรี
 กำรใช้และบำรุงรักษำเครื่องดนตรีของตน
 บทบำทและอิทธิพลของดนตรี
- บทบำทดนตรีในสังคม
- อิทธิพลของดนตรีในสังคม
 องค์ประกอบของดนตรี
ในแต่ละวัฒนธรรม
 กำรปฏิบัติของผู้แสดงและผู้ชม
 ประวัตินักแสดงที่ชื่นชอบ
 กำรพัฒนำรูปแบบของกำรแสดง
 อิทธิพลของนักแสดงที่มีผลต่อพฤติกรรม
ของผู้ชม
 นำฏยศัพท์หรือศัพท์ทำงกำรละคร
ในกำรแสดง
 ภำษำท่ำ และกำรตีบท
 ท่ำทำงเคลื่อนไหวที่แสดงสื่อทำงอำรมณ์
 ระบำเบ็ดเตล็ด
 รำวงมำตรฐำน
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๓๐๘
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.1 23 ศ 3.1 ม.1/3 แสดงนำฏศิลป์และละคร
ในรูปแบบง่ำย ๆ

24 ศ 3.1 ม.1/4 ใช้ทักษะกำรทำงำนเป็นกลุ่ม
ในกระบวนกำรผลิตกำรแสดง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 รูปแบบกำรแสดงนำฏศิลป์
- นำฏศิลป์ โขน ละคร
- นำฏศิลป์พื้นบ้ำน
- นำฏศิลป์นำนำชำติ

 บทบำทและหน้ำที่ของฝ่ำยต่ำง ๆ
ในกำรจัดกำรแสดง
 กำรสร้ำงสรรค์กิจกรรมกำรแสดงที่สนใจ
โดยแบ่งฝ่ำยและหน้ำที่ให้ชัดเจน

 หลักในกำรชมกำรแสดง

25 ศ 3.1 ม.1/5 ใช้เกณฑ์ง่ำย ๆ ที่กำหนดให้
ในกำรพิจำรณำคุณภำพกำรแสดงที่ชม
โดยเน้นเรื่องกำรใช้เสียง กำรแสดงท่ำ
และกำรเคลื่อนไหว
26 ศ 3.2 ม.1/1 ระบุปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของนำฏศิลป์ นำฏศิลป์พื้นบ้ำน
ของนำฏศิลป์ นำฏศิลป์พื้นบ้ำน
ละครไทย และละครพื้นบ้ำน
ละครไทย และละครพื้นบ้ำน
27 ศ 3.2 ม.1/2 บรรยำยประเภทของละครไทย
 ประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย
ในแต่ละยุคสมัย
รวม ๒๗ ตัวชี้วัด
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๓๐๙
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๒ 1 ศ ๑.๑ ม.๒/๑ อภิปรำยเกี่ยวกับทัศนธำตุในด้ำนรูปแบบ
และแนวคิดของงำนทัศนศิลป์ที่เลือกมำ
2 ศ ๑.๑ ม.๒/๒ บรรยำยเกี่ยวกับควำมเหมือนและ
ควำมแตกต่ำงของรูปแบบกำรใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในงำนทัศนศิลป์ของศิลปิน
3 ศ ๑.๑ ม.๒/๓ วำดภำพด้วยเทคนิคที่หลำกหลำย
ในกำรสื่อควำมหมำยและเรื่องรำวต่ำง ๆ
4 ศ ๑.๑ ม.๒/๔ สร้ำงเกณฑ์ในกำรประเมินและวิจำรณ์
งำนทัศนศิลป์
5 ศ 1.1 ม.2/5 นำผลกำรวิจำรณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนำงำน
6 ศ ๑.๑ ม.๒/๖ วำดภำพแสดงบุคลิกลักษณะ
ของตัวละคร
7 ศ ๑.๑ ม.๒/๗ บรรยำยวิธีกำรใช้งำนทัศนศิลป์
ในกำรโฆษณำเพื่อโน้มน้ำวใจ
และนำเสนอตัวอย่ำงประกอบ
8 ศ ๑.๒ ม.๒/๑ ระบุและบรรยำยเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ต่ำง ๆ ที่สะท้อนถึงงำนทัศนศิลป์
ในปัจจุบัน
9 ศ ๑.๒ ม.๒/๒ บรรยำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงของงำน
ทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย
โดยเน้นถึงแนวคิดและเนื้อหำของงำน
10 ศ ๑.๒ ม.๒/๓ เปรียบเทียบแนวคิดในกำรออกแบบ
งำนทัศนศิลป์ที่มำจำกวัฒนธรรมไทย
และสำกล
11 ศ 2.1 ม.2/1 เปรียบเทียบกำรใช้องค์ประกอบดนตรี
ที่มำจำกวัฒนธรรมต่ำงกัน
12 ศ 2.1 ม.2/2 อ่ำน เขียนร้องโน้ตไทยและโน้ตสำกล
ที่มีเครื่องหมำยแปลงเสียง
13 ศ 2.1 ม.2/3 ระบุปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพล
ต่อกำรสร้ำงสรรค์งำนดนตรี

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 รูปแบบของทัศนธำตุและแนวคิด
ในงำนทัศนศิลป์
 ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง
ของรูปแบบกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์
ในงำนทัศนศิลป์ของศิลปิน
 เทคนิคในกำรวำดภำพสื่อควำมหมำย
 กำรพัฒนำผลงำนทัศนศิลป์และ
กำรประเมินและวิจำรณ์งำนทัศนศิลป์
- กำรจัดทำแฟ้มสะสมงำนทัศนศิลป์

ต้องรู้ ควรรู้







 กำรวำดภำพถ่ำยทอดบุคลิกลักษณะ
ของตัวละคร
 งำนทัศนศิลป์ในกำรโฆษณำ



 ทัศนศิลป์และงำนออกแบบในวัฒนธรรมไทย
และสำกลในงำนทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัย







 องค์ประกอบของดนตรีจำกแหล่ง
วัฒนธรรมต่ำง ๆ
 เครื่องหมำยและสัญลักษณ์ทำงดนตรี
- โน้ตจำกเพลงไทยอัตรำจังหวะสองชั้น
- โน้ตสำกล (เครื่องหมำยแปลงเสียง)
 ปัจจัยในกำรสร้ำงสรรค์บทเพลง
- จินตนำกำรในกำรสร้ำงสรรค์บทเพลง
- กำรถ่ำยทอดเรื่องรำวควำมคิด
ในบทเพลง
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๓๑๐
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.2 14 ศ 2.1 ม.2/4 ร้องเพลง และเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง  เทคนิคกำรร้องและบรรเลงดนตรี
- กำรร้องและบรรเลงเดี่ยว
- กำรร้องและบรรเลงเป็นวง
15 ศ 2.1 ม.2/5 บรรยำยอำรมณ์ของเพลง
 กำรบรรยำยอำรมณ์และควำมรู้สึก
และควำมรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง
ในบทเพลง
16 ศ 2.1 ม.2/6 ประเมินพัฒนำกำรทักษะทำงดนตรี
 กำรประเมินควำมสำมำรถทำงดนตรี
ของตนเองหลังจำกกำรฝึกปฏิบัติ
- ควำมถูกต้องในกำรบรรเลง
- ควำมแม่นยำในกำรอ่ำนเครื่องหมำย
และสัญลักษณ์
- กำรควบคุมคุณภำพเสียงในกำรร้อง
และบรรเลง
17 ศ 2.1 ม.2/7 ระบุงำนอำชีพต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
 อำชีพทำงด้ำนดนตรี
ดนตรีและบทบำทของดนตรี
 บทบำทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง
ในธุรกิจบันเทิง
18 ศ 2.2 ม.2/1 บรรยำยบทบำท และอิทธิพลของดนตรี  ดนตรีในวัฒนธรรมต่ำงประเทศ
ในวัฒนธรรมของประเทศต่ำง ๆ
- บทบำทของดนตรีในวัฒนธรรมต่ำง ๆ
19 ศ 2.2 ม.2/2 บรรยำยอิทธิพลของวัฒนธรรม
- อิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมต่ำง ๆ
และเหตุกำรณ์ในประวัติศำสตร์
 เหตุกำรณ์ประวัติศำสตร์กับกำรเปลี่ยนแปลง
ที่มีต่อรูปแบบของดนตรี
ทำงดนตรีในประเทศไทย
ในประเทศไทย
- กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง
กับงำนดนตรี
- กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี
กับงำนดนตรี
20 ศ 3.1 ม.2/1 อธิบำยกำรบูรณำกำรศิลปะแขนงอื่น ๆ  ศิลปะแขนงอื่น ๆ กับกำรแสดง
กับกำรแสดง
- แสง สี เสียง
- ฉำก
- เครื่องแต่งกำย
- อุปกรณ์
21 ศ 3.1 ม.2/2 สร้ำงสรรค์กำรแสดงโดยใช้
 หลักและวิธีกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดง
องค์ประกอบนำฏศิลป์และกำรละคร
โดยใช้องค์ประกอบนำฏศิลป์
และกำรละคร
22 ศ 3.1 ม.2/3 วิเครำะห์กำรแสดงของตนเอง
 หลักและวิธีกำรวิเครำะห์กำรแสดง
และผู้อื่น โดยใช้นำฏยศัพท์
 วิธีกำรวิเครำะห์ วิจำรณ์กำรแสดง
หรือศัพท์ทำงกำรละครที่เหมำะสม
นำฏศิลป์ โขน และกำรละคร
23 ศ 3.1 ม.2/4 เสนอข้อคิดเห็นในกำรปรับปรุง
กำรแสดง

ต้องรู้ ควรรู้
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๓๑๑
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.2 24 ศ 3.1 ม.2/5 เชื่อมโยงกำรเรียนรู้ระหว่ำงนำฏศิลป์
และกำรละครกับสำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ
25 ศ 3.2 ม.2/1 เปรียบเทียบลักษณะเฉพำะ
ของกำรแสดงนำฏศิลป์
จำกวัฒนธรรมต่ำง ๆ
26 ศ 3.2 ม.2/2 ระบุหรือแสดงนำฏศิลป์
นำฏศิลป์พื้นบ้ำน ละครไทย
ละครพื้นบ้ำน หรือมหรสพอื่น
ที่เคยนิยมกันในอดีต
27 ศ 3.2 ม.2/3 อธิบำยอิทธิพลของวัฒนธรรม
ที่มีผลต่อเนื้อหำของละคร
รวม ๒๗ ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ควำมสัมพันธ์ของนำฏศิลป์หรือกำรละคร
กับสำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ
 นำฏศิลป์พื้นเมือง
- ควำมหมำย
- ที่มำ
- วัฒนธรรม
- ลักษณะเฉพำะ
 รูปแบบกำรแสดงประเภทต่ำง ๆ
- นำฏศิลป์
- นำฏศิลป์พื้นเมือง
- ละครไทย
- ละครพื้นบ้ำน
 กำรละครสมัยต่ำง ๆ

ต้องรู้ ควรรู้






๑๗ ๑๐
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๓๑๒
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๓ 1 ศ ๑.๑ ม.๓/๑ บรรยำยสิ่งแวดล้อมและงำนทัศนศิลป์
ที่เลือกมำ โดยใช้ควำมรู้เรื่องทัศนธำตุ
และหลักกำรออกแบบ
2 ศ ๑.๑ ม.๓/๓ วิเครำะห์และบรรยำยวิธีกำรใช้
ทัศนธำตุ และหลักกำรออกแบบ
ในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ของตนเอง
ให้มีคุณภำพ
3 ศ ๑.๑ ม.๓/๗ สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์
สื่อควำมหมำยเป็นเรื่องรำว
โดยประยุกต์ใช้ทัศนธำตุ
และหลักกำรออกแบบ
4 ศ ๑.๑ ม.๓/๒ ระบุและบรรยำยเทคนิค วิธีกำร
ของศิลปินในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์
5 ศ ๑.๑ ม.๓/๔ มีทักษะในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์
อย่ำงน้อย ๓ ประเภท
6 ศ ๑.๑ ม.๓/๕ มีทักษะในกำรผสมผสำนวัสดุต่ำง ๆ
ในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์โดยใช้
หลักกำรออกแบบ
7 ศ ๑.๑ ม.๓/๖ สร้ำงงำนทัศนศิลป์ ทั้ง ๒ มิติ
และ ๓ มิติ เพื่อถ่ำยทอดประสบกำรณ์
และจินตนำกำร
8 ศ ๑.๑ ม.๓/๘ วิเครำะห์และอภิปรำยรูปแบบ เนื้อหำ
และคุณค่ำในงำนทัศนศิลป์ของตนเอง
และผู้อื่น หรือของศิลปิน
9 ศ ๑.๑ ม.๓/๙ สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์
เพื่อบรรยำยเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ
โดยใช้เทคนิคที่หลำกหลำย
10 ศ ๑.๑ ม.๓/๑๐ ระบุอำชีพที่เกี่ยวข้องกับ
งำนทัศนศิลป์และทักษะที่จำเป็น
ในกำรประกอบอำชีพนั้น ๆ
11 ศ ๑.๑ ม.๓/๑๑ เลือกงำนทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์
ที่กำหนดขึ้นอย่ำงเหมำะสม
และนำไปจัดนิทรรศกำร

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 วิธีกำรใช้ทัศนธำตุ หลักกำรออกแบบ
ในสิ่งแวดล้อมและงำนทัศนศิลป์

ต้องรู้ ควรรู้





 เทคนิค วิธีกำรของศิลปินในกำรสร้ำงงำน
ทัศนศิลป์

 ทักษะกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์
 กำรใช้หลักกำรออกแบบในกำรสร้ำงงำน
สื่อผสม



 กำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์แบบ ๒ มิติ
และ ๓ มิติ เพื่อถ่ำยทอดประสบกำรณ์
และจินตนำกำร
 กำรวิเครำะห์รูปแบบ เนื้อหำ และคุณค่ำ
ในงำนทัศนศิลป์







 กำรใช้เทคนิค วิธีกำรที่หลำกหลำย
สร้ำงงำนทัศนศิลป์เพื่อสื่อควำมหมำย



 กำรประกอบอำชีพทำงทัศนศิลป์



 กำรจัดนิทรรศกำร
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๓๑๓
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.3 12 ศ ๑.๒ ม.๓/๑ ศึกษำและอภิปรำยเกี่ยวกับ
 งำนทัศนศิลป์ตำมวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย
งำนทัศนศิลป์ ที่สะท้อนคุณค่ำ
ของไทยและสำกล
ของวัฒนธรรม
13 ศ ๑.๒ ม.๓/๒ เปรียบเทียบควำมแตกต่ำง
ของงำนทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของ
วัฒนธรรมไทยและสำกล
14 ศ 2.1 ม.3/1 เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้
 กำรเปรียบเทียบองค์ประกอบในงำนศิลปะ
ในงำนดนตรีและงำนศิลปะอื่น
- กำรใช้องค์ประกอบในกำรสร้ำงสรรค์
งำนดนตรีและศิลปะแขนงอื่น
- เทคนิคที่ใช้ในกำรสร้ำงสรรค์งำนดนตรี
และศิลปะแขนงอื่น
15 ศ 2.1 ม.3/2 ร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง  เทคนิคและกำรแสดงออกในกำรขับร้อง
โดยเน้นเทคนิคกำรร้อง กำรเล่น
และบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวง
กำรแสดงออก และคุณภำพเสียง
 อัตรำจังหวะ ๒ และ ๔
16 ศ 2.1 ม.3/3 แต่งเพลงสั้น ๆ จังหวะง่ำย ๆ
๔
๔
 กำรประพันธ์เพลงในอัตรำจังหวะ
๒ และ ๔
๔
๔
17 ศ 2.1 ม.3/4 อธิบำยเหตุผลในกำรเลือกใช้
 กำรเลือกใช้องค์ประกอบในกำรสร้ำงสรรค์
องค์ประกอบดนตรีในกำรสร้ำงสรรค์
บทเพลง
งำนดนตรีของตนเอง
- กำรเลือกจังหวะเพื่อสร้ำงสรรค์
บทเพลง
- กำรเรียบเรียงทำนองเพลง
18 ศ 2.1 ม.3/5 เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำง
 กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำง
งำนดนตรีของตนเองและผู้อื่น
ของบทเพลง
- สำเนียง
- อัตรำจังหวะ
- รูปแบบบทเพลง
- กำรประสำนเสียง
- เครื่องดนตรีที่บรรเลง
19 ศ 2.1 ม.3/6 อธิบำยเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรี
 อิทธิพลของดนตรี
ที่มีต่อบุคคลและสังคม
- อิทธิพลของดนตรีต่อบุคคล
- อิทธิพลของดนตรีต่อสังคม

ต้องรู้ ควรรู้
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๓๑๔
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๓ 20 ศ 2.1 ม.3/7 นำเสนอหรือจัดกำรแสดงดนตรี
ที่เหมำะสมโดยกำรบูรณำกำร
กับสำระกำรเรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ

21 ศ 2.2 ม.3/1 บรรยำยวิวัฒนำกำรของดนตรี
แต่ละยุคสมัย
22 ศ 2.2 ม.3/2 อภิปรำยลักษณะเด่นที่ทำให้
งำนดนตรีนั้นได้รับกำรยอมรับ
23 ศ 3.1 ม.3/1 ระบุโครงสร้ำงของบทละคร
โดยใช้ศัพท์ทำงกำรละคร

24 ศ 3.1 ม.3/2 ใช้นำฏยศัพท์หรือศัพท์ทำงกำรละคร
ที่เหมำะสม บรรยำยเปรียบเทียบกำร
แสดงอำกัปกิริยำของผู้คน
ในชีวิตประจำวันและในกำรแสดง
25 ศ 3.1 ม.3/4 มีทักษะในกำรแปลควำม
และกำรสื่อสำรผ่ำนกำรแสดง

26 ศ 3.1 ม.3/3 มีทักษะในกำรใช้ควำมคิด
ในกำรพัฒนำรูปแบบกำรแสดง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 กำรจัดกำรแสดงดนตรีในวำระต่ำง ๆ
- กำรเลือกวงดนตรี
- กำรเลือกบทเพลง
- กำรเลือกและจัดเตรียมสถำนที่
- กำรเตรียมบุคลำกร
- กำรเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ
- กำรจัดรำยกำรแสดง

 ประวัติดนตรีไทยยุคสมัยต่ำง ๆ
 ประวัติดนตรีตะวันตกยุคสมัยต่ำง ๆ

 ปัจจัยที่ทำให้งำนดนตรีได้รับกำรยอมรับ
 องค์ประกอบของบทละคร
- โครงเรื่อง
- ตัวละครและกำรวำงลักษณะนิสัย
ของตัวละคร
- ควำมคิดหรือแก่นของเรื่อง
- บทสนทนำ
 ภำษำท่ำหรือภำษำทำงนำฏศิลป์
- ภำษำท่ำที่มำจำกธรรมชำติ
- ภำษำท่ำที่มำจำกกำรประดิษฐ์
 กำรประดิษฐ์ท่ำรำและท่ำทำง
ประกอบกำรแสดง
- ควำมหมำย
- ควำมเป็นมำ
- ท่ำทำงที่ใช้ในกำรประดิษฐ์ท่ำรำ
 รูปแบบกำรแสดง
- กำรแสดงเป็นหมู่
- กำรแสดงเดี่ยว
- กำรแสดงละคร
- กำรแสดงเป็นชุดเป็นตอน
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๓๑๕
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๓ 27 ศ 3.1 ม.3/5 วิจำรณ์เปรียบเทียบงำนนำฏศิลป์
ที่มีควำมแตกต่ำงกัน โดยใช้ควำมรู้
เรื่ององค์ประกอบนำฏศิลป์

28 ศ 3.1 ม.3/6 ร่วมจัดงำนกำรแสดงในบทบำทหน้ำที่
ต่ำง ๆ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 องค์ประกอบนำฏศิลป์
- จังหวะทำนอง
- กำรเคลื่อนไหว
- อำรมณ์และควำมรู้สึก
- ภำษำท่ำ นำฎยศัพท์
- รูปแบบของกำรแสดง
- กำรแต่งกำย
 วิธีกำรเลือกกำรแสดง
- ประเภทของงำน
- ขั้นตอน
- ประโยชน์และคุณค่ำของกำรแสดง
 ละครกับชีวิต

29 ศ 3.1 ม.3/7 นำเสนอแนวคิดจำกเนื้อเรื่อง
ของกำรแสดงที่สำมำรถนำไปปรับใช้
ในชีวิตประจำวัน
30 ศ 3.2 ม.3/1 ออกแบบ และสร้ำงสรรค์อุปกรณ์
 กำรออกแบบและสร้ำงสรรค์อุปกรณ์
และเครื่องแต่งกำย เพื่อแสดงนำฏศิลป์ และเครื่องแต่งกำยเพื่อกำรแสดง
และละครที่มำจำกวัฒนธรรมต่ำง ๆ
นำฏศิลป์
31 ศ 3.2 ม.3/2 อธิบำยควำมสำคัญและบทบำท
 ควำมสำคัญและบทบำทของนำฏศิลป์
ของนำฏศิลป์และกำรละคร
และกำรละครในชีวิตประจำวัน
ในชีวิตประจำวัน
32 ศ 3.2 ม.3/3 แสดงควำมคิดเห็นในกำรอนุรักษ์
 กำรอนุรักษ์นำฏศิลป์
รวม ๓๒ ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้









๑๙ ๑๓

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๓๑๖
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖ 1 ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๑ วิเครำะห์กำรใช้ทัศนธำตุ
และหลักกำรออกแบบในกำรสื่อ
ควำมหมำยในรูปแบบต่ำง ๆ
2 ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๒ บรรยำยจุดประสงค์และเนื้อหำ
ของงำนทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์
ทำงทัศนศิลป์
3 ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๓ วิเครำะห์กำรเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
และเทคนิคของศิลปินในกำรแสดงออก
ทำงทัศนศิลป์
4 ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๔ มีทักษะและเทคนิคในกำรใช้วัสดุ
อุปกรณ์ และกระบวนกำรที่สูงขึ้น
ในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์
5 ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๕ สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยี
ต่ำง ๆ โดยเน้นหลักกำรออกแบบและ
กำรจัดองค์ประกอบศิลป์
6 ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๖ ออกแบบงำนทัศนศิลป์ได้เหมำะกับ
โอกำสและสถำนที่
7 ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๗ วิเครำะห์และอธิบำยจุดมุ่งหมำย
ของศิลปินในกำรเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
เทคนิค และเนื้อหำ เพื่อสร้ำงสรรค์
งำนทัศนศิลป์
8 ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๘ ประเมินและวิจำรณ์งำนทัศนศิลป์
โดยใช้ทฤษฎีกำรวิจำรณ์ศิลปะ
9 ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๙ จัดกลุ่มงำนทัศนศิลป์เพื่อสะท้อน
พัฒนำกำรและควำมก้ำวหน้ำ
ของตนเอง
10 ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๑๐ สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ไทย สำกล
โดยศึกษำจำกแนวคิดและวิธีกำร
สร้ำงงำนของศิลปินที่ตนชื่นชอบ
11 ศ ๑.๑ ม.๔ - ๖/๑๑ วำดภำพระบำยสีเป็นภำพล้อเลียน
หรือภำพกำร์ตูนเพื่อแสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับสภำพสังคมในปัจจุบัน
12 ศ ๑.๒ ม.๔ - ๖/๑ วิเครำะห์ และเปรียบเทียบ
งำนทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออก
และรูปแบบตะวันตก

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ทัศนธำตุและหลักกำรออกแบบ
 ศัพท์ทำงทัศนศิลป์

ต้องรู้ ควรรู้



 วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปิน
ในกำรแสดงออกทำงทัศนศิลป์



 เทคนิค วัสดุ อุปกรณ์ กระบวนกำร
ในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์



 หลักกำรออกแบบและกำรจัด
องค์ประกอบศิลป์ด้วยเทคโนโลยี



 กำรออกแบบงำนทัศนศิลป์



 จุดมุ่งหมำยของศิลปินในกำรเลือกใช้ 
วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค และเนื้อหำ
ในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์
 ทฤษฎีกำรวิจำรณ์ศิลปะ



 กำรจัดทำแฟ้มสะสมงำนทัศนศิลป์



 กำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์จำกแนวคิด
และวิธีกำรของศิลปิน



 กำรวำดภำพล้อเลียนหรือภำพกำร์ตูน
 งำนทัศนศิลป์รูปแบบตะวันออก
และตะวันตก
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๓๑๗
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖ 13 ศ ๑.๒ ม.๔ - ๖/๒ ระบุงำนทัศนศิลป์ของศิลปิน
ที่มีชื่อเสียง และบรรยำยผลตอบรับ
ของสังคม
14 ศ ๑.๒ ม.๔ - ๖/๓ อภิปรำยเกี่ยวกับอิทธิพลของ
วัฒนธรรมระหว่ำงประเทศ
ที่มีผลต่องำนทัศนศิลป์ในสังคม
15 ศ ๒.1 ม.4 -6/1 เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลง
และวงดนตรีแต่ละประเภท

16 ศ ๒.1 ม.4 - 6/2 จำแนกประเภทและรูปแบบ
ของวงดนตรีทั้งไทยและสำกล
17 ศ ๒.1 ม.4 - 6/3 อธิบำยเหตุผลที่คนต่ำงวัฒนธรรม
สร้ำงสรรค์งำนดนตรีแตกต่ำงกัน

18 ศ ๒.1 ม.4 -6/4

19 ศ ๒.1 ม.4 -6/5

อ่ำน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสำกล
ในอัตรำจังหวะต่ำง ๆ

ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง
โดยเน้นเทคนิคกำรแสดงออกและ
คุณภำพของกำรแสดง
20 ศ ๒.1 ม.4 - 6/6 สร้ำงเกณฑ์สำหรับประเมินคุณภำพ
กำรประพันธ์และกำรเล่นดนตรี
ของตนเองและผู้อื่นได้อย่ำงเหมำะสม
21 ศ ๒.1 ม.4 - 6/7 เปรียบเทียบอำรมณ์และควำมรู้สึก
ที่ได้รับจำกงำนดนตรีที่มำจำก
วัฒนธรรมต่ำงกัน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 งำนทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง
 อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่ำงประเทศ
ที่มีผลต่องำนทัศนศิลป์



 กำรจัดวงดนตรี
- กำรใช้เครื่องดนตรีในวงดนตรี
ประเภทต่ำง ๆ
- บทเพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรี
ประเภทต่ำง ๆ
 ประเภทของวงดนตรี
- ประเภทของวงดนตรีไทย
- ประเภทของวงดนตรีสำกล
 ปัจจัยในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนดนตรี
ในแต่ละวัฒนธรรม
- ควำมเชื่อกับกำรสร้ำงสรรค์งำนดนตรี
- ศำสนำกับกำรสร้ำงสรรค์งำนดนตรี
- วิถีชีวิตกับกำรสร้ำงสรรค์งำนดนตรี
- เทคโนโลยีกับกำรสร้ำงสรรค์งำนดนตรี
 เครื่องหมำยและสัญลักษณ์ทำงดนตรี
- เครื่องหมำยกำหนดอัตรำจังหวะ
- เครื่องหมำยกำหนดบันไดเสียง
 โน้ตบทเพลงไทยอัตรำจังหวะ ๒ ชั้น
และ ๓ ชั้น
 เทคนิค และกำรถ่ำยทอดอำรมณ์เพลง
ด้วยกำรร้องบรรเลงเครื่องดนตรีเดี่ยว
และรวมวง
 เกณฑ์ในกำรประเมินผลงำนดนตรี
- คุณภำพของผลงำนทำงดนตรี
- คุณค่ำของผลงำนทำงดนตรี
 กำรถ่ำยทอดอำรมณ์ ควำมรู้สึก
ของงำนดนตรีจำกแต่ละวัฒนธรรม
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๓๑๘
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖ 22 ศ ๒.1 ม.4 - 6/8 นำดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงำนอื่น ๆ

23 ศ 2.2 ม.4 - 6/1 วิเครำะห์รูปแบบของดนตรีไทย
และดนตรีสำกลในยุคสมัยต่ำง ๆ

24 ศ 2.2 ม.4 - 6/2 วิเครำะห์สถำนะทำงสังคมของนักดนตรี
ในวัฒนธรรมต่ำง ๆ
25 ศ 2.2 ม.4 - 6/3 เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรี
ในวัฒนธรรมต่ำง ๆ

26 ศ 2.2 ม.4 - 6/4 อธิบำยบทบำทของดนตรี
ในกำรสะท้อนแนวควำมคิดและ
ค่ำนิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม
27 ศ 2.2 ม.4 - 6/5 นำเสนอแนวทำงในกำรส่งเสริมและ
อนุรักษ์ดนตรีในฐำนะมรดกของชำติ
28 ศ 3.1 ม.4 - 6/1 มีทักษะในกำรแสดงหลำกหลำยรูปแบบ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 ดนตรีกับกำรผ่อนคลำย
 ดนตรีกับกำรพัฒนำมนุษย์
 ดนตรีกับกำรประชำสัมพันธ์
 ดนตรีกับกำรบำบัดรักษำ
 ดนตรีกับธุรกิจ
 ดนตรีกับกำรศึกษำ

 รูปแบบบทเพลงและวงดนตรีไทย
แต่ละยุคสมัย
 รูปแบบบทเพลงและวงดนตรีสำกล
แต่ละยุคสมัย

 ประวัติสังคีตกวี
 ลักษณะเด่นของดนตรี
ในแต่ละวัฒนธรรม
- เครื่องดนตรี
- วงดนตรี
- ภำษำ เนื้อร้อง
- สำเนียง
- องค์ประกอบบทเพลง
 บทบำทดนตรีในกำรสะท้อนสังคม
- ค่ำนิยมของสังคมในผลงำนดนตรี
- ควำมเชื่อของสังคมในงำนดนตรี
 แนวทำงและวิธีกำรในกำรส่งเสริม
อนุรักษ์ดนตรีไทย
 รูปแบบของกำรแสดง
- ระบำ รำ ฟ้อน โขน
- กำรแสดงพื้นเมืองภำคต่ำง ๆ
- กำรละครไทย
- กำรละครสำกล
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๓๑๙
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.๔-๖ 29 ศ 3.1 ม.4 - 6/2 สร้ำงสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ  ละครสร้ำงสรรค์
- ควำมเป็นมำ
- องค์ประกอบของละครสร้ำงสรรค์
- ละครพูด
 ละครโศกนำฏกรรม
 ละครสุขนำฏกรรม
 ละครแนวเหมือนจริง
 ละครแนวไม่เหมือนจริง
30 ศ 3.1 ม.4 - 6/3 ใช้ควำมคิดริเริ่มในกำรแสดงนำฏศิลป์
 กำรประดิษฐ์ท่ำรำที่เป็นคู่และหมู่
เป็นคู่และหมู่
- ควำมหมำย
- ประวัติควำมเป็นมำ
- ท่ำทำงที่ใช้ในกำรประดิษฐ์ท่ำรำ
- เพลงที่ใช้
31 ศ 3.1 ม.4 - 6/4 วิจำรณ์กำรแสดงตำมหลักนำฏศิลป์
 หลักกำรสร้ำงสรรค์และกำรวิจำรณ์
และกำรละคร
 หลักกำรชมกำรแสดงนำฏศิลป์
และละคร
32 ศ 3.1 ม.4 - 6/5 วิเครำะห์แก่นของกำรแสดงนำฏศิลป์  ประวัติควำมเป็นมำของนำฏศิลป์
และกำรละครที่ต้องกำรสื่อควำมหมำย
และกำรละคร
ในกำรแสดง
- วิวัฒนำกำร
- ควำมงำมและคุณค่ำ
33 ศ 3.1 ม.4 - 6/6 บรรยำยและวิเครำะห์อิทธิพล
 เทคนิคกำรจัดกำรแสดง
ของเครื่องแต่งกำย แสง สี เสียง
- แสง สี เสียง
ฉำก อุปกรณ์ และสถำนที่ที่มีผลต่อ
- ฉำก
กำรแสดง
- อุปกรณ์
- สถำนที่
- เครื่องแต่งกำย
34 ศ 3.1 ม.4 - 6/7 พัฒนำและใช้เกณฑ์กำรประเมิน
 กำรประเมินคุณภำพของกำรแสดง
ในกำรประเมินกำรแสดง
- คุณภำพด้ำนกำรแสดง
- คุณภำพองค์ประกอบกำรแสดง
35 ศ 3.1 ม.4 - 6/8 วิเครำะห์ท่ำทำงและกำรเคลื่อนไหว
 กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
ของผู้คนในชีวิตประจำวันและนำมำ
- กำรจัดกำรแสดงในวันสำคัญ
ประยุกต์ใช้ในกำรแสดง
ของโรงเรียน
36 ศ 3.2 ม.4 - 6/1 เปรียบเทียบกำรนำกำรแสดง
 กำรแสดงนำฏศิลป์ในโอกำสต่ำง ๆ
ไปใช้ในโอกำสต่ำง ๆ
37 ศ 3.2 ม.4 - 6/2 อภิปรำยบทบำทของบุคคลสำคัญ
 บุคคลสำคัญในวงกำรนำฏศิลป์
ในวงกำรนำฏศิลป์และกำรละคร
และกำรละครของไทยในยุคสมัยต่ำง ๆ
ของประเทศไทยในยุคสมัยต่ำง ๆ

ต้องรู้ ควรรู้
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๓๒๐
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.๔-๖ 38 ศ 3.2 ม.4 - 6/3 บรรยำยวิวัฒนำกำรของนำฏศิลป์
 วิวัฒนำกำรของนำฏศิลป์
และกำรละครไทย ตั้งแต่อดีตจนถึง
และกำรละครไทยตั้งแต่อดีต
ปัจจุบัน
จนถึงปัจจุบัน
39 ศ 3.2 ม.4 - 6/4 นำเสนอแนวคิดในกำรอนุรักษ์
 กำรอนุรักษ์นำฏศิลป์ ภูมิปัญญำท้องถิ่น
นำฏศิลป์ไทย
รวม ๓๙ ตัวชี้วัด
รวมทั้งหมด ๒๗9 ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้



๒๗ ๑๒
157 122
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สรุปตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔ - ๖
รวม

ตัวชี้วัดทั้งหมด
3
3
3
5
6
5
6
6
6
11
54

ต้องรู้
2
2
3
2
3
4
2
3
4
4
29

ควรรู้
1
1
0
3
3
1
4
3
2
7
25

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหำคม 2559
ยกเลิกมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดสำระที่ 2 และสำระที่ 3 คงเหลือ 2 สำระ คือ สำระที่ 1 กำรดำเนินชีวิตและครอบครัว และสำระที่ 4 กำรอำชีพ
และเปลี่ยนชื่อสำระที่ 4 กำรอำชีพ เป็นสำระที่ 2 กำรอำชีพ
ตำมคำสั่ง สพฐ. ที่ 921/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภำคม 2561
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
การดารงชีวิต ประกอบด้วย งานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ และงานอื่น ๆ แต่ไม่ได้กาหนดให้
จัดการเรียนรู้ครบทั้ง ๕ งาน เป็นการเปิดโอกาสให้เลือกตามความเหมาะสม ในที่นี้เป็นเพียงตัวอย่างของงาน
เท่านั้น
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.๑ ๑ ง ๑.๑ ป.๑/๑ บอกวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือ
ตนเอง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 ทักษะการทางานอย่างกระตือรือร้น

ตรงเวลา และปลอดภัย เพื่อช่วยเหลือตนเอง
โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ
2 ง ๑.๑ ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ในการดารงชีวิต โดยฝึกปฏิบัติผ่านงาน

ง่าย ๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย
เช่น
- รดน้าต้นไม้
- ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุในท้องถิ่น

3 ง ๑.๑ ป.๑/๓ ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
- ใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร
อย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา
- จัดเก็บอุปกรณ์การเรียนและของใช้
ส่วนตัว
- ดูแลตนเองในการแต่งกาย
รวม 3 ตัวชี้วัด
2
1

ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 และสาระที่ 3 คงเหลือ 2 สาระ คือ สาระที่ 1 การดาเนินชีวิตและครอบครัว และสาระที่ 4 การอาชีพ
และเปลี่ยนชือ่ สาระที่ 4 การอาชีพ เป็นสาระที่ 2 การอาชีพ
ตามคาสั่ง สพฐ. ที่ 921/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.๒ ๑ ง ๑.๑ ป.๒/๑ บอกวิธีการและประโยชน์
การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
และครอบครัว

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 ทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ

เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
เพื่อสร้างลักษณะนิสัยด้านความประหยัด
ปลอดภัย และสะอาด โดยฝึกปฏิบัติ

2 ง ๑.๑ ป.๒/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ผ่
า
นงาน
เช่
น
ในการทางานอย่างเหมาะสม
- ปลูกและดูแลผักสวนครัว
กับงานและประหยัด
- ประดิษฐ์ของเล่น หรือของใช้ส่วนตัว

3 ง ๑.๑ ป.๒/๓ ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและ
จากวัสดุเหลือใช้
ครอบครัวอย่างปลอดภัย
- ช่วยครอบครัวเตรียมประกอบอาหาร
และจัดโต๊ะอาหาร
- แยกประเภทอุปกรณ์การเรียนและ
ของใช้ส่วนตัว
รวม 3 ตัวชี้วัด
2
1

ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 และสาระที่ 3 คงเหลือ 2 สาระ คือ สาระที่ 1 การดาเนินชีวิตและครอบครัว และสาระที่ 4 การอาชีพ
และเปลี่ยนชือ่ สาระที่ 4 การอาชีพ เป็นสาระที่ 2 การอาชีพ
ตามคาสั่ง สพฐ. ที่ 921/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.๓ ๑ ง ๑.๑ ป.๓/๑ อธิบายวิธีการและประโยชน์
การทางาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัว และส่วนรวม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ให้ตรงกับลักษณะงานอย่างเป็นขั้นตอน
เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และ
ส่วนรวม โดยคานึงถึงความสะอาด
2 ง ๑.๑ ป.๓/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
รอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตรงกับลักษณะงาน
โดยฝึกปฏิบัติผ่านงาน เช่น
3 ง ๑.๑ ป.๓/๓ ทางานอย่างเป็นขั้นตอน
- ปลูกและดูแลไม้ดอกไม้ประดับ
ตามกระบวนการทางาน
- บารุงรักษาหรือซ่อมแซมของเล่น
ด้วยความสะอาด ความรอบคอบ
หรือของใช้ในครอบครัว และส่วนรวม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ประดิษฐ์ของใช้โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น
ในโอกาสต่าง ๆ
- ดูแล ทาความสะอาด และตกแต่ง
ห้องเรียนให้สวยงาม
- เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ให้ตรงกับ
ลักษณะงาน
รวม 3 ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้





3

ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 และสาระที่ 3 คงเหลือ 2 สาระ คือ สาระที่ 1 การดาเนินชีวิตและครอบครัว และสาระที่ 4 การอาชีพ
และเปลี่ยนชือ่ สาระที่ 4 การอาชีพ เป็นสาระที่ 2 การอาชีพ
ตามคาสั่ง สพฐ. ที่ 921/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.๔ ๑ ง ๑.๑ ป.๔/๑ อธิบายเหตุผลในการทางาน
ให้บรรลุเป้าหมาย
2

3
4

5

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 ทักษะการทางานตามขั้นตอนเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย โดยคานึงถึงการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า
ง ๑.๑ ป.๔/๒ ทางานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

อย่างเป็นขั้นตอนด้วยความขยัน โดยฝึกปฏิบัติผ่านงาน เช่น
- จัดตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ
อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์
และกระเป๋านักเรียน

ง ๑.๑ ป.๔/๓ ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท
- ขยายพันธุ์พืช
ในการทางาน
- ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น
ง ๑.๑ ป.๔/๔ ใช้พลังงานและทรัพยากร

- ทาบัญชีรับ-จ่ายส่วนตัว
ในการทางานอย่างประหยัด
 มารยาทในการทางานกลุ่ม เช่น
และคุ้มค่า
- เป็นผู้นา ผู้ตาม
- เคารพข้อตกลงร่วมกัน
- รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 คุณลักษณะการทางาน เช่น ขยัน อดทน
รับผิดชอบ และซื่อสัตย์
ง 2.๑ ป.๔/๑ อธิบายความหมายและ
 ความหมายและความสาคัญของอาชีพ

ความสาคัญของอาชีพ
รวม 5 ตัวชี้วัด

2

ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 และสาระที่ 3 คงเหลือ 2 สาระ คือ สาระที่ 1 การดาเนินชีวิตและครอบครัว และสาระที่ 4 การอาชีพ
และเปลี่ยนชือ่ สาระที่ 4 การอาชีพ เป็นสาระที่ 2 การอาชีพ
ตามคาสั่ง สพฐ. ที่ 921/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.๕ ๑ ง ๑.๑ ป.๕/๑ อธิบายเหตุผลในการทางาน
แต่ละขัน้ ตอนถูกต้อง
ตามกระบวนการทางาน
2 ง ๑.๑ ป.๕/๒ ใช้ทักษะการจัดการในการทางาน
อย่างเป็นระบบ ประณีต
และมีความคิดสร้างสรรค์
3 ง ๑.๑ ป.๕/๓ ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท
ในการทางานกับสมาชิก
ในครอบครัว
4 ง ๑.๑ ป.๕/๔ มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน
และทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 ทักษะการจัดการโดยทางานตามขั้นตอน
อย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล สร้างสรรค์
ประณีต และมีจิตสานึกในการใช้พลังงาน

และทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
เพื่อให้ทางานสาเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยฝึกปฏิบัติผ่านงาน เช่น
- ซ่อมแซม ซัก ตาก เก็บ รีด พับเสื้อผ้า

- วางแผนการจัดจาหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร หรืองานประดิษฐ์
- จัดเก็บข้อมูลรายรับ-รายจ่าย

และทาบัญชีครัวเรือน
- ออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
 การทางานกับสมาชิกในครอบครัวอย่างมี
มารยาท เช่น การพูดจาสุภาพ การใช้ของ
ร่วมกัน การแบ่งปัน
5 ง 2.๑ ป.๕/๑ สารวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ  สารวจข้อมูลและระบุความแตกต่างของ

ในชุมชน
อาชีพในชุมชนในเรื่อง ลักษณะงาน
ประเภทกิจการ ค่าตอบแทน เช่น

6 ง 2.๑ ป.๕/๒ ระบุความแตกต่างของอาชีพ
- ค้าขาย
- เกษตรกรรม
- รับจ้าง
- รับราชการ พนักงานของรัฐ
รวม 6 ตัวชี้วัด
3
3

ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 และสาระที่ 3 คงเหลือ 2 สาระ คือ สาระที่ 1 การดาเนินชีวิตและครอบครัว และสาระที่ 4 การอาชีพ
และเปลี่ยนชือ่ สาระที่ 4 การอาชีพ เป็นสาระที่ 2 การอาชีพ
ตามคาสั่ง สพฐ. ที่ 921/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.๖ ๑ ง ๑.๑ ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการทางาน
และปรับปรุงการทางาน
แต่ละขั้นตอน

2 ง ๑.๑ ป.๖/๒
3 ง ๑.๑ ป.๖/๓

4 ง 2.๑ ป.๖/๑

5 ง 2.๑ ป.๖/๒

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 วางแผนและปรับปรุงการทางาน
แต่ละขั้นตอน โดยใช้ทักษะการจัดการ
และการทางานร่วมกัน ขณะปฏิบัติงาน
และเมื่อทางานสาเร็จแล้ว โดยฝึกปฏิบัติ
ผ่านงาน เช่น
- ปลูกผัก เลี้ยงปลาสวยงาม
ประกอบอาหาร ประดิษฐ์ของเล่น
ของใช้ ของตกแต่ง เพื่อการจัดจาหน่าย

ใช้ทักษะการจัดการในการทางาน
โดยเลือกตามบริบทของสถานศึกษา
และมีทักษะการทางานร่วมกัน
- ทาบัญชีรายรับ – รายจ่าย
ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท
 ทางานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น

ในการทางานกับครอบครัว
อย่างมีมารยาท เช่น พูดจาสุภาพ ใช้ของ
และผู้อื่น
ร่วมกัน แบ่งปัน การให้สิทธิ์ผู้ที่มาก่อน
และรอคอยตามลาดับ

สารวจตนเองเพื่อวางแผน
 การสารวจตนเอง เพื่อวางแผนในการ
ในการเลือกอาชีพ
เลือกอาชีพโดยคานึงถึงคุณธรรม ความรู้
ความสามารถ ความสนใจ และ
บุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพ

ระบุความรู้ความสามารถ และ
ที
ส
่
นใจ
คุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ
 คุณธรรมในการประกอบอาชีพ เช่น
ที่สนใจ
- ความซื่อสัตย์
- ความขยัน อดทน
- ความยุติธรรม
- ความรับผิดชอบ
รวม 5 ตัวชี้วัด
4
1

ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 และสาระที่ 3 คงเหลือ 2 สาระ คือ สาระที่ 1 การดาเนินชีวิตและครอบครัว และสาระที่ 4 การอาชีพ
และเปลี่ยนชือ่ สาระที่ 4 การอาชีพ เป็นสาระที่ 2 การอาชีพ
ตามคาสั่ง สพฐ. ที่ 921/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๑ ๑ ง ๑.๑ ม.๑/๑ วิเคราะห์ขั้นตอนการทางาน
ตามกระบวนการทางาน
2 ง ๑.๑ ม.๑/๒
3 ง ๑.๑ ม.๑/๓

4 ง 2.๑ ม.๑/๑
5 ง 2.๑ ม.๑/๒
6 ง 2.๑ ม.1/๓

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 ทักษะกระบวนการทางานและการทางาน
ร่วมกัน (กาหนดบทบาทหน้าทีส่ มาชิกกลุ่ม
กาหนดเป้าหมาย วางแผน แบ่งงาน
ใช้กระบวนการกลุ่มในการทางาน ตามความสามารถ ปฏิบัติตามบทบาท

หน้าที่ ประเมินผล และปรับปรุงงาน)
ด้วยความเสียสละ
ภายใต้ความเสียสละและการตัดสินใจ

ตัดสินใจแก้ปัญหาการทางาน
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ตามขั้นตอน
อย่างมีเหตุผล
การทางาน โดยฝึกปฏิบัติผ่านงาน เช่น
- เตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และ
บริการอาหาร
- แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
- ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุ
ในท้องถิ่น

อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ  แนวทางการเลือกอาชีพ หรือการสร้าง
อาชีพ โดยคานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม

มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เช่น
เห็นความสาคัญของอาชีพสุจริต และ
อาชีพในชุมชน

เห็นความสาคัญของการสร้าง
อาชีพ
รวม 6 ตัวชี้วัด

2

ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 และสาระที่ 3 คงเหลือ 2 สาระ คือ สาระที่ 1 การดาเนินชีวิตและครอบครัว และสาระที่ 4 การอาชีพ
และเปลี่ยนชือ่ สาระที่ 4 การอาชีพ เป็นสาระที่ 2 การอาชีพ
ตามคาสั่ง สพฐ. ที่ 921/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๒ ๑ ง ๑.๑ ม.๒/๑ ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้
เพื่อพัฒนาการทางาน
2
3

4
5

6

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 ทักษะการแสวงหาความรู้ (การศึกษา
ค้นคว้า รวบรวม สังเกต สารวจ และ
บันทึก) และทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

ง ๑.๑ ม.๒/๒ ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา โดยมีจิตสานึกในการทางานและใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า
ในการทางาน
เพื่อใช้ในการพัฒนาการทางาน

ง ๑.๑ ม.๒/๓ มีจิตสานึกในการทางานและใช้
ฝึกปฏิบัติผ่านงาน หรือโครงงานอาชีพ
ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
เช่น
อย่างประหยัดและคุ้มค่า
- งานช่าง (งานไม้ งานช่างยนต์ งานไฟฟ้า
และงานอื่น ๆ)
- งานบ้าน (อาหาร เสื้อผ้า การดูแลบ้าน
- งานประดิษฐ์
- งานเกษตร
- งานธุรกิจ (ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ตราสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์)
หมายเหตุ ควรส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
ตามความเหมาะสม
ง 2.๑ ม.๒/๑ อธิบายการเสริมสร้าง
 การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ โดยการเสริมสร้าง

ประสบการณ์อาชีพ
ประสบการณ์อาชีพและทักษะพื้นฐาน
ที่จาเป็นสาหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ

 ทักษะและประสบการณ์ที่จาเป็น
ง 2.๑ ม.๒/๒ ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ
ในการประกอบอาชีพ เช่น
- ทักษะกระบวนการทางาน
- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
- ทักษะการทางานร่วมกัน

ง 2.๑ ม.๒/๓ มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็น
- ทักษะการแสวงหาความรู้
สาหรับการประกอบอาชีพ
- ทักษะการจัดการ
ที่สนใจ
รวม 6 ตัวชี้วัด
3
3
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๓ ๑ ง ๑.๑ ม.๓/๑ อภิปรายขั้นตอนการทางาน
ที่มีประสิทธิภาพ

2 ง ๑.๑ ม.๓/๒ ใช้ทักษะในการทางานร่วมกัน
อย่างมีคุณธรรม
3 ง ๑.๑ ม.๓/๓ อภิปรายการทางาน
โดยใช้ทักษะการจัดการ
เพื่อการประหยัดพลังงาน
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
4 ง 2.๑ ม.๓/๑ อภิปรายการหางาน
ด้วยวิธีที่หลากหลาย
5 ง 2.๑ ม.๓/๒ วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ
6 ง 2.๑ ม.๓/๓ ประเมิ น ทางเลื อ ก
ในการประกอบอาชี พ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความรู้
ความถนั ด และความสนใจ
ของตนเอง
รวม 6 ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 ขั้นตอนการทางานที่มีประสิทธิภาพ
โดยใช้ทักษะการทางานร่วมกันอย่างมี
คุณธรรม และใช้ทักษะการจัดการที่คานึงถึง
การประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม โดยฝึกปฏิบัติผ่านงาน เช่น
- งานช่าง (งานไม้ งานช่างยนต์ งานไฟฟ้า

และงานอื่น ๆ)
- งานบ้าน (อาหาร เสื้อผ้า การดูแลบ้าน)

- งานประดิษฐ์
- งานเกษตร
- งานธุรกิจ (การโฆษณาประชาสัมพันธ์
การจัดจาหน่าย)


 วิเคราะห์แนวทางการหางานเพื่อเข้าสู่อาชีพ

ด้วยวิธีการที่หลากหลายและประเมิน
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ
(แนวทางการประเมิน รูปแบบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน) ที่สอดคล้องกับ
ความรู้ ความถนัด ความสนใจ และ
บุคลิกภาพของตนเอง




4
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖ ๑ ง ๑.๑ ม.๔ - ๖/๑ อธิบายวิธีการทางาน
เพื่อการดารงชีวิต
2 ง ๑.๑ ม.๔ - ๖/๒ สร้างผลงานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์และมีทักษะ
การทางานร่วมกัน
3 ง ๑.๑ ม.๔ - ๖/๓ มีทักษะการจัดการในการทางาน
4 ง ๑.๑ ม.๔ - ๖/๔
5 ง ๑.๑ ม.๔ - ๖/๕
6 ง ๑.๑ ม.๔ - ๖/๖
7 ง ๑.๑ ม.๔ - ๖/๗

8 ง 2.๑ ม.๔ - ๖/๑
9 ง 2.๑ ม.๔ - ๖/2
10 ง 2.๑ ม.๔ - ๖/3
11 ง 2.๑ ม.๔ - ๖/๔

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 วิธีการทางานอย่างมีคุณธรรม และ

มีลักษณะนิสัยการทางาน โดยใช้
ทักษะการจัดการในการทางาน ทักษะ

กระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
ทักษะในการแสวงหาความรู้
เพื่อการดารงชีวิต และสร้างผลงาน

อย่างมีความคิดสร้างสรรค์
(ความคิดริเริ่ม ความคล่องในการคิด
มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

ความยื
ด
หยุ
น
่
ในการคิ
ด
และความคิ
ด
ในการทางาน
ละเอียดลออ) คานึงถึงการใช้พลังงาน 
มีทักษะในการแสวงหาความรู้
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า
เพื่อการดารงชีวิต
ยั่งยืน โดยฝึกปฏิบัติผ่านงานหรือ
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัย

โครงงานอาชี
พ
เช่
น
ในการทางาน
- งานช่าง (งานไม้ งานไฟฟ้า ช่างยนต์
ใช้พลังงาน ทรัพยากร

หรื
อ
งานอื
น
่
)
ในการทางานอย่างคุ้มค่า
- งานบ้าน (อาหาร เสื้อผ้า การดูแลบ้าน)
และยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์
- งานประดิษฐ์
สิ่งแวดล้อม
- งานเกษตร
- งานธุรกิจ (การตลาด การจัดการ
การโรงแรม การท่องเที่ยว)
อภิปรายแนวทางสู่อาชีพที่สนใจ  แนวทางเข้าสู่อาชีพ

- ขอบเขตลักษณะงานของแต่ละกลุ่มอาชีพ
- คุณลักษณะเฉพาะของอาชีพ
เลือกและใช้เทคโนโลยี

- ลักษณะความมั่นคงและ
อย่างเหมาะสมกับอาชีพ
ความก้าวหน้า ของอาชีพ
- การเตรียมตัวเข้าสู่โลกอาชีพ
มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัด

(การพัฒนาบุคลิกภาพ การทาแฟ้ม
และสนใจ
สะสมผลงาน การเตรียมทักษะ
ภาษาที่จาเป็นของอาชีพที่สนใจ
มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับอาชีพ)
- จาลองสถานการณ์อาชีพหรือ
กิจกรรมอาชีพที่สนใจ
 คุณลักษณะที่ดีของผู้ประกอบอาชีพ

- ความรับผิดชอบ
- ซื่อสัตย์
- ขยัน
- อดทน
- ตรงเวลา
รวม 11 ตัวชี้วัด
4
7
รวมทั้งหมด 54 ตัวชี้วัด
29 25
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สรุปตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔ - ๖
รวม

ตัวชี้วัดทั้งหมด
16
16
18
20
20
20
20
21
21
21
193

ต้องรู้
9
๙
13
17
19
19
19
19
19
17
1๖๐

ควรรู้
7
7
5
3
1
1
1
2
2
4
33

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหำคม 2559
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.1 1 ต 1.1 ป.1/1 ปฏิบัติตำมคำสั่งง่ำย ๆ ที่ฟัง
2 ต 1.1 ป.1/2

3 ต 1.1 ป.1/3

4 ต 1.1 ป.1/4

5 ต 1.2 ป.1/1

6 ต 1.2 ป.1/2
7 ต 1.2 ป.1/3

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน เช่น Stand up./
Sit down./Listen./Repeat./Quiet!/
Stop! etc.
ระบุตัวอักษรและเสียง อ่ำนออกเสียง  ตัวอักษร (letter names) เสียงตัวอักษร
และสะกดคำง่ำยๆ ถูกต้อง
(letter sounds) และสระ (vowel sounds)
ตำมหลักกำรอ่ำน
และกำรสะกดคำ
 หลักกำรอ่ำนออกเสียง เช่น
- กำรออกเสียงพยัญชนะต้นคำ
เลือกภำพตรงตำมควำมหมำยของคำ  คำ กลุ่มคำ และควำมหมำยเกี่ยวกับตนเอง
และกลุ่มคำที่ฟัง
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
อำหำร เครื่องดื่ม และนันทนำกำร
ภำยในวงคำศัพท์ประมำณ ๑๕๐ - ๒๐๐ คำ
(คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
ตอบคำถำมจำกกำรฟังเรื่องใกล้ตวั
 บทอ่ำนเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวหรือนิทำน
ที่มีภำพประกอบ
 ประโยคคำถำมและคำตอบ
- Yes/No Question เช่น
Is it a/an..?
Yes, it is./
No, it is not. etc.
- Wh-Question เช่น
What is it? It is a/an... etc.
พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่ำย ๆ
 บทสนทนำที่ใช้ในกำรทักทำย กล่ำวลำ
ในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล
ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ข้อควำม
ตำมแบบที่ฟัง
ที่ใช้แนะนำตนเอง เช่น Hi/Hello/
Good morning/Good afternoon/
Good evening/I am…/Goodbye./
Bye./Thank you./I am sorry.
How are you?/I am fine. etc.
ใช้คำสั่งง่ำย ๆ ตำมแบบที่ฟัง
 คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน
บอกควำมต้องกำรง่ำย ๆ ของตนเอง  คำศัพท์ สำนวนภำษำ และประโยคที่ใช้
ตำมแบบที่ฟัง
บอกควำมต้องกำร เช่น
I want…/Please,… etc.

ต้องรู้ ควรรู้
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ชั้น
ป.1

ที่
8

9

10

11
12
13
14
15
16

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

ต 1.2 ป.1/4 พูดขอและให้ข้อมูลง่ำย ๆ เกี่ยวกับ  คำศัพท์ สำนวนภำษำ และประโยค
ตนเองตำมแบบที่ฟัง
ที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น
What’s your name?/My name is…/
I am… etc.

ต 1.3 ป.1/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
 คำและประโยคที่ใช้ในกำรพูดให้ข้อมูล
และเรื่องใกล้ตัว
เกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่อง
ใกล้ตัว เช่น บอกชื่อ อำยุ รูปร่ำง ส่วนสูง
สิ่งต่ำง ๆ จำนวน ๑ - ๒๐ สี ขนำด
ตำแหน่งของสิ่งของ

ต 2.1 ป.1/1 พูดและทำท่ำประกอบ
 วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ เช่น
ตำมวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ
กำรใช้สีหน้ำท่ำทำงประกอบกำรพูด
ขณะแนะนำตนเอง กำรสัมผัสมือ
กำรโบกมือ กำรแสดงอำกำรตอบรับ
หรือปฏิเสธ

ต 2.1 ป.1/2 บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับ
 คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกำลสำคัญของ
เทศกำลสำคัญของเจ้ำของภำษำ
เจ้ำของภำษำ เช่น วันคริสต์มำส
วันขึ้นปีใหม่

ต 2.1 ป.1/3 เข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำและ
 กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม เช่น
วัฒนธรรมที่เหมำะกับวัย
กำรเล่นเกม กำรร้องเพลง กำรเล่ำนิทำน
ประกอบท่ำทำง วันคริสต์มำส วันขึ้นปีใหม่

ต 2.2 ป.1/1 ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ  ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย
ภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย

ต 3.1 ป.1/1 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ  คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้อื่น
กำรเรียนรู้อื่น
ต 4.1 ป.1/1 ฟัง/พูดในสถำนกำรณ์ง่ำย ๆ
 กำรใช้ภำษำในกำรฟัง/พูดในสถำนกำรณ์ 
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
ง่ำย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

ต 4.2 ป.1/1 ใช้ภำษำต่ำงประเทศเพื่อรวบรวม  กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรรวบรวม
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวจำกสื่อต่ำง ๆ
รวม 16 ตัวชี้วัด
9 7
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.2 1 ต 1.1 ป.2/1 ปฏิบัติตำมคำสั่ง และคำขอร้อง
ง่ำย ๆ ที่ฟัง

2 ต 1.1 ป.2/2 ระบุตัวอักษรและเสียง
อ่ำนออกเสียงคำ สะกดคำ
และอ่ำนประโยคง่ำย ๆ ถูกต้อง
ตำมหลักกำรอ่ำน
3 ต 1.1 ป.2/3 เลือกภำพตรงตำมควำมหมำย
ของคำ กลุ่มคำ และประโยคที่ฟัง

4 ต 1.1 ป.2/4 ตอบคำถำมจำกกำรฟังประโยค
บทสนทนำ หรือนิทำนง่ำย ๆ
ที่มีภำพประกอบ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน
- คำสั่ง เช่น Show me a/an.../
Open your book..
Don’t talk in class. etc.
- คำขอร้อง เช่น Please come here./
Come here, please.
Don’t make a loud noise, please./
Please don’t make a loud noise. etc.
 ตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ กำรสะกดคำ 
และประโยค
 หลักกำรอ่ำนออกเสียง เช่น
- กำรออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะ
ท้ำยคำ
- กำรออกเสียงเน้นหนัก-เบำในคำ
 คำ กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว (simple sentence) 
และควำมหมำยเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อำหำร เครื่องดื่ม
และนันทนำกำร เป็นวงคำศัพท์สะสมประมำณ
๒๕๐ - ๓๐๐ คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
 ประโยค บทสนทนำ หรือนิทำนที่มีภำพประกอบ 
 ประโยคคำถำมและคำตอบ
- Yes/No Question เช่น
Is this/that a/an..?
Yes, it is./No, it isn’t. etc.
- Wh-Question เช่น
What is this/that/it?
This/that/It is a/an…
How many…?
There is/are…
Where is the…?
It is in/on/under… etc.
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.2 5 ต 1.2 ป.2/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่ำย ๆ
ในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล
ตำมแบบที่ฟัง

6 ต 1.2 ป.2/2 ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ำย ๆ
ตำมแบบที่ฟัง
7 ต 1.2 ป.2/3 บอกควำมต้องกำรง่ำย ๆ
ของตนเองตำมแบบที่ฟัง
8 ต 1.2 ป.2/4 พูดขอและให้ข้อมูลง่ำย ๆ
เกี่ยวกับตนเองตำมแบบที่ฟัง
9 ต 1.3 ป.2/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกล้ตัว
10 ต 2.1 ป.2/1 พูดและทำท่ำประกอบ
ตำมวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ
11 ต 2.1 ป.2/2 บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกำลสำคัญของเจ้ำของภำษำ
12 ต 2.1 ป.2/3 เข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำ
และวัฒนธรรมที่เหมำะกับวัย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 บทสนทนำที่ใช้ในกำรทักทำย กล่ำวลำ

ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ข้อควำมที่ใช้
แนะนำตนเอง เช่น Hi/Hello/Good morning/
Good afternoon/Good evening/
How are you?/I am fine. /I am…/
Goodbye./Bye./Thank you./I am sorry.
etc.
 คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน

 คำศัพท์ สำนวนภำษำ และประโยคที่ใช้บอก
ควำมต้องกำร เช่น I want…/Please,… etc.
 คำศัพท์ สำนวนภำษำ และประโยคที่ใช้ขอ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น What’s
your name?/My name is…/I am… etc.
 คำและประโยคที่ใช้ในกำรพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น
บอกชื่อ อำยุ รูปร่ำง ส่วนสูง สิ่งต่ำง ๆ
จำนวน ๑ - ๓๐ สี ขนำด ตำแหน่งของสิ่งของ
 วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ เช่น กำรใช้สีหน้ำ
ท่ำทำงประกอบกำรพูดขณะแนะนำตนเอง
กำรสัมผัสมือ กำรโบกมือ กำรแสดงอำกำร
ตอบรับหรือปฏิเสธ
 คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกำลสำคัญของเจ้ำของภำษำ
เช่น วันคริสต์มำส วันขึ้นปีใหม่
 กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม เช่น
กำรเล่นเกม กำรร้องเพลง กำรเล่ำนิทำน
ประกอบท่ำทำง วันคริสต์มำส วันขึ้นปีใหม่
 ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย

13 ต 2.2 ป.2/1 ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษร
ของภำษำต่ำงประเทศและ
ภำษำไทย
14 ต 3.1 ป.2/1 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ  คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น
กำรเรียนรู้อื่น
15 ต 4.1 ป.2/1 ฟัง/พูดในสถำนกำรณ์ง่ำย ๆ
 กำรใช้ภำษำในกำรฟัง/พูดในสถำนกำรณ์ง่ำย ๆ
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
16 ต 4.2 ป.2/1 ใช้ภำษำต่ำงประเทศเพื่อรวบรวม  กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรรวบรวมคำศัพท์
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวจำกสื่อต่ำง ๆ
รวม 16 ตัวชี้วัด
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ชั้น
ป.3

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1 ต 1.1 ป.3/1 ปฏิบัติตำมคำสั่งและคำขอร้อง
ที่ฟังหรืออ่ำน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน
- คำสั่ง เช่น Give me a/an.../Draw and
color the picture./Put a/an…in/on/
under a/an…/Don’t eat in class. etc.
- คำขอร้อง เช่น Please take a queue./
Take a queue, please./Don’t make
a loud noise, please./Please don’t
make a loud noise./Can you help
me, please? etc.
2 ต 1.1 ป.3/2 อ่ำนออกเสียงคำ สะกดคำ
 คำ กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว และบทพูดเข้ำจังหวะ 
อ่ำนกลุ่มคำ ประโยค และบทพูด
และกำรสะกดคำ
เข้ำจังหวะ (chant) ง่ำย ๆ
 หลักกำรอ่ำนออกเสียง เช่น
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
- กำรออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะ
ท้ำยคำ
- กำรออกเสียงเน้นหนัก-เบำในคำและกลุ่มคำ
3 ต 1.1 ป.3/3 เลือก/ระบุภำพหรือสัญลักษณ์
 กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์ และควำมหมำย 
ตรงตำมควำมหมำยของกลุ่มคำ
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
และประโยคที่ฟัง
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อำหำร เครื่องดื่ม
และนันทนำกำร เป็นวงคำศัพท์สะสมประมำณ
๓๕๐ - ๔๕๐ คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
4 ต 1.1 ป.3/4 ตอบคำถำมจำกกำรฟังหรืออ่ำน  ประโยค บทสนทนำ หรือนิทำนที่มีภำพประกอบ 
ประโยค บทสนทนำ หรือนิทำน  ประโยคคำถำมและคำตอบ
ง่ำย ๆ
- Yes/No Question เช่น
Is/Are/Can…?
Yes,…is/are/can./
No,…isn’t/aren’t/can’t. etc.
- Wh-Question เช่น
What is this/that/it?
This/that/It is a/an…
How many…?
There is/are…
Where is/are…?
It is
in/on/under…
They are
etc.
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ชั้น
ป.3

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
5 ต 1.2 ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่ำย ๆ
ในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล
ตำมแบบที่ฟัง

6 ต 1.2 ป.3/2 ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ำย ๆ
ตำมแบบที่ฟัง
7 ต 1.2 ป.3/3 บอกควำมต้องกำรง่ำย ๆ
ของตนเองตำมแบบที่ฟัง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 บทสนทนำที่ใช้ในกำรทักทำย กล่ำวลำ
ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ข้อควำม
ที่ใช้แนะนำตนเอง เช่น Hi/Hello/
Good morning /Good afternoon/
Good evening/I am sorry. How are you?
I’m fine. Thank you. And you?/
Nice to see you./Nice to see you too./
Goodbye./Bye./See you soon/later./
Thanks./Thank you./Thank you very
much./You’re welcome. etc.
 คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน

 คำศัพท์ สำนวนภำษำ และประโยคที่ใช้บอก
ควำมต้องกำร เช่น Please,…/May I go out?/
May I come in? etc.
8 ต 1.2 ป.3/4 พูดขอและให้ข้อมูลง่ำย ๆ เกี่ยวกับ  คำศัพท์ สำนวนภำษำ และประโยคที่ใช้ขอ
ตนเองและเพื่อนตำมแบบที่ฟัง
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน เช่น
What’s your name? My name is…
What time is it? It is one o’clock.
What is this? It is a/an…
How many…are there?
There is a/an…/ There are…
Who is…? He /She is… etc.
9 ต 1.2 ป.3/5 บอกควำมรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ  คำและประโยคที่ใช้แสดงควำมรู้สึก เช่น ดีใจ
สิ่งต่ำง ๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่ำง ๆ เสียใจ ชอบ ไม่ชอบ เช่น Yeah!/Great!/
ตำมแบบที่ฟัง
Cool!/I’m happy./I like cats./
I don’t like snakes. etc.
10 ต 1.3 ป.3/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
 คำและประโยคที่ใช้ในกำรพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
และเรื่องใกล้ตัว
ตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น
บอกชื่อ อำยุ รูปร่ำง ส่วนสูง สิ่งต่ำง ๆ
จำนวน ๑ - ๕๐ สี ขนำด ตำแหน่งของสิ่งของ

ต้องรู้ ควรรู้
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.3 11 ต 1.3 ป.3/2 จัดหมวดหมู่คำตำมประเภทของ
บุคคล สัตว์ และสิ่งของตำมที่ฟัง
หรืออ่ำน
12 ต 2.1 ป.3/1 พูดและทำท่ำประกอบตำมมำรยำท
สังคม/วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ
13 ต 2.1 ป.3/2 บอกชื่อและคำศัพท์ง่ำย ๆ เกี่ยวกับ
เทศกำล/วันสำคัญ/งำนฉลอง และ
ชีวิตควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของภำษำ
14 ต 2.1 ป.3/3 เข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำ
และวัฒนธรรมที่เหมำะกับวัย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 คำ กลุ่มคำที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ 
และสิ่งของ เช่น กำรระบุ/เชื่อมโยง
ควำมสัมพันธ์ของภำพกับคำหรือกลุ่มคำ
โดยใช้ภำพ แผนภูมิ แผนภำพ แผนผัง

 มำรยำทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ
เช่น กำรขอบคุณ ขอโทษ กำรใช้สีหน้ำท่ำทำง
ประกอบกำรพูดขณะแนะนำตนเอง กำรสัมผัสมือ
กำรโบกมือ กำรแสดงอำกำรตอบรับหรือปฏิเสธ

 คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกำล/วันสำคัญ/งำนฉลอง
และชีวิตควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของภำษำ
เช่น วันคริสต์มำส วันขึ้นปีใหม่ เครื่องแต่งกำย
อำหำร เครื่องดื่ม

 กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม เช่น
กำรเล่นเกม กำรร้องเพลง กำรเล่ำนิทำน
ประกอบท่ำทำง วันคริสต์มำส วันขึ้นปีใหม่

 ควำมแตกต่ำงของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ
และประโยคของภำษำต่ำงประเทศ
และภำษำไทย
 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น 

15 ต 2.2 ป.3/1 บอกควำมแตกต่ำงของเสียงตัวอักษร
คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ำย ๆ
ของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย
16 ต 3.1 ป.3/1 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้อื่น
17 ต 4.1 ป.3/1 ฟัง/พูดในสถำนกำรณ์ง่ำย ๆ
 กำรใช้ภำษำในกำรฟัง/พูดในสถำนกำรณ์ง่ำย ๆ
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
18 ต 4.2 ป.3/1 ใช้ภำษำต่ำงประเทศเพื่อรวบรวม  กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรรวบรวมคำศัพท์
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวจำกสื่อต่ำง ๆ
รวม 18 ตัวชี้วัด
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340
ชั้น
ป.4

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1 ต 1.1 ป.4/1 ปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้อง และ
คำแนะนำ (instructions) ง่ำย ๆ
ที่ฟังหรืออ่ำน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน
และคำแนะนำในกำรเล่นเกม กำรวำดภำพ
หรือกำรทำอำหำรและเครื่องดื่ม
- คำสั่ง เช่น Look at the…/here/over
there./Say it again./Read and draw./
Put a/an…in/on/under a/an…/
Don’t go over there. etc.
- คำขอร้อง เช่น Please take a queue./
Take a queue, please./Can you help
me, please? etc.
- คำแนะนำ เช่น You should read
everyday./Think before you speak./
- คำศัพท์ที่ใช้ในกำรเล่นเกม Start./
My turn./Your turn./Roll the dice./
Count the number./Finish./
- คำบอกลำดับขั้นตอน First,... Second,…
Then,… Finally,... etc.
2 ต 1.1 ป.4/2 อ่ำนออกเสียงคำ สะกดคำ
 คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อควำม บทพูดเข้ำจังหวะ 
อ่ำนกลุ่มคำ ประโยค ข้อควำมง่ำย ๆ และกำรสะกดคำ
และบทพูดเข้ำจังหวะถูกต้อง
 กำรใช้พจนำนุกรม
ตำมหลักกำรอ่ำน
 หลักกำรอ่ำนออกเสียง เช่น
- กำรออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะ
ท้ำยคำ
- กำรออกเสียงเน้นหนัก-เบำ ในคำและกลุ่มคำ
- กำรออกเสียงตำมระดับเสียงสูง-ต่ำในประโยค
3 ต 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภำพหรือสัญลักษณ์
 กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์ เครื่องหมำย 
หรือเครื่องหมำยตรงตำมควำมหมำย และควำมหมำยเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
ของประโยคและข้อควำมสั้น ๆ
โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อำหำร เครื่องดื่ม
ที่ฟังหรืออ่ำน
เวลำว่ำงและนันทนำกำร สุขภำพและสวัสดิกำร
กำรซื้อ-ขำย และลมฟ้ำอำกำศ เป็นวงคำศัพท์
สะสมประมำณ ๕๕๐ - ๗๐๐ คำ
(คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนำมธรรม)
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ชั้น
ป.4

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
4 ต 1.1 ป.4/4 ตอบคำถำมจำกกำรฟังและอ่ำน
ประโยค บทสนทนำ และนิทำน
ง่ำย ๆ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 ประโยค บทสนทนำ นิทำนที่มีภำพประกอบ
คำถำมเกี่ยวกับใจควำมสำคัญของเรื่อง เช่น
ใคร ทำอะไร ที่ไหน
- Yes/No Question เช่น
Is/Are/Can…? Yes,…is/are/can./
No,…isn’t/aren’t/can’t.
Do/Does/Can/Is/Are...?
Yes/No… etc.
- Wh-Question เช่น
Who is/are…? He/She is…/They are…
What…?/Where…? It is …/They are…
What...doing? …is/am/are… etc.
- Or-Question เช่น
Is this/it a/an…...or a/an…?
It is a/an… etc.

5 ต 1.2 ป.4/1 พูด/เขียนโต้ตอบในกำรสื่อสำร  บทสนทนำที่ใช้ในกำรทักทำย กล่ำวลำ
ระหว่ำงบุคคล
ขอบคุณ ขอโทษ กำรพูดแทรกอย่ำงสุภำพ
ประโยค/ข้อควำมที่ใช้แนะนำตนเอง เพื่อน
และบุคคลใกล้ตัว และสำนวนกำรตอบรับ
เช่น Hi/Hello/Good morning/
Good afternoon/Good evening/I am sorry./
How are you?/I’m fine. Thank you.
And you?/Hello. I am…/Hello,…I am…
This is my sister. Her name is…
Hello,…/Nice to see you.
Nice to see you too./Goodbye./Bye./
See you soon/later./Thanks./
Thank you./Thank you very much./
You’re welcome./It’s O.K. etc.

6 ต 1.2 ป.4/2 ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และคำขออนุญำต  คำสั่ง คำขอร้อง และคำขออนุญำต
ง่ำย ๆ
ที่ใช้ในห้องเรียน

7 ต 1.2 ป.4/3 พูด/เขียนแสดงควำมต้องกำร
 คำศัพท์ สำนวนภำษำ และประโยคที่ใช้
ของตนเอง และขอควำมช่วยเหลือ แสดงควำมต้องกำรและขอควำมช่วยเหลือ
ในสถำนกำรณ์ง่ำย ๆ
ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เช่น I want …/
Please…/May…?/I need your help./
Please help me./Help me! etc.
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342
ชั้น
ป.4

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
8 ต 1.2 ป.4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
 คำศัพท์ สำนวนภำษำ และประโยคที่ใช้ขอ
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและครอบครัว และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งใกล้ตัว เพื่อน
และครอบครัว เช่น
What’s your name? My name is…
What time is it? It is one o’clock.
What is this? It is a/an…
How many…are there?
There is a/an…/ There are…
Where is the ….? It is in/on/under… etc.
9 ต 1.2 ป.4/5 พูดแสดงควำมรู้สึกของตนเอง
 คำและประโยคที่ใช้แสดงควำมรู้สึก เช่น ดีใจ
เกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัว และ
เสียใจ ชอบ ไม่ชอบ รัก ไม่รัก เช่น
กิจกรรมต่ำง ๆ ตำมแบบที่ฟัง
I/You/We/They like…/He/She likes…
I/You/We/They love…/He/She loves…
I/You/We/They don’t like/love/feel…
He/She doesn’t like/love/feel…
I/You/We/They feel… etc.
10 ต 1.3 ป.4/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประโยคและข้อควำมที่ใช้ในกำรพูดให้ข้อมูล
และเรื่องใกล้ตัว
เกี่ยวกับตนเอง บุคคล สัตว์ และเรื่องใกล้ตัว
เช่น ชื่อ อำยุ รูปร่ำง สี ขนำด รูปทรง สิ่งต่ำง ๆ
จำนวน ๑ - ๑๐๐ วัน เดือน ปี ฤดูกำล
ตำแหน่งของสิ่งต่ำง ๆ
 เครื่องหมำยวรรคตอน
11 ต 1.3 ป.4/2 พูด/วำดภำพแสดงควำมสัมพันธ์  คำ กลุ่มคำที่มีควำมหมำยสัมพันธ์กับสิ่งต่ำง ๆ
ของสิ่งต่ำง ๆ ใกล้ตัวตำมที่ฟัง
ใกล้ตัว เช่น กำรระบุ/เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์
หรืออ่ำน
ของภำพกับคำ หรือกลุ่มคำ โดยใช้ภำพ
แผนภูมิ แผนภำพ แผนผัง
12 ต 1.3 ป.4/3 พูดแสดงควำมคิดเห็นง่ำย ๆ
 ประโยคที่ใช้ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัว
เรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัว
13 ต 2.1 ป.4/1 พูดและทำท่ำประกอบอย่ำงสุภำพ  มำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ
ตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรม เช่น กำรขอบคุณ ขอโทษ กำรใช้สีหน้ำท่ำทำง
ของเจ้ำของภำษำ
ประกอบกำรพูดขณะแนะนำตนเอง กำรสัมผัสมือ
กำรโบกมือ กำรแสดงควำมรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ
กำรแสดงอำกำรตอบรับหรือปฏิเสธ

ต้องรู้ ควรรู้
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.4 14 ต 2.1 ป.4/2 ตอบคำถำมเกี่ยวกับเทศกำล/
วันสำคัญ/งำนฉลอง และ
ชีวิตควำมเป็นอยู่ง่ำย ๆ
ของเจ้ำของภำษำ
15 ต 2.1 ป.4/3 เข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำ
และวัฒนธรรมที่เหมำะกับวัย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 คำศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกำล/วันสำคัญ/
งำนฉลอง และชีวิตควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของภำษำ
เช่น วันคริสต์มำส วันขึ้นปีใหม่ เครื่องแต่งกำย
ฤดูกำล อำหำร เครื่องดื่ม
 กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม เช่น
กำรเล่นเกม กำรร้องเพลง กำรเล่ำนิทำน
ประกอบท่ำทำง วันคริสต์มำส วันขึ้นปีใหม่
 ควำมแตกต่ำงของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ
และประโยคของภำษำต่ำงประเทศ
และภำษำไทย
 ควำมเหมือน/ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเทศกำล
และงำนฉลองตำมวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ
กับของไทย

16 ต 2.2 ป.4/1 บอกควำมแตกต่ำงของเสียงตัวอักษร
คำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อควำม
ของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย
17 ต 2.2 ป.4/2 บอกควำมเหมือน/ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงเทศกำลและงำนฉลอง
ตำมวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ
กับของไทย
18 ต 3.1 ป.4/1 ค้นคว้ำ รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง  กำรค้นคว้ำ กำรรวบรวม และกำรนำเสนอ
กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นและ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น
นำเสนอด้วยกำรพูด/กำรเขียน
19 ต 4.1 ป.4/1 ฟังและพูด/อ่ำนในสถำนกำรณ์  กำรใช้ภำษำในกำรฟังและพูด/อ่ำน
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
ในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
สถำนศึกษำ
และสถำนศึกษำ
20 ต 4.2 ป.4/1 ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น  กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น
และรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ
และกำรรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ
รวม 20 ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้
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ชั้น
ป.5

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1 ต 1.1 ป.5/1 ปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้อง และ
คำแนะนำง่ำย ๆ ที่ฟังและอ่ำน

2 ต 1.1 ป.5/2 อ่ำนออกเสียงประโยค ข้อควำม
และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้อง
ตำมหลักกำรอ่ำน

3 ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วำดภำพ สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมำยตรงตำมควำมหมำย
ของประโยคและข้อควำมสั้น ๆ
ที่ฟังหรืออ่ำน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน ภำษำท่ำทำง
และคำแนะนำในกำรเล่นเกม กำรวำดภำพ
หรือกำรทำอำหำรและเครื่องดื่ม
- คำสั่ง เช่น Look at the…/here/over
there./Say it again./Read and draw./
Put a/an…in/on/under a/an…/
Don’t go over there. etc.
- คำขอร้อง เช่น Please take a queue./
Take a queue, please./
Can/Could you help me, please? etc.
- คำแนะนำ เช่น You should read
everyday./Think before you speak./
- คำศัพท์ที่ใช้ในกำรเล่นเกม Start./
My turn./Your turn./Roll the dice./
Count the number./Finish./
- คำบอกลำดับขั้นตอน First,... Second,…
Next,…Then,… Finally,... etc.
 ประโยค ข้อควำม และบทกลอน
 กำรใช้พจนำนุกรม
 หลักกำรอ่ำนออกเสียง เช่น
- กำรออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะ
ท้ำยคำ
- กำรออกเสียงเน้นหนัก-เบำในคำและกลุ่มคำ
- กำรออกเสียงตำมระดับเสียงสูง-ต่ำ
ในประโยค
- กำรออกเสียงเชื่อมโยง (linking sound)
ในข้อควำม
- กำรออกเสียงบทกลอนตำมจังหวะ
 กลุ่มคำ ประโยคผสม ข้อควำม สัญลักษณ์
เครื่องหมำย และควำมหมำยเกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อำหำร
เครื่องดื่ม เวลำว่ำงและนันทนำกำร สุขภำพ
และสวัสดิกำร กำรซื้อ-ขำย และลมฟ้ำอำกำศ
เป็นวงคำศัพท์สะสมประมำณ ๗๕๐ - ๙๕๐ คำ
(คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนำมธรรม)

ต้องรู้ ควรรู้
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ชั้น
ป.5

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
4 ต 1.1 ป.5/4 บอกใจควำมสำคัญ และตอบคำถำม  ประโยค บทสนทนำ นิทำน หรือเรื่องสั้น ๆ

จำกกำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ
คำถำมเกี่ยวกับใจควำมสำคัญของเรื่อง เช่น
และนิทำนง่ำย ๆหรือเรื่องสั้น ๆ
ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร
- Yes/No Question เช่น
Is/Are/Can…? Yes,…is/are/can./
No,…isn’t/aren’t/can’t.
Do/Does/Can/Is/Are...?
Yes/No… etc.
- Wh-Question เช่น
Who is/are…?
He/She is…/They are…
What…?/Where…?
It is …/They are…
What...doing? ...is/am/are… etc.
- Or-Question เช่น
Is this/it a/an...or a/an…?
It is a/an… etc.
5 ต 1.2 ป.5/1 พูด/เขียนโต้ตอบในกำรสื่อสำร  บทสนทนำที่ใช้ในกำรทักทำย กล่ำวลำ ขอบคุณ 
ระหว่ำงบุคคล
ขอโทษ ชมเชย กำรพูดแทรกอย่ำงสุภำพ
ประโยค/ข้อควำมที่ใช้แนะนำตนเอง เพื่อน
และบุคคลใกล้ตัว และสำนวนกำรตอบรับ
เช่น Hi/Hello/Good morning /Good
afternoon/Good evening/I am sorry./
How are you?/I’m fine. Thank you.
And you?/ Hello. I am…/ Hello,…I am…
This is my sister. Her name is… /
Hello,…/Nice to see you. Nice to see
you too./Goodbye./Bye./See you
soon/later./Good/Very good./Thanks./
Thank you./Thank you very much./
You’re welcome./It’s O.K. etc.
6 ต 1.2 ป.5/2 ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญำต  คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญำต คำแนะนำ

และให้คำแนะนำง่ำย ๆ
ที่มี ๑ - ๒ ขั้นตอน
7 ต 1.2 ป.5/3 พูด/เขียนแสดงควำมต้องกำร
 คำศัพท์ สำนวนภำษำ และประโยคที่ใช้บอก

ขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับและ
ควำมต้องกำร ขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือ เช่น Please…/
ในสถำนกำรณ์ง่ำย ๆ
May…?/I need…/Help me!/Can/Could…?/
Yes,.../No,… etc.
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ชั้น
ป.5

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

8 ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
 คำศัพท์ สำนวนภำษำ และประโยคที่ใช้ขอ
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว
และเรื่องใกล้ตัว
และเรื่องใกล้ตัว เช่น
What do you do? I’m a/an…
What is she/he? She/He is a/an (อำชีพ)
How old/tall…? I am…
Is/Are/Can…or…? …is/are/can…
Is/Are…going to…or…?
…is/are going to… etc.
9 ต 1.2 ป.5/5 พูด/เขียนแสดงควำมรู้สึกของตนเอง  คำและประโยคที่ใช้แสดงควำมรู้สึกและกำรให้ 
เกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัว
เหตุผล เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีควำมสุข
และกิจกรรมต่ำง ๆ พร้อมทั้ง
เศร้ำ หิว รสชำติ เช่น
ให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ
I’m…/He/She/It is…/You/We/They are…
I/You/We/They like…/He /She likes…
because…
I/You/We/They love…/He /She loves…
because…
I/You/We/They don’t like/love/feel…
because…
He /She doesn’t like/love/feel…
because…
I/You/We/They feel…because… etc.

10 ต 1.3 ป.5/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประโยคและข้อควำมที่ใช้ในกำรให้ข้อมูล
และเรื่องใกล้ตัว
เกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สถำนที่ และกิจกรรมต่ำง ๆ
เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัว
จำนวน ๑ - ๕๐๐ ลำดับที่ วัน เดือน ปี ฤดูกำล
เวลำ สภำพดินฟ้ำอำกำศ อำรมณ์ ควำมรู้สึก สี
ขนำด รูปทรง ตำแหน่งของสิ่งต่ำง ๆ
 เครื่องหมำยวรรคตอน

11 ต 1.3 ป.5/2 เขียนภำพ แผนผัง และแผนภูมิ  คำ กลุ่มคำ ประโยคที่แสดงข้อมูล
แสดงข้อมูลต่ำง ๆ ตำมที่ฟัง
และควำมหมำยของเรื่องต่ำง ๆ
หรืออ่ำน
ภำพ แผนผัง แผนภูมิ ตำรำง

12 ต 1.3 ป.5/3 พูดแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
 ประโยคที่ใช้ในกำรพูดแสดงควำมคิดเห็น
เรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัว
เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัว
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.5 13 ต 2.1 ป.5/1 ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยำท่ำทำง  กำรใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยำท่ำทำง
อย่ำงสุภำพตำมมำรยำทสังคม
ตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของ
และวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ
ภำษำ เช่น กำรขอบคุณ ขอโทษ กำรใช้สีหน้ำ
ท่ำทำงประกอบกำรพูดขณะแนะนำตนเอง
กำรสัมผัสมือ กำรโบกมือ กำรแสดงควำมรู้สึก
ชอบ/ไม่ชอบ กำรกล่ำวอวยพร กำรแสดงอำกำร
ตอบรับหรือปฏิเสธ
14 ต 2.1 ป.5/2 ตอบคำถำม/บอกควำมสำคัญ
 ข้อมูลและควำมสำคัญของเทศกำล/วันสำคัญ/
ของเทศกำล/วันสำคัญ/งำนฉลอง
งำนฉลองและชีวิตควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของภำษำ
และชีวิตควำมเป็นอยู่ง่ำย ๆ
เช่น วันคริสต์มำส วันขึ้นปีใหม่ เครื่องแต่งกำย
ของเจ้ำของภำษำ
ฤดูกำล อำหำร เครื่องดื่ม
15 ต 2.1 ป.5/3 เข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำ
 กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม เช่น
และวัฒนธรรมตำมควำมสนใจ
กำรเล่นเกม กำรร้องเพลง กำรเล่ำนิทำน
วันขอบคุณพระเจ้ำ วันคริสต์มำส วันขึ้นปีใหม่
16 ต 2.2 ป.5/1 บอกควำมเหมือน/ควำมแตกต่ำง  ควำมเหมือน/ควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ระหว่ำงกำรออกเสียงประโยค
กำรออกเสียงประโยคชนิดต่ำง ๆ
ชนิดต่ำง ๆ กำรใช้เครื่องหมำย
ของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย
วรรคตอน และกำรลำดับคำ
 กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอนและกำรลำดับคำ
(order) ตำมโครงสร้ำงประโยค
ตำมโครงสร้ำงประโยคของภำษำต่ำงประเทศ
ของภำษำต่ำงประเทศ
และภำษำไทย
และภำษำไทย
17 ต 2.2 ป.5/2 บอกควำมเหมือน/ควำมแตกต่ำง  ควำมเหมือน/ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเทศกำล
ระหว่ำงเทศกำลและงำนฉลอง
และงำนฉลองของเจ้ำของภำษำกับของไทย
ของเจ้ำของภำษำกับของไทย
18 ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้ำ รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง  กำรค้นคว้ำ กำรรวบรวม และกำรนำเสนอ
กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น
และนำเสนอด้วยกำรพูด/กำรเขียน
19 ต 4.1 ป.5/1 ฟัง พูด และอ่ำน/เขียน
 กำรใช้ภำษำในกำรฟัง พูด และอ่ำน/เขียน
ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
ในห้องเรียนและสถำนศึกษำ
และสถำนศึกษำ
20 ต 4.2 ป.5/1 ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น  กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น
และรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ
และกำรรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ
รวม 20 ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้
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ชั้น
ป.6

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1 ต 1.1 ป.6/1 ปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้อง
และคำแนะนำที่ฟังและอ่ำน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 คำสั่ง คำขอร้อง ภำษำท่ำทำง และคำแนะนำ
ในกำรเล่นเกม กำรวำดภำพ กำรทำอำหำร
และเครื่องดื่ม และกำรประดิษฐ์
- คำสั่ง เช่น Look at the…/here/over
there./Say it again./Read and draw./
Put a/an…in/on/under a/an…/
Don’t go over there. etc.
- คำขอร้อง เช่น Please look up the
meaning in a dictionary./Look up
the meaning in a dictionary, please./
Can/Could you help me, please? etc.
- คำแนะนำ เช่น You should read everyday./
Think before you speak./
- คำศัพท์ที่ใช้ในกำรเล่นเกม Start./
My turn./Your turn./Roll the dice./
Count the number./Finish./
- คำบอกลำดับขั้นตอน First,… Second,…
Next,… Then,… Finally,… etc.
2 ต 1.1 ป.6/2 อ่ำนออกเสียงข้อควำม นิทำน
 ข้อควำม นิทำน และบทกลอน
และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้อง
 กำรใช้พจนำนุกรม
ตำมหลักกำรอ่ำน
 หลักกำรอ่ำนออกเสียง เช่น
- กำรออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะ
ท้ำยคำ
- กำรออกเสียงเน้นหนัก-เบำในคำและกลุ่มคำ
- กำรออกเสียงตำมระดับเสียงสูง-ต่ำในประโยค
- กำรออกเสียงเชื่อมโยง (linking sound)
ในข้อควำม
- กำรออกเสียงบทกลอนตำมจังหวะ
3 ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุประโยค หรือข้อควำม  ประโยคหรือข้อควำม สัญลักษณ์ เครื่องหมำย
สั้น ๆ ตรงตำมภำพ สัญลักษณ์
และควำมหมำยเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
หรือเครื่องหมำยทีอ่ ่ำน
โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อำหำร เครื่องดื่ม
เวลำว่ำงและนันทนำกำร สุขภำพและสวัสดิกำร
กำรซื้อ–ขำย และลมฟ้ำอำกำศ เป็นวงคำศัพท์
สะสมประมำณ ๑,๐๕๐ - ๑,๒๐๐ คำ
(คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนำมธรรม)

ต้องรู้ ควรรู้
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ชั้น
ป.6

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

4 ต 1.1 ป.6/4 บอกใจควำมสำคัญและตอบคำถำม  ประโยค บทสนทนำ นิทำน หรือเรื่องเล่ำ
จำกกำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ
คำถำมเกี่ยวกับใจควำมสำคัญของเรื่อง เช่น
นิทำนง่ำย ๆ และเรื่องเล่ำ
ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่ำงไร ทำไม
- Yes/No Question เช่น
Is/Are/Can…? Yes,…is/are/can./
No,…isn’t/aren’t/can’t.
Do/Does/Can/Is/Are...?
Yes/No… etc.
- Wh-Question เช่น
Who is/are…?
He /She is…/They are…
What…?/Where…?
It is …/They are…
What...doing? …is/am/are… etc.
- Or-Question เช่น
Is this/it a/an...or a/an…?
It is a/an…
Is/Are/Was/Were/Did…or…? etc.
5 ต 1.2 ป.6/1 พูด/เขียนโต้ตอบในกำรสื่อสำร  บทสนทนำที่ใช้ในกำรทักทำย กล่ำวลำ ขอบคุณ 
ระหว่ำงบุคคล
ขอโทษ ชมเชย กำรพูดแทรกอย่ำงสุภำพ
ประโยค/ข้อควำมที่ใช้แนะนำตนเอง เพื่อน
และบุคคลใกล้ตัว และสำนวนกำรตอบรับ เช่น
Hi/ Hello/Good morning/Good afternoon/
Good evening/I am sorry./
How are you?/I’m fine./Very well./
Thank you. And you?/Hello. I am… /
Hello,…I am… This is my sister.
Her name is… Hello,…/Nice to see you.
Nice to see you, too./Goodbye./Bye./
See you soon/later./Great!/Good./
Very good. Thank you./Thank you very
much./You’re welcome./It’s O.K./
That’s O.K./That’s all right./Not at all./
Don’t worry./Never mind./Excuse me./
Excuse me, Sir./Miss./Madam. etc.
6 ต 1.2 ป.6/2 ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญำต  คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญำต และคำแนะนำ 
และให้คำแนะนำ
ที่มี ๒ - ๓ ขั้นตอน
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ชั้น
ป.6

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
7 ต 1.2 ป.6/3 พูด/เขียนแสดงควำมต้องกำร
ขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ในสถำนกำรณ์ง่ำย ๆ
8 ต 1.2 ป.6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว
และเรื่องใกล้ตัว

9 ต 1.2 ป.6/5 พูด/เขียนแสดงควำมรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัว
กิจกรรมต่ำง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผล
สั้น ๆ ประกอบ

10 ต 1.3 ป.6/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

11 ต 1.3 ป.6/2 เขียนภำพ แผนผัง แผนภูมิและ
ตำรำงแสดงข้อมูลต่ำง ๆ ที่ฟัง
หรืออ่ำน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 คำศัพท์ สำนวนภำษำ และประโยคที่ใช้บอก

ควำมต้องกำร ขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือ เช่น
Please…/May…?/I need…/Help me!/
Can/Could…?/Yes,.../No,… etc.
 คำศัพท์ สำนวนภำษำ และประโยคที่ใช้ขอ

และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว
และเรื่องใกล้ตัว เช่น
What do you do? I’m a/an…
What is she /he? She/He is a/an (อำชีพ)
How old/tall…? I am…
Is/Are/Can…or…? …is/are/can…
Is/Are…going to…or…?
…is/are going to… etc.
 คำและประโยคที่ใช้แสดงควำมรู้สึก

และกำรให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ
ดีใจ เสียใจ มีควำมสุข เศร้ำ หิว รสชำติ สวย
น่ำเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี เช่น
I’m…/He/She/It is…/You/We/They are…
I/You/We/They like…/He/She likes…
because…
I/You/We/They love…/He/She loves…
because…
I/You/We/They don’t like/love/feel…
because…
He /She doesn’t like/love/feel…
because…
I/You/We/They feel…because… etc.
 ประโยคและข้อควำมที่ใช้ในกำรให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน เพื่อน
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล
สิ่งต่ำง ๆ จำนวน ๑ - ๑,๐๐๐ ลำดับที่ วัน
เดือน ปี ฤดูกำล เวลำ กิจกรรมที่ทำ สี ขนำด
รูปทรง ตำแหน่งของสิ่งต่ำง ๆ ทิศทำงง่ำย ๆ
สภำพดินฟ้ำอำกำศ อำรมณ์ ควำมรู้สึก
 เครื่องหมำยวรรคตอน
 คำ กลุ่มคำ และประโยคที่มีควำมหมำย

สัมพันธ์กับภำพ แผนผัง แผนภูมิ และตำรำง
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.6 12 ต 1.3 ป.6/3 พูด/เขียนแสดงควำมคิดเห็น
 ประโยคที่ใช้ในกำรแสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัว
13 ต 2.1 ป.6/1 ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยำท่ำทำง  กำรใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยำท่ำทำง
อย่ำงสุภำพ เหมำะสม ตำมมำรยำท ตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของ
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ เจ้ำของภำษำ เช่น กำรขอบคุณ ขอโทษ
กำรใช้สีหน้ำท่ำทำงประกอบกำรพูด
ขณะแนะนำตนเอง กำรสัมผัสมือ กำรโบกมือ
กำรแสดงควำมรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ กำรกล่ำว
อวยพร กำรแสดงอำกำรตอบรับหรือปฏิเสธ
14 ต 2.1 ป.6/2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกำล/วันสำคัญ/  ข้อมูลและควำมสำคัญของเทศกำล/
งำนฉลอง/ชีวิตควำมเป็นอยู่
วันสำคัญ/งำนฉลองและชีวิตควำมเป็นอยู่
ของเจ้ำของภำษำ
ของเจ้ำของภำษำ เช่น วันคริสต์มำส
วันขึ้นปีใหม่ เครื่องแต่งกำย ฤดูกำล
อำหำร เครื่องดื่ม
15 ต 2.1 ป.6/3 เข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำ
 กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม เช่น
และวัฒนธรรมตำมควำมสนใจ
กำรเล่นเกม กำรร้องเพลง กำรเล่ำนิทำน
วันขอบคุณพระเจ้ำ วันคริสต์มำส วันขึ้นปีใหม่
16 ต 2.2 ป.6/1 บอกควำมเหมือน/ควำมแตกต่ำง  ควำมเหมือน/ควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ระหว่ำงกำรออกเสียงประโยค
กำรออกเสียงประโยคชนิดต่ำง ๆ
ชนิดต่ำง ๆ กำรใช้เครื่องหมำย
ของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย
วรรคตอน และกำรลำดับคำ
 กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอนและกำรลำดับคำ
ตำมโครงสร้ำงประโยคของ
ตำมโครงสร้ำงประโยคของภำษำต่ำงประเทศ
ภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย
และภำษำไทย
17 ต 2.2 ป.6/2 เปรียบเทียบควำมเหมือน/
 กำรเปรียบเทียบควำมเหมือน/ควำมแตกต่ำง
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเทศกำล
ระหว่ำงเทศกำล งำนฉลองและประเพณี
งำนฉลองและประเพณีของ
ของเจ้ำของภำษำกับของไทย
เจ้ำของภำษำกับของไทย
18 ต 3.1 ป.6/1 ค้นคว้ำ รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง  กำรค้นคว้ำ กำรรวบรวม และกำรนำเสนอ
กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น
จำกแหล่งกำรเรียนรู้ และนำเสนอ
ด้วยกำรพูด/กำรเขียน
19 ต 4.1 ป.6/1 ใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  กำรใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถำนศึกษำ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถำนศึกษำ
20 ต 4.2 ป.6/1 ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น  กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น
และรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ
และกำรรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ
รวม 20 ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้
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ชั้น
ม.1

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1 ต 1.1 ม.1/1 ปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้อง
คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ำย ๆ
ที่ฟังและอ่ำน

2 ต 1.1 ม.1/2 อ่ำนออกเสียงข้อควำม นิทำน
และบทร้อยกรอง (poem) สั้น ๆ
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจง
ในกำรทำอำหำรและเครื่องดื่ม กำรประดิษฐ์
กำรใช้ยำ/สลำกยำ กำรบอกทิศทำง
ป้ำยประกำศต่ำง ๆ หรือกำรใช้อุปกรณ์
- คำสั่ง เช่น Look at the…/here/over
there./Say it again/Read and draw./
Put a/an…in/on/under a/an…/Go to
the window and open it./Take out
the book, open on page ๑๗ and
read it./Don’t go over there./
Don’t be late. etc.
- คำขอร้อง เช่น Please look up the
meaning in a dictionary./Look up
the meaning in a dictionary, please./
Can/Could you help me, please?/
Excuse me, could you …? etc.
- คำแนะนำ เช่น You should read every
day./Think before you speak./
- คำศัพท์ที่ใช้ในกำรเล่นเกม Start./ My turn./
Your turn./Roll the dice./Count the
number./Finish. etc.
- คำสันธำน (conjunction) เช่น and/but/or
- ตัวเชื่อม (connective words) เช่น
First,… Second,… Third,… Next,…
Then,… Finally,… etc.

 ข้อควำม นิทำน และบทร้อยกรอง
 กำรใช้พจนำนุกรม
 หลักกำรอ่ำนออกเสียง เช่น
- กำรออกเสียงพยัญชนะต้นคำ
และพยัญชนะท้ำยคำ
- กำรออกเสียงเน้นหนัก-เบำในคำและกลุ่มคำ
- กำรออกเสียงตำมระดับเสียงสูง-ต่ำ
ในประโยค
- กำรแบ่งวรรคตอนในกำรอ่ำน
- กำรอ่ำนบทร้อยกรองตำมจังหวะ
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ชั้น
ม.1

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

3 ต 1.1 ม.1/3 เลือก/ระบุประโยคและข้อควำม  ประโยคหรือข้อควำม และควำมหมำย
ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
(non-text information) ที่อ่ำน
สิ่งแวดล้อม อำหำร เครื่องดื่ม เวลำว่ำง
และนันทนำกำร สุขภำพและสวัสดิกำร
กำรซื้อ-ขำย ลมฟ้ำอำกำศ กำรศึกษำและ
อำชีพ กำรเดินทำงท่องเที่ยว กำรบริกำร
สถำนที่ ภำษำ และวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นวงคำศัพท์สะสมประมำณ
๑,๔๐๐ - ๑,๕๕๐ คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม
และนำมธรรม)
 กำรตีควำม/ถ่ำยโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อ
ที่ไม่ใช่ควำมเรียง เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมำย
กรำฟ แผนภูมิ ตำรำง ภำพสัตว์ สิ่งของ บุคคล
สถำนที่ต่ำง ๆ โดยใช้ Comparison of
adjectives/adverbs/Contrast : but,
although/Quantity words เช่น many/
much/a lot of/lots of/some/any/
a few/few/a little/little etc.

4 ต 1.1 ม.1/4 ระบุหัวข้อเรื่อง (topic)
 บทสนทนำ นิทำน เรื่องสั้น และเรื่องจำกสื่อ
ใจควำมสำคัญ (main idea)
ประเภทต่ำง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วำรสำร
และตอบคำถำมจำกกำรฟัง
วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์
และอ่ำนบทสนทนำ นิทำน
 กำรจับใจควำมสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง
และเรื่องสั้น
ใจควำมสำคัญ รำยละเอียดสนับสนุนคำถำม
เกี่ยวกับใจควำมสำคัญของเรื่อง เช่น ใคร
ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่ำงไร ทำไม ใช่หรือไม่
- Yes/No Question
- Wh-Question
- Or-Question
- Tenses : present simple/
present continuous/
past simple/future simple etc.
- Simple sentence/Compound
sentence
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ชั้น
ม.1

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

5 ต 1.2 ม.1/1 สนทนำแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ  ภำษำที่ใช้ในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล เช่น
ตนเอง กิจกรรม และสถำนกำรณ์
กำรทักทำย กล่ำวลำ ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย
ต่ำง ๆ ในชีวติ ประจำวัน
กำรพูดแทรกอย่ำงสุภำพ กำรชักชวน
ประโยค/ข้อควำมที่ใช้แนะนำตนเอง เพื่อน
และบุคคลใกล้ตัว และสำนวนกำรตอบรับ
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวิตประจำวัน

6 ต 1.2 ม.1/2 ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ
 คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจง
และคำชี้แจงตำมสถำนกำรณ์

7 ต 1.2 ม.1/3 พูดและเขียนแสดงควำมต้องกำร  ภำษำที่ใช้ในกำรแสดงควำมต้องกำร
ขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับ
ขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
และปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือ
กำรให้ควำมช่วยเหลือ เช่น
ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม Please…/…, please./I’d like…/I need…/
May/Can/Could…?/Yes,../Please do./
Certainly./Yes, of course./Sure./
Go right ahead./Need some help?/
What can I do to help?/Would you like
any help?/I’m afraid…/I’m sorry, but…/
Sorry, but… etc.

8 ต 1.2 ม.1/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล  คำศัพท์ สำนวนภำษำ ประโยค และข้อควำม
และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
ที่ใช้ในกำรขอและให้ข้อมูล และแสดง
เรื่องที่ฟังหรืออ่ำนอย่ำงเหมำะสม
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่ำน
9 ต 1.2 ม.1/5 พูดและเขียนแสดงควำมรู้สึก
 ภำษำที่ใช้ในกำรแสดงควำมรู้สึก ควำมคิดเห็น 
และควำมคิดเห็นของตนเอง
และให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ
เกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัว
เสียใจ มีควำมสุข เศร้ำ หิว รสชำติ สวย
กิจกรรมต่ำง ๆ พร้อมทั้ง
น่ำเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี จำกข่ำว เหตุกำรณ์
ให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ
สถำนกำรณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น Nice/
อย่ำงเหมำะสม
Very nice./Well done!/Congratulations./
I like… because… /I love…because…/
I feel… because…/I think…/I believe…/
I agree/disagree… /I don’t believe…/
I have no idea…/Oh no! etc.
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

ม.1 10 ต 1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยำยเกี่ยวกับตนเอง  ประโยคและข้อควำมที่ใช้ในกำรบรรยำย
กิจวัตรประจำวัน ประสบกำรณ์
เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบกำรณ์
และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เช่น กำรเดินทำง
กำรรับประทำนอำหำร กำรเรียน กำรเล่นกีฬำ
ฟังเพลง กำรอ่ำนหนังสือ กำรท่องเที่ยว

11 ต 1.3 ม.1/2 พูด/เขียนสรุปใจควำมสำคัญ/
 กำรจับใจควำมสำคัญ/แก่นสำระ
แก่นสำระ (theme) ที่ได้จำกกำร
กำรวิเครำะห์ควำม/เรื่อง/เหตุกำรณ์
วิเครำะห์เรื่อง/เหตุกำรณ์ที่อยู่ใน
ที่อยู่ในควำมสนใจ เช่น ประสบกำรณ์
ควำมสนใจของสังคม
ภำพยนตร์ กีฬำ เพลง

12 ต 1.3 ม.1/3 พูด/เขียนแสดงควำมคิดเห็น
 กำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรให้เหตุผล
เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่ำง ๆ
ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่ำง ๆ
ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ
ใกล้ตัว
ประกอบ

13 ต 2.1 ม.1/1 ใช้ภำษำ น้ำเสียง และกิริยำท่ำทำง  กำรใช้ภำษำ น้ำเสียง และกิริยำท่ำทำง
สุภำพ เหมำะสม ตำมมำรยำทสังคม ในกำรสนทนำตำมมำรยำทสังคมและ
และวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ
วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ เช่น กำรขอบคุณ
ขอโทษ กำรชมเชย กำรใช้สีหน้ำท่ำทำง
ประกอบกำรพูดขณะแนะนำตนเอง
กำรสัมผัสมือ กำรโบกมือ กำรแสดงควำมรู้สึก
ชอบ/ไม่ชอบ กำรกล่ำวอวยพร กำรแสดงอำกำร
ตอบรับหรือปฏิเสธ

14 ต 2.1 ม.1/2 บรรยำยเกี่ยวกับเทศกำล วันสำคัญ  ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของเทศกำล
ชีวิตควำมเป็นอยู่และประเพณีของ วันสำคัญ ชีวิตควำมเป็นอยู่ และประเพณี
เจ้ำของภำษำ
ของเจ้ำของภำษำ

15 ต 2.1 ม.1/3 เข้ำร่วม/จัดกิจกรรมทำงภำษำ
 กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม เช่น
และวัฒนธรรมตำมควำมสนใจ
กำรเล่นเกม กำรร้องเพลง กำรเล่ำนิทำน
วันขอบคุณพระเจ้ำ วันคริสต์มำส วันขึ้นปีใหม่
วันวำเลนไทน์

16 ต 2.2 ม.1/1 บอกควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง  ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ระหว่ำงกำรออกเสียงประโยค
กำรออกเสียงประโยคชนิดต่ำง ๆ
ชนิดต่ำง ๆ กำรใช้เครื่องหมำย
ของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย
วรรคตอน และกำรลำดับคำ
 กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอนและกำรลำดับคำ
ตำมโครงสร้ำงประโยคของ
ตำมโครงสร้ำงประโยคของภำษำต่ำงประเทศ
ภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย
และภำษำไทย
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ม.1 17 ต 2.2 ม.1/2 เปรียบเทียบควำมเหมือนและ
 กำรเปรียบเทียบควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง 
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเทศกำล
ระหว่ำงเทศกำล งำนฉลอง วันสำคัญ และชีวิต
งำนฉลอง วันสำคัญ และชีวิต
ควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของภำษำกับของไทย
ควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของภำษำ
กับของไทย

18 ต 3.1 ม.1/1 ค้นคว้ำ รวบรวม และสรุปข้อมูล/  กำรค้นคว้ำ กำรรวบรวม กำรสรุป
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ และกำรนำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริง
กำรเรียนรู้อื่นจำกแหล่งกำรเรียนรู้
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น
และนำเสนอด้วยกำรพูด/กำรเขียน

19 ต 4.1 ม.1/1 ใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/  กำรใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/
สถำนกำรณ์จำลองที่เกิดขึ้น
สถำนกำรณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
ในห้องเรียนและสถำนศึกษำ
และสถำนศึกษำ

20 ต 4.2 ม.1/1 ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น/  กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น/
ค้นคว้ำควำมรู้/ข้อมูลต่ำง ๆ
กำรค้นคว้ำควำมรู้/ข้อมูลต่ำง ๆ จำกสื่อ
จำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ
และแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ในกำรศึกษำต่อ
ในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ และประกอบอำชีพ
รวม 20 ตัวชี้วัด
19
1
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.2 1 ต 1.1 ม.2/1 ปฏิบัติตำมคำขอร้อง คำแนะนำ
คำชี้แจง และคำอธิบำยง่ำย ๆ
ที่ฟังและอ่ำน

2 ต 1.1 ม.2/2 อ่ำนออกเสียงข้อควำม ข่ำว
ประกำศ และบทร้อยกรองสั้น ๆ
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

3 ต 1.1 ม.2/3 ระบุ/เขียนประโยคและข้อควำม
ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง
รูปแบบต่ำง ๆ ที่อ่ำน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบำย
เช่น กำรทำอำหำรและเครื่องดื่ม กำรประดิษฐ์
กำรใช้ยำ/สลำกยำ กำรบอกทิศทำง กำรใช้อุปกรณ์
- Passive Voice ที่ใช้ในโครงสร้ำงประโยค
ง่ำย ๆ เช่น is/are + Past Participle
- คำสันธำน (conjunction) เช่น and/but/
or/ before/after etc.
- ตัวเชื่อม (connective words) เช่น
First,… Second,… Third,… Fourth,…
Finally,… etc.
 ข้อควำม ข่ำว ประกำศ และบทร้อยกรอง
 กำรใช้พจนำนุกรม
 หลักกำรอ่ำนออกเสียง เช่น
- กำรออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะ
ท้ำยคำ
- กำรออกเสียงเน้นหนัก-เบำในคำและกลุ่มคำ
- กำรออกเสียงตำมระดับเสียงสูง-ต่ำในประโยค
- กำรออกเสียงเชื่อมโยงในข้อควำม
- กำรแบ่งวรรคตอนในกำรอ่ำน
- กำรอ่ำนบทร้อยกรองตำมจังหวะ
 ประโยคหรือข้อควำม และควำมหมำยเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อำหำร
เครื่องดื่ม เวลำว่ำงและนันทนำกำร สุขภำพ
และสวัสดิกำร กำรซื้อ-ขำย ลมฟ้ำอำกำศ
กำรศึกษำและอำชีพ กำรเดินทำงท่องเที่ยว
กำรบริกำร สถำนที่ ภำษำ และวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี เป็นวงคำศัพท์สะสมประมำณ
๑,๗๕๐ - ๑,๙๐๐ คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม
และนำมธรรม)
 กำรตีควำม/ถ่ำยโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อ
ที่ไม่ใช่ควำมเรียง เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมำย
กรำฟ แผนภูมิ แผนผัง ตำรำง ภำพสัตว์
สิ่งของ บุคคล สถำนที่ต่ำง ๆ โดยใช้
Comparison of adjectives/adverbs/
Contrast : but, although/Quantity words
เช่น many/much/a lot of/lots of/some/
any/a few/few/a little/little etc.

ต้องรู้ ควรรู้
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.2 4 ต 1.1 ม.2/4 เลือกหัวข้อเรื่อง ใจควำมสำคัญ
บอกรำยละเอียดสนับสนุน
(supporting detail) และแสดง
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และอ่ำน พร้อมทั้งให้เหตุผล
และยกตัวอย่ำงง่ำย ๆ ประกอบ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 บทสนทนำ เรื่องสั้น และเรื่องจำกสื่อ
ประเภทต่ำง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วำรสำร
วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์
 กำรจับใจควำมสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง
ใจควำมสำคัญ รำยละเอียดสนับสนุน
คำถำมเกี่ยวกับใจควำมสำคัญของเรื่อง
เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่ำงไร
ทำไม ใช่หรือไม่
- Yes/No Question
- Wh-Question
- Or-Question
etc.
 ประโยคที่ใช้ในกำรแสดงควำมคิดเห็น
กำรให้เหตุผล และกำรยกตัวอย่ำง เช่น
I think…/I feel…/I believe…
- คำสันธำน (conjunctions) and/but/or/
because/so/before/after
- ตัวเชื่อม (connective words) First,…
Next,… After,… Then,… Finally,… etc.
- Tenses : present simple/present
continuous/present perfect/
past simple/future tense etc.
- Simple sentence/Compound sentence

5 ต 1.2 ม.2/1 สนทนำแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ  ภำษำที่ใช้ในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล เช่น
ตนเอง เรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัว และ
กำรทักทำย กล่ำวลำ ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวิตประจำวัน กำรพูดแทรกอย่ำงสุภำพ กำรชักชวน
อย่ำงเหมำะสม
ประโยค/ข้อควำมที่ใช้แนะนำตนเอง เพื่อน
และบุคคลใกล้ตัว และสำนวนกำรตอบรับ
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวิตประจำวัน
6 ต 1.2 ม.2/2 ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง  คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบำย 
และคำอธิบำยตำมสถำนกำรณ์
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ชั้น
ม.2

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
7 ต 1.2 ม.2/3 พูดและเขียนแสดงควำมต้องกำร  ภำษำที่ใช้ในกำรแสดงควำมต้องกำร เสนอและ
เสนอและให้ควำมช่วยเหลือ ตอบรับ ให้ควำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
และปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือ
กำรให้ควำมช่วยเหลือในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม เช่น Please…/…, please./I’d like…/I need… /
May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./
Certainly./Yes, of course./Sure./
Go right ahead./Need some help?/
What can I do to help?/Would you like
any help?/I’m afraid…/I’m sorry, but…/
Sorry, but… etc.
8 ต 1.2 ม.2/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล  คำศัพท์ สำนวนภำษำ ประโยค และข้อควำม
บรรยำย และแสดงควำมคิดเห็น
ที่ใช้ในกำรขอและให้ข้อมูล บรรยำย
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่ำน
และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
อย่ำงเหมำะสม
หรืออ่ำน
9 ต 1.2 ม.2/5 พูดและเขียนแสดงควำมรู้สึก
 ภำษำที่ใช้ในกำรแสดงควำมรู้สึก ควำมคิดเห็น
และควำมคิดเห็นของตนเอง
และให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ
เกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ กิจกรรม
ดีใจ เสียใจ มีควำมสุข เศร้ำ หิว รสชำติ สวย
และประสบกำรณ์ พร้อมทั้ง
น่ำเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี จำกข่ำว เหตุกำรณ์
ให้เหตุผลประกอบอย่ำงเหมำะสม สถำนกำรณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น
Nice./Very nice./Well done!/
Congratulations on… /I like…because…/
I love… because…/I feel… because…/
I think…/I believe…/I agree/ disagree…/
I’m afraid I don’t like…/I don’t believe…/
I have no idea…/Oh no! etc.
10 ต 1.3 ม.2/1 พูดและเขียนบรรยำยเกี่ยวกับตนเอง  กำรบรรยำยข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
กิจวัตรประจำวัน ประสบกำรณ์และ ประจำวัน ประสบกำรณ์ ข่ำว/เหตุกำรณ์
ข่ำว/เหตุกำรณ์ที่อยู่ในควำมสนใจ
ที่อยู่ในควำมสนใจของสังคม เช่น
ของสังคม
กำรเดินทำง กำรรับประทำนอำหำร
กำรเล่นกีฬำ/ดนตรี กำรฟังเพลง
กำรอ่ำนหนังสือ กำรท่องเที่ยว กำรศึกษำ
สภำพสังคม เศรษฐกิจ
11 ต 1.3 ม.2/2 พูดและเขียนสรุปใจควำมสำคัญ/  กำรจับใจควำมสำคัญ/แก่นสำระ หัวข้อเรื่อง
แก่นสำระ หัวข้อเรื่อง (topic)
กำรวิเครำะห์เรื่อง/ข่ำว/เหตุกำรณ์
ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์เรื่อง/ข่ำว/
ที่อยู่ในควำมสนใจ เช่น ประสบกำรณ์
เหตุกำรณ์ที่อยู่ในควำมสนใจ
ภำพยนตร์ กีฬำ ดนตรี เพลง
ของสังคม

ต้องรู้ ควรรู้
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

ม.2 12 ต 1.3 ม.2/3 พูดและเขียนแสดงควำมคิดเห็น  กำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรให้เหตุผล
เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัว ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัว
และประสบกำรณ์ พร้อมทั้ง
และประสบกำรณ์
ให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ

13 ต 2.1 ม.2/1 ใช้ภำษำ น้ำเสียง และกิริยำท่ำทำง  กำรใช้ภำษำ น้ำเสียง และกิริยำท่ำทำง
เหมำะกับบุคคลและโอกำส
ในกำรสนทนำ ตำมมำรยำทสังคมและ
ตำมมำรยำทสังคม และวัฒนธรรม วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ เช่น กำรขอบคุณ
ของเจ้ำของภำษำ
ขอโทษ กำรชมเชย กำรใช้สีหน้ำท่ำทำง
ประกอบกำรพูดขณะแนะนำตนเอง
กำรสัมผัสมือ กำรโบกมือ กำรแสดงควำมรู้สึก
ชอบ/ไม่ชอบ กำรกล่ำวอวยพร กำรแสดงอำกำร
ตอบรับหรือปฏิเสธ

14 ต 2.1 ม.2/2 อธิบำยเกี่ยวกับเทศกำล วันสำคัญ  ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของเทศกำล
ชีวิตควำมเป็นอยู่ และประเพณี
วันสำคัญ ชีวิตควำมเป็นอยู่ และประเพณี
ของเจ้ำของภำษำ
ของเจ้ำของภำษำ

15 ต 2.1 ม.2/3 เข้ำร่วม/จัดกิจกรรมทำงภำษำ
 กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม เช่น
และวัฒนธรรมตำมควำมสนใจ
กำรเล่นเกม กำรร้องเพลง กำรเล่ำนิทำน
วันขอบคุณพระเจ้ำ วันคริสต์มำส
วันขึ้นปีใหม่ วันวำเลนไทน์

16 ต 2.2 ม.2/1 เปรียบเทียบและอธิบำยควำมเหมือน  กำรเปรียบเทียบและกำรอธิบำยควำมเหมือน
และควำมแตกต่ำงระหว่ำง
และควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรออกเสียง
กำรออกเสียงประโยคชนิดต่ำง ๆ
ประโยคชนิดต่ำง ๆ ของภำษำต่ำงประเทศ
และกำรลำดับคำตำมโครงสร้ำง
และภำษำไทย
ประโยคของภำษำต่ำงประเทศ
 กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอนและกำรลำดับคำ
และภำษำไทย
ตำมโครงสร้ำงประโยคของภำษำต่ำงประเทศ
และภำษำไทย
17 ต 2.2 ม.2/2 เปรียบเทียบและอธิบำย
 กำรเปรียบเทียบและกำรอธิบำยควำมเหมือน 
ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง
และควำมแตกต่ำงระหว่ำงชีวิตควำมเป็นอยู่
ระหว่ำงชีวิตควำมเป็นอยู่
และวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของไทย
และวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ
กับของไทย

18 ต 3.1 ม.2/1 ค้นคว้ำ รวบรวม และสรุปข้อมูล/  กำรค้นคว้ำ กำรรวบรวม กำรสรุป
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ และกำรนำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริง
กำรเรียนรู้อื่นจำกแหล่งกำรเรียนรู้
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น
และนำเสนอด้วยกำรพูด/กำรเขียน
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.2 19 ต 4.1 ม.2/1 ใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/  กำรใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/
สถำนกำรณ์จำลองที่เกิดขึ้น
สถำนกำรณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
ในห้องเรียน สถำนศึกษำ และชุมชน สถำนศึกษำ และชุมชน
20 ต 4.2 ม.2/1 ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น/  กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น/
ค้นคว้ำ รวบรวมและสรุปควำมรู้/
กำรค้นคว้ำควำมรู้/ข้อมูลต่ำง ๆ จำกสื่อ
ข้อมูลต่ำง ๆ จำกสื่อและแหล่ง
และแหล่งกำรเรียนรู้ตำ่ ง ๆ ในกำรศึกษำต่อ
กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ในกำรศึกษำต่อ
และประกอบอำชีพ
และประกอบอำชีพ
21 ต 4.2 ม.2/2 เผยแพร่/ประชำสัมพันธ์ข้อมูล
 กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรเผยแพร่/
ข่ำวสำรของโรงเรียน
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของโรงเรียน
เป็นภำษำต่ำงประเทศ
เช่น กำรทำหนังสือเล่มเล็กแนะนำโรงเรียน
กำรทำแผ่นปลิว ป้ำยคำขวัญ คำเชิญชวน
แนะนำโรงเรียน กำรนำเสนอข้อมูลข่ำวสำร
ในโรงเรียนเป็นภำษำต่ำงประเทศ
รวม 21 ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.3 1 ต 1.1 ม.3/1 ปฏิบัติตำมคำขอร้อง คำแนะนำ
คำชี้แจง และคำอธิบำยที่ฟัง
และอ่ำน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบำย
ในกำรประดิษฐ์ กำรบอกทิศทำง ป้ำยประกำศ
ต่ำง ๆ กำรใช้อุปกรณ์
- Passive Voice ที่ใช้ในโครงสร้ำงประโยค
ง่ำย ๆ เช่น is/are + past participle
- คำสันธำน (conjunction) เช่น and/
but/or/before/after/because etc.
- ตัวเชื่อม (connective words) เช่น First,…
Second,…Third,… Fourth,… Next,…
Then,… Finally,… etc.
2 ต 1.1 ม.3/2 อ่ำนออกเสียงข้อควำม ข่ำว
 ข้อควำม ข่ำว โฆษณำ และบทร้อยกรอง
โฆษณำ และบทร้อยกรองสั้น ๆ  กำรใช้พจนำนุกรม
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
 หลักกำรอ่ำนออกเสียง เช่น
- กำรออกเสียงพยัญชนะต้นคำ และพยัญชนะ
ท้ำยคำ สระเสียงสั้น สระเสียงยำว สระประสม
- กำรออกเสียงเน้นหนัก-เบำในคำและกลุ่มคำ
- กำรออกเสียงตำมระดับเสียงสูง-ต่ำในประโยค
- กำรออกเสียงเชื่อมโยงในข้อควำม
- กำรแบ่งวรรคตอนในกำรอ่ำน
- กำรอ่ำนบทร้อยกรองตำมจังหวะ
3 ต 1.1 ม.3/3 ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง  ประโยค ข้อควำม และควำมหมำยเกี่ยวกับ
รูปแบบต่ำง ๆ ให้สัมพันธ์กับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม
ประโยคและข้อควำมที่ฟัง
อำหำร เครื่องดื่ม เวลำว่ำงและนันทนำกำร
หรืออ่ำน
สุขภำพและสวัสดิกำร กำรซื้อ-ขำย ลมฟ้ำ
อำกำศ กำรศึกษำและอำชีพ กำรเดินทำง
ท่องเที่ยว กำรบริกำร สถำนที่ ภำษำ และ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เป็นวงคำศัพท์
สะสมประมำณ 2,100 – 2,250 คำ
(คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนำมธรรม)
 กำรตีควำม/ถ่ำยโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อ
ที่ไม่ใช่ควำมเรียง เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมำย
กรำฟ แผนภูมิ ตำรำง ภำพสัตว์ สิ่งของ บุคคล
สถำนที่ต่ำง ๆ โดยใช้ Comparison of
adjectives/adverbs/Contrast : but,
although/Quantity words เช่น many/
much/a lot of/lots of/some/any/
a few/few/a little/little etc.

ต้องรู้ ควรรู้
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ม.3 4 ต 1.1 ม.3/4 เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง
 กำรจับใจควำมสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง
ใจควำมสำคัญ รำยละเอียด
ใจควำมสำคัญ รำยละเอียดสนับสนุนจำก
สนับสนุน และแสดงควำมคิดเห็น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่ำน
หนังสือพิมพ์ วำรสำร วิทยุ โทรทัศน์
จำกสื่อประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้ง
เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต
ให้เหตุผลและยกตัวอย่ำง
 คำถำมเกี่ยวกับใจควำมสำคัญของเรื่อง เช่น
ประกอบ
ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่ำงไร ทำไม
ใช่หรือไม่
- Yes/No Question
- Wh-Question
- Or-Question etc.
 ประโยคที่ใช้ในกำรแสดงควำมคิดเห็น
กำรให้เหตุผลและกำรยกตัวอย่ำง เช่น
I think…/I feel…/I believe…/
I agree/disagree…/I don’t believe…/
I have no idea…
- if clauses
- so…that/such…that
- คำสันธำน (conjunctions) and/but/or/
because/so/before/after etc.
- Infinitive pronouns: some, any,
someone, anyone, everyone, one,
ones etc.
- Tenses: present simple/
present continuous/ present perfect/
past simple/ future tense etc.
- Simple sentence/ Compound
sentence/ Complex sentence

5 ต 1.2 ม.3/1 สนทนำและเขียนโต้ตอบข้อมูล  ภำษำที่ใช้ในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล เช่น
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่ำง ๆ
กำรทักทำย กล่ำวลำ ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย
ใกล้ตัว สถำนกำรณ์ ข่ำว
กำรพูดแทรกอย่ำงสุภำพ กำรชักชวน
เรื่องที่อยู่ในควำมสนใจของสังคม กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่อง
เรื่องใกล้ตัว สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวิตประจำวัน
และเหมำะสม
กำรสนทนำ/เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และบุคคลใกล้ตัว สถำนกำรณ์ ข่ำว
เรื่องที่อยู่ในควำมสนใจในชีวิตประจำวัน
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ม.3 6 ต 1.2 ม.3/2 ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ

 คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบำย
คำชี้แจง และคำอธิบำย
ที่มีขั้นตอนซับซ้อน
อย่ำงเหมำะสม

7 ต 1.2 ม.3/3 พูดและเขียนแสดงควำมต้องกำร  ภำษำที่ใช้ในกำรแสดงควำมต้องกำร เสนอ
เสนอและให้ควำมช่วยเหลือ ตอบรับ และให้ควำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
และปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือ กำรให้ควำมช่วยเหลือในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
เช่น Please…/…, please./I’d like…/
อย่ำงเหมำะสม
I need…/May/Can/Could…?/Yes,../
Please do./Certainly./Yes, of course./
Sure./Go right ahead./Need some
help?/What can I do to help?/
Would you like any help?/I’m afraid…/
I’m sorry, but…/Sorry, but… etc.

8 ต 1.2 ม.3/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล  คำศัพท์ สำนวนภำษำ ประโยค และข้อควำม
อธิบำย เปรียบเทียบ และแสดง
ที่ใช้ในกำรขอและให้ข้อมูล อธิบำย เปรียบเทียบ
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
หรืออ่ำนอย่ำงเหมำะสม
หรืออ่ำน
9 ต 1.2 ม.3/5 พูดและเขียนบรรยำยควำมรู้สึก  ภำษำที่ใช้ในกำรแสดงควำมรู้สึก ควำมคิดเห็น 
และควำมคิดเห็นของตนเอง
และให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ
เกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ กิจกรรม
เสียใจ มีควำมสุข เศร้ำ หิว รสชำติ สวย
ประสบกำรณ์ และข่ำว/เหตุกำรณ์ น่ำเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี จำกข่ำว เหตุกำรณ์
พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
สถำนกำรณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น
อย่ำงเหมำะสม
Nice./Very nice./ Well done!/
Congratulations on... /I like…because…/
I love… because… /I feel… because…
I think…/I believe…/I agree/ disagree…/
I’m afraid …/I don’t like…/I don’t
believe…/I have no idea…/Oh no! etc.

10 ต 1.3 ม.3/1 พูดและเขียนบรรยำยเกี่ยวกับ  กำรบรรยำยเกี่ยวกับตนเอง ประสบกำรณ์
ตนเอง ประสบกำรณ์ ข่ำว/
ข่ำว/เหตุกำรณ์/ประเด็นที่อยู่ในควำมสนใจ
เหตุกำรณ์/เรื่อง/ประเด็นต่ำง ๆ
ของสังคม เช่น กำรเดินทำง กำรรับประทำน
ที่อยู่ในควำมสนใจของสังคม
อำหำร กำรเล่นกีฬำ/ดนตรี กำรฟังเพลง
กำรอ่ำนหนังสือ กำรท่องเที่ยว กำรศึกษำ
สภำพสังคม เศรษฐกิจ
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ม.3 11 ต 1.3 ม.3/2 พูดและเขียนสรุปใจควำมสำคัญ/  กำรจับใจควำมสำคัญ/แก่นสำระ หัวข้อเรื่อง

แก่นสำระ หัวข้อเรื่องที่ได้จำก
กำรวิเครำะห์เรื่อง/ข่ำว/เหตุกำรณ์/
กำรวิเครำะห์เรื่อง/ข่ำว/เหตุกำรณ์/ สถำนกำรณ์ที่อยู่ในควำมสนใจ เช่น
สถำนกำรณ์ที่อยู่ในควำมสนใจ
ประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
ของสังคม
ภำพยนตร์ กีฬำ ดนตรี เพลง

12 ต 1.3 ม.3/3 พูดและเขียนแสดงควำมคิดเห็น  กำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรให้เหตุผล
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบกำรณ์
ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบกำรณ์
และเหตุกำรณ์ พร้อมทั้ง
และเหตุกำรณ์
ให้เหตุผลประกอบ

13 ต 2.1 ม.3/1 เลือกใช้ภำษำ น้ำเสียง และ
 กำรเลือกใช้ภำษำ น้ำเสียง และกิริยำท่ำทำง
กิริยำท่ำทำงเหมำะกับบุคคล
ในกำรสนทนำตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรม
และโอกำส ตำมมำรยำทสังคม
ของเจ้ำของภำษำ เช่น กำรขอบคุณ ขอโทษ
และวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ
กำรชมเชย กำรใช้สีหน้ำท่ำทำงประกอบ
กำรพูดขณะแนะนำตนเอง กำรสัมผัสมือ
กำรโบกมือ กำรแสดงควำมรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ
กำรกล่ำวอวยพร กำรแสดงอำกำรตอบรับ
หรือปฏิเสธ

14 ต 2.1 ม.3/2 อธิบำยเกี่ยวกับชีวิตควำมเป็นอยู่  ชีวิตควำมเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม
ขนบธรรมเนียม และประเพณี
และประเพณีของเจ้ำของภำษำ
ของเจ้ำของภำษำ

15 ต 2.1 ม.3/3 เข้ำร่วม/จัดกิจกรรมทำงภำษำ  กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม เช่น
และวัฒนธรรมตำมควำมสนใจ
กำรเล่นเกม กำรร้องเพลง กำรเล่ำนิทำน
วันขอบคุณพระเจ้ำ วันคริสต์มำส วันขึ้นปีใหม่
วันวำเลนไทน์

16 ต 2.2 ม.3/1 เปรียบเทียบและอธิบำย
 กำรเปรียบเทียบและกำรอธิบำยควำมเหมือน
ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง
และควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรออกเสียง
ระหว่ำงกำรออกเสียงประโยค
ประโยคชนิดต่ำง ๆ ของภำษำต่ำงประเทศ
ชนิดต่ำง ๆ และกำรลำดับคำ
และภำษำไทย
ตำมโครงสร้ำงประโยคของ
 กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอนและกำรลำดับคำ
ภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย ตำมโครงสร้ำงประโยคของภำษำต่ำงประเทศ
และภำษำไทย

17 ต 2.2 ม.3/2 เปรียบเทียบและอธิบำย
 กำรเปรียบเทียบและกำรอธิบำยควำมเหมือน
ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง
และควำมแตกต่ำงระหว่ำงชีวิตควำมเป็นอยู่
ระหว่ำงชีวิตควำมเป็นอยู่
และวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของไทย
และวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ กำรนำวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำไปใช้
กับของไทย และนำไปใช้
อย่ำงเหมำะสม
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ม.3 18 ต 3.1 ม.3/1 ค้นคว้ำ รวบรวม และสรุปข้อมูล/
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้อื่นจำกแหล่งกำรเรียนรู้
และนำเสนอด้วยกำรพูด
และกำรเขียน
19 ต 4.1 ม.3/1 ใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/
สถำนกำรณ์จำลองที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียน สถำนศึกษำ ชุมชน
และสังคม
20 ต 4.2 ม.3/1 ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น/
ค้นคว้ำ รวบรวม และสรุปควำมรู้/
ข้อมูลต่ำง ๆ จำกสื่อและแหล่งกำร
เรียนรู้ต่ำง ๆในกำรศึกษำต่อและ
ประกอบอำชีพ
21 ต 4.2 ม.3/2 เผยแพร่/ประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำรของโรงเรียน ชุมชน
และท้องถิ่น เป็นภำษำต่ำงประเทศ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 กำรค้นคว้ำ กำรรวบรวม กำรสรุป
และกำรนำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริง
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น

ต้องรู้ ควรรู้


 กำรใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/
สถำนกำรณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
สถำนศึกษำ ชุมชน และสังคม



 กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น/
กำรค้นคว้ำควำมรู้/ข้อมูลต่ำง ๆ จำกสื่อ
และแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ในกำรศึกษำต่อ
และประกอบอำชีพ



 กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรเผยแพร่/
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของโรงเรียน
ชุมชน และท้องถิ่น เช่น กำรทำหนังสือเล่มเล็ก
แนะนำโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น
กำรทำแผ่นปลิว ป้ำยคำขวัญ คำเชิญชวน
แนะนำโรงเรียนและสถำนที่สำคัญในชุมชน
และท้องถิ่น กำรนำเสนอข้อมูลข่ำวสำร
ในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น
เป็นภำษำต่ำงประเทศ
รวม 21 ตัวชี้วัด
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367
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ม.4 - 6 1 ต 1.1 ม.4 - 6/1 ปฏิบัติตำมคำแนะนำในคู่มือ
 คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบำย คำบรรยำย 
กำรใช้งำนต่ำง ๆ คำชี้แจง
เช่น ประกำศเตือนภัยต่ำง ๆ ยำและกำรใช้ยำ
คำอธิบำย และคำบรรยำยที่ฟัง
กำรใช้อุปกรณ์และสิ่งของ กำรสืบค้นข้อมูล
และอ่ำน
ทำงอินเทอร์เน็ต
- Modal verb : should/ought to/
need/ have to/must + verb
ที่เป็น infinitive without to เช่น
You should have it after meal.
(Active Voice)/ The doses must
be divided. (Passive Voice)
- Direct/Indirect Speech
- คำสันธำน (conjunction) and/but/
or/so/not only…but also/
both…and/as well as/after/
because etc.
- ตัวเชื่อม (connective words) เช่น
First,… Second,… Third,… Fourth,…
Next,… Then,… Finally,… etc.
2 ต 1.1 ม.4 - 6/2 อ่ำนออกเสียงข้อควำม ข่ำว
 ข้อควำม ข่ำว ประกำศ โฆษณำ บทร้อยกรอง 
ประกำศ โฆษณำ บทร้อยกรอง
และบทละครสั้น
และบทละครสั้น (skit) ถูกต้อง  กำรใช้พจนำนุกรม
ตำมหลักกำรอ่ำน
 หลักกำรอ่ำนออกเสียง เช่น
- กำรออกเสียงพยัญชนะต้นคำและ
พยัญชนะท้ำยคำ สระเสียงสั้น
สระเสียงยำว สระประสม
- กำรออกเสียงเน้นหนัก - เบำในคำ
และกลุ่มคำ
- กำรออกเสียงตำมระดับเสียงสูง-ต่ำ
ในประโยค
- กำรออกเสียงเชื่อมโยงในข้อควำม
- กำรแบ่งวรรคตอนในกำรอ่ำน
- กำรอ่ำนบทร้อยกรองตำมจังหวะ
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ม.4 - 6 3 ต 1.1 ม.4 - 6/3 อธิบำยและเขียนประโยค
 ประโยคและข้อควำม

และข้อควำมให้สัมพันธ์กับสื่อ  กำรตีควำม/ถ่ำยโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อ
ที่ไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำง ๆ
ที่ไม่ใช่ควำมเรียง เช่น ภำพ แผนผัง กรำฟ
ที่อ่ำน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อ
แผนภูมิ ตำรำง อักษรย่อ จำกกลุ่มสำระ
ที่ไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำง ๆ
กำรเรียนรู้อื่นด้วยกำรพูดและกำรเขียน
ให้สัมพันธ์กับประโยค และ
อธิบำย โดยใช้ Comparison of
ข้อควำมที่ฟังหรืออ่ำน
adjectives/adverbs/Contrast : but,
although, however, in spite of…/
Logical connectives เช่น caused by/
followed by/consist of. etc.
4 ต 1.1 ม.4 - 6/4 จับใจควำมสำคัญ วิเครำะห์ควำม  เรื่องที่เป็นสำรคดีและบันเทิงคดี

สรุปควำม ตีควำม และแสดง  กำรจับใจควำมสำคัญ กำรสรุปควำม
ควำมคิดเห็นจำกกำรฟังและ
กำรวิเครำะห์ควำม กำรตีควำม
อ่ำนเรื่องที่เป็นสำรคดีและ
 กำรใช้ skimming/scanning/guessing/
บันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผล
context clue
และยกตัวอย่ำงประกอบ
 ประโยคที่ใช้ในกำรแสดงควำมคิดเห็น
กำรให้เหตุผลและกำรยกตัวอย่ำง เช่น
I believe…/ I agree with… but…/
Well, I must say…/ What do you
think of /about…?/I think/don’t
think…?/ What’s your opinion
about…?/ In my opinion…/
- if clauses
- so…that/such…that
- too to…/enough to…
- on the other hand,…
- other (s)/another/the other (s)
- คำสันธำน (conjunctions)
because/and/so/but/
however/because of/
due to/owing to etc.
- Infinitive pronouns: some, any,
someone, anyone, everyone,
one, ones etc.
- Tenses: present simple/
present continuous/
present perfect/
past simple/future tense etc.
- Simple sentence/Compound
sentence/Complex sentence
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.4 - 6 5 ต 1.2 ม.4 - 6/1 สนทนำและเขียนโต้ตอบข้อมูล  ภำษำที่ใช้ในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่ำง ๆ
เช่น กำรทักทำย กล่ำวลำ ขอบคุณ
ใกล้ตัว ประสบกำรณ์ สถำนกำรณ์ ขอโทษ ชมเชย กำรพูดแทรกอย่ำงสุภำพ
ข่ำว/เหตุกำรณ์ ประเด็นที่อยู่ใน
กำรชักชวน กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
ควำมสนใจของสังคม และสื่อสำร ตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
อย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสม
ในชีวิตประจำวัน กำรสนทนำ/เขียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกล้ตัว
ประสบกำรณ์ สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
ข่ำว/เหตุกำรณ์ ประเด็นที่อยู่ในควำมสนใจ
ของสังคม
6 ต 1.2 ม.4 - 6/2 เลือกและใช้คำขอร้อง
 คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบำย
ให้คำแนะนำ คำชี้แจง
ที่มีขั้นตอนซับซ้อน
คำอธิบำยอย่ำงคล่องแคล่ว
7 ต 1.2 ม.4 - 6/3 พูดและเขียนแสดงควำมต้องกำร  ภำษำที่ใช้ในกำรแสดงควำมต้องกำร เสนอ
เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธ
และให้ควำมช่วยเหลือ ตอบรับ
กำรให้ควำมช่วยเหลือ
และปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ในสถำนกำรณ์จำลอง
ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เช่น Please…/
หรือสถำนกำรณ์จริง
…, please./I’d like…/I need…/
อย่ำงเหมำะสม
May/Can/Could…?/Would you
please…?Yes,../ Please do. /
Certainly./Yes, of course./Sure./
Need some help?/What can I do to
help?/Would you like any help?/
If you like I could/Would you like
any help ?/ If you need anything,
please…/Is there anything I can do?/
I’ll do it for you./I’m afraid…/
I’m sorry, but…/Sorry, but… etc.
8 ต 1.2 ม.4 - 6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล  คำศัพท์ สำนวนภำษำ ประโยคและข้อควำม
บรรยำย อธิบำย เปรียบเทียบ
ที่ใช้ในกำรขอและให้ข้อมูล บรรยำย อธิบำย
และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
เปรียบเทียบ และแสดงควำมคิดเห็น
เรื่อง/ประเด็น/ข่ำว/เหตุกำรณ์
เกี่ยวกับประเด็น/ข่ำว/เหตุกำรณ์ที่ฟัง
ที่ฟังและอ่ำนอย่ำงเหมำะสม
และอ่ำน

ต้องรู้ ควรรู้
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ม.4 - 6 9 ต 1.2 ม.4 - 6/5 พูดและเขียนบรรยำยควำมรู้สึก  ภำษำที่ใช้ในกำรแสดงควำมรู้สึก

และแสดงควำมคิดเห็นของตนเอง ควำมคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ
เกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ กิจกรรม
เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีควำมสุข
ประสบกำรณ์ และข่ำว/เหตุกำรณ์ เศร้ำ หิว รสชำติ สวย น่ำเกลียด เสียงดัง
อย่ำงมีเหตุผล
ดี ไม่ดี จำกข่ำว เหตุกำรณ์ สถำนกำรณ์
ในชีวิตประจำวัน เช่น Nice./Very nice./
Well done!/Congratulations on… I like…
because…/I love… because…/
I feel… because…/I think…/I believe…/
I agree/disagree…/I’m afraid/
I don’t like…/I don’t believe…/
I have no idea… /Oh no! etc.
10 ต 1.3 ม.4 - 6/1 พูดและเขียนนำเสนอข้อมูล
 กำรนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

เกี่ยวกับตนเอง ประสบกำรณ์
ประสบกำรณ์ ข่ำว/เหตุกำรณ์ เรื่อง
ข่ำว/เหตุกำรณ์ เรื่องและประเด็น และประเด็นที่อยู่ในควำมสนใจของสังคม
ต่ำง ๆ ที่อยู่ในควำมสนใจ
เช่น กำรเดินทำง กำรรับประทำนอำหำร
ของสังคม
กำรเล่นกีฬำ/ดนตรี กำรดูภำพยนตร์
กำรฟังเพลง กำรเลี้ยงสัตว์ กำรอ่ำนหนังสือ
กำรท่องเที่ยว กำรศึกษำ สภำพสังคม
เศรษฐกิจ
11 ต 1.3 ม.4 - 6/2 พูดและเขียนสรุปใจควำมสำคัญ  กำรจับใจควำมสำคัญ แก่นสำระ

แก่นสำระที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ กำรวิเครำะห์เรื่อง กิจกรรม ข่ำว เหตุกำรณ์
เรื่อง กิจกรรม ข่ำว เหตุกำรณ์
และสถำนกำรณ์ตำมควำมสนใจ
และสถำนกำรณ์ตำมควำมสนใจ
12 ต 1.3 ม.4 - 6/3 พูดและเขียนแสดงควำมคิดเห็น  กำรแสดงควำมคิดเห็น กำรให้เหตุผล

เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบกำรณ์ ประกอบและยกตัวอย่ำงเกี่ยวกับกิจกรรม
และเหตุกำรณ์ ทั้งในท้องถิ่น
ประสบกำรณ์ และเหตุกำรณ์ในท้องถิ่น
สังคม และโลก พร้อมทั้ง
สังคม และโลก
ให้เหตุผลและยกตัวอย่ำง
ประกอบ
13 ต 2.1 ม.4 - 6/1 เลือกใช้ภำษำ น้ำเสียง และกิริยำ  กำรเลือกใช้ภำษำ น้ำเสียง และกิริยำท่ำทำง 
ท่ำทำงเหมำะกับระดับของบุคคล ในกำรสนทนำ ระดับของภำษำ มำรยำท
โอกำส และสถำนที่ตำมมำรยำท สังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ
สังคมและวัฒนธรรมของ
เช่น กำรขอบคุณ ขอโทษ กำรชมเชย
เจ้ำของภำษำ
กำรใช้สีหน้ำท่ำทำงประกอบกำรพูด
ขณะแนะนำตนเอง กำรสัมผัสมือ
กำรโบกมือ กำรแสดงควำมรู้สึกชอบ/
ไม่ชอบ กำรกล่ำวอวยพร กำรแสดงอำกำร
ตอบรับหรือปฏิเสธ
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.4 - 6 14 ต 2.1 ม.4 - 6/2 อธิบำย/อภิปรำยวิถีชีวิต
 วิถีชีวิต ควำมคิด ควำมเชื่อ และที่มำ
ควำมคิด ควำมเชื่อ และที่มำ
ของขนบธรรมเนียม และประเพณี
ของขนบธรรมเนียม และประเพณี ของเจ้ำของภำษำ
ของเจ้ำของภำษำ
15 ต 2.1 ม.4 - 6/3 เข้ำร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรม  กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม
ทำงภำษำและวัฒนธรรม
เช่น กำรเล่นเกม กำรร้องเพลง
อย่ำงเหมำะสม
กำรเล่ำนิทำน/เรื่องจำกภำพยนตร์ ละครสั้น
วันขอบคุณพระเจ้ำ วันคริสต์มำส
วันขึ้นปีใหม่ วันวำเลนไทน์
16 ต 2.2 ม.4 - 6/1 อธิบำย/เปรียบเทียบควำมแตกต่ำง  กำรอธิบำย/กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงโครงสร้ำงประโยค
ระหว่ำงโครงสร้ำงประโยค ข้อควำม
ข้อควำม สำนวน คำพังเพย
สำนวน คำพังเพย สุภำษิต และบทกลอน
สุภำษิต และบทกลอน
ของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย
ของภำษำต่ำงประเทศ
และภำษำไทย
17 ต 2.2 ม.4 - 6/2 วิเครำะห์/อภิปรำย ควำมเหมือน  กำรวิเครำะห์/กำรอภิปรำยควำมเหมือน
และควำมแตกต่ำงระหว่ำง
และควำมแตกต่ำงระหว่ำงวิถีชีวิต ควำมเชื่อ
วิถีชีวิต ควำมเชื่อและวัฒนธรรม และวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของไทย
ของเจ้ำของภำษำกับของไทย
กำรนำวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำไปใช้
และนำไปใช้อย่ำงมีเหตุผล
18 ต 3.1 ม.4 - 6/1 ค้นคว้ำ/สืบค้น บันทึก สรุป
 กำรค้นคว้ำ/กำรสืบค้น กำรบันทึก กำรสรุป
และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ กำรแสดงควำมคิดเห็น และนำเสนอข้อมูล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น
กำรเรียนรู้อื่นจำกแหล่งกำร
จำกแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ
เรียนรู้ต่ำง ๆ และนำเสนอ
ด้วยกำรพูดและกำรเขียน
19 ต 4.1 ม.4 - 6/1 ใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/  กำรใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/
สถำนกำรณ์จำลองที่เกิดขึ้น
สถำนกำรณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
ในห้องเรียน สถำนศึกษำ ชุมชน สถำนศึกษำ ชุมชน และสังคม
และสังคม
20 ต 4.2 ม.4 - 6/1 ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น/ กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น/
ค้นคว้ำ รวบรวม วิเครำะห์
กำรค้นคว้ำควำมรู้/ข้อมูลต่ำง ๆ จำกสื่อ
และสรุปควำมรู้/ข้อมูลต่ำง ๆ
และแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ในกำรศึกษำต่อ
จำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ และประกอบอำชีพ
ในกำรศึกษำต่อและประกอบ
อำชีพ

ต้องรู้ ควรรู้
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372
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.4 - 6 21 ต 4.2 ม.4 - 6/2 เผยแพร่/ประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำรของโรงเรียน ชุมชน
และท้องถิ่น/ประเทศชำติ
เป็นภำษำต่ำงประเทศ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรเผยแพร่/
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของโรงเรียน
ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชำติ เช่น
กำรทำหนังสือเล่มเล็กแนะนำโรงเรียน
ชุมชน ท้องถิ่น/ประเทศชำติ กำรทำแผ่นปลิว
ป้ำยคำขวัญ คำเชิญชวนแนะนำโรงเรียน
สถำนที่สำคัญในชุมชนและท้องถิ่น/
ประเทศชำติ กำรนำเสนอข้อมูลข่ำวสำร
ในโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น/ประเทศชำติ
เป็นภำษำต่ำงประเทศ
รวม 21 ตัวชี้วัด
17 4
รวมทั้งหมด 193 ตัวชี้วัด
160 33
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