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วิเคราะหมาตรฐาน/ตัวชีว้ัด 



บทบาทของ ครู คือ พัฒนาคนใหเกิดการเรียนรูขั้นสูงสุด 

ตามทฤษฎีการเรียนรูของ Bloom 

2 



การเรียนรูดานพุทธิพิสยั (Cognitive Domain) 

ระดับการเรียนรู ลักษณะพฤติกรรม พื้นท่ีจัดกิจกรรม 

๑.ความรูความจํา เก็บรักษามวลประสบการณที่ไดรับรูแลระลึกไดเมื่อตองการ ใน นอกหองเรียน 

๒.ความเขาใจ จับใจความสําคัญ แปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความ  ใน นอกหองเรียน 

๓.การนําความรูไปใช นําความรู ประสบการณไปใช 

ในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ได 
ใน นอกหองเรียน 

๔.การวิเคราะห คิด หรือ แยกแยะเรื่องราวสิ่งตาง ๆ ออกเปนสวนยอย  

เปนองคประกอบที่สําคัญได และมองเห็นความสัมพันธของสวนที่

เก่ียวของกัน 

ใน นอกหองเรียน 

๕. การสังเคราะห ออกแบบสิ่งตางๆ วางแผนการทํางานคิดคนนสิ่งใหม ไมซ้ําผูอ่ืน ใน นอกหองเรียน 

๖. ประเมินคา ตรวจ ตัดสิน ตีราคา หรือ สรุปเก่ียวกับคุณคาของสิ่งตาง ๆ ออกมา

ในรูปของคุณธรรมอยางมีกฎเกณฑที่เหมาะสม  
ใน นอกหองเรียน 



 

ดานทักษะพิสยั  (Psychomotor  Domain) 

ระดับการเรียนรู ลักษณะพฤติกรรม พื้นที่จัดกิจกรรม 
๑.การรับรู รับรูหลักการปฏิบัติที่ถูกตอง หรือ  

เปนการเลือกหาตัวแบบที่สนใจ ในหองเรียน นอก 

๒.กระทําตามแบบหรือ

เครื่องช้ีแนะ 

พยายามฝกตามแบบที่ตนสนใจและพยายามทําซ้ํา เพื่อใหเกิด
ทักษะ ใน นอกหองเรียน 

๓.การหาความถูกตอง สามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง โดยไมตองอาศัยเครื่องช้ีแนะ  เมื่อ
ไดกระทําซ้ําแลวก็พยายามหาความถูกตองในการปฏิบัติ พัฒนา
เปนรูปแบบของตน   

ใน นอกหองเรียน 

๔.การกระทําอยาง ตอเนื่อง ปฏิบัติงานที่ยุงยากซับซอนไดรวดเร็ว ถูกตอง คลองแคลว  เกิด
ทักษะที่อาศัยการฝกฝนและกระทําอยางสม่ําเสมอ ใน นอกหองเรียน 

๕.การกระทําไดอยางเปน

ธรรมชาติ 

ปฏิบัติ ไดคลองแคลววองไวโดยอัตโนมัติ เปนไปอยางธรรมชาติ
เปนความสามารถระดับสูง ใน นอกหองเรียน 
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ดานจิตพสิยั (Affective  Domain) 
ระดับการเรียนรู ลักษณะพฤติกรรมยอย พื้นที่จัดกิจกรรม 

๑.การรับรู เปนความรูสกึทีเ่กิดขึ้นตอปรากฎการณ หรือสิ่งเรา แปลความหมายแลว

แสดงออกในรูปความรูสกึ ในหองเรียน นอก 

๒.การตอบสนอง การกระทําทีแ่สดงออกมาในรปูของความเต็มใจ ยินยอม และพอใจตอ

สิ่งเรานั้น เปนการตอบสนองจากการเลอืกสรรแลว ใน นอกหองเรียน 

๓.การเกิดคานิยม เลือกปฏิบัติในสิง่ที่เปนทีย่อมรับกันในสงัคม  แสดงออก ปฏิบัติตามจน

กลายเปนความเชื่อ ทัศนคตทิี่ด ี ใน นอกหองเรียน 

๔.การจัดระบบ การสรางแนวคิด จัดระบบของคานิยมที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความสมัพนัธ

กับสิ่งที่ยึดถือ เปนหลักพจิารณา เปลี่ยนได ใน นอกหองเรียน 

๕.บุคลิกภาพ นําคานยิมที่ยึดถือมาแสดงพฤตกิรรมทีเ่ปนนสิยัประจําตวั  
ใน นอกหองเรียน 
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ตัวช้ีวัด 
รูอะไร 

(สาระการเรียนรู) 

ทําอะไร 
สมรรถนะ  

(C) 
พุทธิพิสัย 

(K) 

 ทักษะพิสัย 

(P) 

จิตพิสัย 

(A) 

ว ๑.๒ ม.๑/๑   เปรียบเทียบรูปราง 

ลักษณะ และโครงสรางของเซลลพืชและ

เซลลสัตว รวมท้ังบรรยายหนาท่ีของผนัง

เซลล เยื่อหุมเซลล ไซโทพลาซึม 

นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย  

และคลอโรพลาสต 

ตัวอยางตารางและการวิเคราะหตัวชีว้ัด 
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ตัวชี้วัด 
รูอะไร 

(สาระการเรียนรู) 

ทําอะไร 
สมรรถนะ  

(C) 
พุทธิพิสัย 

(K) 

 ทักษะพิสัย 

(P) 

จิตพิสัย 

(A) 

ว ๑.๒ ม.๑/๑    

เปรียบเทียบรูปราง ลักษณะ และ

โครงสรางของเซลลพืชและเซลลสัตว 

รวมทั้งบรรยายหนาที่ของผนังเซลล เยื่อ

หุมเซลล ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล  

ไมโทคอนเดรีย และคลอโรพลาสต 

รูปราง ลักษณะ และโครงสราง

ของเซลลพืชและเซลลสัตว 

หนาที่ของผนังเซลล  

เยื่อหุมเซลล ไซโทพลาซึม 

นิวเคลียส แวคิวโอล  

ไมโทคอนเดรีย และ 

คลอโรพลาสต 

ตัวอยางตารางและการวิเคราะหตัวชีว้ัด 
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ตัวชี้วัด 
รูอะไร 

(สาระการเรียนรู) 

ทําอะไร 
สมรรถนะ  

(C) 
พุทธิพิสัย 

(K) 

 ทักษะพิสัย 

(P) 

จิตพิสัย 

(A) 

ว ๑.๒ ม.๑/๑    

เปรียบเทียบรูปราง ลักษณะ และ

โครงสรางของเซลลพืชและเซลลสัตว 

รวมทั้งบรรยายหนาที่ของผนังเซลล เยื่อ

หุมเซลล ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล  

ไมโทคอนเดรีย และคลอโรพลาสต 

รูปราง ลักษณะ และโครงสราง

ของเซลลพืชและเซลลสัตว 

หนาที่ของผนังเซลล  

เยื่อหุมเซลล ไซโทพลาซึม 

นิวเคลียส แวคิวโอล  

ไมโทคอนเดรีย และ 

คลอโรพลาสต 

เปรียบเทียบ - 4 

บรรยาย - 2 

ตัวอยางตารางและการวิเคราะหตัวชีว้ัด 
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ตัวชี้วัด 
รูอะไร 

(สาระการเรียนรู) 

ทําอะไร 
สมรรถนะ  

(C) 
พุทธิพิสัย 

(K) 

 ทักษะพิสัย 

(P) 

จิตพิสัย 

(A) 

ว ๑.๒ ม.๑/๑    

เปรียบเทียบรูปราง ลักษณะ และ

โครงสรางของเซลลพืชและเซลลสัตว 

รวมทั้งบรรยายหนาที่ของผนังเซลล เยื่อ

หุมเซลล ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล  

ไมโทคอนเดรีย และ 

คลอโรพลาสต 

รูปราง ลักษณะ และโครงสราง

ของเซลลพืชและเซลลสัตว 

หนาที่ของผนังเซลล  

เยื่อหุมเซลล ไซโทพลาซึม 

นิวเคลียส แวคิวโอล  

ไมโทคอนเดรีย และ 

คลอโรพลาสต 

เปรียบเทียบ - 4 

บรรยาย - 2 

- - การคิด 

การส่ือสาร 

ตัวอยางตารางและการวิเคราะหตัวชีว้ัด 
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ตัวชี้วัด 
รูอะไร 

(สาระการเรียนรู) 

ทําอะไร 
สมรรถนะ  

(C) 
พุทธิพิสัย 

(K) 

 ทักษะพิสัย 

(P) 

จิตพิสัย 

(A) 

ค ๓.๑ ม.๑/๑    

เขาใจและใชความรูทางสถิติในการ

นําเสนอขอมูลและแปลความหมาย

ขอมูล รวมทั้งนําสถิติไปใชในชีวิตจริง

โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ตัวอยางตารางและการวิเคราะหตัวชีว้ัด 
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ตัวชี้วัด 
รูอะไร 

(สาระการเรียนรู) 

ทําอะไร 
สมรรถนะ  

(C) 
พุทธิพิสัย 

(K) 

 ทักษะพิสัย 

(P) 

จิตพิสัย 

(A) 

ค ๓.๑ ม.๑/๑    

เขาใจและใชความรูทางสถิติในการ

นําเสนอขอมูลและแปลความหมาย

ขอมูล รวมทั้งนําสถิติไปใชในชีวิตจริง

โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

สถิติที่ใชในการนําเสนอขอมูล 

สถิติที่ใชในการแปลความหมายขอมูล 

 

ตัวอยางตารางและการวิเคราะหตัวชีว้ัด 
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ตัวชี้วัด 
รูอะไร 

(สาระการเรียนรู) 

ทําอะไร 
สมรรถนะ  

(C) 
พุทธิพิสัย 

(K) 

 ทักษะพิสัย 

(P) 

จิตพิสัย 

(A) 

ค ๓.๑ ม.๑/๑    

เขาใจและใชความรูทางสถิติในการ

นําเสนอขอมูลและแปลความหมาย

ขอมูล รวมทั้งนําสถิติไปใชในชีวิตจริง

โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

สถิติที่ใชในการนําเสนอขอมูล 

สถิติที่ใชในการแปลความหมายขอมูล 

 

เขาใจ - 2 

ใชความรู - 3 

 

- - 

ตัวอยางตารางและการวิเคราะหตัวชีว้ัด 
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ตัวชี้วัด 
รูอะไร 

(สาระการเรียนรู) 

ทําอะไร 
สมรรถนะ  

(C) 
พุทธิพิสัย 

(K) 

 ทักษะพิสัย 

(P) 

จิตพิสัย 

(A) 

ค ๓.๑ ม.๑/๑    

เขาใจและใชความรูทางสถิติในการ

นําเสนอขอมูลและแปลความหมาย

ขอมูล รวมทั้งนําสถิติไปใชในชีวิตจริง

โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

สถิติที่ใชในการนําเสนอขอมูล 

สถิติที่ใชในการแปลความหมายขอมูล 

 

เขาใจ - 2 

ใชความรู - 3 

- - การคิด 

การส่ือสาร 

การใชเทคโนโลยี

การใชทักษะชีวิต 

ตัวอยางตารางและการวิเคราะหตัวชีว้ัด 



14 

ลําดับขั้น 

ของพฤติกรรม คําท่ีบงบอกพฤติกรรม 

1. รู/จํา บอก/ระบุ/ชี้ /จับคู /  ฯลฯ 

2. เขาใจ อธิบาย/เปรียบเทียบ/แปลความ/นําเสนอ/ตีความ/  ฯลฯ 

3. นําไปใช ใช/สราง/สาธิต/แกปญหา/ดัดแปลง/ ฯลฯ 

4. วิเคราะห จําแนก/เปรียบเทียบ/ใหเหตุผล/จัดประเภท/ ฯลฯ 

5. สังเคราะห เขียน / ออกแบบ / วางแผน / แสดงเหตุผล / ฯลฯ 

6. ประเมินคา ประเมิน/วิพากษ/วิจารณ /ตัดสิน/โตแยง/ ฯลฯ 
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ตัวชี้วัด 
รูอะไร 

(สาระการเรียนรู) 

ทําอะไร 
สมรรถนะ  

(C) 
พุทธิพิสัย 

(K) 

 ทักษะพิสัย 

(P) 

จิตพิสัย 

(A) 

ว ๒.๑ ม.๑/๔    

เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลว

ของสารบริสุทธิ์และสารผสม โดยการ

วัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปล

ความหมายขอมูลจากกราฟหรือ

สารสนเทศ 

ตัวอยางตารางและการวิเคราะหตัวชีว้ัด 
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ตัวชี้วัด 
รูอะไร 

(สาระการเรียนรู) 

ทําอะไร 
สมรรถนะ  

(C) 
พุทธิพิสัย 

(K) 

 ทักษะพิสัย 

(P) 

จิตพิสัย 

(A) 

ว ๒.๑ ม.๑/๔    

เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลว

ของสารบริสุทธิ์และสารผสม โดยการ

วัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปล

ความหมายขอมูลจากกราฟหรือ

สารสนเทศ 

จุดเดือด จุดหลอมเหลว  

ของสารบริสุทธิ์และสารผสม 

การแปลความหมายขอมูลจากกราฟ

หรือสารสนเทศ 

ตัวอยางตารางและการวิเคราะหตัวชีว้ัด 
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ตัวชี้วัด 
รูอะไร 

(สาระการเรียนรู) 

ทําอะไร 
สมรรถนะ  

(C) 
พุทธิพิสัย 

(K) 

 ทักษะพิสัย 

(P) 

จิตพิสัย 

(A) 

ว ๒.๑ ม.๑/๔    

เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลว

ของสารบริสุทธิ์และสารผสม โดยการ

วัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปล

ความหมายขอมูลจากกราฟหรือ

สารสนเทศ 

จุดเดือด จุดหลอมเหลว  

ของสารบริสุทธิ์และสารผสม 

การแปลความหมายขอมูลจากกราฟ

หรือสารสนเทศ 

เปรียบเทียบ - 2 

เขียนกราฟ - 5 

แปลความหมายขอมูล-2 

 

วัดอุณหภูมิ - 

ตัวอยางตารางและการวิเคราะหตัวชีว้ัด 
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ตัวชี้วัด 
รูอะไร 

(สาระการเรียนรู) 

ทําอะไร 
สมรรถนะ  

(C) 
พุทธิพิสัย 

(K) 

 ทักษะพิสัย 

(P) 

จิตพิสัย 

(A) 

ว ๒.๑ ม.๑/๔    

เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลว

ของสารบริสุทธิ์และสารผสม โดยการ

วัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปล

ความหมายขอมูลจากกราฟหรือ

สารสนเทศ 

จุดเดือด จุดหลอมเหลว  

ของสารบริสุทธิ์และสารผสม 

การแปลความหมายขอมูลจากกราฟ

หรือสารสนเทศ 

เปรียบเทียบ - 2 

เขียนกราฟ - 5 

แปลความหมายขอมูล-2 

 

วัดอุณหภูมิ 

 

- การคิด 

การส่ือสาร 

การใช

เทคโนโลยี 

ตัวอยางตารางและการวิเคราะหตัวชีว้ัด 
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ตัวชี้วัด 
รูอะไร 

(สาระการเรียนรู) 

ทําอะไร 
สมรรถนะ  

(C) 
พุทธิพิสัย 

(K) 

 ทักษะพิสัย 

(P) 

จิตพิสัย 

(A) 

ว ๑.๒ ม.๑/๘    

ตระหนกัในคุณคาของพืชที่มีตอ

ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม โดยการ

รวมกันปลูกและดูแลรักษาตนไมใน

โรงเรยีนและชุมชน 

ตัวอยางตารางและการวิเคราะหตัวชีว้ัด 
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ตัวชี้วัด 
รูอะไร 

(สาระการเรียนรู) 

ทําอะไร 
สมรรถนะ  

(C) 
พุทธิพิสัย 

(K) 

 ทักษะพิสัย 

(P) 

จิตพิสัย 

(A) 

ว ๑.๒ ม.๑/๘    

ตระหนักในคุณคาของพืชที่มีตอ

ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม โดยการ

รวมกันปลกูและดแูลรกัษาตนไมใน

โรงเรยีนและชุมชน 

ตัวอยางตารางและการวิเคราะหตัวชีว้ัด 
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ตัวชี้วัด 
รูอะไร 

(สาระการเรียนรู) 

ทําอะไร 
สมรรถนะ  

(C) 
พุทธิพิสัย 

(K) 

 ทักษะพิสัย 

(P) 

จิตพิสัย 

(A) 

ว ๑.๒ ม.๑/๘    

ตระหนักในคุณคาของพืชที่มีตอ

ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม โดยการ

รวมกันปลกูและดแูลรกัษาตนไมใน

โรงเรยีนและชุมชน 

คุณคาของพืชที่มีตอส่ิงมีชีวิต 

คุณคาของพืชที่มีตอส่ิงแวดลอม 

ตัวอยางตารางและการวิเคราะหตัวชีว้ัด 
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ตัวชี้วัด 
รูอะไร 

(สาระการเรียนรู) 

ทําอะไร 
สมรรถนะ  

(C) 
พุทธิพิสัย 

(K) 

 ทักษะพิสัย 

(P) 

จิตพิสัย 

(A) 

ว ๑.๒ ม.๑/๘    

ตระหนักในคุณคาของพืชที่มีตอ

ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม โดยการ

รวมกันปลกูและดแูลรกัษาตนไมใน

โรงเรยีนและชุมชน 

คุณคาของพืชที่มีตอส่ิงมีชีวิต 

คุณคาของพืชที่มีตอส่ิงแวดลอม 

ปลูกตนไม 

ดูแลรักษาตนไม 

ตัวอยางตารางและการวิเคราะหตัวชีว้ัด 
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ตัวชี้วัด 
รูอะไร 

(สาระการเรียนรู) 

ทําอะไร 
สมรรถนะ  

(C) 
พุทธิพิสัย 

(K) 

 ทักษะพิสัย 

(P) 

จิตพิสัย 

(A) 

ว ๑.๒ ม.๑/๘    

ตระหนักในคุณคาของพืชที่มีตอ

ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม โดยการ

รวมกันปลกูและดแูลรกัษาตนไมใน

โรงเรยีนและชุมชน 

คุณคาของพืชที่มีตอส่ิงมีชีวิต 

คุณคาของพืชที่มีตอส่ิงแวดลอม 

ปลูกและ 

ดูแลรักษาตนไม 

ตระหนกั 

ทํางานรวมกัน 

จิตสาธารณะ 

ตัวอยางตารางและการวิเคราะหตัวชีว้ัด 
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ตัวชี้วัด 
รูอะไร 

(สาระการเรียนรู) 

ทําอะไร 
สมรรถนะ  

(C) 
พุทธิพิสัย 

(K) 

 ทักษะพิสัย 

(P) 

จิตพิสัย 

(A) 

ว ๑.๒ ม.๑/๘    

ตระหนักในคุณคาของพืชที่มีตอ

ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม โดยการ

รวมกันปลกูและดแูลรกัษาตนไมใน

โรงเรยีนและชุมชน 

คุณคาของพืชที่มีตอส่ิงมีชีวิต 

คุณคาของพืชที่มีตอส่ิงแวดลอม 

ปลูกและ 

ดูแลรักษาตนไม 

ตระหนกั 

ทํางานรวมกัน 

จิตสาธารณะ 

การใชทกัษะ

ชีวิต 

ตัวอยางตารางและการวิเคราะหตัวชีว้ัด 
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จัดทําคําอธิบายรายวิชา 
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การเขียนคําอธิบายรายวิชา 
 

          ศึกษา (K)......................................................... 

...................................................................................... 

          โดย (P)............................................................ 

..............................(C).................................................. 

          เพื่อให (A)....................................................... 

...................................................................................... 

 

ตัวชี้วัด  ว ๑.๒ ม.๑/๑ , ............................................... 
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การกําหนดรหัสวิชา 

๑. เริ่มเรียงรหัสรายวิชาใหมทั้งหมด 

๒. ใชรหัสรายวิชาเดิม 
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หลักสูตรโรงเรียน.............................. 
พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 

 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต........ 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

ตราโรงเรียน 



องคประกอบสําคัญของหลักสูตรสถานศึกษา 
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• สวนนํา   

(ความนํา  วิสัยทัศน  สมรรถนะสําคัญ  คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

• โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  

(ภาพรวม  รายชั้นป  รายภาคเรียน) 

• คําอธิบายรายวิชา  

(รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภทวิชา กลุมสาระฯ ชั้น  คําอธิบาย ฯลฯ) 

• เกณฑการจบการศึกษา  

(เกณฑการจบ  ระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลฯ) 
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คณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
๑. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

๒. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 

ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประกาศโรงเรียน................................. 

                         เร่ือง  ใหใชหลักสูตรโรงเรียน................................พทุธศักราช 2561 

                                 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

************ 

            ............................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

            ทั้งนี้ หลักสูตรโรงเรียน..........ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน จากการประชุมคร้ังที่ ....../...........  เมื่อวันที่.......เดือน..................... พ.ศ. ......... 

จึงประกาศใหใชหลักสูตรโรงเรียน.......... พุทธศักราช........ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

                    ประกาศ  ณ  วันที่...... เดือน......................... พ.ศ. ................ 
 

      ลงช่ือ...................................................              ลงช่ือ............................................... 



ณภัทร  ศรีละมัย 
ศึกษานิเทศก 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 32 

08-1828-9212 

srilamai@esdc.go.th 

www.srilamai.net 
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