สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ใน ๘ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
จานวน ๖๗ มาตรฐาน ดังนี้
ภาษาไทย
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑

ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตดั สิ นใจ แก้ปัญหา
ในการดาเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน

สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑

ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่ อสาร เขียนเรี ยงความ ย่อความ และเขียนเรื่ องราว
ในรู ปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑
สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวจิ ารณญาณ และพูดแสดงความรู ้ ความคิด
ความรู ้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวจิ ารณญาณ และสร้างสรรค์
สาระที่ ๔ หลักการใช้ ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑
เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติของชาติ
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑
เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
คณิตศาสตร์
สาระที่ ๑ จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๑
เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวิตจริ ง
มาตรฐาน ค ๑.๒
เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและความสัมพันธ์ระหว่าง
การดาเนิ นการต่าง ๆ และใช้การดาเนิ นการในการแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค ๑.๓
ใช้การประมาณค่าในการคานวณและแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค ๑.๔
เข้าใจระบบจานวนและนาสมบัติเกี่ยวกับจานวนไปใช้
สาระที่ ๒ การวัด
มาตรฐาน ค ๒.๑
เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
มาตรฐาน ค ๒.๒
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด

สาระที่ ๓ เรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๓.๑
มาตรฐาน ค ๓.๒

อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริ ภูมิ (spatial reasoning) และ
ใช้แบบจาลองทางเรขาคณิ ต (geometric model) ในการแก้ปัญหา

สาระที่ ๔ พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๔.๑
มาตรฐาน ค ๔.๒

เข้าใจและวิเคราะห์แบบรู ป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชนั
ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์
(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย
และนาไปใช้แก้ปัญหา
สาระที่ ๕ การวิเคราะห์ ข้อมูลและความน่ าจะเป็ น
มาตรฐาน ค ๕.๑
เข้าใจและใช้วธิ ีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
มาตรฐาน ค ๕.๒
ใช้วธิ ี การทางสถิติและความรู ้เกี่ยวกับความน่าจะเป็ นในการคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค ๕.๓
ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็ นช่วยในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สาระที่ ๖ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค ๖.๑
มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อ
ความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ
ทางคณิ ตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ และมีความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์
วิทยาศาสตร์
สาระที่ ๑ สิ่ งมีชีวติ กับกระบวนการดารงชีวติ
มาตรฐาน ว ๑.๑
เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวติ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ
ระบบต่างๆ ของสิ่ งมีชีวติ ที่ทางานสัมพันธ์กนั มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้
สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ในการดารงชีวติ ของตนเองและดูแล
สิ่ งมีชีวติ
มาตรฐาน ว ๑.๒
เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม
วิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวติ ความหลากหลายทางชี วภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่
มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม มีกระบวนการ
สื บเสาะหาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสาร สิ่ งที่เรี ยนรู ้ และนาความรู ้
ไปใช้ประโยชน์

สาระที่ ๒ ชีวติ กับสิ่ งแวดล้อม
มาตรฐาน ว ๒.๑
เข้าใจสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งแวดล้อมกับสิ่ งมีชีวติ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวติ ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสื บเสาะ
หาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๒.๒
เข้าใจความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ และโลกนาความรู ้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว ๓.๑
เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรง
ยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ นาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๓.๒
เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย
การเกิ ดปฏิ กิริยา มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่
เรี ยนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ ๔ แรงและการเคลือ่ นที่
มาตรฐาน ว ๔.๑
เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้ า แรงโน้มถ่วง และแรงนิ วเคลียร์
มี
กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม
มาตรฐาน ว ๔.๒
เข้า ใจลัก ษณะการเคลื่ อ นที่ แ บบต่ า งๆ ของวัต ถุ ใ นธรรมชาติ มี ก ระบวนการ
สื บเสาะหาความรู ้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ และนาความรู ้ ไปใช้
ประโยชน์
สาระที่ ๕ พลังงาน
มาตรฐาน ว ๕.๑
เข้า ใจความสัม พันธ์ ระหว่า งพลังงานกับ การดารงชี วิต การเปลี่ ย นรู ป พลัง งาน
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสารและพลัง งาน ผลของการใช้ พ ลัง งานต่ อ ชี วิ ต และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม มี ก ระบวน การสื บ เสาะหาความรู ้ สื่ อ สารสิ่ ง ที่ เ รี ยนรู ้ แ ละ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ ๖ : กระบวนการเปลีย่ นแปลงของโลก
มาตรฐาน ว ๖.๑
เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
ของโลก มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้
และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

สาระที่ ๗ ดาราศาสตร์ และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๗.๑
เข้า ใจวิวฒั นาการของระบบสุ ริยะ กาแล็ก ซี และเอกภพการปฏิ สัมพันธ์ ภายใน
ระบบสุ ริย ะและผลต่ อสิ่ ง มี ชี วิตบนโลก มี ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู ้ และ
จิตวิทยาศาสตร์ การสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๗.๒
เข้าใจความสาคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นามาใช้ในการสารวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่ อสาร มีกระบวนการสื บเสาะ หา
ความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์อย่าง
มีคุณธรรมต่อชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
สาระที่ ๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๘.๑
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสื บเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา รู ้วา่ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่มีรูปแบบ
ที่
แน่ นอน สามารถอธิ บายและตรวจสอบได้ ภายใต้ขอ้ มูลและเครื่ องมื อที่ มีอยู่ใน
ช่ ว งเวลานั้ น ๆ เข้า ใจว่ า วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๑
รู้ และเข้า ใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลัก ธรรมของพระพุ ทธศาสนาหรื อ
ศาสนาที่ ต นนับ ถื อ และศาสนาอื่ น มี ศ รั ท ธาที่ ถู ก ต้อ ง ยึ ด มั่น และปฏิ บ ัติ ต าม
หลักธรรม เพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส ๑.๒
เข้าใจ ตระหนักและปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรื อศาสนาที่ตนนับถือ
สาระที่ ๒ หน้ าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวติ ในสั งคม
มาตรฐาน ส ๒.๑
เข้าใจและปฏิบตั ิตนตามหน้าที่ของการเป็ นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ
ธารงรั กษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดารงชี วิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ
สังคมโลกอย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส ๒.๒
เข้า ใจระบบการเมื องการปกครองในสังคมปั จจุ บนั ยึดมัน่ ศรั ทธา และธารง
รั ก ษาไว้ซ่ ึ ง การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี พ ระมหากษัต ริ ย ์ท รงเป็ น
ประมุข

สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส ๓.๑
เข้าใจและสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริ โภค การใช้
ทรัพยากรที่มีอยูจ่ ากัดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวติ อย่างมีดุลยภาพ
มาตรฐาน ส ๓.๒
เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ
จาเป็ นของการร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑
เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็ นระบบ
มาตรฐาน ส ๔.๒
เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ ย นแปลงของเหตุ ก ารณ์ อ ย่า งต่ อเนื่ อง ตระหนัก ถึ ง ความส าคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
มาตรฐาน ส ๔.๓
เข้ า ใจความเป็ นมาของชาติ ไ ทย วัฒ นธรรม ภู มิ ปั ญญาไทย มี ค วามรั ก
ความภูมิใจและธารงความเป็ นไทย
สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๑
เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมีผล ต่อกัน
และกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา
วิเคราะห์ สรุ ป และใช้ขอ้ มูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มาตรฐาน ส ๕.๒
เข้า ใจปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ ก ับ สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
การสร้างสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสานึ ก และมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ ๑.๑
เข้าใจธรรมชาติของการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
สาระที่ ๒ ชีวติ และครอบครัว
มาตรฐาน พ ๒.๑
เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทกั ษะในการดาเนินชีวติ
สาระที่ ๓ การเคลือ่ นไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ ๓.๑
เข้าใจ มีทกั ษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
มาตรฐาน พ ๓.๒
รั ก การออกก าลัง กาย การเล่ น เกม และการเล่ น กี ฬ า ปฏิ บ ัติ เ ป็ นประจ าอย่า ง
สม่ า เสมอ มี วิ นั ย เคารพสิ ทธิ กฎ กติ ก า มี น้ าใจนั ก กี ฬ า มี จิ ต วิ ญ ญาณใน
การแข่งขัน และชื่นชมในสุ นทรี ยภาพของการกีฬา
สาระที่ ๔ การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค

มาตรฐาน พ ๔.๑

เห็นคุณค่าและมีทกั ษะในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การดารงสุ ขภาพ การป้ องกันโรค
และการสร้างเสริ มสมรรถภาพเพื่อสุ ขภาพ
สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวติ
มาตรฐาน พ ๕.๑
ป้ องกันและหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยง พฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ อุบตั ิเหตุ การใช้
ยาสารเสพติด และความรุ นแรง
ศิลปะ
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๑
สร้ า งสรรค์ง านทัศ นศิ ล ป์ ตามจิ น ตนาการ และความคิ ด สร้ า งสรรค์ วิเ คราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิ ลป์ ถ่ ายทอดความรู ้ สึก ความคิ ดต่องานศิ ลปะ
อย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
มาตรฐาน ศ ๑.๒
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็ นคุ ณค่า
งานทัศนศิลป์ ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น ภูมิ ปัญญาไทยและ
สากล
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑
เข้าใจและแสดงออกทางดนตรี อย่างสร้ างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คุณค่า
ดนตรี ถ่ า ยทอดความรู ้ สึ ก ความคิ ดต่ อ ดนตรี อย่า งอิ ส ระ ชื่ นชม และประยุก ต์
ใช้ในชีวติ ประจาวัน
มาตรฐาน ศ ๒.๒
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็ นคุ ณค่าของ
ดนตรี ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ ๓.๑
เข้า ใจ และแสดงออกทางนาฏศิ ล ป์ อย่า งสร้ า งสรรค์ วิเคราะห์ วิพ ากษ์ วิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู ้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่ นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
มาตรฐาน ศ ๓.๒
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า ของ
นาฏศิลป์ ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ ๑ การดารงชีวติ และครอบครัว

มาตรฐาน ง ๑.๑

เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้ างสรรค์ มีทกั ษะกระบวนการทางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปั ญหา ทักษะการท างานร่ วมกัน และทัก ษะ
การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิ สัยในการทางาน มีจิตสานึ ก
ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวติ และครอบครัว

สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง ๒.๑
เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่ งของเครื่ องใช้
หรื อ วิธี ก าร ตามกระบวนการเทคโนโลยี อ ย่า งมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ เลื อ กใช้
เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชี วิต สังคม สิ่ งแวดล้อม และมี
ส่ วนร่ วม
ในการจัดการเทคโนโลยีที่ยงั่ ยืน
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑
เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล
การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิผล และมีคุณธรรม
สาระที่ ๔ การอาชีพ
มาตรฐาน ง ๔.๑
เข้ า ใจ มี ท ั ก ษะ ที่ จ าเป็ น มี ประส บการณ์ เห็ นแนวทางในงานอาชี พ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ภาษาต่ างประเทศ
สาระที่ ๑ ภาษาเพือ่ การสื่ อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑
เข้าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่ อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน ต ๑.๒

มีทกั ษะการสื่ อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู ้สึกและ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มาตรฐาน ต ๑.๓
น าเสนอข้อ มู ล ข่ า วสาร ความคิ ด รวบยอด และความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งต่ า งๆ
โดยการพูดและการเขียน
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๑
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต ๒.๒
เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สาระที่ ๓ ภาษากับความสั มพันธ์ กบั กลุ่มสาระการเรียนรู้ อนื่

ใช้ภาษาต่ างประเทศในการเชื่ อมโยงความรู ้ ก ับกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ อื่น และเป็ น
พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู ้ และเปิ ดโลกทัศน์ของตน
สาระที่ ๔ ภาษากับความสั มพันธ์ กบั ชุ มชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๑
ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน ต ๔.๒
ใช้ภาษาต่า งประเทศเป็ นเครื่ องมื อพื้ นฐานในการศึ กษาต่ อ การประกอบอาชี พ
และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั สังคมโลก
มาตรฐาน ต ๓.๑

