สารบัญ
หน้า
 ภาษาไทย

1

 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5
8
13
20
23

 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 สุขศึกษาและพลศึกษา
 ศิลปะ
 การงานอาชีพ
 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

26
28

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
สรุปตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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

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

๖
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

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

๗
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

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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8
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

๙
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

๑๐
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

๑๑
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

๑๒
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

๑๓
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)

๑๔
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)

๑๕
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)

๑๖
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
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๑๗
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
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๑๘
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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๑๙
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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2๐
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
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๒๑
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

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๒๒
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

2๓
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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๒๔
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
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๒๕
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)

๒๖
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

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๒๗
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
สาหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

๒๘
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

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๒๙
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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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
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