สารบัญ
หน้า
 ภาษาไทย

1

 คณิตศาสตร์

5

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

8

 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 สุขศึกษาและพลศึกษา

12
19

 ศิลปะ

22

 การงานอาชีพ

25

 ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

27

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
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

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๓
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

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๔
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











๒0

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

7

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
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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โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๗
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
13
3

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

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
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๙
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
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๑๐
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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๑๑
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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12
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
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๑๓
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
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๑๔
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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๑๕
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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๑๖
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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๑๗
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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๑๘
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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๑๙
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
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๒๐
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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๒๑
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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10

2๒
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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๒๓
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
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๒๔
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
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2๕
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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๒๖
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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2๗
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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๒๘
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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๒๙
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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