สารบัญ
หน้า
 ภาษาไทย

1

 คณิตศาสตร
 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6
10
16

 สุขศึกษาและพลศึกษา

23

 ศิลปะ

26
30
37

 วิทยาศาสตและเทคโนโลยี

 การงานอาชีพ
 ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

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.๓

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

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

10 ท ๒.๑ ป.๓/๑ คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

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

ต้องรู้ ควรรู้

















สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๓
ชั้น
ป.3

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

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

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 กำรเขียนบรรยำยสั้น ๆ

 กำรเขียนสะกดคำพื้นฐำน
ไม่น้อยกว่ำ 1,200 คำ
 กำรเขียนบันทึกประจำวัน

 กำรเขียนจดหมำยลำครู

 กำรเขียนเรื่องตำมจินตนำกำร

อย่ำงสั้น ๆ
 มำรยำทในกำรเขียน เช่น

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

ควำมคิดเห็น ควำมรู้สึกจำกเรื่อง
ที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นควำมรู้และ

ควำมบันเทิง เช่น
- สำรคดีสำหรับเด็ก

- ข่ำวและเหตุกำรณ์ในชีวิตประจำวัน

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




สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)



๔
ชั้น
ป.3

ที่

รหัสตัวชี้วัด

22 ท ๔.๑ ป.๓/๑

23 ท ๔.๑ ป.๓/๒

24 ท ๔.๑ ป.๓/๓
25 ท ๔.๑ ป.๓/๔

ตัวชี้วัด

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

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

ระบุชนิดและหน้ำที่ของคำในประโยค  ชนิดและหน้ำที่ของคำ ได้แก่
- คำนำม
- คำสรรพนำม
- คำกริยำ

ใช้พจนำนุกรมค้นหำควำมหมำยของคำ  กำรใช้พจนำนุกรม

แต่งประโยคง่ำย ๆ
 กำรแต่งประโยคเพื่อกำรสื่อสำร
ได้แก่
- ประโยคบอกเล่ำ
- ประโยคปฏิเสธ
- ประโยคคำถำม
- ประโยคขอร้อง
- ประโยคคำสั่ง

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๕
ชั้น
ป.3

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

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 คำคล้องจอง
 กำรแต่งคำขวัญ

เลือกใช้ภำษำไทยมำตรฐำนและ
 ภำษำไทยมำตรฐำน
ภำษำถิ่นได้เหมำะสมกับกำลเทศะ
 ภำษำถิ่น

ระบุข้อคิดที่ได้จำกกำรอ่ำนวรรณกรรม  วรรณคดีและวรรณกรรม
เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
- นิทำนพื้นบ้ำน

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

ท่องจำบทอำขยำนตำมที่กำหนดและ
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน
บทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ
รวม ๓๑ ตัวชี้วัด
๒4
7

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๖
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

๗
ชั้น
ป.3

ที่
1

รหัสตัวชี้วัด
ค 1.1 ป.3/1

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

เท่ำกันและผลบวกไม่เกิน ๑ และ - กำรบวกและกำรลบเศษส่วน
หำผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วน - กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวกและโจทย์
เท่ำกัน
ปัญหำกำรลบเศษส่วน
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๘
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.3 11 ค 1.1 ป.3/11 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์
ปัญหำกำรบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วน
เท่ำกันและผลบวกไม่เกิน ๑
และโจทย์ปัญหำกำรลบเศษส่วน
ที่มีตัวส่วนเท่ำกัน
12 ค 1.2 ป.3/1 ระบุจำนวนที่หำยไปในแบบรูป
ของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ทีละเท่ำ ๆ กัน
13 ค 2.1 ป.3/1 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับเงิน
14 ค 2.1 ป.3/2 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปญ
ั หำ
เกี่ยวกับเวลำ และระยะเวลำ

15 ค 2.1 ป.3/3

16 ค 2.1 ป.3/4
17 ค 2.1 ป.3/5

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

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

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

ต้องรู้ ควรรู้
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๙
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ป.3 18 ค 2.1 ป.3/6

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

23 ค 2.1 ป.3/11

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

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

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

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

ต้องรู้ ควรรู้
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6

๑๐
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)
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๑๑
ชั้น
ป.3

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

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

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

ต้องรู้ ควรรู้
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๑๒
ชั้น
ป.3

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

9 ว 2.2 ป.3/3
10 ว 2.2 ป.3/4

11 ว 2.3 ป.3/1

12 ว 2.3 ป.3/2

13 ว 2.3 ป.3/3

14 ว 3.1 ป.3/1

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• กำรดึงหรือกำรผลักเป็นกำรออกแรง

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

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

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

กำรใช้ไฟฟ้ำนอกจำกต้องใช้อย่ำงถูกวิธี
ของไฟฟ้ำ โดยนำเสนอวิธีกำรใช้
ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัด และปลอดภัย ประหยัดและคุ้มค่ำแล้ว ยังต้องคำนึงถึง
ควำมปลอดภัยด้วย
อธิบำยแบบรูปเส้นทำงกำรขึ้น
• คนบนโลกมองเห็นดวงอำทิตย์ปรำกฏขึ้น

และตกของดวงอำทิตย์
ทำงด้ำนหนึ่งและตกทำงอีกด้ำนหนึ่งทุกวัน
โดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์
หมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ำ ๆ
• โลกกลมและหมุนรอบตัวเองขณะโคจร
รอบดวงอำทิตย์ ทำให้บริเวณของโลก
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๑๓
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.3 15 ว 3.1 ป.3/2 อธิบำยสำเหตุกำรเกิด
ปรำกฏกำรณ์กำรขึ้นและตก
ของดวงอำทิตย์ กำรเกิดกลำงวัน
กลำงคืนและกำรกำหนดทิศ
โดยใช้แบบจำลอง
16 ว 3.1 ป.3/3 ตระหนักถึงควำมสำคัญของ
ดวงอำทิตย์ โดยบรรยำยประโยชน์
ของดวงอำทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต

17 ว 3.2 ป.3/1

18 ว 3.2 ป.3/2

19 ว 3.2 ป.3/3

20 ว 3.2 ป.3/4

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

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

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

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

เชิงประจักษ์
ควำมแตกต่ำงกันของอุณหภูมิอำกำศบริเวณ
ที่อยู่ใกล้กัน โดยอำกำศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
จะลอยตัวสูงขึ้น และอำกำศบริเวณที่มี
อุณหภูมิต่ำกว่ำจะเคลื่อนเข้ำไปแทนที่
บรรยำยประโยชน์และโทษของลม • ลมสำมำรถนำมำใช้เป็นแหล่งพลังงำน

จำกข้อมูลที่รวบรวมได้
ทดแทนในกำรผลิตไฟฟ้ำ และนำไปใช้
ประโยชน์ในกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
มนุษย์ หำกลมเคลื่อนที่ด้วยควำมเร็วสูง
อำจทำให้เกิดอันตรำยและควำมเสียหำย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
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๑๔
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.3 21 ว 4.2 ป.3/1 แสดงอัลกอริทึมในกำรทำงำน
หรือกำรแก้ปัญหำอย่ำงง่ำย
โดยใช้ภำพ สัญลักษณ์ หรือ
ข้อควำม
22 ว 4.2 ป.3/2 เขียนโปรแกรมอย่ำงง่ำย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหำ
ข้อผิดพลำดของโปรแกรม

23 ว 4.2 ป.3/3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหำควำมรู้

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

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• อัลกอริทึมเป็นขั้นตอนที่ใช้ในกำรแก้ปัญหำ

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

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

ช่วยให้กำรติดต่อสื่อสำรทำได้สะดวก
และรวดเร็วและเป็นแหล่งข้อมูลควำมรู้
ที่ช่วยในกำรเรียนและกำรดำเนินชีวิต
• เว็บเบรำว์เซอร์เป็นโปรแกรมสำหรับอ่ำน
เอกสำรบนเว็บเพจ
• กำรสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทำได้โดย
ใช้เว็บไซต์สำหรับสืบค้น และต้องกำหนด
คำค้นที่เหมำะสมจึงจะได้ข้อมูลตำมต้องกำร
• ข้อมูลควำมรู้ เช่น วิธีทำอำหำร วิธีพับ
กระดำษเป็นรูปต่ำง ๆ ข้อมูลประวัติศำสตร์
ชำติไทย (อำจเป็นควำมรู้ในวิชำอื่น ๆ หรือ
เรื่องที่เป็นประเด็นที่สนใจในช่วงเวลำนั้น)
• กำรใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำงปลอดภัย
ควรอยู่ในกำรดูแลของครู หรือผู้ปกครอง
• กำรรวบรวมข้อมูล ทำได้โดยกำหนดหัวข้อ 
ที่ต้องกำร เตรียมอุปกรณ์ในกำรจดบันทึก
• กำรประมวลผลอย่ำงง่ำย เช่น เปรียบเทียบ
จัดกลุ่ม เรียงลำดับ
• กำรนำเสนอข้อมูลทำได้หลำยลักษณะ
ตำมควำมเหมำะสม เช่น กำรบอกเล่ำ
กำรทำเอกสำรรำยงำน กำรจัดทำป้ำยประกำศ
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๑๕
ชั้น
ป.3

ที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

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

อย่ำงปลอดภัย ปฏิบัติตำม
เช่น ปกป้องข้อมูลส่วนตัว
ข้อตกลงในกำรใช้อินเทอร์เน็ต
• ขอควำมช่วยเหลือจำกครูหรือผู้ปกครอง
เมื่อเกิดปัญหำจำกกำรใช้งำน เมื่อพบ
ข้อมูลหรือบุคคลที่ทำให้ไม่สบำยใจ
• กำรปฏิบัติตำมข้อตกลงในกำรใช้
อินเทอร์เน็ตจะทำให้ไม่เกิดควำมเสียหำย
ต่อตนเองและผู้อื่น เช่น ไม่ใช้คำหยำบ
ล้อเลียน ด่ำทอ ทำให้ผู้อื่น เสียหำยหรือ
เสียใจ
• ข้อดีและข้อเสียในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
รวม 25 ตัวชี้วัด
19
7
หมายเหตุ: ตัวชี้วัด ว 2.3 ป.3/2 มีลักษณะเฉพำะคือเป็นทั้งตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ รำยละเอียดดังนี้
ต้องรู้ : กำรทำงำนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
ควรรู้ : แหล่งพลังงำนในกำรผลิตไฟฟ้ำ เป็นเนื้อหำที่นักเรียนสำมำรถสืบค้นข้อมูลหรือศึกษำ
เพื่อทำควำมเข้ำใจได้ด้วยตนเอง และครูอำจช่วยสรุปให้ภำยหลัง
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1๖
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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๑๗
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.๓ 1 ส ๑.๑ ป.๓/๑ อธิบำยควำมสำคัญ
ของพระพุทธศำสนำ
หรือศำสนำที่ตนนับถือ
ในฐำนะที่เป็นรำกฐำนสำคัญ
ของวัฒนธรรมไทย
2 ส ๑.๑ ป.๓/๒ สรุปพุทธประวัติตั้งแต่
กำรบำเพ็ญเพียร จนถึง
ปรินิพพำน หรือประวัติ
ของศำสดำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด
3 ส ๑.๑ ป.๓/๓ ชื่นชมและบอกแบบอย่ำง
กำรดำเนินชีวิตและข้อคิด
จำกประวัติสำวก ชำดก เรื่องเล่ำ
และศำสนิกชนตัวอย่ำง
ตำมที่กำหนด
4 ส ๑.๑ ป.๓/๔ บอกควำมหมำย ควำมสำคัญ
ของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์
ของศำสนำที่ตนนับถือ
5 ส ๑.๑ ป.๓/๕ แสดงควำมเคำรพพระรัตนตรัย
และปฏิบัติตำมหลักธรรมโอวำท ๓
ในพระพุทธศำสนำหรือหลักธรรม
ของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 พระพุทธศำสนำมีอิทธิพล

ต่อกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
ทำงวัฒนธรรมไทยอันเกิดจำก
ควำมศรัทธำ เช่น วัด ภำพวำด
พระพุทธรูป วรรณคดี
สถำปัตยกรรมไทย
 สรุปพุทธประวัติโดยย่อ

(ทบทวน)



 ศำสนิกชนตัวอย่ำง


สมเด็จพระพุฒำจำรย์
(โต พฺรหฺมรสี)

ควำมสำคัญของพระไตรปิฎก
เช่น เป็นแหล่งอ้ำงอิง
ของหลักธรรมคำสอน
 หลักธรรมสำคัญ
o สติ-สัมปชัญญะ
o สังคหวัตถุ ๔
 พุทธศำสนสุภำษิต
 อตฺตำ หิ อตฺตโน นำโถ
ตนแลเป็นที่พึ่งของตน
6 ส ๑.๑ ป.๓/๖ เห็นคุณค่ำและสวดมนต์ แผ่เมตตำ  ฝึกสวดมนต์ ไหว้พระ
สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
มีสติที่เป็นพื้นฐำนของสมำธิ
ในพระพุทธศำสนำ หรือกำรพัฒนำจิต และแผ่เมตตำ
ตำมแนวทำงของศำสนำที่ตนนับถือ  ควำมหมำยและประโยชน์
ของสติและสมำธิ
ตำมที่กำหนด
 ประโยชน์ของกำรฝึกสติ
 ฝึกสมำธิเบื้องต้นด้วยกำรนับ
ลมหำยใจ
 ฝึกกำรยืน กำรเดิน กำรนั่ง
และกำรนอนอย่ำงมีสติ
 ฝึกให้มีสมำธิในกำรฟัง กำรอ่ำน
กำรคิด กำรถำม และกำรเขียน
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๑๘
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.3 7 ส ๑.๑ ป.๓/๗ บอกชื่อ ควำมสำคัญและปฏิบัตติ น
ได้อย่ำงเหมำะสมต่อศำสนวัตถุ
ศำสนสถำน และศำสนบุคคล
ของศำสนำอื่น ๆ

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

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

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 ชื่อและควำมสำคัญของศำสนวัตถุ

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

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

o กำรอำรำธนำศีล
 กำรปฏิบัติตนในวันอำสำฬหบูชำ


ควำมเป็นมำของกำรแสดงตน
เป็นพุทธมำมกะ

ประเพณีและวัฒนธรรม
ในครอบครัว กำรกระทำ
กิจกรรมร่วมกันในครอบครัว
ตำมศำสนำที่ตนนับถือ
 ประเพณีและวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น
12 ส ๒.๑ ป.๓/๒ บอกพฤติกรรมกำรดำเนินชีวิต  พฤติกรรมของตนเองและเพื่อน ๆ 
ของตนเองและผู้อื่นที่อยู่ในกระแส ในชีวิตประจำวัน เช่น กำรทักทำย
กำรทำควำมเคำรพ กำรปฏิบัติ
วัฒนธรรมที่หลำกหลำย
ตำมศำสนพิธี กำรรับประทำน
อำหำร กำรใช้ภำษำ (ภำษำถิ่น
กับภำษำรำชกำรและภำษำอื่น ๆ
ฯลฯ)
 สำเหตุที่ทำให้พฤติกรรม
กำรดำเนินชีวิตในปัจจุบัน
ของนักเรียนและผู้อื่นแตกต่ำงกัน
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๑๙
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.3 13 ส ๒.๑ ป.๓/๓ อธิบำยควำมสำคัญ
ของวันหยุดรำชกำรที่สำคัญ

14 ส ๒.๑ ป.๓/๔

15 ส ๒.๒ ป.๓/๑

16 ส ๒.๒ ป.๓/๒

17 ส ๒.๒ ป.๓/๓

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 วันหยุดรำชกำรที่สำคัญ เช่น

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

ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน
และท้องถิ่นของตน
 ลักษณะผลงำนที่เป็นประโยชน์
แก่ชุมชนและท้องถิ่น
ระบุบทบำทหน้ำที่ของสมำชิก  บทบำทหน้ำที่ของสมำชิก

ของชุมชนในกำรมีส่วนร่วม
ในชุมชน
ในกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมกระบวนกำร  กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ
ประชำธิปไตย
ตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
วิเครำะห์ควำมแตกต่ำง
 กำรออกเสียงโดยตรง

ของกระบวนกำรกำรตัดสินใจ
และกำรเลือกตัวแทนออกเสียง
ในชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชน  วิธีกำรเลือกตัวแทนอย่ำงถูกต้อง
โดยวิธีกำรออกเสียงโดยตรงและ
และเหมำะสม
กำรเลือกตัวแทนออกเสียง
ยกตัวอย่ำงกำรเปลี่ยนแปลง
 กำรตัดสินใจของบุคคล และ

ในชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชน
กลุ่มที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นผลจำกกำรตัดสินใจ
ในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน
ของบุคคลและกลุ่ม
o กำรเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน
เช่น กำรเลือกหัวหน้ำห้อง
คณะกรรมกำรห้องเรียน
o กำรเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน
เช่น เลือกประธำนนักเรียน
คณะกรรมกำรนักเรียน
o กำรเปลี่ยนแปลงในชุมชน
เช่น กำรเลือกผู้ใหญ่บ้ำน
กำนัน สมำชิก อบต. อบจ.
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๒๐
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.3 18 ส ๓.๑ ป.๓/๑ จำแนกควำมต้องกำรและ
ควำมจำเป็นในกำรใช้สินค้ำและ
บริกำรในกำรดำรงชีวิต

19 ส ๓.๑ ป.๓/๒

20 ส ๓.๑ ป.๓/๓

21 ส ๓.๒ ป.๓/๑

22 ส ๓.๒ ป.๓/๒

23 ส ๓.๒ ป.๓/๓

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 สินค้ำที่จำเป็นในกำรดำรงชีวิต

ที่เรียกว่ำ ปัจจัย ๔
 สินค้ำที่เป็นควำมต้องกำร
ของมนุษย์ อำจเป็นสินค้ำ
ที่จำเป็นหรือไม่จำเป็น
ต่อกำรดำรงชีวิต
 หลักกำรเลือกสินค้ำที่จำเป็น
วิเครำะห์กำรใช้จ่ำยของตนเอง  ใช้บัญชีรับจ่ำยวิเครำะห์

กำรใช้จ่ำยที่จำเป็น
และเหมำะสม
 วำงแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
ของตนเอง
 วำงแผนกำรนำเงินที่เหลือจ่ำย
มำใช้อย่ำงเหมำะสม
อธิบำยได้ว่ำทรัพยำกร
 ควำมหมำยของกำรผลิต

ที่มีอยู่จำกัดมีผลต่อกำรผลิต
และกำรบริโภค
และบริโภคสินค้ำและบริกำร
 ปัญหำพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ
ที่เกิดจำกควำมหำยำก
ของทรัพยำกรกับควำมต้องกำร
ของมนุษย์ที่มีไม่จำกัด
บอกสินค้ำและบริกำรที่รัฐจัดหำ  สินค้ำและบริกำรที่ภำครัฐ

และให้บริกำรแก่ประชำชน
ทุกระดับจัดหำและให้บริกำร
แก่ประชำชน เช่น ถนน โรงเรียน
สวนสำธำรณะ กำรสำธำรณสุข
กำรบรรเทำสำธำรณภัย
บอกควำมสำคัญของภำษี
 ควำมหมำยและควำมสำคัญ

และบทบำทของประชำชน
ของภำษีที่รัฐนำมำสร้ำง
ในกำรเสียภำษี
ควำมเจริญและให้บริกำร
แก่ประชำชน
 บทบำทหน้ำที่ของประชำชน
ในกำรเสียภำษี
อธิบำยเหตุผลกำรแข่งขัน
 ควำมสำคัญและผลกระทบ

ทำงกำรค้ำ ที่มีผลทำให้รำคำ
ของกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
สินค้ำลดลง
ที่มีผล ทำให้รำคำสินค้ำลดลง
เช่น กิจกรรมตลำดนัดนักเรียน
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๒๑
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.3 24 ส ๔.๑ ป.๓/๑ เทียบศักรำชที่สำคัญตำมปฏิทิน
ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

25

26

27

28

29

30

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

ต้องรู้ ควรรู้
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๒๒
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.3 31 ส ๔.๓ ป.๓/๓ เล่ำวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย
ที่มีส่วนปกป้องประเทศชำติ
32 ส 5.1 ป.3/1 สำรวจข้อมูลทำงภูมิศำสตร์
ในโรงเรียนและชุมชน โดยใช้
แผนผัง แผนที่ และรูปถ่ำย
เพื่อแสดงควำมสัมพันธ์ของ
ตำแหน่ง ระยะ ทิศทำง
33 ส 5.1 ป.3/2 วำดแผนผังเพื่อแสดงตำแหน่ง
ที่ตงั้ ของสถำนที่สำคัญในบริเวณ
โรงเรียนและชุมชน
34 ส 5.2 ป.3/1 เปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับ
ปัจจุบัน
35 ส 5.2 ป.3/2 อธิบำยกำรใช้ประโยชน์
จำกสิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยำกรธรรมชำติในกำรสนอง
ควำมต้องกำรพื้นฐำนของมนุษย์
และ กำรประกอบอำชีพ

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

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

ต้องรู้ ควรรู้
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2๓
สรุปตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔-๖
รวม

ตัวชี้วัดทั้งหมด
15
21
18
19
25
22
23
25
24
29
221

ต้องรู้
8
11
9
13
12
6
17
15
12
12
115

ควรรู้
7
10
9
6
13
16
6
10
12
17
106

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๒๔
ชั้น
ป.3

ที่
1

2
3

4

5
6

7

8

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
พ 1.1 ป.3/1 อธิบำยลักษณะและกำรเจริญเติบโต  ลักษณะกำรเจริญเติบโตของร่ำงกำย
ของร่ำงกำยมนุษย์
มนุษย์ที่มีควำมแตกต่ำงกัน
ในแต่ละบุคคล
- ลักษณะรูปร่ำง
- น้ำหนัก
- ส่วนสูง
พ 1.1 ป.3/2 เปรียบเทียบกำรเจริญเติบโต
 เกณฑ์มำตรฐำนกำรเจริญเติบโต
ของตนเองกับเกณฑ์มำตรฐำน
ของเด็กไทย
พ 1.1 ป.3/3 ระบุปัจจัยที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโต  ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโต
- อำหำร
- กำรออกกำลังกำย
- กำรพักผ่อน
พ 2.1 ป.3/1 อธิบำยควำมสำคัญและควำมแตกต่ำง  ควำมสำคัญของครอบครัว
ของครอบครัวที่มีต่อตนเอง
ควำมแตกต่ำงของแต่ละครอบครัว
- เศรษฐกิจ
- สังคม
- กำรศึกษำ
พ 2.1 ป.3/2 อธิบำยวิธีสร้ำงสัมพันธภำพ
 วิธีกำรสร้ำงสัมพันธภำพในครอบครัว
ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
และกลุ่มเพื่อน
พ 2.1 ป.3/3 บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
 พฤติกรรมที่นำไปสู่กำรถูกล่วงละเมิด
ที่นำไปสู่กำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศ
ทำงเพศ (กำรแต่งกำย กำรเที่ยวกลำงคืน
กำรคบเพื่อน กำรเสพสำรเสพติด ฯลฯ)
 วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่
กำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศ
(ทักษะปฏิเสธและอื่น ๆ )
พ 3.1 ป.3/1 ควบคุมกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย
 กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยแบบอยู่กับที่
ขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้
เช่น ย่อยืด เขย่ง พับตัว เคลื่อนไหว
อุปกรณ์ประกอบอย่ำงมีทิศทำง
ลำตัว กำรเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่
เช่น เดินต่อเท้ำ เดินถอยหลัง กระโจน
และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ
โดยมีกำรบังคับทิศทำง เช่น ดีด
ขว้ำง โยน และรับ
 วิธีกำรควบคุมกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย
แบบต่ำง ๆ อย่ำงมีทิศทำง
พ 3.1 ป.3/2 เคลื่อนไหวร่ำงกำยที่ใช้ทักษะ
 กิจกรรมทำงกำยที่ใช้ทักษะกำรเคลื่อนไหว
กำรเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทำง
แบบบังคับทิศทำง ในกำรเล่นเกม
ในกำรเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
เบ็ดเตล็ด

ต้องรู้ ควรรู้












สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)



๒๕
ชั้น
ป.3

ที่
9

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
พ 3.2 ป.3/1 เลือกออกกำลังกำย กำรละเล่น
 แนวทำงกำรเลือกออกกำลังกำย
พื้นเมือง และเล่นเกมที่เหมำะสมกับ
กำรละเล่นพื้นเมืองและเล่นเกม
จุดเด่น จุดด้อย และข้อจำกัด
ที่เหมำะสมกับจุดเด่น จุดด้อย
ของตนเอง
และข้อจำกัดของแต่ละบุคคล
10 พ 3.2 ป.3/2 ปฏิบัติตำมกฎ กติกำและข้อตกลง  กำรออกกำลังกำย เกม และกำรละเล่น
ของกำรออกกำลังกำย กำรเล่นเกม
พื้นเมือง
กำรละเล่นพื้นเมืองได้ด้วยตนเอง  กฎ กติกำและข้อตกลง ในกำร
ออกกำลังกำย กำรเล่นเกม
และกำรละเล่นพื้นเมือง
11 พ 4.1 ป.3/1 อธิบำยกำรติดต่อและวิธีกำร
 กำรติดต่อและวิธีกำรป้องกั น
ป้องกันกำรแพร่กระจำยของโรค
กำรแพร่กระจำยของโรค
12 พ 4.1 ป.3/2 จำแนกอำหำรหลัก ๕ หมู่
 อำหำรหลัก ๕ หมู่
13 พ 4.1 ป.3/3 เลือกกินอำหำรที่หลำกหลำย
 กำรเลือกกินอำหำรที่เหมำะสม
ครบ ๕ หมู่ ในสัดส่วนทีเ่ หมำะสม
- ควำมหลำกหลำยของชนิดอำหำร
ในแต่ละหมู่
- สัดส่วนและปริมำณของอำหำร
(ตำมธงโภชนำกำร)
14 พ 4.1 ป.3/4 แสดงกำรแปรงฟันให้สะอำด
 กำรแปรงฟันให้สะอำดอย่ำงถูกวิธี
อย่ำงถูกวิธี
(ครอบคลุมบริเวณขอบเหงือกและคอฟัน)
15 พ 4.1 ป.3/5 สร้ำงเสริมสมรรถภำพทำงกำยได้  กำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพทำงกำย
ตำมคำแนะนำ
เพื่อสุขภำพ
- วิธีกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย
- วิธีกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพ
เพื่อสุขภำพ โดยกำรออกกำลังกำย
กำรพักผ่อน และกิจกรรมนันทนำกำร
16 พ 5.1 ป.3/1 ปฏิบัติตนเพื่อควำมปลอดภัย
 วิธีปฏิบัติตนเพื่อควำมปลอดภัย
จำกอุบัติเหตุในบ้ำน โรงเรียน
จำกอุบัติเหตุในบ้ำน โรงเรียน
และกำรเดินทำง
และกำรเดินทำง
17 พ 5.1 ป.3/2 แสดงวิธีขอควำมช่วยเหลือ
 กำรขอควำมช่วยเหลือจำกบุคคล
จำกบุคคลและแหล่งต่ำง ๆ
และแหล่งต่ำง ๆ เมื่อเกิดเหตุร้ำย
เมื่อเกิดเหตุร้ำย หรืออุบัติเหตุ
หรืออุบัติเหตุ
18 พ 5.1 ป.3/3 แสดงวิธีปฐมพยำบำล เมื่อบำดเจ็บ  กำรบำดเจ็บจำกกำรเล่น
จำกกำรเล่น
- ลักษณะของกำรบำดเจ็บ
- วิธีปฐมพยำบำล (บำดเจ็บ ห้ำมเลือด
ฯลฯ)
รวม 18 ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้

















9

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

9

2๖
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

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๒๗
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.๓ 1 ศ ๑.๑ ป.๓/๑ บรรยำยรูปร่ำง รูปทรงในธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม และงำนทัศนศิลป์
2 ศ ๑.๑ ป.๓/๖ วำดภำพถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้สึก
จำกเหตุกำรณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น
รูปร่ำง รูปทรง สี และพื้นผิว
3 ศ ๑.๑ ป.๓/๒ ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้ำงผลงำน
เมื่อชมงำนทัศนศิลป์
4 ศ ๑.๑ ป.๓/๕ มีทักษะพื้นฐำน ในกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์
สร้ำงสรรค์งำนปั้น
5 ศ ๑.๑ ป.๓/๗ บรรยำยเหตุผลและวิธีกำร
ในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์
โดยเน้นถึงเทคนิค และวัสดุ อุปกรณ์
6 ศ ๑.๑ ป.๓/๓ จำแนกทัศนธำตุของสิ่งต่ำง ๆ
ในธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม
และงำนทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น
สี รูปร่ำง รูปทรง และพื้นผิว
7 ศ ๑.๑ ป.๓/๔ วำดภำพ ระบำยสีสิ่งของรอบตัว
8 ศ ๑.๑ ป.๓/๘ ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุง
ในงำนทัศนศิลป์ของตนเอง
9 ศ ๑.๑ ป.๓/๙ ระบุและจัดกลุ่มของภำพตำมทัศนธำตุ
ที่เน้นในงำนทัศนศิลป์นั้น ๆ
10 ศ ๑.๑ ป.๓/๑๐ บรรยำยลักษณะรูปร่ำง รูปทรง
ในงำนกำรออกแบบสิ่งต่ำง ๆ
ที่มีในบ้ำนและโรงเรียน
11 ศ ๑.๒ ป.๓/๑ เล่ำถึงที่มำของงำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
12 ศ ๑.๒ ป.๓/๒ อธิบำยเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีกำร
สร้ำงงำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
13 ศ 2.1 ป.3/1 ระบุรูปร่ำงลักษณะของเครื่องดนตรี
ที่เห็นและได้ยินในชีวิตประจำวัน
14 ศ 2.1 ป.3/2 ใช้รูปภำพหรือสัญลักษณ์แทนเสียง
และจังหวะเคำะ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 รูปร่ำง รูปทรงในธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม
และกำรใช้เส้น รูปร่ำง รูปทรง สี พื้นผิว
ในงำนทัศนศิลป์และวำดภำพ
ถ่ำยทอดควำมคิดควำมรู้สึก

ต้องรู้ ควรรู้



 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้ำงงำนทัศนศิลป์
ประเภทงำนวำด งำนปั้น งำนพิมพ์ภำพ
และเทคนิควิธีกำรในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์





 เส้น สี รูปร่ำง รูปทรง พื้นผิว ในธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อมและงำนทัศนศิลป์



 กำรวำดภำพระบำยสีสิ่งของรอบตัว
ด้วยสีเทียน ดินสอสี และสีโปสเตอร์
 กำรแสดงควำมคิดเห็นในงำนทัศนศิลป์
ของตนเอง
 กำรจัดกลุ่มของภำพตำมทัศนธำตุ





 รูปร่ำง รูปทรง ในงำนออกแบบ
 ที่มำของงำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีกำรสร้ำงงำน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
 รูปร่ำงลักษณะของเครื่องดนตรี
 เสียงของเครื่องดนตรี
 สัญลักษณ์แทนคุณสมบัติของเสียง
(สูง - ต่ำ ดัง - เบำ ยำว - สั้น)
 สัญลักษณ์แทนรูปแบบจังหวะ







สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๒๘
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.3 15 ศ 2.1 ป.3/3 บอกบทบำทหน้ำที่ของเพลงที่ได้ยิน

16 ศ 2.1 ป.3/4 ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่ำย ๆ
17 ศ 2.1 ป.3/6 แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี
เสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น

18 ศ 2.1 ป.3/5 เคลื่อนไหวท่ำทำงสอดคล้องกับ
อำรมณ์ของเพลงที่ฟัง
19 ศ 2.1 ป.3/7 นำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือ
โอกำสต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม
20 ศ 2.2 ป.3/1

21 ศ 2.2 ป.3/2

22 ศ 3.1 ป.3/1

23 ศ 3.1 ป.3/2

24 ศ 3.1 ป.3/3
2๕ ศ 3.1 ป.3/4

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 บทบำทหน้ำที่ของบทเพลงสำคัญ
- เพลงชำติ
- เพลงสรรเสริญพระบำรมี
- เพลงประจำโรงเรียน

 กำรขับร้องเดี่ยวและหมู่
 กำรบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
 กำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงร้อง 
และเสียงดนตรี
- คุณภำพเสียงร้อง
- คุณภำพเสียงดนตรี

 กำรเคลื่อนไหวตำมอำรมณ์ของบทเพลง

 กำรใช้ดนตรีในโอกำสพิเศษ
- ดนตรีในงำนรื่นเริง
- ดนตรีในกำรฉลองวันสำคัญของชำติ
ระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์
 เอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น
ของดนตรีในท้องถิ่น
- ลักษณะเสียงร้องของดนตรีในท้องถิ่น
- ภำษำและเนื้อหำในบทร้องของดนตรี
ในท้องถิ่น
- เครื่องดนตรีและวงดนตรีในท้องถิ่น
ระบุควำมสำคัญและประโยชน์
 ดนตรีกับกำรดำเนินชีวิตในท้องถิ่น
ของดนตรีต่อกำรดำเนินชีวิต
- ดนตรีในชีวิตประจำวัน
ของคนในท้องถิ่น
- ดนตรีในวำระสำคัญ
สร้ำงสรรค์กำรเคลื่อนไหว
 กำรเคลื่อนไหวในรูปแบบต่ำง ๆ
ในรูปแบบต่ำง ๆ ในสถำนกำรณ์สั้น ๆ
- รำวงมำตรฐำน
- สถำนกำรณ์สั้น ๆ
- สถำนกำรณ์ที่กำหนดให้
แสดงท่ำทำงประกอบเพลง
 หลักและวิธีกำรปฏิบัตินำฏศิลป์
ตำมรูปแบบนำฏศิลป์
- ภำษำท่ำสื่ออำรมณ์ของมนุษย์
- นำฎยศัพท์ในส่วนขำ
เปรียบเทียบบทบำทหน้ำที่ของผู้แสดง  หลักในกำรชมกำรแสดง
และผู้ชม
- ผู้แสดง
มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรแสดง
- ผู้ชม
ทีเ่ หมำะสมกับวัย
- กำรมีส่วนร่วม














สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๒๙
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.3 2๖ ศ 3.1 ป.3/5 บอกประโยชน์ของกำรแสดงนำฏศิลป์
ในชีวิตประจำวัน
2๗ ศ 3.2 ป.3/1 เล่ำกำรแสดงนำฏศิลป์ที่เคยเห็น
ในท้องถิ่น
2๘ ศ 3.2 ป.3/2 ระบุสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นและ
เอกลักษณ์ของกำรแสดงนำฏศิลป์
๒๙ ศ 3.2 ป.3/3 อธิบำยควำมสำคัญของกำรแสดง
นำฏศิลป์
รวม ๒๙ ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 กำรบูรณำกำรนำฏศิลป์กับสำระ
กำรเรียนรู้อื่น ๆ
 กำรแสดงนำฏศิลป์พื้นบ้ำนหรือท้องถิ่น
ของตน
 ที่มำของกำรแสดงนำฏศิลป์

ต้องรู้ ควรรู้





๑๒ ๑๗

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

3๐
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)

3๑
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)

32
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
สาหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

3๓
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.๓ ๑ ง ๑.๑ ป.๓/๑ อธิบายวิธีการและประโยชน์
การทางาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัว และส่วนรวม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ให้ตรงกับลักษณะงานอย่างเป็นขั้นตอน
เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และ
ส่วนรวม โดยคานึงถึงความสะอาด
2 ง ๑.๑ ป.๓/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
รอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตรงกับลักษณะงาน
โดยฝึกปฏิบัติผ่านงาน เช่น
3 ง ๑.๑ ป.๓/๓ ทางานอย่างเป็นขั้นตอน
- ปลูกและดูแลไม้ดอกไม้ประดับ
ตามกระบวนการทางาน
- บารุงรักษาหรือซ่อมแซมของเล่น
ด้วยความสะอาด ความรอบคอบ
หรือของใช้ในครอบครัว และส่วนรวม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ประดิษฐ์ของใช้โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น
ในโอกาสต่าง ๆ
- ดูแล ทาความสะอาด และตกแต่ง
ห้องเรียนให้สวยงาม
- เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ให้ตรงกับ
ลักษณะงาน
รวม 3 ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้





3

ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 และสาระที่ 3 คงเหลือ 2 สาระ คือ สาระที่ 1 การดาเนินชีวิตและครอบครัว และสาระที่ 4 การอาชีพ
และเปลี่ยนชือ่ สาระที่ 4 การอาชีพ เป็นสาระที่ 2 การอาชีพ
ตามคาสั่ง สพฐ. ที่ 921/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
สาหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

-

3๔
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.๔ ๑ ง ๑.๑ ป.๔/๑ อธิบายเหตุผลในการทางาน
ให้บรรลุเป้าหมาย
2

3
4

5

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 ทักษะการทางานตามขั้นตอนเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย โดยคานึงถึงการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า
ง ๑.๑ ป.๔/๒ ทางานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

อย่างเป็นขั้นตอนด้วยความขยัน โดยฝึกปฏิบัติผ่านงาน เช่น
- จัดตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ
อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์
และกระเป๋านักเรียน

ง ๑.๑ ป.๔/๓ ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท
- ขยายพันธุ์พืช
ในการทางาน
- ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น
ง ๑.๑ ป.๔/๔ ใช้พลังงานและทรัพยากร

- ทาบัญชีรับ-จ่ายส่วนตัว
ในการทางานอย่างประหยัด
 มารยาทในการทางานกลุ่ม เช่น
และคุ้มค่า
- เป็นผู้นา ผู้ตาม
- เคารพข้อตกลงร่วมกัน
- รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 คุณลักษณะการทางาน เช่น ขยัน อดทน
รับผิดชอบ และซื่อสัตย์
ง 2.๑ ป.๔/๑ อธิบายความหมายและ
 ความหมายและความสาคัญของอาชีพ

ความสาคัญของอาชีพ
รวม 5 ตัวชี้วัด

2

ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 และสาระที่ 3 คงเหลือ 2 สาระ คือ สาระที่ 1 การดาเนินชีวิตและครอบครัว และสาระที่ 4 การอาชีพ
และเปลี่ยนชือ่ สาระที่ 4 การอาชีพ เป็นสาระที่ 2 การอาชีพ
ตามคาสั่ง สพฐ. ที่ 921/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
สาหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

3

3๕
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.๕ ๑ ง ๑.๑ ป.๕/๑ อธิบายเหตุผลในการทางาน
แต่ละขัน้ ตอนถูกต้อง
ตามกระบวนการทางาน
2 ง ๑.๑ ป.๕/๒ ใช้ทักษะการจัดการในการทางาน
อย่างเป็นระบบ ประณีต
และมีความคิดสร้างสรรค์
3 ง ๑.๑ ป.๕/๓ ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท
ในการทางานกับสมาชิก
ในครอบครัว
4 ง ๑.๑ ป.๕/๔ มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน
และทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 ทักษะการจัดการโดยทางานตามขั้นตอน
อย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล สร้างสรรค์
ประณีต และมีจิตสานึกในการใช้พลังงาน

และทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
เพื่อให้ทางานสาเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยฝึกปฏิบัติผ่านงาน เช่น
- ซ่อมแซม ซัก ตาก เก็บ รีด พับเสื้อผ้า

- วางแผนการจัดจาหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร หรืองานประดิษฐ์
- จัดเก็บข้อมูลรายรับ-รายจ่าย

และทาบัญชีครัวเรือน
- ออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
 การทางานกับสมาชิกในครอบครัวอย่างมี
มารยาท เช่น การพูดจาสุภาพ การใช้ของ
ร่วมกัน การแบ่งปัน
5 ง 2.๑ ป.๕/๑ สารวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ  สารวจข้อมูลและระบุความแตกต่างของ

ในชุมชน
อาชีพในชุมชนในเรื่อง ลักษณะงาน
ประเภทกิจการ ค่าตอบแทน เช่น

6 ง 2.๑ ป.๕/๒ ระบุความแตกต่างของอาชีพ
- ค้าขาย
- เกษตรกรรม
- รับจ้าง
- รับราชการ พนักงานของรัฐ
รวม 6 ตัวชี้วัด
3
3

ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 และสาระที่ 3 คงเหลือ 2 สาระ คือ สาระที่ 1 การดาเนินชีวิตและครอบครัว และสาระที่ 4 การอาชีพ
และเปลี่ยนชือ่ สาระที่ 4 การอาชีพ เป็นสาระที่ 2 การอาชีพ
ตามคาสั่ง สพฐ. ที่ 921/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
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3๖
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.๖ ๑ ง ๑.๑ ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการทางาน
และปรับปรุงการทางาน
แต่ละขั้นตอน

2 ง ๑.๑ ป.๖/๒
3 ง ๑.๑ ป.๖/๓

4 ง 2.๑ ป.๖/๑

5 ง 2.๑ ป.๖/๒

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 วางแผนและปรับปรุงการทางาน
แต่ละขั้นตอน โดยใช้ทักษะการจัดการ
และการทางานร่วมกัน ขณะปฏิบัติงาน
และเมื่อทางานสาเร็จแล้ว โดยฝึกปฏิบัติ
ผ่านงาน เช่น
- ปลูกผัก เลี้ยงปลาสวยงาม
ประกอบอาหาร ประดิษฐ์ของเล่น
ของใช้ ของตกแต่ง เพื่อการจัดจาหน่าย

ใช้ทักษะการจัดการในการทางาน
โดยเลือกตามบริบทของสถานศึกษา
และมีทักษะการทางานร่วมกัน
- ทาบัญชีรายรับ – รายจ่าย
ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท
 ทางานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น

ในการทางานกับครอบครัว
อย่างมีมารยาท เช่น พูดจาสุภาพ ใช้ของ
และผู้อื่น
ร่วมกัน แบ่งปัน การให้สิทธิ์ผู้ที่มาก่อน
และรอคอยตามลาดับ

สารวจตนเองเพื่อวางแผน
 การสารวจตนเอง เพื่อวางแผนในการ
ในการเลือกอาชีพ
เลือกอาชีพโดยคานึงถึงคุณธรรม ความรู้
ความสามารถ ความสนใจ และ
บุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพ

ระบุความรู้ความสามารถ และ
ที
ส
่
นใจ
คุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ
 คุณธรรมในการประกอบอาชีพ เช่น
ที่สนใจ
- ความซื่อสัตย์
- ความขยัน อดทน
- ความยุติธรรม
- ความรับผิดชอบ
รวม 5 ตัวชี้วัด
4
1

ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 และสาระที่ 3 คงเหลือ 2 สาระ คือ สาระที่ 1 การดาเนินชีวิตและครอบครัว และสาระที่ 4 การอาชีพ
และเปลี่ยนชือ่ สาระที่ 4 การอาชีพ เป็นสาระที่ 2 การอาชีพ
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3๗
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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3๘
ชั้น
ป.3

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1 ต 1.1 ป.3/1 ปฏิบัติตำมคำสั่งและคำขอร้อง
ที่ฟังหรืออ่ำน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน
- คำสั่ง เช่น Give me a/an.../Draw and
color the picture./Put a/an…in/on/
under a/an…/Don’t eat in class. etc.
- คำขอร้อง เช่น Please take a queue./
Take a queue, please./Don’t make
a loud noise, please./Please don’t
make a loud noise./Can you help
me, please? etc.
2 ต 1.1 ป.3/2 อ่ำนออกเสียงคำ สะกดคำ
 คำ กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว และบทพูดเข้ำจังหวะ 
อ่ำนกลุ่มคำ ประโยค และบทพูด
และกำรสะกดคำ
เข้ำจังหวะ (chant) ง่ำย ๆ
 หลักกำรอ่ำนออกเสียง เช่น
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
- กำรออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะ
ท้ำยคำ
- กำรออกเสียงเน้นหนัก-เบำในคำและกลุ่มคำ
3 ต 1.1 ป.3/3 เลือก/ระบุภำพหรือสัญลักษณ์
 กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์ และควำมหมำย 
ตรงตำมควำมหมำยของกลุ่มคำ
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
และประโยคที่ฟัง
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อำหำร เครื่องดื่ม
และนันทนำกำร เป็นวงคำศัพท์สะสมประมำณ
๓๕๐ - ๔๕๐ คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
4 ต 1.1 ป.3/4 ตอบคำถำมจำกกำรฟังหรืออ่ำน  ประโยค บทสนทนำ หรือนิทำนที่มีภำพประกอบ 
ประโยค บทสนทนำ หรือนิทำน  ประโยคคำถำมและคำตอบ
ง่ำย ๆ
- Yes/No Question เช่น
Is/Are/Can…?
Yes,…is/are/can./
No,…isn’t/aren’t/can’t. etc.
- Wh-Question เช่น
What is this/that/it?
This/that/It is a/an…
How many…?
There is/are…
Where is/are…?
It is
in/on/under…
They are
etc.

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

3๙
ชั้น
ป.3

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
5 ต 1.2 ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่ำย ๆ
ในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล
ตำมแบบที่ฟัง

6 ต 1.2 ป.3/2 ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ำย ๆ
ตำมแบบที่ฟัง
7 ต 1.2 ป.3/3 บอกควำมต้องกำรง่ำย ๆ
ของตนเองตำมแบบที่ฟัง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 บทสนทนำที่ใช้ในกำรทักทำย กล่ำวลำ
ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ข้อควำม
ที่ใช้แนะนำตนเอง เช่น Hi/Hello/
Good morning /Good afternoon/
Good evening/I am sorry. How are you?
I’m fine. Thank you. And you?/
Nice to see you./Nice to see you too./
Goodbye./Bye./See you soon/later./
Thanks./Thank you./Thank you very
much./You’re welcome. etc.
 คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน

 คำศัพท์ สำนวนภำษำ และประโยคที่ใช้บอก
ควำมต้องกำร เช่น Please,…/May I go out?/
May I come in? etc.
8 ต 1.2 ป.3/4 พูดขอและให้ข้อมูลง่ำย ๆ เกี่ยวกับ  คำศัพท์ สำนวนภำษำ และประโยคที่ใช้ขอ
ตนเองและเพื่อนตำมแบบที่ฟัง
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน เช่น
What’s your name? My name is…
What time is it? It is one o’clock.
What is this? It is a/an…
How many…are there?
There is a/an…/ There are…
Who is…? He /She is… etc.
9 ต 1.2 ป.3/5 บอกควำมรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ  คำและประโยคที่ใช้แสดงควำมรู้สึก เช่น ดีใจ
สิ่งต่ำง ๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่ำง ๆ เสียใจ ชอบ ไม่ชอบ เช่น Yeah!/Great!/
ตำมแบบที่ฟัง
Cool!/I’m happy./I like cats./
I don’t like snakes. etc.
10 ต 1.3 ป.3/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
 คำและประโยคที่ใช้ในกำรพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
และเรื่องใกล้ตัว
ตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น
บอกชื่อ อำยุ รูปร่ำง ส่วนสูง สิ่งต่ำง ๆ
จำนวน ๑ - ๕๐ สี ขนำด ตำแหน่งของสิ่งของ

ต้องรู้ ควรรู้
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๔๐
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.3 11 ต 1.3 ป.3/2 จัดหมวดหมู่คำตำมประเภทของ
บุคคล สัตว์ และสิ่งของตำมที่ฟัง
หรืออ่ำน
12 ต 2.1 ป.3/1 พูดและทำท่ำประกอบตำมมำรยำท
สังคม/วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ
13 ต 2.1 ป.3/2 บอกชื่อและคำศัพท์ง่ำย ๆ เกี่ยวกับ
เทศกำล/วันสำคัญ/งำนฉลอง และ
ชีวิตควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของภำษำ
14 ต 2.1 ป.3/3 เข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำ
และวัฒนธรรมที่เหมำะกับวัย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 คำ กลุ่มคำที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ 
และสิ่งของ เช่น กำรระบุ/เชื่อมโยง
ควำมสัมพันธ์ของภำพกับคำหรือกลุ่มคำ
โดยใช้ภำพ แผนภูมิ แผนภำพ แผนผัง

 มำรยำทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ
เช่น กำรขอบคุณ ขอโทษ กำรใช้สีหน้ำท่ำทำง
ประกอบกำรพูดขณะแนะนำตนเอง กำรสัมผัสมือ
กำรโบกมือ กำรแสดงอำกำรตอบรับหรือปฏิเสธ

 คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกำล/วันสำคัญ/งำนฉลอง
และชีวิตควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของภำษำ
เช่น วันคริสต์มำส วันขึ้นปีใหม่ เครื่องแต่งกำย
อำหำร เครื่องดื่ม

 กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม เช่น
กำรเล่นเกม กำรร้องเพลง กำรเล่ำนิทำน
ประกอบท่ำทำง วันคริสต์มำส วันขึ้นปีใหม่

 ควำมแตกต่ำงของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ
และประโยคของภำษำต่ำงประเทศ
และภำษำไทย
 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น 

15 ต 2.2 ป.3/1 บอกควำมแตกต่ำงของเสียงตัวอักษร
คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ำย ๆ
ของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย
16 ต 3.1 ป.3/1 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้อื่น
17 ต 4.1 ป.3/1 ฟัง/พูดในสถำนกำรณ์ง่ำย ๆ
 กำรใช้ภำษำในกำรฟัง/พูดในสถำนกำรณ์ง่ำย ๆ
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
18 ต 4.2 ป.3/1 ใช้ภำษำต่ำงประเทศเพื่อรวบรวม  กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรรวบรวมคำศัพท์
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวจำกสื่อต่ำง ๆ
รวม 18 ตัวชี้วัด
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สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

