สารบัญ









ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

1
5
9
17
25
29
33
35

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.๕

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
๑ ท ๑.๑ ป.๕/๑ อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
2 ท ๑.๑ ป.๕/๒ อธิบำยควำมหมำยของคำ ประโยค
และข้อควำมที่เป็นกำรบรรยำย
และกำรพรรณนำ
3 ท ๑.๑ ป.๕/๓ อธิบำยควำมหมำยโดยนัย
จำกเรื่องที่อ่ำนอย่ำงหลำกหลำย

4 ท ๑.๑ ป.๕/๔
5 ท ๑.๑ ป.๕/๕

6 ท ๑.๑ ป.๕/๖

7 ท ๑.๑ ป.๕/๗

8 ท ๑.๑ ป.๕/๘
9 ท ๒.๑ ป.๕/๑

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 กำรอ่ำนออกเสียงร้อยแก้ว
ระดับที่ยำกขึ้นและกำรบอก

ควำมหมำยของถ้อยคำ สำนวน
ประกอบด้วย
- คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
- คำที่มีอักษรนำ

- คำที่มีตัวกำรันต์
- สำนวนไทยที่เป็นคำพังเพย
- ข้อควำมที่เป็นกำรบรรยำย
 กำรอ่ำนทำนองเสนำะบทร้อยกรอง

แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกสื่อต่ำง ๆ
จำกเรื่องที่อ่ำน
เช่น
- บทควำมในสำรำนุกรม
- บทควำมปกิณกะในหนังสือพิมพ์ 
วิเครำะห์และแสดงควำมคิดเห็น
- ประกำศไม่เป็นทำงกำร
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำนเพื่อนำไปใช้
- วรรณคดีและวรรณกรรม
ในกำรดำเนินชีวิต
ในหนังสือเรียน
- บทเรียนจำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
อื่น

อ่ำนงำนเขียนเชิงอธิบำย คำสั่ง
 กำรอ่ำนงำนเขียนเชิงอธิบำย คำสั่ง
ข้อแนะนำ และปฏิบัติตำม
ข้อแนะนำ และปฏิบัติตำม เช่น
- กำรใช้พจนำนุกรม
- กำรใช้วัสดุอุปกรณ์
- กำรอ่ำนฉลำกยำ
- คู่มือและเอกสำรของโรงเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน
- ข่ำวสำรทำงรำชกำร
อ่ำนหนังสือที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ  กำรอ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ เช่น 
อย่ำงสม่ำเสมอและแสดงควำมคิดเห็น
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและ
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน
เหมำะสมกับวัย
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนด
ร่วมกัน

มีมำรยำทในกำรอ่ำน
 มำรยำทในกำรอ่ำน

คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
 กำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
และครึ่งบรรทัดตำมรูปแบบ
กำรเขียนตัวอักษรไทย

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๓
ชั้น
ป.5

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
10 ท ๒.๑ ป.๕/๒ เขียนสื่อสำรโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน
และเหมำะสม

11 ท ๒.๑ ป.๕/๓
12 ท ๒.๑ ป.๕/๔
13 ท ๒.๑ ป.๕/๕
14 ท ๒.๑ ป.๕/๖
15 ท ๒.๑ ป.๕/๗

16 ท ๒.๑ ป.๕/๘
17 ท ๒.๑ ป.๕/๙
18 ท ๓.๑ ป.๕/๑
19 ท ๓.๑ ป.๕/๒
20 ท ๓.๑ ป.๕/๓

21 ท ๓.๑ ป.๕/๔

22 ท ๓.๑ ป.๕/๕

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 กำรเขียนสื่อสำร เช่น
- คำอวยพร
- คำแนะนำและคำอธิบำยแสดง
ขั้นตอน
- จดหมำยส่วนตัวในชีวิตประจำวัน
- เรียงควำม
- กำรเขียนแสดงควำมรู้สึกและ
ควำมคิดเห็น

เขียนแผนภำพโครงเรื่องและแผนภำพ  กำรนำแผนภำพโครงเรื่อง
ควำมคิดเพื่อใช้พัฒนำงำนเขียน
และแผนภำพควำมคิดไปพัฒนำ
งำนเขียน

เขียนย่อควำมจำกเรื่องที่อ่ำน
 กำรเขียนย่อควำมจำกวรรณคดี
และวรรณกรรมในหนังสือเรียน
หรือสื่อต่ำง ๆ

เขียนจดหมำยถึงผู้ปกครองและญำติ  กำรเขียนจดหมำยถึงผู้ปกครอง
และญำติ

เขียนแสดงควำมรู้สึกและควำมคิดเห็น  กำรเขียนแสดงควำมรู้สึก
ได้ตรงตำมเจตนำ
และควำมคิดเห็น

กรอกแบบรำยกำรต่ำง ๆ
 กำรกรอกแบบรำยกำร
- ใบฝำกเงินและใบถอนเงิน
- ธณำณัติ
- แบบฝำกส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์

เขียนเรื่องตำมจินตนำกำร
 กำรเขียนเรื่องตำมจินตนำกำร

มีมำรยำทในกำรเขียน
 มำรยำทในกำรเขียน

พูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็น และ
 กำรจับใจควำม และกำรพูด
ควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟังและดู
แสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็น
จำกเรื่องที่ฟังและดูจำกสื่อต่ำง ๆ

ตั้งคำถำมและตอบคำถำมเชิงเหตุผล
เช่น
จำกเรื่องที่ฟังและดู
- ข่ำวและเหตุกำรณ์ประจำวัน

วิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือจำกเรื่องที่ฟัง
- โฆษณำ
และดูอย่ำงมีเหตุผล
 กำรวิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือ
จำกเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวัน

พูดรำยงำนเรื่องหรือประเด็น
 กำรรำยงำน เช่น
ที่ศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดู
- กำรพูดลำดับขั้นตอน
และกำรสนทนำ
กำรปฏิบัติงำน
- กำรพูดลำดับเหตุกำรณ์

มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด  มำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๔
ชั้น
ป.5

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
23 ท ๔.๑ ป.๕/๑ ระบุชนิดและหน้ำที่ของคำในประโยค

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ชนิดและหน้ำที่ของคำ
- คำวิเศษณ์
- คำบุพบท
- คำเชื่อม
- คำอุทำน
ท ๔.๑ ป.๕/๒ จำแนกส่วนประกอบของประโยค
 กลุ่มคำ หรือวลี
ท ๔.๑ ป.๕/๓ เปรียบเทียบภำษำไทยมำตรฐำน
 ภำษำไทยมำตรฐำน
กับภำษำถิ่น
 ภำษำถิ่น
ท ๔.๑ ป.๕/๔ ใช้คำรำชำศัพท์
 คำรำชำศัพท์
ท ๔.๑ ป.๕/๕ บอกคำภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทย  คำที่มำจำกภำษำต่ำงประเทศ
ท ๔.๑ ป.๕/๖ แต่งบทร้อยกรอง
 กำรแต่งกำพย์ยำนี ๑๑
ท ๔.๑ ป.๕/๗ ใช้สำนวนได้ถูกต้อง
 สำนวนไทยที่เป็นคำพังเพย
ท ๕.๑ ป.๕/๑ สรุปเรื่องจำกวรรณคดีหรือวรรณกรรม  วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น
ที่อ่ำน
- นิทำนพื้นบ้ำนท้องถิ่นอื่น
- สำรคดี
ท ๕.๑ ป.๕/๒ ระบุควำมรู้และข้อคิดจำกกำรอ่ำน
- บทอำขยำนและบทร้อยกรอง
วรรณคดีและวรรณกรรมที่สำมำรถ
ที่มีคุณค่ำ
นำไปใช้ในชีวิตจริง
- หนังสืออ่ำนนอกเวลำ
ท ๕.๑ ป.๕/๓ อธิบำยคุณค่ำของวรรณคดี
- วรรณคดีและวรรณกรรม
และวรรณกรรม
ในบทเรียน
ท ๕.๑ ป.๕/๔ ท่องจำบทอำขยำนตำมที่กำหนดและ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ
รวม ๓๓ ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้












๒8

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
ชั้น
ป.๕

ที่
1

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ค 1.1 ป.5/1 เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วน
เป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ
๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ในรูปทศนิยม

2

ค 1.1 ป.5/2 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ
โดยใช้บัญญัติไตรยำงศ์

3

ค 1.1 ป.5/3 หำผลบวก ผลลบของเศษส่วนและ
จำนวนคละ
ค 1.1 ป.5/4 หำผลคูณ ผลหำรของเศษส่วนและ
จำนวนคละ
ค 1.1 ป.5/5 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ
กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร
เศษส่วน ๒ ขั้นตอน

4
5

6
7

8
9

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

ทศนิยม
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเศษส่วนและ
ทศนิยม
- ค่ำประมำณของทศนิยมไม่เกิน ๓
ตำแหน่ง เป็นจำนวนเต็ม ทศนิยม ๑
ตำแหน่ง และ ๒ ตำแหน่ง กำรใช้
เครื่องหมำย ≈

จานวนนับและ ๐ การบวก การลบ
การคูณ และการหาร
- กำรแก้โจทย์ปัญหำ โดยใช้
บัญญัติไตรยำงศ์
เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ 
การหารเศษส่วน
- กำรเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ 
- กำรบวก กำรลบของเศษส่วนและ
จำนวนคละ

- กำรคูณ กำรหำรของเศษส่วนและ
จำนวนคละ
- กำรบวก ลบ คูณ หำรระคนของเศษส่วน
และจำนวนคละ
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเศษส่วนและ
จำนวนคละ

การคูณ การหารทศนิยม
- กำรประมำณผลลัพธ์ของกำรบวก

กำรลบ กำรคูณ กำรหำรทศนิยม
- กำรคูณทศนิยม
- กำรหำรทศนิยม
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับทศนิยม


ค 1.1 ป.5/6 หำผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณ
เป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง
ค 1.1 ป.5/7 หำผลหำรที่ตัวตั้งเป็นจำนวนนับ
หรือทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง
และตัวหำรเป็นจำนวนนับ ผลหำร
เป็นทศนิยม ไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง
ค 1.1 ป.5/8 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ
กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร
ทศนิยม ๒ ขั้นตอน
ค 1.1 ป.5/9 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
ร้อยละไม่เกิน ๒ ขั้นตอน
- กำรอ่ำนและกำรเขียนร้อยละหรือ
เปอร์เซ็นต์
- กำรแก้โจทย์ปัญหำร้อยละ



สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
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๗
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

ป.๕ 10 ค 2.1 ป.5/1 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ ความยาว
เกี่ยวกับควำมยำวที่มีกำรเปลี่ยนหน่วย - ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยควำมยำว
และเขียนในรูปทศนิยม
เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับ
เซนติเมตรกิโลเมตรกับเมตร โดยใช้
ควำมรู้เรื่องทศนิยม
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำว
โดยใช้ควำมรู้เรื่องกำรเปลี่ยนหน่วยและ
ทศนิยม

11 ค 2.1 ป.5/2 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ น้าหนัก
เกี่ยวกับน้ำหนักที่มีกำรเปลี่ยนหน่วย - ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยน้ำหนัก
และเขียนในรูปทศนิยม
กิโลกรัมกับกรัม โดยใช้ควำมรูเ้ รื่องทศนิยม
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับน้ำหนัก
โดยใช้ควำมรู้เรื่องกำรเปลี่ยนหน่วยและ
ทศนิยม

12 ค 2.1 ป.5/3 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ ปริมาตรและความจุ
เกี่ยวกับปริมำตรของทรงสี่เหลี่ยม - ปริมำตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำกและ
มุมฉำกและควำมจุของภำชนะ
ควำมจุของภำชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง มิลลิลิตร ลิตร
ลูกบำศก์เซนติเมตร และลูกบำศก์เมตร
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรของ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำกและควำมจุของ
ภำชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก

13 ค 2.1 ป.5/4 แสดงวิธหี ำคำตอบของโจทย์ปญ
ั หำ รูปเรขาคณิตสองมิติ
เกี่ยวกับควำมยำวรอบรูปของ
- ควำมยำวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
รูปสี่เหลีย่ มและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม - พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้ำนขนำน
ด้ำนขนำนและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวรอบรูป
ของรูปสี่เหลี่ยมและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
ด้ำนขนำนและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

14 ค 2.2 ป.5/1 สร้ำงเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง รูปเรขาคณิต
ให้ขนำนกับเส้นตรงหรือส่วนของ - เส้นตั้งฉำกและสัญลักษณ์แสดงกำรตั้งฉำก
เส้นตรง ที่กำหนดให้
- เส้นขนำนและสัญลักษณ์แสดงกำรขนำน
- กำรสร้ำงเส้นขนำน
- มุมแย้ง มุมภำยใน และมุมภำยนอก
ที่อยู่บนข้ำงเดียวกันของเส้นตัดขวำง
(Transversal)
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๘
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.๕ 15 ค 2.2 ป.5/2 จำแนกรูปสี่เหลี่ยม โดยพิจำรณำ
จำกสมบัติของรูป
16 ค 2.2 ป.5/3 สร้ำงรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่ำง ๆ
เมื่อกำหนดควำมยำวของด้ำน
และขนำดของมุมหรือเมื่อกำหนด
ควำมยำวของเส้นทแยงมุม
17 ค 2.2 ป.5/4 บอกลักษณะของปริซึม
18 ค 3.1 ป.5/1 ใช้ข้อมูลจำกกรำฟเส้น ในกำรหำ
คำตอบของโจทย์ปัญหำ
19 ค 3.1 ป.5/2 เขียนแผนภูมิแท่งจำกข้อมูล
ที่เป็นจำนวนนับ
รวม 19 ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
รูปเรขาคณิตสองมิติ
- ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม
- กำรสร้ำงรูปสี่เหลี่ยม

รูปเรขาคณิตสามมิติ
- ลักษณะและส่วนต่ำง ๆ ของปริซึม
การนาเสนอข้อมูล
- กำรอ่ำนกรำฟเส้น
- กำรอ่ำนและกำรเขียนแผนภูมิแท่ง

ต้องรู้ ควรรู้
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8

๙
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

๑๐
ชั้น
ป.5

ที่
1

2

3

4

5

6

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ว 1.1 ป.5/1 บรรยำยโครงสร้ำงและลักษณะ • สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้ำงและ

ของสิ่งมีชีวิตที่เหมำะสมกับ
ลักษณะที่เหมำะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่
กำรดำรงชีวิต ซึ่งเป็นผลมำจำก
ซึง่ เป็นผลมำจำกกำรปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
กำรปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละ เพือ่ ให้ดำรงชีวิตและอยู่รอดได้ในแต่ละ
แหล่งที่อยู่
แหล่งที่อยู่ เช่น ผักตบชวำมีช่องอำกำศ
ในก้ำนใบ ช่วยให้ลอยน้ำได้ ต้นโกงกำง
ที่ขึ้นอยู่ในป่ำชำยเลนมีรำกค้ำจุนทำให้
ลำต้นไม่ล้ม ปลำมีครีบช่วยในกำรเคลื่อนที่
ในน้ำ
ว 1.1 ป.5/2 อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
• ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมี

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและสัมพันธ์กับ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิต
สิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อกำรดำรงชีวิต
กับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์
เช่น ควำมสัมพันธ์กันด้ำนกำรกินกัน
ต่อกำรดำรงชีวิต
เป็นอำหำร เป็นแหล่งที่อยู่อำศัยหลบภัย
และเลี้ยงดูลูกอ่อน ใช้อำกำศในกำรหำยใจ 
ว 1.1 ป.5/3 เขียนโซ่อำหำรและระบุบทบำท
หน้ำที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิต • สิ่งมีชีวิตมีกำรกินกันเป็นอำหำร โดยกินต่อกัน
เป็นทอด ๆ ในรูปแบบของโซ่อำหำร
และผู้บริโภคในโซ่อำหำร
ว 1.1 ป.5/4 ตระหนักในคุณค่ำของสิ่งแวดล้อม ทำให้สำมำรถระบุบทบำทหน้ำที่ของ

ที่มีต่อกำรดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค
โดยมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำ
สิ่งแวดล้อม
ว 1.3 ป.5/1 อธิบำยลักษณะทำงพันธุกรรม
• สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ เมื่อโตเต็มที่ 
ที่มีกำรถ่ำยทอดจำกพ่อแม่สู่ลูก
จะมีกำรสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนและ
ของพืช สัตว์ และมนุษย์
ดำรงพันธุ์ โดยลูกที่เกิดมำจะได้รับกำร
ว 1.3 ป.5/2 แสดงควำมอยำกรู้อยำกเห็น

ถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมจำกพ่อแม่
โดยกำรถำมคำถำมเกี่ยวกับ
ทำให้มีลักษณะทำงพันธุกรรมที่เฉพำะ
ลักษณะที่คล้ำยคลึงกันของ
แตกต่ำงจำกสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น
ตนเองกับพ่อแม่
• พืชมีกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม
เช่น ลักษณะของใบ สีดอก
• สัตว์มีกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม
เช่น สีขน ลักษณะของขน ลักษณะของหู
• มนุษย์มีกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม
เช่น เชิงผมที่หน้ำผำก ลักยิ้ม ลักษณะหนัง
ตำ กำรห่อลิ้น ลักษณะของติ่งหู
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๑๑
ชั้น
ป.5

ที่
7

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• กำรเปลี่ยนสถำนะของสสำรเป็นกำร
ว 2.1 ป.5/1 อธิบำยกำรเปลี่ยนสถำนะของ

สสำร เมื่อทำให้สสำรร้อนขึ้นหรือ เปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพ เมื่อเพิ่มควำมร้อน
ให้กบั สสำรถึงระดับหนึ่งจะทำให้สสำร
เย็นลง โดยใช้หลักฐำน
ที่เป็นของแข็งเปลี่ยนสถำนะเป็นของเหลว
เชิงประจักษ์
เรียกว่ำ กำรหลอมเหลว และเมื่อเพิ่ม
ควำมร้อนต่อไปจนถึงอีกระดับหนึ่ง
ของเหลวจะเปลี่ยนเป็นแก๊ส เรียกว่ำ
กำรกลำยเป็นไอ แต่เมื่อลดควำมร้อนลง
ถึงระดับหนึ่งแก๊สจะเปลี่ยนสถำนะ
เป็นของเหลว เรียกว่ำ กำรควบแน่น และ
ถ้ำลดควำมร้อนต่อไปอีกจนถึงระดับหนึ่ง
ของเหลวจะเปลี่ยนสถำนะเป็นของแข็ง
เรียกว่ำ กำรแข็งตัว สสำรบำงชนิดสำมำรถ
เปลี่ยนสถำนะจำกของแข็งเป็นแก๊ส
โดยไม่ผ่ำนกำรเป็นของเหลว เรียกว่ำ
กำรระเหิด ส่วนแก๊สบำงชนิดสำมำรถ
เปลี่ยนสถำนะเป็นของแข็งโดยไม่ผ่ำน
กำรเป็นของเหลว เรียกว่ำ กำรระเหิดกลับ
8 ว 2.1 ป.5/2 อธิบำยกำรละลำยของสำรในน้ำ • เมื่อใส่สำรลงในน้ำแล้วสำรนั้นรวมเป็น

เนื้อเดียวกันกับน้ำทั่วทุกส่วน แสดงว่ำ
โดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์
สำรเกิดกำรละลำย เรียกสำรผสมที่ได้
ว่ำสำรละลำย
• เมื่อผสมสำร ๒ ชนิดขึ้นไปแล้วมีสำรใหม่
9 ว 2.1 ป.5/3 วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงของ

เกิดขึ้นซึ่งมีสมบัติต่ำงจำกสำรเดิมหรือ
สำรเมื่อเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
เมื่อสำรชนิดเดียวเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงเคมี โดยใช้หลักฐำน
แล้วมีสำรใหม่เกิดขึ้น กำรเปลี่ยนแปลงนี้
เชิงประจักษ์
เรียกว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงทำงเคมี
ซึ่งสังเกตได้จำกมีสีหรือกลิ่นต่ำงจำกสำรเดิม
หรือมีฟองแก๊ส หรือมีตะกอนเกิดขึ้น หรือ
มีกำรเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ
10 ว 2.1 ป.5/4 วิเครำะห์และระบุกำรเปลีย่ นแปลง • เมือ่ สำรเกิดกำรเปลี่ยนแปลงแล้ว

ที่ผันกลับได้และกำรเปลี่ยนแปลง สำรสำมำรถเปลี่ยนกลับเป็นสำรเดิมได้
เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
ที่ผันกลับไม่ได้
เช่น กำรหลอมเหลว กำรกลำยเป็นไอ
กำรละลำย แต่สำรบำงอย่ำงเกิดกำร
เปลี่ยนแปลงแล้วไม่สำมำรถเปลี่ยนกลับ
เป็นสำรเดิมได้เป็นกำรเปลี่ยนแปลง
ที่ผันกลับไม่ได้ เช่น กำรเผำไหม้ กำรเกิด
สนิม

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

๑๒
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ป.5 11 ว 2.2 ป.5/1 อธิบำยวิธีกำรหำแรงลัพธ์ของ
• แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงทีก่ ระทำต่อวัตถุ 
แรงหลำยแรงในแนวเดียวกัน
โดยแรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่กระทำต่อ
ที่กระทำต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุ
วัตถุเดียวกัน จะมีขนำดเท่ำกับผลรวมของ
อยู่นิ่งจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์
แรงทั้งสองเมื่อแรงทั้งสองอยู่ในแนว
12 ว 2.2 ป.5/2 เขียนแผนภำพแสดงแรงที่กระทำ เดียวกันแต่มีทิศทำงตรงข้ำมกัน สำหรับ

วัตถุที่อยู่นิ่ง แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
ต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันและ
มีค่ำเป็นศูนย์
แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
• กำรเขียนแผนภำพของแรงที่กระทำต่อวัตถุ
13 ว 2.2 ป.5/3 ใช้เครื่องชั่งสปริงในกำรวัดแรง

สำมำรถเขียนได้โดยใช้ลูกศร โดยหัวลูกศร
ที่กระทำต่อวัตถุ
แสดงทิศทำงของแรง และควำมยำวของ
ลูกศรแสดงขนำดของแรงที่กระทำต่อวัตถุ
14 ว 2.2 ป.5/4 ระบุผลของแรงเสียดทำนที่มีต่อ • แรงเสียดทำนเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่ำง

กำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ของ ผิวสัมผัสของวัตถุ เพื่อต้ำนกำรเคลื่อนที่
วัตถุจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์
ของวัตถุนั้น โดยถ้ำออกแรงกระทำต่อวัตถุ
ที่อยู่นิ่งบนพื้นผิวหนึ่งให้เคลื่อนที่
15 ว 2.2 ป.5/5 เขียนแผนภำพแสดงแรงเสียดทำน

แรงเสียดทำนจำกพื้นผิวนั้นก็จะต้ำน
และแรงที่อยู่ในแนวเดียวกัน
กำรเคลื่อนที่ของวัตถุ แต่ถ้ำวัตถุกำลัง
ที่กระทำต่อวัตถุ
เคลื่อนที่ แรงเสียดทำนก็จะทำให้วัตถุนั้น
เคลื่อนที่ช้ำลงหรือหยุดนิ่ง
16 ว 2.3 ป.5/1 อธิบำยกำรได้ยินเสียง
• กำรได้ยินเสียงต้องอำศัยตัวกลำง

ผ่ำนตัวกลำงจำกหลักฐำน
โดยอำจเป็นของแข็ง ของเหลว หรือ
เชิงประจักษ์
อำกำศ เสียงจะส่งผ่ำนตัวกลำงมำยังหู
17 ว 2.3 ป.5/2 ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบำย • เสียงที่ได้ยินมีระดับสูงต่ำของเสียงต่ำงกัน

ลักษณะและกำรเกิดเสียงสูง
ขึ้นกับควำมถี่ของกำรสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง
เสียงต่ำ
โดยเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยควำมถี่ต่ำ
จะเกิดเสียงต่ำ แต่ถ้ำสั่นด้วยควำมถี่สูง
18 ว 2.3 ป.5/3 ออกแบบกำรทดลองและอธิบำย

จะเกิดเสียงสูง ส่วนเสียงดังค่อยที่ได้ยิน
ลักษณะและกำรเกิดเสียงดัง
ขึ้นกับพลังงำนกำรสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง
เสียงค่อย
โดยเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงำนมำก
19 ว 2.3 ป.5/4 วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือ

จะเกิดเสียงดัง แต่ถ้ำแหล่งกำเนิดเสียง
วัดระดับเสียง
สั่นด้วยพลังงำนน้อยจะเกิดเสียงค่อย
20 ว 2.3 ป.5/5 ตระหนักในคุณค่ำของควำมรู้

• เสียงดังมำก ๆ เป็นอันตรำยต่อกำรได้ยิน
เรื่องระดับเสียง โดยเสนอแนะ
และเสียงที่ก่อให้เกิดควำมรำคำญ
แนวทำงในกำรหลีกเลี่ยง
เป็นมลพิษทำงเสียง เดซิเบลเป็นหน่วย
และลดมลพิษทำงเสียง
ที่บอกถึงควำมดังของเสียง

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

๑๓
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.5 21 ว 3.1 ป.5/1 เปรียบเทียบควำมแตกต่ำง
ของดำวเครำะห์และดำวฤกษ์
จำกแบบจำลอง

22 ว 3.1 ป.5/2 ใช้แผนที่ดำวระบุตำแหน่ง
และเส้นทำงกำรขึ้นและตก
ของกลุ่มดำวฤกษ์บนท้องฟ้ำ
และอธิบำยแบบรูปเส้นทำง
กำรขึ้นและตกของกลุ่มดำวฤกษ์
บนท้องฟ้ำในรอบปี

23 ว 3.2 ป.5/1 เปรียบเทียบปริมำณน้ำ
ในแต่ละแหล่ง และระบุ
ปริมำณน้ำที่มนุษย์สำมำรถ
นำมำใช้ประโยชน์ได้ จำกข้อมูล
ที่รวบรวมได้

24 ว 3.2 ป.5/2 ตระหนักถึงคุณค่ำของน้ำ
โดยนำเสนอแนวทำงกำรใช้น้ำ
อย่ำงประหยัดและกำรอนุรักษ์น้ำ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• ดำวทีม่ องเห็นบนท้องฟ้ำอยู่ในอวกำศ

ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่นอกบรรยำกำศของโลก
มีทั้งดำวฤกษ์และดำวเครำะห์ ดำวฤกษ์
เป็นแหล่งกำเนิดแสงจึงสำมำรถมองเห็นได้
ส่วนดำวเครำะห์ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง
แต่สำมำรถมองเห็นได้เนื่องจำกแสงจำก
ดวงอำทิตย์ตกกระทบดำวเครำะห์แล้ว
สะท้อนเข้ำสู่ตำ
• กำรมองเห็นกลุ่มดำวฤกษ์มีรูปร่ำงต่ำง ๆ

เกิดจำกจินตนำกำรของผู้สังเกต
กลุ่มดำวฤกษ์ต่ำง ๆ ที่ปรำกฏในท้องฟ้ำ
แต่ละกลุ่มมีดำวฤกษ์แต่ละดวงเรียงกัน
ที่ตำแหน่งคงที่ และมีเส้นทำงกำรขึ้นและ
ตกตำมเส้นทำงเดิมทุกคืน ซึ่งจะปรำกฏ
ตำแหน่งเดิม กำรสังเกตตำแหน่งและ
กำรขึ้นและตกของดำวฤกษ์และกลุ่ม
ดำวฤกษ์สำมำรถทำได้โดยใช้แผนที่ดำว
ซึ่งระบุมุมทิศและมุมเงยที่กลุ่มดำวนั้น
ปรำกฏ ผู้สังเกตสำมำรถใช้มือในกำร
ประมำณค่ำของมุมเงยเมื่อสังเกตดำว
ในท้องฟ้ำ
• โลกมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มซึ่งอยู่ในแหล่งน้ำ 
ต่ำง ๆ ที่มีทั้งแหล่งน้ำผิวดิน เช่น ทะเล
มหำสมุทร บึง แม่น้ำ และแหล่งน้ำใต้ดิน
เช่น น้ำในดิน และน้ำบำดำล น้ำทั้งหมด
ของโลก แบ่งเป็นน้ำเค็มประมำณร้อยละ
97.5 ซึ่งอยู่ในมหำสมุทรและแหล่งน้ำอื่น ๆ
และที่เหลืออีกประมำณร้อยละ 2.5
เป็นน้ำจืด ถ้ำเรียงลำดับปริมำณน้ำจืด
จำกมำกไปน้อยจะอยู่ที่ ธำรน้ำแข็ง
และพืดน้ำแข็ง น้ำใต้ดิน ชั้นดินเยือกแข็ง
คงตัวและน้ำแข็งใต้ดิน ทะเลสำบ
ควำมชื้นในดิน ควำมชื้นในบรรยำกำศ
บึง แม่น้ำ และน้ำในสิ่งมีชีวิต
• น้ำจืดที่มนุษย์นำมำใช้ได้มีปริมำณน้อยมำก

จึงควรใช้น้ำอย่ำงประหยัดและร่วมกัน
อนุรักษ์น้ำ

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

๑๔
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.5 25 ว 3.2 ป.5/3 สร้ำงแบบจำลองที่อธิบำย
กำรหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• วัฏจักรน้ำ เป็นกำรหมุนเวียนของน้ำ

ที่มีแบบรูปซ้ำเดิม และต่อเนื่องระหว่ำงน้ำ
ในบรรยำกำศ น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน
โดยพฤติกรรมกำรดำรงชีวิตของพืชและ
สัตว์ส่งผลต่อวัฏจักรน้ำ
26 ว 3.2 ป.5/4 เปรียบเทียบกระบวนกำรเกิดเมฆ • ไอน้ำในอำกำศจะควบแน่นเป็นละอองน้ำ 
หมอก น้ำค้ำง และน้ำค้ำงแข็ง
เล็ก ๆ โดยมีละอองลอย เช่น เกลือ
จำกแบบจำลอง
ฝุ่นละออง ละอองเรณูของดอกไม้
เป็นอนุภำคแกนกลำง เมื่อละอองน้ำ
จำนวนมำกเกำะกลุ่มรวมกันลอยอยู่สูง
จำกพื้นดินมำก เรียกว่ำ เมฆ แต่ละอองน้ำ
ที่เกำะกลุ่มรวมกันอยู่ใกล้พื้นดิน เรียกว่ำ
หมอก ส่วนไอน้ำที่ควบแน่นเป็นละอองน้ำ
เกำะอยู่บนพื้นผิววัตถุใกล้พื้นดิน เรียกว่ำ
น้ำค้ำง ถ้ำอุณหภูมิใกล้พื้นดินต่ำกว่ำจุด
เยือกแข็ง น้ำค้ำงก็จะกลำยเป็นน้ำค้ำงแข็ง
27 ว 3.2 ป.5/5 เปรียบเทียบกระบวนกำรเกิดฝน • ฝน หิมะ ลูกเห็บ เป็นหยำดน้ำฟ้ำซึ่งเป็นน้ำ

หิมะ และลูกเห็บ จำกข้อมูล
ที่มีสถำนะต่ำง ๆ ที่ตกจำกฟ้ำถึงพื้นดิน
ที่รวบรวมได้
ฝนเกิดจำกละอองน้ำในเมฆที่รวมตัวกัน
จนอำกำศไม่สำมำรถพยุงไว้ได้จึงตกลงมำ
หิมะเกิดจำกไอน้ำในอำกำศระเหิดกลับ
เป็นผลึกน้ำแข็ง รวมตัวกันจนมีน้ำหนักมำกขึ้น
จนเกินกว่ำอำกำศจะพยุงไว้จึงตกลงมำ
ลูกเห็บเกิดจำกหยดน้ำที่เปลี่ยนสถำนะ
เป็นน้ำแข็ง แล้วถูกพำยุพัดวนซ้ำไปซ้ำมำ
ในเมฆฝนฟ้ำคะนองที่มีขนำดใหญ่และอยู่
ในระดับสูงจนเป็นก้อนน้ำแข็งขนำดใหญ่
ขึ้นแล้วตกลงมำ
28 ว 4.2 ป.5/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในกำรแก้ปัญหำ • กำรใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นกำรนำกฎเกณฑ์

กำรอธิบำย กำรทำงำน กำรคำดกำรณ์ หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณี
ผลลัพธ์จำกปัญหำอย่ำงง่ำย
มำใช้พิจำรณำในกำรแก้ปัญหำ กำรอธิบำย
กำรทำงำน หรือกำรคำดกำรณ์ผลลัพธ์
• สถำนะเริ่มต้นของกำรทำงำนที่แตกต่ำงกัน
จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่ำงกัน
• ตัวอย่ำงปัญหำ เช่น เกม Sudoku
โปรแกรมทำนำยตัวเลข โปรแกรมสร้ำง
รูปเรขำคณิตตำมค่ำข้อมูลเข้ำ กำรจัดลำดับ
กำรทำงำนบ้ำนในช่วงวันหยุด จัดวำงของ
ในครัว
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๑๕
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ป.5 29 ว 4.2 ป.5/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรม
• กำรออกแบบโปรแกรมสำมำรถทำได้โดย

ที่มีกำรใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่ำงง่ำย เขียนเป็นข้อควำมหรือผังงำน
ตรวจหำข้อผิดพลำดและแก้ไข
• กำรออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มี
กำรตรวจสอบเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณี
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตำมควำมต้องกำร
• หำกมีข้อผิดพลำดให้ตรวจสอบกำรทำงำน
ทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์
ไม่ถูกต้องให้ทำกำรแก้ไขจนกว่ำจะได้
ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
•กำรฝึกตรวจหำข้อผิดพลำดจำกโปรแกรม
ของผู้อื่น จะช่วยพัฒนำทักษะกำรหำสำเหตุ
ของปัญหำได้ดียิ่งขึ้น
• ตัวอย่ำงโปรแกรม เช่น โปรแกรม
ตรวจสอบเลขคู่เลขคี่ โปรแกรมรับข้อมูล
น้ำหนักหรือส่วนสูง แล้วแสดงผลควำม
สมส่วนของร่ำงกำย โปรแกรมสั่งให้ตัวละคร
ทำตำมเงื่อนไขที่กำหนด
• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรเขียนโปรแกรม เช่น
Scratch, Logo
30 ว 4.2 ป.5/3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหำข้อมูล
• กำรค้นหำข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

ติดต่อสื่อสำรและทำงำนร่วมกัน
และกำรพิจำรณำผลกำรค้นหำ
ประเมินควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล • กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนอินเทอร์เน็ต เช่น
อีเมล บล็อก โปรแกรมสนทนำ
• กำรเขียนจดหมำย (บูรณำกำรกับวิชำ
ภำษำไทย)
• กำรใช้อินเทอร์เน็ตในกำรติดต่อสื่อสำร
และทำงำนร่วมกัน เช่น ใช้นัดหมำย
ในกำรประชุมกลุ่ม ประชำสัมพันธ์
กิจกรรมในห้องเรียน กำรแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ ควำมคิดเห็นในกำรเรียนภำยใต้
กำรดูแลของครู
• กำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล
เช่น เปรียบเทียบควำมสอดคล้อง
สมบูรณ์ของข้อมูลจำกหลำยแหล่ง
แหล่งต้นตอของข้อมูล ผู้เขียน วันที่
เผยแพร่ข้อมูล
• ข้อมูลที่ดีต้องมีรำยละเอียดครบทุกด้ำน
เช่น ข้อดีและข้อเสีย ประโยชน์และโทษ
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
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๑๖
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ป.5 31 ว 4.2 ป.5/4 รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูล • กำรรวบรวมข้อมูล ประมวลผล

และสำรสนเทศตำมวัตถุประสงค์ สร้ำงทำงเลือก ประเมินผล จะทำให้
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริกำร
ได้สำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรแก้ปัญหำ
บนอินเทอร์เน็ตที่หลำกหลำย
หรือกำรตัดสินใจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เพื่อแก้ปัญหำในชีวิตประจำวัน
• กำรใช้ซอฟต์แวร์หรือบริกำรบน
อินเทอร์เน็ตที่หลำกหลำยในกำรรวบรวม
ประมวลผล สร้ำงทำงเลือก ประเมินผล
นำเสนอ จะช่วยให้กำรแก้ปัญหำทำได้
อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
• ตัวอย่ำงปัญหำ เช่น ถ่ำยภำพและสำรวจ
แผนที่ในท้องถิ่นเพื่อนำเสนอแนวทำง
ในกำรจัดกำรพื้นที่ว่ำงให้เกิดประโยชน์
ทำแบบสำรวจควำมคิดเห็นออนไลน์ และ
วิเครำะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูลโดยกำรใช้
blog หรือ web page
32 ว 4.2 ป.5/5 ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
• อันตรำยจำกกำรใช้งำนและอำชญำกรรม

อย่ำงปลอดภัย มีมำรยำท
ทำงอินเทอร์เน็ต
เข้ำใจสิทธิและหน้ำที่ของตน
• มำรยำทในกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำน
เคำรพในสิทธิของผู้อื่น
อินเทอร์เน็ต (บูรณำกำรกับวิชำที่เกี่ยวข้อง)
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือ
บุคคลที่ไม่เหมำะสม
รวม 32 ตัวชี้วัด
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17
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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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.5 1 ส ๑.๑ ป.๕/๑ วิเครำะห์ควำมสำคัญของ
พระพุทธศำสนำหรือศำสนำ
ที่ตนนับถือในฐำนะที่เป็นมรดก
ทำงวัฒนธรรมและหลักในกำรพัฒนำ
ชำติไทย

๑๘
ต้องรู้ ควรรู้


สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 มรดกทำงวัฒนธรรมที่ได้รับ
จำกพระพุทธศำสนำ
o มรดกทำงด้ำนรูปธรรม เช่น
ศำสนสถำน โบรำณวัตถุ
สถำปัตยกรรม
o มรดกทำงด้ำนจิตใจ เช่น
หลักธรรมคำสั่งสอน
ควำมเชื่อ และคุณธรรมต่ำง ๆ
 กำรนำพระพุทธศำสนำไปใช้
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำชำติไทย
o พัฒนำด้ำนกำยภำพและ
สิ่งแวดล้อม
o พัฒนำจิตใจ
2 ส ๑.๑ ป.๕/๒ สรุปพุทธประวัติตั้งแต่เสด็จ
 สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน)

กรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจสำคัญ  โปรดพระพุทธบิดำ
หรือประวัติศำสดำที่ตนนับถือ
(เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์)
ตำมที่กำหนด
 พุทธกิจสำคัญ ได้แก่
โลกัตถจริยำ ญำตัตถจริยำ
และพุทธัตถจริยำ
3 ส ๑.๑ ป.๕/๓ เห็นคุณค่ำ และประพฤติตน
 พุทธสำวก พุทธสำวิกำ
ตำมแบบอย่ำงกำรดำเนินชีวิต
o พระโสณโกฬิวิสะ
และข้อคิดจำกประวัติสำวก ชำดก  ชำดก
เรื่องเล่ำ และศำสนิกชนตัวอย่ำง
o จูฬเสฏฐิชำดก
ตำมที่กำหนด
 ศำสนิกชนตัวอย่ำง
o สมเด็จพระสังฆรำช (สำ)
4 ส ๑.๑ ป.๕/๔ อธิบำยองค์ประกอบและควำมสำคัญ  องค์ประกอบของพระไตรปิฎก
ของพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์
o พระสุตตันตปิฎก
ของศำสนำที่ตนนับถือ
o พระวินัยปิฎก
o พระอภิธรรมปิฎก
 ควำมสำคัญของพระไตรปิฎก
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.5 5 ส ๑.๑ ป.๕/๕ แสดงควำมเคำรพพระรัตนตรัย
และปฏิบัติตำมไตรสิกขำ และ
หลักธรรมโอวำท ๓ ในพระพุทธศำสนำ
หรือหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด

6 ส ๑.๑ ป.๕/๖ เห็นคุณค่ำและสวดมนต์ แผ่เมตตำ
มีสติที่เป็นพื้นฐำนของสมำธิ
ในพระพุทธศำสนำหรือกำรพัฒนำจิต
ตำมแนวทำงของศำสนำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด

7 ส ๑.๑ ป.๕/๗ ปฏิบัติตนตำมหลักธรรมของศำสนำ
ที่ตนนับถือ เพื่อกำรพัฒนำตนเอง
และสิ่งแวดล้อม
8 ส ๑.๒ ป.๕/๑ จัดพิธีกรรมตำมศำสนำที่ตนนับถือ
อย่ำงเรียบง่ำย มีประโยชน์ และ
ปฏิบัติตนถูกต้อง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ไตรสิกขำ
 สมำธิ
 โอวำท ๓
 ไม่ทำชั่ว
o อบำยมุข ๔
 ทำควำมดี
o บุญกิริยำวัตถุ ๓
o อิทธิบำท ๔
o กตัญญูกตเวทีต่อ
พระพุทธศำสนำ
o มงคล ๓๘
- ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
- กำรงำนไม่อำกูล
- อดทน
 ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหำรจิต
และเจริญปัญญำ)
 พุทธศำสนสุภำษิต
 วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
คนจะล่วงทุกข์ได้
เพรำะควำมเพียร
 ปญฺญำ โลกสฺมิ ปชฺโชโต
ปัญญำ คือ แสงสว่ำงในโลก
 วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ
กำรบริหำรจิตและเจริญปัญญำ
 ฝึกกำรยืน กำรเดิน กำรนั่ง
และกำรนอนอย่ำงมีสติ
 ฝึกกำรกำหนดรู้ควำมรู้สึก
เมื่อตำเห็นรูป หูฟังเสียง
จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส
กำยสัมผัสสิ่งที่มำกระทบใจรับรู้
ธรรมำรมณ์
 ฝึกให้มีสมำธิในกำรฟัง กำรอ่ำน
กำรคิด กำรถำมและกำรเขียน
 โอวำท ๓ (ตำมสำระกำรเรียนรู้
ข้อ ๕)


กำรจัดพิธีกรรมที่เรียบง่ำย
ประหยัด มีประโยชน์ และ
ถูกต้องตำมหลักทำงศำสนำ
ที่ตนนับถือ

๑๙
ต้องรู้ ควรรู้







สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ป.5 9 ส ๑.๒ ป.๕/๒

10 ส ๑.๒ ป.๕/๓

11 ส ๒.๑ ป.๕/๑

12 ส ๒.๑ ป.๕/๒

13 ส ๒.๑ ป.๕/๓

๒๐
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ปฏิบัติตนในศำสนพิธี พิธีกรรม
 กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดเตรียม

และวันสำคัญทำงศำสนำ
สถำนที่ประกอบศำสนพิธี
ตำมที่กำหนด และอภิปรำย
พิธีกรรมทำงศำสนำ
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วม  พิธีถวำยสังฆทำน เครื่องสังฆทำน
กิจกรรม
 ระเบียบพิธีในกำรทำบุญงำนมงคล
 ประโยชน์ของกำรเข้ำร่วม
ศำสนพิธี พิธีกรรมทำงศำสนำ
หรือกิจกรรมในวันสำคัญ
ทำงศำสนำ
มีมรรยำทของควำมเป็นศำสนิกชน  มรรยำทของศำสนิกชน

ที่ดีตำมที่กำหนด
o กำรกรำบพระรัตนตรัย
o กำรไหว้บิดำ มำรดำ ครู
อำจำรย์ ผู้ที่เคำรพนับถือ
o กำรกรำบศพ
ยกตัวอย่ำงและปฏิบัติตน
 สถำนภำพ บทบำท สิทธิเสรีภำพ

ตำมสถำนภำพ บทบำท
หน้ำที่ของพลเมืองดี เช่น
สิทธิเสรีภำพ และหน้ำที่
เคำรพ เทิดทูนสถำบันชำติ
ในฐำนะพลเมืองดี
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ปฏิบัติตนตำมกฎหมำย
 คุณลักษณะของพลเมืองดี เช่น
มุมำนะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
มีค่ำนิยมประชำธิปไตยมีคุณธรรม
เสนอวิธีกำรปกป้องคุ้มครองตนเอง  เหตุกำรณ์ที่ละเมิดสิทธิเด็ก

หรือผู้อื่นจำกกำรละเมิดสิทธิเด็ก
ในสังคมไทย
 แนวทำงกำรปกป้องคุ้มครอง
ตนเองหรือผู้อื่นจำกกำรละเมิด
สิทธิเด็ก
 กำรปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
ในสังคมไทย
เห็นคุณค่ำวัฒนธรรมไทย
 วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อกำร

ที่มีผลต่อกำรดำเนินชีวิต
ดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย
ในสังคมไทย
 คุณค่ำของวัฒนธรรมกับกำร
ดำเนินชีวิต

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.5 14 ส ๒.๑ ป.๕/๔ มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
และเผยแพร่ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ของชุมชน

15 ส ๒.๒ ป.๕/๑

16 ส ๒.๒ ป.๕/๒

17 ส ๒.๒ ป.๕/๓
18 ส ๓.๑ ป.๕/๑

19 ส ๓.๑ ป.๕/๒

๒๑
ต้องรู้ ควรรู้


สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ควำมสำคัญของภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
 ตัวอย่ำงภูมิปัญญำท้องถิ่น
ในชุมชนของตน
 กำรอนุรักษ์และเผยแพร่
ภูมิปัญญำท้องถิ่นของชุมชน
อธิบำยโครงสร้ำง อำนำจหน้ำที่
 โครงสร้ำงกำรปกครองในท้องถิน
่
และควำมสำคัญของกำรปกครอง
เช่น อบต. อบจ. เทศบำล
ส่วนท้องถิ่น
และกำรปกครองพิเศษ เช่น
เมืองพัทยำ กรุงเทพมหำนคร
 อำนำจหน้ำที่และควำมสำคัญ
ของกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบุบทบำท หน้ำที่ และวิธีกำร
 บทบำท หน้ำที่ และวิธีกำร
เข้ำดำรงตำแหน่งของผู้บริหำร
เข้ำดำรงตำแหน่งของผู้บริหำร
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น เช่น นำยก อบต.
นำยกเทศมนตรี นำยก
อบจ. ผู้ว่ำรำชกำร กทม.
นำยกเมืองพัทยำ
วิเครำะห์ประโยชน์ที่ชุมชน
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะได้รับจำกองค์กรปกครอง
กับบริกำรสำธำรณประโยชน์
ส่วนท้องถิ่น
ในชุมชน
อธิบำยปัจจัยกำรผลิตสินค้ำ
 ควำมหมำยและประเภท

และบริกำร
ของปัจจัยกำรผลิตประกอบด้วย
ที่ดิน แรงงำน ทุน และ
ผู้ประกอบกำร
 เทคโนโลยีในกำรผลิตสินค้ำ
และบริกำร
 ปัจจัยอื่น ๆ เช่น รำคำน้ำมัน
วัตถุดิบ
ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญำ  กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของ

ของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรม
ในกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ
ต่ำง ๆ ในครอบครัว โรงเรียน
ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน และชุมชน เช่น กำรประหยัด
พลังงำน และค่ำใช้จ่ำยในบ้ำน
โรงเรียน กำรวำงแผน
กำรผลิตสินค้ำและบริกำร
เพื่อลดควำมสูญเสียทุกประเภท
กำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น
 ตัวอย่ำงกำรผลิตสินค้ำและ
บริกำรในชุมชน เช่น หนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโอท็อป







สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.5 20 ส ๓.๑ ป.๕/๓ อธิบำยหลักกำรสำคัญและ
ประโยชน์ของสหกรณ์

21 ส ๓.๒ ป.๕/๑

22 ส ๓.๒ ป.๕/๒
23 ส ๔.๑ ป.๕/๑

24 ส ๔.๑ ป.๕/๒

25 ส ๔.๑ ป.๕/๓

26 ส ๔.๒ ป.๕/๑

๒๒
ต้องรู้ ควรรู้


สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 หลักกำรและประโยชน์
ของสหกรณ์
 ประเภทของสหกรณ์โดยสังเขป
 สหกรณ์ในโรงเรียน
(เน้นฝึกปฏิบัติจริง)
อธิบำยบทบำทหน้ำที่เบื้องต้น
 บทบำทหน้ำที่ของธนำคำร

ของธนำคำร
โดยสังเขป
 ดอกเบี้ยเงินฝำกและดอกเบี้ยกู้ยืม
 กำรฝำกเงิน / กำรถอนเงิน
จำแนกผลดีและผลเสียของกำรกู้ยืม  ผลดีและผลเสียของกำรกู้ยืมเงิน
ทั้งนอกระบบ และในระบบ
สืบค้นควำมเป็นมำของท้องถิ่น
 วิธีกำรสืบค้นควำมเป็นมำ
โดยใช้หลักฐำนที่หลำกหลำย
ของท้องถิ่นอย่ำงง่ำย ๆ
 แหล่งข้อมูลและหลักฐำน
ทำงประวัติศำสตร์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ที่เกิดขึ้นตำมช่วงเวลำต่ำง ๆ
เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ อำวุธ
โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ
ตำนำนท้องถิ่น คำบอกเล่ำ
รวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ
 กำรตั้งคำถำมทำงประวัติศำสตร์
เพื่อตอบคำถำมทำงประวัติศำสตร์
เกี่ยวกับควำมเป็นมำของท้องถิ่น
อย่ำงมีเหตุผล
เช่น มีเหตุกำรณ์ใดเกิดขึ้น
ในช่วงเวลำใด เพรำะสำเหตุใด
และมีผลกระทบอย่ำงไร
อธิบำยควำมแตกต่ำงระหว่ำง
 ตัวอย่ำงเรื่องรำวที่สำมำรถ
ควำมจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
แสดงนัยของควำมคิดเห็น
เรื่องรำวในท้องถิ่น
ที่มีอยู่ในข้อมูลจำกหลักฐำน
ต่ำง ๆ เช่น จำกหนังสือพิมพ์
จำกบทควำม จำกเอกสำรอื่น ๆ
 ตัวอย่ำงข้อมูลจำกหลักฐำน
ทำงประวัติศำสตร์ ในท้องถิ่น
ที่แสดงควำมจริงกับข้อเท็จจริง
อธิบำยอิทธิพลของอำรยธรรม
 กำรเข้ำมำของอำรยธรรมอินเดีย

อินเดียและจีนที่มีต่อไทย
และจีนในดินแดนไทยและ
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยสังเขป
โดยสังเขป
 อิทธิพลของอำรยธรรมอินเดียและ
จีนที่มีต่อไทย และคนในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น
ศำสนำและควำมเชื่อ ภำษำ
กำรแต่งกำย อำหำร
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.5 27 ส ๔.๒ ป.๕/๒ อภิปรำยอิทธิพลของวัฒนธรรม
ต่ำงชำติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบัน
โดยสังเขป

28 ส ๔.๓ ป.๕/๑ อธิบำยพัฒนำกำรของอำณำจักร
อยุธยำและธนบุรีโดยสังเขป
29 ส ๔.๓ ป.๕/๓ บอกประวัติและผลงำน
ของบุคคลสำคัญสมัยอยุธยำ
และธนบุรีที่น่ำภำคภูมิใจ
30 ส ๔.๓ ป.๕/๔ อธิบำยภูมิปัญญำไทย
ที่สำคัญสมัยอยุธยำและธนบุรี
ที่น่ำภำคภูมิใจและควรค่ำ
แก่กำรอนุรักษ์ไว้

31 ส ๔.๓ ป.๕/๒ อธิบำยปัจจัยที่ส่งเสริม
ควำมเจริญรุ่งเรืองทำงเศรษฐกิจ
และกำรปกครองของอำณำจักร
อยุธยำ
32 ส 5.1 ป.5/1 สืบค้นและอธิบำยข้อมูลลักษณะ
ทำงกำยภำพในภูมิภำคของตน
ด้วยแผนที่และรูปถ่ำย

๒๓
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 กำรเข้ำมำของวัฒนธรรมต่ำงชำติ

ในสังคมไทย เช่น อำหำร
ภำษำกำรแต่งกำย ดนตรี
โดยระบุลักษณะ สำเหตุและผล
โดยสังเขป
 อิทธิพลที่หลำกหลำยของกระแส
วัฒนธรรมต่ำงชำติต่อสังคมไทย
ในปัจจุบัน โดยสังเขป
 กำรสถำปนำอำณำจักรอยุธยำ

โดยสังเขป
 พัฒนำกำรของอำณำจักรอยุธยำ

ด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง
และเศรษฐกิจ โดยสังเขป
 ผลงำนของบุคคลสำคัญ

ในสมัยอยุธยำ เช่น
สมเด็จพระรำมำธิบดีที่ ๑
สมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ
สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช
สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช
ชำวบ้ำนบำงระจัน
 ภูมิปัญญำไทยสมัยอยุธยำ
โดยสังเขป เช่น ศิลปกรรม
กำรค้ำ วรรณกรรม
 กำรกอบกู้เอกรำชและกำรสถำปนำ
อำณำจักรธนบุรี โดยสังเขป
 พระรำชประวัติ และผลงำน
ของพระเจ้ำตำกสินมหำรำช
โดยสังเขป
 ภูมิปัญญำไทยสมัยธนบุรี
โดยสังเขป เช่น ศิลปกรรม
กำรค้ำ วรรณกรรม
 ปัจจัยที่ส่งเสริมควำมเจริญรุ่งเรือง

ทำงเศรษฐกิจ และกำรปกครอง
ของอำณำจักรอยุธยำ


ลักษณะทำงกำยภำพในภูมิภำค
ของตน
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.5 33 ส 5.1 ป.5/2 อธิบำยลักษณะทำงกำยภำพ
ที่ส่งผลต่อ แหล่งทรัพยำกรและ
สถำนที่สำคัญในภูมิภำคของตน
34 ส 5.2 ป.5/1 วิเครำะห์สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ
ที่มีอิทธิพลต่อลักษณะ
กำรตั้งถิ่นฐำนและกำรย้ำยถิ่น
ของประชำกรในภูมิภำคของตน
35 ส 5.2 ป.5/2 วิเครำะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
ทำงธรรมชำติที่ก่อให้เกิดวิถี
กำรดำเนินชีวิตในภูมิภำคของตน
36 ส 5.2 ป.5/3 นำเสนอตัวอย่ำงที่สะท้อนให้เห็น
ผลจำกกำรรักษำและทำลำย
สิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทำง
ในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ในภูมิภำคของตน
รวม 36 ตัวชี้วัด

๒๔
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 ลักษณะทำงกำยภำพที่ส่งผลต่อ
แหล่งทรัพยำกรและสถำนที่สำคัญ
ในภูมิภำคของตน

 สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ
ที่มีอิทธิพลต่อลักษณะ
กำรตั้งถิ่นฐำนและกำรย้ำยถิ่น
ของประชำกรในภูมิภำคของตน

 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
ทำงธรรมชำติที่กอให้เกิดวิถี
กำรดำเนินชีวิตในภูมิภำค
ของตน

 ผลจำกกำรรักษำและกำรทำลำย
สิ่งแวดล้อมในภูมิภำคของตน
 แนวทำงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ในภูมิภำคของตน
17

19
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๒๕
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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๒๖
ชั้น
ป.5

ที่
1

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
พ 1.1 ป.5/1 อธิบำยควำมสำคัญของระบบ
 ควำมสำคัญของระบบย่อยอำหำร
ย่อยอำหำร และระบบขับถ่ำย
และระบบขับถ่ำยที่มีผลต่อสุขภำพ
ที่มีผลต่อสุขภำพ กำรเจริญเติบโต
กำรเจริญเติบโต และพัฒนำกำร
และพัฒนำกำร
2 พ 1.1 ป.5/2 อธิบำยวิธีดูแลระบบย่อยอำหำรและ  วิธีดูแลรักษำระบบย่อยอำหำรและ
ระบบขับถ่ำยให้ทำงำนตำมปกติ
ระบบขับถ่ำยให้ทำงำนตำมปกติ
3 พ 2.1 ป.5/1 อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงทำงเพศ
 กำรเปลี่ยนแปลงทำงเพศ
และปฏิบัติตนได้เหมำะสม
กำรดูแลตนเอง
 กำรวำงตัวที่เหมำะสมกับเพศ
ตำมวัฒนธรรมไทย
4 พ 2.1 ป.5/2 อธิบำยควำมสำคัญของกำรมีครอบครัว  ลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่น
ที่อบอุ่นตำมวัฒนธรรมไทย
ตำมวัฒนธรรมไทย (ครอบครัวขยำย
กำรนับถือญำติ)
5 พ 2.1 ป.5/3 ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และ  พฤติกรรมที่พึงประสงค์และ
ไม่พึงประสงค์ในกำรแก้ไขปัญหำ
ไม่พึงประสงค์ในกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมขัดแย้งในครอบครัวและ
ควำมขัดแย้งในครอบครัว
กลุ่มเพื่อน
6 พ 3.1 ป.5/1 จัดรูปแบบกำรเคลื่อนไหว
 กำรจัดรูปแบบกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย
แบบผสมผสำน และควบคุมตนเอง
แบบผสมผสำน และกำรปฏิบัติ
เมื่อใช้ทักษะกำรเคลื่อนไหว
กิจกรรมทำงกำย ทั้งแบบอยู่กับที่
ตำมแบบที่กำหนด
เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ
ตำมแบบที่กำหนด เช่น กำรฝึกกำยบริหำร
ยืดหยุ่นขั้นพื้นฐำน เป็นต้น
7 พ 3.1 ป.5/2 เล่มเกมนำไปสู่กีฬำที่เลือกและ
 เกมนำไปสู่กีฬำและกิจกรรมแบบผลัด
กิจกรรมกำรเคลื่อนไหวแบบผลัด
ที่มีกำรตี เขี่ย รับ–ส่งสิ่งของ ขว้ำง
และวิ่ง
8 พ 3.1 ป.5/3 ควบคุมกำรเคลื่อนไหวในเรื่อง
 กำรเคลื่อนไหวในเรื่องกำรรับแรง
กำรรับแรง กำรใช้แรง และควำมสมดุล กำรใช้แรง และควำมสมดุล
9 พ 3.1 ป.5/4 แสดงทักษะกลไกในกำรปฏิบัติ
 ทักษะกลไกที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัติ
กิจกรรมทำงกำยและเล่นกีฬำ
กิจกรรมทำงกำยและเล่นกีฬำ
10 พ 3.1 ป.5/5 เล่นกีฬำไทยและกีฬำสำกล
 กำรเล่นกีฬำไทย เช่น ตะกร้อวง
ประเภทบุคคลและประเภททีม
วิ่งชักธง และกีฬำสำกล เช่น กรีฑำ
อย่ำงละ ๑ ชนิด
ประเภทลู่ แบดมินตัน เปตอง
ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส ว่ำยน้ำ
11 พ 3.1 ป.5/6 อธิบำยหลักกำร และเข้ำร่วม
 หลักกำรและกิจกรรมนันทนำกำร
กิจกรรมนันทนำกำรอย่ำงน้อย
๑ กิจกรรม

ต้องรู้ ควรรู้
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๒๗
ชั้น
ป.5

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
12 พ 3.2 ป.5/1 ออกกำลังกำยอย่ำงมีรูปแบบ
เล่นเกมที่ใช้ทักษะกำรคิดและ
ตัดสินใจ
13 พ 3.2 ป.5/2

14 พ 3.2 ป.5/3

15 พ 3.2 ป.5/4

16 พ 4.1 ป.5/1
17 พ 4.1 ป.5/2

18 พ 4.1 ป.5/3

19 พ 4.1 ป.5/4

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 หลักกำรและรูปแบบกำรออกกำลังกำย 
 กำรออกกำลังกำย และกำรเล่นเกม
เช่น เกมเบ็ดเตล็ด เกมเลียนแบบ
เกมนำ และกำรละเล่นพื้นเมือง

เล่นกีฬำที่ตนเองชอบอย่ำงสม่ำเสมอ  กำรเล่นกีฬำไทย และกีฬำสำกล
โดยสร้ำงทำงเลือกในวิธีปฏิบัติ
ประเภทบุคคลและทีมที่เหมำะสม
ของตนเองอย่ำงหลำกหลำย
กับวัยอย่ำงสม่ำเสมอ
และมีน้ำใจนักกีฬำ
 กำรสร้ำงทำงเลือกในวิธีปฏิบัติ
ในกำรเล่นกีฬำอย่ำงหลำกหลำย
และมีน้ำใจนักกีฬำ

ปฏิบัติตำมกฎ กติกำกำรเล่นเกม  กฎ กติกำในกำรเล่นเกมกีฬำไทย
กีฬำไทยและกีฬำสำกล
และกีฬำสำกลตำมชนิดกีฬำที่เล่น
ตำมชนิดกีฬำที่เล่น
 วิธีกำรรุกและวิธีป้องกันในกำรเล่น
กีฬำไทยและกีฬำสำกลที่เล่น

ปฏิบัติตนตำมสิทธิของตนเอง
 สิทธิของตนเองและผู้อื่นในกำรเล่นเกม
ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นและยอมรับ
และกีฬำ
ในควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ในกำรเล่นเกมและกีฬำไทย
ในกำรเล่นเกมและกีฬำ
กีฬำสำกล

แสดงพฤติกรรมที่เห็นควำมสำคัญ  ควำมสำคัญของกำรปฏิบัติตน
ของกำรปฏิบัติตนตำมสุขบัญญัติ
ตำมสุขบัญญัติแห่งชำติ
แห่งชำติ

ค้นหำข้อมูลข่ำวสำรเพื่อใช้
 แหล่งและวิธีค้นหำข้อมูลข่ำวสำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ
ทำงสุขภำพ
 กำรใช้ข้อมูลข่ำวสำรในกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ

วิเครำะห์สื่อโฆษณำในกำรตัดสินใจ  กำรตัดสินใจเลือกซื้ออำหำรและ
เลือกซื้ออำหำรและผลิตภัณฑ์สุขภำพ ผลิตภัณฑ์สุขภำพ (อำหำร
อย่ำงมีเหตุผล
เครื่องสำอำง ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภำพ
ในช่องปำก ฯลฯ)

ปฏิบัติตนในกำรป้องกันโรคที่พบบ่อย  กำรปฏิบัติตนในกำรป้องกันโรค
ในชีวิตประจำวัน
ที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน
- ไข้หวัด
- ไข้เลือดออก
- โรคผิวหนัง
- ฟันผุและโรคปริทันต์ ฯลฯ
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๒๘
ชั้น
ป.5

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
20 พ 4.1 ป.5/5 ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภำพ
ทำงกำยตำมผลกำรทดสอบ
สมรรถภำพทำงกำย
21 พ 5.1 ป.5/1

22 พ 5.1 ป.5/2
23 พ 5.1 ป.5/3

24 พ 5.1 ป.5/4
25 พ 5.1 ป.5/5

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 กำรทดสอบสมรรถภำพ ทำงกำย
 กำรปรับปรุงสมรรถภำพทำงกำย
ตำมผลกำรทดสอบสมรรถภำพ
ทำงกำย
วิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรใช้สำรเสพติด 
ต่อกำรใช้สำรเสพติด
(สุรำ บุหรี่ ยำบ้ำ สำรระเหย ฯลฯ)
- ครอบครัว สังคม เพื่อน
- ค่ำนิยม ควำมเชื่อ
- ปัญหำสุขภำพ
- สื่อ ฯลฯ
วิเครำะห์ผลกระทบของกำรใช้ยำ  ผลกระทบของกำรใช้ยำและสำรเสพติด 
และสำรเสพติดที่มีผลต่อร่ำงกำย
ทีม่ ีตอ่ ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม
จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ และสติปัญญำ

ปฏิบัติตนเพื่อควำมปลอดภัย
 กำรปฏิบัติตนเพื่อควำมปลอดภัย
จำกกำรใช้ยำและหลีกเลี่ยง
จำกกำรใช้ยำ
สำรเสพติด
 กำรหลีกเลี่ยงสำรเสพติด
วิเครำะห์อิทธิพลของสื่อ
 อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภำพ 
ที่มีต่อพฤติกรรมสุขภำพ
(อินเทอร์เน็ต เกม ฯลฯ)

ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรำย
 กำรปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรำย
จำกกำรเล่นกีฬำ
จำกกำรเล่นกีฬำ
รวม 25 ตัวชี้วัด
12 13
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29
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)

๓๐
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.๕ 1 ศ ๑.๑ ป.๕/๑ บรรยำยเกี่ยวกับจังหวะ ตำแหน่ง
ของสิ่งต่ำง ๆ ที่ปรำกฏในสิ่งแวดล้อม
และงำนทัศนศิลป์
2 ศ ๑.๑ ป.๕/๒ เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำง
งำนทัศนศิลป์ ที่สร้ำงสรรค์ด้วยวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีกำรที่ต่ำงกัน
3 ศ ๑.๑ ป.๕/๓ วำดภำพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงำ
น้ำหนัก และวรรณะสี
4 ศ ๑.๑ ป.๕/๔ สร้ำงสรรค์งำนปั้นจำกดินน้ำมัน
หรือดินเหนียว โดยเน้นกำรถ่ำยทอด
จินตนำกำร
5 ศ ๑.๑ ป.๕/๕ สร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ โดยเน้น
กำรจัดวำงตำแหน่งของสิ่งต่ำง ๆ
ในภำพ
6 ศ ๑.๑ ป.๕/๖ ระบุปัญหำในกำรจัดองค์ประกอบศิลป์
และกำรสื่อควำมหมำยในงำนทัศนศิลป์
ของตนเอง และบอกวิธีกำรปรับปรุงงำน
ให้ดีขึ้น
7 ศ ๑.๑ ป.๕/๗ บรรยำยประโยชน์และคุณค่ำ
ของงำนทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิต
ของคนในสังคม
8 ศ ๑.๒ ป.๕/๑ ระบุ และบรรยำยเกี่ยวกับ
ลักษณะรูปแบบของงำนทัศนศิลป์
ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศกำรศิลปะ
9 ศ ๑.๒ ป.๕/๒ อภิปรำยเกี่ยวกับงำนทัศนศิลป์
ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ในท้องถิ่น
10 ศ 2.1 ป.5/1 ระบุองค์ประกอบดนตรีในเพลง
ที่ใช้ในกำรสื่ออำรมณ์

11 ศ 2.1 ป.5/2 จำแนกลักษณะของเสียงขับร้องและ
เครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภท
ต่ำง ๆ
12 ศ 2.1 ป.5/3 อ่ำน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสำกล
๕ ระดับเสียง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 จังหวะ ตำแหน่งของสิ่งต่ำง ๆ
ในสิ่งแวดล้อมและงำนทัศนศิลป์

ต้องรู้ ควรรู้


 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงงำนทัศนศิลป์
 แสงเงำ น้ำหนัก และวรรณะสี




 กำรสร้ำงงำนปั้นเพื่อถ่ำยทอดจินตนำกำร
ด้วยกำรใช้ดินน้ำมันหรือดินเหนียว



 กำรจัดภำพในงำนพิมพ์ภำพ



 กำรจัดองค์ประกอบศิลป์และ
กำรสื่อควำมหมำยในงำนทัศนศิลป์



 ประโยชน์และคุณค่ำของงำนทัศนศิลป์



 ลักษณะรูปแบบของงำนทัศนศิลป์
 งำนทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรม
และภูมิปัญญำในท้องถิ่น
 กำรสื่ออำรมณ์ของบทเพลง
ด้วยองค์ประกอบดนตรี
- จังหวะกับอำรมณ์ของบทเพลง
- ทำนองกับอำรมณ์ของบทเพลง
 ลักษณะของเสียงนักร้องกลุ่มต่ำง ๆ
 ลักษณะเสียงของวงดนตรีประเภทต่ำง ๆ
 เครื่องหมำยและสัญลักษณ์ทำงดนตรี
บันไดเสียง ๕ เสียง Pentatonic scale
โน้ตเพลงในบันไดเสียง ๕ เสียง
Pentatonic scale








สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๓๑
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.5 13 ศ 2.1 ป.5/4 ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะ
และทำนอง
14 ศ 2.1 ป.5/5 ร้องเพลงไทยหรือเพลงสำกล
หรือเพลงไทยสำกลที่เหมำะสมกับวัย

15 ศ 2.1 ป.5/6
16 ศ 2.1 ป.5/7

17 ศ 2.2 ป.5/1
18 ศ 2.2 ป.5/2
19 ศ 3.1 ป.5/1

20 ศ 3.1 ป.5/2
21 ศ 3.1 ป.5/3

22 ศ 3.1 ป.5/4
23 ศ 3.1 ป.5/5

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้

 กำรบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ
 กำรบรรเลงเครื่องดำเนินทำนอง
 กำรร้องเพลงไทยในอัตรำจังหวะสองชั้น 
 กำรร้องเพลงสำกล หรือไทยสำกล
 กำรร้องเพลงประสำนเสียงแบบ
Canon Round
ด้นสดง่ำย ๆ โดยใช้ประโยคเพลงแบบ  กำรสร้ำงสรรค์ประโยคเพลงถำม - ตอบ
ถำม - ตอบ
ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรม
 กำรบรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรม
ในกำรแสดงออกตำมจินตนำกำร
นำฏศิลป์
 กำรสร้ำงสรรค์เสียงประกอบกำรเล่ำเรื่อง
อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดนตรี

 ดนตรีกับงำนประเพณี
กับประเพณีในวัฒนธรรมต่ำง ๆ
- บทเพลงในงำนประเพณีในท้องถิ่น
- บทบำทของดนตรีในแต่ละประเพณี
อธิบำยคุณค่ำของดนตรีที่มำจำก

 คุณค่ำของดนตรีจำกแหล่งวัฒนธรรม
วัฒนธรรมที่ต่ำงกัน
- คุณค่ำทำงสังคม
- คุณค่ำทำงประวัติศำสตร์
บรรยำยองค์ประกอบนำฏศิลป์

 องค์ประกอบของนำฏศิลป์
- จังหวะ
- ทำนอง
- คำร้อง
- ภำษำท่ำ
- นำฏยศัพท์
- อุปกรณ์
แสดงท่ำทำงประกอบเพลง
 กำรประดิษฐ์ท่ำทำงประกอบเพลง
หรือเรื่องรำวตำมควำมคิดของตน
หรือท่ำทำงประกอบเรื่องรำว
แสดงนำฏศิลป์ โดยเน้นกำรใช้

 กำรแสดงนำฏศิลป์
ภำษำท่ำและนำฏยศัพท์ในกำรสื่อ
- ระบำ
ควำมหมำยและกำรแสดงออก
- ฟ้อน
- รำวงมำตรฐำน
มีส่วนร่วมในกลุ่มกับกำรเขียน
 องค์ประกอบของละคร
เค้ำโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ
- กำรเลือกและเขียนเค้ำโครงเรื่อง
- บทละครสั้น ๆ
เปรียบเทียบกำรแสดงนำฏศิลป์ชุดต่ำง ๆ  ที่มำของกำรแสดงนำฏศิลป์ชุดต่ำง ๆ

นำฏศิลป์ นำฏศิลป์พื้นเมือง กำรละเล่น
ของหลวง กำรแสดงโขน และละคร

ควรรู้








สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๓๒
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.5 24 ศ 3.1 ป.5/6 บอกประโยชน์ที่ได้รับจำก
กำรชมกำรแสดง
25 ศ 3.2 ป.5/1 เปรียบเทียบกำรแสดงประเภทต่ำง ๆ
ของไทยในแต่ละท้องถิ่น
26 ศ 3.2 ป.5/2 ระบุหรือแสดงนำฏศิลป์ นำฏศิลป์
พื้นบ้ำนที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม
และประเพณี
รวม ๒๖ ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 หลักกำรชมกำรแสดง
 กำรถ่ำยทอดควำมรู้สึกและคุณค่ำ
ของกำรแสดงนำฏศิลป์ โขน ละคร
 กำรแสดงนำฏศิลป์ประเภทต่ำง ๆ

ต้องรู้ ควรรู้




๑3 ๑3

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๓๓
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)

๓๔
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
สาหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

๓๕
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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๓๖
ชั้น
ป.5

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1 ต 1.1 ป.5/1 ปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้อง และ
คำแนะนำง่ำย ๆ ที่ฟังและอ่ำน

2 ต 1.1 ป.5/2 อ่ำนออกเสียงประโยค ข้อควำม
และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้อง
ตำมหลักกำรอ่ำน

3 ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วำดภำพ สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมำยตรงตำมควำมหมำย
ของประโยคและข้อควำมสั้น ๆ
ที่ฟังหรืออ่ำน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน ภำษำท่ำทำง
และคำแนะนำในกำรเล่นเกม กำรวำดภำพ
หรือกำรทำอำหำรและเครื่องดื่ม
- คำสั่ง เช่น Look at the…/here/over
there./Say it again./Read and draw./
Put a/an…in/on/under a/an…/
Don’t go over there. etc.
- คำขอร้อง เช่น Please take a queue./
Take a queue, please./
Can/Could you help me, please? etc.
- คำแนะนำ เช่น You should read
everyday./Think before you speak./
- คำศัพท์ที่ใช้ในกำรเล่นเกม Start./
My turn./Your turn./Roll the dice./
Count the number./Finish./
- คำบอกลำดับขั้นตอน First,... Second,…
Next,…Then,… Finally,... etc.
 ประโยค ข้อควำม และบทกลอน
 กำรใช้พจนำนุกรม
 หลักกำรอ่ำนออกเสียง เช่น
- กำรออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะ
ท้ำยคำ
- กำรออกเสียงเน้นหนัก-เบำในคำและกลุ่มคำ
- กำรออกเสียงตำมระดับเสียงสูง-ต่ำ
ในประโยค
- กำรออกเสียงเชื่อมโยง (linking sound)
ในข้อควำม
- กำรออกเสียงบทกลอนตำมจังหวะ
 กลุ่มคำ ประโยคผสม ข้อควำม สัญลักษณ์
เครื่องหมำย และควำมหมำยเกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อำหำร
เครื่องดื่ม เวลำว่ำงและนันทนำกำร สุขภำพ
และสวัสดิกำร กำรซื้อ-ขำย และลมฟ้ำอำกำศ
เป็นวงคำศัพท์สะสมประมำณ ๗๕๐ - ๙๕๐ คำ
(คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนำมธรรม)

ต้องรู้ ควรรู้
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๓๗
ชั้น
ป.5

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
4 ต 1.1 ป.5/4 บอกใจควำมสำคัญ และตอบคำถำม  ประโยค บทสนทนำ นิทำน หรือเรื่องสั้น ๆ

จำกกำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ
คำถำมเกี่ยวกับใจควำมสำคัญของเรื่อง เช่น
และนิทำนง่ำย ๆหรือเรื่องสั้น ๆ
ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร
- Yes/No Question เช่น
Is/Are/Can…? Yes,…is/are/can./
No,…isn’t/aren’t/can’t.
Do/Does/Can/Is/Are...?
Yes/No… etc.
- Wh-Question เช่น
Who is/are…?
He/She is…/They are…
What…?/Where…?
It is …/They are…
What...doing? ...is/am/are… etc.
- Or-Question เช่น
Is this/it a/an...or a/an…?
It is a/an… etc.
5 ต 1.2 ป.5/1 พูด/เขียนโต้ตอบในกำรสื่อสำร  บทสนทนำที่ใช้ในกำรทักทำย กล่ำวลำ ขอบคุณ 
ระหว่ำงบุคคล
ขอโทษ ชมเชย กำรพูดแทรกอย่ำงสุภำพ
ประโยค/ข้อควำมที่ใช้แนะนำตนเอง เพื่อน
และบุคคลใกล้ตัว และสำนวนกำรตอบรับ
เช่น Hi/Hello/Good morning /Good
afternoon/Good evening/I am sorry./
How are you?/I’m fine. Thank you.
And you?/ Hello. I am…/ Hello,…I am…
This is my sister. Her name is… /
Hello,…/Nice to see you. Nice to see
you too./Goodbye./Bye./See you
soon/later./Good/Very good./Thanks./
Thank you./Thank you very much./
You’re welcome./It’s O.K. etc.
6 ต 1.2 ป.5/2 ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญำต  คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญำต คำแนะนำ

และให้คำแนะนำง่ำย ๆ
ที่มี ๑ - ๒ ขั้นตอน
7 ต 1.2 ป.5/3 พูด/เขียนแสดงควำมต้องกำร
 คำศัพท์ สำนวนภำษำ และประโยคที่ใช้บอก

ขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับและ
ควำมต้องกำร ขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือ เช่น Please…/
ในสถำนกำรณ์ง่ำย ๆ
May…?/I need…/Help me!/Can/Could…?/
Yes,.../No,… etc.
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๓๘
ชั้น
ป.5

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

8 ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
 คำศัพท์ สำนวนภำษำ และประโยคที่ใช้ขอ
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว
และเรื่องใกล้ตัว
และเรื่องใกล้ตัว เช่น
What do you do? I’m a/an…
What is she/he? She/He is a/an (อำชีพ)
How old/tall…? I am…
Is/Are/Can…or…? …is/are/can…
Is/Are…going to…or…?
…is/are going to… etc.
9 ต 1.2 ป.5/5 พูด/เขียนแสดงควำมรู้สึกของตนเอง  คำและประโยคที่ใช้แสดงควำมรู้สึกและกำรให้ 
เกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัว
เหตุผล เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีควำมสุข
และกิจกรรมต่ำง ๆ พร้อมทั้ง
เศร้ำ หิว รสชำติ เช่น
ให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ
I’m…/He/She/It is…/You/We/They are…
I/You/We/They like…/He /She likes…
because…
I/You/We/They love…/He /She loves…
because…
I/You/We/They don’t like/love/feel…
because…
He /She doesn’t like/love/feel…
because…
I/You/We/They feel…because… etc.

10 ต 1.3 ป.5/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประโยคและข้อควำมที่ใช้ในกำรให้ข้อมูล
และเรื่องใกล้ตัว
เกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สถำนที่ และกิจกรรมต่ำง ๆ
เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัว
จำนวน ๑ - ๕๐๐ ลำดับที่ วัน เดือน ปี ฤดูกำล
เวลำ สภำพดินฟ้ำอำกำศ อำรมณ์ ควำมรู้สึก สี
ขนำด รูปทรง ตำแหน่งของสิ่งต่ำง ๆ
 เครื่องหมำยวรรคตอน

11 ต 1.3 ป.5/2 เขียนภำพ แผนผัง และแผนภูมิ  คำ กลุ่มคำ ประโยคที่แสดงข้อมูล
แสดงข้อมูลต่ำง ๆ ตำมที่ฟัง
และควำมหมำยของเรื่องต่ำง ๆ
หรืออ่ำน
ภำพ แผนผัง แผนภูมิ ตำรำง

12 ต 1.3 ป.5/3 พูดแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
 ประโยคที่ใช้ในกำรพูดแสดงควำมคิดเห็น
เรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัว
เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัว
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๓๙
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.5 13 ต 2.1 ป.5/1 ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยำท่ำทำง  กำรใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยำท่ำทำง
อย่ำงสุภำพตำมมำรยำทสังคม
ตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของ
และวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ
ภำษำ เช่น กำรขอบคุณ ขอโทษ กำรใช้สีหน้ำ
ท่ำทำงประกอบกำรพูดขณะแนะนำตนเอง
กำรสัมผัสมือ กำรโบกมือ กำรแสดงควำมรู้สึก
ชอบ/ไม่ชอบ กำรกล่ำวอวยพร กำรแสดงอำกำร
ตอบรับหรือปฏิเสธ
14 ต 2.1 ป.5/2 ตอบคำถำม/บอกควำมสำคัญ
 ข้อมูลและควำมสำคัญของเทศกำล/วันสำคัญ/
ของเทศกำล/วันสำคัญ/งำนฉลอง
งำนฉลองและชีวิตควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของภำษำ
และชีวิตควำมเป็นอยู่ง่ำย ๆ
เช่น วันคริสต์มำส วันขึ้นปีใหม่ เครื่องแต่งกำย
ของเจ้ำของภำษำ
ฤดูกำล อำหำร เครื่องดื่ม
15 ต 2.1 ป.5/3 เข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำ
 กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม เช่น
และวัฒนธรรมตำมควำมสนใจ
กำรเล่นเกม กำรร้องเพลง กำรเล่ำนิทำน
วันขอบคุณพระเจ้ำ วันคริสต์มำส วันขึ้นปีใหม่
16 ต 2.2 ป.5/1 บอกควำมเหมือน/ควำมแตกต่ำง  ควำมเหมือน/ควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ระหว่ำงกำรออกเสียงประโยค
กำรออกเสียงประโยคชนิดต่ำง ๆ
ชนิดต่ำง ๆ กำรใช้เครื่องหมำย
ของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย
วรรคตอน และกำรลำดับคำ
 กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอนและกำรลำดับคำ
(order) ตำมโครงสร้ำงประโยค
ตำมโครงสร้ำงประโยคของภำษำต่ำงประเทศ
ของภำษำต่ำงประเทศ
และภำษำไทย
และภำษำไทย
17 ต 2.2 ป.5/2 บอกควำมเหมือน/ควำมแตกต่ำง  ควำมเหมือน/ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเทศกำล
ระหว่ำงเทศกำลและงำนฉลอง
และงำนฉลองของเจ้ำของภำษำกับของไทย
ของเจ้ำของภำษำกับของไทย
18 ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้ำ รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง  กำรค้นคว้ำ กำรรวบรวม และกำรนำเสนอ
กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น
และนำเสนอด้วยกำรพูด/กำรเขียน
19 ต 4.1 ป.5/1 ฟัง พูด และอ่ำน/เขียน
 กำรใช้ภำษำในกำรฟัง พูด และอ่ำน/เขียน
ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
ในห้องเรียนและสถำนศึกษำ
และสถำนศึกษำ
20 ต 4.2 ป.5/1 ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น  กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น
และรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ
และกำรรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ
รวม 20 ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้
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