สารบัญ









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

1
5
8
17
25
29
32
34

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.๖

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1 ท ๑.๑ ป.๖/๑ อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
2 ท ๑.๑ ป.๖/๒ อธิบำยควำมหมำยของคำ ประโยค
และข้อควำมที่เป็นโวหำร

3 ท ๑.๑ ป.๖/๓
4 ท ๑.๑ ป.๖/๔
5 ท ๑.๑ ป.๖/๕
6 ท ๑.๑ ป.๖/๖

7 ท ๑.๑ ป.๖/๗
8 ท ๑.๑ ป.๖/๘

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 กำรอ่ำนออกเสียงร้อยแก้วที่เป็น
โวหำรต่ำง ๆ ประกอบด้วย
- คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
- คำที่มีอักษรนำ
- คำที่มีตัวกำรันต์
- คำที่มำจำกภำษำต่ำงประเทศ
- อักษรย่อและเครื่องหมำย
วรรคตอน
- วัน เดือน ปีแบบไทย
- ข้อควำมที่เป็นโวหำรต่ำง ๆ
- สำนวนไทยที่เป็นคำพังเพย
และสุภำษิต
 กำรอ่ำนทำนองเสนำะบทร้อยกรอง
ที่เป็นโวหำรต่ำง ๆ
อ่ำนเรื่องสั้นๆ อย่ำงหลำกหลำย
 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกสื่อต่ำง ๆ
โดยจับเวลำแล้วถำมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน
เช่น
- เรื่องสั้น
แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
- บทควำมจำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จำกเรื่องที่อ่ำน
- ประกำศทำงกำร
- วรรณคดีและวรรณกรรม
อธิบำยกำรนำควำมรู้และควำมคิด
ในหนังสือเรียน
จำกเรื่องที่อ่ำนไปตัดสินใจแก้ปัญหำ
- บทเรียนจำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น
ในกำรดำเนินชีวิต
อ่ำนงำนเขียนเชิงอธิบำย คำสั่ง
 กำรอ่ำนงำนเขียนเชิงอธิบำย คำสั่ง
ข้อแนะนำและปฏิบัติตำม
ข้อแนะนำ และปฏิบัติตำม เช่น
- กำรใช้พจนำนุกรม
- กำรปฏิบัติตนในกำรอยู่ร่วมกัน
ในสังคม
- ข้อตกลงในกำรอยู่ร่วมกัน
ในโรงเรียนและกำรใช้สถำนที่
สำธำรณะในชุมชนและท้องถิ่น
อธิบำยควำมหมำยของข้อมูล
 กำรอ่ำนข้อมูลจำกแผนผัง แผนที่
จำกกำรอ่ำนแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ
แผนภูมิ และกรำฟ
และกรำฟ
อ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ
 กำรอ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ เช่น
และอธิบำยคุณค่ำที่ได้รับ
- หนังสือที่นักเรียนสนใจ
และเหมำะสมกับวัย
- หนังสืออ่ำนที่ครูและนักเรียน
กำหนดร่วมกัน

ต้องรู้ ควรรู้










สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)



๓
ชั้น
ป.6

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
9 ท ๑.๑ ป.๖/๙ มีมำรยำทในกำรอ่ำน
10 ท ๒.๑ ป.๖/๑ คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 มำรยำทในกำรอ่ำน

 กำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัดตำมรูปแบบ
กำรเขียนตัวอักษรไทย

11 ท ๒.๑ ป.๖/๒ เขียนสื่อสำรโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน  กำรเขียนสื่อสำร เช่น
และเหมำะสม
- จดหมำยกิจธุระในชีวิตประจำวัน
- รำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ

12 ท ๒.๑ ป.๖/๓ เขียนแผนภำพโครงเรื่อง และแผนภำพ  กำรเขียนแผนภำพโครงเรื่อง
ควำมคิดเพื่อใช้พัฒนำงำนเขียน
และแผนภำพควำมคิด

13 ท ๒.๑ ป.๖/๔ เขียนเรียงควำม
 กำรเขียนเรียงควำม

14 ท ๒.๑ ป.๖/๕ เขียนย่อควำมจำกเรื่องที่อ่ำน
 กำรเขียนย่อควำมจำกวรรณคดี
และวรรณกรรมในหนังสือเรียน
หรือสื่อต่ำง ๆ

15 ท ๒.๑ ป.๖/๖ เขียนจดหมำยส่วนตัว
 กำรเขียนจดหมำยส่วนตัว
ในชีวิตประจำวัน เช่น
- จดหมำยขอโทษ
- จดหมำยแสดงควำมขอบคุณ
- จดหมำยแสดงควำมเห็นใจ
- จดหมำยแสดงควำมยินดี

16 ท ๒.๑ ป.๖/๗ กรอกแบบรำยกำรต่ำง ๆ
 กำรกรอกแบบรำยกำร
- แบบคำร้องต่ำง ๆ
- ใบสมัครศึกษำต่อ
- แบบฝำกส่งพัสดุและไปรษณียภัณฑ์

17 ท ๒.๑ ป.๖/๘ เขียนเรื่องตำมจินตนำกำร
 กำรเขียนเรื่องตำมจินตนำกำร
และสร้ำงสรรค์
 กำรเขียนโน้มน้ำวใจ

18 ท ๒.๑ ป.๖/๙ มีมำรยำทในกำรเขียน
 มำรยำทในกำรเขียน

19 ท ๓.๑ ป.๖/๑ พูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
 กำรพูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
จุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู
และวิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือ

ของเรื่องที่ฟังและดูจำกสื่อต่ำง ๆ
20 ท ๓.๑ ป.๖/๒ ตั้งคำถำมและตอบคำถำมเชิงเหตุผล
- นิทรรศกำร
จำกเรื่องที่ฟังและดู
- สื่อสังคมออนไลน์

21 ท ๓.๑ ป.๖/๓ วิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือจำกกำรฟัง
และดูสื่อโฆษณำอย่ำงมีเหตุผล

22 ท ๓.๑ ป.๖/๔ พูดรำยงำนเรื่องหรือประเด็น
 กำรพูดนำเสนอรำยงำนกำรศึกษำ
ที่ศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดู และ
ค้นคว้ำ
กำรสนทนำ

23 ท ๓.๑ ป.๖/๕ พูดโน้มน้ำวอย่ำงมีเหตุผล และ
 กำรพูดโน้มน้ำวในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
น่ำเชื่อถือ
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๔
ชั้น
ป.6

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
24 ท ๓.๑ ป.๖/๖ มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด
25 ท ๔.๑ ป.๖/๑ วิเครำะห์ชนิดและหน้ำที่ของคำ
ในประโยค

26 ท ๔.๑ ป.๖/๒ ใช้คำได้เหมำะสมกับกำลเทศะ
และบุคคล
27 ท ๔.๑ ป.๖/๓ รวบรวมและบอกควำมหมำย
ของคำภำษำต่ำงประเทศที่ใช้
ในภำษำไทย
28 ท ๔.๑ ป.๖/๔ ระบุลักษณะของประโยค

29 ท ๔.๑ ป.๖/๕ แต่งบทร้อยกรอง
30 ท ๔.๑ ป.๖/๖ วิเครำะห์และเปรียบเทียบสำนวน
ที่เป็นคำพังเพย และสุภำษิต
31 ท ๕.๑ ป.๖/๑ แสดงควำมคิดเห็นจำกวรรณคดี
หรือวรรณกรรมที่อ่ำน
32 ท ๕.๑ ป.๖/๒ เล่ำนิทำนพื้นบ้ำนท้องถิ่นตนเอง
และนิทำนพื้นบ้ำนของท้องถิ่นอื่น
33 ท ๕.๑ ป.๖/๓ อธิบำยคุณค่ำของวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่ำนและนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
34 ท ๕.๑ ป.๖/๔ ท่องจำบทอำขยำนตำมที่กำหนดและ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ
รวม ๓๔ ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 มำรยำทในกำรฟัง กำรดู
และกำรพูด
 ชนิดและหน้ำที่ของคำ
- คำนำม
- คำสรรพนำม
- คำกริยำ
- คำวิเศษณ์
- คำบุพบท
- คำเชื่อม
- คำอุทำน
 คำรำชำศัพท์
 ระดับภำษำ


คำที่มำจำกภำษำต่ำงประเทศ

กำรวิเครำะห์ส่วนประกอบ
ของประโยค
- ประโยคสำมัญ
- ประโยครวม
- ประโยคซ้อน
 กลอนสุภำพ
 สำนวนไทยที่เป็นคำพังเพย
และสุภำษิต
 วรรณคดีและวรรณกรรม
- นิทำนพื้นบ้ำนอำเซียน
- บทร้อยกรองที่มีคุณค่ำ
- บทอำขยำน
- หนังสืออ่ำนนอกเวลำ
- วรรณคดีและวรรณกรรม
ในบทเรียน


ต้องรู้ ควรรู้













๒8

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

6

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.๖

ที่
1

รหัสตัวชี้วัด
ค 1.1 ป.6/1

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วน เศษส่วน
และจำนวนคละ จำกสถำนกำรณ์ - กำรเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน
ต่ำง ๆ
และจำนวนคละโดยใช้ควำมรู้เรื่อง
ค.ร.น.

2 ค 1.1 ป.6/2 เขียนอัตรำส่วนแสดงกำรเปรียบเทียบ อัตราส่วน
ปริมำณ ๒ ปริมำณ จำกข้อควำม - อัตรำส่วน อัตรำส่วนที่เท่ำกัน
หรือสถำนกำรณ์ โดยที่ปริมำณ
และมำตรำส่วน
แต่ละปริมำณเป็นจำนวนนับ

3 ค 1.1 ป.6/3 หำอัตรำส่วนที่เท่ำกับอัตรำส่วน
ที่กำหนดให้

4 ค 1.1 ป.6/4 หำ ห.ร.ม. ของจำนวนนับไม่เกิน จานวนนับและ ๐
๓ จำนวน
- ตัวประกอบ จำนวนเฉพำะ ตัวประกอบ

เฉพำะและกำรแยกตัวประกอบ
5 ค 1.1 ป.6/5 หำ ค.ร.น. ของจำนวนนับไม่เกิน
- ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
๓ จำนวน

6 ค 1.1 ป.6/6 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ - กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ
ค.ร.น.
โดยใช้ควำมรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม.
และ ค.ร.น.

7 ค 1.1 ป.6/7 หำผลลัพธ์ของกำรบวก ลบ คูณ การบวก การลบ การคูณ การหาร
หำรระคนของเศษส่วนและ
เศษส่วน
จำนวนคละ
- กำรบวก กำรลบเศษส่วนและจำนวน

8 ค 1.1 ป.6/8 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ คละโดยใช้ควำมรู้เรื่อง ค.ร.น.
- กำรบวก ลบ คูณ หำรระคนของเศษส่วน
เศษส่วนและจำนวนคละ
และจำนวนคละ
๒ - ๓ ขั้นตอน
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเศษส่วนและจำนวนคละ

9 ค 1.1 ป.6/9 หำผลหำรของทศนิยมที่ตัวหำร ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ
และผลหำร เป็นทศนิยมไม่เกิน การหาร
๓ ตำแหน่ง
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเศษส่วนและ

ทศนิยม
10 ค 1.1 ป.6/10 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์
ปัญหำกำรบวก กำรลบ กำรคูณ - กำรหำรทศนิยม
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับทศนิยม
กำรหำรทศนิยม ๓ ขั้นตอน
(รวมกำรแลกเงินต่ำงประเทศ)

11 ค 1.1 ป.6/11 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ อัตราส่วนและร้อยละ
อัตรำส่วน
- กำรแก้โจทย์ปัญหำอัตรำส่วน

12 ค 1.1 ป.6/12 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ และมำตรำส่วน
- กำรแก้โจทย์ปัญหำร้อยละ
ร้อยละ ๒ - ๓ ขั้นตอน

13 ค 1.2 ป.6/1 แสดงวิธีคิดและหำคำตอบของ
แบบรูป
ปัญหำเกี่ยวกับแบบรูป
- กำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับแบบรูป
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๗
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ป.๖ 14 ค 2.1 ป.6/1

15 ค 2.1 ป.6/2
16 ค 2.1 ป.6/3

17 ค 2.2 ป.6/1
18 ค 2.2 ป.6/2
19 ค 2.2 ป.6/3
20 ค 2.2 ป.6/4
21 ค 3.1 ป.6/1

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ ปริมาตรและความจุ
เกี่ยวกับปริมำตรของรูปเรขำคณิต - ปริมำตรของรูปเรขำคณิตสำมมิติ
สำมมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยม ที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก
มุมฉำก
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตร
ของรูปเรขำคณิตสำมมิติที่ประกอบด้วย
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก
แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ รูปเรขาคณิตสองมิติ
เกี่ยวกับควำมยำวรอบรูปและ
- ควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของรูป
พืน้ ที่ของรูปหลำยเหลี่ยม
สำมเหลี่ยม
แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ - มุมภำยในของรูปหลำยเหลี่ยม
- ควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของรูป
เกี่ยวกับควำมยำวรอบรูปและ
หลำยเหลี่ยม
พื้นที่ของวงกลม
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำว
รอบรูปและพื้นที่ของรูปหลำยเหลี่ยม
- ควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำว
รอบรูปและพื้นที่ของวงกลม
จำแนกรูปสำมเหลีย่ มโดยพิจำรณำ รูปเรขาคณิตสองมิติ
จำกสมบัติของรูป
- ชนิดและสมบัติของรูปสำมเหลี่ยม
สร้ำงรูปสำมเหลี่ยมเมื่อกำหนด - กำรสร้ำงรูปสำมเหลี่ยม
ควำมยำวของด้ำนและขนำดของมุม - ส่วนต่ำง ๆ ของวงกลม
- กำรสร้ำงวงกลม
บอกลักษณะของรูปเรขำคณิต
รูปเรขาคณิตสามมิติ
สำมมิติชนิดต่ำง ๆ
- ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด
- รูปคลี่ของทรงกระบอก กรวย ปริซึม
ระบุรูปเรขำคณิตสำมมิติ
พีระมิด
ที่ประกอบจำกรูปคลี่ และระบุ
รูปคลี่ของรูปเรขำคณิตสำมมิติ
ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปวงกลม
การนาเสนอข้อมูล
ในกำรหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ - กำรอ่ำนแผนภูมิรูปวงกลม
รวม 21 ตัวชี้วัด

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

6

8
สรุปตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ระดับชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4-6
รวม

ตัวชี้วัดทั้งหมด
15
16
25
21
32
30
52
63
59
102
415

ต้องรู้
9
11
19
16
24
20
35
48
41
85
308

ควรรู้
7
6
7
6
8
11
17
15
18
18
113

หมายเหตุ
ว 1.2 ป.1/1 เป็นทั้งต้องรู้และควรรู้
ว 2.1 ป.2/1 เป็นทั้งต้องรู้และควรรู้
ว 2.3 ป.3/2 เป็นทั้งต้องรู้และควรรู้
ว 2.1 ป.4/1 เป็นทั้งต้องรู้และควรรู้
ว 2.1 ป.6/1 เป็นทั้งต้องรู้และควรรู้

ว 3.1 ม.6/4 เป็นทั้งต้องรู้และควรรู้
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภำคม 2564

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

๙
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ป.6 1 ว 1.2 ป.6/1
2 ว 1.2 ป.6/2

3 ว 1.2 ป.6/3

4 ว 1.2 ป.6/4

5 ว 1.2 ป.6/5

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ระบุสำรอำหำรและบอกประโยชน์ • สำรอำหำรที่อยูใ่ นอำหำรมี 6 ประเภท

ของสำรอำหำรแต่ละประเภทจำก ได้แก่ คำร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน
อำหำรที่ตนเองรับประทำน
เกลือแร่ วิตำมิน และน้ำ
• อำหำรแต่ละชนิดประกอบด้วยสำรอำหำร
บอกแนวทำงในกำรเลือก

ที่แตกต่ำงกัน อำหำรบำงอย่ำงประกอบด้วย
รับประทำนอำหำร ให้ได้สำรอำหำร
ครบถ้วน ในสัดส่วนที่เหมำะสมกับ สำรอำหำรประเภทเดียว อำหำรบำงอย่ำง
เพศและวัย รวมทั้งควำมปลอดภัยต่อ ประกอบด้วยสำรอำหำรมำกกว่ำหนึ่งประเภท
• สำรอำหำรแต่ละประเภทมีประโยชน์ต่อ
สุขภำพ
ร่ำงกำยแตกต่ำงกัน โดยคำร์โบไฮเดรต
ตระหนักถึงควำมสำคัญของ

โปรตีน และไขมันเป็นสำรอำหำรที่ให้
สำรอำหำร โดยกำรเลือก
พลังงำนแก่ร่ำงกำย ส่วนเกลือแร่วิตำมิน
รับประทำนอำหำรที่มีสำรอำหำร
และน้ำ เป็นสำรอำหำรที่ไม่ให้พลังงำน
ครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมำะสม
กับเพศและวัย รวมทั้งปลอดภัยต่อ แก่ร่ำงกำย แต่ช่วยให้ร่ำงกำยทำงำน
ได้เป็นปกติ
สุขภำพ
• กำรรับประทำนอำหำร เพื่อให้ร่ำงกำย
เจริญเติบโต มีกำรเปลี่ยนแปลงของ
ร่ำงกำยตำมเพศและวัย และมีสุขภำพดี
จำเป็นต้องรับประทำนให้ได้พลังงำน
เพียงพอกับควำมต้องกำรของร่ำงกำย
และให้ได้สำรอำหำรครบถ้วน ในสัดส่วน
ที่เหมำะสมกับเพศและวัย รวมทั้งต้อง
คำนึงถึงชนิดและปริมำณของวัตถุเจือปน
ในอำหำรเพื่อควำมปลอดภัยต่อสุขภำพ
สร้ำงแบบจำลองระบบย่อยอำหำร • ระบบย่อยอำหำรประกอบด้วยอวัยวะต่ำง ๆ 
และบรรยำยหน้ำที่ของอวัยวะ
ได้แก่ ปำก หลอดอำหำร กระเพำะอำหำร
ในระบบย่อยอำหำร รวมทั้ง
ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวำรหนัก ตับ และ
อธิบำยกำรย่อยอำหำรและ
ตับอ่อน ซึ่งทำหน้ำที่ร่วมกันในกำรย่อย
กำรดูดซึมสำรอำหำร
และดูดซึมสำรอำหำร
ตระหนักถึงควำมสำคัญของ

ปำกมี
ฟ
น
ั
ช่
ว
ยบดเคี
ย
้
วอำหำรให้
ม
ข
ี
นำด
ระบบย่อยอำหำรโดยกำรบอก
เล็กลงและมีลิ้นช่วยคลุกเคล้ำอำหำร
แนวทำงในกำรดูแลรักษำอวัยวะ
กับน้ำลำย ในน้ำลำยมีเอนไซม์ย่อยแป้ง
ในระบบย่อยอำหำรให้ทำงำน
ให้เป็นน้ำตำล
เป็นปกติ
- หลอดอำหำรทำหน้ำที่ลำเลียงอำหำร
จำกปำกไปยังกระเพำะอำหำร
ภำยในกระเพำะอำหำรมีกำรย่อยโปรตีน
โดยกรดและเอนไซม์ที่สร้ำงจำก
กระเพำะอำหำร

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

๑๐
ชั้น ที่
ป.6

รหัสตัวชี้วัด

6 ว 2.1 ป.6/1

ตัวชี้วัด

อธิบำยและเปรียบเทียบ
กำรแยกสำรผสม โดยกำรหยิบออก
กำรร่อน กำรใช้แม่เหล็กดึงดูด
กำรรินออก กำรกรอง และ
กำรตกตะกอน โดยใช้หลักฐำน
เชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธี
แก้ปัญหำในชีวิตประจำวัน
เกี่ยวกับกำรแยกสำร

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
- ลำไส้เล็กมีเอนไซม์ที่สร้ำงจำก
ผนังลำไส้เล็กเองและจำกตับอ่อนที่ช่วย
ย่อยโปรตีน คำร์โบไฮเดรตและไขมัน
โดยโปรตีน คำร์โบไฮเดรต และไขมัน
ที่ผ่ำนกำรย่อยจนเป็นสำรอำหำรขนำด
เล็กพอที่จะดูดซึมได้ รวมถึงน้ำ เกลือแร่
และวิตำมินจะถูกดูดซึมที่ผนังลำไส้เล็ก
เข้ำสู่กระแสเลือดเพื่อลำเลียงไปยัง
ส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย ซึ่งโปรตีน
คำร์โบไฮเดรต และไขมัน จะถูกนำไปใช้
เป็นแหล่งพลังงำนสำหรับใช้ในกิจกรรม
ต่ำง ๆ ส่วนน้ำ เกลือแร่ และวิตำมิน
จะช่วยให้ร่ำงกำยทำงำนได้เป็นปกติ
- ตับสร้ำงน้ำดีแล้วส่งมำยังลำไส้เล็ก
ช่วยให้ไขมันแตกตัว
- ลำไส้ใหญ่ทำหน้ำที่ดูดน้ำและเกลือแร่
เป็นบริเวณที่มีอำหำรที่ย่อยไม่ได้
หรือย่อยไม่หมดเป็นกำกอำหำร
ซึ่งจะถูกกำจัดออกทำงทวำรหนัก
• อวัยวะต่ำง ๆ ในระบบย่อยอำหำร
มีควำมสำคัญจึงควรปฏิบัติตน ดูแลรักษำ
อวัยวะให้ทำงำนเป็นปกติ
 
• สำรผสมประกอบด้วยสำรตั้งแต่ 2 ชนิด
ขึ้นไปผสมกัน เช่น น้ำมันผสมน้ำ
ข้ำวสำรปนกรวดทรำย วิธีกำรที่เหมำะสม
ในกำรแยกสำรผสมขึ้นอยู่กับลักษณะและ
สมบัติของสำรที่ผสมกัน ถ้ำองค์ประกอบ
ของสำรผสมเป็นของแข็งกับของแข็ง
ที่มีขนำดแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน อำจใช้
วิธีกำรหยิบออก หรือกำรร่อนผ่ำนวัสดุที่มีรู
ถ้ำมีสำรใดสำรหนึ่งเป็นสำรแม่เหล็ก
อำจใช้วิธีกำรใช้แม่เหล็กดึงดูด
ถ้ำองค์ประกอบเป็นของแข็งที่ไม่ละลำย
ในของเหลว อำจใช้วิธีกำรรินออก กำรกรอง
หรือกำรตกตะกอน ซึ่งวิธีกำรแยกสำร
สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในวิตประจำวันได้

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

๑๑
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ป.6 7 ว 2.2 ป.6/1

8 ว 2.3 ป.6/1

9 ว 2.3 ป.6/2

10 ว 2.3 ป.6/3

11 ว 2.3 ป.6/4

12 ว 2.3 ป.6/5

13 ว 2.3 ป.6/6

ตัวชี้วัด
อธิบำยกำรเกิดและผลของ
แรงไฟฟ้ำซึ่งเกิดจำกวัตถุ
ที่ผ่ำนกำรขัดถู โดยใช้หลักฐำน
เชิงประจักษ์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• วัตถุ 2 ชนิด ที่ผ่ำนกำรขัดถูแล้ว

เมื่อนำเข้ำใกล้กันอำจดึงดูดหรือผลักกัน
แรงที่เกิดขึ้นนี้เป็นแรงไฟฟ้ำ ซึ่งเป็น
แรงไม่สัมผัส เกิดขึ้นระหว่ำงวัตถุที่มี
ประจุไฟฟ้ำ ซึ่งประจุไฟฟ้ำมี 2 ชนิด คือ
ประจุไฟฟ้ำบวกและประจุไฟฟ้ำลบ
วัตถุที่มีประจุไฟฟ้ำชนิดเดียวกันผลักกัน
ชนิดตรงข้ำมกันดึงดูดกัน
ระบุส่วนประกอบและบรรยำย
• วงจรไฟฟ้ำอย่ำงง่ำยประกอบด้วย

หน้ำที่ของแต่ละส่วนประกอบของ แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ และ
วงจรไฟฟ้ำอย่ำงง่ำย จำกหลักฐำน เครื่องใช้ไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำ
เชิงประจักษ์
แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำ เช่น ถ่ำนไฟฉำย
หรือ แบตเตอรี่ ทำหน้ำที่ให้พลังงำนไฟฟ้ำ 
เขียนแผนภำพและต่อวงจรไฟฟ้ำ
สำยไฟฟ้ำเป็นตัวนำไฟฟ้ำ ทำหน้ำที่
อย่ำงง่ำย
เชื่อมต่อระหว่ำงแหล่งกำเนิดไฟฟ้ำและ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำเข้ำด้วยกัน เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
มีหน้ำที่เปลี่ยนพลังงำนไฟฟ้ำเป็นพลังงำนอื่น
ออกแบบกำรทดลองและทดลอง • เมื่อนำเซลล์ไฟฟ้ำหลำยเซลล์มำต่อเรียงกัน

ด้วยวิธีที่เหมำะสมในกำรอธิบำย
โดยให้ขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้ำเซลล์หนึ่ง
วิธีกำรและผลของกำรต่อ
ต่อกับขั้วลบของอีกเซลล์หนึ่งเป็นกำรต่อ
เซลล์ไฟฟ้ำแบบอนุกรม
แบบอนุกรม ทำให้มีพลังงำนไฟฟ้ำเหมำะสม
กับเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ซึ่งกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำ
ตระหนักถึงประโยชน์ของควำมรู้

แบบอนุกรมสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์
ของกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบอนุกรม
โดยบอกประโยชน์และกำรประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน เช่น กำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำ
ในไฟฉำย
ในชีวิตประจำวัน
ออกแบบกำรทดลองและทดลอง • กำรต่อหลอดไฟฟ้ำแบบอนุกรม

ด้วยวิธีที่เหมำะสมในกำรอธิบำย
เมื่อถอดหลอดไฟฟ้ำดวงใดดวงหนึ่งออก
กำรต่อหลอดไฟฟ้ำแบบอนุกรม
ทำให้หลอดไฟฟ้ำที่เหลือดับทั้งหมด
และแบบขนำน
ส่วนกำรต่อหลอดไฟฟ้ำแบบขนำน
ตระหนักถึงประโยชน์ของควำมรู้

เมื่อถอดหลอดไฟฟ้ำดวงใดดวงหนึ่งออก
ของกำรต่อหลอดไฟฟ้ำแบบ
หลอดไฟฟ้ำที่เหลือก็ยังสว่ำงได้
อนุกรมและแบบขนำน
กำรต่อหลอดไฟฟ้ำแต่ละแบบสำมำรถ
โดยบอกประโยชน์ ข้อจำกัด และ นำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น กำรต่อหลอด
กำรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ไฟฟ้ำหลำยดวงในบ้ำนจึงต้องต่อหลอด
ไฟฟ้ำแบบขนำน เพื่อเลือกใช้หลอดไฟฟ้ำ
ดวงใดดวงหนึ่งได้ตำมต้องกำร

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

๑๒
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ป.6 14 ว 2.3 ป.6/7
15 ว 2.3 ป.6/8

ตัวชี้วัด
อธิบำยกำรเกิดเงำมืดเงำมัว
จำกหลักฐำนเชิงประจักษ์
เขียนแผนภำพรังสีของแสง
แสดงกำรเกิดเงำมืดเงำมัว

16 ว 3.1 ป.6/1

สร้ำงแบบจำลองที่อธิบำย
กำรเกิด และเปรียบเทียบ
ปรำกฏกำรณ์สุริยุปรำคำ
และจันทรุปรำคำ

17 ว 3.1 ป.6/2

อธิบำยพัฒนำกำรของเทคโนโลยี
อวกำศ และยกตัวอย่ำงกำรนำ
เทคโนโลยีอวกำศมำใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน จำกข้อมูล
ที่รวบรวมได้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• เมื่อนำวัตถุทึบแสงมำกั้นแสงจะเกิดเงำ

บนฉำกรับแสงที่อยู่ด้ำนหลังวัตถุ
โดยเงำมีรูปร่ำงคล้ำยวัตถุที่ทำให้เกิดเงำ

เงำมัวเป็นบริเวณที่มีแสงบำงส่วนตกลง
บนฉำก ส่วนเงำมืดเป็นบริเวณที่ไม่มีแสง
ตกลงบนฉำกเลย
• เมื่อโลกและดวงจันทร์โคจรมำอยู่ใน

แนวเส้นตรงเดียวกันกับดวงอำทิตย์
ในระยะทำงที่เหมำะสม ทำให้ดวงจันทร์
บังดวงอำทิตย์ เงำของดวงจันทร์ทอดมำยัง
โลก ผู้สังเกตที่อยู่บริเวณเงำจะมองเห็น
ดวงอำทิตย์มืดไป เกิดปรำกฏกำรณ์
สุริยุปรำคำ ซึ่งมีทั้งสุริยุปรำคำเต็มดวง
สุริยุปรำคำบำงส่วน และสุริยุปรำคำวงแหวน
• หำกดวงจันทร์และโลกโคจรมำอยู่ใน
แนวเส้นตรงเดียวกันกับดวงอำทิตย์
แล้วดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่ำนเงำของโลก
จะมองเห็นดวงจันทร์มืดไปเกิด
ปรำกฏกำรณ์จันทรุปรำคำ ซึ่งมีทั้ง
จันทรุปรำคำเต็มดวง และจันทรุปรำคำ
บำงส่วน
• เทคโนโลยีอวกำศเริ่มจำกควำมต้องกำร

ของมนุษย์ในกำรสำรวจวัตถุท้องฟ้ำ
โดยใช้ตำเปล่ำ กล้องโทรทรรศน์
และได้พัฒนำไปสู่กำรขนส่งเพื่อสำรวจ
อวกำศ ด้วยจรวดและยำนขนส่งอวกำศ
และยังคงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ปัจจุบัน
มีกำรนำเทคโนโลยีอวกำศบำงประเภท
มำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น
กำรใช้ดำวเทียมเพื่อกำรสื่อสำร
กำรพยำกรณ์อำกำศ หรือกำรสำรวจ
ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรใช้อุปกรณ์วัดชีพ
จรและกำรเต้นของหัวใจ หมวกนิรภัย
ชุดกีฬำ

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

๑๓
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ป.6 18 ว 3.2 ป.6/1

ตัวชี้วัด
เปรียบเทียบกระบวนกำรเกิด
หินอัคนี หินตะกอน และ
หินแปร และอธิบำยวัฏจักรหิน
จำกแบบจำลอง

19 ว 3.2 ป.6/2

บรรยำยและยกตัวอย่ำง
กำรใช้ประโยชน์ของหินและแร่
ในชีวิตประจำวัน จำกข้อมูล
ที่รวบรวมได้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• หินเป็นวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ

ประกอบด้วย แร่ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป
สำมำรถจำแนกหินตำมกระบวนกำรเกิด
ได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ หินอัคนี
หินตะกอน และหินแปร
• หินอัคนีเกิดจำกกำรเย็นตัวของแมกมำ
เนื้อหินมีลักษณะเป็นผลึก ทั้งผลึกขนำด
ใหญ่และขนำดเล็ก บำงชนิดอำจเป็น
เนื้อแก้วหรือมีรูพรุน
• หินตะกอน เกิดจำกกำรทับถมของตะกอน
เมื่อถูกแรงกดทับและมีสำรเชื่อมประสำน
จึงเกิดเป็นหิน เนื้อหินกลุ่มนี้ส่วนใหญ่
มีลักษณะเป็นเม็ดตะกอน มีทั้งเนื้อหยำบ
และเนื้อละเอียด บำงชนิดเป็นเนื้อผลึก
ที่ยึดเกำะกันเกิดจำกกำรตกผลึกหรือ
ตกตะกอนจำกน้ำโดยเฉพำะน้ำทะเล
บำงชนิดมีลักษณะเป็นชั้น ๆ จึงเรียก
อีกชื่อว่ำ หินชั้น
• หินแปร เกิดจำกกำรแปรสภำพของหินเดิม
ซึ่งอำจเป็นหินอัคนีหินตะกอน หรือหินแปร
โดยกำรกระทำของควำมร้อน ควำมดัน
และปฏิกิริยำเคมีเนื้อหินของหินแปร
บำงชนิดผลึกของแร่เรียงตัวขนำนกัน
เป็นแถบ บำงชนิดแซะออกเป็นแผ่นได้
บำงชนิดเป็นเนื้อผลึกที่มีควำมแข็งมำก
• หินในธรรมชำติทั้ง 3 ประเภท
มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกประเภทหนึ่ง
ไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง หรือประเภทเดิมได้
โดยมีแบบรูปกำรเปลี่ยนแปลงคงที่และ
ต่อเนื่องเป็นวัฏจักร
• หินและแร่แต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติ

แตกต่ำงกัน มนุษย์ใช้ประโยชน์จำกแร่
ในชีวิตประจำวันในลักษณะต่ำง ๆ เช่น
นำแร่มำทำเครื่องสำอำง ยำสีฟัน
เครื่องประดับ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
และนำหินมำใช้ในงำนก่อสร้ำงต่ำง ๆ
เป็นต้น

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

๑๔
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ป.6 20 ว 3.2 ป.6/3

21 ว 3.2 ป.6/4

22 ว 3.2 ป.6/5

ตัวชี้วัด
สร้ำงแบบจำลองที่อธิบำย
กำรเกิดซำกดึกดำบรรพ์และ
คำดคะเนสภำพแวดล้อม
ในอดีตของซำกดึกดำบรรพ์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
• ซำกดึกดำบรรพ์เกิดจำกกำรทับถม

หรือกำรประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต
จนเกิดเป็นโครงสร้ำงของซำกหรือร่องรอย
ของสิ่งมีชีวิตที่ปรำกฏอยู่ในหิน
ในประเทศไทยพบซำกดึกดำบรรพ์
ที่หลำกหลำย เช่น พืช ปะกำรัง หอย ปลำ
เต่ำ ไดโนเสำร์ และรอยตีนสัตว์
• ซำกดึกดำบรรพ์สำมำรถใช้เป็นหลักฐำนหนึ่ง
ที่ช่วยอธิบำยสภำพแวดล้อมของพื้นที่
ในอดีตขณะเกิดสิ่งมีชีวิตนั้น เช่น
หำกพบซำกดึกดำบรรพ์ของหอยน้ำจืด
สภำพแวดล้อมบริเวณนั้นอำจเคยเป็น
แหล่งน้ำจืดมำก่อน และหำกพบซำก
ดึกดำบรรพ์ของพืช สภำพแวดล้อมบริเวณ
นั้นอำจเคยเป็นป่ำมำก่อน นอกจำกนี้
ซำกดึกดำบรรพ์ยังสำมำรถใช้ระบุอำยุ
ของหิน และเป็นข้อมูลในกำรศึกษำ
วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต
• ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดจำกพื้นดิน 
เปรียบเทียบกำรเกิดลมบก
ลมทะเล และมรสุม รวมทั้งอธิบำย และพื้นน้ำ ร้อนและเย็นไม่เท่ำกันทำให้
ผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิอำกำศเหนือพื้นดินและพื้นน้ำ
แตกต่ำงกัน จึงเกิดกำรเคลื่อนที่ของ
จำกแบบจำลอง
อำกำศจำกบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำไปยัง
บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
• ลมบกและลมทะเลเป็นลมประจำถิ่น
ที่พบบริเวณชำยฝั่ง โดยลมบกเกิดในเวลำ
กลำงคืน ทำให้มีลมพัดจำกชำยฝั่งไปสู่
ทะเล ส่วนลมทะเลเกิดในเวลำกลำงวัน
ทำให้มีลมพัดจำกทะเลเข้ำสู่ชำยฝั่ง
อธิบำยผลของมรสุมต่อกำรเกิดฤดู • มรสุมเป็นลมประจำฤดูเกิดบริเวณเขตร้อน 
ของโลก ซึ่งเป็นบริเวณกว้ำงระดับภูมิภำค
ของประเทศไทย จำกข้อมูล
ประเทศไทยได้รับผลจำกมรสุม
ที่รวบรวมได้
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงประมำณ
กลำงเดือนตุลำคมจนถึงเดือนกุมภำพันธ์
ทำให้เกิดฤดูหนำว และได้รับผลจำกมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงประมำณ
กลำงเดือนพฤษภำคมจนถึงกลำงเดือน
ตุลำคมทำให้เกิดฤดูฝน ส่วนช่วงประมำณ
กลำงเดือนกุมภำพันธ์จนถึงกลำงเดือน
พฤษภำคมเป็นช่วงเปลี่ยนมรสุมและ
ประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร

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

๑๕
ชั้น ที่
ป.6

รหัสตัวชี้วัด

23 ว 3.2 ป.6/6
24 ว 3.2 ป.6/7

25 ว 3.2 ป.6/8

26 ว 3.2 ป.6/9

27 ว 4.2 ป.6/1

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
แสงอำทิตย์เกือบตั้งตรงและตั้งตรง
ประเทศไทยในเวลำเที่ยงวัน ทำให้ได้รับ
ควำมร้อนจำกดวงอำทิตย์อย่ำงเต็มที่
อำกำศจึงร้อนอบอ้ำวทำให้เกิดฤดูร้อน
บรรยำยลักษณะและผลกระทบ • น้ำท่วม กำรกัดเซำะชำยฝั่ง ดินถล่ม

ของน้ำท่วมกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ดิน แผ่นดินไหวและสึนำมิ มีผลกระทบต่อชีวิต
ถล่ม แผ่นดินไหว สึนำมิ
และสิ่งแวดล้อมแตกต่ำงกัน
• มนุษย์ควรเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
ตระหนักถึงผลกระทบของภัย

เช่น ติดตำมข่ำวสำรอย่ำงสม่ำเสมอ
ธรรมชำติและธรณีพิบัติภัย
เตรียมถุงยังชีพให้พร้อมใช้ตลอดเวลำ
โดยนำเสนอแนวทำงในกำร
และปฏิบัติตำมคำสั่งของผู้ปกครอง
เฝ้ำระวังและปฏิบัติตนให้
และเจ้ำหน้ำที่อย่ำงเคร่งครัดเมื่อเกิดภัย
ปลอดภัยจำกภัยธรรมชำติ
ธรรมชำติและธรณีพิบัติภัย
และธรณีพิบัติภัยที่อำจเกิด
ในท้องถิ่น
สร้ำงแบบจำลองที่อธิบำยกำรเกิด • ปรำกฏกำรณ์เรือนกระจกเกิดจำก

ปรำกฏกำรณ์เรือนกระจก และผล แก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยำกำศของโลก
ของปรำกฏกำรณ์เรือนกระจก
กักเก็บควำมร้อนแล้วคำยควำมร้อน
ต่อสิ่งมีชีวิต
บำงส่วนกลับสู่ผิวโลก ทำให้อำกำศบนโลก
มีอุณหภูมิเหมำะสมต่อกำรดำรงชีวิต
ตระหนักถึงผลกระทบของ

• หำกปรำกฏกำรณ์เรือนกระจกรุนแรงมำกขึ้น
ปรำกฏกำรณ์เรือนกระจก
จะมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลก
โดยนำเสนอแนวทำงกำรปฏิบัติตน
มนุษย์จึงควรร่วมกันลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
เพื่อลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊ส
แก๊สเรือนกระจก
เรือนกระจก
ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
• กำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นขั้นตอนจะช่วยให้

ในกำรอธิบำยและออกแบบวิธีกำร แก้ปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
แก้ปัญหำที่พบ
• กำรใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นกำรนำ
ในชีวิตประจำวัน
กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณี
มำใช้พิจำรณำในกำรแก้ปัญหำ
• แนวคิดของกำรทำงำนแบบวนซ้ำและ
เงื่อนไข
• กำรพิจำรณำกระบวนกำรทำงำน
ที่มีกำรทำงำนแบบวนซ้ำหรือเงื่อนไข
เป็นวิธีกำรที่จะช่วยให้ออกแบบวิธีกำร
แก้ปัญหำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
• ตัวอย่ำงปัญหำ เช่น กำรค้นหำเลขหน้ำที่
ต้องกำรให้เร็วที่สุด กำรทำยเลข 1 1,000,000 โดยตอบให้ถูกภำยใน 20
คำถำม กำรคำนวณเวลำในกำรเดินทำง
โดยคำนึงถึงระยะทำง เวลำ จุดหยุดพัก

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

๑๖
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ป.6 28 ว 4.2 ป.6/2

29 ว 4.2 ป.6/3

30 ว 4.2 ป.6/4

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ออกแบบและเขียนโปรแกรม
• กำรออกแบบโปรแกรมสำมำรถทำได้โดย

อย่ำงง่ำย เพื่อใช้แก้ปัญหำ
เขียนเป็นข้อควำมหรือผังงำน
ในชีวิตประจำวัน ตรวจหำ
• กำรออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีกำรใช้
ข้อผิดพลำดของโปรแกรมและแก้ไข ตัวแปร กำรวนซ้ำ กำรตรวจสอบเงื่อนไข
• หำกมีข้อผิดพลำดให้ตรวจสอบกำรทำงำน
ทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์
ไม่ถูกต้อง ให้ทำกำรแก้ไขจนกว่ำจะได้
ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
• กำรฝึกตรวจหำข้อผิดพลำดจำกโปรแกรม
ของผู้อื่นจะช่วยพัฒนำทักษะกำรหำ
สำเหตุของปัญหำได้ดียิ่งขึ้น
• ตัวอย่ำงโปรแกรม เช่น โปรแกรมเกม
โปรแกรมหำค่ำ ค.ร.น. เกมฝึกพิมพ์
• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรเขียนโปรแกรม
เช่น Scratch, Logo
ใช้อินเทอร์เน็ตในกำรค้นหำข้อมูล • กำรค้นหำอย่ำงมีประสิทธิภำพ

อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป็นกำรค้นหำข้อมูลที่ได้ตรงตำม
ควำมต้องกำรในเวลำที่รวดเร็วจำก
แหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือหลำยแหล่ง และ
ข้อมูลมีควำมสอดคล้องกัน
• กำรใช้เทคนิคกำรค้นหำขั้นสูง เช่น
กำรใช้ตัวดำเนินกำร กำรระบุรูปแบบ
ของข้อมูล หรือชนิดของไฟล์
• กำรจัดลำดับผลลัพธ์จำกกำรค้นหำ
ของโปรแกรมค้นหำ
• กำรเรียบเรียง สรุปสำระสำคัญ
(บูรณำกำรกับวิชำภำษำไทย)
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
• อันตรำยจำกกำรใช้งำนและอำชญำกรรม

ทำงำนร่วมกันอย่ำงปลอดภัย
ทำงอินเทอร์เน็ต แนวทำงในกำรป้องกัน
เข้ำใจสิทธิและหน้ำที่ของตน
• วิธีกำหนดรหัสผ่ำน
เคำรพในสิทธิของผู้อื่น
• กำรกำหนดสิทธิ์กำรใช้งำน (สิทธิ์ในกำรเข้ำถึง)
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือ • แนวทำงกำรตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์
บุคคลที่ไม่เหมำะสม
• อันตรำยจำกกำรติดตั้งซอฟต์แวร์
ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต
รวม 30 ตัวชี้วัด
20 11

หมายเหตุ: ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.6/1 มีลักษณะเฉพำะคือเป็นทั้งตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ รำยละเอียดดังนี้
ต้องรู้ : กำรหยิบออก กำรร่อน กำรใช้แม่เหล็กดึงดูด กำรรินออก กำรกรอง กำรตกตะกอน
ควรรู้ : วิธีแก้ปัญหำในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับกำรแยกสำร เป็นเนื้อหำที่ประยุกต์ใช้ควำมรู้จำกที่เรียนมำแล้ว
ไปแก้ปัญหำ ครูอำจจัดเป็นกิจกรรมเสริมเพื่อให้นักเรียนได้นำควำมรู้ที่เรียนมำแล้วมำใช้
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

1๗
สรุปตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔ - ๖
รวม

ตัวชี้วัดทั้งหมด
31
34
39
38
36
39
45
45
50
61
418

ต้องรู้
11
11
11
14
17
24
19
28
28
31
194

ควรรู้
20
23
28
24
19
15
26
17
22
30
224

หมายเหตุ

ข้อมูล สำระที่ 1 – 4 ณ วันที่ 15 สิงหำคม 2559
และสำระที่ 5 ณ วันที่ 19 พฤษภำคม 2564

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ป.6 1 ส ๑.๑ ป.๖/๑

2 ส ๑.๑ ป.๖/๒

3 ส ๑.๑ ป.๖/๓

4 ส ๑.๑ ป.๖/๔

๑๘
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
วิเครำะห์ควำมสำคัญ
 พระพุทธศำสนำในฐำนะเป็นศำสนำ

ของพระพุทธศำสนำ
ประจำชำติ เช่น เป็นเอกลักษณ์
ในฐำนะเป็นศำสนำ
ของชำติไทย เป็นรำกฐำนและ
ประจำชำติ หรือควำมสำคัญ
มรดกทำงวัฒนธรรมไทย
ของศำสนำที่ตนนับถือ
เป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นหลัก
ในกำรพัฒนำชำติไทย
สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอำยุ  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน)

สังขำรจนถึงสังเวชนียสถำน
o ปลงอำยุสังขำร
หรือประวัติศำสดำที่ตนนับถือ
o ปัจฉิมสำวก
ตำมที่กำหนด
o ปรินิพพำน
o กำรถวำยพระเพลิง
o แจกพระบรมสำรีริกธำตุ
o สังเวชนียสถำน ๔
เห็นคุณค่ำและประพฤติตน
 พุทธสำวก พุทธสำวิกำ

ตำมแบบอย่ำงกำรดำเนินชีวิต
 พระรำธะ
และข้อคิดจำกประวัติสำวก
 ชำดก
ชำดก เรื่องเล่ำ และศำสนิกชน
 ทีฆีติโกสลชำดก
ตัวอย่ำงตำมที่กำหนด
 ศำสนิกชนตัวอย่ำง
 พ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช
วิเครำะห์ควำมสำคัญและเคำรพ  ไตรสิกขำ

พระรัตนตรัย ปฏิบัติตำมไตรสิกขำ  ศีล สมำธิ ปัญญำ
และหลักธรรมโอวำท ๓
(เรียนในชั้นป.4 และป.5)
ในพระพุทธศำสนำ หรือหลักธรรม  โอวำท ๓
ของศำสนำที่ตนนับถือ
 ไม่ทำชั่ว
ตำมที่กำหนด
o อกุศลมูล ๓
 ทำควำมดี
o กุศลมูล ๓
o คำรวะ ๖
o กตัญญูกตเวทีต่อ
พระมหำกษัตริย์
o มงคล ๓๘
- มีวินัย
- กำรงำนไม่มีโทษ
- ไม่ประมำทในธรรม
 ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหำรจิต
และเจริญปัญญำ)
 พุทธศำสนสุภำษิต
 สจฺเจน กิตฺตึ ปปฺโปติ
: คนจะได้เกียรติด้วยสัจจะ
 ยถำวำที ตถำกำรี
: พูดเช่นไร ทำเช่นนั้น

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๑๙
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.6 5 ส ๑.๑ ป.๖/๕ ชื่นชมกำรทำควำมดีของบุคคล
ในประเทศตำมหลักศำสนำ
พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติ
ในกำรดำเนินชีวิต
6 ส ๑.๑ ป.๖/๖ เห็นคุณค่ำและสวดมนต์
แผ่เมตตำ และบริหำรจิต
เจริญปัญญำ มีสติที่เป็นพื้นฐำน
ของสมำธิในพระพุทธศำสนำ
หรือกำรพัฒนำจิตตำมแนวทำง
ของศำสนำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด
7 ส ๑.๑ ป.๖/๗ ปฏิบัติตนตำมหลักธรรม
ของศำสนำที่ตนนับถือ
เพื่อแก้ปัญหำอบำยมุข
และสิ่งเสพติด
8 ส ๑.๑ ป.๖/๘ อธิบำยหลักธรรมสำคัญ
ของศำสนำอื่น ๆ โดยสังเขป

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ตัวอย่ำงกำรกระทำควำมดี
ของบุคคลในประเทศ

ต้องรู้ ควรรู้




ควำมหมำยของสติสัมปชัญญะ
สมำธิ และปัญญำ (ทบทวน)
 วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ
กำรบริหำรจิตและเจริญปัญญำ
(ทบทวน)




หลักธรรมสำคัญของศำสนำต่ำง ๆ
 ศำสนำอิสลำม : หลักศรัทธำ
หลักปฏิบัติ หลักจริยธรรม
 คริสต์ศำสนำ : บัญญัติ ๑๐
ประกำร
9 ส ๑.๑ ป.๖/๙ อธิบำยลักษณะสำคัญของ
 ศำสนพิธีของศำสนำต่ำง ๆ
ศำสนพิธี พิธีกรรมของศำสนำอื่น ๆ o ศำสนำอิสลำม เช่น
และปฏิบัติตนได้อย่ำงเหมำะสม
กำรละหมำด กำรถือศีลอด
เมื่อต้องเข้ำร่วมพิธี
กำรบำเพ็ญฮัจญ์ ฯลฯ
o คริสต์ศำสนำ เช่น
ศีลล้ำงบำป ศีลอภัยบำป
ศีลกำลัง ศีลมหำสนิท ฯลฯ
o ศำสนำฮินดู เช่น พิธีศรำทธ์
พิธีบูชำเทวดำ
10 ส ๑.๒ ป.๖/๑ อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับสถำนที่  ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถำนที่
ต่ำง ๆ ในศำสนสถำน และ
ต่ำง ๆ ภำยในวัด เช่น
ปฏิบัติตนได้อย่ำงเหมำะสม
เขตพุทธำวำส สังฆำวำส
 กำรปฏิบัติตนที่เหมำะสม
ภำยในวัด
11 ส ๑.๒ ป.๖/๒ มีมรรยำทของควำมเป็น
 มรรยำทของศำสนิกชน
ศำสนิกชนที่ดีตำมที่กำหนด
 กำรถวำยของแก่พระภิกษุ
 กำรปฏิบัติตนในขณะฟังธรรม
 กำรปฏิบัติตนตำมแนวทำงของ
พุทธศำสนิกชน
เพื่อประโยชน์ต่อศำสนำ




อบำยมุข ๖ อกุศลมูล ๓ กุศลมูล ๓
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.6 12 ส ๑.๒ ป.๖/๓ อธิบำยประโยชน์ของกำรเข้ำร่วม
ในศำสนพิธี พิธีกรรม และกิจกรรม
ในวันสำคัญทำงศำสนำ
ตำมที่กำหนด และปฏิบัติตน
ได้ถูกต้อง

13 ส ๑.๒ ป.๖/๔ แสดงตนเป็นพุทธมำมกะ
หรือแสดงตนเป็นศำสนิกชน
ของศำสนำที่ตนนับถือ
14 ส ๒.๑ ป.๖/๑ ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจำวันของครอบครัว
และชุมชน

15 ส ๒.๑ ป.๖/๒ วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมตำมกำลเวลำและ
ธำรงรักษำวัฒนธรรมอันดีงำม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 พิธีทอดผ้ำป่ำ
 พิธีทอดกฐิน
 ระเบียบพิธีในกำรทำบุญ
งำนอวมงคล
 กำรปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
ในศำสนพิธี พิธีกรรม และ
วันสำคัญทำงศำสนำ เช่น
วันมำฆบูชำ วันวิสำขบูชำ
วันอัฐมีบูชำ วันอำสำฬหบูชำ
วันธรรมสวนะ
 ประโยชน์ของกำรเข้ำร่วม
ในศำสนพิธี พิธีกรรม และ
วันสำคัญทำงศำสนำ
 กำรแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ
 ขั้นเตรียมกำร
 ขั้นพิธีกำร
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวันของครอบครัว
และชุมชน เช่น
o กฎหมำยจรำจร กฎหมำย
ยำเสพติดให้โทษ กฎหมำย
ทะเบียนรำษฎร
o เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ อบต.
อบจ.
 ประโยชน์ของกำรปฏิบัติตน
หรือเคำรพกฎหมำยดังกล่ำว
 ควำมหมำยและประเภท
ของวัฒนธรรม
 กำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ตำมกำลเวลำ ที่มีผลต่อตนเอง
และสังคมไทย
 แนวทำงกำรธำรงรักษำ
วัฒนธรรมไทย

๒๐
ต้องรู้ ควรรู้
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ชั้น ที่
ป.6 16

17

18

19

20

๒๑
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ส ๒.๑ ป.๖/๓ แสดงออกถึงมำรยำทไทย
 ควำมหมำยและสำคัญของกิริยำ

ได้เหมำะสมถูกกำลเทศะ
มำรยำทไทย
 มำรยำทไทยและมำรยำทสังคม
เช่น กำรแสดงควำมเคำรพ
กำรยืน กำรเดิน กำรนั่ง
กำรนอน กำรรับของส่งของ
กำรรับประทำนอำหำร กำรแสดง
กิริยำอำกำร กำรทักทำย
กำรสนทนำ กำรใช้คำพูด
ส ๒.๑ ป.๖/๔ อธิบำยคุณค่ำทำงวัฒนธรรม
 ประโยชน์และคุณค่ำ

ที่แตกต่ำงกันระหว่ำงกลุ่มคน
ทำงวัฒนธรรม
ในสังคมไทย
 ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
ระหว่ำงกลุ่มคนภำคต่ำง ๆ
ในสังคมไทย
 แนวทำงกำรรักษำวัฒนธรรม
ส ๒.๑ ป.๖/๕ ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรเหตุกำรณ์  แหล่งข้อมูล ข่ำวสำร เหตุกำรณ์

ต่ำง ๆ ในชีวิตประจำวัน
ต่ำง ๆ เช่น จำกวิทยุ โทรทัศน์
เลือกรับและใช้ข้อมูลข่ำวสำร
หนังสือพิมพ์ แหล่งข่ำวต่ำง ๆ
ในกำรเรียนรู้ได้เหมำะสม
จำกหอจดหมำยเหตุ สถำนกำรณ์จริง
หรือจดหมำยเหตุ
 ประโยชน์จำกกำรติดตำมข้อมูล
ข่ำวสำร เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ
 หลักกำรเลือกรับและใช้ข้อมูล
ข่ำวสำรจำกสื่อต่ำง ๆ รวมทั้ง
สื่อที่ไร้พรมแดน
ส ๒.๒ ป.๖/๑ เปรียบเทียบบทบำท หน้ำที่
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชีวิตประจำวันของครอบครัว
และรัฐบำล
และชุมชน เช่น
o กฎหมำยจรำจร
o กฎหมำยยำเสพติดให้โทษ
o กฎหมำยทะเบียนรำษฎร
o เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ
อบต. อบจ.
 ประโยชน์ของกำรปฏิบัติตน
หรือเคำรพกฎหมำยดังกล่ำว
ส ๒.๒ ป.๖/๒ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ
 กิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริม

ที่ส่งเสริมประชำธิปไตย
ประชำธิปไตย ในท้องถิ่น
ในท้องถิ่นและประเทศ
และประเทศ
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.6 21 ส ๒.๒ ป.๖/๓ อภิปรำยบทบำท ควำมสำคัญ
ในกำรใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ตำมระบอบประชำธิปไตย

22 ส ๓.๑ ป.๖/๑ อธิบำยบทบำทของผู้ผลิต
ที่มีควำมรับผิดชอบ

23 ส ๓.๑ ป.๖/๒ อธิบำยบทบำทของผู้บริโภค
ทีร่ ู้เท่ำทัน
24 ส ๓.๑ ป.๖/๓ บอกวิธีและประโยชน์ของกำร
ใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน

25 ส ๓.๒ ป.๖/๑ อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนำคำร และ
รัฐบำล

26 ส ๓.๒ ป.๖/๒ ยกตัวอย่ำงกำรรวมกลุ่ม
ทำงเศรษฐกิจภำยในท้องถิ่น

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 กำรมีส่วนในกำรออกกฎหมำย
ระเบียบ กติกำ กำรเลือกตั้ง
 สอดส่องดูแลผู้มีพฤติกรรม
กำรกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมำย
กำรเลือกตั้ง และแจ้งต่อเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบ
 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง
 กำรใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ตำมระบอบประชำธิปไตย
 บทบำทของผู้ผลิตที่มีคุณภำพ
เช่น คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
มีจรรยำบรรณ ควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม วำงแผนก่อนเริ่มลงมือทำ
กิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อลดควำม
ผิดพลำด และกำรสูญเสีย ฯลฯ
 พฤติกรรมของผู้บริโภค
 คุณค่ำและประโยชน์ของผู้บริโภค
ที่รู้เท่ำทันที่มีต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคม
 ควำมหมำย และควำมจำเป็น
ของทรัพยำกร
 หลักกำรและวิธีใช้ทรัพยำกร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(ลดกำรสูญเสียทุกประเภท)
 วิธีกำรสร้ำงจิตสำนึกให้คนในชำติ
รู้คุณค่ำของทรัพยำกรที่มีอยู่จำกัด
 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ผลิต
ผู้บริโภค ธนำคำร และรัฐบำล
ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจอย่ำงสังเขป
เช่น กำรแลกเปลี่ยนสินค้ำและ
บริกำร รำยได้และรำยจ่ำย
กำรออมกับธนำคำร กำรลงทุน
 ภำษีและหน่วยงำนที่จัดเก็บภำษี
 สิทธิของผู้ใช้แรงงำนในประเทศไทย
 กำรรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจ
เพื่อประสำนประโยชน์ในท้องถิ่น
เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้ำน
กองทุนหมู่บ้ำน

๒๒
ต้องรู้ ควรรู้
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.6 27 ส ๔.๑ ป.๖/๑ อธิบำยควำมสำคัญของวิธีกำร
ทำงประวัติศำสตร์ ในกำรศึกษำ
เรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์
อย่ำงง่ำย ๆ
28

29

30

31
32

33

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ควำมหมำยและควำมสำคัญ
ของวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
อย่ำงง่ำย ๆ ที่เหมำะสม
กับนักเรียน
 กำรนำวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
ไปใช้ศึกษำเรื่องรำวในท้องถิ่น
ส ๔.๑ ป.๖/๒ นำเสนอข้อมูลจำกหลักฐำน
 กำรนำเสนอข้อมูลที่ได้จำก
ที่หลำกหลำยในกำรทำควำมเข้ำใจ
หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
เรื่องรำวสำคัญในอดีต
ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น
กำรเล่ำเรื่อง กำรจัดนิทรรศกำร
กำรเขียนรำยงำน
ส ๔.๒ ป.๖/๑ อธิบำยสภำพสังคม เศรษฐกิจและ  พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์
กำรเมืองของประเทศเพื่อนบ้ำน
ของประเทศเพื่อนบ้ำน โดยสังเขป
ในปัจจุบัน
เพื่อให้เข้ำใจสภำพปัจจุบัน
ของประเทศเหล่ำนั้น
 สภำพสังคม เศรษฐกิจ และ
กำรเมืองของประเทศเพื่อนบ้ำน
ของไทยในปัจจุบัน โดยสังเขป
ส ๔.๒ ป.๖/๒ บอกควำมสัมพันธ์ของกลุ่มอำเซียน  ควำมเป็นมำของกลุ่มอำเซียน
โดยสังเขป
โดยสังเขป
 ควำมสัมพันธ์ของกลุ่มอำเซียน
ทำงเศรษฐกิจ และสังคม
ในปัจจุบันโดยสังเขป
ส ๔.๓ ป.๖/๑ อธิบำยพัฒนำกำรของไทยสมัย  กำรสถำปนำอำณำจักร
รัตนโกสินทร์โดยสังเขป
รัตนโกสินทร์โดยสังเขป
 พัฒนำกำรด้ำนต่ำง ๆ ของไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ โดยสังเขป
ส ๔.๓ ป.๖/๓ ยกตัวอย่ำงผลงำนของ
ตำมช่วงเวลำต่ำง ๆ เช่น
บุคคลสำคัญด้ำนต่ำง ๆ
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
สมัยรัตนโกสินทร์
สมัยปฏิรูปประเทศ
และสมัยประชำธิปไตย
ส ๔.๓ ป.๖/๔ อธิบำยภูมิปัญญำไทย
 ผลงำนของบุคคลสำคัญ
ที่สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์
ทำงด้ำนต่ำง ๆ ในสมัย
ที่น่ำภำคภูมิใจ และควรค่ำ
รัตนโกสินทร์ เช่น
แก่กำรอนุรักษ์ไว้
o พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำ
จุฬำโลกมหำรำช
o สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำ
มหำสุรสิงหนำท
o พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว
 ภูมิปัญญำไทยสมัยรัตนโกสินทร์
เช่น ศิลปกรรม วรรณกรรม

๒๓
ต้องรู้ ควรรู้
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ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ป.6 34 ส ๔.๓ ป.๖/๒

35 ส 5.1 ป.6/1

36 ส 5.1 ป.6/2

37 ส 5.2 ป.6/1

38 ส 5.2 ป.6/2

39 ส 5.2 ป.6/3

๒๔
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
อธิบำยปัจจัยที่ส่งเสริม
 ปัจจัยที่ส่งเสริมควำมจริญรุ่งเรือง

ควำมเจริญรุ่งเรืองทำงเศรษฐกิจ
ทำงเศรษฐกิจและกำรปกครอง
และกำรปกครองของไทย
ของไทย ในสมัยรัตนโกสินทร์
สมัยรัตนโกสินทร์

สืบค้นและอธิบำยข้อมูลลักษณะ  เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ (แผนที่
ทำงกำยภำพของประเทศไทย
รูปถ่ำยทำงอำกำศ ภำพจำก
ด้วยแผนที่ รูปถ่ำยทำงอำกำศ
ดำวเทียม) ที่แสดงลักษณะ
และภำพจำกดำวเทียม
ทำงกำยภำพของประเทศไทย

อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะ
ลักษณะ ทำงกำยภำพกับภัยพิบัติ ทำงกำยภำพกับภัยพิบัติของ
ในประเทศไทย เพื่อเตรียมพร้อม ประเทศไทย เช่น อุทกภัย
รับมือภัยพิบัติ
แผ่นดินไหววำตภัย สึนำมิ ภัยแล้ง
ดินถล่ม และโคลนถล่ม
 กำรเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

วิเครำะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
 สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพกับ
สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพกับ
ลักษณะกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
ลักษณะกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
และสังคม (ประชำกร เศรษฐกิจ
และสังคมในประเทศไทย
สังคม และวัฒนธรรม)
ในประเทศไทย
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม

วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลง
 กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพ
ทำงกำยภำพของประเทศไทย
ของประเทศไทย
ในอดีตกับปัจจุบัน และผลที่
 ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงกำยภำพ ที่มีต่อกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจและสังคม
(ประชำกร เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม) ของประเทศไทย
ในอดีตกับปัจจุบัน

นำเสนอตัวอย่ำงที่สะท้อนให้เห็น  ผลจำกกำรรักษำและทำลำย
ผลจำกกำรรักษำและทำลำย
ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อม
ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อม
ในประเทศไทย
และเสนอแนวทำง ในกำรจัดกำร  แนวทำงในกำรจัดกำรทรัพยำกร
ที่ยั่งยืนในประเทศไทย
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
โดยมีจิตสำนึกรู้คุณค่ำ
รวม 39 ตัวชี้วัด
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2๕

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.6

ที่
1

2
3

4
5

6

7

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
พ 1.1 ป.6/1 อธิบำยควำมสำคัญของระบบสืบพันธุ์  ควำมสำคัญของระบบสืบพันธุ์
ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหำยใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหำยใจ
ที่มีผลต่อสุขภำพ กำรเจริญเติบโต
ที่มีผลต่อสุขภำพ กำรเจริญเติบโต
และพัฒนำกำร
และพัฒนำกำร
พ 1.1 ป.6/2 อธิบำยวิธีกำรดูแลรักษำระบบสืบพันธุ์  วิธีดูแลรักษำระบบสืบพันธุ์
ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหำยใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหำยใจ
ให้ทำงำนตำมปกติ
ให้ทำงำนตำมปกติ
พ 2.1 ป.6/1 อธิบำยควำมสำคัญของกำรสร้ำง  ควำมสำคัญของกำรสร้ำงและรักษำ
และรักษำสัมพันธภำพกับผู้อื่น
สัมพันธภำพกับผู้อื่น
 ปัจจัยที่ช่วยให้กำรทำงำนกลุ่ม
ประสบควำมสำเร็จ
- ควำมสำมำรถส่วนบุคคล
- บทบำทหน้ำที่ของสมำชิกในกลุ่ม
- กำรยอมรับควำมคิดเห็นและ
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
- ควำมรับผิดชอบ
พ 2.1 ป.6/2 วิเครำะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อำจนำไปสู่  พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่กำรมีเพศสัมพันธ์
กำรมีเพศสัมพันธ์ กำรติดเชื้อเอดส์
กำรติดเชื้อเอดส์ และกำรตั้งครรภ์
และกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ก่อนวัยอันควร
พ 3.1 ป.6/1 แสดงทักษะกำรเคลื่อนไหวร่วมกับ  กำรเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่นแบบผลัด
ผู้อื่นในลักษณะแบบผลัด และแบบ
ในลักษณะผสมผสำน ในกำรร่วม
ผสมผสำนได้ตำมลำดับทั้งแบบ
กิจกรรมทำงกำย เช่น กิจกรรมแบบ
อยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์
ผลัด กำยบริหำรประกอบเพลง
ประกอบและกำรเคลื่อนไหว
ยืดหยุ่นขั้นพื้นฐำนที่ใช้ท่ำต่อเนื่อง
ประกอบเพลง
และกำรต่อตัวท่ำง่ำย ๆ
พ 3.1 ป.6/2 จำแนกหลักกำรเคลื่อนไหว
 กำรเคลื่อนไหวในเรื่องกำรรับแรง
ในเรื่องกำรรับแรง กำรใช้แรง
กำรใช้แรง และควำมสมดุล
และควำมสมดุลในกำรเคลื่อนไหว
กับกำรพัฒนำทักษะกำรเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยในกำรเล่นเกม เล่นกีฬำ
ในกำรเล่นเกมและกีฬำ
และนำผลมำปรับปรุง เพิ่มพูนวิธี
ปฏิบัติของตนและผู้อื่น
พ 3.1 ป.6/3 เล่นกีฬำไทย กีฬำสำกลประเภทบุคคล  กำรเล่นกีฬำไทย กีฬำสำกล ประเภท
และประเภททีมอย่ำงละ ๑ ชนิด
บุคคลและประเภททีม เช่น กรีฑำ
ประเภทลู่และลำน เปตอง ว่ำยน้ำ
เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ฟุตบอล
ตะกร้อวง

ต้องรู้ ควรรู้
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๒๗
ชั้น
ป.6

ที่
8
9

10

11

12

13
14
15
16

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
พ 3.1 ป.6/4 ใช้ทักษะกลไกเพื่อปรับปรุงเพิ่มพูน
ควำมสำมำรถของตนและผู้อื่น
ในกำรเล่นกีฬำ
พ 3.1 ป.6/5 ร่วมกิจกรรมนันทนำกำร อย่ำงน้อย
๑ กิจกรรม แล้วนำควำมรู้และ
หลักกำรที่ได้ไปใช้เป็นฐำนกำรศึกษำ
หำควำมรู้เรื่องอื่น ๆ
พ 3.2 ป.6/1 อธิบำยประโยชน์และหลักกำร
ออกกำลังกำยเพื่อสุขภำพ
สมรรถภำพทำงกำยและ
กำรสร้ำงเสริมบุคลิกภำพ
พ 3.2 ป.6/2 เล่นเกมที่ใช้ทักษะกำรวำงแผน
และสำมำรถเพิ่มพูนทักษะ
กำรออกกำลังกำยและเคลื่อนไหว
อย่ำงเป็นระบบ
พ 3.2 ป.6/3 เล่นกีฬำที่ตนเองชื่นชอบและ
สำมำรถประเมินทักษะกำรเล่น
ของตนเป็นประจำ
พ 3.2 ป.6/4 ปฏิบัติตำมกฎ กติกำตำมชนิดกีฬำ
ที่เล่น โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
พ 3.2 ป.6/5 จำแนกกลวิธีกำรรุก กำรป้องกัน
และนำไปใช้ในกำรเล่นกีฬำ
พ 3.2 ป.6/6 เล่นเกมและกีฬำด้วยควำมสำมัคคี
และมีน้ำใจนักกีฬำ
พ 4.1 ป.6/1 แสดงพฤติกรรมในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อสุขภำพ

17 พ 4.1 ป.6/2 วิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดจำก
กำรระบำดของโรคและเสนอ
แนวทำงกำรป้องกันโรคติดต่อ
สำคัญที่พบในประเทศไทย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 กำรใช้ข้อมูลด้ำนทักษะกลไกเพื่อปรับปรุง
และเพิ่มพูนควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติกิจกรรมทำงกำยและเล่นกีฬำ

 กำรนำควำมรู้และหลักกำรของ
กิจกรรมนันทนำกำรไปใช้เป็นฐำน
กำรศึกษำหำควำมรู้
 ประโยชน์และหลักกำรออกกำลังกำย
เพื่อสุขภำพ สมรรถภำพทำงกำยและ
กำรสร้ำงเสริมบุคลิกภำพ



 กำรเล่นเกมที่ใช้ทักษะกำรวำงแผน
 กำรเพิ่มพูนทักษะกำรออกกำลังกำย
และกำรเคลื่อนไหวอย่ำงเป็นระบบ



 กำรเล่นกีฬำประเภทบุคคลและ
ประเภททีมที่ชื่นชอบ
 กำรประเมินทักษะกำรเล่นกีฬำของตน
 กฎ กติกำในกำรเล่นกีฬำไทย กีฬำสำกล
ตำมชนิดกีฬำที่เล่น



 กลวิธีกำรรุก กำรป้องกันในกำรเล่นกีฬำ



 กำรสร้ำงควำมสำมัคคีและควำมมีน้ำใจ
นักกีฬำในกำรเล่นเกมและกีฬำ
 ควำมสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อสุขภำพ
 ปัญหำของสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อสุขภำพ
 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภำพ

 โรคติดต่อสำคัญที่ระบำดในปัจจุบัน
 ผลกระทบที่เกิดจำกกำรระบำดของโรค
 กำรป้องกันกำรระบำดของโรค
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๒๘
ชั้น
ป.6

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

18 พ 4.1 ป.6/3 แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรับผิดชอบ
ควำมรับผิดชอบต่อสุขภำพ
ต่อสุขภำพของส่วนรวม
ของส่วนรวม

19 พ 4.1 ป.6/4 สร้ำงเสริมและปรับปรุงสมรรถภำพ  วิธที ดสอบสมรรถภำพทำงกำย
ทำงกำยเพื่อสุขภำพอย่ำงต่อเนื่อง  กำรสร้ำงเสริมและปรับปรุงสมรรถภำพ
ทำงกำยตำมผลกำรทดสอบสมรรถภำพ
ทำงกำย

20 พ 5.1 ป.6/1 วิเครำะห์ผลกระทบจำกควำมรุนแรง  ภัยธรรมชำติ
ของภัยธรรมชำติที่มีต่อร่ำงกำย
- ลักษณะของภัยธรรมชำติ
จิตใจ และสังคม
- ผลกระทบจำกควำมรุนแรงของ
ภัยธรรมชำติที่มีต่อร่ำงกำย จิตใจ
และสังคม

21 พ 5.1 ป.6/2 ระบุวิธีปฏิบัติตน เพื่อควำมปลอดภัย  กำรปฏิบัติตนเพื่อควำมปลอดภัย
จำกธรรมชำติ
จำกภัยธรรมชำติ

22 พ 5.1 ป.6/3 วิเครำะห์สำเหตุของกำรติดสำรเสพติด  สำเหตุของกำรติดสำรเสพติด
และชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยง
 ทักษะกำรสื่อสำรให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยง
สำรเสพติด
สำรเสพติด
6
16
รวม 22 ตัวชี้วัด
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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
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๓๐
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.๖ 1 ศ ๑.๑ ป.๖/๑ ระบุสีคู่ตรงข้ำม และอภิปรำยเกี่ยวกับ
กำรใช้สีคู่ตรงข้ำมในกำรถ่ำยทอด
ควำมคิดและอำรมณ์
2 ศ ๑.๑ ป.๖/๒ อธิบำยหลักกำรจัดขนำดสัดส่วน
ควำมสมดุลในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์
3 ศ ๑.๑ ป.๖/๖ สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์โดยใช้
สีคู่ตรงข้ำมหลักกำรจัดขนำดสัดส่วน
และควำมสมดุล
4 ศ ๑.๑ ป.๖/๓ สร้ำงงำนทัศนศิลป์จำกรูปแบบ ๒ มิติ
เป็น๓ มิติ โดยใช้หลักกำรของแสงเงำ
และน้ำหนัก
5 ศ ๑.๑ ป.๖/๔ สร้ำงสรรค์งำนปั้นโดยใช้หลักกำรเพิ่ม
และลด
6 ศ ๑.๑ ป.๖/๕ สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์โดยใช้
หลักกำรของรูปและพื้นที่ว่ำง
7 ศ ๑.๑ ป.๖/๗ สร้ำงงำนทัศนศิลป์เป็นแผนภำพ
แผนผัง และภำพประกอบ
เพื่อถ่ำยทอดควำมคิดหรือเรื่องรำว
เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ
8 ศ ๑.๒ ป.๖/๑ บรรยำยบทบำทของงำนทัศนศิลป์
ที่สะท้อนชีวิตและสังคม
9 ศ ๑.๒ ป.๖/๒ อภิปรำยเกี่ยวกับอิทธิพลของควำมเชื่อ
ควำมศรัทธำในศำสนำที่มีผลต่องำน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
10 ศ ๑.๒ ป.๖/๓ ระบุและบรรยำยอิทธิพลทำงวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นที่มีผลต่อกำรสร้ำงงำน
ทัศนศิลป์ของบุคคล
11 ศ 2.1 ป.6/1 บรรยำยเพลงที่ฟัง โดยอำศัย
องค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีต
12 ศ 2.1 ป.6/2 จำแนกประเภท และบทบำทหน้ำที่
เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรี
ที่มำจำกวัฒนธรรมต่ำง ๆ
13 ศ 2.1 ป.6/3 อ่ำน เขียนโน้ตไทย และโน้ตสำกล
ทำนองง่ำย ๆ
14 ศ 2.1 ป.6/4 ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ กำร
ร้องเพลง ด้นสด ที่มีจังหวะ
และทำนองง่ำย ๆ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 กำรสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์โดยใช้

วงสีธรรมชำติ สีคู่ตรงข้ำม หลักกำรจัดขนำด
สัดส่วน และควำมสมดุล


 งำนทัศนศิลป์รูปแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ



 กำรใช้หลักกำรเพิ่มและลดในกำร
สร้ำงสรรค์งำนปั้น
 รูปและพื้นที่ว่ำงในงำนทัศนศิลป์



 กำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์เป็นแผนภำพ
แผนผัง และภำพประกอบ



 บทบำทของงำนทัศนศิลป์ในชีวิตและ
สังคม
 อิทธิพลของศำสนำและวัฒนธรรม
ที่มีต่อกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่น







 องค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต



 เครื่องดนตรีไทยแต่ละภำค

 บทบำทและหน้ำที่ของเครื่องดนตรี
 ประเภทของเครื่องดนตรีสำกล
 เครื่องหมำยและสัญลักษณ์ทำงดนตรี

 โน้ตบทเพลงไทย อัตรำจังหวะสองชั้น
 โน้ตบทเพลงสำกลในบันไดเสียง C Major
 กำรร้องเพลงประกอบดนตรี

 กำรสร้ำงสรรค์รูปแบบจังหวะและทำนอง
ด้วยเครื่องดนตรี
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๓๑
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.6 15 ศ 2.1 ป.6/5 บรรยำยควำมรู้สึกที่มีต่อดนตรี
16 ศ 2.1 ป.6/6 แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับทำนอง
จังหวะ กำรประสำนเสียง และ
คุณภำพเสียงของเพลงที่ฟัง
17 ศ 2.2 ป.6/1
18 ศ 2.2 ป.6/2
19 ศ 2.2 ป.6/3
20 ศ 3.1 ป.6/1
21 ศ 3.1 ป.6/2
22 ศ 3.1 ป.6/3

23 ศ 3.1 ป.6/4
24 ศ 3.1 ป.6/5
25 ศ 3.1 ป.6/6
26 ศ 3.2 ป.6/1
27 ศ 3.2 ป.6/2

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 กำรบรรยำยควำมรู้สึกและแสดง
ควำมคิดเห็นที่มีต่อบทเพลง
- เนื้อหำในบทเพลง
- องค์ประกอบในบทเพลง
- คุณภำพเสียงในบทเพลง
อธิบำยเรื่องรำวของดนตรีไทย
 ดนตรีไทยในประวัติศำสตร์
ในประวัติศำสตร์
- ดนตรีในเหตุกำรณ์สำคัญ
ทำงประวัติศำสตร์
จำแนกดนตรีที่มำจำกยุคสมัยที่ต่ำงกัน
- ดนตรีในยุคสมัยต่ำง ๆ
อภิปรำยอิทธิพลของวัฒนธรรม
ต่อดนตรีในท้องถิ่น
สร้ำงสรรค์กำรเคลื่อนไหวและกำรแสดง  กำรประดิษฐ์ท่ำทำงประกอบเพลงปลุกใจ
โดยเน้นกำรถ่ำยทอดลีลำ หรืออำรมณ์
หรือเพลงพื้นเมืองหรือท้องถิ่น เน้นลีลำ
หรืออำรมณ์
ออกแบบเครื่องแต่งกำย หรืออุปกรณ์  กำรออกแบบสร้ำงสรรค์
ประกอบกำรแสดงอย่ำงง่ำย ๆ
- เครื่องแต่งกำย
- อุปกรณ์ ฉำกประกอบกำรแสดง
แสดงนำฏศิลป์และละครง่ำย ๆ
 กำรแสดงนำฏศิลป์และกำรแสดงละคร
- รำวงมำตรฐำน
- ระบำ
- ฟ้อน
- ละครสร้ำงสรรค์
บรรยำยควำมรู้สึกของตนเอง
 บทบำทและหน้ำที่ในงำนนำฏศิลป์
ที่มีต่องำนนำฏศิลป์และกำรละคร
และกำรละคร
อย่ำงสร้ำงสรรค์
 หลักกำรชมกำรแสดง
- กำรวิเครำะห์
แสดงควำมคิดเห็นในกำรชมกำรแสดง
- ควำมรู้สึกชื่นชม
อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำฏศิลป์
 องค์ประกอบทำงนำฏศิลป์และกำรละคร
และกำรละครกับสิ่งที่ประสบ
ในชีวิตประจำวัน
อธิบำยสิ่งที่มีควำมสำคัญต่อกำรแสดง  ควำมหมำย ควำมเป็นมำ ควำมสำคัญ
นำฏศิลป์และละคร
ของนำฏศิลป์ โขน ละคร และบุคคลสำคัญ
ทำงนำฏศิลป์และกำรละคร
ระบุประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรแสดง
 กำรแสดงนำฏศิลป์และละคร ในวันสำคัญ
หรือกำรชมกำรแสดงนำฏศิลป์
ของโรงเรียน
และละคร
รวม ๒๗ ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้















๑7 ๑0
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32
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)

๓๓
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
ตามคาสั่ง สพฐ. ที่ 921/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
สาหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

๓๔
สรุปตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔ - ๖
รวม

ตัวชี้วัดทั้งหมด
16
16
18
20
20
20
20
21
21
21
193

ต้องรู้
9
๙
13
17
19
19
19
19
19
17
1๖๐

ควรรู้
7
7
5
3
1
1
1
2
2
4
33

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหำคม 2559

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๓๕
ชั้น
ป.6

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1 ต 1.1 ป.6/1 ปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้อง
และคำแนะนำที่ฟังและอ่ำน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 คำสั่ง คำขอร้อง ภำษำท่ำทำง และคำแนะนำ
ในกำรเล่นเกม กำรวำดภำพ กำรทำอำหำร
และเครื่องดื่ม และกำรประดิษฐ์
- 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 look up the
meaning in a dictionary./Look up
the meaning in a dictionary, 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.
2 ต 1.1 ป.6/2 อ่ำนออกเสียงข้อควำม นิทำน
 ข้อควำม นิทำน และบทกลอน
และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้อง
 กำรใช้พจนำนุกรม
ตำมหลักกำรอ่ำน
 หลักกำรอ่ำนออกเสียง เช่น
- กำรออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะ
ท้ำยคำ
- กำรออกเสียงเน้นหนัก-เบำในคำและกลุ่มคำ
- กำรออกเสียงตำมระดับเสียงสูง-ต่ำในประโยค
- กำรออกเสียงเชื่อมโยง (linking sound)
ในข้อควำม
- กำรออกเสียงบทกลอนตำมจังหวะ
3 ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุประโยค หรือข้อควำม  ประโยคหรือข้อควำม สัญลักษณ์ เครื่องหมำย
สั้น ๆ ตรงตำมภำพ สัญลักษณ์
และควำมหมำยเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
หรือเครื่องหมำยทีอ่ ่ำน
โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อำหำร เครื่องดื่ม
เวลำว่ำงและนันทนำกำร สุขภำพและสวัสดิกำร
กำรซื้อ–ขำย และลมฟ้ำอำกำศ เป็นวงคำศัพท์
สะสมประมำณ ๑,๐๕๐ - ๑,๒๐๐ คำ
(คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนำมธรรม)

ต้องรู้ ควรรู้






สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๓๖
ชั้น
ป.6

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

4 ต 1.1 ป.6/4 บอกใจควำมสำคัญและตอบคำถำม  ประโยค บทสนทนำ นิทำน หรือเรื่องเล่ำ
จำกกำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ
คำถำมเกี่ยวกับใจควำมสำคัญของเรื่อง เช่น
นิทำนง่ำย ๆ และเรื่องเล่ำ
ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่ำงไร ทำไม
- 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…
Is/Are/Was/Were/Did…or…? etc.
5 ต 1.2 ป.6/1 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./Very well./
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./Great!/Good./
Very good. Thank you./Thank you very
much./You’re welcome./It’s O.K./
That’s O.K./That’s all right./Not at all./
Don’t worry./Never mind./Excuse me./
Excuse me, Sir./Miss./Madam. etc.
6 ต 1.2 ป.6/2 ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญำต  คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญำต และคำแนะนำ 
และให้คำแนะนำ
ที่มี ๒ - ๓ ขั้นตอน
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๓๗
ชั้น
ป.6

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
7 ต 1.2 ป.6/3 พูด/เขียนแสดงควำมต้องกำร
ขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ในสถำนกำรณ์ง่ำย ๆ
8 ต 1.2 ป.6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว
และเรื่องใกล้ตัว

9 ต 1.2 ป.6/5 พูด/เขียนแสดงควำมรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัว
กิจกรรมต่ำง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผล
สั้น ๆ ประกอบ

10 ต 1.3 ป.6/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

11 ต 1.3 ป.6/2 เขียนภำพ แผนผัง แผนภูมิและ
ตำรำงแสดงข้อมูลต่ำง ๆ ที่ฟัง
หรืออ่ำน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 คำศัพท์ สำนวนภำษำ และประโยคที่ใช้บอก

ควำมต้องกำร ขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือ เช่น
Please…/May…?/I need…/Help me!/
Can/Could…?/Yes,.../No,… etc.
 คำศัพท์ สำนวนภำษำ และประโยคที่ใช้ขอ

และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว
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.
 คำและประโยคที่ใช้แสดงควำมรู้สึก

และกำรให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ
ดีใจ เสียใจ มีควำมสุข เศร้ำ หิว รสชำติ สวย
น่ำเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี เช่น
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.
 ประโยคและข้อควำมที่ใช้ในกำรให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน เพื่อน
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล
สิ่งต่ำง ๆ จำนวน ๑ - ๑,๐๐๐ ลำดับที่ วัน
เดือน ปี ฤดูกำล เวลำ กิจกรรมที่ทำ สี ขนำด
รูปทรง ตำแหน่งของสิ่งต่ำง ๆ ทิศทำงง่ำย ๆ
สภำพดินฟ้ำอำกำศ อำรมณ์ ควำมรู้สึก
 เครื่องหมำยวรรคตอน
 คำ กลุ่มคำ และประโยคที่มีควำมหมำย

สัมพันธ์กับภำพ แผนผัง แผนภูมิ และตำรำง

สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

๓๘
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.6 12 ต 1.3 ป.6/3 พูด/เขียนแสดงควำมคิดเห็น
 ประโยคที่ใช้ในกำรแสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัว
13 ต 2.1 ป.6/1 ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยำท่ำทำง  กำรใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยำท่ำทำง
อย่ำงสุภำพ เหมำะสม ตำมมำรยำท ตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของ
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ เจ้ำของภำษำ เช่น กำรขอบคุณ ขอโทษ
กำรใช้สีหน้ำท่ำทำงประกอบกำรพูด
ขณะแนะนำตนเอง กำรสัมผัสมือ กำรโบกมือ
กำรแสดงควำมรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ กำรกล่ำว
อวยพร กำรแสดงอำกำรตอบรับหรือปฏิเสธ
14 ต 2.1 ป.6/2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกำล/วันสำคัญ/  ข้อมูลและควำมสำคัญของเทศกำล/
งำนฉลอง/ชีวิตควำมเป็นอยู่
วันสำคัญ/งำนฉลองและชีวิตควำมเป็นอยู่
ของเจ้ำของภำษำ
ของเจ้ำของภำษำ เช่น วันคริสต์มำส
วันขึ้นปีใหม่ เครื่องแต่งกำย ฤดูกำล
อำหำร เครื่องดื่ม
15 ต 2.1 ป.6/3 เข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำ
 กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม เช่น
และวัฒนธรรมตำมควำมสนใจ
กำรเล่นเกม กำรร้องเพลง กำรเล่ำนิทำน
วันขอบคุณพระเจ้ำ วันคริสต์มำส วันขึ้นปีใหม่
16 ต 2.2 ป.6/1 บอกควำมเหมือน/ควำมแตกต่ำง  ควำมเหมือน/ควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ระหว่ำงกำรออกเสียงประโยค
กำรออกเสียงประโยคชนิดต่ำง ๆ
ชนิดต่ำง ๆ กำรใช้เครื่องหมำย
ของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย
วรรคตอน และกำรลำดับคำ
 กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอนและกำรลำดับคำ
ตำมโครงสร้ำงประโยคของ
ตำมโครงสร้ำงประโยคของภำษำต่ำงประเทศ
ภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย
และภำษำไทย
17 ต 2.2 ป.6/2 เปรียบเทียบควำมเหมือน/
 กำรเปรียบเทียบควำมเหมือน/ควำมแตกต่ำง
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเทศกำล
ระหว่ำงเทศกำล งำนฉลองและประเพณี
งำนฉลองและประเพณีของ
ของเจ้ำของภำษำกับของไทย
เจ้ำของภำษำกับของไทย
18 ต 3.1 ป.6/1 ค้นคว้ำ รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง  กำรค้นคว้ำ กำรรวบรวม และกำรนำเสนอ
กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น
จำกแหล่งกำรเรียนรู้ และนำเสนอ
ด้วยกำรพูด/กำรเขียน
19 ต 4.1 ป.6/1 ใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  กำรใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถำนศึกษำ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถำนศึกษำ
20 ต 4.2 ป.6/1 ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น  กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น
และรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ
และกำรรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ
รวม 20 ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้
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สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19)

