มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
ทุกสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บารุง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ
หน้า

มาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
วิชาภาษาไทยเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิชาประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

๑
๒
๓
๔
๖
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

มาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
วิชาภาษาไทยเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิชาประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

๑๔
๑๕
๑๖
๑๘
๒๐
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

มาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
วิชาภาษาไทยเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิชาประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

๒๘
๒๙
๓๐
๓๒
๓๔
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

สารบัญต่อ
หน้า

มาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิชาประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

๔๒
๔๓
๔๔
๔๖
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓

มาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิชาประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

๕๔
๕๕
๕๗
๕๙
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

มาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิชาประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

๖๗
๖๘
๗๐
๗๒
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
๑. อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
๒. บอกความหมายของคา และข้อความที่อ่าน
๓. ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
๔. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน
๕. คาดคะเนเหตุการณ์ จากเรื่องที่อ่าน
๖. อ่านหนังสือตามความสนใจ อย่างสม่าเสมอและนาเสนอเรื่องที่อ่าน
๗. บอกความหมาย ของเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์สาคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจาวัน
๘. มีมารยาทในการอ่าน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๒. เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่ายๆ
๓. มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สกึ ในโอกาส
ต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
๑. ฟังคาแนะนา คาสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม
๒. ตอบคาถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
๓. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
๔. พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์
๕. มีมารยาท ในการฟัง การดู และการพูด
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้ าใจธรรมชาติ ของภาษาและหลั กภาษาไทย การเปลี่ ยนแปลงของภาษาและพลั งของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
๑. บอกและเขียนพยัญชนะ สระวรรณยุกต์ และเลขไทย
๒. เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคา
๓. เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ
๔. ต่อคาคล้องจองง่ายๆ
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
๑. บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสาหรับเด็ก
๒. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรองตามความสนใจ
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ภาษาไทยเพิ่มเติม
ผลการเรียนรู้
๑. อ่านออกเสียงภาษาไทยที่ใช้ในชีวิตประจาวันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คา
๒. บอกความหมายของคาและข้อความภาษาไทยที่อ่านและฟัง
๓. ตอบคาถาม เล่าเรื่องย่อ จากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู
๔. เขียนสื่อสารภาษาไทยด้วยคาและประโยคง่าย ๆ
๕. ฟังคาแนะนา คาสั่งง่าย ๆ และปฏิบตั ิตาม
๖. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟัง และดู
๗. พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์
๘. เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ เพื่อการสื่อสาร
๙. ต่อคาคล้องจองง่าย ๆ
๑๐. มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด
๑๑. เห็นคุณค่าภูมปิ ัญญาของภาษาไทย
รวมทั้งหมด ๑๑ ผลการเรียนรู้

3
ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สาระที่ ๑ จานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจานวน ระบบจานวน การดาเนินการของจานวน ผลที่เกิดขึ้นจาก
การดาเนินการ สมบัติของการดาเนินการ และนาไปใช้
๑. บอกจานวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆตามจานวนที่กาหนด อ่านและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย แสดงจานวนนับ
ไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐
๒. เปรียบเทียบจานวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ โดยใช้เครื่องหมาย = * > <
๓. เรียงลาตับจานวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ ตั้งแต่ ๓ ถึง ๔ จานวน
๔. หาค่าของตัวไม1ทราบค่าในประโยค สัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจานวนนับไม1
เกิน ๑๐๐ และ ๐
๕. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปญ
ั หาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจานวนนับไม1เกิน ๑๐๐ และ ๐
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลาดับและอนุกรม และนาไปใช้
๑. ระบุจานวนที่หายไปในแบบรูปของจานวน ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐ และระบุรูปทีห่ ายไปในแบบรูปซ้า
ของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ทีส่ มาชิก ในแต่ละชุดที่ซ้ามี ๒ รูป
สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนาไปใช้
๑. วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร
๒. วัดและเปรียบเทียบน้าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด
มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสมบัติของรูปเรขาคณิตความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนาไปใช้
๑.จาแนกรูปสามเหลี่ยม รูปลี่เหลีย่ ม วงกลม วงรี ทรงลี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย
สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค ๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา
๑. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมริ ูปภาพในการหาคาตอบ ของโจทย์ปัญหา เมื่อกาหนดรูป ๑ รูป แทน ๑ หน่วย

ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ
ความหมาย ของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน่าความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑. ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้
๒. บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดารงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้า และออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง
และหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑. ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช รวมทั้งบรรยายการทาหน้าที่
ร่วมกันของ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทากิจกรรมต่าง จากข้อมูลที่รวบรวมได้
๒. ตระหนักถึงความสาคัญของส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วนต่าง ๆ อย่าง ถูกต้อง ให้ปลอดภัย และ
รักษาความสะอาด อยู่เสมอ
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้ าใจสมบั ติข องสสาร องค์ ป ระกอบของสสาร ความสั ม พั น ธ์ ระหว่า งสมบั ติ ข องสสารกั บ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติ ของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย
และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
๑. อธิบายสมปติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทาวัตถุซึ่งทาจากวัสดุชนิดเดียวหรอหลายชนิดประกอบกัน โดยใช้หลักฐานเซิง
ประจักษ์
๒. ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุ ตามสมบัติที่สังเกตได้
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุลักษณะการเคลื่อนที่แบบ
ต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑. บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์
สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซี ดาวฤกษ์ และ
ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
๑. ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนจากข้อมูลที่รวบรวมได้
๒. อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ์
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบน
ผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
๑. อธิบายลักษณะภายนอกของหิน จากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้

5
สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้
ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม
และสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมี
จริยธรรม
๑. แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูกการเปรียบเทียบ
๒. แสดงลาดับขั้นตอนการทางานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ
๓. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ
๔. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบตั ิตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น
ใช้งานอย่างเหมาะสม
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้ และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
และศาสนาอืน่ มีศรัทธาที่ถูกต้องยึดมั่น และปฏิบัติตาม หลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสขุ
๑. บอกพุทธประวัติหรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ โดยสังเขป
๒. ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน ตัวอย่างตามที่
กาหนด
๓. บอกความหมายความสาคัญ และเคารพ พระรัตนตรัย ปฏิบัตติ ามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ ตนนับถือ ตามที่กาหนด
๔. เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา มีสติทเี่ ป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
มาตรฐาน ส ๑.๒ เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน
นับถือ
๑. บาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน ของศาสนาทีต่ นนับถือ
๒. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
๓. ปฏิบัตติ นในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสาคัญทางศาสนาตามทีก่ าหนดได้อย่างถูกต้อง
สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธารงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข
๑. บอกประโยชน์และปฏิบตั ิตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
๒. ยกตัวอย่างความสามารถและความดีของตนเอง ผู้อื่นและบอกผลจากการกระทานั้น
มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
๑. บอกโครงสร้างบทบาทและหน้าทีข่ องสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน
๒. ระบุบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน
๓. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย
สาระที่ ๓

เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
๑. ระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
๒. ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวัน ที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม
๓. ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิต ประจาวันอย่างประหยัด
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจาเป็นของ
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
๑. อธิบายเหตุผลความจาเป็นที่คนต้องทางานอย่างสุจริต
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สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภมู ิสารสนเทศอย่าง
มิประสิทธิภาพ
๑. จาแนกสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น
๒. ระบุความสัมพันธ์ของตาแหน่ง ระยะ ทิศ ของสิ่งต่าง ๆ
๓. ใช้แผนผังแสดงตาแหน่งของ สิ่งต่างๆ ในห้องเรียน
๔. สังเกตและบอกการเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ
ดาเนินชีวิต มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑. บอกสิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติที่ส่งผล ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์
๒. สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ สิ่งแวดล้อมเพื่อการปฏิบัตติ นอย่างเหมาะสม
๓. มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านและ ห้องเรียน
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
๑. บอก วัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลา ตามปฏิทนิ ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
๒. เรียงลาดับเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันตามวัน เวลาที่เกิดขึ้น
๓. บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว โดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง
มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
๑. บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของเครื่องใช้ หรือการดาเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า
ตายาย
๒. บอกเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน
มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธารง
ความเป็นไทย
๑. อธิบายความหมายและความสาคัญของสัญลักษณ์สาคัญของชาติไทยและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
๒. บอก สถานทีส่ าคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรม ในชุมชน
๓. ระบุสิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
๑. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก
๒. อธิบายวิธี ดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
๑. ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่มตี ่อกัน
๒. บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมใิ จในตนเอง
๓. บอกลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชาย และเพศหญิง
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
๑. เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กบั ที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ
๒. เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ
มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ มีวินัย
เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ ในการแข่งขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
๑. ออกกาลังกาย และเล่นเกม ตามคาแนะนา อย่างสนุกสนาน
๒. ปฏิบัตติ นตามกฎ กติกา ข้อตกลง ในการเล่นเกมตามคาแนะนา
สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้าง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
๑. ปฏิบัตติ นตามหลัก สุขบัญญัตแิ ห่งชาติ ตามคาแนะนา
๒. บอกอาการเจ็บป่วยทีเ่ กิดขึ้นกับตนเอง
๓. ปฏิบัตติ นตามคาแนะนาเมื่อมีอาการเจ็บป่วย
สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ ๕.๑ ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด
และความรุนแรง
๑. ระบุสิ่งที่ทาให้เกิดอันตรายที่บ้าน โรงเรียน และการป้องกัน
๒. บอกสาเหตุและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการเล่น
๓. แสดงคาพูดหรือท่าทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้าย ที่บ้านและโรงเรียน
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๑. อภิปรายเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
๒. บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว
๓. มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์
๔. สร้างงานทัศนศิลป์ โดยการทดลองใช้สี ด้วยเทคนิคง่าย ๆ
๕. วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรูส้ ึกของตนเอง
มาตรฐาน ศ ๑.๒
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
๑. ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจาวัน
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๑. รู้ว่าสิ่งต่าง ๆสามารถก่อกาเนิดเสียงที่แตกต่างกัน
๒. บอกลักษณะของเสียงดัง-เบา และความช้า- เร็วของจังหวะ
๓. ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ
๔. มีส่วนร่วมใน กิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนาน
๕. บอกความเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
๑. เล่าถึงเพลงในท้องถิ่น
๒. ระบุสิ่งที่ชื่นชอบในดนตรีท้องถิ่น
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๑. เลียนแบบการเคลื่อนไหว
๒. แสดงท่าทางง่าย ๆ เพื่อสื่อความหมาย แทนคาพูด
๓. บอกสิ่งที่ตนเองชอบ จากการดูหรือร่วมการแสดง
มาตรฐาน ศ ๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาท้องถิน่ ภูมิปัญญาไทยและสากล
๑. ระบุ และเล่นการละเล่นของเด็กไทย
๒. บอกสิ่งที่ตนเองชอบในการแสดง นาฏศิลป์ไทย
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สาระที่ ๑

การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม
และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
๑. บอกวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
๒. ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆในการทางานอย่างปลอดภัย
๓. ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้น และตรงเวลา
สาระที่ ๒ การอาชีพ
มาตรฐาน ง ๒.๑ เข้าใจ มีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
-
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
๑. ปฏิบัติตามคาสั่งง่ายๆ ที่ฟัง
๒. ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคาง่ายๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน
๓. เลือกภาพตรงตามความหมายของคา และกลุ่มคาที่ฟัง
๔. ตอบคาถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสือ่ สารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
อย่างมีประสิทธิภาพ
๑. พูดโต้ตอบด้วยคาสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง
๒. ใช้คาสั่งง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง
๓. บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง
๔. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง
มาตรฐาน ต ๑.๓ นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการ
เขียน
๑. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
กับกาลเทศะ
๑. พูดและทาท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
๒. บอกชื่อและคาศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสาคัญของเจ้าของภาษา
๓. เข้าร่วม กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๑.ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
๑. บอกคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุม่ สาระการเรียนรู้อื่น
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
๑. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
๑. ใช้ภาษา ต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
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ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ผลการเรียนรู้
1. ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้องที่ฟัง
2. อ่านออกเสียงตัวอักษร คา กลุม่ คา ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
3. บอกความหมายของคาและกลุม่ คาที่ฟังตรงตามความหมาย ตอบคาถามจากการฟังหรืออ่านประโยคบทสนทนาหรือ
นิทานง่ายๆ
รวมทั้งหมด

๓ ผลการเรียนรู้
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตและมีนสิ ัยรัก
การอ่าน
๑. อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง
๒. อธิบายความหมายของคา และข้อความที่อ่าน
๓. ตั้งคาถามและตอบคาถามเกีย่ วกับเรื่องที่อ่าน
๔. ระบุใจความสาคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน
๕. แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
๖. อ่านหนังสือตามความสนใจ อย่างสม่าเสมอและนาเสนอเรื่องที่อ่าน
๗. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคาสั่ง หรือข้อแนะนา
๘. มีมารยาทในการอ่าน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียน
รายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๒. เขียนเรื่องสั้นๆ เกีย่ วกับประสบการณ์
๓. เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ
๔. มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวจิ ารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค์
๑. ฟังคาแนะนา คาสั่งที่ซับซ้อน และปฏิบตั ิตาม
๒. เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
๓. บอกสาระสาคัญของเรื่องที่ฟังและดู
๔. ตั้งคาถามและตอบคาถามเกีย่ วกับเรื่องที่ฟังและดู
๕. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
๖. พูดสื่อสารได้ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์
๗. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทาง
ภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
๑. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
๒. เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคา
๓. เรียบเรียงคาเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร
๔. บอกลักษณะคาคล้องจอง
๕. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง
๑. ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่าน หรือการฟังวรรณกรรมสาหรับเด็ก เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๒. ร้องบทร้องเล่นสาหรับเด็กในท้องถิ่น
๓. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรองที่มคี ุณค่าตามความสนใจ
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ภาษาไทยเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ผลการเรียนรู้
๑. อ่านออกเสียงภาษาใช้ในชีวิตประจาวันเพิม่ จาก ป.๑ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คา
๒. บอกความหมายของคาและข้อความภาษาถิ่นที่อ่านและฟัง
๓. ตอบคาถาม เล่าเรื่องย่อ จากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู
๔. เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคที่เกี่ยวกับประสบการณ์
๕. ฟังคาแนะนา คาสั่งที่ซับซ้อน และปฏิบัตติ าม
๖. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
๗. พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์
๘. เรียบเรียงคาภาษาเป็นประโยคที่ซับซ้อนเพื่อการสื่อสาร
๙. ต่อคาคล้องจองในชีวิตประจาวันที่ซับซ้อน
๑๐. มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด
๑๑. เห็นคุณค่าภูมปิ ัญญาของภาษาไทย
รวมทั้งหมด ๑๑ ผลการเรียนรู้
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สาระที่ ๑ จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวิตจริง
๑. เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจานวนนับที่ไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์
๒. เปรียบเทียบและเรียงลาดับจานวนนับ ไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินการต่าง ๆ และใช้การ
ดาเนินการในการแก้ปัญหา
๑. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจานวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคาตอบ
๒. วิเคราะห์และหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน ของจานวนนับ ไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ พร้อมทั้ง ตระหนักถึงความสม
เหตุ สมผลของคาตอบ
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช้การประมาณค่าในการคานวณและแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค ๑.๔ เข้าใจระบบจานวนและนาสมบัติเกี่ยวกับจานวนไปใช้
สาระที่ ๒ การวัด
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด
๑. บอกความยาวเป็นเมตร และเซนติเมตร และเปรียบเทียบความยาวในหน่วยเดียวกัน
๒. บอกน้าหนักเป็นกิโลกรัม และขีด และ เปรียบเทียบน้าหนักในหน่วยเดียวกัน
๓. บอกปริมาตรและความจุเป็นลิตร และเปรียบ-เทียบปริมาตรและความจุ
๔. บอกจานวน เงินทั้งหมดจาก เงินเหรียญและธนบัตร
๕. บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา (ช่วง ๕ นาที)
๖. บอกวัน เดือน ปี จากปฏิทิน
มาตรฐาน ค ๒.๒ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
๑. แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด-ความยาว การชั่ง การตวง และเงิน
สาระที่ ๓ เรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
๑. บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติว่าเป็นรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลีย่ ม รูปวงกลม หรือรูปวงรี
๒. บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติว่า เป็นทรงสี่เหลี่ยม มุมฉาก ทรงกลมหรือทรงกระบอก
๓. จาแนกระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และ รูปวงกลมกับ ทรงกลม
มาตรฐาน ค ๓.๒ ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจาลองทาง
เรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา
๑. เขียนรูปเรขาคณิตสองมิตโิ ดยใช้แบบของรูปเรขาคณิต
สาระที่ ๔ พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๔.๑ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
๑. บอกจานวนและความสัมพันธ์ ในแบบรูปของจานวนที่เพิ่มขึ้น ทีละ ๕ ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐ และลดลงทีละ ๒ ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐
๒. บอกรูปและความสัมพันธ์ ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที่สมั พันธ์กัน อย่างใดอย่างหนึง่
มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) อื่น ๆ
แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา
สาระที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค ๕.๑ เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
มาตรฐาน ค ๕.๒ ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค ๕.๓ ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
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สาระที่ ๖ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการ
นาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
๑. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปญ
ั หา
๒. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปญ
ั หาในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้อย่างเหมาะสม
๓. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
๔. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนาเสนอได้อย่างถูกต้อง
๕. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ
๖. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่
ทางานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและ
ดูแลสิ่งมีชีวิต
๑. ทดลองและอธิบาย น้า แสง เป็นปัจจัยที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตของพืช
๒. อธิบายอาหาร น้า อากาศ เป็นปัจจัยที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต และการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์และนาความรูไ้ ปใช้
ประโยชน์
๓. สารวจและอธิบาย พืชและสัตว์สามารถ ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ และการสัมผัส
๔. ทดลองและอธิบาย ร่างกายของมนุษย์สามารถ ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ และการสัมผัส
๕. อธิบายปัจจัยที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจกระบวนการและความสาคัญ ของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูแ้ ละจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑. อธิบายประโยชน์ของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น
สาระที่ ๒ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่ าง
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลกนา
ความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจสมบัตขิ องสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑. ระบุชนิดและเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุที่นามาทาของเล่น ของใช้ในชีวิต ประจาวัน
๒. เลือกใช้วัสดุและสิ่งของต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มี
กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู้
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม
๑. ทดลองและอธิบายแรงที่เกิดจากแม่เหล็ก
๒. อธิบาย การนาแม่เหล็กมาใช้ ประโยชน์
๓. ทดลองและอธิบายแรงไฟฟ้าทีเ่ กิดจากการถูวตั ถุบางชนิด
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
-

19
สาระที่ ๕ พลังงาน
มาตรฐาน ว ๕.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและ
พลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑. ทดลองและอธิบายได้ว่าไฟฟ้าเป็นพลังงาน
๒. สารวจและยกตัวอย่างเครื่องใช้ ไฟฟ้าในบ้านที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่น
สาระที่ ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว ๖.๑ เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑. สารวจและจาแนกประเภทของดินโดยใช้สมบัติทางกายภาพเป็นเกณฑ์ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ ๗ ดาราศาสตร์และอวกาศ
มาตรฐาน ว๗.๑ เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ และผลต่อ
สิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑. สืบค้นและอภิปรายความสาคัญของดวงอาทิตย์
มาตรฐาน ว ๗.๒ เข้าใจความสาคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นามาใช้ในการสารวจอวกาศ และทรัพยากรธรรมชาติด้าน
การเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สาระที่ ๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๘.๑ ใช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ในการสื บ เสาะหาความรู้ การแก้ ปั ญ หา รู้ ว่ า
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือ
ที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
๑. ตั้งคาถามเกี่ยวกับเรื่อง ที่จะศึกษา ตามที่กาหนดให้และตามความสนใจ
๒. วางแผน การสังเกต สารวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้าโดยใช้ความคิดของตนเองของกลุ่ม และของครู
๓. ใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการสารวจตรวจสอบ และบันทึกข้อมูล
๔. จัดกลุม่ ข้อมูล เปรียบเทียบและนาเสนอผล
๕. ตั้งคาถามใหม่จากผลการสารวจตรวจสอบ
๖. แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มและรวบรวมเป็นความรู้
๗. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สารวจ ตรวจสอบ อย่างตรงไปตรงมา โดยเขียนภาพ แผนภาพหรือคาอธิบาย
๘. นาเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อนื่ เข้าใจกระบวนการและผล ของงาน
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้ และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนา
อื่น มีศรัทธาที่ถูกต้องยึดมั่น และปฏิบัติตาม หลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
๑. บอกความ สาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่ นนับถือ
๒. สรุปพุทธประวัตติ ั้งแต่ประสูติจนถึงการออกผนวช หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
๓. ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด
๔. บอกความหมาย ความสาคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ิตามหลักธรรม โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
๕. ชื่นชมการทาความดีของตนเอง บุคคล ในครอบครัวและในโรงเรียนตามหลักศาสนา
๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตามีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กาหนด
๗. บอกชื่อศาสนา ศาสดาและความสาคัญของคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นๆ
มาตรฐาน ส ๑.๒ เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน นับถือ
๑. ปฏิบัตติ น อย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตน นับถือตามทีก่ าหนดได้ถูกต้อง
๒. ปฏิบัตติ นในศาสนพิธีพิธีกรรมและ วันสาคัญทางศาสนาตามทีก่ าหนดได้ถูกต้อง
สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธารงรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสขุ
๑. ปฏิบัตติ นตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และ หน้าทีท่ ี่ต้องปฏิบัติในชีวิต ประจาวัน
๒. ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
๓. แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่น ที่แตกต่างกัน โดยปราศจากอคติ
๔. เคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้ซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
๑. อธิบายความ สัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัว
ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
๒. ระบุผู้มีบทบาท อานาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
๑. ระบุทรัพยากรที่นามาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
๒. บอกที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว
๓. บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง
๔. สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และ การออม
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจาเป็นของการ
ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
๑. อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธีต่าง ๆ
๒. บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
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สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของ
ธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑. ระบุสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นธรรมชาติกับที่มนุษย์ สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน
๒. ระบุตาแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่าง ๆ ทีป่ รากฏในลูกโลก แผนที่ แผนผังและภาพถ่าย
๓. อธิบายความสัมพันธ์ของ ปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มี
จิตสานึกและมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑. อธิบายความ สาคัญและคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม
๒. แยกแยะและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปได้อย่างคุ้มค่า
๓. อธิบายความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการดาเนินชีวิตของมนุษย์
๔. มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
๑. ใช้คาระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
๒. ลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวติ ของตนเอง โดยใช้หลักฐานที่เกีย่ วข้อง
มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
๑. สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต ประจาวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน
๒. อธิบายผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน
มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธารงความเป็น
ไทย
๑. ระบุบุคคลที่ทาประโยชน์ต่อท้องถิ่น หรือประเทศชาติ
๒. ยกตัวอย่างวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญ
ั ญาไทยที่ภาคภูมิใจ และควรอนุรักษ์ไว้
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
๑. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน
๒. อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน
๓. อธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย์
สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
๑. ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัว
๒. บอกความสาคัญของเพื่อน
๓. ระบุพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมกับเพศ
๔. อธิบายความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
๑. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อปุ กรณ์ประกอบ
๒. เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่วิธีเล่นอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์
ประกอบ
มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ มีวินัย เคารพ
สิทธิ กฎ กติกา มีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ ในการแข่งขันและชืน่ ชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
๑. ออกกาลังกาย และเล่นเกม ได้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน
๒. ปฏิบัตติ ามกฎ กติกาและข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม
สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
๑. บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี
๒. เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์
๓. ระบุของใช้และของเล่นที่มผี ลเสียต่อสุขภาพ
๔. อธิบายอาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น
๕. ปฏิบัตติ ามคาแนะนาเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ
สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ ๕.๑ ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความ
รุนแรง
๑. ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทางน้า และทางบก
๒. บอกชื่อยาสามัญประจาบ้าน และใช้ยาตามคาแนะนา
๓. ระบุโทษของสารเสพติด สารอันตรายใกล้ตัวและวิธีการป้องกัน
๔. ปฏิบัตติ นตามสัญลักษณ์และป้ายเตือนของสิ่งของหรือสถานทีท่ ี่เป็นอันตราย
๕. อธิบายสาเหตุ อันตราย วิธีป้องกันอัคคีภัย และแสดงการหนีไฟ
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๑. บรรยายรูปร่าง รูปทรงที่พบใน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง
๓. สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง
๔. มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ
๕. สร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ
๖. วาดภาพเพือ่ ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง และเพื่อนบ้าน
๗. เลือกงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็นรวมถึงเนื้อหาเรื่องราว
๘. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมปิ ัญญาไทย และสากล
๑. บอกความสาคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน
๒. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่นโดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก
ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๑. จาแนกแหล่งกาเนิดของเสียงที่ได้ยิน
๒. จาแนกคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่า , ดัง-เบา, ยาว-สั้น ของดนตรี
๓. เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง
๔. ร้องเพลงง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย
๕. บอกความหมายและความสาคัญของเพลงที่ได้ยิน
มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
๑. บอกความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่น โดยใช้คาง่าย ๆ
๒. แสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่น
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๑. เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่
๒. แสดงการเคลื่อนไหวทีส่ ะท้อนอารมณ์ ของตนเองอย่างอิสระ
๓. แสดงท่าทาง เพื่อสื่อความหมายแทนคาพูด
๔. แสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์
๕. ระบุมารยาทในการชมการแสดง
มาตรฐาน ศ ๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ ภูมปิ ัญญาไทยและสากล
๑. ระบุและเล่นการละเล่นพื้นบ้าน
๒. เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับสิ่งที่พบเห็นในการดารงชีวิตของคนไทย
๓. ระบุสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจ ในการละเล่นพื้นบ้าน
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สาระที่ ๑ การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม
และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
๑. บอกวิธีการและประโยชน์การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
๒. ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการทางานอย่าง เหมาะสมกับงานและประหยัด
๓. ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย
สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง ๒.๑ เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้
หรื อ วิ ธี ก าร ตามกระบวนการเทคโนโลยี อ ย่ า งมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ เลื อ กใช้ เทคโนโลยี ในทางสร้ า งสรรค์ ต่ อ ชี วิ ต สั งคม
สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
๑. บอกประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ใน ชีวิตประจาวัน
๒. สร้างของเล่นของใช้อย่างง่ายโดยกาหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง
๒ มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล
๓. นาความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ในการสร้างของเล่น ของใช้อย่างง่าย
๔. มีความคิดสร้างสรรค์ อย่างน้อย ๑ ลักษณะ ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้
การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
๑. บอกประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลทีส่ นใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้
๒. บอกประโยชน์และการรักษาแหล่งข้อมูล
๓. บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์
สาระที่ ๔ การอาชีพ
มาตรฐาน ง ๔.๑ เข้าใจ มีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มี
คุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
-
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
๑. ปฏิบัติตามคาสั่ง และคาขอร้องง่ายๆ ที่ฟัง
๒. ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงคา สะกดคา และอ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน
๓. เลือกภาพตรงตามความหมายของคา กลุ่มคา และประโยคที่ฟัง
๔. ตอบคาถามจากการฟังประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ ที่มภี าพประกอบ
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสือ่ สารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑. พูดโต้ตอบด้วยคาสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง
๒. ใช้คาสั่งและคาขอร้องง่ายๆตามแบบที่ฟัง
๓. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง
๔. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง
มาตรฐาน ต ๑.๓ นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน
๑. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ
๑. พูดและทาท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
๒. บอกชื่อและคาศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสาคัญ ของเจ้าของภาษา
๓. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๑.ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
๑. บอกคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุม่ สาระการเรียนรู้อื่น
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
๑. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสังคมโลก
๑. ใช้ภาษา ต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
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ผลการเรียนรู้
๑. ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้องที่ฟัง
๒. อ่านออกเสียงตัวอักษร คา กลุม่ คา ประโยคง่ายๆ และ บทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
๓. บอกความหมายของคาและกลุม่ คาที่ฟังตรงตามความหมาย ตอบคาถามจากการฟังหรืออ่านประโยคบทสนทนาหรือ
นิทานง่ายๆ
๔. พูดโต้ตอบด้วยคาสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คาสั่งและคาขอร้องง่ายๆ บอกความ
ต้องการง่ายๆ ของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพือ่ น บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวหรือ
กิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง
๕. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่คาตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน
๖. พูดและทาท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและคาศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/
วันสาคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
รวมทั้งหมด

๖ ผลการเรียนรู้
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สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตและมีนิสัย
รักการอ่าน
๑. อ่านออกเสียงคา ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว
๒. อธิบายความหมายของคา และข้อความที่อ่าน
๓. ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
๔. ลาดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ
๕. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๖. อ่านหนังสือตามความสนใจ อย่างสม่าเสมอและนาเสนอเรื่องที่อ่าน
๗. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคาสั่งหรือข้อแนะนา
๘. อธิบายความหมายของข้อมูล จากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ
๙. มีมารยาท ในการอ่าน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียน
รายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
๑. คัดลายมือ ตัวบรรจง เต็มบรรทัด
๒ เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน
๓. เขียนบันทึกประจาวัน
๔. เขียนจดหมายลาครู
๕. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
๖. มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวจิ ารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สกึ ในโอกาสต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค์
๑. เล่ารายละเอียดเกีย่ วกับเรื่องทีฟ่ ังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
๒. บอกสาระสาคัญจากการฟัง และการดู
๓. ตั้งคาถามและตอบคาถามเกีย่ วกับเรื่องที่ฟังและดู
๔. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
๕. พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
๖. มีมารยาท ในการฟัง การดู และการพูด
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทาง
ภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
๑. เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคา
๒. ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
๓. ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคา
๔. แต่งประโยคง่ายๆ
๕. แต่งคาคล้องจองและคาขวัญ
๖. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
๑. ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
๒. รู้จักเพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็ก เพื่อปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน
๔. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มคี ุณค่าตามความสนใจ
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ผลการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

อ่านออกเสียงภาษาไทยที่ใช้ในชีวิตประจาวันเพิ่มจาก ป. ๒ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คา
บอกความหมายของคาและข้อความภาษาถิ่นที่อ่านและฟัง
ตอบคาถาม เล่าเรื่องย่อ จากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคตามจินตนาการ
ฟังคาแนะนา คาสั่งที่ซับซ้อนขึ้น และปฏิบัตติ าม
พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
พูดสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์
เรียบเรียงคาเป็นประโยคที่ซบั ซ้อนขึ้นเพื่อการสื่อสาร
ต่อคาคล้องจองในชีวิตประจาวันที่ซับซ้อนขึ้น
มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูดภาษาไทย
เห็นคุณค่าภูมิปญ
ั ญาของภาษาไทย

รวมทั้งหมด ๑๑ ผลการเรียนรู้
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สาระที่ ๑ จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวิตจริง
๑. เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงปริมาณของสิ่งของหรือจานวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสน และศูนย์
๒. เปรียบเทียบ และเรียงลาดับ จานวนนับไม่เกินหนึ่งแสน และศูนย์
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินการต่าง ๆ และใช้การ
ดาเนินการในการแก้ปัญหา
๑. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจานวนนับไม่เกินหนึ่งแสน และศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ
๒. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหา และโจทย์ปญ
ั หาระคนของจานวนนับไม่เกินหนึ่งแสน และศูนย์ พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุ สมผลของคาตอบ และสร้างโจทย์ได้
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช้การประมาณค่าในการคานวณและแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค ๑.๔ เข้าใจระบบจานวนและนาสมบัติเกี่ยวกับจานวนไปใช้ สาระที่ ๒ การวัด
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด
๑. บอกความยาวเป็น เมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร เลือกเครื่องวัดที่เหมาะสมและเปรียบเทียบความยาว
๒. บอกน้าหนักเป็นกิโลกรัม กรัม และขีดเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม และเปรียบเทียบน้าหนัก
๓. บอกปริมาตรและความจุเป็นลิตร มิลลิลิตร เลือกเครือ่ งตวงที่เหมาะสมและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุในหน่วย
เดียวกัน
๔. บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา (ช่วง ๕ นาที) อ่านและเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด
๕. บอกความ สัมพันธ์ของ หน่วยการวัด ความยาว น้าหนัก และเวลา
๖. อ่านและเขียนจานวนเงินโดยใช้จุด
มาตรฐาน ค ๒.๒ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
๑. แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด-ความยาว การชั่ง การตวง เงิน และเวลา
๒. อ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย
๓. อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา
สาระที่ ๓ เรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
๑. บอกชนิดของรูปเรขาคณิต
สองมิติที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ
๒. ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรจากรูปที่กาหนดให้
๓. เขียนชื่อจุดเส้นตรง รังสีส่วนของเส้นตรงมุม และเขียนสัญลักษณ์
มาตรฐาน ค ๓.๒ ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจาลองทาง
เรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา
๑. เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที่กาหนดให้ในแบบต่าง ๆ
๒. บอกรูปเรขาคณิตต่าง ๆ ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัว
สาระที่ ๔ พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๔.๑ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
๑. บอกจานวนและความสัมพันธ์ ในแบบรูปของจานวนที่เพิม่ ขึ้นทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐ และลดลงทีละ ๓ ทีละ ๔
ทีละ ๕ ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐ และแบบรูปซ้า
๒.บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์กัน สองลักษณะ
มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) อื่น ๆ แทน
สถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา
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สาระที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค ๕.๑ เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
๑. รวบรวมและจาแนกข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล้อม ใกล้ตวั ที่พบเห็น ในชีวิตประจาวัน
๒. อ่านข้อมูล จากแผนภูม-ิ รูปภาพ และ แผนภูมิแท่งอย่างง่าย
มาตรฐาน ค ๕.๒ ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค ๕.๓ ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา สาระที่ ๖ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหาการให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการ
นาเสนอการเชื่อมโยงความรู้ ต่าง ๆ ทาง คณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
๑. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปญ
ั หา
๒. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปญ
ั หาในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้อย่างเหมาะสม
๓. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
๔. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนาเสนอได้อย่างถูกต้อง
๕. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่นๆ
๖ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
สาระที่ ๑
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่
ทางานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและ
ดูแลสิ่งมีชีวิต
–
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจกระบวนการและความสาคัญ ของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑. อภิปรายลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตใกล้ตัว
๒. เปรียบเทียบและระบุลักษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่ กับลูก
๓. อธิบายลักษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กับลูกว่าเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๔. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต บางชนิดที่สูญพันธุ์ไปแล้ว และที่ดารงพันธุ์มาจนถึงปัจจุบัน
สาระที่ ๒
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว ๒.๑
เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์
๑. สารวจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนและอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลกนา
ความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๑. สารวจทรัพยากรธรรมชาติ และอภิปรายการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
๒. ระบุการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
๓. อภิปรายและนาเสนอการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ อย่างประหยัด คุ้มค่า และมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติ
สาระที่ ๓
สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว ๓.๑
เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑. จาแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของของเล่น ของใช้
๒. อธิบายการใช้ประโยชน์ของวัสดุแต่ละชนิด
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มี
กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑. ทดลองและอธิบายผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุ เมื่อถูกแรงกระทา หรือทาให้ร้อนขึ้นหรือทาให้เย็นลง
๒. อภิปรายประโยชน์และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลีย่ นแปลงของวัสดุ
สาระที่ ๔
แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว ๔.๑
เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม
๑. ทดลองและอธิบายผลของการออกแรงที่กระทาต่อวัตถุ
๒. ทดลองการตกของวัตถุสู่พื้นโลก และอธิบายแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ
มาตรฐาน ว ๔.๒
เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
-
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สาระที่ ๕
พลังงาน
มาตรฐาน ว ๕.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและ
พลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์
๑. บอกแหล่งพลังงานธรรมชาติทใี่ ช้ผลิตไฟฟ้า
๒. อธิบายความสาคัญของพลังงานไฟฟ้าและ เสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย
สาระที่ ๖
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว ๖.๑ เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑. สารวจและอธิบายสมบัติทางกายภาพของน้าจากแหล่งน้าในท้องถิ่น และนาความรู้ ไปใช้ประโยชน์
๒. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายส่วน ประกอบของอากาศและความสาคัญของอากาศ
๓. ทดลองอธิบายการเคลื่อนที่ของอากาศที่มีผลจากความแตกต่างของอุณหภูมิ
สาระที่ ๗
ดาราศาสตร์และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๗.๑ เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ และผลต่อ
สิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑. สังเกต และอธิบายการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ การเกิดกลางวันกลางคืน และการกาหนดทิศ
มาตรฐาน ว ๗.๒ เข้าใจความสาคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นามาใช้ในการสารวจอวกาศ และทรัพยากรธรรมชาติด้าน
การเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สาระที่ ๘
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๘.๑ ใช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละจิ ต วิท ยาศาสตร์ ในการสื บ เสาะหาความรู้ การแก้ ปั ญ หา รู้ ว่ า
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือ
ที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
๑.ตั้งคาถามเกี่ยวกับเรื่อง ที่จะศึกษา ตามที่กาหนดให้และตามความสนใจ
๒.วางแผน การสังเกต เสนอวิธีสารวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิดของตนเอง ของกลุ่มและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจาก
การสารวจ ตรวจสอบ
๓. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการสารวจตรวจสอบ และบันทึกข้อมูล
๔. จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้และนาเสนอผล
๕.ตั้งคาถามใหม่จากผลการสารวจตรวจสอบ
๖. แสดงความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มนาไปสู่การสร้างความรู้๗. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สารวจตรวจสอบตาม
ความเป็นจริง มีแผนภาพประกอบคาอธิบาย
๘.นาเสนอ จัดแสดง ผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา และเขียนแสดงกระบวนการและผล ของงาน ให้ผู้อื่นเข้าใจ
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้ และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและ
ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสขุ
๑. อธิบายความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน นับถือในฐานะที่เป็นรากฐานสาคัญของวัฒนธรรมไทย
๒. สรุปพุทธประวัตติ ั้งแต่การบาเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน หรือประวัติของศาสดาทีต่ นนับถือตามที่กาหนด
๓. ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด
๔. บอกความ หมาย ความสาคัญของ พระไตรปิฏก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ
๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบตั ิตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด
๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธ-ศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กาหนด
๗. บอกชื่อ ความสาคัญ และปฏิบตั ิตนได้อย่างเหมาะสม ต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนาอื่นๆ
มาตรฐาน ส ๑.๒ เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
๑. ปฏิบัตติ น อย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนา ศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนดได้ถูกต้อง
๒. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสาคัญทางศาสนาตามที่กาหนดได้ถูกต้อง
๓. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
สาระที่ ๒
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธารงรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมไทยดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสขุ
๑. สรุปประโยชน์และปฏิบัตติ นตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น
๒. บอกพฤติกรรมการดาเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรม ที่หลากหลาย
๓. อธิบายความ สาคัญของวันหยุด ราชการที่สาคัญ
๔. ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมี ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและ ท้องถิ่นของตน
มาตรฐาน ส ๒.๒
เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้ซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
๑. ระบุบทบาทและหน้าทีข่ องสมาชิก ของชุมชนในการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย
๒.วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการ การตัดสินใจในชั้นเรียน/โรงเรียน และชุมชน โดยวิธี การออกเสียงโดยตรงและการเลือก
ตัวแทนออกเสียง
๓. ยกตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชน ที่เป็นผลจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุม่
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ
๑. จาแนกความต้องการและความจาเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการดารงชีวิต
๒. วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง
๓. อธิบายได้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่จากัดมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจาเป็นของการ
ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
๑. บอกสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน
๒. บอกความ สาคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี
๓. อธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้าที่มผี ลทาให้ราคาสินค้าลดลง
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สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของ
ธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
๑. ใช้แผนที่ แผนผังและภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เขียนแผนผังง่าย ๆ เพื่อแสดงตาแหน่งที่ตั้งของสถานที่สาคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน
๓. บอกความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มี
จิตสานึกและมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน
๒. อธิบายการพึ่งพาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในการ สนองความ ต้องการพืน้ ฐานของมนุษย์และการประกอบอาชีพ
๓. อธิบายเกี่ยวกับมลพิษและการก่อ ให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์
๔. อธิบายความแตกต่างของเมืองและชนบท
๕. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชน
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สาระที่ ๔
ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
๑. เทียบศักราชที่สาคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
๒. แสดงลาดับเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียนและชุมชน โดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
๑. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน
๒. สรุปลักษณะที่สาคัญของ ขนมธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน
๓. เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับ ชุมชนอื่นๆ
มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธารง
ความเป็นไทย
๑. ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนา อาณาจักรไทย
๒. อธิบาย พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ในรัชกาลปัจจุบันโดยสังเขป
๓. เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สาระที่ ๑
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
๑. อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์
๒. เปรียบ เทียบการเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน
๓. ระบุปัจจัยที่มผี ลต่อการเจริญเติบโต
สาระที่ ๒
ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
๑. อธิบายความสาคัญ และความแตกต่างของครอบครัวที่มตี ่อตนเอง
๒. อธิบาย วิธีสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุม่ เพื่อน
๓. บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรม ที่นาไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
๑. ควบคุม การเคลื่อนไหวร่างกาย ขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ อย่างมีทิศทาง
๒. เคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ
กฎ กติกา มีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ ในการแข่งขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
๑. เลือกออกกาลังกาย การละเล่นพื้นเมือง และเล่นเกม ที่เหมาะสมกับจุดเด่นจุดด้อยและข้อจากัดของตนเอง
๒. ปฏิบัตติ ามกฎ กติกาและข้อตกลงของการออกกาลังกาย การเล่นเกม การละเล่น-พื้นเมืองได้ด้วยตนเอง
สาระที่ ๔
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
๑. อธิบายการติดต่อและวิธีการป้องกันการแพร่ กระจายของโรค
๒. จาแนกอาหารหลัก ๕ หมู่
๓. เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ ๕ หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม
๔. แสดงการแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี
๕. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้ตามคาแนะนา
สาระที่ ๕
ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ ๕.๑ ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความ
รุนแรง
๑. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียน และการเดินทาง
๒. แสดงวิธี ขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุร้าย หรืออุบัตเิ หตุ
๓. แสดงวิธีปฐมพยาบาล เมื่อบาดเจ็บจากการเล่น
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๑.บรรยาย รูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์
๒. ระบุวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์
๓. จาแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว
๔. วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว
๕. มีทักษะพื้นฐาน ในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์ งานปั้น
๖. วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว
๗. บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์
๘. ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง
๙. ระบุ และจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุ ที่เน้นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆ
๑๐. บรรยายลักษณะรูปร่าง รูปทรง ในงานการออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่มีในบ้านและโรงเรียน
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
๑. เล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์
ในท้องถิ่น
๒. อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก
ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๑. ระบุรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี ที่เห็นและได้ยิน ในชีวิตประจาวัน
๒. ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ
๓. บอกบทบาทหน้าที่ของเพลงที่ได้ยิน
๔. ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ
๕. เคลื่อนไหวท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงที่ฟัง
๖. แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น
๗. นาดนตรี ไปใช้ในชีวิตประจาวันหรือโอกาส ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
๑. ระบุลักษณะเด่นและ เอกลักษณ์ ของดนตรี ในท้องถิ่น
๒. ระบุความสาคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการดาเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๑. สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆในสถานการณ์สั้น ๆ
๒. แสดงท่าทางประกอบเพลง ตามรูปแบบนาฏศิลป์
๓. เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม
๔. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย
๕. บอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน ศ ๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ ภูมปิ ัญญาไทยและสากล
๑. เล่าการแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็นในท้องถิ่น
๒. ระบุสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์
๓. อธิบายความสาคัญของการแสดงนาฏศิลป์
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา ๓
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกใน
การใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
๑. อธิบายวิธีการและประโยชน์การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและส่วนรวม
๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
๓. ทางานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทางานด้วยความสะอาดความรอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สาระที่ ๒
การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง ๒.๑ เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตาม
กระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมี
ส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
๑. สร้างของเล่นของใช้อย่างง่ายโดยกาหนด ปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล ออกแบบ โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพ
ร่าง ๒ มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล
๒. เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิต ประจาวันอย่างสร้างสรรค์
๓. มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนากลับมาใช้ซ้า
สาระที่ ๓
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การ
แก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
๑. ค้นหาข้อมูล อย่างมีขั้นตอนและนาเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ
๒. บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระที่ ๔
การอาชีพ
มาตรฐาน ง ๔.๑ เข้าใจ มีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
-
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษา ๓
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
๑. ปฏิบัติตามคาสั่ง และคาขอร้องที่ฟังหรืออ่าน
๒. อ่านออกเสียงคา สะกดคา อ่านกลุ่มคา ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่ายๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน
๓. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของ กลุ่มคาและประโยคที่ฟัง
๔. ตอบคาถามจากการฟังหรืออ่านประโยคบทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสือ่ สารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑. พูดโต้ตอบด้วยคาสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง
๒. ใช้คาสั่งและคาขอร้องง่ายๆตามแบบที่ฟัง
๓. บอกความต้องการง่ายๆของตนเอง ตามแบบที่ฟัง
๔. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเอง และเพื่อนตามแบบทีฟ่ ัง
๕. บอกความ รู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง
มาตรฐาน ต ๑.๓ นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน
๑. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
๒. จัดหมวดหมูค่ า ตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของ ตามทีฟ่ ังหรืออ่าน
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ
๑. พูดและทาท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
๒. บอกชื่อและคาศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันสาคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
๓. เข้าร่วม กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๑. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คา กลุ่มคา และประโยคง่ายๆ ของภาษา ต่างประเทศและภาษาไทย
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
๑. บอกคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุม่ สาระการเรียนรู้อื่น
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
๑. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สังคมโลก
๑. ใช้ภาษา ต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
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ผลการเรียนรู้
๑. ปฏิบัตติ ามคาสั่ง คาขอร้องที่ฟัง
๒. บอกความหมายของคาและกลุม่ คาที่ฟังตรงตามความหมาย ตอบคาถามจากการฟังหรืออ่านประโยคบทสนทนาหรือ
นิทานง่ายๆ
๓.พูดโต้ตอบด้วยคาสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คาสั่งและคาขอร้องง่ายๆ
๔. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูลเกีย่ วกับตนเองและเพื่อน บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง
๕.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่คาตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตามที่ฟังหรือ
อ่าน
๖. พูดและทาท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
๗.บอกชื่อและคาศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันสาคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
๘. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คา กลุ่มคา และประโยคง่ายๆ ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย
๙. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้
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สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตและมีนสิ ัย
รักการอ่าน
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
๒.อธิบายความหมายของคา ประโยค และสานวนจากเรื่องที่อ่าน
๓. อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กาหนดและตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน
๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ
๖. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๗. อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
๘. มีมารยาทในการอ่าน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียน
รายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
๒. เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม
๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
๔. เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ
๕. เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา
๖. เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
๗. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
๘. มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สกึ ในโอกาสต่างๆ อย่าง
มีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
๑. จาแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
๒. พูดสรุปความจากการฟังและดู
๓. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
๔. ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
๕. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา
๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทาง
ภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
๑. สะกดคาและบอกความหมายของคาในบริบทต่างๆ
๒. ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
๓. ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคา
๔. แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
๕. แต่งบทร้อยกรองและคาขวัญ
๖. บอกความหมายของสานวน
๗. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
๑. ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้าน หรือนิทานคติธรรม
๒. อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนาไปใช้ ในชีวิตจริง
๓. ร้องเพลงพื้นบ้าน
๔. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรองที่มคี ุณค่าตามความสนใจ
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สาระที่ ๑ จานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจานวน ระบบจานวน การดาเนินการของจานวน ผลที่เกิดขึน้ จาก
การดาเนินการ สมบัติของการดาเนินการ และนาไปใช้
๑. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจานวนนับ ที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐
๒. เปรียบเทียบและเรียงลาดับจานวนนับ ที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์ ต่าง ๆ
๓. บอก อ่าน และเขียนเศษส่วน จานวนคละ แสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วน จานวนคละที่กาหนด ๔.
เปรียบเทียบ เรียงลาตับเศษส่วน และจานวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง เป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง
๔. อ่านและเขียนทศนิยมไม1เกิน ๓ ตาแหน่ง
๕. แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ และแสดง สิ่งต่าง ๆ ตามทศนิยมที่กาหนด
๖. เปรียบเทียบและเรียงลาดับทศนิยม ไม่เกิน ๓ ตาแหน่งจากสถานการณ์ต่าง ๆ
๗. ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร จากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล
๘. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์ แสดงการลบของจานวนนับที่มากกว่า
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
๙. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการคูณของจานวนหลายหลัก ๒ จานวน ที่มีผลคูณไม่เกิน ๖ หลักและ
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้ง ไม1เกิน ๖ หลัก ตัวหารไม่เกิน ๒ หลัก
๑๐. หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน ของจานวนนับ และ ๐
๑๑. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจานวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
๑๒. สร้างโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอน ของจานวนนับและ ๐ พร้อมทั้งหาคาตอบ
๑๓. หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและ จานวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณ ของอีกตัวหนึ่ง
๑๔. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหา การลบเศษส่วน และจานวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง เป็นพหุคูณ
ของอีกตัวหนึ่ง
๑๕ หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไม1เกิน ๓ ตาแหน่ง
๑๖. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหา การบวก การลบ ๒ ขั้นตอน ของทศนิยมไม1เกิน ๓ ตาแหน่ง
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลาดับและอนุกรม และนาไปใช้
สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนาไปใช้
๑.แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหา เกี่ยวกับเวลา

๒. วัดและสร้างมุม โดยใช้โพรแทรกเตอร์
๓. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหา เกี่ยวกับ ความยาวรอบรูปและพื้นที่ ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสมบัติของรูปเรขาคณิตความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททาง
เรขาคณิต และนาไปใช้
๑. จาแนกชนิดของมุม บอกซื่อมุมส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์ แสดงมุม
๒. สร้างรูปลี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกาหนด ความยาวของด้าน
สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค ๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา
๑. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทาง ในการหาคาตอบของโจทย์ป้ญหา
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ
ความหมาย ของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน่าความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้า และออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง
และหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑. บรรยายหน้าที่ของราก ลาต้น ใบและดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม การ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์
๑. จาแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่ม
ที่ไม่ใช่พืชและสัตว์
๒. จาแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
๓. จาแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้
ข้อมูลที่รวบรวมได้
๔. บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก กลุ่ม
สัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุม่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้ าใจสมบั ติข องสสาร องค์ ป ระกอบของสสาร ความสั ม พั น ธ์ ระหว่า งสมบั ติ ข องสสารกั บ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติ ของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย
และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
๑. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็งสภาพยืดหยุ่น การนาความร้อน และการนาไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองและระบุการนาสมบัติเรื่องความแข็งสภาพยืดหยุ่น การนาความร้อน และการ
นาไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจาวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน
๒. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างมีเหตุผลจากการทดลอง
๓. เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง ๓ สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมวล การต้องการที่อยู่รูปร่างและปริมาตร
ของสสาร
๔. ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล และปริมาตรของสสารทั้ง ๓ สถานะ
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของ
วัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑. ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์
๒. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้าหนักของวัตถุ
๓. บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและ
พลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้ง
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑. จาแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง จากลักษณะโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
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สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบ
สุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
๑. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
๒. สร้างแบบจาลองที่อธิบายแบบรูปการเปลีย่ นแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์
๓. สร้างแบบจาลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุรยิ ะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จาก
แบบจาลอง
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก
ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และ
ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมี
จริยธรรม
๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย
๒. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข
๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
๔. รวบรวม ประเมิน นาเสนอข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่นแจ้งผู้เกีย่ วข้องเมื่อพบ
ข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้ และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนา
อื่น มีศรัทธาทีถ่ ูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสขุ
๑. อธิบายความสาคัญของพระพุทธ- ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน
๒. สรุปพุทธประวัตติ ั้งแต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
๓. เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่างตามที่กาหนด
๔. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
๕. ชื่นชมการทาความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตามหลักศาสนา พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติใน
การดาเนินชีวิต
๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา มีสติทเี่ ป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่างสมานฉันท์
๘. อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป
มาตรฐาน ส ๑.๒ เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
๑. อภิปรายความสาคัญและมีส่วนร่วมในการบารุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ
๒. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กาหนด
๓. ปฏิบัตติ นในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสาคัญ ทางศาสนาตามที่กาหนดได้ถูกต้อง
สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธารงรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข
๑. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน
๒.ปฏิบตั ิตนในการ เป็นผู้นาและผูต้ ามที่ดี
๓. วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย
๔. อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น
๕. เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้ซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑. อธิบายอานาจอธิปไตยและความสาคัญของระบอบประชาธิปไตย
๒. อธิบายบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระ บวนการเลือกตั้ง
๓. อธิบายความสาคัญ ของสถาบัน พระมหา กษัตริยต์ ามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
๑. ระบุปจั จัยที่มผี ลต่อการเลือกซือ้ สินค้าและบริการ
๒. บอกสิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค
๓. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันของตนเอง
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจาเป็นของการ
ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
๑. อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน
๒. อธิบายหน้าที่เบื้องต้นของเงิน
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สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภมู ิสารสนเทศอย่างมิ
ประสิทธิภาพ
๑. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพ ในจังหวัดของตน ด้วยแผนที่และรูปถ่าย
๒. ระบุแหล่งทรัพยากรและสถานที่สาคัญในจังหวัดของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย
๓.อธิบายลักษณะทางกายภาพทีส่ ง่ ผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานทีส่ าคัญในจังหวัด
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดาเนินชีวิต
มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑ วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดาเนินชีวิตของคนในจังหวัด
๒ อธิบายการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการเปลีย่ นแปลง
๓. นาเสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
๑. นับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ
๒. อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษยชาติโดยสังเขป
๓.แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น
มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
๑. อธิบายการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์โดยสังเขป
๒. ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย
มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธารงความเป็น
ไทย
๑. อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป
๒. บอกประวัติและผลงานของบุคคลสาคัญสมัยสุโขทัย
๓. อธิบายภูมิปัญญาไทยทีส่ าคัญสมัยสุโขทัย ที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
๑. อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย
๒. อธิบายความสาคัญของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
๓. อธิบายวิธีดูแลกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
๑. อธิบายคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว
๒. แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย
๓. ยกตัวอย่างวิธีการปฏิเสธการกระทาที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
๑. ควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได้ ทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์
ประกอบ
๒. ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ
๓. เล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด
๔. เล่นกีฬาพื้นฐานได้อย่างน้อย ๑ ชนิด
มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ มีวินัย เคารพ
สิทธิ กฎ กติกา มีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
๑. ออกกาลังกาย เล่นเกม และกีฬา ที่ตนเองชอบและมีความสามารถในการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองตาม
ตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู้อื่น
๒. ปฏิบัตติ ามกฎ กติกาการเล่นกีฬาพื้นฐาน ตามชนิดกีฬาที่เล่น
สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ แวดล้อมกับสุขภาพ
๒. อธิบายสภาวะอารมณ์ ความรู้สึกที่มผี ลต่อสุขภาพ
๓. วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อการเลือกบริโภค
๔. ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ ๕.๑ ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความ
รุนแรง
๑. อธิบายความสาคัญของการใช้ยาและใช้ยาอย่างถูกวิธี
๒. แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อได้รบั อันตรายจากการใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อย และการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
๓. วิเคราะห์ผลเสียของการสูบบุหรี่ และการดื่มสุราทีม่ ีต่อสุขภาพและการป้องกัน
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๑. เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์
๒. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่น และสีวรรณะเย็น ที่มตี อ่ อารมณ์ของมนุษย์
๓. จาแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว
และพื้นที่ว่าง
๔. มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ
๕. มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี
๖. บรรยายลักษณะของภาพโดยเน้นเรื่องการจัดระยะ ความลึก น้าหนักและแสงเงาในภาพ
๗. วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ
๘. เปรียบเทียบความคิดความรูส้ กึ ที่ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น
๙. เลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรูส้ ึกในการสร้างงานทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
๑. ระบุ และอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ใน เหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรม ในท้องถิ่น
๒. บรรยายเกีย่ วกับงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก
ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๑. บอกประโยคเพลงอย่างง่าย
๒. จาแนกประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟัง
๓. ระบุทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น – ลง ง่าย ๆ ของทานอง รูปแบบ จังหวะและความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟัง
๔. อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล
๕. ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง
๖. ใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
๗. ระบุว่าดนตรีสามารถใช้ในการสื่อเรื่องราว
มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
๑. บอกแหล่งที่มาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทยที่สะท้อนในดนตรีและเพลงท้องถิ่น
๒. ระบุความสาคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๑.ระบุทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช้สื่อความหมายและอารมณ์
๒. ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทาง การละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว
๓. แสดง การเคลื่อนไหวในจังหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน
๔. แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่
๕. เล่าสิ่งทีช่ ื่นชอบในการแสดง โดยเน้นจุดสาคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละคร
มาตรฐาน ศ ๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ ภูมปิ ัญญาไทยและสากล
๑. อธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ
๒. เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น
๓. อธิบายความสาคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์
๔. ระบุเหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์

ตัวชี้วัดรายปีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
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สาระที่ ๑ การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้ า ใจการท างาน มี ค วามคิ ดสร้า งสรรค์ มี ทั ก ษะกระบวนการท างาน ทั ก ษะการจั ด การ ทั ก ษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน
มีจิตสานึกในการใช้พลังงานทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
๑. อธิบายเหตุผลในการทางานให้บรรลุเป้าหมาย
๒. ทางานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ และซื่อสัตย์
๓. ปฏิบัตติ นอย่างมีมารยาทในการทางาน
๔. ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทางานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
สาระที่ ๒ การอาชีพ
มาตรฐาน ง ๒.๑ เข้าใจ มีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มี
คุณธรรม และมีเจตคติดีต่ออาชีพ
๑. อธิบายความหมายและความสาคัญของอาชีพ

ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
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สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
๑. ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง และคาแนะนา (instructions) ง่ายๆ ที่ฟังหรืออ่าน
๒. อ่านออกเสียงคา สะกดคา อ่านกลุ่มคาประโยค ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน
๓. เลือก/ระบุภาพ หรือ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย ตรงตามความหมายของ ประโยคและ ข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน
๔. ตอบคาถามจากการฟังและอ่านประโยคบทสนทนา และนิทานง่ายๆ
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสือ่ สารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑. พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล
๒. ใช้คาสั่ง คาขอร้อง และคาขออนุญาตง่ายๆ
๓. พูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเอง และขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ
๔. พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนและครอบครัว
๕. พูดแสดงความรูส้ ึกของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟัง
มาตรฐาน ต ๑.๓ นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน
๑. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
๒. พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวตามที่ฟังหรืออ่าน
๓. พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ
๑. พูดและทาท่า ประกอบ อย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
๒. ตอบคาถามเกี่ยวกับเทศกาล/วันสาคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ ง่ายๆ ของเจ้าของภาษา
๓. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๑. บอกความแตกต่างของของเสียงตัวอักษร คา กลุ่มคา ประโยค และข้อความของภาษา ต่างประเทศและภาษาไทย
๒. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลอง ตามวัฒนธรรมของ เจ้าของภาษากับของไทย
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
๑. ค้นคว้า รวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนาเสนอด้วยการพูด/การเขียน
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
๑. ฟังและพูด/อ่าน ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสังคมโลก
๑. ใช้ภาษา ต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ
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ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ผลการเรียนรู้
๑. ปฏิบัตติ ามคาสั่ง คาขอร้องที่ฟัง
๒. อ่านออกเสียงตัวอักษร คา กลุม่ คา ประโยคง่ายๆ และ บทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
๓. บอกความหมายของคาและกลุม่ คาที่ฟังตรงตามความหมาย ตอบคาถามจากการฟังหรืออ่านประโยคบทสนทนาหรือ
นิทานง่ายๆ
๔. พูดโต้ตอบด้วยคาสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คาสั่งและคาขอร้องง่ายๆบอกความ
ต้องการง่ายๆ ของตนเอง
๕. พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน บอกความรูส้ ึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ
ตามแบบที่ฟัง
๖. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่คาตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตามที่ฟังหรือ
อ่าน
๗. พูดและทาท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและคาศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/
วันสาคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
๘.บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คา กลุ่มคา และประโยคง่ายๆ ของภาษาภาษาอังกฤษและภาษาไทย
๙.ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตและมีนิสัย
รักการอ่าน
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
๒. อธิบายความหมายของคา ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยาย และการพรรณนา
๓. อธิบายความหมายโดยนัย จากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย
๔. แยกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น จากเรื่องที่อ่าน
๕. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต
๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบายคาสั่ง ข้อแนะนา และปฏิบัติตาม
๗. อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
๘. มีมารยาทในการอ่าน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียน
รายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
๑. คัดลายมือตัวบรรจง เต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด
๒. เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม
๓. เขียนแผนภาพ โครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
๔. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
๕. เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ
๖. เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
๗. กรอกแบบรายการต่างๆ๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
๘. มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวจิ ารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สกึ ในโอกาสต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค์
๑. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
๒. ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
๓. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรือ่ งที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟังการดู และการสนทนา
๕. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทาง
ภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
๑. ระบุชนิดและหน้าที่ของคา ในประโยค
๒. จาแนกส่วนประกอบของประโยค
๓. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐาน กับภาษาถิ่น
๔. ใช้คาราชาศัพท์
๕. บอกคาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
๖. แต่งบทร้อยกรอง
๗. ใช้สานวนได้ถูกต้อง
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
๑. สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน
๒. ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมทีส่ ามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
๔. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
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สาระที่ ๑ จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวิตจริง
๑. เขียนและอ่านเศษส่วน จานวนคละ และทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
๒. เปรียบเทียบและเรียงลาดับเศษส่วน และทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
๓. เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและร้อยละ เขียนร้อยละในรูปเศษส่วนและทศนิยม และเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและร้อยละ
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินการต่าง ๆ และใช้การ
ดาเนินการในการแก้ปัญหา
๑. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน พร้อมทัง้ ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ
๒. บวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่คาตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งพร้ อ มทั้ ง ตระหนัก ถึงความ
สมเหตุสมผลของ คาตอบ
๓. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหา และโจทย์ปญ
ั หาระคนของจานวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ สมผลของคาตอบ และสร้างโจทย์ปญ
ั หาเกี่ยวกับจานวนนับได้
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช้การประมาณค่าในการคานวณและแก้ปัญหา
๑. บอกค่า ประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มสิบ เต็มร้อย และเต็มพันของจานวนนับ และนาไปใช้ได้
สาระที่ ๒ การวัด
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด
๑. บอกความ สัมพันธ์ของหน่วยการวัด ปริมาตรหรือความจุ
๒.หาความยาวรอบรูป ของ รูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยม
๓.หาพื้นที่ของ รูปสี่เหลี่ยม - มุมฉากและรูปสามเหลี่ยม
๔. วัดขนาดของมุม
๕. หาปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลีย่ มมุมฉาก
มาตรฐาน ค ๒.๒ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
๑. แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของรูปสีเ่ หลีย่ มมุมฉากและรูปสามเหลีย่ ม
สาระที่ ๓ เรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
๑. บอกลักษณะและจาแนก รูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ
๒. บอกลักษณะความสัมพันธ์และจาแนก รูปสีเ่ หลี่ยมชนิดต่างๆ
๓. บอกลักษณะส่วนประกอบ ความสัมพันธ์ และจาแนกรูปสามเหลีย่ มชนิดต่าง ๆ
มาตรฐาน ค ๓.๒ ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจาลองทาง
เรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา
๑. สร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์
๒. สร้างรูปสีเ่ หลีย่ มมุมฉากรูปสามเหลีย่ มและรูปวงกลม
๓. สร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉาก
สาระที่ ๔ พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๔.๑ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
๑. บอกจานวนและ ความสัมพันธ์ในแบบรูปของจานวนที่กาหนดให้
มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) อื่น ๆ
แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา สาระที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค ๕.๑ เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
๑. เขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจานวน
๒. อ่านข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง-เปรียบเทียบ

มาตรฐาน ค ๕.๒ ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
๑. บอกได้ว่าเหตุการณ์ที่กาหนดให้นั้น- เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
- อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้
- ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
มาตรฐาน ค ๕.๓ ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา สาระที่ ๖ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการ
นาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
๑. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปญ
ั หา
๒. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
๓. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
๔. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนาเสนอได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
๕. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์กับศาสตร์อนื่ ๆ
๖. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่
ทางานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและ
ดูแลสิ่งมีชีวิต
๑. สังเกตและระบุส่วนประกอบของดอกและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืชดอก
๒. อธิบายการสืบพันธุ์ของพืชดอก การขยาย พันธุ์พืช และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๓. อธิบายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิด
๔. อธิบายการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์
๕. อภิปราย วัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑. สารวจ เปรียบเทียบและระบุลักษณะของตนเองกับคนในครอบครัว
๒. อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของสิ่งมีชีวิตในแต่ละรุ่น
๓. จาแนกพืชออกเป็นพืชดอก และพืชไม่มีดอก
๔. ระบุลักษณะของพืชดอกที่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคู่ โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์
๕. จาแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะภายในบางลักษณะและลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์
สาระที่ ๒ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้ าใจสิ่ งแวดล้ อมในท้ องถิ่น ความสัม พั น ธ์ระหว่างสิ่งแวดล้ อมกับ สิ่ งมีชี วิต ความสั มพั นธ์ ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก
นาความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจสมบัตขิ องสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑. ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุชนิด ต่าง ๆ เกี่ยวกับความยืดหยุ่น ความแข็ง ความเหนียวการนาความร้อน การนาไฟฟ้า และ
ความหนาแน่น
๒. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการนาวัสดุไปใช้ในชีวิต ประจาวัน
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มี
กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม
๑. ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรง ซึ่งอยู่ในแนวเดียวกันที่กระทาต่อวัตถุ
๒. ทดลองและอธิบายความดันอากาศ
๓. ทดลองและอธิบายความดันของของเหลว
๔. ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลว การลอยตัว และการจมของวัตถุ
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑. ทดลองและอธิบาย แรงเสียดทานและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
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สาระที่ ๕ พลังงาน
มาตรฐาน ว ๕.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและ
พลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์
๑. ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ ของเสียง
๒. ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงต่า
๓. ทดลองและอธิบายเสียงดัง เสียงค่อย
๔. สารวจและอภิปรายอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อฟังเสียงดังมาก ๆ
สาระที่ ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว ๖.๑ เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑. สารวจ ทดลองและอธิบายการเกิดเมฆ หมอก น้าค้าง ฝน และลูกเห็บ
๒. ทดลองและอธิบายการเกิดวัฏจักรน้า
๓. ออกแบบและสร้างเครื่องมืออย่างง่าย ในการวัดอุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศ
๔. ทดลองและอธิบายการเกิดลมและนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในชีวิต ประจาวัน
สาระที่ ๗ ดาราศาสตร์และอวกาศ
มาตรฐาน ว๗.๑ เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ และผลต่อ
สิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑. สังเกตและอธิบายการเกิดทิศ และปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาวโดยใช้แผนทีด่ าว
มาตรฐาน ว ๗.๒ เข้าใจความสาคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นามาใช้ในการสารวจอวกาศ และทรัพยากรธรรมชาติด้าน
การเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สาระที่ ๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๘.๑ ใช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละจิ ต วิท ยาศาสตร์ ในการสื บ เสาะหาความรู้ การแก้ ปั ญ หา รู้ ว่ า
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือ
ที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
๑. ตั้งคาถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องหรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กาหนดให้และตามความสนใจ
๒. วางแผนการสังเกต เสนอการสารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสารวจตรวจสอบ
๓. เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสารวจ ตรวจสอบให้ได้ขอ้ มูลที่เชื่อถือได้
๔. บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้ นาเสนอผลและข้อสรุป
๕. สร้างคาถามใหม่เพื่อการสารวจตรวจสอบต่อไป
๖. แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบาย และสรุปสิ่งทีไ่ ด้ เรียนรู้และอธิบายผลการสารวจ ตรวจสอบตามความเป็นจริง มี
การอ้างอิง
๗. บันทึกและอธิบายผลการสารวจ ตรวจสอบตามความเป็นจริงมีการอ้างอิง
๘. นาเสนอจัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

59
ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้ และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนา
อื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสขุ
๑. วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและหลักในการ
พัฒนาชาติไทย
๒. สรุปพุทธประวัตติ ั้งแต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ จนถึงพุทธกิจสาคัญหรือประวัตศิ าสดาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
๓. เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่างตามที่กาหนด
๔. อธิบายองค์ประกอบและความสาคัญของพระไตรปิฏก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ
๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบตั ิตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตน นับถือตามที่กาหนด
๗. ปฏิบัตติ นตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ส ๑.๒ เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
๑. จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถืออย่างเรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบตั ิตนถูกต้อง
๒. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสาคัญทางศาสนาตามที่กาหนดและอภิปรายประโยชน์ที่ได้รับจากการ เข้าร่วม
กิจกรรม
๓. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี ตามที่กาหนด
สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธารงรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข
๑. ยกตัวอย่างและปฏิบตั ิตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี
๒. เสนอวิธีการ ปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่น จากการละเมิดสิทธิเด็ก
๓. เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยทีม่ ีผลต่อการดาเนินชีวิตในสังคมไทย
๔. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นของชุมชน
มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้ซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑. อธิบายโครงสร้างอานาจ หน้าที่และความสาคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ระบุผู้มีบทบาทหน้าที่และวิธีการเข้าดารงตาแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น
๓. วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
๑. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ
๒. ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทากิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
๓. อธิบายหลักการสาคัญและประโยชน์ของสหกรณ์
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจาเป็นของการ
ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
๑. อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร
๒. จาแนกผลดี ผลเสียของการกู้ยมื
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สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของ
ธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
๑. รู้ตาแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจดู ) ระยะ ทิศทางของภูมิภาคของตนเอง
๒. ระบุลักษณะภูมิลักษณะที่สาคัญในภูมิภาคของตนเองในแผนที่
๓. อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มี
จิตสานึกและมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตัง้ ถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค
๒. อธิบายอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติ ที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค
๓. นาเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและการทาลายสภาพแวดล้อมและเสนอแนวคิดในการรักษาสภาพ
แวดล้อมในภูมิภาค
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
๑. สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย
๒. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคาถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล
๓. อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น
มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
๑. อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนทีม่ ีต่อไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสังเขป
๒. อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติต่อสังคมไทยปัจจุบนั โดยสังเขป
มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธารงความเป็น
ไทย
๑. อธิบายพัฒนา การของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป
๒. อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา
๓. บอกประวัติและผลงานของบุคคลสาคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีทนี่ ่าภาคภูมิใจ
๔. อธิบายภูมปิ ัญญาไทยทีส่ าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
๑. อธิบายความสาคัญของระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายที่มผี ลต่อสุขภาพการเจริญเติบโต และพัฒนาการ
๒. อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทางานตามปกติ
สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
๑. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ และปฏิบัตติ นได้เหมาะสม
๒. อธิบายความสาคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
๓. ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
๑. จัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมือ่ ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวตามแบบที่กาหนด
๒. เล่นเกมนาไปสู่กีฬาที่เลือกและกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด
๓. ควบคุมการเคลื่อนไหว ในเรื่องการรับแรง การใช้แรงและความสมดุล
๔. แสดงทักษะกลไก ในการปฏิบัตกิ ิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา
๕. เล่นกีฬาไทย และกีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมได้อย่างละ ๑ ชนิด
๖. อธิบายหลักการ และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย ๑ กิจกรรม
มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ มีวินัย เคารพ
สิทธิ กฎ กติกา มีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและชืน่ ชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
๑. ออกกาลังกายอย่างมีรูปแบบ เล่นเกมที่ใช้ทักษะการคิดและตัดสินใจ
๒. เล่นกีฬา ทีต่ นเองชอบอย่างสม่าเสมอ โดยสร้างทางเลือก ในวิธีปฏิบัติของตนเองอย่างหลากหลาย และมีน้าใจนักกีฬา
๓. ปฏิบัตติ ามกฎ กติกาการเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ตามชนิดกีฬาที่เล่น
๔. ปฏิบัตติ นตามสิทธิของตนเองไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกมกีฬาไทยและกีฬา
สากล
สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
๑. แสดงพฤติกรรมที่เห็นความสาคัญของการปฏิบัตติ นตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
๒. ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพ
๓. วิเคราะห์สื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีเหตุผล
๔. ปฏิบัตติ นในการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจาวัน
๕. ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ ๕.๑ ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความ
รุนแรง
๑. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด
๒. วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ยา และสารเสพติด ที่มผี ลต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญา
๓. ปฏิบัตติ นเพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยา และหลีกเลี่ยงสารเสพติด
๔. วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีตอ่ พฤติกรรมสุขภาพ
๕. ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา

ตัวชี้วัดรายปีกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๑. บรรยายเกี่ยวกับจังหวะตาแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์
๒. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ต่างกัน
๓. วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้าหนัก และวรรณะสี
๔. สร้างสรรค์งานปั้นจาก ดินน้ามัน หรือดินเหนียว โดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการ
๕. สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน้น การจัดวางตาแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในภาพ
๖. ระบุปญ
ั หาในการจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดี
ขึ้น
๗. บรรยายประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มผี ลต่อชีวิตของคมในสังคม
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
๑. ระบุ และบรรยายเกีย่ วกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะ
๒. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑

เข้ าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่ างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิ พากษ์ วิ จารณ์ คุ ณค่ าดนตรี ถ่ า ยทอดความรู้สึ ก
ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๑. ระบุองค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์
๒. จาแนกลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ
๓. อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล ๕ ระดับเสียง
๔. ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะ และทานอง
๕. ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย
๖. ด้นสดง่าย ๆ โดยใช้ประโยคเพลงแบบถามตอบ
๗. ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ
๘. บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มตี ่อบทเพลงที่ฟัง
๙. ประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝึกปฏิบัติ
มาตรฐาน ศ ๒.๒
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ
๒. อธิบายคุณค่าของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ ๓.๑
เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๑. บรรยายองค์ประกอบนาฏศิลป์
๒. แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน
๓. แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและการแสดงออก
๔. มีส่วนร่วมในกลุ่มกับการเขียนเค้าโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ
๕.เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ
๖. บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดง
มาตรฐาน ศ ๓.๒
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล
๑. เปรียบเทียบการแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทย ในแต่ละท้องถิ่น
๒. ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้านที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี
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ตัวชี้วัดรายปีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สาระที่ ๑ การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้ า ใจการท างาน มี ค วามคิ ด สร้า งสรรค์ มี ทั ก ษะกระบวนการท างาน ทั ก ษะการจั ดการ ทั ก ษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน
มีจิตสานึกในการใช้พลังงานทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
๑. อธิบายเหตุผลในการทางานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทางาน
๒. ใช้ทักษะการจัดการในการทางานอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์
๓. ปฏิบัตติ นอย่างมีมารยาทในการทางานกับสมาชิกในครอบครัว
๔. มีจิตสานึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่า
สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง ๒.๑ เข้ าใจเทคโนโลยี แ ละกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้า งสิ่ งของเครื่ อ งใช้ หรือ วิธี ก าร ตาม
กระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วน
ร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
๑. อธิบายความหมายและวิวัฒนาการของ เทคโนโลยี
๒. สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจ อย่างปลอดภัย โดยกาหนดปัญหา หรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือก
วิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล
๓. นาความรู้และทักษะการสร้างชิน้ งานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้
๔. มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย ๒ ลักษณะในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
๕. เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการ สิ่งของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูป
แล้ว นากลับมา ใช้ใหม่
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การ
แก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
๑. ค้นหา รวบรวมข้อมูลทีส่ นใจและ เป็นประโยชน์ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์
๒. สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันด้วยความรับผิดชอบ
สาระที่ ๔ การอาชีพ
มาตรฐาน ง ๔.๑ เข้าใจ มีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มี
คุณธรรมและมีเจตคติดีต่ออาชีพ
๑. สารวจข้อมูลที่เกีย่ วกับอาชีพต่างๆ ในชุมชน
๒. ระบุความแตกต่างของอาชีพ
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
๑. ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง และคาแนะนาง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน
๒. อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน
๓.ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน
๔. บอกใจความสาคัญ และตอบคาถาม จากการฟังและอ่านบทสนทนา และนิทานง่ายๆ หรือเรื่องสัน้ ๆ
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสือ่ สารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑. พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล
๒. ใช้คาสั่ง คาขอร้อง คาขออนุญาต และให้คาแนะนาง่ายๆ
๓. พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ
๔. พูด/เขียนเพื่อ ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
๕. พูด/เขียนแสดงความรูส้ ึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ
มาตรฐาน ต ๑.๓ นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน
๑. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
๒. เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆ ตามที่ฟังหรืออ่าน
๓. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตวั
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ
๑. ใช้ถ้อยคาน้าเสียงและกิรยิ าท่าทางอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
๒. ตอบคาถาม/บอกความสาคัญ ของเทศกาล/วันสาคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆ ของเจ้าของภาษา
๓. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๑. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลาดับ
คา (order) ตามโครงสร้างประโยค ของ ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
๒. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองของเจ้าของภาษากับของไทย
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
๑. ค้นคว้า รวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนาเสนอด้วยการพูด/การเขียน
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
๑. ฟัง พูด และอ่าน/เขียน ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสังคมโลก
๑. ใช้ภาษา ต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ
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ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ผลการเรียนรู้
๑. ปฏิบัตติ ามคาสั่ง คาขอร้องที่ฟัง
๒.อ่านออกเสียงตัวอักษร คา กลุ่มคา ประโยคง่ายๆ และ บทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
๓.บอกความหมายของคาและกลุม่ คาที่ฟังตรงตามความหมาย ตอบคาถามจากการฟังหรืออ่านประโยคบทสนทนาหรือ
นิทานง่ายๆ
๔.พูดโต้ตอบด้วยคาสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คาสั่งและคาขอร้องง่ายๆ บอกความ
ต้องการง่ายๆ ของตนเอง
๕.พูดขอและให้ข้อมูลเกีย่ วกับตนเองและเพื่อน
๖.บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง
๗ พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่คาตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน
๘. พูดและทาท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
๙.บอกชื่อและคาศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันสาคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
๑๐.บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คา กลุ่มคา และประโยคง่ายๆ ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย
๑๑. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
๑๒. ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อรวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
๑๓. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (เน้นการฟัง-พูด) สื่อสารตามหัวเรือ่ งเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว อาหาร เครื่องดืม่ และเวลาว่างและนันทนาการ ภายในวงคาศัพท์ประมาณ ๓๐๐-๔๕๐ คา (คาศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
๑๔.ใช้ประโยคคาเดียว (One Word Sentence) ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ในการสนทนาโต้ตอบตาม
สถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
รวมทั้งหมด ๑๔ ผลการเรียนรู้
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอ่าน
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
๒. อธิบายความหมายของคา ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร
๓. อ่านเรื่องสั้นๆ อย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
๕. อธิบายการนาความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปญ
ั หาในการดาเนินชีวิต
๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบายคาสั่ง ข้อแนะนา และปฏิบัตติ าม
๗. อธิบายความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ
๘. อ่านหนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณค่าที่ได้รับ
๙. มีมารยาทในการอ่าน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียน
รายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด
๒. เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม
๓. เขียนแผนภาพ โครงเรื่อง และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
๔. เขียนเรียงความ
๕. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
๖. เขียนจดหมายส่วนตัว
๗. กรอกแบบรายการต่างๆ
๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์
๙. มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวจิ ารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค์
๑. พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู
๒. ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล จากเรื่องที่ฟังและดู
๓. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล
๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟังการดู และการสนทนา
๕. พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ
๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทาง
ภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
๑. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคา ในประโยค
๒. ใช้คาได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล
๓. รวบรวมและบอกความหมายของคาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
๔. ระบุลักษณะของประโยค
๕. แต่งบทร้อยกรอง
๖. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบสานวนที่เป็นคาพังเพยและสุภาษิต
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง
๑. แสดงความ คิดเห็นจาก วรรณคดี หรือวรรณกรรม ที่อ่าน
๒. เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเอง และนิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอื่น
๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
๔. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรองที่มคี ุณค่าตามความสนใจ
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๑ จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวิตจริง
๑. เขียนและอ่านทศนิยม ไม่เกินสามตาแหน่ง
๒. เปรียบเทียบ และเรียงลาดับ เศษส่วน และทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
๓. เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินการต่าง ๆ และใช้การ
ดาเนินการในการแก้ปัญหา
๑. บวก ลบ คูณ หารและบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน จานวนคละ และทศนิยมพร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ
๒.วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหา และโจทย์ปญ
ั หาระคนของจานวนนับ เศษส่วน จานวนคละ ทศนิยม
และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ สมผลของคาตอบ และสร้างโจทย์ปญ
ั หาเกีย่ วกับจานวนนับได้
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช้การประมาณค่าในการคานวณและแก้ปัญหา
๑. บอกค่า ประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มหลักต่าง ๆ ของจานวนนับ และนาไปใช้ได้
๒. บอกค่า ประมาณของทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
มาตรฐาน ค ๑.๔ เข้าใจระบบจานวนและนาสมบัติเกี่ยวกับจานวนไปใช้
๑. ใช้สมบัตกิ ารสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ และสมบัติการแจกแจงในการคิดคานวณ
๒. หา ห.ร.ม และ ค.ร.น. ของจานวนนับ
สาระที่ ๒ การวัด
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด
๑. อธิบายเส้นทางหรือบอกตาแหน่งของ สิ่งต่างๆ โดยระบุทิศทาง และระยะทางจริงจากรูปภาพ แผนที่ และแผนผัง
๒. หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
๓. หาความยาวรอบรูป และพื้นทีข่ องรูปวงกลม
มาตรฐาน ค ๒.๒ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
๑. แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ความยาวรอบรูปของรูปสีเ่ หลีย่ มและรูปวงกลม
๒. แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยม -มุมฉาก
๓. เขียนแผนผังแสดงตาแหน่ง ของสิ่งต่าง ๆ และแผนผังแสดงเส้นทาง การเดินทาง
สาระที่ ๓ เรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
๑. บอกชนิดของ รูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิต สามมิติ
๒. บอกสมบัตขิ องเส้นทแยงมุมของรูปสีเ่ หลี่ยมชนิดต่างๆ
๓. บอกได้ว่าเส้นตรงคู่ใดขนานกัน
มาตรฐาน ค ๓.๒ ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจาลองทาง
เรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา
๑. ประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกระบอก กรวย ปริซมึ และพีระมิดจากรูปคลี่ หรือรูปเรขาคณิตสองมิติที่กาหนดให้
๒. สร้างรูปสีเ่ หลีย่ มชนิดต่าง ๆ
สาระที่ ๔ พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๔.๑ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
๑. แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป
มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) อื่น ๆ
แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา
๑. เขียนสมการจากสถานการณ์หรือปัญหา และแก้สมการพร้อมทั้งตรวจคาตอบ
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สาระที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค ๕.๑ เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
๑. อ่านข้อมูลจากกราฟเส้นและแผนภูมิ-รูปวงกลม
๒. เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น
มาตรฐาน ค ๕.๒ ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
๑. อธิบายเหตุการณ์โดยใช้ คาที่มคี วามหมายเช่นเดียวกับคาว่า
- เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
- อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้
- ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
มาตรฐาน ค ๕.๓ ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
สาระที่ ๖ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และ
การนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
๑. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปญ
ั หา
๒. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
๓. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
๔. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนาเสนอได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
๕. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์กับศาสตร์อนื่ ๆ
๖. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่
ทางานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและ
ดูแลสิ่งมีชีวิต
๑. อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่
๒. อธิบายการทางานที่สมั พันธ์กันของระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์
๓. วิเคราะห์สารอาหารและอภิปรายความจาเป็นที่ร่างกาย ต้องได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ สาระที่ ๒ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
๑. สารวจและอภิปรายความ สัมพันธ์ ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ
๒. อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร
๓. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก
นาความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๑. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายแหล่งทรัพยากร ธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิต
๒. วิเคราะห์ผลของการเพิม่ ขึ้นของประชากรมนุษย์ต่อ การใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ
๓. อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิตจากการเปลีย่ นแปลง สิ่งแวดล้อม ทั้งโดยธรรมชาติ และโดยมนุษย์
๔. อภิปรายแนวทางในแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจสมบัตขิ องสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค
มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑. ทดลองและอธิบาย สมบัตขิ องของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
๒. จาแนกสารเป็นกลุม่ โดยใช้สถานะหรือเกณฑ์อนื่ ที่กาหนดเอง
๓. ทดลองและอธิบายวิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน โดยการร่อน การตกตะกอน การกรองการระเหิด การระเหย
แห้ง
๔. สารวจและจาแนกประเภทของสารต่างๆที่ใช้ในชีวิต ประจาวัน โดยใช้สมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์
๕. อภิปรายการเลือกใช้สารแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มี
กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑. ทดลองและอธิบายสมบัติของสารเมื่อสารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ
๒. วิเคราะห์และอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ทาให้เกิดสารใหม่ และมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป
๓. อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของสารที่ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สาระที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรมมาตรฐาน ว ๔.๒
เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ -
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สาระที่ ๕ พลังงาน
มาตรฐาน ว ๕.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและ
พลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์
๑. ทดลองและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
๒. ทดลองและอธิบายตัวนาไฟฟ้าและฉนวน ไฟฟ้า
๓. ทดลองและอธิบายการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๔. ทดลองและอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๕. ทดลองและอธิบายการเกิดสนาม แม่เหล็กรอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน และนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
สาระที่ ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว ๖.๑ เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูแ้ ละนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑. อธิบาย จาแนกประเภทของหิน โดยใช้ลักษณะของหิน สมบัติของหินเป็นเกณฑ์และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๒. สารวจและอธิบาย การเปลี่ยนแปลงของหิน
๓. สืบค้นและอธิบายธรณีพิบัตภิ ยั ที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อม ในท้องถิ่น
สาระที่ ๗ ดาราศาสตร์และอวกาศ
มาตรฐาน ว๗.๑ เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ และผลต่อ
สิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑. สร้างแบบจาลองและอธิบาย การเกิดฤดู ข้างขึ้นข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๗.๒ เข้าใจความสาคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นามาใช้ในการสารวจอวกาศ และทรัพยากรธรรมชาติด้าน
การเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
๑. สืบค้นอภิปรายความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ
สาระที่ ๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๘.๑ ใช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละจิ ต วิท ยาศาสตร์ ในการสื บ เสาะหาความรู้ การแก้ ปั ญ หา รู้ ว่ า
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือ
ที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
๑.ตั้งคาถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษา ตามที่กาหนดให้และตามความสนใจ
๒.วางแผน การสังเกต เสนอการสารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า คาดการณ์ สิ่งที่จะพบจากการสารวจตรวจสอบ
๓. เลือกอุปกรณ์ และวิธีการสารวจตรวจสอบที่ถูกต้องเหมาะสมให้ได้ผลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้
๔. บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์ และตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้ นาเสนอผลและข้อสรุป
๕. สร้างคาถามใหม่เพื่อการสารวจตรวจสอบต่อไป
๖. แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบายลงความเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
๗. บันทึกและอธิบายผลการสารวจ ตรวจสอบตามความเป็นจริง มีเหตุผล และมีประจักษ์พยานอ้างอิง
๘. นาเสนอ จัดแสดง ผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา และเขียนรายงานแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้ และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนา
อื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสขุ
๑. วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจาชาติ หรือความ สาคัญของศาสนาที่ตนนับถือ
๒. สรุปพุทธประวัตติ ั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถานหรือประวัติศาสดาทีต่ นนับถือ
๓. เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่างตามที่กาหนด
๔. วิเคราะห์ความสาคัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม ไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
๕. ชื่นชมการทาความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนาพร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
๖. เห็นคุณค่า และสวดมนต์ แผ่เมตตาและบริหารจิต เจริญปัญญา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
๗. ปฏิบัตติ น ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด
๘. อธิบายหลักธรรมสาคัญของศาสนาอื่นๆโดยสังเขป
๙.อธิบายลักษณะสาคัญของศาสนพิธี พิธีกรรม ของศาสนาอื่นๆ และปฏิบัตติ นได้อย่างเหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธี
มาตรฐาน ส ๑.๒ เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
๑. อธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานทีต่ ่าง ๆในศาสนสถานและปฏิบัตติ นได้อย่างเหมาะสม
๒. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กาหนด
๓. อธิบาย ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรมและกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนาตามที่กาหนดและปฏิบตั ิ
ตนได้ถูกต้อง
๔. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธารงรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข
๑. ปฏิบัติตามกฎหมาย ที่เกีย่ วข้อง กับชีวิตประจาวัน ของครอบครัว และชุมชน
๒. วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
๓. แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
๔. อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย
๕. ติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้ซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑. เปรียบเทียบบทบาท หน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล
๒. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทีส่ ่งเสริม ประชาธิปไตย ในท้องถิ่นและประเทศ
๓. อภิปรายบทบาท ความสาคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
๑. อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ
๒. อธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รเู้ ท่าทัน
๓. บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจาเป็นของการ
ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ ลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล
๒. ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
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สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของ
ธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
๑. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่าง) ระบุลักษณะสาคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ
๒. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มี
จิตสานึกและมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศ
๒. อธิบายการแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้น
๓. จัดทาแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
๑. อธิบายความสาคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ
๒. นาเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทาความเข้าใจเรื่องราวในอดีต
มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
๑. อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน
๒. บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป
มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธารงความเป็น
ไทย
๑. อธิบายพัฒนา การของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ โดยสังเขป
๒. อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์
๓. ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลสาคัญด้านต่าง ๆ สมัยรัตนโกสินทร์
๔. อธิบายภูมปิ ัญญาไทยทีส่ าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้

75
ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
๑. อธิบายความสาคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต
และพัฒนาการ
๒. อธิบายวิธีการดูแลระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจให้ทางานตามปกติ
สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
๑. อธิบายความสาคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
๒. วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
๑. แสดงทักษะการเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่นในลักษณะแบบผลัดและแบบผสมผสานได้ตามลาดับทั้งแบบอยู่กับที่
เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ และการเคลื่อนไหวประกอบเพลง
๒. จาแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรง และความสมดุลในการเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นเกม
เล่นกีฬา และนาผลมาปรับปรุง เพิ่มพูนวิธีปฏิบัติของตนและผู้อื่น
๓. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมได้อย่างละ ๑ ชนิด
๔. ใช้ทักษะกลไกเพื่อปรับปรุง เพิ่มพูนความสามารถของตนและผูอ้ ื่นในการเล่นกีฬา
๕. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย ๑ กิจกรรม แล้วนาความรู้และหลักการที่ได้ไปใช้เป็นฐานการศึกษาหาความรู้
เรื่องอื่น ๆ
มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ มีวินัย เคารพ
สิทธิ กฎ กติกา มีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและชืน่ ชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
๑. อธิบายประโยชน์และหลักการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพสมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ
๒. เล่นเกม ที่ใช้ทักษะการวางแผน และสามารถเพิ่มพูนทักษะการออกกาลังกายและเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ
๓. เล่นกีฬา ทีต่ นเองชื่นชอบและสามารถประเมินทักษะการเล่นของตนเป็นประจา
๔. ปฏิบัตติ ามกฎ กติกา ตามชนิดกีฬาที่เล่น โดยคานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
๕. จาแนกกลวิธีการรุกการป้องกัน และนาไปใช้ในการเล่นกีฬา
๖. เล่นเกมและกีฬาด้วยความสามัคคีและมีน้าใจนักกีฬา
สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
๑. แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทีม่ ีผลต่อสุขภาพ
๒. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคและเสนอแนวทางการป้องกันโรคติดต่อสาคัญทีพ่ บในประเทศไทย
๓. แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม
๔. สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ ๕.๑ ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสีย่ งต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความ
รุนแรง
๑. วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มตี ่อร่างกาย จิตใจ และสังคม
๒. ระบุวิธีปฏิบตั ิตน เพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ
๓. วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติด และชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๑. ระบุสีคู่ตรงข้าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ สีคู่ตรงข้ามในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์
๒. อธิบายหลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์
๓. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากรูปแบบ ๒ มิติ เป็น ๓ มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้าหนัก
๔. สร้างสรรค์งานปั้นโดยใช้หลักการเพิ่มและลด
๕. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยใช้หลักการของรูปและพื้นที่ว่าง
๖. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยใช้สีคู่ตรงข้ามหลักการจัดขนาดสัดส่วน และความสมดุล
๗. สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผังและภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิด หรือเรื่องราวเกีย่ วกับเหตุการณ์ต่าง
ๆ
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
๑. บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม
๒. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่มผี ลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
๓. ระบุ และบรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ของบุคคล
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก
ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๑. บรรยายเพลงที่ฟัง โดยอาศัยองค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีต
๒. จาแนกประเภทและบทบาทหน้าที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ
๓. อ่าน เขียน โน้ตไทย และโน้ตสากลทานองง่าย ๆ
๔. ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้นสดที่มจี ังหวะและทานองง่าย ๆ
๕. บรรยายความรูส้ ึกที่มีต่อดนตรี
๖. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทานอง จังหวะ การประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงที่ฟัง
มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
๑. อธิบายเรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์
๒. จาแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ต่างกัน
๓. อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๑. สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเน้นการถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์
๒. ออกแบบ เครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่างง่าย ๆ
๓. แสดงนาฏศิลป์และการละครง่าย ๆ
๔. บรรยายความรูส้ ึกของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์
๕. แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง
๖. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน ศ ๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ ภูมปิ ัญญาไทยและสากล
๑. อธิบายสิ่งที่มีความสาคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร
๒. ระบุประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร
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ตัวชี้วัดรายปีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๑ การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้ า ใจการท างาน มี ค วามคิ ด สร้า งสรรค์ มี ทั ก ษะกระบวนการท างาน ทั ก ษะการจั ดการ ทั ก ษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน
มีจิตสานึกในการใช้พลังงานทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
๑. อภิปรายแนวทางในการทางานและปรับปรุงการทางานแต่ละขั้นตอน
๒. ใช้ทักษะการจัดการในการทางานและทักษะการทางานร่วมกัน
๓. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทางานกับครอบครัวและผู้อนื่
สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง ๒.๑ เข้ า ใจเทคโนโลยี แ ละกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้ างสิ่ ง ของเครื่อ งใช้ หรื อ วิธี ก าร ตาม
กระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมี
ส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
๑. อธิบายส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี
๒. สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจ อย่างปลอดภัย โดยกาหนดปัญหา หรือความต้องการรวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ หรือแผนที่ความคิด ลงมือสร้าง และ ประเมินผล
๓. นาความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การ
แก้ปัญหา การทางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
๑. บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา
๒. ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล
๓. เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
๔. นาเสนอข้อมูลในรูปแบบทีเ่ หมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์
๕. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวันอย่างมีจติ สานึก และความรับผิดชอบ
สาระที่ ๔ การอาชีพ
มาตรฐาน ง ๔.๑ เข้าใจ มีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มี
คุณธรรม และมีเจตคติดีต่ออาชีพ
๑.สารวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ
๒. ระบุความรู้ความสามารถและคุณธรรมที่สมั พันธ์กับอาชีพที่สนใจ
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
๑. ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง และคาแนะนา ที่ฟังและอ่าน
๒. อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน
๓. เลือก/ระบุประโยคหรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายทีอ่ ่าน
๔. บอกใจความสาคัญ และตอบคาถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสือ่ สารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑. พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล
๒. ใช้คาสั่ง ขอร้อง และให้คาแนะนา
๓. พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ
๔. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
๕. พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ
มาตรฐาน ต ๑.๓ นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน
๑. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
๒. เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ตามทีฟ่ ังหรืออ่าน
๓. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ
๑. ใช้ถ้อยคาน้าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
๒. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสาคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยูข่ องเจ้าของภาษา
๓. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๑. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการ
ลาดับคา ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
๒. เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่าง ระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของ เจ้าของภาษากับของไทย
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
๑. ค้นคว้า รวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนาเสนอด้วยการพูด/การเขียน
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
๑. ใช้ภาษาสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสังคมโลก
๑. ใช้ภาษา ต่างประเทศในการสืบค้น และรวบรวมข้อมูลต่างๆ
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ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ผลการเรียนรู้
๑. ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้องที่ฟัง
๒. อ่านออกเสียงตัวอักษร คา กลุม่ คา ประโยคง่ายๆ และ บทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
๓. บอกความหมายของคาและกลุม่ คาที่ฟังตรงตามความหมาย ตอบคาถามจากการฟังหรืออ่านประโยคบท
สนทนาหรือนิทานง่ายๆ
๔. พูดโต้ตอบด้วยคาสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คาสั่งและคาขอร้องง่ายๆบอกความ
ต้องการง่ายๆ ของตนเอง
๕. พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน
๖. บอกความรู้สึกของตนเองเกีย่ วกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง
๗. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรือ่ งใกล้ตัว จัดหมวดหมู่คาตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตามที่ฟัง
หรืออ่าน
๘. พูดและทาท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
๙. บอกชื่อและคาศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันสาคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
๑๐. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คา กลุ่มคา และประโยคง่ายๆ ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย
๑๑. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
๑๒. ใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อรวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
๑๓. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (เน้นการฟัง-พูด) สื่อสารตามหัวเรื่องเกีย่ วกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และเวลาว่างและนันทนาการ ภายในวงคาศัพท์ประมาณ ๓๐๐-๔๕๐
คา (คาศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
๑๔. ใช้ประโยคคาเดียว (One Word Sentence) ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ในการสนทนาโต้ตอบตาม
สถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
รวมทั้งหมด ๑๔ ผลการเรียนรู้

