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	 	 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พ้ืนฐำน	โดยส�ำนกัเทคโนโลยเีพ่ือกำรเรียนกำรสอน	ได้จดัท�ำ 
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สังคมศึกษำ	 ศำสนำและวัฒนธรรม	 	 และภำษำต่ำงประเทศ	 (ภำษำอังกฤษ)	 เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือประยุกต์ในกำร 

จดักำรเรียนรู	้โดยมกีำรวเิครำะห์	ออกแบบโครงสร้ำงเนือ้หำ	วธิกีำรน�ำเสนอ	และก�ำหนดจดุประสงค์	ให้เหมำะสมกับ 

กำรเรียนรู้ของผู้เรียน	ที่สำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตำมควำมสนใจ		ทั้งในและนอกห้องเรียนได้อย่ำงไม่จ�ำกัดเวลำ

และสถำนที่		

 ทัง้นีเ้พือ่ให้โรงเรยีน	คร	ูนกัเรยีน	และผูท้ีส่นใจสำมำรถใช้สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ดงักล่ำวประกอบกำรเรยีนรู้ 

ได้อย่ำงสะดวกและมีประสิทธิภำพ	ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน	จึงได้จัดท�ำคู่มือกำรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ประเภทหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์มลัตมิเีดยีขึน้	 เนือ้หำประกอบด้วยรำยชือ่สือ่พร้อมรำยละเอยีด	 จ�ำแนกตำมระดบัช้ัน	 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้	 วิธีกำรติดตั้งแอปพลิเคชัน	 และวิธีกำรใช้งำน	 ซึ่งใช้ภำษำที่ผู้อ่ำนเข้ำใจได้โดยง่ำย	 ผู้ที่สนใจ

สำมำรถดำวน์โหลดสื่อดังกล่ำว	ได้ที่เว็บไซต์	http://contentcenter.obec.go.th	 

	 ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน	 ขอขอบคุณผู ้ ท่ีมีส ่วนเก่ียวข้องที่ได้จัดท�ำคู ่มือฉบับนี ้

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 (Multimedia	 e-Publishing	 Application) 

จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน	คร	ู	นกัเรยีน		และผูท้ีส่นใจในกำรค้นคว้ำ		เพือ่กำรพัฒนำคณุภำพกำรศกึษำของชำตต่ิอไป

	 	 	 	 	 																						(นำยสมเกียรติ		สรรคพงษ์)

	 	 	 	 	 	 					ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 	 	 	 	 										ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

																							 	 	 																										มกรำคม	2560
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	 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	เป็นสื่อที่มีรูปและองค์ประกอบคล้ำยกับหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์	วิเครำะห์	ออกแบบ

โครงกำรสร้ำงเนื้อหำ	 ลักษณะกำรน�ำเสนอเนื้อหำ	 และจุดประสงค์กำรเรียนรู้	 มีแบบฝึกทักษะ	 สอดคล้องตำม 

หลกัสตูรฯ		สำมำรถสัง่พมิพ์เอกสำรท่ีต้องกำรออกทำงเครือ่งพมิพ์ได้	สำมำรถปรบัปรงุข้อมูลให้ทนัสมยัได้ตลอดเวลำ	 

มีเทคโนโลยอี�ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำน	ลดกำรพกพำหนงัสอืสือ่แบบเรยีนจรงิทกุเล่มทกุวชิำ	สำมำรถเกบ็ไว้ใน

อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ทัง้ชนดิพกพำ	(Mobile	Devices)	ใช้เป็นสือ่กำรเรยีนรูส้�ำหรบันกัเรยีนและเป็นเครือ่งมอืส�ำหรบั 

ครูผู้สอนประยุกต์ใช้จัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน	 เพื่อน�ำไปใช้ค้นคว้ำ	 ทบทวน	 เรียนรู้ 

ในเวลำเรียนและนอกเวลำเรียนได้ทุกที่ทุกเวลำ	 ซึ่งประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้พัฒนำให้ก้ำวหน้ำทันสมัยขึ้น 

มีควำมเป็นมัลติมีเดีย	และใช้เทคโนโลยีได้อย่ำงหลำกหลำย	มีกำรเชื่อมโยงภำยในลักษณะ	Hyperlink,	Hypertext,	

Hypermedia	สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบท	กำรน�ำเสนอของแต่ละเนื้อหำ	ท�ำให้เนื้อหำที่ซับซ้อนและยำกต่อ

กำรเข้ำใจ	ท�ำให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีควำมน่ำสนใจ	มุ่งเน้นถ่ำยทอดเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรฯ	โดยมี	 

ส่วนประกอบที่ส�ำคัญ	คือ	ตัวอักษร	เสียง	ภำพนิ่ง	ภำพเคลื่อนไหว	ภำพวีดิทัศน์และกำรมีปฏิสัมพันธ์	ดังรำยละเอียด

ต่อไปนี้	

	 1.	 ตัวอักษรเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐำน	 สำมำรถเลือกรูปแบบ	 เลือกสีและขนำดของตัวอักษรได้ 

นอกจำกนี้	แล้วยังใช้ตัวอักษรเพื่อเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ์หรือที่เรียกว่ำ	ไฮเปอร์เท็กซ์	(Hypertext)	เช่น	กำรคลิก

ที่ตัวอักษรเพื่อเชื่อมโยงไปยังที่ต่ำง	ๆ	กำรจัดเป็นลักษณะของเมนู	(Menu)	เพื่อให้ผู้ใช้เลือกข้อมูลที่จะเรียนรู้

	 2.	เสียง	เสียงในมัลติมีเดียจะจัดอยู่ในรูปข้อมูล	และสำมำรถเล่นซ�้ำได้จำกเครื่องคอมพิวเตอร์	กำรใช้

เสยีงในมลัตมิเีดยีเพือ่น�ำเสนอข้อมลู	หรอืสร้ำงสภำพแวดล้อมให้น่ำสนใจขึน้	เช่น	เสียงหวัใจเต้น	เสียงน�ำ้ไหล	เป็นต้น	

เสียงสำมำรถใช้เสริมตัวอักษร	หรือน�ำเสนอวัสดุที่ปรำกฏบนจอได้เป็นอย่ำงดี	

	 3.	ภำพนิ่ง	เป็นภำพกรำฟิกที่ไม่มีกำรเคลื่อนไหว	เช่น	ภำยถ่ำย	ภำพวำด	เป็นต้นภำพนิ่ง	มีบทบำทต่อ

มัลติมีเดียมำก	 เนื่องจำกภำพจะให้ผลในกำรเรียนรู้ด้วยกำรมองเห็น	 ช่วยขยำยควำมเข้ำใจในเนื้อหำควำมรู้ที่เป็น

ข้อควำมตัวอักษร

	 4.	ภำพเคลื่อนไหว	คือ	กำรเคลื่อนไหวของภำพกรำฟิกในลักษณะต่ำง	ๆ	เพื่อท�ำให้เกิดควำมน่ำสนใจ 

หรือท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจ	ได้ง่ำยขึ้น	 เช่น	กำรเต้นของหัวใจ	กำรท�ำงำนของลูกสูบ	ภำพเคลื่อนไหวมีขอบเขตตั้งแต่ 

กำรสร้ำงภำพนิ่งด้วยกรำฟิกอย่ำงง่ำย	 จำกนั้นใช้โปรแกรมสร้ำงภำพเคลื่อนไหวท�ำให้ภำพนิ่งนั้นเคลื่อนไหวได้ 

ตำมต้องกำร

	 5.	ภำพวดีทิศัน์	กำรใช้มลัตมิเีดยีในอนำคตจะเกีย่วข้องกบักำรน�ำเอำภำพวดีทัีศน์ซึง่อยูใ่นรปูของดจิิทัล	

รวมเข้ำกับโปรแกรมประยุกต์น�ำเสนอในลักษณะที่เรียกว่ำดิจิทัลวิดีโอ	 (Digital	 Video)	 โดยมีคุณภำพทัดเทียมกับ

ภำพที่เห็นจำกจอโทรทัศน์	ดังนั้นดิจิทัลวิดีโอและเสียงจึงเป็นส่วนที่ผนวกเข้ำสู่กำรน�ำเสนอ	และสำมำรถน�ำเสนอได้

ทันทีผ่ำนจอคอมพิวเตอร์	และเสียงออกทำงล�ำโพงโดยผ่ำนกำร์ดเสียง	(Sound	Card)										

	 6.	กำรเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ์	หมำยถึงกำรที่ผู้ใช้มัลติมีเดียสำมำรถเลือกข้อมูลได้ตำมควำมต้องกำร

โดยใช้ตัวอักษร	หรือปุ่มในกำรเชื่อมโยง	ซึ่งนับได้ว่ำเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่ำหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์
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         คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย                            (Multimedia  e-Publishing Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

	 ในส่วนของกำรด�ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย	

(Multimedia	 e-Publishing	 Application)	 ของส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน	 จะมีเนื้อหำสอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	พุทธศักรำช	2551	ใน	5	กลุ่มสำระกำรเรียนรู้	ได้แก่	กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ภำษำไทย	คณิตศำสตร์	 วิทยำศำสตร์	 สังคมศึกษำ	ศำสนำ	และวัฒนธรรม	และภำษำต่ำงประเทศ	 (ภำษำอังกฤษ)	

ได้มีกำรวิเครำะห์หลักสูตร	 มำตรฐำนกำรเรียนรู้	 ตัวช้ีวัด	 ออกแบบโครงสร้ำงเนื้อหำ	 วิธีกำรน�ำเสนอ	 และก�ำหนด 

จุดประสงค์ให้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ของผู้เรียน	รำยละเอียดดังนี้
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         คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย                            (Multimedia  e-Publishing Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย	

(Multimedia e-Publishing Application) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	1

เรื่อง มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์กำรเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

พยัญชนะไทยพำเพลิน มำตรฐำน		ท	1.1		
ใช้กระบวนกำรอ่ำน
สร้ำงควำมรู้	และควำมคิด
เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหำในกำรด�ำเนนิชีวติ
และมีนิสัยรักกำรอ่ำน
มำตรฐำน		ท	2.1		
ใช้กระบวนกำรเขียน
เขียนสื่อสำร	
เขียนเรียงควำม 
ย่อควำม	และเขียนเรือ่งรำว 
ในรูปแบบต่ำง	ๆ	
เขียนรำยงำนข้อมูล
สำรสนเทศและรำยงำน
กำรศึกษำค้นคว้ำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ท		1.1	ป.1/1	
อ่ำนออกเสียงค�ำ	
ค�ำคล้องจอง	
และข้อควำมสั้นๆ
ท		2.1	ป.1/1	
คัดลำยมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัด

1.	จดจ�ำ	อ่ำนออกเสียง	
และเขียนพยัญชนะไทย
ทั้ง	44	ตัว	ได้
2.	บอกควำมแตกต่ำงกัน
ระหว่ำงพยัญชนะ
ที่อ่ำนออกเสียงคล้ำยกัน

เสน่ห์สระไทย มำตรฐำน		ท	1.1		
ใช้กระบวนกำรอ่ำน
สร้ำงควำมรู้	และควำมคิด
เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหำในกำรด�ำเนนิชีวติ
และมีนิสัยรักกำรอ่ำน
มำตรฐำน		ท	2.1		
ใช้กระบวนกำรเขียน
เขียนสื่อสำร	
เขียนเรียงควำม 
ย่อควำม	และเขียนเรือ่งรำว 
ในรูปแบบต่ำง	ๆ	
เขียนรำยงำนข้อมูล
สำรสนเทศและรำยงำน
กำรศึกษำค้นคว้ำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ท		1.1	ป.1/1	
อ่ำนออกเสียงค�ำ	
ค�ำคล้องจอง	
และข้อควำมสั้นๆ
ท		2.1	ป.1/1	
คัดลำยมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัด

1.	ออกเสียงสระไทยได้
2.	เขียนสระไทยได้
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เสน่ห์วรรณยุกต์ไทย มำตรฐำน		ท	1.1		

ใช้กระบวนกำรอ่ำน

สร้ำงควำมรู้	และควำมคิด

เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ

แก้ปัญหำในกำรด�ำเนนิชวิีต	

และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท	1.1	ป.1/1	

อ่ำนออกเสียงค�ำ	

ค�ำคล้องจอง	

และข้อควำมสั้น	ๆ

1.	สอนเสียงและรูป

วรรณยุกต์ง่ำย	ๆ

2.	กำรสะกดค�ำง่ำย	ๆ

ตัวเลขไทย มำตรฐำน	ท	4.1	

เข้ำใจธรรมชำติของภำษำ

และหลักภำษำไทย		

กำรเปลี่ยนแปลงของ

ภำษำและพลังของภำษำ			

ภูมิปัญญำทำงภำษำ	

และรักษำภำษำไทยไว้

เป็นสมบัติของชำติ

ท	4.1	ป.	1/1	

บอกและเขียนพยัญชนะ	

สระ	วรรณยุกต์	

และเลขไทย

1.	อ่ำนเลขไทยได้

2.	เขียนเลขไทยได้

สะกดค�ำและประสมค�ำ

ที่ไม่มีตัวสะกด

ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน

สร้ำงควำมรู้และควำมคิด

เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจแก้

ปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิต

และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท	1.1	ป.1/1	

อ่ำนออกเสียงค�ำ	

ค�ำคล้องจอง	

และข้อควำมสั้น	ๆ

1.	ประสมค�ำได้

2.	อ่ำนสะกดค�ำ	

และบอกควำมหมำย

ของค�ำได้

กำรอ่ำนสะกดค�ำ

และประสมค�ำที่มีตัวสะกด

ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน

สร้ำงควำมรู้และควำมคิด

เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจแก้

ปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิต

และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท	1.1	ป.1/1	อ่ำนออก

เสียงค�ำ	ค�ำคล้องจอง	และ

ข้อควำมสั้นๆ

1.	ประสมค�ำได้

2.	อ่ำนสะกดค�ำ	

และบอกควำมหมำย

ของค�ำได้

กำรอ่ำนค�ำที่มีพยัญชนะ

ควบกล�้ำ

มำตรฐำน		ท	1.1		

ใช้กระบวนกำรอ่ำน

สร้ำงควำมรู้	และควำมคิด

เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ

แก้ปัญหำในกำรด�ำเนนิชวิีต	

และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท		1.1	ป.1/1	

อ่ำนออกเสียงค�ำ	

ค�ำคล้องจอง	

และข้อควำมสั้น	ๆ

อ่ำนออกเสียงค�ำควบกล�้ำ

ได้
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กำรอ่ำนค�ำที่มีอักษรน�ำ มำตรฐำน		ท	1.1		

ใช้กระบวนกำรอ่ำน

สร้ำงควำมรู้	และควำมคิด

เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจแก้

ปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิต	

และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท		1.1	ป.1/1	

อ่ำนออกเสียงค�ำ	

ค�ำคล้องจอง	

และข้อควำมสั้นๆ

1.	อ่ำนออกเสียงค�ำ

ที่มีอักษรน�ำได้

อ่ำนนิทำนอีสปประยุกต์	

ชุดที่	1

มำตรฐำน		ท	1.1	

ใช้กระบวนกำรอ่ำน

สร้ำงควำมรู้และควำมคิด

เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ	

แก้ปัญหำในกำรด�ำเนนิชวิีต

และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท		1.1	ป.	1/4

เล่ำเรื่องย่อจำกเรื่องที่อ่ำน

1.	ฟังนิทำน

แล้วตอบค�ำถำมได้

อ่ำนนิทำนอีสปประยุกต์	

ชุดที่	2

มำตรฐำน			ท	3.1	

สำมำรถเลือกฟังและดู

อย่ำงมีวิจำรณญำณ	และ

พูดแสดงควำมรู้	ควำมคิด 

และ	ควำมรู้สึก

ในโอกำสต่ำง	ๆ	

อย่ำงมีวิจำรณญำณ

และสร้ำงสรรค์

ปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิต

และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

มำตรฐำน			ท	3.1	

สำมำรถเลือกฟังและดู

อย่ำงมีวิจำรณญำณ	

และพูดแสดงควำมรู ้

ควำมคิด	และ	ควำมรู้สึก

ในโอกำสต่ำง	ๆ	

อย่ำงมีวิจำรณญำณ

และสร้ำงสรรค์

ท		3.1	ป.1/2	ตอบค�ำถำม

และเล่ำเรื่องที่ฟังและดู	

ทั้งที่เป็นควำมรู้และควำม

บันเทิง

2.	บอกคติสอนใจ

จำกเรื่องที่ฟังได้
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

บทอำขยำนรักเมืองไทย ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน
สร้ำงควำมรู้	และควำมคิด
เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหำในกำรด�ำเนนิชวิีต	
และมีนิสัยรักกำรอ่ำน
ท	5.1	เข้ำใจและแสดง
ควำมคิดเห็น	วิจำรณ์
วรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอย่ำงเห็นคุณค่ำ
และน�ำมำประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง

ท		1.1	ป.1/1	อ่ำนออก
เสียงค�ำ	ค�ำคล้องจอง	
และข้อควำมสั้น	ๆ	
ป.1/3	ตอบค�ำถำม
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน
ท	5.1	ป.1/1	บอกข้อคิด
ที่ได้จำกกำรอ่ำนหรือ
กำรฟังวรรณกรรมร้อยแก้ว
และร้อยกรองส�ำหรับเด็ก	
ป.1/2	ท่องจ�ำบทอำขยำน
ตำมที่ก�ำหนด	และบท 
ร้อยกรองตำมควำมสนใจ

อ่ำนบทอำขยำน
แล้วตอบค�ำถำมได้

กลอนดอกสร้อย ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน
สร้ำงควำมรู้	และควำมคิด
เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจแก้
ปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิต	
และมีนิสัยรักกำรอ่ำน
ท	5.1	เข้ำใจและแสดง
ควำมคิดเห็น	วิจำรณ์
วรรณคดีและวรรณกรรม
ไทย	อย่ำงเห็นคุณค่ำ	
และน�ำมำประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง		

ท		1.1	ป.1/1	
อ่ำนออกเสียงค�ำ	
ค�ำคล้องจอง	
และข้อควำมสั้น	ๆ	
ป.1/3	ตอบค�ำถำม
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน
ท	5.1	ป.1/1	บอกข้อคิด
ที่ได้จำกกำรอ่ำนหรือ
กำรฟังวรรณกรรมร้อยแก้ว
และร้อยกรองส�ำหรับเด็ก	
ป.1/2	ท่องจ�ำบทอำขยำน
ตำมที่ก�ำหนด	และบท 
ร้อยกรองตำมควำมสนใจ

อ่ำนกลอนดอกสร้อย
แล้วตอบค�ำถำมได้

เรื่องอ่ำนสอนใจ มำตรฐำน		ท	1.1		
ใช้กระบวนกำรอ่ำน
สร้ำงควำมรู้	และควำมคิด
เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหำในกำรด�ำเนนิชวิีต	
และมีนิสัยรักกำรอ่ำน
ในกำรด�ำเนินชีวิต	
และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท	1.1	ป.1/3	ตอบค�ำถำม
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน	
ท.	1/4	เล่ำเรื่องย่อ
จำกเรื่องที่อ่ำน	
ท.	1/5	คำดคะเนเหตุกำรณ์
จำกเรื่องที่อ่ำน	
ท.	1/6	อ่ำนหนังสือตำม
ควำมสนใจอย่ำงสม�่ำเสมอ
และน�ำเสนอเรื่องที่อ่ำน

อ่ำนเรื่องอ่ำนสอนใจ
แล้วตอบค�ำถำมได้
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
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เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ท	5.1	เข้ำใจและแสดง
ควำมคิดเห็น	วิจำรณ์
วรรณคดีและวรรณกรรม
ไทย	อย่ำงเห็นคุณค่ำ
และน�ำมำประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง

มำรยำทในกำรอ่ำน ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน
สร้ำงควำมรู้และควำมคิด
เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ	
แก้ปัญหำในกำรด�ำเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักกำรอ่ำน	

ท	1.1	ป.1/8	
มีมำรยำท	ในกำรอ่ำน

1.	บอกควำมส�ำคัญ
ของกำรอ่ำนหนังสือได้	

กำรสื่อสำรด้วยค�ำและ
ประโยคง่ำยๆ

มำตรฐำน	ท	2.1	ใช้
กระบวนกำรเขียนเขียน
สื่อสำร	เขียนเรียงควำม	
ย่อควำม	และเขียน
เรื่องรำวในรูปแบบต่ำง	ๆ 
เขียนรำยงำนข้อมูล
สำรสนเทศและรำยงำน
กำรศึกษำค้นคว้ำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ท	2.1	ป.1/2	
เขียนสื่อสำรด้วยค�ำ
และประโยคง่ำยๆ

2.	บอกมำรยำท
ในกำรอ่ำนที่ดีได้

ค�ำคล้องจอง มำตรฐำน		ท	1.1		
ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำง
ควำมรู้	และควำมคิดเพื่อ
น�ำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหำ
ในกำรด�ำเนินชีวิต	
และมีนิสัยรักกำรอ่ำน
มำตรฐำน		ท	4.1	เข้ำใจ
ธรรมชำติของภำษำและ
หลักภำษำไทย		กำร
เปลี่ยนแปลงของภำษำ
และพลังของภำษำ		
ภูมิปัญญำทำงภำษำ		
และรักษำภำษำไทยไว้
เป็นสมบัติของชำติ

ท		1.1	ป.1/1	
อ่ำนออกเสียงค�ำ	
ค�ำคล้องจอง	
และข้อควำมสั้น	ๆ	
ป.1/2	
บอกควำมหมำยของค�ำ	
และข้อควำมที่อ่ำน
ท	4.1	ป.1/4	
ต่อค�ำคล้องจองง่ำย	ๆ

อ่ำนและเขียนค�ำ
คล้องจองได้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

มำรยำทในกำรเขียน มำตรฐำน	ท	2.1	

ใช้กระบวนกำรเขียน

เขียนสื่อสำร	

เขียนเรียงควำม	ย่อควำม	

และเขียนเรื่องรำวในรูป

แบบต่ำง	ๆ	เขียนรำยงำน

ข้อมูลสำรสนเทศ	และ

รำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ

อย่ำงมีประสิทธิภำพ	

ท	2.1	ป.1/3	

มีมำรยำทในกำรเขียน			

มีมำรยำทในกำรเขียน

หนังสือ

กำรฝึกกำรฟังและปฏิบัติ

ตำมค�ำแนะน�ำค�ำสั่งต่ำงๆ	

ท	3.1	สำมำรถเลือกฟัง

และดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ	

และพูดแสดงควำมรู้	

ควำมคิด	และ	ควำมรู้สึก

ในโอกำสต่ำงๆ	อย่ำง

มีวิจำรณญำณและ

สร้ำงสรรค์

ท	3.1	ป.1/1	

ฟังค�ำแนะน�ำ	ค�ำสั่งง่ำย	ๆ	

และปฏิบัติตำม

ฟังค�ำแนะน�ำ	ค�ำสั่งง่ำย	ๆ	

และปฏิบัติตำมได้

กำรจับใจควำม ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน

สร้ำงควำมรู้และควำมคิด

เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจแก้

ปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิต

และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท	3.1	สำมำรถเลือกฟัง

และดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ	

และพูดแสดงควำมรู ้

ควำมคิด	และควำมรู้สึก 

ในโอกำสต่ำง	ๆ

อย่ำงมีวิจำรณญำณ

และสร้ำงสรรค์

ท	1.1	ป.1/3	ตอบค�ำถำม

เกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน

ท.	3.1	ป.1/3	พูดแสดง

ควำมคิดเห็นและควำม

รู้สึกจำกเรื่องที่ฟังและดู

1.	บอกหลักและวิธีกำร

จับใจควำมได้

2.	จับใจควำม

จำกเรื่องที่อ่ำนได้

กำรแสดงควำมคิดเห็น ท	2.1	ใช้กระบวนกำรเขยีน 

เขียนสือ่สำร	เขียนเรยีงควำม	

ย่อควำม	และเขียนเรือ่งรำว

ในรูปแบบต่ำง	ๆ

ท	2.1	ป.1/3	

มีมำรยำทในกำรเขียน	

ท	3.1	ป.1/4	พูดสื่อสำร

ได้ตำมวัตถุประสงค์

พูดและเขียน

แสดงควำมคิดเห็นได้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เขียนรำยงำนข้อมูล

สำรสนเทศและรำยงำน

กำรศึกษำค้นคว้ำ

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ท	3.1	สำมำรถเลือกฟัง

และดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ	

และพูดแสดงควำมรู ้

ควำมคิด	และควำมรู้สึก 

ในโอกำสต่ำง	ๆ	

อย่ำงมีวิจำรณญำณ

และสร้ำงสรรค์

กำรเตรียมพร้อม

เรื่องกำรพูดสื่อสำร

ในชีวิตประจ�ำวัน

ท	3.1	สำมำรถเลือกฟัง

และดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ	

และพูดแสดงควำมรู้	

ควำมคิด	และ	ควำมรู้สึก

ในโอกำสต่ำงๆ	อย่ำง

มีวิจำรณญำณและ

สร้ำงสรรค์

ท	3.1	ป.1/4	

พูดสื่อสำร

ได้ตำมวัตถุประสงค์

พูดสื่อสำร

ในชีวิตประจ�ำวันได้

มำรยำทในกำรฟัง	กำรดู	

และกำรพูด

ท	3.1	สำมำรถเลือกฟัง

และดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ	

และพูดแสดงควำมรู ้

ควำมคิด	และควำมรู้สึก

ในโอกำสต่ำง	ๆ	

อย่ำงมีวิจำรณญำณ

และสร้ำงสรรค์

ท	3.1	ป.1/5	มีมำรยำทใน

กำรฟัง	กำรดู	และกำรพูด

มีมำรยำทกำรฟัง	

กำรดู	กำรพูด

เรียนรู้กำรอ่ำนเขียนสะกด

ค�ำและสระเปลี่ยนรูป

ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติของ 

ภำษำและหลักภำษำไทย		

กำรเปลี่ยนแปลงของ

ภำษำและพลังของภำษำ		

ภูมิปัญญำทำงภำษำ		

และรักษำภำษำไทย

ไว้เป็นสมบัติของชำติ

ท	4.1	ป.1/2	

เขียนสะกดค�ำ

และบอกควำมหมำยของค�ำ	

1.	มีทักษะพื้นฐำน

ด้ำนตัวอักษร	สระ	

และตัวสะกดต่ำง	ๆ	

2.	อ่ำนและเขียนค�ำ

ที่มีตัวสะกดได้ถูกต้อง
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กำรอ่ำนสัญลักษณ์ต่ำงๆ	
ที่พบเห็นในชีวิตประจ�ำวัน

ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน
สร้ำงควำมรู้และควำมคิด
เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ	แก้
ปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิต	
และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท	1.1	ป.1/7	บอกควำม
หมำยของเครื่องหมำย
หรือสัญลักษณ์ส�ำคัญที่มัก
พบเห็นในชีวิตประจ�ำวัน

อ่ำนและบอกควำมหมำย
ของเครื่องหมำยหรือ
สัญลักษณ์ที่มักพบเห็นใน
ชีวิตประจ�ำวันได้

กำรเขียนค�ำมำตรำตัว
สะกดตรงตำมมำตรำและ
ไม่ตรงตำมมำตรำ

ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติ
ของภำษำและหลักภำษำ
ไทย	กำรเปลี่ยนแปลงของ
ภำษำและพลังของภำษำ	
ภูมิปัญญำทำงภำษำและ
รักษำภำษำไทยไว้เป็น
สมบัติของชำติ																					

ท	4.1	ป.1/2	เขียนสะกด
ค�ำและบอกควำมหมำย
ของค�ำ

1.	บอกควำมหมำย
ของค�ำที่สะกดด้วยมำตรำ
ต่ำง	ๆ	ได้
2.	บอกตัวสะกดที่ตรงตำม
มำตรำ	และไม่ตรงตำม
มำตรำได้
3.	เขียนค�ำที่สะกด
ด้วยมำตรำต่ำง	ๆ		ได้

กำรสะกดค�ำ	กำรแจก
ลูกค�ำและกำรอ่ำนเป็นค�ำ

ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติของ
ภำษำและหลักภำษำไทย		
กำรเปลี่ยนแปลงของ
ภำษำและพลังของภำษำ			
ภูมิปัญญำทำงภำษำ	และ
รักษำภำษำไทยไว้เป็น
สมบัติของชำติ																					

ท	4.1	ป.1/2	เขียนสะกด
ค�ำและบอกควำมหมำย
ของค�ำ

เขียนสะกดค�ำ	แจกลูกค�ำ	
และอ่ำนเป็นค�ำได้

กำรแต่งประโยคง่ำยๆ ท	4.1		เข้ำใจธรรมชำติ
ของภำษำและหลักภำษำ
ไทย	กำรเปลี่ยนแปลงของ
ภำษำและพลังของภำษำ	
ภูมิปัญญำทำงภำษำ	
และรักษำภำษำไทย
ไว้เป็นสมบัติของชำติ

ท	4.1	ป.1/3	เรียบเรียง
ค�ำเป็นประโยคง่ำย	ๆ

แต่งประโยคง่ำย	ๆ	ได้

ปริศนำค�ำทำย มำตรฐำน	ท	5.1		เข้ำใจ
และแสดงควำมคิดเห็น		
วิจำรณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่ำงเห็น
คุณค่ำและน�ำมำประยุกต์
ใช้ในชีวิตจริง

ท	5.1	ป.	1/1	บอกข้อคิด
ที่ได้จำกกำรอ่ำนหรือกำร
ฟังวรรณกรรมร้อยแก้ว
และร้อยกรองส�ำหรับเด็ก

เล่นและตอบปริศนำ
ค�ำทำยได้
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บทร้องเล่นและเพลง

กล่อมเด็ก

1.	ร้องและเล่นบทร้องเล่น

และเพลงกล่อมเด็กได้	

2.	บอกข้อคิดที่ได้จำก

บทร้องเล่นและเพลง

กล่อมเด็กได้

ท	5.1	ป.1/1	บอกข้อคิด

ที่ได้จำกกำรอ่ำนหรือฟัง

วรรณกรรมร้อยแก้วและ

ร้อยกรองส�ำหรับเด็ก

1.	ร้องและเล่นบทร้องเล่น

และเพลงกล่อมเด็กได้	

2.	บอกข้อคิดที่ได้จำก

บทร้องเล่นและเพลง

กล่อมเด็กได้

กำรท่องจ�ำบทอำขยำน ท	5.1	เข้ำใจและแสดง

ควำมคิดเห็น	วิจำรณ์

วรรณคดีและวรรณกรรม

ไทยอย่ำงเห็นคุณค่ำ	

และน�ำมำประยุกต์ใช้

ในชีวิตจริง

ท	5.1	ป.1/2	ท่องจ�ำบท

อำขยำนตำมที่ก�ำหนดและ

บทร้อยกรองตำมควำม

สนใจ

1.	ท่องจ�ำบทอำขยำนได้

2.	น�ำข้อคิดจำกบท

อำขยำนมำประยุกต์ใช้ได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

จ�ำนวนนับ	1	ถึง	5	และ	0 1.จ�ำนวนใช้บอกปริมำณ

ของสิ่งต่ำงๆ	2.	หนึ่ง	สอง	

สำม	สี่	ห้ำ	เป็นจ�ำนวนนับ

ที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งตำม

ล�ำดับ	3.		ห้ำ	สี่	สำม	สอง	

หนึ่ง	เป็นจ�ำนวนนับที่ลด

ลงทีละหนึ่งตำมล�ำดับ	

4.	ถ้ำไม่มีของจะถือว่ำมี

จ�ำนวนเป็นศูนย์	5.	ศูนย์

ไม่ใช่จ�ำนวนนับ6.		ตัวเลข

ฮินดูอำรบิก	0,	1,	2,	3,	4,	

5		ตัวเลขไทย	0,	1,	2,	3,	

4,	5	เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้

แสดงจ�ำนวน		เขียนเป็น

ตัวหนังสือ	ศูนย์	หนึ่ง	สอง	

สำม	สี่	ห้ำ	ตำมล�ำดับ

ค	1.1	ป.1/1		เขียนและ

อ่ำนตัวเลขฮินดูอำรบิก

และตัวเลขไทยแสดง

ปริมำณของสิ่งของหรือ

จ�ำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่ง

ร้อยและศูนย์

1.		เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ

รูปภำพที่มีจ�ำนวน				1	ถึง	

5	และ	0	ให้	สำมำรถบอก

จ�ำนวนได้2.		เมื่อก�ำหนด

สิ่งของหรือรูปภำพที่มี

จ�ำนวน				1	ถึง	5	และ	0	

ให้	สำมำรถเขียนตัวเลข

ฮินดูอำรบิกแสดงจ�ำนวน

ได้

กำรเปรียบเที่ยบและเรียง

ล�ำดับจ�ำนวน	(ไม่เกิน	5)

จ�ำนวนสองจ�ำนวนเมื่อน�ำ

มำเปรียบเทียบกัน	จะเท่ำ

กัน	มำกกว่ำกัน	หรือน้อย

กว่ำกัน	อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง

เพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น

ค	1.1	ป.1/2		เปรียบ

เทียบและเรียงล�ำดับ

จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่งร้อย

และศูนย์

เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ

รูปภำพที่มีจ�ำนวนไม่เกิน	

5	ให้สองกลุ่มสำมำรถ 

บอกได้ว่ำจ�ำนวนสิ่งของ

หรอืรปูภำพเท่ำกนั	ไม่เท่ำกัน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

และบอกได้ว่ำจ�ำนวนของ

หรือรูปภำพในกลุ่มใด

มำกกว่ำ	หรือน้อยกว่ำ

จ�ำนวนนับ	6	ถึง	9 1.	หก	เจ็ด	แปด	เก้ำ	 

เป็นจ�ำนวนนับที่เพิ่มขึ้น 

ทีละหนึ่งตำมล�ำดับ	

2.		เก้ำ	แปด	เจ็ด	หก	

เป็นจ�ำนวนนับที่ลดลง

ทีละหนึ่งตำมล�ำดับ	3.		

ตัวเลขฮินดูอำรบิก	6,	7,	

8,	9		ตัวเลขไทย	6,	7,	

8,	9	เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้

แสดงจ�ำนวน		เขียนเป็น

ตัวหนังสือ	หก	เจ็ด	แปด	

เก้ำ	ตำมล�ำดับ	4.		1	

ถึง	9	เป็นตัวเลขแสดง

จ�ำนวนนับที่มีหนึ่งหลัก

ค	1.1	ป.1/1		เขียนและ

อ่ำนตัวเลขฮินดูอำรบิก

และตัวเลขไทยแสดง

ปริมำณของสิ่งของหรือ

จ�ำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่ง

ร้อยและศูนย์

1.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ

รูปภำพที่มีจ�ำนวน	1	ถึง	9	

และ	0	ให้สำมำรถ 

บอกจ�ำนวนได้

2.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของ

หรือรูปภำพที่มีจ�ำนวน	 

1	ถึง	9	และ	0	ให้สำมำรถ

เขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก

แสดงจ�ำนวนได้

3.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของ

หรือรูปภำพที่มีจ�ำนวน				

1	ถึง	9	และ	0	ให้สำมำรถ

เขียนตัวเลขไทย

แสดงจ�ำนวนได้

กำรเปรียบเที่ยบและเรียง

ล�ำดับจ�ำนวน	(ไม่เกิน	9)

จ�ำนวนสองจ�ำนวน

เมื่อน�ำมำเปรียบเทียบกัน 

จะเท่ำกัน	มำกกว่ำกัน	

หรือน้อยกว่ำกัน	อย่ำงใด

อย่ำงหนึ่งเพียงอย่ำงเดียว

เท่ำนั้น

ค	1.1	ป.	1/2		

เปรยีบเทยีบและเรยีงล�ำดับ

จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่งร้อย

และศูนย์

เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ

รูปภำพที่มีจ�ำนวนไม่เกิน	

9	ให้สองกลุ่มสำมำรถ 

บอกได้ว่ำจ�ำนวนสิ่งของ

หรือรูปภำพเท่ำกัน	หรือ

ไม่เท่ำกัน	และบอกได้ว่ำ

จ�ำนวนสิ่งของหรือรูปภำพ

ในกลุ่มใดมำกกว่ำ	หรือ

น้อยกว่ำ

ควำมหมำยของกำรบวก กำรบวกเป็นกำรนับรวม

จ�ำนวนสิ่งต่ำง	ๆ	ตั้งแต่

สองกลุ่มขึ้นไป

ค	1.2	ป.1/1		บวก	ลบ	

และบวก	ลบระคนของ

จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง

ร้อยและศูนย์	พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรบวก

ที่ผลบวกไม่เกิน	9	

ให้สำมำรถหำค�ำตอบได้
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กำรบวกจ�ำนวนนับสอง

จ�ำนวนที่ผลบวกไม่เกิน	9

1.	วิธีกำรบวก	เพื่อควำม

รวดเร็วใช้วิธีกำรนับต่อ

จำกจ�ำนวนที่มำกกว่ำ

2.	จ�ำนวนใดบวกกับศูนย์

ได้ผลบวกเท่ำกับจ�ำนวน

นั้น

3.	กำรบวกจ�ำนวนสอง

จ�ำนวน	เมื่อสลับที่กันผล

บวกยังคงเท่ำกัน

ค	1.2	ป.1/1		บวก	ลบ	

และบวก	ลบระคนของ

จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง

ร้อยและศูนย์		พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรบวก

ที่ผลบวกไม่เกิน	9	ให้	

สำมำรถหำค�ำตอบได้

โจทย์ปัญหำกำรบวก	(ผล

บวกไม่เกิน	9)

ขั้นตอนกำรแก้โจทย์

ปัญหำขั้นที่	1			

ขั้นท�ำควำมเข้ำใจปัญหำ

หรือวิเครำะห์ปัญหำ

ขั้นที่	2		ขั้นวำงแผนแก้

ปัญหำ

ขั้นที่	3		ขั้นด�ำเนินกำรแก้

ปัญหำ

ขั้นที่	4		ขั้นตรวจสอบ

ค	1.2	ป.1/2		วิเครำะห์

และหำค�ำตอบของโจทย์

ปัญหำและโจทย์ปัญหำ

ระคนของจ�ำนวนนับไม่

เกินหนึ่งร้อยและศูนย์	

พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม

สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม

สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ

กำรบวกที่ผลบวกไม่เกิน	9	

ให้สำมำรถวิเครำะห์โจทย์

และหำค�ำตอบ	พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบที่ได้

ควำมสมเหตุสมผลของค�ำ

ตอบที่ได้

ควำมหมำยของกำรลบ กำรลบเป็นกำรน�ำจ�ำนวน

หนึ่งออกจำกอีกจ�ำนวน

หนึ่งแล้วหำจ�ำนวนที่เหลือ	

หรือเป็นกำรเปรียบเทียบ

จ�ำนวนสองจ�ำนวนว่ำต่ำง

กันเท่ำใด

ค	1.2	ป.1/1		บวก	ลบ	

และบวก	ลบระคนของ

จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง

ร้อยและศูนย์		พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรลบ

ที่ตัวตั้งไม่เกิน	9	

ให้	สำมำรถหำค�ำตอบได้

กำรลบจ�ำนวนนับที่ตัวตั้ง

ไม่เกิน	9

1.	จ�ำนวนใดลบด้วยศูนย์

ได้ผลลบเท่ำกับจ�ำนวนนั้น	

2.	กำรลบมีควำมสัมพันธ์

กับกำรบวก	กล่ำวคือ	

ผลลบของจ�ำนวนสอง

จ�ำนวนใด	ๆ	เมื่อบวกกับ

ตัวลบจะเท่ำกับตัวตั้ง	

ค	1.2	ป.1/1		บวก	ลบ	

และบวก	ลบระคนของ

จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง

ร้อยและศูนย์		พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรลบ

ที่ตัวตั้งไม่เกิน	9	

ให้	สำมำรถหำค�ำตอบได้
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โจทย์ปัญหำกำรลบ	 ขั้นตอนกำรแก้โจทย์

ปัญหำขั้นที่	1		

ขั้นท�ำควำมเข้ำใจปัญหำ

หรือวิเครำะห์ปัญหำ

ขั้นที่	2		ขั้นวำงแผน

แก้ปัญหำ	ขั้นที่	3	

ขั้นด�ำเนินกำรแก้ปัญหำ

ขั้นที่	4		ขั้นตรวจสอบ

ค	1.2	ป.1/2		วิเครำะห์

และหำค�ำตอบของโจทย์

ปัญหำและโจทย์ปัญหำ

ระคนของจ�ำนวนนับ

ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์	

พร้อมทั้งตระหนักถึง

ควำมสมเหตุสมผล

ของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ

กำรลบที่ตังตั้งไม่เกิน	9	

ให้สำมำรถวิเครำะห์โจทย์

และหำค�ำตอบพร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบที่ได้

จ�ำนวนนับ	10	ถึง	20 1.		สิบ	สิบเอ็ด	สิบสอง	

สิบสำม	...	ยี่สิบ	เป็น

จ�ำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง

ตำมล�ำดับ

2.		ยี่สิบ	สิบเก้ำ	สิบแปด	

...	สิบ	เป็นจ�ำนวนนับที่ลด

ลงทีละหนึ่งตำมล�ำดับ

3.		ตัวเลขฮินดูอำรบิก	10,	

11,	12,	13,	14,	15,	16,	

17,	18,	19,	20		ตัวเลข

ไทย	10,	11,	12,	13,	14,	

15,	16,	17,	18,	19,	20	

เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียน

แสดง	จ�ำนวน		เขียนเป็น

ตัวหนังสือ	สิบ	สิบเอ็ด	สิบ

สอง	สิบสำม	สิบสี่	สิบห้ำ	

สิบหก	สิบเจ็ด	สิบแปด	

สิบเก้ำ	ยี่สิบ	ตำมล�ำดับ

4.		ในกำรเขียนตัวเลข

แสดงจ�ำนวนใดๆ	ใช้

สัญลักษณ์	0,	1,	2,	3,	

4,	5,	6,	7,	8,	9	หรือ	0,	

1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	

9		เรียกสัญลักษณ์นี้ว่ำ	

เลขโดด

ค	1.1	ป.1/1		เขียนและ

อ่ำนตัวเลขฮินดูอำรบิก

และตัวเลขไทยแสดง

ปริมำณของสิ่งของหรือ

จ�ำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่ง

ร้อยและศูนย์

1.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ

รูปภำพที่มีจ�ำนวน				1	

ถึง	20	และ	0	ให้สำมำรถ

บอกจ�ำนวนได้

2.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ

รูปภำพที่มีจ�ำนวน		1	ถึง	

20	และ	0	ให้สำมำรถ

เขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก

แสดงจ�ำนวนได้

3.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ

รูปภำพที่มีจ�ำนวน	1	ถึง	

20	และ	0	ให้สำมำรถ

เขียนตัวเลขไทยแสดง

จ�ำนวนได้

4.	เมื่อก�ำหนดจ�ำนวนนับ

ไม่เกิน	20	ให้สำมำรถ

เขียนตัวเลขแสดงจ�ำนวน

ในรูปกระจำยได้
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5.	10	ถึง	20	เป็นตัวเลข
ที่มีสองหลัก	เลขโดด
ทำงขวำอยู่ในหลักหน่วย	
เลขโดดทำงซ้ำยของหลัก
หน่วยอยู่ในหลักสิบ
6.	10		หมำยถึง		1		สิบ
7.		กำรเขียนแสดง
จ�ำนวนนับใด	ๆ	ในรูป
กระจำย	เป็นกำรเขียน 
ในรูปกำรบวกค่ำของ
เลขโดดในหลักต่ำง	ๆ	
ของ	20		หมำยถึง		2		สิบ	
จ�ำนวนนั้น		11		หมำยถึง		
1		สิบ		กับอีก		1		หน่วย		
12		หมำยถึง		1		สิบ		กับ
อีก		2

กำรเปรียบเทียบและเรียง
ล�ำดับ

1.	จ�ำนวนสองจ�ำนวน
เมื่อน�ำมำเปรียบเทียบกัน
จะเท่ำกัน	มำกกว่ำกัน	
หรือน้อยกว่ำกันอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งเพียงอย่ำงเดียว
เท่ำนั้น2.		=	≠	>	<		เป็น
เครื่องหมำยแสดงกำรเท่ำ
กัน	ไม่เท่ำกัน	มำกกว่ำ	
น้อยกว่ำ	ตำมล�ำดับ

ค	1.1	ป.1/2		เปรียบ
เทียบและเรียงล�ำดับ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่งร้อย
และศูนย์

1.	เมื่อก�ำหนดจ�ำนวนนับ
ไม่เกิน	20	ให้สองจ�ำนวน	
สำมำรถเปรียบเทียบ
จ�ำนวนทั้งสองได้
2.	เมื่อก�ำหนดจ�ำนวนนับ
ไม่เกิน	20	ให้สำมถึงห้ำ
จ�ำนวน	สำมำรถเรียง
ล�ำดับจ�ำนวนทั้งหมดได้

กำรบวกครบสิบและ
กำรบวกจ�ำนวนที่ผลบวก
ไม่เกิน	20

1.	จ�ำนวนใดบวกกับศูนย์
ได้ผลบวกเท่ำกับจ�ำนวน
นั้น
2.	กำรบวกจ�ำนวนสอง
จ�ำนวน	เมื่อสลับที่กันผล
บวกยังคงเท่ำกัน
3.	กำรบวกจ�ำนวน
ที่มำกกว่ำสองจ�ำนวน
ให้บวกทีละสองจ�ำนวน

ค	1.2	ป.1/1		บวก	ลบ	
และบวก	ลบระคนของ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง
ร้อยและศูนย์	พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรบวก
ที่ผลบวกไม่เกิน	20	
ให้สำมำรถหำค�ำตอบ
พร้อมทั้งตระหนักถึง
ควำมสมเหตุสมผล
ของค�ำตอบที่ได้
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กำรลบจ�ำนวนที่ตัวตั้ง

ไม่เกิน	20	

และควำมสัมพันธ์

ของกำรบวกและกำรลบ

1.	จ�ำนวนใดลบด้วยศูนย์

ได้ผลลบเท่ำกับจ�ำนวนนั้น

2.	กำรลบมีควำมสัมพันธ์

กบักำรบวก	กล่ำวคอื	ผลลบ 

ของจ�ำนวนสองจ�ำนวน 

ใด	ๆ	เมื่อบวกกับตัวลบ

จะเท่ำกับตัวตั้ง

ค	1.2	ป.1/1		บวก	ลบ	

และบวก	ลบระคนของ

จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง

ร้อยและศูนย์		พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรลบ

ที่ตัวตั้งไม่เกิน	20	

ให้สำมำรถหำค�ำตอบ

พร้อมทั้งตระหนักถึง

ควำมสมเหตุสมผล

ของค�ำตอบที่ได้

โจทย์ปัญหำกำรบวก	กำร

ลบ	(ไม่เกิน	20)

ขั้นตอนกำรแก้โจทย์

ปัญหำขั้นที่	1		

ขั้นท�ำควำมเข้ำใจปัญหำ

หรือวิเครำะห์ปัญหำ

ขั้นที่	2		ขั้นวำงแผน

แก้ปัญหำ	ขั้นที่	3		

ขั้นด�ำเนินกำรแก้ปัญหำ

ขั้นที่	4		ขั้นตรวจสอบ

ค	1.2	ป.1/2		วิเครำะห์

และหำค�ำตอบของโจทย์

ปัญหำและโจทย์ปัญหำ

ระคนของจ�ำนวนนับไม่

เกินหนึ่งร้อยและศูนย์	

พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม

สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

1.	เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ

กำรบวกที่ผลบวกไม่เกิน	

20	ให้สำมำรถวิเครำะห์

โจทย์และหำค�ำตอบ

พร้อมทั้งตระหนักถึง

ควำมสมเหตุสมผล

ของค�ำตอบที่ได้

2.	เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ

กำรลบที่ตัวตั้งไม่เกิน	20	

ให้สำมำรถวิเครำะห์โจทย์

และหำค�ำตอบ	พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบที่ได้

กำรวัดควำมยำว 1.	กำรวัดควำมยำวของสิ่ง

ใด	ๆ	เป็นกำรวัดระยะจำก

ปลำยข้ำงหนึ่งไปยังปลำย

อีกข้ำงหนึ่ง

ของสิ่งนั้น	ๆ

2.	กำรวัดควำมสูง 

เป็นกำรวัดระยะตรงขึ้นไป

ตำมแนวตั้งฉำกกับพื้น

3.	กำรวัดควำมสูง 

เป็นกำรวัดระยะตรงขึ้นไป

ตำมแนวตั้งฉำกกับพื้น

ค	2.1	ป.1/1		

บอกควำมยำว	น�้ำหนัก	

ปริมำตร	และควำมจุ	โดย

ใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย

มำตรฐำน

1.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของ

ให้สำมำรถวัดควำมยำว

โดยใช้เครื่องวัดที่มีหน่วย

ไม่ใช่หน่วยมำตรฐำน

และบอกควำมยำวได้

2.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของ

ให้สำมำรถวัดควำมสูง

โดยใช้เครื่องวัดที่มีหน่วย

ไม่ใช่หน่วยมำตรฐำน

และบอกควำมสูงได้
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4.	กำรวัดควำมยำว	
ควำมสูง	และระยะทำง	
อำจใช้เครื่องวัดที่มีหน่วย
ไม่ใช่หน่วยมำตรฐำน

3.	เมื่อก�ำหนดเส้นทำง
ระหว่ำงต�ำแหน่ง
สองต�ำแหน่งให้สำมำรถ 
วัดระยะทำงโดยใช ้
เครื่องวัดที่มีหน่วยไม่ใช่
หน่วยมำตรฐำน	 
และบอกระยะทำงได้

กำรชั่ง 1.	กำรช่ังเป็นกำรวดัน�ำ้หนกั 
ของสิ่งต่ำง	ๆ
2.	กำรช่ังอำจใช้เครือ่งมอืช่ัง 
ที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วย
มำตรฐำน

ค	2.1	ป.1/1		
บอกควำมยำว	น�้ำหนัก	
ปริมำตร	และควำมจุ	
โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มำตรฐำน

สำมำรถชั่งสิ่งของ
ที่ก�ำหนดให้โดยใช ้
เครื่องชั่งที่มีหน่วยไม่ใช่
หน่วยมำตรฐำน	
และบอกน�้ำหนักได้

กำรตวง 1.	กำรตวงเป็นกำรวัด
ปริมำตรของเหลว
ของที่ตวงได้	หรืควำมจุ
ของภำชนะ
2.	กำรตวงอำจใช้เคร่ืองตวง 
ที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วย
มำตรฐำน

ค	2.1	ป.1/1		
บอกควำมยำว	น�้ำหนัก	
ปริมำตร	และควำมจุ	
โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มำตรฐำน

สำมำรถตวงสิ่งของ
ที่ก�ำหนดให้โดยใช้
เครื่องตวงที่มีหน่วยไม่ใช่
หน่วยมำตรฐำน	
และบอกปริมำตรได้

จ�ำนวนนับ	21	ถึง	100 1.	ยี่สิบเอ็ด	ยี่สิบสอง	ยี่สิบ
สำม	...	หนึ่งร้อย	เป็น
จ�ำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง
ตำมล�ำดับ
2.	หนึ่งร้อย	เก้ำสิบเก้ำ	
เก้ำสิบแปด	...	ยี่สิบเอ็ด	
เป็นจ�ำนวนนับที่ลดลงที
ละหนึ่งตำมล�ำดับ
3.		ตัวเลขฮินดูอำรบิก	21,	
22,	23,	…	,	100		ตัวเลข
ไทย	21,	22,	23,	...	,	100	
เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียน
แสดงจ�ำนวน		เขียนเป็น
ตัวหนังสือ	อ่ำนว่ำ	ยี่สิบ
เอ็ด	ยี่สิบสอง	ยี่สิบสำม	...		
หนึ่งร้อย	ตำมล�ำดับ

ค	1.1	ป.1/1		
เขียนและอ่ำนตัวเลขฮินดู
อำรบิกและตัวเลขไทย
แสดงปริมำณของสิ่งของ
หรือจ�ำนวนนับที่ไม่เกิน
หนึ่งร้อยและศูนย์

1.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของ
หรือรูปภำพที่มีจ�ำนวน	
1	ถึง	100	และ	0	
ให้สำมำรถบอกจ�ำนวนได้
2.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ
รูปภำพที่มีจ�ำนวน	1	ถึง	
100	และ	0	ให้สำมำรถ
เขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก
แสดงจ�ำนวนได้
3.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของ
หรือรูปภำพที่มีจ�ำนวน				
1	ถึง	100	และ	0	
ให้สำมำรถเขียนตัวเลข
ไทยแสดงจ�ำนวนได้
4.	เมื่อก�ำหนดจ�ำนวนนับ
ไม่เกิน	100	ให้สำมำรถ
เขียนในรูปกระจำยได้
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4.	21	ถึง	99	เป็นตัวเลข

ที่มีสองหลัก	เลขโดด

ทำงขวำอยู่ในหลักหน่วย	

เลขโดดทำงซ้ำย

อยู่ในหลักสิบ

5.	100	เป็นตัวเลขที่ม ี

สำมหลัก	เลขโดดทำงซ้ำย

ของหลักสิบอยู่ในหลักร้อย 

20		หมำยถึง		2		สิบ				

21		หมำยถึง		2		สิบ		กับ

อีก		1		หน่วย	22		

หมำยถึง		2		สิบ		กับอีก		

2		หน่วย	45		หมำยถึง	

4		สิบ	กับอีก	5		หน่วย	

99		หมำยถึง	9	สิบ	กับอีก	

9		หน่วย	100	หมำยถึง	

10		สิบ	หรือ	1	ร้อย

7.	กำรเขียนตัวเลขแสดง

จ�ำนวนนับใด	ๆ	ในรูป

กระจำย	เป็นกำรเขียนใน

รูปกำรบวกค่ำของเลขโดด

ในหลักต่ำง	ๆ	ของจ�ำนวน

นั้น

กำรเปรียบเทียบและเรียง

ล�ำดับจ�ำนวน

1.		จ�ำนวนสองจ�ำนวน

เมื่อน�ำมำเปรียบเทียบกัน

จะเท่ำกัน	มำกกว่ำกัน	

หรือน้อยกว่ำกันอย่ำงใด

อย่ำงหนึ่งเพียงอย่ำงเดียว

เท่ำนั้น

2.		=	≠	>	<		เป็น

เครื่องหมำยแสดงกำร

เท่ำกัน	ไม่เท่ำกัน	มำกกว่ำ	

น้อยกว่ำ	ตำมล�ำดับ

ค	1.1	ป.1/2		

เปรียบเทียบ

และเรียงล�ำดับจ�ำนวนนับ

ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์

1.	เมื่อก�ำหนดจ�ำนวนนับ

ไม่เกิน	100	ให้สองจ�ำนวน	

สำมำรถเปรียบเทียบ

จ�ำนวนได้

2.	เมื่อก�ำหนดจ�ำนวนนับ

ไม่เกิน	100	ให้สำมถึงห้ำ 

จ�ำนวน	สำมำรถเรียงล�ำดบั 

จ�ำนวนได้
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แบบรูปของจ�ำนวน แบบรูปของจ�ำนวน

เป็นชุดของจ�ำนวนที่มี

ควำมสัมพันธ์กันอย่ำงใด

อย่ำงหนึ่งเท่ำนั้น

ค	4.1	ป.1/1		บอกจ�ำนวน

และควำมสัมพันธ์ในแบบ

รูปของจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้น

ทีละ	1	ทีละ	2	และลดลง

ทีละ	1

1.	เมื่อก�ำหนดแบบรูป

ของจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้น

ทีละ	1	และเพิ่มขึ้นทีละ	2	

ให้สำมำรถบอกจ�ำนวน

ที่สัมพันธ์กับแบบรูป	

และบอกควำมสัมพันธ์ได้

2.	เมื่อก�ำหนดแบบรูป

ของจ�ำนวนนับที่ลดลง

ทีละ	1	ให้	สำมำรถบอก

จ�ำนวนทีส่มัพนัธ์กบัแบบรูป	

และบอกควำมสัมพันธ์ได้

รูปเรขำคณิตและแบบรูป

ของรูปเรขำคณิต

1.	กำรจ�ำแนกรูปสี่เหลี่ยม	

รูปสำมเหลี่ยม	รูปวงกลม	

และรูปวงรี	ใช้วิธีพิจำรณำ

ขอบของรูป

2.	กำรจ�ำแนกรูปสี่เหลี่ยม	

และรูปสำมเหลี่ยม	ใช้วิธี

นับจ�ำนวนด้ำนของรูป

-	รูปสี่เหลี่ยมมีด้ำนสี่ด้ำน	

-	รูปสำมเหลี่ยมมีด้ำนสำม

ด้ำน

3.	กำรเขียนรูปสี่เหลี่ยม	

รูปสำมเหลี่ยม	รูปวงกลม	

และรูปวงรี	วิธีหนึ่งเขียน

ได้โดยลำกเส้นไปตำมขอบ

ของสิ่งที่น�ำมำเป็นแบบ

4.	ชุดของรูปเรขำคณิต	

และรูปอื่น	ๆ	ที่มีควำม

สัมพันธ์กันอย่ำงต่อเนื่อง

ในลักษณะของรูปร่ำง	

ขนำด	หรือสี	เป็นแบบรูป

ค	3.1	ป.1/1		จ�ำแนกรูป

สำมเหลี่ยม	รูปสี่เหลี่ยม	

รูปวงกลม	รูปวงรีค	4.1	ป.

1/2		บอกรูปและควำม

สัมพันธ์ในแบบรูปของรูป

ที่มีรูปร่ำง	ขนำด	หรือสีที่

สัมพันธ์กันอย่ำงใดอย่ำง

หนึ่ง		

1.	เมื่อก�ำหนดรูป

เรขำคณิต	ให้สำมำรถ

จ�ำแนกได้ว่ำรูปใดเป็นรูป

สี่เหลี่ยม	รูปสำมเหลี่ยม	

รูปวงกลม	และรูปวงรี

2.	เมื่อก�ำหนดแบบรูป

ของรูปที่มีควำมสัมพันธ์

กันในลักษณะของรูปร่ำง	

หรือขนำด	หรือสีอย่ำงใด

อย่ำงหนึ่ง	ให้สำมำรถบอก

รูปต่อไปที่อยู่ในแบบรูป

นั้นได้
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เวลำ 1.	เวลำแต่ละวันแบ่งออก
เป็น	2	ช่วงใหญ่	ๆ	คือ	
กลำงวันและกลำงคืน	
โดยสังเกตจำกดวงอำทิตย์
2.	เช้ำ	สำย	เที่ยง	บ่ำย		
เย็น	เป็นค�ำที่ใช้บอก
ช่วงเวลำต่ำง	ๆ
3.	วันและสัปดำห ์
มีควำมสัมพันธ์กัน	คือ	 
หนึ่งสัปดำห์มี	7	วัน	ดังนี้																											
วันอำทิตย์	วันจันทร์		
วันอังคำร	วันพุธ	วัน
พฤหัสบดี	วันศุกร์	วันเสำร์

ค	2.1	ป.1/2		
บอกช่วงเวลำ	จ�ำนวนวัน	
และชื่อวันในสัปดำห์

1.	เมื่อก�ำหนดกิจกรรม
หรือเหตุกำรณ์	
ให้สำมำรถบอกได้ว่ำ
กิจกรรมหรือเหตุกำรณ์นั้น
กระท�ำหรือเกิดขึ้น
ในช่วงเวลำใด
2.	สำมำรถบอกจ�ำนวนวัน
ในหนึ่งสัปดำห์		
และชื่อวันในสัปดำห์ได้

กำรบวกจ�ำนวนไม่เกิน
สองหลัก	(ไม่มีทด)

กำรบวกจ�ำนวนทีม่สีองหลกั
ใช้วิธีบวกจ�ำนวนที่อยู่ใน
หลักเดียวกันเข้ำด้วยกัน

ค	1.2	ป.1/1		บวก	ลบ	
และบวก	ลบระคนของ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง
ร้อยและศูนย์		พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรบวก
ที่ผลบวกไม่เกิน	100	และ
ไม่มีกำรทดให้	สำมำรถหำ
ค�ำตอบพร้อมทั้งตระหนัก
ถึงควำมสมเหตุสมผลของ
ค�ำตอบที่ได้	และแสดงวิธี
ท�ำได้

กำรลบจ�ำนวนสองหลัก	
(ไม่มีกระจำย)

กำรลบจ�ำนวนที่มีสองหลัก	
ใช้วิธีน�ำจ�ำนวนที่อยู่ใน
หลักเดียวกันมำลบกัน

ค	1.2	ป.1/1		บวก	ลบ	
และบวก	ลบระคนของ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง
ร้อยและศูนย์		พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำร
ลบที่ตัวตั้งไม่เกิน	100		
และไม่มีกำรกระจำยให้	
สำมำรถหำค�ำตอบพร้อม
ทั้งตระหนักถึงควำมสม
เหตุสมผลของค�ำตอบที่ได้	
และแสดงวิธีท�ำได้

โจทย์ปัญหำกำรบวก	(ผล
บวกไม่่เกิน	100)

ขั้นตอนกำรแก้โจทย์
ปัญหำขั้นที่	1		
ขั้นท�ำควำมเข้ำใจปัญหำ
หรือวิเครำะห์ปัญหำ
ขั้นที่	2		ขั้นวำงแผน
แก้ปัญหำ
ขั้นที่	3		ขั้นด�ำเนินกำร
แก้ปัญหำ
ขัน้ที	่4	ขัน้ตรวจสอบ

ค	1.2	ป.1/2		วิเครำะห์
และหำค�ำตอบของโจทย์
ปัญหำและโจทย์ปัญหำ
ระคนของจ�ำนวนนับไม่
เกินหนึ่งร้อยและศูนย์	
พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม
สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ
กำรบวกที่ผลบวกไม่เกิน	
100	และไม่มีกำรทดให้	
สำมำรถวิเครำะห์โจทย์	
และหำค�ำตอบ		พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบที่ได้
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โจทย์ปัญหำกำรลบ	(ตัวตั้ง
ไม่เกิน	100)

ขั้นตอนกำรแก้โจทย์
ปัญหำขั้นที่	1	ขั้นท�ำควำม
เข้ำใจปัญหำหรือวิเครำะห์
ปัญหำขั้นที่	2	ขั้นวำงแผน
แก้ปัญหำ	ขั้นที่	3	
ขั้นด�ำเนินกำรแก้ปัญหำ
ขั้นที่	4		ขั้นตรวจสอบ

ค	1.2	ป.1/2		วิเครำะห์
และหำค�ำตอบของโจทย์
ปัญหำและโจทย์ปัญหำ
ระคนของจ�ำนวนนับ
ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์	
พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม
สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ
กำรลบที่ตัวตั้งไม่เกิน	100		
และไม่มีกำรกระจำยให้	
สำมำรถวิเครำะห์โจทย์
และหำค�ำตอบ		พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบที่ได้

กำรบวก	ลบระคน กำรบวกลบระคน		
ต้องใช้วงเล็บเพื่อระบุว่ำ
จะต้องหำผลบวก
หรือผลลบคู่ใดก่อน

ค	1.2	ป.1/1		บวก	ลบ	
และบวก	ลบระคนของ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง
ร้อยและศูนย์		พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรบวก
ลบระคนให้		สำมำรถหำ
ค�ำตอบพร้อมทั้งตระหนัก
ถึงควำมสมเหตุสมผลของ
ค�ำตอบที่ได้

โจทย์ปัญหำกำรบวก	
ลบระคน

ขั้นตอนกำรแก้โจทย์
ปัญหำขั้นที่	1	ขั้นท�ำควำม
เข้ำใจปัญหำหรือวิเครำะห์
ปัญหำขั้นที่	2	ขั้นวำงแผน
แก้ปัญหำขั้นที่	3	
ขั้นด�ำเนินกำรแก้ปัญหำ
ขั้นที่	4		ขั้นตรวจสอบ

ค	1.2	ป.1/2		วิเครำะห์
และหำค�ำตอบของโจทย์
ปัญหำและโจทย์ปัญหำ
ระคนของจ�ำนวนนับ
ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์	
พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม
สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ
กำรบวกลบระคนให้		
สำมำรถวิเครำะห์โจทย์
และหำค�ำตอบพร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบที่ได้

กำรสร้ำงโจทย์และโจทย์
ปัญหำ

กำรสร้ำงโจทย์หรือโจทย์
ปัญหำ	จำกสถำนกำรณ์
ต่ำง	ๆ	ที่ก�ำหนดให้	
ต้องอำศัยกำรพิจำรณำ
ควำมสมเหตุสมผลของ
โจทยห์รอืโจทย์ปัญหำที่
สร้ำงขึน้	จำกนั้นด�ำเนิน
กำรหำค�ำตอบ	โดยใช้
ขั้นตอนกำรแก้โจทย์
ปัญหำ	คือ	ขัน้ที	่1		
ข้ันท�ำควำมเข้ำใจปัญหำ
หรือวิเครำะห์ปัญหำ	
ขั้นที่ขั้นที่	2		
ขั้นวำงแผนแก้ปัญหำ	
3	ขั้นด�ำเนินกำรแก้ปัญหำ
ขั้นที่	4	ขั้นตรวจสอบ

ค	1.2	ป.1/2		วิเครำะห์
และหำค�ำตอบของโจทย์
ปัญหำและโจทย์ปัญหำ
ระคนของจ�ำนวนนับ
ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์	
พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม
สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดสถำนกำรณ์
ให้สำมำรถสร้ำงโจทย์
และโจทย์ปัญหำ	พร้อมทั้ง
หำค�ำตอบ	และตระหนกัถึง 
ควำมสมเหตุสมผล
ของค�ำตอบที่ได้
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จ�ำนวนนับ	1	ถึง	5	และ	0 1.	จ�ำนวนใช้บอกปริมำณ

ของสิ่งต่ำง	ๆ

2.	หนึ่ง	สอง	สำม	สี่	ห้ำ	

เป็นจ�ำนวนนับที่เพิ่มขึ้นที

ละหนึ่งตำมล�ำดับ

3.	ห้ำ	สี่	สำม	สอง	หนึ่ง	

เป็นจ�ำนวนนับที่ลดลง

ทีละหนึ่งตำมล�ำดับ

4.	ถ้ำไม่มีของจะถือว่ำมี

จ�ำนวนเป็นศูนย์

5.	ศูนย์ไม่ใช่จ�ำนวนนับ

6.		ตัวเลขฮินดูอำรบิก	0,	 

1,	2,	3,	4,	5	ตัวเลขไทย 

0,	1,	2,	3,	4,	5	 

เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดง

จ�ำนวนเขียนเป็นตัวหนงัสือ	

ศูนย์	หนึ่ง	สอง	สำม	สี่	ห้ำ	

ตำมล�ำดับ

ค	1.1	ป.1/1		เขียนและ

อ่ำนตัวเลขฮินดูอำรบิก

และตัวเลขไทยแสดง

ปริมำณของสิ่งของหรือ

จ�ำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่ง

ร้อยและศูนย์

1.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของ

หรือรูปภำพที่มีจ�ำนวน	

1	ถึง	5	และ	0	ให้สำมำรถ

บอกจ�ำนวนได้

2.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของ

หรือรูปภำพที่มีจ�ำนวน	

1	ถึง	5	และ	0	ให้สำมำรถ

เขียนตัวเลขฮนิดอูำรบกิ

แสดงจ�ำนวนได้

กำรเปรียบเที่ยบ

และเรียงล�ำดับจ�ำนวน	

(ไม่เกิน	5)

จ�ำนวนสองจ�ำนวน

เมื่อน�ำมำเปรยีบเทยีบกนั

จะเท่ำกนั	มำกกว่ำกนั	หรอื

น้อยกว่ำกัน	อย่ำงใด

อย่ำงหนึ่ง	เพียงอย่ำงเดียว

เท่ำนั้น

ค	1.1	ป.1/2		เปรียบ

เทียบและเรียงล�ำดับ

จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่งร้อย

และศูนย์

เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ

รูปภำพที่มีจ�ำนวนไม่เกิน	

5	ให้สองกลุ่มสำมำรถ 

บอกได้ว่ำจ�ำนวนสิ่งของ

หรือรูปภำพเท่ำกัน	

ไม่เท่ำกัน	และบอกได้ว่ำ

จ�ำนวนของหรือรูปภำพ

ในกลุ่มใดมำกกว่ำ	หรือ

น้อยกว่ำ

จ�ำนวนนับ	6	ถึง	9 1.	หก	เจ็ด	แปด	เก้ำ	เป็น

จ�ำนวนนับที่เพิ่มขึ้น

ทีละหนึ่งตำมล�ำดับ

2.	เก้ำ	แปด	เจ็ด	หก	

เป็นจ�ำนวนนับที่ลดลง

ทีละหนึ่งตำมล�ำดับ

ค	1.1	ป.1/1		เขียนและ

อ่ำนตัวเลขฮินดูอำรบิก

และตัวเลขไทยแสดง

ปริมำณของสิ่งของหรือ

จ�ำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่ง

ร้อยและศูนย์

1.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ

รูปภำพที่มีจ�ำนวน	1	ถึง	9	

และ	0	ให้	สำมำรถบอก

จ�ำนวนได้

2.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ

รูปภำพที่มีจ�ำนวน	1	ถึง	9
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3.	ตัวเลขฮินดูอำรบิก	6,	

7,	8,	9		ตัวเลขไทย	6,	7,	

8,	9	เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้

แสดงจ�ำนวน		เขียนเป็น

ตัวหนังสือ	หก	เจ็ด	แปด	

เก้ำ	ตำมล�ำดับ

4.	1	ถึง	9	เป็นตัวเลข

แสดงจ�ำนวนนับที่มีหนึ่ง

หลัก

และ	0	ให้	สำมำรถเขียน

ตัวเลขฮินดูอำรบิกแสดง

จ�ำนวนได้

3.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ

รูปภำพที่มีจ�ำนวน	1	ถึง	9	

และ	0	ให้	สำมำรถเขียน

ตัวเลขไทยแสดงจ�ำนวนได้

กำรเปรียบเที่ยบและเรียง

ล�ำดับจ�ำนวน	(ไม่เกิน	9)

จ�ำนวนสองจ�ำนวน

เมื่อน�ำมำเปรยีบเทยีบกนั

จะเท่ำกนั	มำกกว่ำกนั	หรอื

น้อยกว่ำกัน	อย่ำงใด

อย่ำงหนึ่ง	เพียงอย่ำงเดียว

เท่ำนั้น

ค	1.1	ป.1/2		

เปรียบเทียบ

และเรียงล�ำดับจ�ำนวนนับ

ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์

เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ

รูปภำพที่มีจ�ำนวนไม่เกิน	

9	ให้สองกลุ่มสำมำรถ

บอกได้ว่ำจ�ำนวนสิ่งของ

หรือรูปภำพเท่ำกัน	หรือ

ไม่เท่ำกัน	และบอกได้ว่ำ

จ�ำนวนสิ่งของหรือรูปภำพ

ในกลุ่มใดมำกกว่ำ	หรือ

น้อยกว่ำ

ควำมหมำยของกำรบวก กำรบวกเป็นกำรนับรวม

จ�ำนวนสิ่งต่ำงๆ	ตั้งแต่สอง

กลุ่มขึ้นไป

ค	1.2	ป.1/1		บวก	ลบ	

และบวก	ลบระคนของ

จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง

ร้อยและศูนย์		พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรบวก

ที่ผลบวกไม่เกิน	9	

ให้สำมำรถหำค�ำตอบได้

กำรบวกจ�ำนวนนับสอง

จ�ำนวนที่ผลบวกไม่เกิน	9

1.	วิธีกำรบวก	เพื่อควำม

รวดเร็วใช้วิธีกำรนับ

ต่อจำกจ�ำนวนที่มำกกว่ำ

2.	จ�ำนวนใดบวกกับศูนย์

ได้ผลบวกเท่ำกับจ�ำนวน

นั้น

3.	กำรบวกจ�ำนวนสอง

จ�ำนวน	เมื่อสลับที่กัน

ผลบวกยังคงเท่ำกัน

ค	1.2	ป.1/1		บวก	ลบ	

และบวก	ลบระคนของ

จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง

ร้อยและศูนย์	พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรบวก

ที่ผลบวกไม่เกิน	9	

ให้สำมำรถหำค�ำตอบได้



24
         คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย                            (Multimedia  e-Publishing Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โจทย์ปัญหำกำรบวก	
(ผลบวกไม่เกิน	9)

ขั้นตอนกำรแก้โจทย์
ปัญหำขั้นที่	1	ขั้นท�ำควำม
เข้ำใจปัญหำหรือวิเครำะห์
ปัญหำ	ขัน้ที	่2	ขัน้วำงแผน 
แก้ปัญหำ	ขั้นที่	3
ขั้นด�ำเนินกำรแก้ปัญหำ
ขั้นที่	4		ขั้นตรวจสอบ

ค	1.2	ป.1/2		วิเครำะห์
และหำค�ำตอบของโจทย์
ปัญหำและโจทย์ปัญหำ
ระคนของจ�ำนวนนับไม่
เกินหนึ่งร้อยและศูนย์	
พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม
สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ
กำรบวกที่ผลบวกไม่เกิน	9	
ให้สำมำรถวิเครำะห์โจทย์
และหำค�ำตอบ	พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบที่ได้

ควำมหมำยของกำรลบ กำรลบเป็นกำรน�ำจ�ำนวน
หนึ่งออกจำกอีกจ�ำนวน
หนึ่งแล้วหำจ�ำนวนที่เหลือ	
หรือเป็นกำรเปรียบเทียบ
จ�ำนวนสองจ�ำนวนว่ำ
ต่ำงกันเท่ำใด

ค	1.2	ป.1/1		บวก	ลบ	
และบวก	ลบระคนของ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง
ร้อยและศูนย์		พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรลบ
ที่ตัวตั้งไม่เกิน	9	
ให้สำมำรถหำค�ำตอบได้

กำรลบจ�ำนวนนับที่ตัวตั้ง
ไม่เกิน	9

1.	จ�ำนวนใดลบด้วยศูนย์
ได้ผลลบเท่ำกับจ�ำนวนนั้น
2.	กำรลบมีควำมสัมพันธ์
กบักำรบวก	กล่ำวคอื	ผลลบ
ของจ�ำนวนสองจ�ำนวน 
ใด	ๆ	เมื่อบวกกับตัวลบ
จะเท่ำกับตัวตั้ง	

ค	1.2	ป.1/1		บวก	ลบ	
และบวก	ลบระคนของ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง
ร้อยและศูนย์		พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรลบที่
ตัวตั้งไม่เกิน	9	
ให้สำมำรถหำค�ำตอบได้

โจทย์ปัญหำกำรลบ	 ขั้นตอนกำรแก้โจทย์
ปัญหำขั้นที่	1	ขั้นท�ำควำม
เข้ำใจปัญหำหรือวิเครำะห์
ปัญหำขั้นที่	2	ขั้นวำงแผน
แก้ปัญหำ	ขั้นที่	3		
ขั้นด�ำเนินกำรแก้ปัญหำ
ขั้นที่	4		ขั้นตรวจสอบ

ค	1.2	ป.1/2		วิเครำะห์
และหำค�ำตอบของโจทย์
ปัญหำและโจทย์ปัญหำ
ระคนของจ�ำนวนนับไม่
เกินหนึ่งร้อยและศูนย์	
พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม
สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ
กำรลบที่ตังตั้งไม่เกิน	9	
ให้สำมำรถวิเครำะห์โจทย์
และหำค�ำตอบพร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบที่ได้

จ�ำนวนนับ	10	ถึง	20 1.	สิบ	สิบเอ็ด	สิบสอง
	สิบสำม	...	ยี่สิบ	เป็น
จ�ำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง
ตำมล�ำดับ
2.	ยี่สิบ	สิบเก้ำ	สิบแปด	...	
สิบ	เป็นจ�ำนวนนับที่ลดลง
ทีละหนึ่งตำมล�ำดับ

ค	1.1	ป.1/1		เขียนและ
อ่ำนตัวเลขฮินดูอำรบิก
และตัวเลขไทยแสดง
ปริมำณของสิ่งของหรือ
จ�ำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่ง
ร้อยและศูนย์

1.		เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ
รูปภำพที่มีจ�ำนวน	1	ถึง	
20	และ	0	ให้	สำมำรถ
บอกจ�ำนวนได้
2.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของ
หรือรูปภำพที่มีจ�ำนวน	
1 ถึง	20	และ	0	ให้
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3.	ตัวเลขฮินดูอำรบิก	10,	
11,	12,	13,	14,	15,	16,	
17,	18,	19,	20		ตัวเลข
ไทย	10,	11,	12,	13,	14,	
15,	16,	17,	18,	19,	20	
เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียน
แสดงจ�ำนวน		เขียนเป็น
ตัวหนังสือ	สิบ	สิบเอ็ด	สิบ
สอง	สิบสำม	สิบสี่	สิบห้ำ	
สิบหก	สิบเจ็ด	สิบแปด	
สิบเก้ำ	ยี่สิบ	ตำมล�ำดับ
4.	ในกำรเขียนตัวเลข
แสดงจ�ำนวนใดๆ	ใช้
สัญลักษณ์	0,	1,	2,	3,	
4,	5,	6,	7,	8,	9	หรือ	0,	
1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	
9		เรียกสัญลักษณ์นี้ว่ำ	
เลขโดด
5.	10	ถึง	20	เป็นตัวเลข
ที่มีสองหลัก	เลขโดด
ทำงขวำอยู่ในหลักหน่วย	
เลขโดดทำงซ้ำยของหลัก
หน่วยอยู่ในหลักสิบ
6.	10	หมำยถึง	1	สิบ
7.	กำรเขียนแสดง
จ�ำนวนนับใด	ๆ	ในรูป
กระจำย	เป็นกำรเขียน
ในรูปกำรบวกค่ำของ
เลขโดดในหลักต่ำง	ๆ
ของ	20	หมำยถึง	2	สิบ	
จ�ำนวนนั้น	11	หมำยถึง 
1	สิบ	กับอีก	1	หน่วย	12	
หมำยถึง	1		สิบ	กับอีก	2

สำมำรถเขียนตัวเลขฮินดู
อำรบิกแสดงจ�ำนวนได้
3.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของ
หรือรูปภำพที่มีจ�ำนวน		1	
ถึง	20	และ	0	ให้สำมำรถ
เขียนตัวเลขไทยแสดง
จ�ำนวนได้
4.	เมื่อก�ำหนดจ�ำนวนนับ
ไม่เกิน	20	ให้สำมำรถ
เขียนตัวเลขแสดงจ�ำนวน
ในรูปกระจำยได้
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กำรเปรียบเทียบและเรียง
ล�ำดับ

1.	จ�ำนวนสองจ�ำนวน
เมื่อน�ำมำเปรียบเทียบกัน
จะเท่ำกัน	มำกกว่ำกัน	
หรือน้อยกว่ำกันอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งเพียงอย่ำงเดียว
เท่ำนั้น
2.	=	≠	>	<		เป็น
เครื่องหมำยแสดงกำรเท่ำ
กัน	ไม่เท่ำกัน	มำกกว่ำ	
น้อยกว่ำ	ตำมล�ำดับ

ค	1.1	ป.1/2		เปรียบ
เทียบและเรียงล�ำดับ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่งร้อย
และศูนย์

1.		เมื่อก�ำหนดจ�ำนวนนับ
ไม่เกิน	20	ให้สองจ�ำนวน	
สำมำรถเปรียบเทียบ
จ�ำนวนทั้งสองได้
2.	เมื่อก�ำหนดจ�ำนวนนับ
ไม่เกิน	20	ให้สำมถึงห้ำ
จ�ำนวน	สำมำรถเรียง
ล�ำดับจ�ำนวนทั้งหมดได้

กำรบวกครบสิบและกำร
บวกจ�ำนวนที่ผลบวกไม่
เกิน	20

1.	จ�ำนวนใดบวกกับศูนย์
ได้ผลบวกเท่ำกับจ�ำนวน
นั้น
2.	กำรบวกจ�ำนวนสอง
จ�ำนวน	เมื่อสลับที่กันผล
บวกยังคงเท่ำกัน3.		กำร
บวกจ�ำนวนที่มำกกว่ำสอง
จ�ำนวนให้บวกทีละสอง
จ�ำนวน

ค	1.2	ป.1/1		บวก	ลบ	
และบวก	ลบระคนของ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง
ร้อยและศูนย์		พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรบวก
ที่ผลบวกไม่เกิน	20	ให้	
สำมำรถหำค�ำตอบพร้อม
ทั้งตระหนักถึงควำมสม
เหตุสมผลของค�ำตอบที่ได้

กำรลบจ�ำนวนที่ตัวตั้งไม่
เกิน	20	และควำมสัมพันธ์
ของกำรบวกและกำรลบ

1.	จ�ำนวนใดลบด้วยศูนย์
ได้ผลลบเท่ำกับจ�ำนวนนั้น
2.	กำรลบมีควำมสัมพันธ์
กับกำรบวก	กล่ำวคือ	ผล
ลบของจ�ำนวนสองจ�ำนวน
ใด	ๆ	เมื่อบวกกับตัวลบจะ
เท่ำกับตัวตั้ง

ค	1.2	ป.1/1		บวก	ลบ	
และบวก	ลบระคนของ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง
ร้อยและศูนย์		พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรลบ
ที่ตัวตั้งไม่เกิน	20	
ให้สำมำรถหำค�ำตอบ
พร้อมทั้งตระหนักถึง
ควำมสมเหตุสมผล
ของค�ำตอบที่ได้

โจทย์ปัญหำกำรบวก	กำร
ลบ	(ไม่เกิน	20)

ขั้นตอนกำรแก้โจทย์
ปัญหำขั้นที่	1		
ขั้นท�ำควำมเข้ำใจปัญหำ
หรือวิเครำะห์ปัญหำขั้นที่	
2		ขั้นวำงแผนแก้ปัญหำ
ขั้นที่	3		ขั้นด�ำเนินกำร
แก้ปัญหำ
ขั้นที่	4	ขั้นตรวจสอบ

ค	1.2	ป.1/2		วิเครำะห์
และหำค�ำตอบของโจทย์
ปัญหำและโจทย์ปัญหำ
ระคนของจ�ำนวนนับไม่
เกินหนึ่งร้อยและศูนย์	
พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม
สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

1.	เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ
กำรบวกที่ผลบวกไม่เกิน	
20	ให้	สำมำรถวิเครำะห์
โจทย์และหำค�ำตอบพร้อม
ทั้งตระหนักถึงควำมสม
เหตุสมผลของค�ำตอบที่ได้
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2.		เมื่อก�ำหนดโจทย์
ปัญหำกำรลบที่ตัวตั้ง
ไม่เกิน	20	ให้สำมำรถ
วิเครำะห์โจทย์	และ
หำค�ำตอบ	พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบที่ได้

กำรวัดควำมยำว 1.	กำรวัดควำมยำวของ
สิ่งใด	ๆ	เป็นกำรวัดระยะ
จำกปลำยข้ำงหนึ่งไปยัง
ปลำยอีกข้ำงหนึ่ง
ของสิ่งนั้น	ๆ
2.	กำรวัดควำมสูงเป็นกำร
วัดระยะตรงขึ้นไปตำม
แนวตั้งฉำกกับพื้น
3.	กำรวัดควำมสูงเป็นกำร
วัดระยะตรงขึ้นไปตำม
แนวตั้งฉำกกับพื้น
4.	กำรวัดควำมยำว	
ควำมสูง	และระยะทำง	
อำจใช้เครื่องวัดที่มีหน่วย
ไม่ใช่หน่วยมำตรฐำน

ค	2.1	ป.1/1		
บอกควำมยำว	น�้ำหนัก	
ปริมำตร	และควำมจุ	
โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มำตรฐำน

1.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของให้	
สำมำรถวัดควำมยำว
โดยใช้เครื่องวัดที่มีหน่วย
ไม่ใช่หน่วยมำตรฐำน
และบอกควำมยำวได้
2.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของให้	
สำมำรถวัดควำมสูงโดยใช้
เครื่องวัดที่มีหน่วยไม่ใช่
หน่วยมำตรฐำน
และบอกควำมสูงได้
3.	เมื่อก�ำหนดเส้นทำง
ระหว่ำงต�ำแหน่ง
สองต�ำแหน่งให้สำมำรถ
วัดระยะทำงโดยใช้
เครื่องวัดที่มีหน่วยไม่ใช่
หน่วยมำตรฐำน	
และบอกระยะทำงได้

กำรชั่ง 1.	กำรชั่งเป็นกำรวัดน�้ำ
หนักของสิ่งต่ำง	ๆ
2.	กำรช่ังอำจใช้เครือ่งมอืช่ัง 
ที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วย
มำตรฐำน

ค	2.1	ป.1/1		
บอกควำมยำว	น�้ำหนัก	
ปริมำตร	และควำมจุ	
โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มำตรฐำน

สำมำรถชั่งสิ่งของ
ที่ก�ำหนดให้โดยใช้
เครื่องชั่งที่มีหน่วยไม่ใช่
หน่วยมำตรฐำน	
และบอกน�้ำหนักได้

กำรตวง 1.	กำรตวงเป็นกำรวัด
ปริมำตรของเหลว
ของที่ตวงได้	หรืควำมจุ
ของภำชนะ

2.	กำรตวงอำจใช้เคร่ืองตวง

ค	2.1	ป.1/1		
บอกควำมยำว	น�้ำหนัก	
ปริมำตร	และควำมจุ	
โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มำตรฐำน

สำมำรถตวงสิ่งของ
ที่ก�ำหนดให้โดยใช้
เครื่องตวงที่มีหน่วยไม่ใช่
หน่วยมำตรฐำน	
และบอกปริมำตรได้
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ที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วย
มำตรฐำน

จ�ำนวนนับ	21	ถึง	100 1.	ยี่สิบเอ็ด	ยี่สิบสอง
	ยี่สิบสำม	...	หนึ่งร้อย	
เป็นจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้น
ทีละหนึ่งตำมล�ำดับ
2.	หนึ่งร้อย	เก้ำสิบเก้ำ	
เก้ำสิบแปด	...	ยี่สิบเอ็ด	
เป็นจ�ำนวนนับที่ลดลง
ทีละหนึ่งตำมล�ำดับ
3.	ตัวเลขฮินดูอำรบิก	21,	
22,	23,	…	,	100		ตัวเลข
ไทย	21,	22,	23,	...	,	100	
เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียน
แสดงจ�ำนวน	เขียนเป็นตัว
หนังสือ	อ่ำนว่ำ	ยี่สิบเอ็ด	
ยี่สิบสอง	ยี่สิบสำม
...		หนึ่งร้อย	ตำมล�ำดับ
4.	21	ถึง	99	เป็นตัวเลข
ที่มีสองหลัก	เลขโดด
ทำงขวำอยู่ในหลักหน่วย	
เลขโดดทำงซ้ำย
อยู่ในหลักสิบ
5.	100	เป็นตัวเลขที่มีสำม
หลัก	เลขโดดทำงซ้ำยของ
หลักสิบอยู่ในหลักร้อย.		
20	หมำยถึง		2		สิบ		21		
หมำยถึง	2	สิบ	กับอีก	
1		หน่วย	22	หมำยถึง	2		
สิบ	กับอีก	2	หน่วย	45		
หมำยถึง		4		สิบ		กับอีก		
5		หน่วย	99	หมำยถึง	9		
สิบ	กับอีก	9	หน่วย
100		หมำยถึง		10		สิบ	
หรือ		1		ร้อย

ค	1.1	ป.1/1		เขียนและ
อ่ำนตัวเลขฮินดูอำรบิก
และตัวเลขไทยแสดง
ปริมำณของสิ่งของหรือ
จ�ำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่ง
ร้อยและศูนย์

1.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ
รูปภำพที่มีจ�ำนวน	1	ถึง	
100	และ	0	ให้	สำมำรถ
บอกจ�ำนวนได้
2.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ
รูปภำพที่มีจ�ำนวน	1	ถึง	
100	และ	0	ให้	สำมำรถ
เขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก
แสดงจ�ำนวนได้
3.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ
รูปภำพที่มีจ�ำนวน	1	ถึง	
100	และ	0	ให้	สำมำรถ
เขียนตัวเลขไทยแสดง
จ�ำนวนได้
4.	เมื่อก�ำหนดจ�ำนวนนับ
ไม่เกิน	100	ให้	สำมำรถ
เขียนในรูปกระจำยได้
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7.	กำรเขียนตัวเลข
แสดงจ�ำนวนนับใด	ๆ	
ในรปูกระจำย	เป็นกำรเขยีน 
ในรูปกำรบวกค่ำของ
เลขโดดในหลักต่ำง	ๆ	
ของจ�ำนวนนั้น

กำรเปรียบเทียบและเรียง
ล�ำดับจ�ำนวน

1.	จ�ำนวนสองจ�ำนวน
เมื่อน�ำมำเปรียบเทียบกัน
จะเท่ำกัน	มำกกว่ำกัน	
หรือน้อยกว่ำกันอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งเพียงอย่ำงเดียว
เท่ำนั้น
2.	=	≠	>	<		
เป็นเครื่องหมำยแสดง
กำรเท่ำกัน	ไม่เท่ำกัน	
มำกกว่ำ	น้อยกว่ำ	
ตำมล�ำดับ

ค	1.1	ป.1/2		
เปรียบเทียบ
และเรียงล�ำดับจ�ำนวนนับ
ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์

1.	เมื่อก�ำหนดจ�ำนวนนับ
ไม่เกิน	100	ให้สองจ�ำนวน	
สำมำรถเปรียบเทียบ
จ�ำนวนได้
2.	เมื่อก�ำหนดจ�ำนวนนับ
ไม่เกิน	100	ให้สำมถึงห้ำ 
จ�ำนวน	สำมำรถเรยีงล�ำดับ
จ�ำนวนได้

แบบรูปของจ�ำนวน แบบรูปของจ�ำนวน
เป็นชุดของจ�ำนวน
ที่มีควำมสัมพันธ์กัน
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนั้น

ค	4.1	ป.1/1		
บอกจ�ำนวน
และควำมสัมพันธ์
ในแบบรูปของจ�ำนวน
ที่เพิ่มขึ้นทีละ	1	ทีละ	2	
และลดลงทีละ	1

1.	เมื่อก�ำหนดแบบรูป
ของจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้นที
ละ	1	และเพิ่มขึ้นทีละ	2	
ให้	สำมำรถบอกจ�ำนวนที่
สัมพันธ์กับแบบรูป	และ
บอกควำมสัมพันธ์ได้
2.	เมื่อก�ำหนดแบบรูปของ
จ�ำนวนนับที่ลดลงทีละ	1	
ให้สำมำรถบอกจ�ำนวน
ที่สัมพันธ์กับแบบรูป	
และบอกควำมสัมพันธ์ได้

รูปเรขำคณิตและแบบรูป
ของรูปเรขำคณิต

1.	กำรจ�ำแนกรูปสี่เหลี่ยม	
รูปสำมเหลี่ยม	รูปวงกลม	
และรูปวงรี	ใช้วิธีพิจำรณำ
ขอบของรูป
2.	กำรจ�ำแนกรูปสี่เหลี่ยม	
และรูปสำมเหลี่ยม	ใช้วิธี
นับจ�ำนวนด้ำนของรูป
-		รูปสี่เหลี่ยมมีด้ำนสี่ด้ำน

ค	3.1	ป.1/1		จ�ำแนกรูป
สำมเหลี่ยม	รูปสี่เหลี่ยม	
รูปวงกลม	รูปวงรีค	
4.1	ป.1/2		บอกรูปและ
ควำมสัมพันธ์ในแบบรูป
ของรูปที่มีรูปร่ำง	ขนำด	
หรือสีที่สัมพันธ์กันอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง		

1.	เมื่อก�ำหนดรูป
เรขำคณิตให้สำมำรถ
จ�ำแนกได้ว่ำ	รูปใดเป็นรูป
สี่เหลี่ยม	รูปสำมเหลี่ยม	
รูปวงกลม	และรูปวงรี
2.	เมื่อก�ำหนดแบบรูป
ของรูปที่มีควำมสัมพันธ์
กันในลักษณะของรูปร่ำง
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-		รูปสำมเหลี่ยมมีด้ำน

สำมด้ำน

3.	กำรเขียนรูปสี่เหลี่ยม	

รูปสำมเหลี่ยม	รูปวงกลม	

และรูปวงรี	วิธีหนึ่งเขียน

ได้โดยลำกเส้นไปตำมขอบ

ของสิ่งที่น�ำมำเป็นแบบ

4.	ชุดของรูปเรขำคณิต	

และรูปอื่น	ๆ	ที่มีควำม

สัมพันธ์กันอย่ำงต่อเนื่อง

ในลักษณะของรูปร่ำง	

ขนำด	หรือสี	เป็นแบบรูป

หรือขนำด	หรือสีอย่ำงใด

อย่ำงหนึ่งให้	สำมำรถบอก

รูปต่อไปที่อยู่ในแบบรูป

นั้นได้

เวลำ 1.	เวลำแต่ละวันแบ่งออก

เป็น	2	ช่วงใหญ่	ๆ	คือ	

กลำงวันและกลำงคืน	

โดยสังเกตจำกดวงอำทิตย์

2.	เช้ำ	สำย	เที่ยง	บ่ำย		

เย็น	เป็นค�ำที่ใช้บอกช่วง

เวลำต่ำง	ๆ

3.	วันและสัปดำห์มีควำม

สัมพันธ์กัน	คือ	หนึ่ง

สัปดำห์มี	7	วัน	ดังนี้																											

วันอำทิตย์	วันจันทร์		

วันอังคำร	วันพุธ		

วันพฤหัสบดี	วันศุกร์	

วันเสำร์

ค	2.1	ป.1/2		บอกช่วง

เวลำ	จ�ำนวนวัน	และชื่อ

วันในสัปดำห์

1.	เมื่อก�ำหนดกิจกรรม

หรือเหตุกำรณ์ให้		

สำมำรถบอกได้ว่ำกิจกรรม

หรือเหตุกำรณ์นั้นกระท�ำ

หรือเกิดขึ้นในช่วงเวลำใด

2.	สำมำรถบอกจ�ำนวนวัน

ในหนึ่งสัปดำห์		และชื่อ

วันในสัปดำห์ได้

กำรบวกจ�ำนวนไม่เกิน

สองหลัก	(ไม่มีทด)

กำรบวกจ�ำนวน

ที่มีสองหลัก	ใช้วิธีบวก

จ�ำนวนที่อยู่ในหลัก

เดียวกันเข้ำด้วยกัน

ค	1.2	ป.1/1		บวก	ลบ	

และบวก	ลบระคนของ

จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง

ร้อยและศูนย์		พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรบวก

ที่ผลบวกไม่เกิน	100	และ

ไม่มีกำรทดให้	สำมำรถหำ

ค�ำตอบพร้อมทั้งตระหนัก

ถึงควำมสมเหตุสมผล

ของค�ำตอบที่ได้	

และแสดงวิธีท�ำได้
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กำรลบจ�ำนวนสองหลัก	

(ไม่มีกระจำย)

กำรลบจ�ำนวนที่มีสองหลัก	

ใช้วิธีน�ำจ�ำนวนที่อยู่ใน

หลักเดียวกันมำลบกัน

ค	1.2	ป.1/1		บวก	ลบ	

และบวก	ลบระคนของ

จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง

ร้อยและศูนย์	พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรลบ

ที่ตัวตั้งไม่เกิน	100		

และไม่มีกำรกระจำย

ให้สำมำรถหำค�ำตอบ

พร้อมทั้งตระหนักถึง

ควำมสมเหตุสมผล

ของค�ำตอบที่ได้	

และแสดงวิธีท�ำได้

โจทย์ปัญหำกำรบวก	

(ผลบวกไม่่เกิน	100)

ขั้นตอนกำรแก้โจทย์

ปัญหำขั้นที่	1		

ขั้นท�ำควำมเข้ำใจปัญหำ

หรือวิเครำะห์ปัญหำ

ขั้นที่	2	ขั้นวำงแผนแก้

ปัญหำ

ขั้นที่	3	ขั้นด�ำเนินกำร

แก้ปัญหำ

ขั้นที่	4	ขั้นตรวจสอบ

ค	1.2	ป.1/2		วิเครำะห์

และหำค�ำตอบของโจทย์

ปัญหำและโจทย์ปัญหำ

ระคนของจ�ำนวนนับไม่

เกินหนึ่งร้อยและศูนย์	

พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม

สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ

กำรบวกที่ผลบวกไม่เกิน	

100	และไม่มีกำรทดให้	

สำมำรถวิเครำะห์โจทย์	

และหำค�ำตอบ		พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบที่ได้

โจทย์ปัญหำกำรลบ	

(ตัวตั้งไม่เกิน	100)

ขั้นตอนกำรแก้โจทย์

ปัญหำขั้นที่	1	

ขั้นท�ำควำมเข้ำใจปัญหำ

หรือวิเครำะห์ปัญหำ

ขั้นที่	2		ขั้นวำงแผน

แก้ปัญหำ

ขั้นที่	3		ขั้นด�ำเนินกำร

แก้ปัญหำ

ขั้นที่	4		ขั้นตรวจสอบ

ค	1.2	ป.1/2		วิเครำะห์

และหำค�ำตอบของโจทย์

ปัญหำและโจทย์ปัญหำ

ระคนของจ�ำนวนนับไม่

เกินหนึ่งร้อยและศูนย์	

พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม

สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ

กำรลบที่ตัวตั้งไม่เกิน	100		

และไม่มีกำรกระจำยให้	

สำมำรถวิเครำะห์โจทย์

และหำค�ำตอบ		พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบที่ได้

กำรบวก	ลบระคน กำรบวกลบระคน		

ต้องใช้วงเล็บเพื่อระบุว่ำ

จะต้องหำผลบวก

หรือผลลบคู่ใดก่อน

ค	1.2	ป.1/1		บวก	ลบ	

และบวก	ลบระคนของ

จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง

ร้อยและศูนย์	พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรบวก

ลบระคน	ให้สำมำรถหำ 

ค�ำตอบพร้อมทั้งตระหนัก

ถึงควำมสมเหตุสมผล

ของค�ำตอบที่ได้
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โจทย์ปัญหำกำรบวก	ลบ
ระคน

ขั้นตอนกำรแก้โจทย์
ปัญหำ
ขั้นที่	1		ขั้นท�ำควำม
เข้ำใจปัญหำหรือวิเครำะห์
ปัญหำ
ขั้นที่	2		ขั้นวำงแผนแก้
ปัญหำ
ขั้นที่	3		ขั้นด�ำเนินกำรแก้
ปัญหำ
ขั้นที่	4		ขั้นตรวจสอบ

ค	1.2	ป.1/2		วิเครำะห์
และหำค�ำตอบของโจทย์
ปัญหำและโจทย์ปัญหำ
ระคนของจ�ำนวนนับ
ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์	
พร้อมทั้งตระหนักถึง
ควำมสมเหตุสมผล
ของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ
กำรบวกลบระคนให้		
สำมำรถวิเครำะห์โจทย์
และหำค�ำตอบพร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบที่ได้

กำรสร้ำงโจทย์และโจทย์
ปัญหำ

		กำรสร้ำงโจทย์หรือโจทย์
ปัญหำ	จำกสถำนกำรณ์
ต่ำง	ๆ	ที่ก�ำหนดให้		ต้อง
อำศัยกำรพิจำรณำควำม
สมเหตุสมผลของโจทย์
หรือโจทย์ปัญหำที่สร้ำงขึ้น	
จำกนั้นด�ำเนินกำรหำค�ำ
ตอบโดยใช้ขั้นตอนกำรแก้
โจทย์ปัญหำ	คือ
ขั้นที่	1	ขั้นท�ำควำมเข้ำใจ
ปัญหำหรือวิเครำะห์
ปัญหำ
ขั้นที่	2		ขั้นวำงแผนแก้
ปัญหำ	
ขั้นที่	3		ขั้นด�ำเนินกำรแก้
ปัญหำ
ขั้นที่	4		ขั้นตรวจสอบ

ค	1.2	ป.1/2		วิเครำะห์
และหำค�ำตอบของโจทย์
ปัญหำและโจทย์ปัญหำ
ระคนของจ�ำนวนนับ
ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์	
พร้อมทั้งตระหนักถึง
ควำมสมเหตุสมผล
ของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดสถำนกำรณ์ให้	
สำมำรถสร้ำงโจทย์และ
โจทย์ปัญหำ	พร้อมทั้ง
หำค�ำตอบ	และตระหนัก
ถึงควำมสมเหตุสมผล
ของค�ำตอบที่ได้

จ�ำนวนนับ	1	ถึง	5	และ	0 1.	จ�ำนวนใช้บอกปริมำณ
ของสิ่งต่ำง	ๆ
2.	หนึ่ง	สอง	สำม	สี่	ห้ำ	
เป็นจ�ำนวนนับที่เพิ่มขึ้น
ทีละหนึ่งตำมล�ำดับ
3.	ห้ำ	สี่	สำม	สอง	หนึ่ง	
เป็นจ�ำนวนนับ	ที่ลดลง

ทีละหนึ่ง	ตำมล�ำดับ

ค	1.1	ป.1/1		เขียนและ
อ่ำนตัวเลขฮินดูอำรบิก
และตัวเลขไทยแสดง
ปริมำณของสิ่งของหรือ
จ�ำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่ง
ร้อยและศูนย์

1.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ
รูปภำพที่มีจ�ำนวน	1	ถึง	5 
และ	0	ให้สำมำรถบอก
จ�ำนวนได้
2.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ
รูปภำพที่มีจ�ำนวน	1	ถึง	5 
และ	0	ให้สำมำรถ
เขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก
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4.	ถ้ำไม่มีของจะถือว่ำมี

จ�ำนวนเป็นศูนย์

5.	ศูนย์ไม่ใช่จ�ำนวนนับ

6.	ตัวเลขฮินดูอำรบิก	0, 

1,	2,	3,	4,	5	ตัวเลขไทย 

0,	1,	2,	3,	4,	5	

เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดง

จ�ำนวน		เขียนเป็นตัว

หนังสือ	ศูนย์	หนึ่ง	สอง	

สำม	สี่	ห้ำ	ตำมล�ำดับ

แสดงจ�ำนวนได้

กำรเปรียบเที่ยบและเรียง

ล�ำดับจ�ำนวน	(ไม่เกิน	5)

จ�ำนวนสองจ�ำนวนเมื่อน�ำ

มำเปรียบเทียบกัน	จะเท่ำ

กัน	มำกกว่ำกัน	หรือน้อย

กว่ำกัน	อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง

เพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น

ค	1.1	ป.1/2		

เปรียบเทียบ

และเรียงล�ำดับจ�ำนวนนับ

ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์

เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ

รูปภำพที่มีจ�ำนวนไม่เกิน	

5	ให้สองกลุ่มสำมำรถ 

บอกได้ว่ำจ�ำนวนสิ่งของ

หรอืรปูภำพเท่ำกนัไม่เท่ำกนั 

และบอกได้ว่ำจ�ำนวนของ

หรือรูปภำพในกลุ่มใด

มำกกว่ำ	หรือน้อยกว่ำ

จ�ำนวนนับ	6	ถึง	9 1.	หก	เจ็ด	แปด	เก้ำ	เป็น

จ�ำนวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละ

หนึ่งตำมล�ำดับ

2.	เก้ำ	แปด	เจ็ด	หก	เป็น

จ�ำนวนนับที่ลดลงทีละ

หนึ่งตำมล�ำดับ

3.	ตัวเลขฮินดูอำรบิก	6,	

7,	8,	9		ตัวเลขไทย	6,	7,	

8,	9	เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้

แสดงจ�ำนวน		เขียนเป็น

ตัวหนังสือ	หก	เจ็ด	แปด	

เก้ำ	ตำมล�ำดับ

4.	1	ถึง	9	เป็นตัวเลข

แสดงจ�ำนวนนับ

ที่มีหนึ่งหลัก

ค	1.1	ป.1/1		

เขียนและอ่ำนตัวเลขฮินดู

อำรบิกและตัวเลขไทย

แสดงปริมำณของสิ่งของ

หรือจ�ำนวนนับที่ไม่เกิน

หนึ่งร้อยและศูนย์

1.		เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ

รูปภำพที่มีจ�ำนวน	1	ถึง	9 

และ	0	ให้สำมำรถบอก

จ�ำนวนได้

2.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ

รูปภำพที่มีจ�ำนวน	1	ถึง	9 

และ	0	ให้สำมำรถเขียน

ตัวเลขฮินดูอำรบิกแสดง

จ�ำนวนได้

3.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ

รูปภำพที่มีจ�ำนวน	1	ถึง	9 

และ	0	ให้สำมำรถเขียน

ตัวเลขไทยแสดงจ�ำนวนได้
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กำรเปรียบเที่ยบและเรียง
ล�ำดับจ�ำนวน	(ไม่เกิน	9)

จ�ำนวนสองจ�ำนวนเมื่อน�ำ
มำเปรียบเทียบกัน	จะเท่ำ
กัน	มำกกว่ำกัน	หรือน้อย
กว่ำกัน	อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
เพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น

ค	1.1	ป.1/2		เปรียบ
เทียบและเรียงล�ำดับ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่งร้อย
และศูนย์

เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ
รูปภำพที่มีจ�ำนวนไม่เกิน	
9	ให้สองกลุ่มสำมำรถ 
บอกได้ว่ำจ�ำนวนสิ่งของ
หรือรูปภำพเท่ำกัน	หรือ
ไม่เท่ำกัน	และบอกได้ว่ำ
จ�ำนวนสิ่งของหรือรูปภำพ
ในกลุ่มใดมำกกว่ำ	
หรือน้อยกว่ำ

ควำมหมำยของกำรบวก กำรบวกเป็นกำรนับรวม
จ�ำนวนสิ่งต่ำง	ๆ	ตั้งแต่
สองกลุ่มขึ้นไป

ค	1.2	ป.1/1		บวก	ลบ	
และบวก	ลบระคนของ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง
ร้อยและศูนย์		พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรบวก
ที่ผลบวกไม่เกิน	9	
ให้สำมำรถหำค�ำตอบได้

กำรบวกจ�ำนวนนับสอง
จ�ำนวนที่ผลบวกไม่เกิน	9

1.	วิธีกำรบวก	
เพื่อควำมรวดเร็ว
ใช้วิธีกำรนับต่อจำก
จ�ำนวนที่มำกกว่ำ
2.	จ�ำนวนใดบวกกับศูนย์
ได้ผลบวกเท่ำกับจ�ำนวนนัน้
3.	กำรบวกจ�ำนวนสอง
จ�ำนวน	เมื่อสลับที่กัน
ผลบวกยังคงเท่ำกัน

ค	1.2	ป.1/1		บวก	ลบ	
และบวก	ลบระคนของ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง
ร้อยและศูนย์	พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรบวก
ที่ผลบวกไม่เกิน	9	
ให้สำมำรถหำค�ำตอบได้

โจทย์ปัญหำกำรบวก	(ผล
บวกไม่เกิน	9)

ขั้นตอนกำรแก้โจทย์
ปัญหำ
ขั้นที่1			ขั้นท�ำควำม
เข้ำใจปัญหำหรือวิเครำะห์
ปัญหำ
ขั้นที่	2		ขั้นวำงแผนแก้
ปัญหำ
ขั้นที่	3		ขั้นด�ำเนินกำรแก้
ปัญหำ
ขั้นที่	4		ขั้นตรวจสอบ

ค	1.2	ป.1/2		วิเครำะห์
และหำค�ำตอบของโจทย์
ปัญหำและโจทย์ปัญหำ
ระคนของจ�ำนวนนับไม่
เกินหนึ่งร้อยและศูนย์	
พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม
สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ
กำรบวกที่ผลบวกไม่เกิน	9	
ให้	สำมำรถวิเครำะห์โจทย์
และหำค�ำตอบ	พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบที่ได้
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ควำมหมำยของกำรลบ กำรลบเป็นกำรน�ำจ�ำนวน

หนึ่งออกจำกอีกจ�ำนวน

หนึ่งแล้วหำจ�ำนวนที่เหลือ	

หรือเป็นกำรเปรียบเทียบ

จ�ำนวนสองจ�ำนวนว่ำ

ต่ำงกันเท่ำใด

ค	1.2	ป.1/1		บวก	ลบ	

และบวก	ลบระคนของ

จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง

ร้อยและศูนย์		พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำร

ลบที่ตัวตั้งไม่เกิน	9	ให้	

สำมำรถหำค�ำตอบได้

กำรลบจ�ำนวนนับที่ตัวตั้ง

ไม่เกิน	9

1.	จ�ำนวนใดลบด้วยศูนย์

ได้ผลลบเท่ำกับจ�ำนวนนั้น

2.	กำรลบมีควำมสัมพันธ์

กับกำรบวก	กล่ำวคือ	ผล

ลบของจ�ำนวนสองจ�ำนวน

ใด	ๆ	เมื่อบวกกับตัวลบ

จะเท่ำกับตัวตั้ง	

ค	1.2	ป.1/1		บวก	ลบ	

และบวก	ลบระคนของ

จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง

ร้อยและศูนย์	พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรลบ

ที่ตัวตั้งไม่เกิน	9	

ให้สำมำรถหำค�ำตอบได้

โจทย์ปัญหำกำรลบ	 ขั้นตอนกำรแก้โจทย์

ปัญหำ

ขั้นที่	1	ขั้นท�ำควำมเข้ำใจ

ปัญหำหรือวิเครำะห์

ปัญหำ

ขั้นที่	2	ขั้นวำงแผน

แก้ปัญหำ

ขั้นที่	3		ขั้นด�ำเนินกำรแก้

ปัญหำ

ขั้นที่	4		ขั้นตรวจสอบ

ค	1.2	ป.1/2		วิเครำะห์

และหำค�ำตอบของโจทย์

ปัญหำและโจทย์ปัญหำ

ระคนของจ�ำนวนนับไม่

เกินหนึ่งร้อยและศูนย์	

พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม

สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ

กำรลบที่ตังตั้งไม่เกิน	9	

ให้สำมำรถวิเครำะห์โจทย์

และหำค�ำตอบพร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบที่ได้

จ�ำนวนนับ	10	ถึง	20 1.	สิบ	สิบเอ็ด	สิบสอง	สิบ

สำม	...	ยี่สิบ	เป็นจ�ำนวนที่

เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งตำมล�ำดับ

2.	ยี่สิบ	สิบเก้ำ	สิบแปด	...	

สิบ	เป็นจ�ำนวนนับที่ลดลง

ทีละหนึ่งตำมล�ำดับ

3.	ตัวเลขฮินดูอำรบิก	10,	

11,	12,	13,	14,	15,	16,	

17,	18,	19,	20	ตัวเลขไทย	

10,	11,	12,	13,	14,	

ค	1.1	ป.1/1		เขียนและ

อ่ำนตัวเลขฮินดูอำรบิก

และตัวเลขไทยแสดง

ปริมำณของสิ่งของ

หรือจ�ำนวนนับที่ไม่เกิน

หนึ่งร้อยและศูนย์

1.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ

รูปภำพที่มีจ�ำนวน	1	ถึง	

20	และ	0	ให้	สำมำรถ

บอกจ�ำนวนได้

2.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ

รูปภำพที่มีจ�ำนวน	1	ถึง	

20	และ	0	ให้สำมำรถ

เขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก

แสดงจ�ำนวนได้

3.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ
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15,	16,	17,	18,	19,	20	
เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียน
แสดงจ�ำนวน	เขียนเป็น 
ตัวหนังสือ	สิบ	สิบเอ็ด	สิบ
สอง	สิบสำม	สิบสี่	สิบห้ำ	
สิบหก	สิบเจ็ด	สิบแปด	
สิบเก้ำ	ยี่สิบ	ตำมล�ำดับ
4.	ในกำรเขียนตัวเลข
แสดงจ�ำนวนใดๆ	ใช้
สัญลักษณ์	0,	1,	2,	3,	
4,	5,	6,	7,	8,	9	หรือ	0,	
1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	
9		เรียกสัญลักษณ์นี้ว่ำ	
เลขโดด
5.	10	ถึง	20	เป็นตัวเลข
ที่มีสองหลัก	เลขโดด
ทำงขวำอยู่ในหลักหน่วย	
เลขโดดทำงซ้ำยของหลัก
หน่วยอยู่ในหลักสิบ
6.	10		หมำยถึง	1	สิบ
7.	กำรเขียนแสดงจ�ำนวน
นับใดๆ	ในรูปกระจำย	
เป็นกำรเขียนในรูปกำร
บวกค่ำของเลขโดดใน
หลักต่ำงๆ	ของ20		หมำย
ถึง		2		สิบ	จ�ำนวนนั้น		11	
หมำยถึง		1		สิบ		กับอีก		
1		หน่วย		12		หมำยถึง		
1		สิบ		กับอีก		2

รูปภำพที่มีจ�ำนวน	1	ถึง	
20	และ	0	ให้สำมำรถ
เขียนตัวเลขไทยแสดง
จ�ำนวนได้
4.	เมื่อก�ำหนดจ�ำนวนนับ
ไม่เกิน	20	ให้สำมำรถ
เขียนตัวเลขแสดงจ�ำนวน
ในรูปกระจำยได้

กำรเปรียบเทียบและเรียง
ล�ำดับ

1.		จ�ำนวนสองจ�ำนวน
เมื่อน�ำมำเปรียบเทียบกัน
จะเท่ำกัน	มำกกว่ำกัน	
หรือน้อยกว่ำกันอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งเพียงอย่ำงเดียว
เท่ำนั้น

ค	1.1	ป.1/2		เปรียบ
เทียบและเรียงล�ำดับ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่งร้อย
และศูนย์

1.	เมื่อก�ำหนดจ�ำนวนนับ
ไม่เกิน	20	ให้สองจ�ำนวน	
สำมำรถเปรียบเทียบ
จ�ำนวนทั้งสองได้
2.	เมื่อก�ำหนดจ�ำนวนนับ
ไม่เกิน	20	ให้สำมถึงห้ำ
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2.	=	≠	>	<		เป็น

เครื่องหมำยแสดงกำรเท่ำ

กัน	ไม่เท่ำกัน	มำกกว่ำ	

น้อยกว่ำ	ตำมล�ำดับ

จ�ำนวน	สำมำรถเรียง

ล�ำดับจ�ำนวนทั้งหมดได้

กำรบวกครบสิบและกำร

บวกจ�ำนวนที่ผลบวก

ไม่เกิน	20

1.	จ�ำนวนใดบวกกับศูนย์

ได้ผลบวกเท่ำกับจ�ำนวน

นั้น

2.	กำรบวกจ�ำนวนสอง

จ�ำนวน	เมื่อสลับที่กันผล

บวกยังคงเท่ำกัน

3.	กำรบวกจ�ำนวน

ที่มำกกว่ำสองจ�ำนวน

ให้บวกทีละสองจ�ำนวน

ค	1.2	ป.1/1		บวก	ลบ	

และบวก	ลบระคนของ

จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง

ร้อยและศูนย์		พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรบวก

ที่ผลบวกไม่เกิน	20	

ให้สำมำรถหำค�ำตอบ

พร้อมทั้งตระหนักถึง

ควำมสมเหตุสมผล

ของค�ำตอบที่ได้

กำรลบจ�ำนวนที่ตัวตั้ง

ไม่เกิน	20	

และควำมสัมพันธ์

ของกำรบวกและกำรลบ

1.	จ�ำนวนใดลบด้วยศูนย์

ได้ผลลบเท่ำกับจ�ำนวนนั้น

2.	กำรลบมีควำมสัมพันธ์

กบักำรบวก	กล่ำวคอื	ผลลบ

ของจ�ำนวนสองจ�ำนวน 

ใด	ๆ	เมื่อบวกกับตัวลบ

จะเท่ำกับตัวตั้ง

ค	1.2	ป.1/1		บวก	ลบ	

และบวก	ลบระคนของ

จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง

ร้อยและศูนย์	พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรลบ

ที่ตัวตั้งไม่เกิน	20	

ให้สำมำรถหำค�ำตอบ

พร้อมทั้งตระหนักถึง

ควำมสมเหตุสมผล

ของค�ำตอบที่ได้

โจทย์ปัญหำกำรบวก	

กำรลบ	(ไม่เกิน	20)

ขั้นตอนกำรแก้โจทย์

ปัญหำ

ขั้นที่	1		ขั้นท�ำควำม

เข้ำใจปัญหำหรือวิเครำะห์

ปัญหำ

ขั้นที่	2		ขั้นวำงแผนแก้

ปัญหำ

ขั้นที่	3		ขั้นด�ำเนินกำรแก้

ปัญหำ

ขั้นที่	4		ขั้นตรวจสอบ

ค	1.2	ป.1/2		วิเครำะห์

และหำค�ำตอบของโจทย์

ปัญหำและโจทย์ปัญหำ

ระคนของจ�ำนวนนับไม่

เกินหนึ่งร้อยและศูนย์	

พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม

สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

1.	เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ

กำรบวกที่ผลบวกไม่เกิน	

20	ให้	สำมำรถวิเครำะห์

โจทย์และหำค�ำตอบพร้อม

ทั้งตระหนักถึงควำมสม

เหตุสมผลของค�ำตอบที่ได้

2.	เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ

กำรลบที่ตัวตั้งไม่เกิน	20	

ให้สำมำรถวิเครำะห์โจทย์

และหำค�ำตอบ	พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบที่ได้
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กำรวัดควำมยำว 1.	กำรวัดควำมยำว

ของสิ่งใด	ๆ	เป็นกำรวัด

ระยะจำกปลำยข้ำงหนึ่ง

ไปยังปลำยอีกข้ำงหนึ่ง

ของสิ่งนั้น	ๆ

2.	กำรวัดควำมสูง

เป็นกำรวัดระยะตรงขึ้นไป

ตำมแนวตั้งฉำกกับพื้น

3.	กำรวัดควำมสูง

เป็นกำรวัดระยะตรงขึ้นไป

ตำมแนวตั้งฉำกกับพื้น

4.	กำรวัดควำมยำว	

ควำมสูง	และระยะทำง	

อำจใช้เครื่องวัดที่มีหน่วย

ไม่ใช่หน่วยมำตรฐำน

ค	2.1	ป.1/1		

บอกควำมยำว	น�้ำหนัก	

ปริมำตร	และควำมจุ	

โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย

มำตรฐำน

1.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของให้	

สำมำรถวัดควำมยำวโดย

ใช้เครื่องวัดที่มีหน่วยไม่ใช่

หน่วยมำตรฐำนและบอก

ควำมยำวได้

2.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของ

ให้สำมำรถวัดควำมสูง

โดยใช้เครื่องวัดที่มีหน่วย

ไม่ใช่หน่วยมำตรฐำน

และบอกควำมสูงได้

3.	เมื่อก�ำหนดเส้นทำง

ระหว่ำงต�ำแหน่งสอง

ต�ำแหน่งให้	สำมำรถ

วัดระยะทำง	โดยใช้

เครื่องวัดที่มีหน่วยไม่ใช่

หน่วยมำตรฐำน	

และบอกระยะทำงได้

กำรชั่ง 1.	กำรชั่งเป็นกำรวัด

น�้ำหนักของสิ่งต่ำง	ๆ

2.	กำรช่ังอำจใช้เคร่ืองมอืช่ัง 

ที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วย

มำตรฐำน

ค	2.1	ป.1/1		

บอกควำมยำว	น�้ำหนัก	

ปริมำตร	และควำมจุ	

โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย

มำตรฐำน

สำมำรถชั่งสิ่งของที่

ก�ำหนดให้โดยใช้เครื่อง

ชั่งที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วย

มำตรฐำน	และบอกน�้ำ

หนักได้

กำรตวง 1.	กำรตวงเป็นกำรวัด

ปริมำตรของเหลว

ของที่ตวงได้	หรือควำมจุ

ของภำชนะ

2.	กำรตวงอำจใช้

เครื่องตวงที่มีหน่วยไม่ใช่

หน่วยมำตรฐำน

ค	2.1	ป.1/1		

บอกควำมยำว	น�้ำหนัก	

ปริมำตร	และควำมจุ	

โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย

มำตรฐำน

สำมำรถตวงสิ่งของ

ที่ก�ำหนดให้โดยใช้

เครื่องตวงที่มีหน่วย

ไม่ใช่หน่วยมำตรฐำน	

และบอกปริมำตรได้

จ�ำนวนนับ	21	ถึง	100 1.	ยี่สิบเอ็ด	ยี่สิบสอง	

ยี่สิบสำม...หนึ่งร้อย	เป็น

จ�ำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง

ตำมล�ำดับ

ค	1.1	ป.1/1		เขียนและ

อ่ำนตัวเลขฮินดูอำรบิก

และตัวเลขไทยแสดง

ปริมำณของสิ่งของหรือ

1.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ

รูปภำพที่มีจ�ำนวน	1	ถึง	

100	และ	0	ให้	สำมำรถ

บอกจ�ำนวนได้



39
         คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย                            (Multimedia  e-Publishing Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2.	หนึ่งร้อย	เก้ำสิบเก้ำ	
เก้ำสิบแปด	...	ยี่สิบเอ็ด	
เป็นจ�ำนวนนับที่ลดลงที
ละหนึ่งตำมล�ำดับ
3.	ตัวเลขฮินดูอำรบิก	21,	
22,	23,	…	,	100		ตัวเลข
ไทย	21,	22,	23,	...	,	100	
เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียน
แสดงจ�ำนวน		เขียนเป็น
ตวัหนังสอื	อ่ำนว่ำ	ยีส่บิเอด็ 
ยี่สิบสอง	ยี่สิบสำม	...		
หนึ่งร้อย	ตำมล�ำดับ
4.	21	ถึง	99	เป็นตัวเลข
ที่มีสองหลัก	เลขโดด
ทำงขวำอยู่ในหลักหน่วย	
เลขโดดทำงซ้ำย
อยู่ในหลักสิบ
5.	100	เป็นตัวเลขที่มีสำม
หลัก	เลขโดดทำงซ้ำยของ
หลักสิบอยู่ในหลักร้อย.	
20		หมำยถึง	2	สิบ	
21		หมำยถึง	2	สิบ	กับอีก	
1	หน่วย	
22		หมำยถึง	2	สิบ	กับอีก	
2	หน่วย
45	หมำยถึง	4	สิบ	กับอีก	
5	หน่วย
99	หมำยถึง	9	สิบ	กับอีก		
9		หน่วย
100		หมำยถึง		10		สิบ		
หรือ		1		ร้อย
7.	กำรเขียนตัวเลขแสดง
จ�ำนวนนับใด	ๆ	ในรูป 
กระจำย	เป็นกำรเขียน

2.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ
รูปภำพที่มีจ�ำนวน	1	ถึง	
100	และ	0	ให้สำมำรถ
เขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก
แสดงจ�ำนวนได้
3.	เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือ
รูปภำพที่มีจ�ำนวน	1	ถึง	
100	และ	0	ให้สำมำรถ
เขียนตัวเลขไทยแสดง
จ�ำนวนได้
4.	เมื่อก�ำหนดจ�ำนวนนับ
ไม่เกิน	100	ให้สำมำรถ
เขียนในรูปกระจำยได้
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ในรูปกำรบวกค่ำของ
เลขโดดในหลักต่ำง	ๆ	
ของจ�ำนวนนั้น

กำรเปรียบเทียบและเรียง
ล�ำดับจ�ำนวน

1.	จ�ำนวนสองจ�ำนวน
เมื่อน�ำมำเปรียบเทียบกัน
จะเท่ำกัน	มำกกว่ำกัน	
หรือน้อยกว่ำกันอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งเพียงอย่ำงเดียว
เท่ำนั้น
2.	=	≠	>	<		
เป็นเครื่องหมำยแสดง
กำรเท่ำกัน	ไม่เท่ำกัน	
มำกกว่ำ	น้อยกว่ำ	
ตำมล�ำดับ

ค	1.1	ป.1/2		เปรียบ
เทียบและเรียงล�ำดับ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่งร้อย
และศูนย์

1.	เมื่อก�ำหนดจ�ำนวนนับ
ไม่เกิน	100	ให้สองจ�ำนวน	
สำมำรถเปรียบเทียบ
จ�ำนวนได้
2.	เมื่อก�ำหนดจ�ำนวนนับ
ไม่เกิน	100	ให้สำมถึง
ห้ำจ�ำนวน	สำมำรถเรียง
ล�ำดับจ�ำนวนได้

แบบรูปของจ�ำนวน แบบรูปของจ�ำนวน
เป็นชุดของจ�ำนวน
ที่มีควำมสัมพันธ์กัน
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนั้น

ค	4.1	ป.1/1		
บอกจ�ำนวน
และควำมสัมพันธ์
ในแบบรูปของจ�ำนวน
ที่เพิ่มขึ้นทีละ	1	ทีละ	2	
และลดลงทีละ	1

1.		เมื่อก�ำหนดแบบรูป
ของจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้น
ทีละ	1	และเพิ่มขึ้นทีละ	2	
ให้สำมำรถบอกจ�ำนวน
ที่สัมพันธ์กับแบบรูป	
และบอกควำมสัมพันธ์ได้
2.		เมื่อก�ำหนดแบบรูป
ของจ�ำนวนนบัทีล่ดลงทลีะ	
1	ให้สำมำรถบอกจ�ำนวน
ที่สัมพันธ์กับแบบรูป	และ
บอกควำมสัมพันธ์ได้

รูปเรขำคณิตและแบบรูป
ของรูปเรขำคณิต

1.	กำรจ�ำแนกรูปสี่เหลี่ยม	
รูปสำมเหลี่ยม	รูปวงกลม	
และรูปวงรี	ใช้วิธีพิจำรณำ
ขอบของรูป
2.	กำรจ�ำแนกรูปสี่เหลี่ยม	
และรูปสำมเหลี่ยม	ใช้วิธี
นับจ�ำนวนด้ำนของรูป
-		รูปสี่เหลี่ยมมีด้ำนสี่ด้ำน
-		รูปสำมเหลี่ยมมีด้ำน
สำมด้ำน

ค	3.1	ป.1/1	จ�ำแนกรูป
สำมเหลี่ยม	รูปสี่เหลี่ยม	
รูปวงกลม	รูปวงรี
ค	4.1	ป.1/2	บอกรูป
และควำมสัมพันธ์
ในแบบรูปของรูป
ที่มีรูปร่ำง	ขนำด	
หรือสีที่สัมพันธ์กัน
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง			

1.		เมื่อก�ำหนดรูป
เรขำคณิตให้สำมำรถ
จ�ำแนกได้ว่ำรูปใดเป็นรูป
สี่เหลี่ยม	รูปสำมเหลี่ยม	
รูปวงกลม	และรูปวงรี
2.	เมื่อก�ำหนดแบบรูปของ
รูปที่มีควำมสัมพันธ์กัน
ในลักษณะของรูปร่ำง	
หรือขนำด	หรือสีอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งให้สำมำรถบอก
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3.		กำรเขียนรูปสี่เหลี่ยม	

รูปสำมเหลี่ยม	รูปวงกลม	

และรูปวงรี	วิธีหนึ่งเขียน

ได้โดยลำกเส้นไปตำมขอบ

ของสิ่งที่น�ำมำเป็นแบบ

4.		ชุดของรูปเรขำคณิต	

และรูปอื่น	ๆ	ที่มีควำม

สัมพันธ์กันอย่ำงต่อเนื่อง

ในลักษณะของรูปร่ำง	

ขนำด	หรือสี	เป็นแบบรูป

รูปต่อไปที่อยู่ในแบบรูป

นั้นได้

เวลำ 1.	เวลำแต่ละวันแบ่งออก

เป็น	2	ช่วงใหญ่	ๆ	คือ	

กลำงวันและกลำงคืน	

โดยสังเกตจำกดวงอำทิตย์

2.	เช้ำ	สำย	เที่ยง	บ่ำย		

เย็น	เป็นค�ำที่ใช้บอก

ช่วงเวลำต่ำง	ๆ

3.	วันและสัปดำห์

มีควำมสัมพันธ์กัน	คือ	

หนึ่งสัปดำห์มี	7	วัน	ดังนี้																											

วันอำทิตย์		วันจันทร์		

วันอังคำร		วันพุธ		

วันพฤหัสบดี		วันศุกร์		

วันเสำร์

ค	2.1	ป.1/2		บอกช่วง

เวลำ	จ�ำนวนวัน	และชื่อ

วันในสัปดำห์

1.	เมื่อก�ำหนดกิจกรรม

หรือเหตุกำรณ์

ให้	สำมำรถบอกได้ว่ำ

กิจกรรมหรือเหตุกำรณ์นั้น

กระท�ำหรือเกิดขึ้น

ในช่วงเวลำใด

2.	สำมำรถบอกจ�ำนวนวัน

ในหนึ่งสัปดำห์		

และชื่อวันในสัปดำห์ได้

กำรบวกจ�ำนวนไม่เกิน

สองหลัก	(ไม่มีทด)

กำรบวกจ�ำนวน

ที่มีสองหลัก	ใช้วิธีบวก

จ�ำนวนท่ีอยูใ่นหลกัเดียวกนั

เข้ำด้วยกัน

ค	1.2	ป.1/1		บวก	ลบ	

และบวก	ลบระคนของ

จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง

ร้อยและศูนย์	พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรบวก

ที่ผลบวกไม่เกิน	100	และ

ไม่มีกำรทดให้	สำมำรถหำ

ค�ำตอบพร้อมทั้งตระหนัก

ถึงควำมสมเหตุสมผลของ

ค�ำตอบที่ได้	และแสดงวิธี

ท�ำได้
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กำรลบจ�ำนวนสองหลัก	
(ไม่มีกระจำย)

กำรลบจ�ำนวนที่มีสองหลัก	
ใช้วิธีน�ำจ�ำนวนที่อยู่ใน
หลักเดียวกันมำลบกัน

ค	1.2	ป.1/1		บวก	ลบ	
และบวก	ลบระคนของ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง
ร้อยและศูนย์		พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรลบ
ที่ตัวตั้งไม่เกิน	100		
และไม่มีกำรกระจำย
ให้สำมำรถหำค�ำตอบ
พร้อมทั้งตระหนักถึง
ควำมสมเหตุสมผล
ของค�ำตอบที่ได้	
และแสดงวิธีท�ำได้

โจทย์ปัญหำกำรบวก
(ผลบวกไม่่เกิน	100)

ขั้นตอนกำรแก้โจทย์
ปัญหำ
ขั้นที่	1		ขั้นท�ำควำม
เข้ำใจปัญหำหรือวิเครำะห์
ปัญหำ
ขั้นที่	2		ขั้นวำงแผนแก้
ปัญหำ
ขั้นที่	3		ขั้นด�ำเนินกำรแก้
ปัญหำ
ขั้นที่	4		ขั้นตรวจสอบ

ค	1.2	ป.1/2		วิเครำะห์
และหำค�ำตอบของโจทย์
ปัญหำและโจทย์ปัญหำ
ระคนของจ�ำนวนนับไม่
เกินหนึ่งร้อยและศูนย์	
พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม
สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ
กำรบวกที่ผลบวกไม่เกิน	
100	และไม่มีกำรทด
ให้สำมำรถวิเครำะห์โจทย์	
และหำค�ำตอบ	พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบที่ได้

โจทย์ปัญหำกำรลบ
(ตัวตั้งไม่เกิน	100)

ขั้นตอนกำรแก้โจทย์
ปัญหำ
ขั้นที่	1		ขั้นท�ำควำม
เข้ำใจปัญหำหรือวิเครำะห์
ปัญหำ
ขั้นที่	2		ขั้นวำงแผน
แก้ปัญหำ
ขั้นที่	3		ขั้นด�ำเนินกำร
แก้ปัญหำ
ขั้นที่	4		ขั้นตรวจสอบ

ค	1.2	ป.1/2		วิเครำะห์
และหำค�ำตอบของโจทย์
ปัญหำและโจทย์ปัญหำ
ระคนของจ�ำนวนนับไม่
เกินหนึ่งร้อยและศูนย์	
พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม
สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ
กำรลบที่ตัวตั้งไม่เกิน	100		
และไม่มีกำรกระจำย
ให้สำมำรถวิเครำะห์โจทย์
และหำค�ำตอบ	พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบที่ได้

กำรบวก	ลบระคน กำรบวกลบระคน		ต้อง
ใช้วงเล็บเพื่อระบุว่ำจะ
ต้องหำผลบวกหรือผลลบ
คู่ใดก่อน

ค	1.2	ป.1/1		บวก	ลบ	
และบวก	ลบระคนของ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง
ร้อยและศูนย์		พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรบวก
ลบระคนให้สำมำรถ 
หำค�ำตอบพร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบที่ได้
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โจทย์ปัญหำกำรบวก	
ลบระคน

ขั้นตอนกำรแก้โจทย์
ปัญหำ
ขั้นที่	1		ขั้นท�ำควำม
เข้ำใจปัญหำหรือวิเครำะห์
ปัญหำ
ขั้นที่	2		ขั้นวำงแผน
แก้ปัญหำ
ขั้นที่	3		ขั้นด�ำเนินกำร
แก้ปัญหำ
ขั้นที่	4		ขั้นตรวจสอบ

ค	1.2	ป.1/2		วิเครำะห์
และหำค�ำตอบของโจทย์
ปัญหำและโจทย์ปัญหำ
ระคนของจ�ำนวนนับ
ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์	
พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม
สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ
กำรบวกลบระคนให้		
สำมำรถวิเครำะห์โจทย์
และหำค�ำตอบพร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบที่ได้

กำรสร้ำงโจทย์และโจทย์
ปัญหำ

กำรสร้ำงโจทย์หรือโจทย์
ปัญหำ		จำกสถำนกำรณ์
ต่ำง	ๆ	ที่ก�ำหนดให้		ต้อง
อำศัยกำรพิจำรณำควำม
สมเหตุสมผลของโจทย์
หรือโจทย์ปัญหำที่สร้ำงขึ้น	
จำกนั้นด�ำเนินกำรหำ
ค�ำตอบโดยใช้ขั้นตอน
กำรแก้โจทย์ปัญหำ	คือ
ขั้นที่	1		ขั้นท�ำควำม
เข้ำใจปัญหำหรือวิเครำะห์
ปัญหำขั้นที่
ขั้นที่	2		ขั้นวำงแผน
แก้ปัญหำ
ขั้นที่	3		ขั้นด�ำเนินกำร
แก้ปัญหำ
ขั้นที่	4		ขั้นตรวจสอบ

ค	1.2	ป.1/2		วิเครำะห์
และหำค�ำตอบของโจทย์
ปัญหำและโจทย์ปัญหำ
ระคนของจ�ำนวนนับ
ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์	
พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม
สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดสถำนกำรณ์
ให้สำมำรถสร้ำงโจทย์
และโจทย์ปัญหำ	พร้อมทั้ง
หำค�ำตอบ	และตระหนัก
ถึงควำมสมเหตุสมผล
ของค�ำตอบที่ได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต มำตรฐำน	ว	1.1	เข้ำใจ

หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมี

ชีวิต	ควำมสัมพันธ์ของ

โครงสร้ำง	และหน้ำที่ของ

ระบบต่ำงๆ	ของสิ่งมีชีวิต

ที่ท�ำงำนสัมพันธ์กัน

ว	1.1	ป.	1/1	

เปรียบเทียบควำมแตกต่ำง

ระหว่ำงสิ่งมีชีวิต

กับสิ่งไม่มีชีวิต

1.	อธิบำยควำมหมำยของ

สิ่งมีชีวิต

2.	เปรียบเทียบควำมแตก

ต่ำงของสิ่งมีชีวิตและสิ่ง

ไม่มีชีวิต
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

มีกระบวนกำรสืบเสำะ

หำควำมรู้	สื่อสำรสิ่งที่

เรียนรู้และน�ำควำมรู้ไป

ใช้ในกำรด�ำรงชีวิตของ

ตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

โครงสร้ำงภำยนอกของพืช มำตรฐำน	ว	1.1	เข้ำใจ

หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมี

ชีวิต	ควำมสัมพันธ์ของ

โครงสร้ำง	และหน้ำที่

ของระบบต่ำง	ๆ	ของสิ่ง

มีชีวิตที่ท�ำงำนสัมพันธ์

กัน	มีกระบวนกำรสืบ

เสำะหำควำมรู้	สื่อสำรสิ่ง

ที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้ไป

ใช้ในกำรด�ำรงชีวิตของ

ตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

ว	1.1	ป.1/2	

สังเกตและอธิบำยลักษณะ

และหน้ำที่ของโครงสร้ำง

ภำยนอกของพืชและสัตว์		

อธิบำยลักษณะและหน้ำที่

โครงสร้ำงภำยนอกของพืช

โครงสร้ำงภำยนอกของ

สัตว์

มำตรฐำน	ว	1.1			เข้ำใจ

หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมี

ชีวิต	ควำมสัมพันธ์ของ

โครงสร้ำง	และหน้ำที่

ของระบบต่ำงๆ	ของสิ่ง

มีชีวิตที่ท�ำงำนสัมพันธ์

กัน	มีกระบวนกำรสืบ

เสำะหำควำมรู้	สื่อสำรสิ่ง

ที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้ไป

ใช้ในกำรด�ำรงชีวิตของ

ตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

ว		1.1		ป.1/2			

สังเกตและอธิบำยลักษณะ

และหน้ำที่ของโครงสร้ำง

ภำยนอกของพืชและสัตว์		

อธิบำยลักษณะและหน้ำที่

โครงสร้ำงภำยนอก

ของสัตว์

ร่ำงกำยของเรำ มำตรฐำน	ว		1.1		

เข้ำใจหน่วยพื้นฐำนของ

สิง่มชีีวติ	ควำมสมัพนัธ์ของ

โครงสร้ำง	และหน้ำที่ของ

ระบบต่ำง	ๆ	ของสิง่มีชวีติ

ที่ท�ำงำนสัมพันธ์กัน

ว		1.1	ป.1/3	

สังเกตและอธิบำยลักษณะ

หน้ำที่และควำมส�ำคัญ

ของอวัยวะภำยนอก

ของมนุษย์	ตลอดจน

กำรดูแลรักษำสุขภำพ		

อธิบำยลักษณะและหน้ำที่

ของอวัยวะภำยนอก

ของมนุษย์
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

มีกระบวนกำรสืบเสำะ
หำควำมรู้	สื่อสำรสิ่ง
ที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ในกำรด�ำรงชีวิตของ
ตนเอง	และดูแลสิ่งมีชีวิต

มำดูแลร่ำงกำยกันเถอะ มำตรฐำน	ว	1.1	
เข้ำใจหน่วยพื้นฐำน
ของสิ่งมีชีวิต	ควำม
สัมพันธ์ของโครงสร้ำง	
และหน้ำท่ีของระบบต่ำง	ๆ 
ของสิ่งมีชีวิตที่ท�ำงำน
สัมพันธ์กัน	มีกระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้	สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ในกำรด�ำรงชีวิตของ
ตนเอง	และดูแลสิ่งมีชีวิต

ว	1.1	ป.1/3	
สังเกตและอธิบำยลักษณะ
หน้ำที่และควำมส�ำคัญ
ของอวัยวะภำยนอก
ของมนุษย์	ตลอดจน
กำรดูแลรักษำสุขภำพ

บอกวิธีดูแลรักษำอวัยวะ
ภำยนอกร่ำงกำยได้

มำสังเกตต้นไม้กันเถอะ มำตรฐำน		ว	1.2	เข้ำใจ
กระบวนกำรและ
ควำมส�ำคัญของกำร
ถ่ำยทอดลักษณะทำง
พนัธกุรรม	ววิฒันำกำร
ของสิ่งมีชีวิตควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ	
กำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพ
ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม	
มีกระบวนกำรสืบเสำะ
หำควำมรู้และจิตวิทยำ
ศำสตร์สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู ้
และน�ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์

:	ว	1.2	ป	1/1		
ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ในท้องถิ่น	และน�ำมำ
จัดจ�ำแนกโดยใช้ลักษณะ
ภำยนอกเป็นเกณฑ์

จัดกลุ่มพืชตำมลักษณะ
ของล�ำต้น

พืชดอกและพืชไม่มีดอก มำตรฐำน		ว	1.2	เข้ำใจ
กระบวนกำรและควำม
ส�ำคัญของกำรถ่ำยทอด
ลักษณะทำงพันธุกรรม

:	ว	1.2	ป	1/1		ระบุ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตใน
ท้องถิ่น	และน�ำมำจัด
จ�ำแนกโดยใช้ลักษณะ

1.	สังเกตและบอก
ลักษณะของ
พืชมีดอกและไม่มีดอก
2.	จัดกลุ่มพืชมีดอกและ
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต

ควำมหลำกหลำยทำง

ชีวภำพ	กำรใช้เทคโนโลยี

ชีวภำพที่มีผลกระทบต่อ

มนุษย์และสิ่งแวดล้อม	

มีกระบวนกำรสืบเสำะ

หำควำมรู้และจิตวิทยำ

ศำสตร์สื่อสำรสิ่งที่เรียน

รู้และน�ำควำมรู้ไปใช้

ประโยชน์

ภำยนอกเป็นเกณฑ์ พืชไม่มีดอก

มำรู้จักพืชบก

และพืชน�้ำกัน

ว	1.2	เข้ำใจกระบวนกำร

และควำมส�ำคัญของกำร

ถ่ำยทอดลักษณะทำง

พันธุกรรม	วิวัฒนำกำร

ของสิ่งมีชีวิตควำมหลำก

หลำยทำงชีวภำพ	

กำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพ

ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์

และสิ่งแวดล้อม	

มีกระบวนกำรสืบเสำะ

หำควำมรู้และจิตวิทยำ

ศำสตร์	สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู ้

และน�ำควำมรูไ้ปใช้ประโยชน์

ว	1.2	ป.	1/1		

ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิต

ในท้องถิ่น	และน�ำมำ

จัดจ�ำแนกโดยใช้ลักษณะ

ภำยนอกเป็นเกณฑ์

บอกลักษณะโครงสร้ำง

ภำยนอกของพืชบก

และพืชน�้ำ

รำกของพืช ว	1.1	เข้ำใจหน่วยพื้นฐำน

ของสิ่งมีชีวิต	ควำมสัม

พันธุ์ของโครงสร้ำง	และ

หน้ำที่ของระบบต่ำงๆ	

ของสิ่งมีชีวิตที่ท�ำงำน

สัมพันธ์กัน	มีกระบวนกำร

สืบเสำะหควำมรู้สื่อสำรสิ่ง

ที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้ไป

ใช้ในกำรด�ำรงชีวิต

ของตนเองและดูแลสิง่มชีวีติ

ว	1.1	ป	1/2	

สังเกตและอธิบำยลักษณะ

และหน้ำที่ของโครงสร้ำง

ภำยนอกของพืชและสัตว์			

1.	สังเกตและบอก

ลักษณะรำกของพืชแต่ละ

ชนิด

2.	บอกควำมแตกต่ำง

ระหว่ำงรำกแก้ว

และรำกฝอย
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผลและเมล็ด ว	1.1	เข้ำใจหน่วยพื้นฐำน

ของสิง่มชีีวติ	ควำมสมัพันธ์ 

ของโครงสร้ำง	และหน้ำที่

ของระบบต่ำง	ๆ	

ของสิ่งมีชีวิตที่ท�ำงำน

สัมพันธ์กัน	มีกระบวนกำร

สืบเสำะหำควำมรู้	สื่อสำร

สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้

ไปใช้ในกำรด�ำรงชีวิต

ของตนเอง	และดูแล

สิ่งมีชีวิต

ว	1.	1		ป.	1/2	

สังเกตและอธิบำยลักษณะ

และหน้ำที่ของโครงสร้ำง

ภำยนอกของพืชและสัตว์

1.	บอกลักษณะของผล

และส่วนประกอบของผล

2.	บอกส่วนประกอบ

ของเมล็ด

เขำเรียกฉันว่ำสัตว์ปีก ว	1.2	เข้ำใจกระบวนกำร
และควำมส�ำคัญของกำร
ถ่ำยทอดลักษณะทำง
พันธุกรรม	วิวัฒนำกำร
ของสิ่งมีชีวิตควำมหลำก
หลำยทำงชีวภำพ	กำรใช้
เทคโนโลยีชีวภำพที่มีผล
กระทบต่อมนุษย์และ
สิง่แวดล้อม	มกีระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้และ
จิตวิทยำศำสตร์	สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

ว	1.2	ป1/1	

ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิต

ในท้องถิ่น	และน�ำมำ

จัดจ�ำแนก	โดยใช้ลักษณะ

ภำยนอกเป็นเกณฑ์

1.	บอกลักษณะเฉพำะ

ภำยนอกของสัตว์ปีก

2.	จัดกลุ่มสัตว์ปีก

โดยใช้ลักษณะบินได้

และบินไม่ได้เป็นเกณฑ์

สัตว์ครึ่งน�้ำครึ่งบกและ

สัตว์เลื้อยคลำน

ว	1.2	เข้ำใจกระบวนกำร
และควำมส�ำคัญของกำร
ถ่ำยทอดลักษณะทำง
พันธุกรรม	วิวัฒนำกำร
ของสิ่งมีชีวิตควำมหลำก
หลำยทำงชีวภำพ	กำรใช้
เทคโนโลยีชีวภำพที่มีผล
กระทบต่อมนุษย์และ
สิง่แวดล้อม	มกีระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้และ

ว	1.2	

ระบุลักษณะ

ของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น	

และน�ำมำจัดจ�ำแนก

โดยใช้ลักษณะภำยนอก

เป็นเกณฑ์

1.	บอกลักษณะภำยนอก

ของสัตว์ครึ่งน�้ำครึ่งบก	

และสัตว์เลื้อยคลำน

2.	บอกลักษณะเฉพำะ

ของสัตว์ครึ่งน�้ำครึ่งบก	

และสัตว์เลื้อยคลำน				
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

จิตวิทยำศำสตร์	สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

เขำเรียกฉันว่ำสัตว์น�้ำ ว	1.2	เข้ำใจกระบวนกำร
และควำมส�ำคัญของกำร
ถ่ำยทอดลักษณะทำง
พันธุกรรม	วิวัฒนำกำร
ของสิ่งมีชีวิตควำมหลำก
หลำยทำงชีวภำพ	กำรใช้
เทคโนโลยีชีวภำพที่มีผล
กระทบต่อมนุษย์และ
สิง่แวดล้อม	มกีระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้และ
จิตวิทยำศำสตร์	สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

ว	1.2		ป.	1/1	
ระบุลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น	
และน�ำมำจัดจ�ำแนก
โดยใช้ลักษณะภำยนอก
เป็นเกณฑ์

บอกควำมหมำย	
และจัดกลุ่มสัตว์น�้ำ

สัตว์มีเท้ำไม่เท่ำกัน ว	1.2	เข้ำใจกระบวนกำร
และควำมส�ำคัญของกำร
ถ่ำยทอดลักษณะทำง
พันธุกรรม	วิวัฒนำกำร
ของสิ่งมีชีวิตควำมหลำก
หลำยทำงชีวภำพ	กำรใช้
เทคโนโลยีชีวภำพที่มีผล
กระทบต่อมนุษย์และ
สิง่แวดล้อม	มกีระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้และ
จิตวิทยำศำสตร์	สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

ว	1.2		ป.	1/1	
ระบุลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น	
และน�ำมำจัดจ�ำแนก
โดยใช้ลักษณะภำยนอก
เป็นเกณฑ์

จัดกลุ่มสัตว์โดยใช้จ�ำนวน
ขำหรือเท้ำเป็นเกณฑ์

ฉันคือแมงหรือแมลง ว	1.2	เข้ำใจกระบวนกำร
และควำมส�ำคัญของกำร
ถ่ำยทอดลักษณะทำง
พันธุกรรม	วิวัฒนำกำร
ของสิ่งมีชีวิตควำม
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หลำกหลำยทำงชีวภำพ	
กำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพ
ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม	มี
กระบวนกำรสืบเสำะ
หำควำมรู้และจิตวิทยำ
ศำสตร์สื่อสำรสิ่งที่เรียน
รู้และน�ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์

ท�ำไมลักษณะของปำก
จึงต่ำงกัน

ว	1.2	เข้ำใจกระบวนกำร
และควำมส�ำคัญของกำร
ถ่ำยทอดลักษณะทำง
พันธุกรรม	วิวัฒนำกำร
ของสิ่งมีชีวิตควำมหลำก
หลำยทำงชีวภำพ	กำรใช้
เทคโนโลยีชีวภำพที่มีผล
กระทบต่อมนุษย์และ
สิง่แวดล้อม	มกีระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้และ
จิตวิทยำศำสตร์	สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

ว	1.2		ป.	1/1	
ระบุลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น	
และน�ำมำจัดจ�ำแนก
โดยใช้ลักษณะภำยนอก
เป็นเกณฑ์

บอกควำมแตกต่ำงปำก
ของสัตว์บำงชนิด

ไข่ของใคร ว	1.2	เข้ำใจกระบวนกำร
และควำมส�ำคัญของกำร
ถ่ำยทอดลักษณะทำง
พันธุกรรม	วิวัฒนำกำร
ของสิ่งมีชีวิตควำมหลำก
หลำยทำงชีวภำพ	กำรใช้
เทคโนโลยีชีวภำพที่มีผล
กระทบต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม	มกีระบวนกำร 
สืบเสำะหำควำมรู้และ
จิตวิทยำศำสตร์	สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

ว	1.2		ป.	1/1	
ระบุลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น	
และน�ำมำจัดจ�ำแนก
โดยใช้ลักษณะภำยนอก
เป็นเกณฑ์

บอกลักษณะของไข่สัตว์
บำงชนิด
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ปอ	เอ๋ย	ปอ	ปลำ ว	1.1	เข้ำใจหน่วยพื้นฐำน

ของสิ่งมีชีวิต	ควำมสัม

พันธุ์ของโครงสร้ำง	และ

หน้ำที่ของระบบต่ำงๆ	

ของสิ่งมีชีวิตที่ท�ำงำน

สัมพันธ์กัน	มีกระบวนกำร

สืบเสำะหควำมรู้สื่อสำร

สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้

ไปใช้ในกำรด�ำรงชีวิตของ

ตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

ว	1.2	เข้ำใจกระบวนกำร

และควำมส�ำคัญของกำร

ถ่ำยทอดลักษณะทำง

พันธุกรรม	วิวัฒนำกำร

ของสิ่งมีชีวิตควำมหลำก

หลำยทำงชีวภำพ	กำรใช้

เทคโนโลยีชีวภำพที่มีผล

กระทบต่อมนุษย์และ

สิง่แวดล้อม	มกีระบวนกำร

สืบเสำะหำควำมรู้และ

จิตวิทยำศำสตร์	สื่อสำร 

สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้

ไปใช้ประโยชน์

ว	1.1	ป	1/1	

เปรียบเทียบควำมแตกต่ำง

ระหว่ำงสิ่งมีชีวิต

กับสิ่งไม่มีชีวิต

ว	1.2	ป	1/1		

ระบุลักษณะ

ของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น	

และน�ำมำจัดจ�ำแนก

โดยใช้ลักษณะภำยนอก

เป็นเกณฑ์

บอกชื่อปลำและประโยชน์

ของปลำบำงชนิด

ช้ำง	ช้ำง	ช้ำง ว	1.2	เข้ำใจกระบวนกำร

และควำมส�ำคัญของกำร

ถ่ำยทอดลักษณะทำง

พันธุกรรม	วิวัฒนำกำร

ของสิ่งมีชีวิตควำมหลำก

หลำยทำงชีวภำพ	กำรใช้

เทคโนโลยีชีวภำพที่มีผล 

กระทบต่อมนุษย์และสิ่ง

แวดล้อม	มีกระบวนกำร

สืบเสำะหำควำมรู้และ
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สืบเสำะหำควำมรู้และ
จิตวิทยำศำสตร์	สื่อสำร 
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

ว	1.2	ป	1/1	
ระบุลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น
และน�ำมำจัดจ�ำแนก
โดยใช้ลักษณะภำยนอก
เป็นเกณฑ์

บอกควำมแตกต่ำง
ของช้ำงเอเชียและช้ำง
แอฟริกำ	โดยใช้ลักษณะ
ภำยนอกเป็นเกณฑ์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้ำนม ว	1.2	เข้ำใจกระบวนกำร
และควำมส�ำคัญของกำร
ถ่ำยทอดลักษณะทำง
พันธุกรรม	วิวัฒนำกำร
ของสิ่งมีชีวิตควำมหลำก
หลำยทำงชีวภำพ	กำรใช้
เทคโนโลยีชีวภำพที่มีผล 
กระทบต่อมนุษย์และ 
สิง่แวดล้อม	มกีระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้และ
จิตวิทยำศำสตร์	สื่อสำร 
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

ว	1.2	ป	1/1		
ระบุลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น	
และน�ำมำจัดจ�ำแนก
โดยใช้ลักษณะภำยนอก
เป็นเกณฑ์

บอกควำมหมำยและ
ลักษณะของสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยน�้ำนม

ของเล่นและของใช้ ว	3.1	เข้ำใจสมบัติ
ของสำร	ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงสมบัติของสำร
กับโครงสร้ำงและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่ำงอนุภำค	
มีกระบวนกำรสืบเสำะ	
หำควำมรู้และจิตวิทยำ
ศำสตร์	สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู ้
และน�ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์

ว	3.1	ป.	1/1	
สังเกตและระบุลักษณะ
ที่ปรำกฏ	หรือสมบัติ
ของวัสดุที่ใช้ท�ำของเล่น	
ของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

1.	บอกลักษณะภำยนอก
ของของเล่นของใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน
2.	จัดกลุ่มของเล่นของใช้
ในชีวิตประจ�ำวัน

ของเล่นของฉัน ว	3.1	เข้ำใจสมบัติ
ของสำร	ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงสมบัติของสำร
กับโครงสร้ำงและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่ำงอนุภำค
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

มีกระบวนกำรสืบเสำะ	
หำควำมรู้และจิตวิทยำ
ศำสตร์	สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู ้
และน�ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์

ว	3.1	ป.	1/1	
สังเกตและระบุลักษณะ
ที่ปรำกฏ	หรือสมบัติ
ของวัสดุที่ใช้ท�ำของเล่น	
ของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ว	3.1	ป.	1/2	
จ�ำแนกวสัดทุีใ่ช้ท�ำของเล่น 
ของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน	
รวมทั้งระบุเกณฑ์
ที่ใช้จ�ำแนก

1.	บอกประโยชน์ของเล่น
ในชีวิตประจ�ำวัน
2.	จัดกลุ่มของเล่นในชีวิต
ประจ�ำวันตำมประโยชน์

ของใช้รอบตัว ว	3.1	เข้ำใจสมบัติ
ของสำร	ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงสมบัติของสำร
กับโครงสร้ำงและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่ำงอนุภำค	
มีกระบวนกำรสืบเสำะ	
หำควำมรู้และจิตวิทยำ
ศำสตร์	สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู ้
และน�ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์

ว	3.1	ป.	1/1	
สังเกตและระบุลักษณะ
ที่ปรำกฏหรือสมบัติ
ของวัสดุที่ใช้ท�ำของเล่น	
ของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ว	3.1	ป.	1/2	
จ�ำแนกวสัดุท่ีใช้ท�ำของเล่น 
ของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน 
รวมทั้งระบุเกณฑ์
ที่ใช้จ�ำแนก

1.บอกประโยชน์ของใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวัน
2.จัดกลุ่มของใช้ตำม
ประโยชน์ที่ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน

ของเล่นและของใช้ท�ำมำ
จำกอะไรนะ

ว	3.1	เข้ำใจสมบัติ
ของสำร	ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงสมบัติของสำร
กับโครงสร้ำงและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่ำงอนุภำค	
มีกระบวนกำรสืบเสำะ
หำควำมรู้และจิตวิทยำ
ศำสตร์	สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้	
น�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์

ว	3.1	ป.1/1	
สังเกตและระบุลักษณะ
ที่ปรำกฎ	หรือสมบัติ
ของวัสดุที่ใช้ท�ำของเล่น
ของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ว	3.1	ป.1/2	
จ�ำแนกวสัดุท่ีใช้ท�ำของเล่น 
ของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน	
รวมทั้งระบุเกณฑ์
ที่ใช้จ�ำแนก			

1.	สังเกตและระบุลักษณะ
ของวัสดุที่น�ำมำท�ำของ
เล่นของใช้ได้
2.	จัดกลุ่มของเล่นของใช้
ตำมชนิดของวัสดุที่ใช้

มำรู้จักลักษณะของของ
เล่นของใช้กันเถอะ

ว	3.1	เข้ำใจสมบัติ
ของสำร	ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงสมบัติของสำร
กับโครงสร้ำงและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่ำงอนุภำค

ว	3.1	ป.	1/1	
สังเกตและระบุลักษณะ 
ที่ปรำกฏ	หรือสมบัต ิ
ของวัสดุที่ใช้ท�ำของเล่น
ของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

บอกลักษณะภำยนอก
ของของเล่นของใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

มีกระบวนกำรสืบเสำะ	

หำควำมรู้และจิตวิทยำ

ศำสตร์	สื่อสำรสิ่งที่เรียน

รู้และน�ำควำมรู้ไปใช้

ประโยชน์

แรงดึง	แรงผลัก ว	4.1	เข้ำใจธรรมชำติ

ของแรงแม่เหล็กไฟฟ้ำ	

แรงโน้มถ่วง	และแรง

นิวเคลียร์	มีกระบวนกำร

สืบเสำะหำควำมรู้	สื่อสำร

สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้

ไปใช้ประโยชน์

ป.	1/1	

ทดลองและอธิบำยกำรดึง

หรือกำรผลักวัตถุ

บอกลักษณะกำรดึง

หรือกำรผลักวัตถุ

ส�ำรวจดินกันเถอะ ว	6.1	เข้ำใจกระบวนกำร

ต่ำง	ๆ	ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก 

และภำยในโลก	ควำม

สัมพันธ์ของกระบวนกำร

ต่ำง	ๆ	ที่มีผลต่อกำร

เปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ	

ภูมิประเทศ	และสัณฐำน

ของโลก	มีกระบวนกำร

สืบเสำะหำควำมรู้และ

จิตวิทยำศำสตร์	สื่อสำรสิ่ง

ที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้ไป

ใช้ประโยชน์

ว	6.1	ป.1/1		

ส�ำรวจทดลอง	และอธิบำย

องค์ประกอบและสมบัติ

ทำงกำยภำพของดิน

ในท้องถิ่น		

บอกชนิดและสมบัติ

ทำงกำยภำพของดิน

อะไรอยู่ในดิน ว	6.	1	เข้ำใจกระบวนกำร

ต่ำง	ๆ	ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก 

และภำยในโลก	ควำม

สัมพันธ์ของกระบวนกำร

ต่ำง	ๆ	ที่มีผลต่อกำร

เปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ	

ภูมิประเทศ	และสัณฐำน

ว	6.1	ป	1/1	

ส�ำรวจทดลอง	และอธิบำย

องค์ประกอบและสมบัติ

ทำงกำยภำพของดิน

ในท้องถิ่น		

บอกส่วนประกอบของดิน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ดวงอำทิตย์	และดวงจันทร์ ว	7.1	เข้ำใจวิวัฒนำกำร

ของระบบสุริยะกำแล็กซี

และเอกภพ	กำรปฏสิมัพันธ์

ภำยในระบบสุริยะ	

และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก

มีกระบวนกำรสืบเสำะ	

หำควำมรู้และ	จิตวิทยำ

ศำสตร์	กำรสื่อสำร

สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้

ไปใช้ประโยชน์

ว	7.1	

ระบุว่ำในท้องฟ้ำ

มีดวงอำทิตย์	ดวงจันทร์

และดวงดำว

1.	บอกว่ำในท้องฟ้ำ

มีดวงอำทิตย์	ดวงจันทร์	

และดวงดำว

ดวงดำว ว	7.1	เข้ำใจวิวัฒนำกำร

ของระบบสุริยะกำแล็กซี

และเอกภพ	กำรปฏสิมัพันธ์

ภำยในระบบสุริยะ	

และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก

มีกระบวนกำรสืบเสำะ	

หำควำมรู้และ	จิตวิทยำ

ศำสตร์	กำรสื่อสำร

สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้

ไปใช้ประโยชน์

ว	7.1	

ระบุว่ำในท้องฟ้ำ

มีดวงอำทิตย์	ดวงจันทร์

และดวงดำว

2.	บอกทิศจำกกำรขึ้นตก

ของดวงอำทิตย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

พระพุทธประวัติ มำตรฐำน	ส	1.1		รู้	และ

เข้ำใจประวตั	ิควำมส�ำคญั	

ศำสดำ	หลักธรรม

ของพระพุทธศำสนำ

หรือศำสนำที่ตนนับถือ

และศำสนำอื่น	มีศรัทธำ

ที่ถูกต้อง	ยึดมั่น	

และปฏิบัติตำมหลักธรรม	

เพือ่อยูร่่วมกันอย่ำงสนัติสขุ

ส	1.1		ป.	1/1		

บอกพุทธประวัติ		

หรือประวัติของศำสดำ

ที่ตนนับถือโดยสังเขป

1.	บอกพุทธประวัติตอน

ประสูติ		ตรัสรู้		และ

ปรินิพพำนได้										

	2.	บอกข้อคิดจำกกำร

ศึกษำพุทธประวัติเพื่อน�ำ

ไปใช้ในกำรด�ำเนินชีวิตได้

สำมเณรบัณฑิต มำตรฐำน		ส	1.1		รู้	และ

เข้ำใจประวัติ	ควำมส�ำคัญ	

ศำสดำ	หลักธรรม

ส	1.1		ป.	1/2		

ชื่นชมและบอกแบบอย่ำง

กำรด�ำเนินชีวิตและข้อคิด
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

ของพระพุทธศำสนำ
หรือศำสนำที่ตนนับถือ
และศำสนำอื่น	มีศรัทธำ
ที่ถูกต้อง	ยึดมั่น	
และปฏิบัติตำมหลักธรรม	
เพือ่อยูร่่วมกันอย่ำงสนัติสขุ

จำกประวัติสำวก	ชำดก
/เรื่องเล่ำ	และศำสนิกชน
ตัวอย่ำงตำมที่ก�ำหนด

1.		ตอบค�ำถำมเกี่ยว
กับประวัติของสำมเณร
บัณฑิตได้															
	2.		บอกแบบอย่ำงกำร
ด�ำเนินชีวิตและข้อคิดจำก
ประวัติสำวกได้

ชำดกน่ำรู้ มำตรฐำน		ส	1.1		รู้	และ 
เข้ำใจประวัติ	ควำมส�ำคัญ 
ศำสดำ	หลักธรรม
ของพระพุทธศำสนำ
หรือศำสนำที่ตนนับถือ
และศำสนำอื่น	มีศรัทธำ
ที่ถูกต้อง	ยึดมั่น	
และปฏิบัติตำมหลักธรรม 
เพือ่อยูร่่วมกันอย่ำงสนัติสขุ

ส	1.1	ป.	1/2	
ชื่นชมและบอกแบบอย่ำง
กำรด�ำเนินชีวิตและข้อคิด
จำกประวัติสำวก	ชำดก
/เรื่องเล่ำและศำสนิกชน
ตัวอย่ำงตำมที่ก�ำหนด

1.		ตอบค�ำถำมตำม
เนื้อเร่ืองในชำดกได้																																																										
2.		บอกข้อคิดจำกกำร
ศึกษำชำดกที่น�ำไปใช้ใน
กำรด�ำเนินชีวิตได้

พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช

มำตรฐำน	ส	1.1	รู้	และ 
เข้ำใจประวัติ	ควำมส�ำคัญ 
ศำสดำ	หลักธรรม
ของพระพุทธศำสนำ
หรือศำสนำที่ตนนับถือ
และศำสนำอื่น	มีศรัทธำ
ที่ถูกต้อง	ยึดมั่น	
และปฏิบัติตำมหลักธรรม 
เพือ่อยูร่่วมกันอย่ำงสนัติสขุ

ส	1.1	ป.	1/2	
ชื่นชมและบอกแบบอย่ำง
กำรด�ำเนินชีวิตและข้อคิด
จำกประวัติสำวก	ชำดก
/เรื่องเล่ำและศำสนิกชน
ตัวอย่ำงตำมที่ก�ำหนด

1.		บอกพระรำช
ประวัติพระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชได้																											
2.		บอกแบบอย่ำง
และข้อคิดจำกพระรำช
ประวัติพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชที่น�ำไปใช้ในกำร
ด�ำเนินชีวิตได้

พระรัตนตรัย มำตรฐำน		ส	1.1		รู้	และ 
เข้ำใจประวัติ	ควำมส�ำคัญ 
ศำสดำ	หลักธรรม
ของพระพุทธศำสนำ
หรือศำสนำที่ตนนับถือ
และศำสนำอื่น	มีศรัทธำ
ที่ถูกต้อง	ยึดมั่น	
และปฏิบัติตำมหลักธรรม 
เพือ่อยูร่่วมกันอย่ำงสนัติสขุ

ส	1.1	ป.	1/3	
บอกควำมหมำย	
ควำมส�ำคัญ	และเคำรพ
พระรัตนตรัย	ปฏิบัติตำม
หลักธรรมโอวำท	3	
ในพระพุทธศำสนำ		
หรือหลักธรรมของศำสนำ
ที่ตนนับถือตำมที่ก�ำหนด

1.		บอกควำมหมำยและ
ควำมส�ำคัญของพระ
รัตนตรัยได้				
2.		บอกวิธีแสดงควำม
เคำรพพระรัตนตรัยได้
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

โอวำท	3 มำตรฐำน		ส	1.1		รู้	และ 
เข้ำใจประวัติ	ควำมส�ำคัญ 
ศำสดำ	หลักธรรม
ของพระพุทธศำสนำ
หรือศำสนำที่ตนนับถือ
และศำสนำอื่น	มีศรัทธำ
ที่ถูกต้อง	ยึดมั่น	
และปฏิบัติตำมหลักธรรม 
เพือ่อยูร่่วมกันอย่ำงสนัติสขุ

ส	1.1	ป.	1/3	
บอกควำมหมำย	
ควำมส�ำคัญ	และเคำรพ
พระรัตนตรัย	ปฏิบัติตำม
หลักธรรมโอวำท	3	
ในพระพุทธศำสนำ		
หรือหลักธรรมของศำสนำ
ที่ตนนับถือตำมที่ก�ำหนด

1.	บอกควำมหมำย

ของโอวำท	3	ได้																																							

2.	บอกวิธีกำรปฏิบัติตน

ตำมหลักธรรมโอวำท	3	ได้ 

 

พุทธศำสนสุภำษิต มำตรฐำน		ส	1.1		รู้	และ 
เข้ำใจประวัติ	ควำมส�ำคัญ 
ศำสดำ	หลักธรรม
ของพระพุทธศำสนำ
หรือศำสนำที่ตนนับถือ
และศำสนำอื่น	มีศรัทธำ
ที่ถูกต้อง	ยึดมั่น	
และปฏิบัติตำมหลักธรรม 

เพือ่อยูร่่วมกันอย่ำงสนัติสขุ   

ส	1.1	ป.	1/3	
บอกควำมหมำย	
ควำมส�ำคัญ	และเคำรพ
พระรัตนตรัย	ปฏิบัติตำม
หลักธรรมโอวำท	3	
ในพระพุทธศำสนำ		
หรือหลักธรรมของศำสนำ
ที่ตนนับถือตำมที่ก�ำหนด

1.	บอกควำมหมำย

และควำมส�ำคัญของ

พระพทุธศำสนสุภำษิตได้																															

2.	บอกวิธีกำรปฏิบัติตน

ตำมพุทธศำสนสุภำษิตได้

วันส�ำคัญทำงพระพุทธ

ศำสนำ

มำตรฐำน		ส	1.1		รู้	และ 
เข้ำใจประวัติ	ควำมส�ำคัญ 
ศำสดำ	หลักธรรม
ของพระพุทธศำสนำ
หรือศำสนำที่ตนนับถือ
และศำสนำอื่น	มีศรัทธำ
ที่ถูกต้อง	ยึดมั่น	
และปฏิบัติตำมหลักธรรม 
เพือ่อยูร่่วมกันอย่ำงสนัติสขุ

ส	1.1			ป.	1/4			

เห็นคุณค่ำและสวดมนต์	

แผ่เมตตำ		มีสติที่เป็นพื้น

ฐำนของสมำธิในพระพุทธ

ศำสนำ		หรือกำรพัฒนำ

จิตตำมแนวทำงของ

ศำสนำที่ตนนับถือ	ตำมที่

ก�ำหนดตำมที่ก�ำหนด

1.	บอกควำมหมำยและ

ประโยชน์ของสตไิด้																																		

2.	บอกคุณค่ำของกำร

สวดมนต์และแผ่เมตตำได้

กำรเป็นสมำชิกที่ดี

ของครอบครวัและโรงเรยีน

มำตรฐำน	ส	1.2		เข้ำใจ	

ตระหนักและปฏิบัติตน

เป็นศำสนิกชนที่ดี	และ

ธ�ำรงรกัษำพระพทุธศำสนำ 

หรือศำสนำที่ตนนับถือ		

ส	1.2		ป.1/1		

บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด 

หรือศำสนสถำน

ของศำสนำที่ตนนับถือ

1.	บอกวิธีบ�ำเพ็ญ

ประโยชน์ต่อวัด

หรือศำสนสถำนได	้																																

2.	บอกประโยชน์ของกำร

บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด

หรือศำสนสถำนได้
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

ควำมดีที่ควรท�ำ มำตรฐำน	ส	1.2		เข้ำใจ	

ตระหนักและปฏิบัติตน

เป็นศำสนิกชนที่ดี	และ

ธ�ำรงรกัษำพระพทุธศำสนำ 

หรือศำสนำที่ตนนับถือ	

ส	1.2		ป.	1/2		

แสดงตนเป็นพุทธมำมกะ	

หรอืแสดงตนเป็นศำสนกิชน 

ของศำสนำที่ตนนับถือ

1.	บอกขั้นเตรียมกำร 

ในกำรแสดงตน

เป็นพุทธมำมกะได้																																																															

2.	บอกขั้นตอนพิธีกำร 

ในกำรแสดงตน 

เป็นพุทธมำมกะได้	

ครอบครัวของฉัน มำตรฐำน	ส	1.2	เข้ำใจ	

ตระหนักและปฏิบัติตน

เป็นศำสนิกชนที่ดี	และ

ธ�ำรงรกัษำพระพทุธศำสนำ 

หรือศำสนำที่ตนนับถือ	

ส	1.2		ป.	1/3		

ปฏิบัติตนในศำสนพิธี	

พิธีกรรม	และวันส�ำคัญ

ทำงศำสนำ	ตำมที่ก�ำหนด

ได้ถูกต้อง

1.		บอกประวัติ

ของวันส�ำคัญทำง

พระพุทธศำสนำได้																																

2.	บอกวิธีปฏิบัติตนทำง

พิธีกรรมในวันส�ำคัญทำง

พระพุทธศำสนำได้

นักเรียนดีที่น่ำรัก มำตรฐำน	ส	2.1	เข้ำใจ

และปฏิบัติตนตำมหน้ำที่

ของกำรเป็นพลเมืองด ี

มีค่ำนิยมที่ดีงำมและธ�ำรง

รักษำประเพณี

และวัฒนธรรมไทย	 

ด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน 

ในสังคมไทยและสังคมโลก

อย่ำงสันติสุข

ส	2.1	ป.	1/1		

บอกประโยชน์

และปฏิบัติตนเป็นสมำชิก

ที่ดีของครอบครัว

และโรงเรียน

1.บอกวิธีกำรปฏิบัติ

ตนเป็นสมำชิกที่ดีของ

ครอบครัวได้												

2.	บอกประโยชน์ของ

กำรเป็นสมำชิกที่ดีของ

ครอบครัวได้											

3.	บอกวิธีกำรปฏิบัติตน

เป็นสมำชิกที่ด ี

ของโรงเรียนได	้															

4.	บอกประโยชน ์

ของกำรเป็นสมำชิกที่ดี

ของโรงเรียนได้

บทบำท	สิทธิ	และหน้ำที่ มำตรฐำน	ส	2.1	เข้ำใจ

และปฏิบัติตนตำมหน้ำที่

ของกำรเป็นพลเมืองด ี

มีค่ำนิยมที่ดีงำมและธ�ำรง

รักษำประเพณี

และวัฒนธรรมไทย	 

ด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน 

ในสังคมไทยและสังคมโลก

อย่ำงสันติสุข			

ส	2.1		ป.	1/2		

ยกตัวอย่ำงควำมสำมำรถ

และควำมดีของตนเอง		

ผู้อื่น	และบอกผลจำก

กำรกระท�ำนั้น

1.	บอกลักษณะ

ควำมสำมำรถ	

และลักษณะควำมด ี

ที่พงึปฏิบัติได้																																																															

2.	บอกผลของกำรกระท�ำ 

ควำมดีได้
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

ประชำธิปไตยวัยเด็ก มำตรฐำน	ส	2.2	เข้ำใจ
ระบบกำรเมอืงกำรปกครอง
ในสังคมปัจจุบัน	ยึดมั่น	
ศรัทธำและธ�ำรงรักษำไว้
ซึ่งกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

ส	2.2		ป.	1/1		
บอกโครงสร้ำง	บทบำท
และหน้ำที่ของสมำชิก
ในครอบครัวและโรงเรียน

1.	บอกโครงสร้ำง
ของครอบครวั	ควำมสมัพันธ์		
บทบำทและหน้ำที่ของ
สมำชิกในครอบครวัได้															
2.	บอกประโยชน์
ในกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่
ของสมำชิกในครอบครัวได้

สินค้ำและบริกำร
ในชีวิตประจ�ำวัน

มำตรฐำน	ส	2.2	เข้ำใจ
ระบบกำรเมอืงกำรปกครอง
ในสังคมปัจจุบัน	ยึดมั่น	
ศรัทธำและธ�ำรงรักษำไว้
ซึ่งกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

ส	2.2		ป.	1/1		
บอกโครงสร้ำง	บทบำท
และหน้ำที่ของสมำชิก
ในครอบครัวและโรงเรียน

1.	บอกโครสร้ำง
ของโรงเรียนควำมสัมพันธ์
ของบทบำทและหน้ำที่
ของสมำชิกในโรงเรียนได้		
2.	บอกประโยชน์
ในกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่
ของสมำชิกในครอบครัวได้

วำงแผนกำรใช้จ่ำย มำตรฐำน	ส	2.2	เข้ำใจ
ระบบกำรเมอืงกำรปกครอง
ในสังคมปัจจุบัน	ยึดมั่น	
ศรัทธำและธ�ำรงรักษำไว้
ซึ่งกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

ส	2.2		ป.	1/2		
ระบุบทบำท	สิทธิ	หน้ำที่
ของตนเองในครอบครัว
และโรงเรียน

1.	บอกควำมหมำย
และควำมแตกต่ำงของ
อ�ำนำจตำมบทบำท		สิทธิ	
หน้ำที่		ในครอบครัว
และโรงเรียนได้																																								
2.	ระบุบทบำท	สิทธิ		
หน้ำที่ของตนเอง
ในครอบครวัและโรงเรยีนได้

ทรพัยำกรในชวิีตประจ�ำวัน มำตรฐำน	ส	2.2	เข้ำใจ
ระบบกำรเมอืงกำรปกครอง
ในสังคมปัจจุบัน	ยึดมั่น	
ศรัทธำและธ�ำรงรักษำไว้
ซึ่งกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

ส	2.2	ป.	1/3		
มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ 
และท�ำกิจกรรม
ในครอบครัวและโรงเรียน
ตำมกระบวนกำร
ประชำธิปไตย

1.	บอกกิจกรรม	
และกำรมีส่วนร่วมของ
ตนเองตำมกระบวนกำร
ประชำธปิไตยในครอบครวั
ได้		
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

กำรท�ำงำนบันดำลสุข มำตรฐำน	ส	3.1	เข้ำใจ
และสำมำรถบรหิำรจัดกำร
ทรัพยำกรในกำรผลิต
และกำรบริโภคกำรใช้
ทรัพยำกรที่มีอยู่จ�ำกัดได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
คุม้ค่ำ	รวมท้ังเข้ำใจหลกักำร 
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อกำรด�ำรงชีวิต
อย่ำงมีดุลยภำพ	

ส	3.1	ป.	1/1	
ระบุสินค้ำและบริกำร
ที่ใช้ประโยชน์ในชีวิต
ประจ�ำวัน

1.	ระบุสินค้ำและบริกำร
ที่ใช้ประโยชน์ชีวิตประจ�ำ
วันได้												
2.	บอกวิธีกำรใช้ประโยชน์
จำกสินค้ำและบริกำรให้
คุ้มค่ำได้

วัน	เดือน	ปี มำตรฐำน	4.1	เข้ำใจ
ควำมหมำย	ควำมส�ำคัญ
ของเวลำ	และยุคสมัย 
ทำงประวัติศำสตร์	
สำมำรถใช้วิธีกำร 
ทำงประวัติศำสตร ์
มำวิเครำะห์เหตุกำรณ ์
ต่ำง	ๆ	อย่ำงเป็นระบบ								

ส	4.1	ป.	1/1				
บอกวัน	เดือน	ปี	
และกำรนับช่วงเวลำ
ตำมปฏิทินที่ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน

1.	บอกชื่อวัน		เดือน		
ปี		ตำมระบบสุริยคติที่
ปรำกฏในปฏิทินได้
2.	บอกชื่อวัน		เดือน		
ปี		ตำมระบบจันทรคติ
ที่ปรำกฏในปฏิทินได้	3.		
บอกกำรนับช่วงเวลำที่ใช้
ในชีวิตประจ�ำวันได้

ช่วงเวลำและเหตุกำรณ์
ประจ�ำวัน

มำตรฐำน	4.1	เข้ำใจ
ควำมหมำย	ควำมส�ำคัญ
ของเวลำ	และยุคสมัย 
ทำงประวัติศำสตร์	
สำมำรถใช้วิธีกำร 
ทำงประวัติศำสตร ์
มำวิเครำะห์เหตุกำรณ ์
ต่ำง	ๆ	อย่ำงเป็นระบบ				

ส	4.1	ป.	1/2				
เรียงล�ำดับเหตุกำรณ์
ในชีวิตประจ�ำวัน	
ตำมวันเวลำที่เกิดขึ้น

1.	บอกกำรใช้ค�ำใน
ช่วงเวลำต่ำงๆ	ตำม
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจ�ำวันได	้																															
2.	เรียงล�ำดับเหตุกำรณ์ใน
ชีวิตประจ�ำวันตำมเวลำที่
เกิดขึ้นได้

เรื่องรำวของครอบครัว
และตัวฉัน

มำตรฐำน	ส	3.2	เข้ำใจ
ระบบและสถำบัน
ทำงเศรษฐกิจต่ำง	ๆ	
ควำมสมัพนัธ์ทำงเศรษฐกิจ 
และควำมจ�ำเป็นของกำร
ร่วมมือกันทำงเศรษฐกิจ
ในสังคมโลก

ส	3.1		ป.	1/1				
อธบิำยเหตผุลควำมจ�ำเป็น
ที่คนต้องท�ำงำน
อย่ำงสุจริต

1.	บอกควำมหมำย
ประเภทและควำม
ส�ำคัญของกำรท�ำงำนได้											
2.	บอกเหตุผลของกำร
ท�ำงำนและประโยชน์ของ
กำรท�ำงำนอย่ำงสุจริตได้



60
         คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย                            (Multimedia  e-Publishing Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ	ศำสนำ	และวัฒนธรรม

จำกอดีตถึงปัจจุบัน มำตรฐำน	4.2	เข้ำใจ

พัฒนำกำรของมนุษยชำติ

จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน	

ในด้ำนควำมสัมพันธ์	และ

กำรเปลี่ยนแปลงของ

เหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง 

ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ 

และสำมำรถวิเครำะห ์

ผลกระทบที่เกิดขึ้น			

ส	4.2		ป.	1/1				

บอกควำมเปลี่ยนแปลง

ของสภำพแวดล้อม	

สิ่งของ	เครื่องใช้	

หรือกำรด�ำเนินชีวิต

ของตนเองกับสมัยของพ่อ

แม่	ปู่ย่ำ		ตำยำย

1.	บอกเปลี่ยนแปลงของ

สภำพแวดล้อม	สิ่งของ	

เครื่องใช้	หรือกำรด�ำเนิน

ชีวิตของอดีตกับปัจจุบัน

ที่เป็นรูปธรรม

และใกล้ตัวเด็กได้										

2.	บอกสำเหตุและผลของ

กำรเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งต่ำง	ๆ	ตำมกำลเวลำได้												

เหตุกำรณ์ในครอบครัวฉัน มำตรฐำน	4.2	เข้ำใจ

พัฒนำกำรของมนุษยชำติ

จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน	

ในด้ำนควำมสัมพันธ์	และ

กำรเปลี่ยนแปลงของ

เหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง 

ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ 

และสำมำรถวิเครำะห ์

ผลกระทบที่เกิดขึ้น		

ส	4.2		ป.	1/2				

บอกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น

ในอดีตที่มีผลกระทบต่อ

ตนเองในปัจจุบัน

1.	บอกเหตุกำรณ์

ส�ำคัญในอดีตที่เกิด

ขึ้นในครอบครัวซึ่งส่ง

ผลกระทบต่อตนเองได้																																						

2.	บอกผลกระทบของ

เหตุกำรณ์ส�ำคัญนั้น

ที่มีต่อตนเองได้

สัญลักษณ์ของชำติไทย มำตรฐำน	4.3		เข้ำใจ

ควำมเป็นมำของชำติไทย	

วัฒนธรรม	ภูมิปัญญำไทย	

มีควำมรัก		ควำมภูมิใจ

และธ�ำรงควำมเป็นไทย

ส	4.3		ป.	1/1				

อธิบำยควำมหมำย

และควำมส�ำคัญ

ของสัญลักษณ์ส�ำคัญ

ของชำติไทย	และปฏบิติัตน 

ได้ถูกต้อง

1.	บอกควำมหมำยและ

ควำมส�ำคัญของสัญลักษณ์

ที่ส�ำคัญของชำติไทยได้																																	

2.	บอกวิธีปฏิบัติตน

ต่อสัญลักษณ์ส�ำคัญของ

ชำติไทยอย่ำงถูกต้องได้

แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน มำตรฐำน		4.3			เข้ำใจ

ควำมเป็นมำของชำติไทย	

วัฒนธรรม	ภูมิปัญญำไทย	

มีควำมรัก		ควำมภูมิใจ

และธ�ำรงควำมเป็นไทย

ส	4.3		ป.	1/2				

บอกสถำนที่ส�ำคัญซึ่งเป็น

แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน																										

ส	4.3		ป.	1/3		

ระบุสิ่งที่ตนรัก	

และภำคภูมิใจในท้องถิ่น

1.	บอกชื่อสถำนที่ส�ำคัญ

ซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรม

ในชุมชนได้												

2.	ระบุสิ่งที่ตนรัก

และภำคภมูใิจในท้องถิน่ได้																																													
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

สิ่งต่ำง	ๆ	รอบตัวเรำ มำตรฐำน	5.2		เข้ำใจ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์

กับสภำพแวดล้อม

ทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิด		

กำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรม		

มีจิตส�ำนึกและมีส่วนร่วม

ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร		

และสิ่งแวดล้อม	

เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	

ส	5.2	ป.	1/2		

สังเกต	และเปรียบเทียบ

กำรเปลี่ยนแปลง	

ของสภำพแวดล้อม

ที่อยู่รอบตัว																																																					

ส	5.2		ป.	1/3		

มส่ีวนร่วมในกำรจัดระเบยีบ

สิ่งแวดล้อมที่บ้ำน

และชั้นเรียน

1.	บอกกำรเปลี่ยนแปลง

ของสภำพแวดล้อมที่อยู่

รอบตัวได้					

2.	บอกวิธีกำรปรับตัว 

ให้เข้ำกับสิ่งแวดล้อมได ้

3.	บอกวิธีกำรมีส่วนร่วม

ในกำรจัดระเบียบ

สิ่งแวดล้อมที่บ้ำน

และชั้นเรียนได้							

ทิศหลักและที่ตั้งของสิ่ง

ต่ำง	ๆ																																			

มำตรฐำน	5.2		เข้ำใจ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์

กับสภำพแวดล้อม

ทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิด		

กำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรม		

มีจิตส�ำนึกและมีส่วนร่วม

ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร		

และสิ่งแวดล้อม	

เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	

ส	5.2	ป.	1/1		

บอกสถำนที่ส�ำคัญซึ่งเป็น

แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน				

1.	บอกลกัษณะภมูปิระเทศ

และภูมิอำกำศที่ส่งผลต่อ 

ควำมเป็นอยู่ของมนุษย์ได้																											

2.	บอกวัฒนธรรมไทย

ที่เกิดขึ้นจำกลักษณะ

ของภูมิประเทศ

และภูมิอำกำศได้

แผนผังห้องเรียนของเรำ มำตรฐำน	5.2		เข้ำใจ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์

กับสภำพแวดล้อม

ทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิด		

กำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรม		

มีจิตส�ำนึกและมีส่วนร่วม

ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร		

และสิ่งแวดล้อม	

เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	

ส	5.2				ป.	1/1				บอก

สถำนที่ส�ำคัญซึ่งเป็นแหล่ง

วัฒนธรรมในชุมชน				

1.		บอกลักษณะ

ภูมิประเทศและภูมิ

อำกำศที่ส่งผลต่อควำม

เป็นอยู่ของมนุษย์ได้																											

2.		บอกวัฒนธรรมไทยที่

เกิดขึ้นจำกลักษณะของ

ภูมิประเทศและภูมิอำกำศ

ได้

อิทธิพลของลักษณะ

ภูมิประเทศ	และภูมิ

อำกำศ

มำตรฐำน	5.2		เข้ำใจ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์

กับสภำพแวดล้อม

ทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิด		

กำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรม		

มีจิตส�ำนึกและมีส่วนร่วม

ส	5.2				ป.	1/1				บอก

สถำนที่ส�ำคัญซึ่งเป็นแหล่ง

วัฒนธรรมในชุมชน				

1.		บอกลักษณะ

ภูมิประเทศและภูมิ

อำกำศที่ส่งผลต่อควำม

เป็นอยู่ของมนุษย์ได้																											

2.		บอกวัฒนธรรมไทยที่

เกิดขึ้นจำกลักษณะของ
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร		
และสิ่งแวดล้อม	
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ภูมิประเทศและภูมิอำกำศ
ได้

กำรปรับตัวให้เข้ำกับ
สิ่งแวดล้อม

มำตรฐำน	5.2		เข้ำใจ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์
กับสภำพแวดล้อม
ทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิด		
กำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรม		
มีจิตส�ำนึกและมีส่วนร่วม
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร		
และสิ่งแวดล้อม	
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	

ส	5.2	ป.	1/1				
บอกสถำนที่ส�ำคัญซึ่งเป็น
แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน			

1.	บอกลกัษณะภมิูประเทศ
และภูมิอำกำศที่ส่งผลต่อ
ควำมเป็นอยู่ของมนุษย์ได้																											
2.	บอกวัฒนธรรมไทย
ที่เกิดขึ้นจำกลักษณะของ
ภูมิประเทศและภูมิอำกำศ
ได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ร่ำงกำยของเรำ พ	1.1		เข้ำใจธรรมชำติ
ของกำรเจริญเติบโต
และพัฒนำกำรของมนุษย์

1.	อธิบำยลักษณะหน้ำที่
ของอวัยวะภำยนอก	
2.	อธิบำยวิธีดูแลรักษำ
อวัยวะภำยนอก

1.อธิบำยลักษณะหน้ำที่
ของอวัยวะภำยนอก
ได้2	อธิบำยวิธีดูแลรักษำ
อวัยวะภำยนอกได้

ครอบครัวของเรำ พ	2.1		เข้ำใจและเห็น
คุณค่ำตนเอง	ครอบครัว	
เพศศึกษำ	และมีทักษะ
ในกำรด�ำรงชีวิต

1.	ระบุสมำชิก
ในครอบครัวและควำมรัก
ควำมผูกพันของสมำชิก
ที่มีต่อกัน	
2.	บอกสิ่งที่ชื่นชอบ
และภำคภูมิใจในตนเอง

1.บอกลักษณะครอบครัว
ที่มีควำมสุขได้2.บอกวิธี
ท�ำหน้ำที่สมำชิกที่ดีของ
ครอบครัวได้

เพศศึกษำ พ	2.1		เข้ำใจและเห็น
คุณค่ำตนเอง	ครอบครัว	
เพศศึกษำ	และมีทักษะ
ในกำรด�ำรงชีวิต

1.	บอกลักษณะ
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศ
ชำยและเพศหญิง

1.	บอกลักษณะ
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศ
ชำยและเพศหญิงได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

พื้นฐำนงำนทัศนศิลป์ มำตรฐำน	ศ	1.1		
สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์
ตำมจินตนำกำร	
และควำมคิดสร้ำงสรรค์
คุณค่ำงำนทัศนศิลป์	
ถ่ำยทอดควำมรู้สึก

ศ	1.1	ป.5	1/1 
อภิปรำยเกี่ยวกับรูปร่ำง	
ลักษณะ	และขนำด
ของสิ่งต่ำง	ๆ	รอบตัว	
ในธรรมชำติ
และสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น

อภิปรำยเกี่ยวกับรูปร่ำง	
ลักษณะ	และขนำด
ของสิ่งต่ำง	ๆ	รอบตัว
ในธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
ที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ควำมคิดต่องำนศิลปะ
อย่ำงอิสระ	ชื่นชม	
และประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน

วัสดุอุปกรณ์สร้ำงงำน
ทัศนศิลป์

มำตรฐำน	ศ	1.1		
สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์
ตำมจินตนำกำร	
และควำมคิดสร้ำงสรรค์	
วิเครำะห์	วิพำกษ์วิจำรณ์
คุณค่ำงำนทัศนศิลป ์
ถ่ำยทอดควำมรู้สึก	
ควำมคิดต่องำนศิลปะ
อย่ำงอิสระ	ชื่นชม	
และประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน

ศ	1.1	ป.1/2
บอกควำมรู้สึก
ที่มีต่อธรรมชำติ	
และสิ่งแวดล้อมรอบตัว

บอกควำมรู้สึก
ที่มีต่อธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมรอบตัว

เทคนิคกำรสร้ำงงำน
ทัศนศิลป์

มำตรฐำน	ศ	1.2	
เข้ำใจควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงทัศนศิลป์	
ประวัติศำสตร์	และ
วัฒนธรรม	เห็นคุณค่ำ
งำนทัศนศิลป์ที่เป็นมรดก
ทำงวัฒนธรรม	ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น	ภูมิปัญญำไทย	
และสำกล

	ศ	1.2		ป.1/1
ระบุงำนทัศนศิลป์
ในชีวิตประจ�ำวัน

ระบุงำนทัศนศิลป์
ในชีวิตประจ�ำวันได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กำรดูแลตนเอง ง	1.1		เข้ำใจกำรท�ำงำน	
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์	
มทัีกษะกระบวนกำรท�ำงำน	
ทักษะกำรจัดกำร	ทักษะ
กระบวนกำรแก้ปัญหำ	
ทักษะกำรท�ำงำนร่วมกัน	
และทักษะกำรแสวงหำ
ควำมรู้	มีคุณธรรม	และ
ลกัษณะนสิยัในกำรท�ำงำน 
มจีติส�ำนกึในกำรใช้พลงังำน

1.	บอกวิธีกำรเพื่อช่วย
เหลือตนเอง
2.	ใช้วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือง่ำยๆในกำร
ท�ำงำนอย่ำงปลอดภัย
3.	ท�ำงำนเพื่อช่วยเหลือ
ตนเองอย่ำงกระตือรือร้น
และตรงเวลำ

1.บอกวิธีกำรเพื่อช่วย
เหลือตนเองเช่น	กำรแต่ง
กำย	กำรจัดเก็บของใช้
ส่วนตัวอย่ำงกระตือรือร้น	
2.สำมำรถใช้วัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือง่ำยๆในกำร
ท�ำงำน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ทรพัยำกร	และส่ิงแวดล้อม	

เพื่อกำรด�ำรงชีวิต

และครอบครัว

กำรใช้วัสดุ	อุปกรณ์	

เครื่องมืออย่ำงง่ำย

ง	1.1		เข้ำใจกำรท�ำงำน	

มีควำมคิดสร้ำงสรรค์	

มทัีกษะกระบวนกำรท�ำงำน	

ทักษะกำรจัดกำร	ทักษะ

กระบวนกำรแก้ปัญหำ	

ทักษะกำรท�ำงำนร่วมกัน	

และทักษะกำรแสวงหำ

ควำมรู้	มีคุณธรรม	

และลักษณะนิสัย

ในกำรท�ำงำน	มีจิตส�ำนึก

ในกำรใช้พลังงำน	

ทรพัยำกร	และส่ิงแวดล้อม	

เพื่อกำรด�ำรงชีวิต

และครอบครัว

1.	บอกวธิกีำรเพือ่ช่วยเหลอื

ตนเอง

2.	ใช้วัสดุอุปกรณ์

และเครื่องมือง่ำย	ๆ	

ในกำรท�ำงำน

อย่ำงปลอดภัย	

3.	ท�ำงำนเพื่อช่วยเหลือ

ตนเองอย่ำงกระตือรือร้น

และตรงเวลำ

1.	รู้จักวัสดุอุปกรณ์

เครื่องมืองำนครัว	

งำนเกษตร	งำนช่ำงพืน้ฐำน

2.	อธบิำยวธิกีำรใช้อุปกรณ์

เครื่องมือในบ้ำนได้

งำนประดิษฐ์ ง	1.1		เข้ำใจกำรท�ำงำน	

มีควำมคิดสร้ำงสรรค์	

มทัีกษะกระบวนกำรท�ำงำน	

ทักษะกำรจัดกำร	ทักษะ

กระบวนกำรแก้ปัญหำ	

ทักษะกำรท�ำงำนร่วมกัน	

และทักษะกำรแสวงหำ

ควำมรู้	มีคุณธรรม	

และลักษณะนิสัย

ในกำรท�ำงำน	มีจิตส�ำนึก

ในกำรใช้พลังงำน	

ทรพัยำกร	และส่ิงแวดล้อม	

เพื่อกำรด�ำรงชีวิต

และครอบครัว

1.บอกวิธีกำรเพื่อช่วย

เหลือตนเอง2.ใช้วัสดุ

อุปกรณ์และเครื่องมือ

ง่ำยๆในกำรท�ำงำนอย่ำง

ปลอดภัย3.ท�ำงำนเพื่อ

ช่วยเหลือตนเองอย่ำง

กระตือรือร้นและตรงเวลำ

1.	รู้จักเลือกใช้วัสดุ

อุปกรณ์ในกำรท�ำงำน	

เช่น	งำนประดิษฐ์

2.	สำมำรถประดิษฐ์

ของเล่น	ของใช้ส�ำหรับ

ตนเองและเพื่อนได้
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)

Starting		1 มำตรฐำน	ต	1.1	
เข้ำใจและตคีวำม
เรือ่งทีฟั่งและอ่ำน
จำกสื่อประเภทต่ำง	ๆ	
และแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล
มำตรฐำน	ต	1.2	
มีทักษะในกำรสื่อสำร
ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน
ข้อมลูข่ำวสำร	ควำมคดิเหน็
และแสดงควำมรู้สึก
โดยใช้เทคโนโลยี	และ
กำรจัดกำรที่เหมำะสม
เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
มำตรฐำน	ต	2.1	
เข้ำใจควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงภำษำกบัวฒันธรรม
ของเจ้ำของภำษำ	และน�ำไป 
ใช้ได้อย่ำงเหมำะสม
กับกำลเทศะ
มำตรฐำน	ต	2.2		
เข้ำใจควำมเหมือน
และควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ภำษำและวัฒนธรรม
ของเจ้ำของภำษำกับ
ภำษำและวัฒนธรรมไทย	
และน�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม

ต	1.1	ป.1/1		ปฏิบัติตำม
ค�ำสั่งง่ำย	ๆ	ที่ฟัง
ต	1.1	ป.1/2	ระบุ
ตัวอักษร	และเสียง	
อ่ำนออกเสียงและสะกด
ค�ำง่ำย	ๆ	ถูกต้อง
ตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.1/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำย
ของค�ำและกลุ่มค�ำที่ฟัง
ต	1.2	ป.1/1	พูดโต้ตอบ
ด้วยค�ำสั้น	ๆ	ง่ำย	ๆ		
ในกำรสื่อสำรระหว่ำง
บุคคลตำมแบบที่ฟัง
ต	2.2	ป.1/1	ระบุ
ตัวอักษรและเสียง
ตัวอักษรของภำษำต่ำง
ประเทศและภำษำไทย
ต	4.2	ป.1/1	ใช้ภำษำ
ต่ำงประเทศเพื่อรวบรวม
ค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
ต	1.1	ป.1/1	ปฏิบัติตำม
ค�ำสั่งง่ำย	ๆ	ที่ฟัง
ต	1.1	ป.1/2	ระบุ
ตัวอักษร	และเสียง	
อ่ำนออกเสียงและสะกด
ค�ำง่ำย	ๆ	ถูกต้องตำม
หลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.1/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำย
ของค�ำ	และกลุ่มค�ำที่ฟัง
ต	1.2	ป.1/1	พูดโต้ตอบ
ด้วยค�ำสั้น	ๆ	ง่ำย	ๆ

1.	ปฏิบัติตำมค�ำสั่ง	
และค�ำขอร้องง่ำย	ๆ	ทีฟั่งได้
2.	ระบุตัวอักษร	และเสียง		
อ่ำนออกเสียง	และสะกด
ค�ำง่ำย	ๆ	ถูกต้องตำม	
หลกักำรอ่ำนของภำษำไทย
และต่ำงประเทศ
3.	เลือกภำพตรงตำม
ควำมหมำยของค�ำกลุ่มค�ำ
และประโยคที่ฟัง
4.	ใช้ค�ำสั่งและค�ำขอร้อง
ง่ำย	ๆ	ตำมแบบที่ฟังได้
5.	บอกควำมต้องกำร
ง่ำย	ๆ	ของตนเอง
ตำมแบบที่ฟัง
2.	นักเรียนสำมำรถ
เลือกภำพตรงตำม
ควำมหมำยของค�ำ
และกลุ่มค�ำที่ฟัง
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)

ต	1.2	ป.1/1	พูดโต้ตอบ

ด้วยค�ำสั้น	ๆ	ง่ำย	ๆ		

ในกำรสื่อสำรระหว่ำง

บุคคลตำมแบบที่ฟัง

ต	2.2	ป.1/1	ระบุตัว

อักษรและเสียงตัวอักษร

ของภำษำต่ำงประเทศ

และภำษำไทย

ต	4.2	ป.1/1	ใช้ภำษำ

ต่ำงประเทศเพื่อรวบรวม

ค�ำศัพท์เกี่ยวข้องใกล้ตัว

Starting		2 มำตรฐำน	ต	1.1	
เข้ำใจและตคีวำม
เรือ่งทีฟั่งและอ่ำน
จำกสื่อประเภทต่ำง	ๆ	
และแสดงควำมคิดเห็น

อย่ำงมีเหตุผล
มำตรฐำน	ต	1.2	
มีทักษะในกำรสื่อสำร
ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน
ข้อมลูข่ำวสำร	ควำมคดิเหน็
และแสดงควำมรู้สึก
โดยใช้เทคโนโลยี	และ
กำรจัดกำรที่เหมำะสม

เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
มำตรฐำน	ต	2.1	
เข้ำใจควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงภำษำกบัวฒันธรรม
ของเจ้ำของภำษำ	และน�ำไป 
ใช้ได้อย่ำงเหมำะสม

กับกำลเทศะ

มำตรำฐำน	ต	2.2		

เข้ำใจควำมเหมือน

และควำมแตกต่ำงระหว่ำง

ต	1.1	ป.1/	2	ระบุตัว

อักษรและเสียง	อ่ำนออก

เสียงและสะกดค�ำง่ำยๆ	

ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

ต	1.1	ป.1/	3	เลือกภำพ

ตรงตำมควำมหมำยของ

ค�ำและกลุ่มค�ำ

1.	ปฏิบัติตำมค�ำสั่ง	และ

ค�ำขอร้องง่ำย	ๆ	ที่ฟังได้

2.	ระบุตัวอักษรและเสียง		

อ่ำนออกเสียงและสะกด

ค�ำง่ำยๆ	ถูกต้องตำม	หลัก

กำรอ่ำนของภำษำไทย

และต่ำงประเทศ

3.	เลือกภำพตรงตำม

ควำมหมำยของค�ำกลุ่มค�ำ

และประโยคที่ฟัง

4.ใช้ค�ำสั่งและค�ำขอร้อง

ง่ำย	ๆ	ตำมแบบที่ฟังได้

5.บอกควำมต้องกำรง่ำยๆ

ของตนเองตำมแบบที่ฟัง

6.	ระบุตัวอักษรและ

เสียง		อ่ำนออกเสียงและ

สะกดค�ำง่ำยๆ	ถูกต้องตำม	

หลักกำรอ่ำนของภำษำ

ไทยและต่ำงประเทศ	3.	

เลือกภำพตรงตำมควำม

หมำยของค�ำกลุ่มค�ำและ

ประโยคที่ฟัง
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)

ภำษำและวัฒนธรรม
ของเจ้ำของภำษำ
กบัภำษำและวฒันธรรมไทย	
และน�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม

7.	ใช้ค�ำสั่งและค�ำขอร้อง
ง่ำย	ๆ	ตำมแบบที่ฟังได้
8.	บอกควำมต้องกำรง่ำย	ๆ 
ของตนเองตำมแบบที่ฟัง
นักเรียนสำมำรถเลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำย
ของค�ำ	และกลุ่มค�ำที่ฟัง

Hello มำตรฐำน	ต	1.1	
เข้ำใจและตคีวำม
เรือ่งทีฟั่งและอ่ำน
จำกสื่อประเภทต่ำง	ๆ	
และแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล
มำตรฐำน	ต	1.2	
มีทักษะในกำรสื่อสำร
ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน
ข้อมลูข่ำวสำร	ควำมคดิเหน็
และแสดงควำมรู้สึก
โดยใช้เทคโนโลยี	และ
กำรจัดกำรที่เหมำะสม
เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
มำตรฐำน	ต	2.1	
เข้ำใจควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงภำษำกบัวฒันธรรม
ของเจ้ำของภำษำ	และน�ำไป 
ใช้ได้อย่ำงเหมำะสม
กับกำลเทศะ
มำตรำฐำน	ต	2.2		
เข้ำใจควำมเหมือน
และควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ภำษำและวัฒนธรรม
ของเจ้ำของภำษำ
กบัภำษำและวฒันธรรมไทย	
และน�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม

ต	1.1	ป.1/2	ระบุ
ตัวอักษรและเสียง		
อ่ำนออกเสียงและสะกด
ค�ำง่ำย	ๆ	ถูกต้อง
ตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.1/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำยของ
ค�ำและกลุ่มค�ำที่ฟัง
ต	4.1	ป.1/1	ฟัง/พูด
ในสถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ	
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

1.	ปฏิบัติตำมค�ำสั่ง	และ
ค�ำขอร้องง่ำย	ๆ	ที่ฟังได้
2.	ระบุตัวอักษรและเสียง		
อ่ำนออกเสียงและสะกด
ค�ำง่ำย	ๆ	ถูกต้องตำม	
หลกักำรอ่ำนของภำษำไทย
และต่ำงประเทศ
3.	เลือกภำพตรงตำม
ควำมหมำยของค�ำ	
กลุ่มค�ำ	และประโยคที่ฟัง
4.	ใช้ค�ำสั่ง	และค�ำขอร้อง
ง่ำย	ๆ	ตำมแบบที่ฟังได้
5.	บอกควำมต้องกำร
ง่ำย	ๆ	ของตนเอง
ตำมแบบที่ฟัง
2.	นักเรียนสำมำรถเลือก
ภำพตรงตำมควำมหมำย
ของค�ำ	และกลุ่มค�ำที่ฟัง
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)

Greeting	and	Leave	
Takings

มำตรฐำน	ต	1.1	
เข้ำใจและตคีวำม
เรือ่งทีฟั่งและอ่ำน
จำกสื่อประเภทต่ำง	ๆ	
และแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล
มำตรฐำน	ต	1.2	
มีทักษะในกำรสื่อสำร
ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน
ข้อมลูข่ำวสำร	ควำมคดิเหน็
และแสดงควำมรู้สึก
โดยใช้เทคโนโลยี	และ
กำรจัดกำรที่เหมำะสม
เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
มำตรฐำน	ต	2.1	
เข้ำใจควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงภำษำกบัวฒันธรรม
ของเจ้ำของภำษำ	และน�ำไป 
ใช้ได้อย่ำงเหมำะสม
กับกำลเทศะ
มำตรำฐำน	ต	2.2		
เข้ำใจควำมเหมือน
และควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ภำษำและวัฒนธรรม
ของเจ้ำของภำษำ
กบัภำษำและวฒันธรรมไทย	
และน�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม

ต	1.1	ป.1/2	ระบุตัว
อักษรและเสียง	อ่ำนออก
เสียงและสะกดค�ำง่ำยๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.1/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำยของ
ค�ำและกลุ่มค�ำที่ฟัง
ต	4.1	ป.1/1	ฟัง/พูดใน
สถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ	ที่เกิด
ขึ้นในห้องเรียน

1.	ปฏิบัติตำมค�ำสั่ง	และ
ค�ำขอร้องง่ำย	ๆ	ที่ฟังได้
2.	ระบุตัวอักษรและเสียง		
อ่ำนออกเสียงและสะกด
ค�ำง่ำยๆ	ถูกต้องตำม	หลัก
กำรอ่ำนของภำษำไทย
และต่ำงประเทศ
3.	เลือกภำพตรงตำม
ควำมหมำยของค�ำกลุ่มค�ำ
และประโยคที่ฟัง
4.	ใช้ค�ำสั่งและค�ำขอร้อง
ง่ำย	ๆ	ตำมแบบที่ฟังได้
5.	บอกควำมต้องกำร
ง่ำยๆของตนเองตำมแบบ
ที่ฟัง

My	Body มำตรฐำน	ต	1.1	
เข้ำใจและตคีวำม
เรือ่งทีฟั่งและอ่ำน
จำกสื่อประเภทต่ำง	ๆ	
และแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล

ต	1.1	ป.	1/1	
ปฏิบัติตำมค�ำสั่งง่ำย	ๆ	
ที่ฟัง
ต	1.1	ป.1/2	ระบุ
ตัวอักษรและเสียง	
อ่ำนออกเสียง	
และสะกดค�ำง่ำย	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

1.	ปฏิบัติตำมค�ำสั่ง	และ
ค�ำขอร้องง่ำย	ๆ	ที่ฟังได้
2.	ระบุตัวอักษรและเสียง		
อ่ำนออกเสียงและสะกด
ค�ำง่ำยๆ	ถูกต้องตำมหลัก
กำรอ่ำนของภำษำไทย	
และต่ำงประเทศ
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)

มำตรฐำน	ต	1.2	
มีทักษะในกำรสื่อสำร
ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน
ข้อมลูข่ำวสำร	ควำมคดิเหน็
และแสดงควำมรู้สึก
โดยใช้เทคโนโลยี	และ
กำรจัดกำรที่เหมำะสม
เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
มำตรฐำน	ต	2.1	
เข้ำใจควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงภำษำกบัวฒันธรรม
ของเจ้ำของภำษำ	และน�ำไป 
ใช้ได้อย่ำงเหมำะสม
กับกำลเทศะ
มำตรำฐำน	ต	2.2		
เข้ำใจควำมเหมือน
และควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ภำษำและวัฒนธรรม
ของเจ้ำของภำษำ
กบัภำษำและวฒันธรรมไทย	
และน�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม

ต	1.1	ป.1/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำยของ	
ค�ำและกลุ่มค�ำที่ฟัง
ต	1.2	ป.1/1	พูดโต้ตอบ
ด้วยค�ำสั้นๆ	ง่ำยๆ		
ในกำรสื่อสำรระหว่ำง
บุคคลตำมแบบที่ฟัง
ต	2.2	ป.1/1	ระบุตัว
อักษรและเสียงตัวอักษร
ของภำษำต่ำงประเทศและ
ภำษำไทย
ต	4.2	ป.1/1	ใช้ภำษำต่ำง
ประเทศเพื่อรวบรวม
ค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

3.	เลือกภำพตรงตำม	
ควำมหมำยของค�ำกลุ่มค�ำ
และประโยคที่ฟัง
4.	ใช้ค�ำสั่งและค�ำขอร้อง
ง่ำย	ๆ	ตำมแบบที่ฟังได้
5.	บอกควำมต้องกำร 
ง่ำย	ๆ	ของตนเอง 
ตำมแบบที่ฟัง
อ่ำนประโยคง่ำย	ๆ	ได้
2.	นักเรียนสำมำรถตอบ
ค�ำถำมจำกกำรฟัง
เรื่องใกล้ตัวได้
3.	นักเรียนสำมำรถเลือก
ภำพตรงตำมควำม
หมำยของค�ำและกลุ่มค�ำ
ที่ฟัง
4.	นักเรียนสำมำรถใช้
ภำษำต่ำงประเทศ
เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัว

Opposite	Words มำตรฐำน	ต	1.1	
เข้ำใจและตคีวำม
เรือ่งทีฟั่งและอ่ำน
จำกสื่อประเภทต่ำง	ๆ	
และแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล
มำตรฐำน	ต	1.2	
มีทักษะในกำรสื่อสำร
ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน
ข้อมลูข่ำวสำร	ควำมคดิเหน็
และแสดงควำมรู้สึก
โดยใช้เทคโนโลยี	และ
กำรจัดกำรที่เหมำะสม
เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ต	1.1	ป.1/1	ปฏิบัติตำม
ค�ำสั่งง่ำย	ๆ	ที่ฟัง
ต	1.1	ป.1/2	ระบุตัว
อักษรและเสียง		อ่ำนออก
เสียงและสะกดค�ำง่ำย	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.1/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำยของ
ค�ำและกลุ่มค�ำที่ฟัง

1.	ปฏิบัติตำมค�ำสั่ง	และ
ค�ำขอร้องง่ำย	ๆ	ที่ฟังได้
2.	ระบุตัวอักษรและเสียง		
อ่ำนออกเสียงและสะกด
ค�ำง่ำยๆ	ถูกต้องตำม	หลัก
กำรอ่ำนของภำษำไทย
และต่ำงประเทศ
3.	เลือกภำพตรงตำม
ควำมหมำยของค�ำกลุ่มค�ำ
และประโยคที่ฟัง
4.	ใช้ค�ำสั่งและค�ำขอร้อง
ง่ำย	ๆ	ตำมแบบที่ฟังได้
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)

มำตรฐำน	ต	2.1	
เข้ำใจควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงภำษำกบัวฒันธรรม
ของเจ้ำของภำษำ	และน�ำไป 
ใช้ได้อย่ำงเหมำะสม
กับกำลเทศะ
มำตรำฐำน	ต	2.2		
เข้ำใจควำมเหมือน
และควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ภำษำและวัฒนธรรม
ของเจ้ำของภำษำ
กบัภำษำและวฒันธรรมไทย	
และน�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม

5.	บอกควำมต้องกำร
ง่ำย	ๆ	ของตนเองตำม
แบบที่ฟัง

My	Senses มำตรฐำน	ต	1.1	
เข้ำใจและตีควำม
เรื่องที่ฟัง	และอ่ำน
จำกสื่อประเภทต่ำง	ๆ	
และแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล	
มำตรฐำน	ต.1.2	
มีทักษะในกำรสื่อสำร
ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน
ข้อมลูข่ำวสำร	ควำมคดิเหน็ 
และแสดงควำมรู้สึก
โดยใช้เทคโนโลยี
และกำรจดักำรทีเ่หมำะสม 
เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
มำตรฐำน	ต	2.2	
เข้ำใจควำมเหมือน
และควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ภำษำและวัฒนธรรม
ของเจ้ำของภำษำกับ
ภำษำและวัฒนธรรมไทย	
และน�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม

ต	1.1	ป.1/1	ปฏิบัติตำม
ค�ำสั่งง่ำย	ๆ	ที่ฟัง
ต	1.1	ป.1/2	ระบุตัว
อักษรและเสียง		อ่ำนออก
เสียงและสะกดค�ำ	ง่ำย	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน	
ต	1.1	ป.1/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำย
ของค�ำ	และกลุ่มค�ำที่ฟัง

1.	ระบุตัวอักษรและเสียง		
อ่ำนออกเสียงและสะกด
ค�ำง่ำยๆ	ถูกต้องตำม	หลัก
กำรอ่ำนของภำษำไทย
และต่ำงประเทศ
2.	ตอบค�ำถำมจำกกำร
ฟังเรื่องใกล้ตัว
3.	พูดโต้ตอบด้วยค�ำ
สั้นๆ	ง่ำยๆ	ในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคลตำมแบบ
ที่ฟัง
4.บอกควำมต้องกำรง่ำยๆ
ของตนเองตำมแบบที่ฟัง
5.	พูดขอและให้ข้อมูล
ง่ำยๆ	เกี่ยวกับตนเองตำม
แบบที่ฟัง
6.ใช้ภำษำ	ต่ำงประเทศ	
เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัว
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)

มำตรฐำน	ต	4.2	ใช้ภำษำ

ต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือ

พื้นฐำนในกำรศึกษำต่อ	

กำรประกอบอำชีพ	และ

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

สังคมโลก

My	Favorites มำตรฐำน	ต	1.1	

เข้ำใจและตีควำม

เรื่องที่ฟังและอ่ำน

จำกสื่อประเภทต่ำงๆ	

และแสดงควำมคิดเห็น

อย่ำงมีเหตุผล

มำตรฐำน	ต.1.2		

มีทักษะในกำรสื่อสำร

ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน

ข้อมลูข่ำวสำร	ควำมคดิเหน็

และแสดงควำมรู้สึกโดยใช้

เทคโนโลยีและกำรจัดกำร

ที่เหมำะสมเพื่อกำรเรียนรู้

ตลอดชีวิต

มำตรฐำน	ต	1.3		

น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร		

ควำมคิดรวบยอด		และ

ควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	

โดยกำรพูดและกำรเขียน

มำตรฐำน	ต	2.2		

เข้ำใจควำมเหมือน

และควำมแตกต่ำงระหว่ำง

ภำษำและวัฒนธรรม

ของเจ้ำของภำษำกบัภำษำ

และวัฒนธรรมไทย	

และน�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง

และเหมำะสม

ต	1.1	ป	.1/2	ระบุ

ตัวอักษรและเสียง	

อ่ำนออกเสียงและสะกด

ค�ำง่ำย	ๆ	ถูกต้อง

ตำมหลักกำรอ่ำน

ต	1.1	ป.1/3	เลือกภำพ

ตรงตำมควำมหมำย

ของค�ำ	และกลุ่มค�ำที่ฟัง

ต	1.2	ป.1/4	พูดขอ

และให้ข้อมูลง่ำย	ๆ	

เกี่ยวกับตนเอง

ตำมแบบที่ฟัง

ต	4.2	ป.1/1	ใช้ภำษำ

ต่ำงประเทศเพื่อรวบรวม

ค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

1.	ระบุตัวอักษรและเสียง		

อ่ำนออกเสียงและสะกด

ค�ำง่ำยๆ	ถูกต้องตำม	หลัก

กำรอ่ำนของภำษำไทย

และต่ำงประเทศ

2.	ตอบค�ำถำมจำกกำรฟัง

เรื่องใกล้ตัว

3.บอกควำมต้องกำรง่ำยๆ

ของตนเองตำมแบบที่ฟัง

4.	พูดขอและให้ข้อมูล

ง่ำยๆ	เกี่ยวกับตนเองตำม

แบบที่ฟัง

5.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเรื่องใกล้ตัว

6.	บอกค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

กบักลุม่สำระกำรเรยีนรู้อ่ืน

7.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	

เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์

ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)

มำตรฐำน	ต	3.1		
ใช้ภำษำต่ำงประเทศ
ในกำรเชื่อมโยงควำมรู้
กบักลุม่สำระกำรเรียนรู้อืน่	
และเป็นพื้นฐำนในกำร
พัฒนำ	แสวงหำควำมรู้	
และเปิดโลกทัศน์ของตน
มำตรฐำน	ต	4.2		
ใช้ภำษำต่ำงประเทศ
เป็นเครื่องมือพื้นฐำน
ในกำรศึกษำต่อ	
กำรประกอบอำชีพ	
และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสังคมโลก

My	House มำตรฐำน	ต	1.1	
เข้ำใจและตีควำม
เรื่องที่ฟัง	และอ่ำน
จำกสื่อประเภทต่ำง	ๆ	
และแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล	
มำตรฐำน	ต.1.2	
มีทักษะในกำรสื่อสำร
ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน
ข้อมลูข่ำวสำร	ควำมคดิเหน็ 
และแสดงควำมรู้สึก
โดยใช้เทคโนโลยี
และกำรจดักำรทีเ่หมำะสม 
เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
มำตรฐำน	ต	2.2	
เข้ำใจควำมเหมือน
และควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ภำษำและวัฒนธรรม
ของเจ้ำของภำษำกับ
ภำษำและวัฒนธรรมไทย	
และน�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม

ต	1.1	ป.1/4	ตอบค�ำถำม
จำกำรฟังเรื่องใกล้ตัว
ต	1.2	ป.1/1	พูดโต้ตอบ
ด้วยค�ำสั้นๆ	ง่ำยๆ	ในกำร
สื่อสำรระหว่ำงบุคคลตำม
แบบที่ฟัง	
ต	4.2	ป	1/1	ใช้ภำษำต่ำง
ประเทศเพื่อรวบรวมค�ำ
ศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

1.	ระบุตัวอักษร
และเสียง	อ่ำนออกเสียง
และสะกดค�ำง่ำย	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ของภำษำไทย
และต่ำงประเทศ
2.	ตอบค�ำถำมจำกกำรฟัง
เรื่องใกล้ตัว
3.บอกควำมต้องกำรง่ำย	ๆ
ของตนเองตำมแบบที่ฟัง
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)

มำตรฐำน	ต	4.2		
ใช้ภำษำต่ำงประเทศ
เป็นเครื่องมือพื้นฐำน
ในกำรศึกษำต่อ	
กำรประกอบอำชีพ	
และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสังคมโลก

4.	พูดขอและให้ข้อมูล 
ง่ำย	ๆ	เกี่ยวกับตนเอง
ตำมแบบที่ฟัง
5.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	
เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์
ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

Colorful	Shapes มำตรฐำน	ต	1.1	

เข้ำใจและตีควำม

เรื่องที่ฟังและอ่ำน

จำกสื่อประเภทต่ำงๆ	

และแสดงควำมคิดเห็น

อย่ำงมีเหตุผล

มำตรฐำน	ต.1.2		

มีทักษะในกำรสื่อสำร

ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน

ข้อมลูข่ำวสำร	ควำมคดิเหน็

และแสดงควำมรู้สึกโดยใช้

เทคโนโลยีและกำรจัดกำร

ที่เหมำะสมเพื่อกำรเรียนรู้

ตลอดชีวิต

มำตรฐำน	ต	1.3		

น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร		

ควำมคิดรวบยอด		และ

ควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	

โดยกำรพูดและกำรเขียน
มำตรฐำน	ต	2.2	
เข้ำใจควำมเหมือน
และควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ภำษำและวัฒนธรรม
ของเจ้ำของภำษำกับ
ภำษำและวัฒนธรรมไทย	
และน�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม

ต	1.1	ป	.1/2	ระบุตัว
อักษรและเสียง		อ่ำนออก
เสียงและสะกดค�ำง่ำย	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.1/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำยของ
ค�ำและกลุ่มค�ำที่ฟัง
ต	1.2	ป.1/4	พูดขอและ
ให้ข้อมูลง่ำย	ๆ	เกี่ยวกับ
ตนเองตำมแบบที่ฟัง
ต	4.2	ป.1/1	ใช้ภำษำต่ำง
ประเทศเพื่อรวบรวมค�ำ
ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ใกล้ตัว

1.	ระบุตัวอักษรและเสียง		
อ่ำนออกเสียงและสะกด
ค�ำง่ำยๆ	ถูกต้องตำม	หลัก
กำรอ่ำนของภำษำไทย
และต่ำงประเทศ
2.พูดโต้ตอบด้วยค�ำ
สั้นๆ	ง่ำยๆ	ในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคลตำมแบบ
ที่ฟัง
3.	ตอบค�ำถำมจำกกำรฟัง
เรื่องใกล้ตัว
4.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัว
5.ฟัง/พูดในสถำนกำรณ์
ง่ำยๆ	ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)

มำตรฐำน	ต	4.1		
ใช้ภำษำต่ำงประเทศ
ในสถำนกำรณ์ต่ำง	ๆ	
ทั้งในสถำนศึกษำชุมชน	
และสังคม		
มำตรฐำน	ต	4.2		
ใช้ภำษำต่ำงประเทศ
เป็นเครื่องมือพื้นฐำน 
ในกำรศึกษำต่อ 
กำรประกอบอำชีพ	
และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสังคมโลก

6.	ใช้ภำษำ	ต่ำงประเทศ	
เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัว

My	Family มำตรฐำน	ต	1.1	
เข้ำใจและตีควำม
เรื่องที่ฟัง	และอ่ำน
จำกสื่อประเภทต่ำง	ๆ	
และแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล	
มำตรฐำน	ต.1.2	
มีทักษะในกำรสื่อสำร
ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน
ข้อมลูข่ำวสำร	ควำมคดิเหน็ 
และแสดงควำมรู้สึก
โดยใช้เทคโนโลยี
และกำรจดักำรทีเ่หมำะสม 
เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
มำตรฐำน	ต	2.2	
เข้ำใจควำมเหมือน
และควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ภำษำและวัฒนธรรม
ของเจ้ำของภำษำกับ
ภำษำและวัฒนธรรมไทย	
และน�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม

ต	1.1	ป.1/2		ระบุตัว
อักษรและเสียง	อ่ำนออก
เสียงและสะกดค�ำง่ำย	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.1/3		เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำยของ
ค�ำและกลุ่มค�ำที่ฟัง									
ต	1.2	ป	1/1		พูดโต้ตอบ
ด้วยค�ำสั้นๆ	ง่ำยๆ	ในกำร
สื่อสำร	ระหว่ำงบุคคล
ตำมแบบที่ฟัง	
ต	4.2	ป.1/1		ใช้ภำษำ
ต่ำงประเทศเพื่อรวบรวม
ค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

1.	ระบุตัวอักษร
และเสียง	อ่ำนออกเสียง
และสะกดค�ำง่ำย	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ของภำษำไทย
และต่ำงประเทศ
2.	ตอบค�ำถำมจำกกำรฟัง
เรื่องใกล้ตัว
3.บอกควำมต้องกำรง่ำย	ๆ 
ของตนเองตำมแบบที่ฟัง
4.	พูดขอและให้ข้อมูล
ง่ำย	ๆ	เกี่ยวกับตนเอง
ตำมแบบที่ฟัง
5.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัว
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)

มำตรฐำน	ต	4.2	
ใช้ภำษำต่ำงประเทศ
เป็นเครื่องมือพื้นฐำน
ในกำรศึกษำต่อ	
กำรประกอบอำชีพ	
และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสังคมโลก

6.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	
เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์
ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

My	School มำตรฐำน	ต	1.1	
เข้ำใจและตีควำม
เรื่องที่ฟังและอ่ำน
จำกสื่อประเภทต่ำง	ๆ	
และแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล
มำตรฐำน	ต	2.2	
เข้ำใจควำมเหมือน
และควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ภำษำและวัฒนธรรม
ของเจ้ำของภำษำกบัภำษำ
และวัฒนธรรมไทย	
และน�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม
มำตรฐำน	ต	3.1	
ใช้ภำษำต่ำงประเทศ
ในกำรเชื่อมโยงควำมรู ้
กบักลุม่สำระกำรเรยีนรู้อืน่	
และเป็นพื้นฐำนในกำร
พัฒนำ	แสวงหำควำมรู้	
และเปิดโลกทัศน์ของตน
มำตรฐำน	ต	4.2	
ใช้ภำษำต่ำงประเทศ
เป็นเครื่องมือพื้นฐำน
ในกำรศึกษำต่อ	
กำรประกอบอำชีพ	
และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสังคมโลก

ต	1.1	ป.1/2	ระบุตัว
อักษรและเสียง	อ่ำนออก
เสียง	และสะกดค�ำง่ำย	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.1/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำยของค�ำ
และกลุ่มค�ำที่ฟัง
ต	2.2	ป.1/1	ระบุตัว
อักษรและเสียงตัวอักษร
ของภำษำต่ำงประเทศ
และภำษำไทย
ต	4.1	ป.1/1ฟัง/พูดใน
สถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ	
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
ต	4.2	ป.1/1ใช้ภำษำต่ำง
ประเทศเพื่อรวบรวม
ค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

1.	ระบุตัวอักษรและเสียง		
อ่ำนออกเสียงและสะกด
ค�ำง่ำย	ๆ	ถูกต้องตำม	
หลักกำรอ่ำนของภำษำ
ไทยและต่ำงประเทศ
2.	ตอบค�ำถำมจำกกำรฟัง
เรื่องใกล้ตัว
3.	บอกค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
อื่น
4.	ใช้ภำษำ	ต่ำงประเทศ	
เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัว
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)

Back	to	school มำตรฐำน	ต.1.2	
มีทักษะในกำรสื่อสำร
ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน
ข้อมลูข่ำวสำร	ควำมคดิเหน็ 
และแสดงควำมรู้สึก
โดยใช้เทคโนโลยี
และกำรจดักำรทีเ่หมำะสม 
เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
มำตรฐำน	ต	1.3		
น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	
ควำมคิดรวบยอด	
และควำมคิดเห็น
ในเรื่องต่ำง	ๆ	โดยกำรพูด
และกำรเขียน

ต	2.1	ป.1/2	เข้ำใจ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ภำษำกับวัฒนธรรมของ
เจ้ำของภำษำ	และน�ำไป
ใช้ได้อย่ำงเหมำะสมกับ
กำลเทศะ

1.		บอกลักษณะควำม
สำมำรถและลักษณะ
ควำมดีที่พึงปฏิบัติได้																																																															
2.		บอกผลของกำรกระ
ท�ำควำมดีได้

Let's	Count มำตรฐำน	ต.1.2	
มีทักษะในกำรสื่อสำร
ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน
ข้อมลูข่ำวสำร	ควำมคดิเหน็ 
และแสดงควำมรู้สึก
โดยใช้เทคโนโลยี
และกำรจดักำรทีเ่หมำะสม 
เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
มำตรฐำน	ต	1.3		
น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	
ควำมคิดรวบยอด	
และควำมคิดเห็น
ในเรื่องต่ำง	ๆ	โดยกำรพูด
และกำรเขียน
มำตรฐำน	ต	4.1	
ใช้ภำษำต่ำงประเทศ
ในสถำนกำรณ์ต่ำง	ๆ	
ทั้งในสถำนศึกษำชุมชน	
และสังคม

ต	1.1	ป.1/2	ระบุตัว
อักษรและเสียง	อ่ำนออก
เสียงและสะกดค�ำง่ำยๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.1/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำยของ
ค�ำและกลุ่มค�ำที่ฟัง
ต	2.2	ป.1/1	ระบุตัว
อักษรและเสียงอักษรของ
ภำษำต่ำงประเทศและ
ภำษำไทย
ต	3.1	ป.1/1	บอกค�ำศัพท์
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้อื่น
ต	4.1	ป.1/1	ฟังและพูด
ในสถำนกำรณ์ง่ำยๆ
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
ต	4.2	ป	1/1	ใช้ภำษำต่ำง
ประเทศเพื่อรวบรวมค�ำ
ศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

1.	พูดตอบโต้ด้วยค�ำสั้นๆ	
ง่ำย	ๆ	ในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคลตำมแบบที่
ฟังได้
2.	บอกควำมต้องกำร
ง่ำย	ๆ	ของตนเองตำม
แบบที่ฟังได้
3.	พูดขอและให้ข้อมูล
ง่ำยๆ	เกี่ยวกับตนเองตำม
แบบที่ฟังได้
4.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้
5.	ฟัง/พูดในสถำนกำรณ์
ง่ำย	ๆ	ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน



77
         คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย                            (Multimedia  e-Publishing Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)

มำตรฐำน	ต	4.2	
ใช้ภำษำต่ำงประเทศ
เป็นเครื่องมือพื้นฐำน
ในกำรศึกษำต่อ	
กำรประกอบอำชีพ	
และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสังคมโลก	

What	Time	is	It? มำตรฐำน	ต.1.2	
มีทักษะในกำรสื่อสำร
ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน
ข้อมลูข่ำวสำร	ควำมคดิเหน็ 
และแสดงควำมรู้สึก
โดยใช้เทคโนโลยี
และกำรจดักำรทีเ่หมำะสม 
เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
มำตรฐำน	ต	1.3		
น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	
ควำมคิดรวบยอด	
และควำมคิดเห็น
ในเรื่องต่ำง	ๆ	โดยกำรพูด
และกำรเขียน

ต	1.1	ป.1/3	สำมำรถ
เลือกภำพตรงควำมหมำย
ของค�ำและกลุ่มค�ำ
ต	1.1	ป.1/4		ตอบค�ำถำม
จำกำรฟังเรื่องใกล้ตัว				
ต	2.1	ป.1/3	เข้ำร่วม
กิจกรรมทำงภำษำ
และวัฒนธรรมที่เหมำะสม
กับวัย
ต	2.2	ป.1/1	ระบุ
ตัวอกัษร	และเสยีงตัวอักษร 
ของภำษำต่ำงประเทศ
และภำษำไทย						
ต	3.1	ป.1/1	
ค�ำศัพท์เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น

1.	พดูตอบโต้ด้วยค�ำส้ัน	ๆ 
ง่ำย	ๆ	ในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคล
ตำมแบบที่ฟังได้
2.	บอกควำมต้องกำร
ง่ำย	ๆ	ของตนเอง
ตำมแบบที่ฟังได้
3.	พูดขอและให้ข้อมูล 
ง่ำย	ๆ	เกี่ยวกับตนเอง
ตำมแบบที่ฟังได้
4.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้

Thing	I	can	do มำตรฐำน	ต.1.2	
มีทักษะในกำรสื่อสำร
ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน
ข้อมลูข่ำวสำร	ควำมคดิเหน็ 
และแสดงควำมรู้สึก
โดยใช้เทคโนโลยี
และกำรจดักำรทีเ่หมำะสม 
เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
มำตรฐำน	ต	1.3		
น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	
ควำมคิดรวบยอด	
และควำมคิดเห็นในเรื่อง
ต่ำง	ๆ	โดยกำรพูด
และกำรเขียน

ต	2.2	ป.	1/2		
เข้ำใจควำมเหมือน
และควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ภำษำและวัฒนธรรม
ของเจ้ำของภำษำกบัภำษำ
และวัฒนธรรมไทย	
และน�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม

1.	พูดตอบโต้ด้วยค�ำสั้น	ๆ	
ง่ำย	ๆ	ในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคลตำมแบบ
ที่ฟังได้
2.	บอกควำมต้องกำร 
ง่ำย	ๆ	ของตนเองตำม
แบบที่ฟังได้
3.	พูดขอและให้ข้อมูล 
ง่ำย	ๆ	เกี่ยวกับตนเอง
ตำมแบบที่ฟังได้
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)

มำตรฐำน		ต	2.1		

เข้ำใจควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงภำษำ

กับวัฒนธรรม

ของเจ้ำของภำษำ	

และน�ำไปใช้ได้อย่ำง

เหมำะสมกับกำลเทศะ

มำตรฐำน		ต	3.1		

ใช้ภำษำต่ำงประเทศ

ในกำรเชื่อมโยงควำมรู้

กบักลุม่สำระกำรเรยีนรู้อืน่	

และเป็นพื้นฐำนในกำร

พัฒนำ	แสวงหำควำมรู้	

และเปิดโลกทัศน์ของตน

มำตรฐำน		ต	4.1		

ใช้ภำษำต่ำงประเทศ

ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ	

ทั้งในสถำนศึกษำ	ชุมชน	

และสังคม		

4.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้

5.	พูดและท�ำท่ำประกอบ	

ตำมวัฒนธรรมของเจ้ำของ

ภำษำ

6.บอกชื่อและค�ำศัพท์

เกี่ยวกับเทศกำลส�ำคัญ

ของเจ้ำของภำษำ	

7.	บอกค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

กบักลุม่สำระกำรเรยีนรู้อ่ืน

8.	ฟัง/พูดในสถำนกำรณ์

ง่ำย	ๆ	ทีเ่กิดขึน้ในห้องเรยีน

Let's	Play มำตรฐำน	ต	1.1	
เข้ำใจและตีควำม
เรื่องที่ฟัง	และอ่ำน
จำกสื่อประเภทต่ำง	ๆ	
และแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล	
มำตรฐำน	ต.1.2	
มีทักษะในกำรสื่อสำร
ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน
ข้อมลูข่ำวสำร	ควำมคดิเหน็ 
และแสดงควำมรู้สึก
โดยใช้เทคโนโลยี
และกำรจดักำรทีเ่หมำะสม 
เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ต	1.1	ป.1/2	

ระบุตัวอักษร	

และเสียง	อ่ำนออกเสียง

และสะกดค�ำง่ำย	ๆ	

ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

ต	2.1	ป.1/3		

เข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำ

และวัฒนธรรมที่เหมำะสม

กับวัย

ต	2.2	ป.1/1	

ระบุตัวอักษร

และเสียงตัวอักษร

ของภำษำต่ำงประเทศ

และภำษำไทย						

1.	พดูตอบโต้ด้วยค�ำส้ัน	ๆ 

	ง่ำย	ๆ	ในกำรสื่อสำร

ระหว่ำงบุคคล

ตำมแบบที่ฟังได้

2.	บอกควำมต้องกำร

ง่ำย	ๆ	ของตนเอง

ตำมแบบที่ฟังได้

3.	พูดขอและให้ข้อมูล

ง่ำย	ๆ	เกี่ยวกับตนเอง

ตำมแบบที่ฟังได้

4.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)

มำตรฐำน	ต	1.3	
น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	
ควำมคิดรวบยอด	
และควำมคิดเห็นในเรื่อง
ต่ำง	ๆ	โดยกำรพูด	และ
กำรเขียนภำษำ	
และวัฒธรรมไทย
และน�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม

ต	3.1	ป.1/1	
ค�ำศัพท์เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น
ต	4.2	ป.1/1	
ใช้ภำษำต่ำงประเทศ
เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์
ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

5.	ตอบค�ำถำมจำกกำรฟัง
ประโยค	บทสนทนำ

Calender มำตรฐำน	ต	1.1	
เข้ำใจและตีควำม
เรื่องที่ฟังและอ่ำน
จำกสื่อประเภทต่ำงๆ	
และแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล
มำตรฐำน	ต.1.2	
มีทักษะในกำรสื่อสำร
ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน
ข้อมลูข่ำวสำร	ควำมคดิเหน็ 
และแสดงควำมรู้สึกโดยใช้
เทคโนโลยีและกำรจัดกำร
ที่เหมำะสมเพื่อกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต
มำตรฐำน	ต	1.3		
น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	
ควำมคิดรวบยอด	และ
ควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	
โดยกำรพูดและกำรเขียน
มำตรฐำน	ต	3.1		
ใช้ภำษำต่ำงประเทศ
ในกำรเชื่อมโยงควำมรู้
กบักลุม่สำระกำรเรยีนรู้อืน่	
และเป็นพื้นฐำนในกำร
พัฒนำ	แสวงหำควำมรู้	
และเปิดโลกทัศน์ของตน

ต	1.1	ป.1/2	
ระบุตัวอักษร
และเสียง	อ่ำนออกเสียง
และสะกดค�ำง่ำย	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.1/3	
เลือกภำพตรงตำม
ควำมหมำยของค�ำ
และกลุ่มค�ำที่ฟัง
ต	2.2	ป.1/1	
ระบุตัวอักษร	และเสียง	
ตัวอักษรของภำษำ
ต่ำงประเทศและภำษำไทย
ต	4.1	ป.1/1	
ฟังและพูดในสถำนกำรณ์
ง่ำย	ๆ	ทีเ่กิดขึน้ในห้องเรยีน
ต	4.2	ป.1/1	
ใช้ภำษำต่ำงประเทศ
เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์
ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

1.	พดูตอบโต้ด้วยค�ำส้ัน	ๆ 
ง่ำย	ๆ	ในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคล
ตำมแบบที่ฟังได้
2.	บอกควำมต้องกำร 
ง่ำย	ๆ	ของตนเอง 
ตำมแบบที่ฟังได้
3.	พูดขอและให้ข้อมูล 
ง่ำย	ๆ	เกี่ยวกับตนเอง
ตำมแบบที่ฟังได้
4.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้
5.	บอกค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กบักลุม่สำระกำรเรยีนรู้อ่ืน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)

Animals	 มำตรฐำน	ต	1.1	
เข้ำใจและตีควำม
เรื่องที่ฟังและอ่ำน
จำกสื่อประเภทต่ำงๆ	
และแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล
มำตรฐำน	ต.1.2	
มีทักษะในกำรสื่อสำร
ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน
ข้อมลูข่ำวสำร	ควำมคดิเหน็ 
และแสดงควำมรู้สึกโดยใช้
เทคโนโลยีและกำรจัดกำร
ที่เหมำะสมเพื่อกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต
มำตรฐำน	ต	1.3		
น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	
ควำมคิดรวบยอด	และ
ควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	
โดยกำรพูดและกำรเขียน
มำตรฐำน	ต	3.1		
ใช้ภำษำต่ำงประเทศ
ในกำรเชื่อมโยงควำมรู้
กบักลุม่สำระกำรเรยีนรู้อืน่	
และเป็นพื้นฐำนในกำร
พัฒนำ	แสวงหำควำมรู้	
และเปิดโลกทัศน์ของตน

ต	1.1	ป.1/2	
ระบุตัวอักษร	และเสียง	
อ่ำนออกเสียง	และสะกด
ค�ำง่ำย	ๆ	ถูกต้อง
ตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.1/3	
เลือกภำพตรงตำม
ควำมหมำยของค�ำ
และกลุ่มค�ำที่ฟัง
ต	2.2	ป.1/1	
ระบุตัวอักษร	และเสียง
อักษรของภำษำ
ต่ำงประเทศและภำษำไทย
ต	3.1	ป.1/1	
บอกค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น
ต	4.1	ป.1/1	
ฟังและพูดในสถำนกำรณ์
ง่ำย	ๆ	ที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียน
ต	4.2	ป	1/1	
ใช้ภำษำต่ำงประเทศ
เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์
ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

1.	พดูตอบโต้ด้วยค�ำส้ัน	ๆ 
ง่ำย	ๆ	ในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคล
ตำมแบบที่ฟังได้
2.	บอกควำมต้องกำร 
ง่ำย	ๆ	ของตนเอง
ตำมแบบที่ฟังได้
3.	พูดขอและให้ข้อมูล
ง่ำย	ๆ	เกี่ยวกับตนเอง
ตำมแบบที่ฟังได้
4.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้
5.	บอกค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กบักลุม่สำระกำรเรยีนรู้อ่ืน

My	Toys มำตรฐำน	ต	1.1	
เข้ำใจและตีควำม
เรื่องที่ฟังและอ่ำน
จำกสื่อประเภทต่ำงๆ	
และแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล
มำตรฐำน	ต.1.2	
มีทักษะในกำรสื่อสำร
ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน
ข้อมลูข่ำวสำร	ควำมคดิเหน็	

ต	1.1	ป.1/2	
ระบุตัวอักษร	และเสียง	
อ่ำนออกเสียง	และสะกด
ค�ำง่ำย	ๆ	ถูกต้องตำมหลัก
กำรอ่ำน
ต	1.1	ป.1/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำยของค�ำ
และกลุ่มค�ำที่ฟัง
ต	1.2	ป.1/2	ใช้ค�ำสั่ง
ง่ำย	ๆ	ตำมแบบที่ฟัง

1.	พูดตอบโต้ด้วยค�ำสั้น	ๆ 
ง่ำย	ๆ	ในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคล
ตำมแบบที่ฟังได้
2.	บอกควำมต้องกำร
ง่ำย	ๆ	ของตนเอง
ตำมแบบที่ฟังได้
3.	พูดขอและให้ข้อมูล
ง่ำย	ๆ	เกี่ยวกับตนเอง
ตำมแบบที่ฟังได้
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และแสดงควำมรู้สึกโดยใช้
เทคโนโลยีและกำรจัดกำร
ที่เหมำะสมเพื่อกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต
มำตรฐำน	ต	1.3		
น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	
ควำมคิดรวบยอด	และ
ควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	
โดยกำรพูดและกำรเขียน

ต	2.2	ป.1/1	
ระบุตัวอักษร	และเสียง
ตัวอักษรของภำษำ
ต่ำงประเทศและภำษำไทย	

4.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้

The	Weather มำตรฐำน	ต	1.1	
เข้ำใจและตีควำม
เรื่องที่ฟังและอ่ำน
จำกสื่อประเภทต่ำงๆ	
และแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล
มำตรฐำน	ต.1.2	
มีทักษะในกำรสื่อสำร
ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน
ข้อมลูข่ำวสำร	ควำมคดิเหน็ 
และแสดงควำมรู้สึกโดยใช้
เทคโนโลยีและกำรจัดกำร
ที่เหมำะสมเพื่อกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต
มำตรฐำน	ต	1.3		
น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	
ควำมคิดรวบยอด	และ
ควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	
โดยกำรพูดและกำรเขียน

ต	1.1	ป.1/3	
เลือกภำพตรงตำม
ควำมหมำยของค�ำ
และกลุ่มค�ำที่ฟัง
ต	1.1	ป.1/4	ตอบค�ำถำม
จำกกำรฟังเรื่องใกล้ตัว
ต	2.2	ป.1/1	
ระบุตัวอักษร	และเสียง
ตัวอักษรของภำษำ
ต่ำงประเทศและภำษำไทย

1.	พูดตอบโต้ด้วยค�ำสั้น	ๆ	 
ง่ำย	ๆ	ในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคล
ตำมแบบที่ฟังได้
2.	บอกควำมต้องกำร
ง่ำยๆ	ของตนเองตำมแบบ
ที่ฟังได้
3.	พูดขอและให้ข้อมูล
ง่ำย	ๆ	เกี่ยวกับตนเอง
ตำมแบบที่ฟังได้
4.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้

My	Pets มำตรฐำน	ต	1.1	
เข้ำใจและตีควำม
เรื่องที่ฟังและอ่ำน
จำกสื่อประเภทต่ำงๆ	
และแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล
มำตรฐำน	ต.1.2	
มีทักษะในกำรสื่อสำร

ต	1.1	ป.1/2		
ระบุตัวอักษร	และเสียง	
อ่ำนออกเสียง	และสะกด
ค�ำง่ำย	ๆ	ถูกต้อง
ตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.1/3	
เลือกภำพตรงตำม
ควำมหมำยของค�ำ

1.	พูดตอบโต้ด้วยค�ำสั้น	ๆ	
ง่ำย	ๆ	ในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคล
ตำมแบบที่ฟังได้
2.	บอกควำมต้องกำร
ง่ำยๆ	ของตนเองตำมแบบ
ที่ฟังได้
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ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน
ข้อมลูข่ำวสำร	ควำมคดิเหน็ 
และแสดงควำมรู้สึกโดยใช้
เทคโนโลยีและกำรจัดกำร
ที่เหมำะสมเพื่อกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต
มำตรฐำน	ต	1.3		
น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	
ควำมคิดรวบยอด	และ
ควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	
โดยกำรพูดและกำรเขียน

และกลุ่มค�ำที่ฟัง
ต	2.2	ป.1/1	
ระบุตัวอักษร	และเสียง
ตัวอักษรของภำษำ
ต่ำงประเทศและภำษำไทย

3.	พูดขอและให้ข้อมูล 
ง่ำย	ๆ	เกี่ยวกับตนเอง
ตำมแบบที่ฟังได้
4.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้

Dos	or	Don'ts		 มำตรฐำน	ต	1.1	
เข้ำใจและตีควำม
เรื่องที่ฟังและอ่ำน
จำกสื่อประเภทต่ำงๆ	
และแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล
มำตรฐำน	ต.1.2	
มีทักษะในกำรสื่อสำร
ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน
ข้อมลูข่ำวสำร	ควำมคดิเหน็ 
และแสดงควำมรู้สึกโดยใช้
เทคโนโลยีและกำรจัดกำร
ที่เหมำะสมเพื่อกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต
มำตรฐำน	ต	1.3		
น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	
ควำมคิดรวบยอด	และ
ควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	
โดยกำรพูดและกำรเขียน

ต	1.1	ป.1/1	
ปฏิบัติตำมค�ำสั่งง่ำย	ๆ	
ที่ฟัง
ต	1.1	ป.1/2	
ระบุตัวอักษร	และเสียง	
อ่ำนออกเสียง	
และสะกดค�ำง่ำยๆ	ถูกต้อง
ตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.2	ป.1/3	
บอกควำมต้องกำรง่ำยๆ	
ของตนเองตำมแบบที่ฟัง
ต	4.1	ป.1/1	ฟัง/พูด
ในสถำนกำรณ์ง่ำยๆ	
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
ต	4.2	ป.1/1	
ใช้ภำษำต่ำงประเทศ
เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์
ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

1.	พูดตอบโต้ด้วยค�ำสั้น	ๆ	
ง่ำย	ๆ	ในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคล
ตำมแบบที่ฟังได้
2.	บอกควำมต้องกำร
ง่ำยๆ	ของตนเอง
ตำมแบบที่ฟังได้
3.	พูดขอและให้ข้อมูล
ง่ำย	ๆ	เกี่ยวกับตนเอง
ตำมแบบที่ฟังได้
4.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้

Occupation มำตรฐำน	ต	1.3		
น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	
ควำมคิดรวบยอด	และ
ควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	
โดยกำรพูดและกำรเขียน

ต	1.1	ป.1/2	
ระบุตัวอักษร	และเสียง		
อ่ำนออกเสียง
และสะกดค�ำง่ำย	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

1.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้
2.พูดและท�ำท่ำประกอบ	
ตำมวัฒนธรรมของเจ้ำของ
ภำษำ
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มำตรฐำน		ต	2.1		
เข้ำใจควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงภำษำกับ
วัฒนธรรมของเจ้ำของ
ภำษำ	และน�ำไปใช้ได้
อย่ำงเหมำะสมกับ
กำลเทศะ
มำตรฐำน		ต	3.1	
ใช้ภำษำต่ำงประเทศ
ในกำรเชื่อมโยงควำมรู้
กบักลุม่สำระกำรเรียนรู้อืน่	
และเป็นพื้นฐำนในกำร
พัฒนำ	แสวงหำควำมรู้	
และเปิดโลกทัศน์แห่งตน
มำตรฐำน		ต	4.2	
สำมำรถใช้ภำษำ
ต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือ
ในกำรเรียนรู้กำรท�ำงำน	
กำรประกอบอำชีพ

ต	1.1	ป.1/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำยของค�ำ
และกลุ่มค�ำที่ฟัง
ต	1.2	ป.1/1	พูดโต้ตอบ
ด้วยค�ำสั้น	ๆ	ง่ำย	ๆ		ใน
กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล
ตำมแบบที่ฟัง
ต	2.1	ป.1/2	บอกชื่อและ
ค�ำศัพท์เกี่ยวกับเทศกำล
ส�ำคัญของเจ้ำของภำษำ
ต	2.2	ป.1/1	ระบุตัว
อักษรและเสียงตัวอักษร
ของภำษำต่ำงประเทศและ
ภำษำไทย
ต	4.1	ป.1/1	ฟัง/พูด
ในสถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ	
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

3.บอกชื่อและค�ำศัพท์
เกี่ยวกับเทศกำลส�ำคัญ
ของเจ้ำของภำษำ		
4.เข้ำร่วม	กิจกรรมทำง
ภำษำและวัฒนธรรมที่
เหมำะกับวัย		
5.	บอกค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
อื่นได้
6.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	
เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัว

Asean มำตรฐำน	ต	1.3		
น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	
ควำมคิดรวบยอด	และ
ควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	
โดยกำรพูดและกำรเขียน	
มำตรฐำน	ต	3.1	
ใช้ภำษำต่ำงประเทศ
ในกำรเชื่อมโยงควำมรู้
กบักลุม่สำระกำรเรยีนรู้อืน่	
และเป็นพื้นฐำนในกำร
พัฒนำ	แสวงหำควำมรู้	
และเปิดโลกทัศน์แห่งตน
มำตรฐำน	ต	4.2	สำมำรถ
ใช้ภำษำต่ำงประเทศ 
เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้											

ต	1.1	ป.1/2	ระบุตัว
อักษรและเสียง	อ่ำนออก
เสียงและสะกดค�ำง่ำย	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.1/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำยของค�ำ
และกลุ่มค�ำที่ฟัง
ต	1.2	ป.1/1	พูดโต้ตอบ
ด้วยค�ำสั้นๆ	ง่ำยๆ	
ในกำรสื่อสำรระหว่ำง
บุคคลตำมแบบที่ฟัง
ต	2.1	ป.1/1	พูดและ
ท�ำท่ำประกอบตำม
วัฒนธรรมของเจ้ำของ
ภำษำ

1.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้
2.	บอกค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
อื่นได้
3.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	
เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์
ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
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ต	2.2	ป.1/1	
ระบุตัวอักษร	และเสียงตัว
อักษรของภำษำ
ต่ำงประเทศและภำษำไทย
ต	4.1	ป.1/1	ฟัง/พูด
ในสถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ	
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

ภำษำจีน	กำรทักทำย มำตรฐำน	ต.2.2	
เข้ำใจควำมเหมือน
และควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ภำษำและวัฒนธรรมของ
เจ้ำของภำษำกับภำษำ
และวัฒนธรรมไทย	
และน�ำมำใช้
อย่ำงมีวิจำรณญำณ
มำตรฐำน	ต	4.2	
สำมำรถใช้ภำษำ
ต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือ
ในกำรเรียนรู้										

ต	1.1	ป.1/2	ระบุตัว
อักษรและเสียง	อ่ำนออก
เสียงและสะกดค�ำง่ำย	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.1/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำยของค�ำ
และกลุ่มค�ำที่ฟัง
ต	1.2	ป.1/1	พูดโต้ตอบ
ด้วยค�ำสั้นๆ	ง่ำยๆ		ในกำร
สื่อสำรระหว่ำงบุคคล
ตำมแบบที่ฟัง
ต	2.1	ป.1/2	บอกชื่อและ
ค�ำศัพท์เกี่ยวกับเทศกำล
ส�ำคัญของเจ้ำของภำษำ
ต	2.2	ป.1/1	ระบุตัว
อักษรและเสียงตัวอักษร
ของภำษำต่ำงประเทศและ
ภำษำไทย
ต	4.1	ป.1/1	ฟัง/พูดใน
สถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ	ที่เกิด
ขึ้นในห้องเรียน

1.	ระบุตัวอักษรและ
เสียงอักษรของภำษำต่ำง
ประเทศและภำษำไทยได้
2.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	
เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์
ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

ภำษำจีน	ตัวเลข	1-90						 มำตรฐำน	ต	2.2	
เข้ำใจควำมเหมือน
และควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ภำษำและวัฒนธรรมของ
เจ้ำของภำษำกับภำษำ
และวัฒนธรรมไทย	

ต	1.1	ป.1/2	ระบุตัว
อักษรและเสียง	อ่ำนออก
เสียงและสะกดค�ำง่ำย	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.1/3	เลือกภำพ	
ตรงตำมควำมหมำยของค�ำ

1.	ระบุตัวอักษรและ
เสียงอักษรของภำษำต่ำง
ประเทศและภำษำไทย
2.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	
เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัว
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)

และน�ำมำใช้
อย่ำงมีวิจำรณญำณ
มำตรฐำน	ต	4.2	
สำมำรถใช้ภำษำต่ำง
ประเทศเป็นเครื่องมือ
ในกำรเรียนรู้	

และกลุ่มค�ำที่ฟัง
ต	1.2	ป.1/1	พูดโต้ตอบ
ด้วยค�ำสั้น	ๆ	ง่ำย	ๆ		ใน
กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล
ตำมแบบที่ฟัง
ต	2.1	ป.1/2	บอกชื่อ
และค�ำศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกำลส�ำคัญของเจ้ำของ
ภำษำ
ต	2.2	ป.1/1	
ระบุตัวอักษร	และเสียง
ตัวอักษรของภำษำ
ต่ำงประเทศและภำษำไทย
ต	4.1	ป.1/1	ฟัง/พูด
ในสถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ	
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

ภำษำจีน	ร่ำงกำยของฉัน
(1)

มำตรฐำน	ต	2.2	
เข้ำใจควำมเหมือน
และควำมแตกต่ำงระหว่ำง 
ภำษำและวัฒนธรรมของ
เจ้ำของภำษำกับภำษำ 
และวัฒนธรรมไทย	
และน�ำมำใช้
อย่ำงมีวิจำรณญำณ
มำตรฐำน	ต	4.2	
สำมำรถใช้ภำษำ
ต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือ
ในกำรเรียนรู้											

ต	1.1	ป.1/2	ระบุตัว
อักษรและเสียง	อ่ำนออก
เสียงและสะกดค�ำง่ำย	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.1/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำยของค�ำ
และกลุ่มค�ำที่ฟัง
ต	1.2	ป.1/1	พูดโต้ตอบ
ด้วยค�ำสั้น	ๆ	ง่ำย	ๆ	
ในกำรสื่อสำรระหว่ำง
บุคคลตำมแบบที่ฟัง
ต	2.1	ป.1/2	บอกชื่อ
และค�ำศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกำลส�ำคัญของเจ้ำของ
ภำษำ
ต	2.2	ป.1/1	
ระบุตัวอักษร	และเสียง
ตัวอักษรของภำษำ
ต่ำงประเทศและภำษำไทย

1.	ระบุตัวอักษร
และเสียงอักษรของภำษำ
ต่ำงประเทศและภำษำไทย
ได้
2.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	
เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์
ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)

ต	4.1	ป.1/1	ฟัง/พูด
ในสถำนกำรณ์ง่ำยๆ	
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

ภำษำจีน	ครอบครัว
ของฉัน

มำตรฐำน	ต	2.2	
เข้ำใจควำมเหมือน
และควำมแตกต่ำงระหว่ำง 
ภำษำและวัฒนธรรมของ
เจ้ำของภำษำกับภำษำ 
และวัฒนธรรมไทย	
และน�ำมำใช้
อย่ำงมีวิจำรณญำณ
มำตรฐำน	ต	4.2	
สำมำรถใช้ภำษำ
ต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือ
ในกำรเรียนรู้											

ต	1.1	ป.1/2	ระบุตัว
อักษรและเสียง	อ่ำนออก
เสียงและสะกดค�ำง่ำย	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.1/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำยของค�ำ
และกลุ่มค�ำที่ฟัง
ต	1.2	ป.1/1	พูดโต้ตอบ
ด้วยค�ำสั้นๆ	ง่ำยๆ		ในกำร
สื่อสำรระหว่ำงบุคคลตำม
แบบที่ฟัง
ต	2.1	ป.1/2	บอกชื่อและ
ค�ำศัพท์เกี่ยวกับเทศกำล
ส�ำคัญของเจ้ำของภำษำ
ต	2.2	ป.1/1	ระบุตัว
อักษรและเสียงตัวอักษร
ของภำษำต่ำงประเทศ
และภำษำไทย
ต	4.1	ป.1/1	ฟัง/พูดใน
สถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ	
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

1.	ระบุตัวอักษรและ
เสียงอักษรของภำษำต่ำง
ประเทศและภำษำไทยได้
2.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	
เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัว

ภำษำจีน	ของใช้ที่ใกล้ตัว
(1)

มำตรฐำน	ต	2.2	
เข้ำใจควำมเหมือน
และควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ภำษำและวัฒนธรรมของ
เจ้ำของภำษำกับภำษำ
และวัฒนธรรมไทย 
และน�ำมำใช้
อย่ำงมีวิจำรณญำณ
มำตรฐำน	ต	4.2	สำมำรถ
ใช้ภำษำต่ำงประเทศ
เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้											

ต	1.1	ป.1/2	ระบุตัว
อักษรและเสียง		อ่ำนออก
เสียงและสะกดค�ำง่ำย	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.1/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำยของค�ำ
และกลุ่มค�ำที่ฟัง
ต	1.2	ป.1/1	พูดโต้ตอบ
ด้วยค�ำสั้น	ๆ	ง่ำย	ๆ		
ในกำรสื่อสำรระหว่ำง
บุคคลตำมแบบที่ฟัง

1.	ระบุตัวอักษรและ
เสียงอักษรของภำษำต่ำง
ประเทศและภำษำไทยได้
2.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	
เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัว



87
         คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย                            (Multimedia  e-Publishing Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)

ต	2.1	ป.1/2	

บอกชื่อและค�ำศัพท์

เกี่ยวกับเทศกำลส�ำคัญ

ของเจ้ำของภำษำ

ต	2.2	ป.1/1	

ระบุตัวอักษร	และเสียง

ตัวอักษรของภำษำ

ต่ำงประเทศและภำษำไทย

ต	4.1	ป.1/1	

ฟัง/พูด

ในสถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ	

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย	

(Multimedia e-Publishing Application)
ชั้นประถมศึกษาปีที่	2

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กำรอ่ำนออกเสียง
และกำรบอกควำมหมำย
ของค�ำที่มีรูปวรรณยุกต์
และไม่มีรูปวรรณยุกต์

มำตรฐำน	ท	4.1	เข้ำใจ
ธรรมชำติของภำษำ
และหลักภำษำไทย	
กำรเปลี่ยนแปลงของ
ภำษำและพลังของภำษำ	
ภูมิปัญญำทำงภำษำ	
และรักษำภำษำไทยไว้
เป็นสมบัติของชำติ

ท	4.1	ป.	2/1	
บอกและเขียนพยัญชนะ	
สระ	วรรณยุกต์	
และเลขไทย

1.	ผันวรรณยุกต์ได้
2.	ใช้วรรณยุกต์ได้ถูกต้อง
ตำมควำมหมำยของค�ำ

กำรอ่ำนออกเสียง
และกำรบอกควำมหมำย
ของค�ำที่มีตัวสะกด
ตรงตำมมำตรำ
และไม่ตรงตำมมำตรำ

ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน
สร้ำงควำมรู้และควำมคิด
เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ	
แก้ปัญหำในกำรด�ำเนนิชีวติ
และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท	1.1	ป.2/1	
อ่ำนออกเสียงค�ำ	
ค�ำคล้องจอง	ข้อควำม	
และบทร้อยกรองง่ำย	ๆ	
ได้ถูกต้อง	

1.	จ�ำแนกตัวสะกด
ในแต่ละมำตรำได้
2.	อ่ำนค�ำที่สะกด
ตรงตำมมำตรำ
และไม่ตรงตำมมำตรำได้
3.	ใช้วรรณยุกต์ได้ถูกต้อง
ตำมควำมหมำยของค�ำ

กำรอ่ำนออกเสียง
และกำรบอกควำมหมำย
ของค�ำท่ีมพียญัชนะควบกล�ำ้ 
และอักษรน�ำ

มำตรฐำน	ท	1.1	
ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำง
ควำมรู้และควำมคิด
เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหำในกำรด�ำเนนิชีวติ
และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท	1.1	ป.2/2	อธิบำยควำม
หมำยของค�ำและข้อควำม
ที่อ่ำน

กำรอ่ำนออกเสียงและ
กำรบอกควำมหมำยของ
ค�ำที่มีพยัญชนะควบกล�้ำ
และอักษรน�ำ

กำรอ่ำนออกเสียง
และกำรบอกควำมหมำย
ของค�ำที่มีตัวกำรันต์

มำตรฐำน	ท	1.1	
ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำง
ควำมรู้และควำมคิด
เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหำในกำรด�ำเนนิชีวติ
และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ป.	2/2	อธิบำยควำมหมำย
ของค�ำและข้อควำมที่อ่ำน	
(ค�ำที่มีพยัญชนะควบกล�้ำ
และอักษรน�ำ)

1.	บอกลักษณะของค�ำ
ที่มีตัวกำรันต์ได้
2.	อ่ำนค�ำตัวที่มีตัว
กำรันต์แล้วน�ำไปใช้ได้

กำรอ่ำนออกเสียง
และกำรบอกควำมหมำย
ของค�ำที่มี	รร	(ร	หัน)

มำตรฐำน	ท	1.1	ใช้
กระบวนกำรอ่ำนสร้ำง
ควำมรู้และควำมคิดเพื่อ
น�ำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหำ

ทท	1.1	ป.2/1	อ่ำนออก
เสียงค�ำ	ค�ำคล้องจอง	
ข้อควำม	และบทร้อยกรอง
ง่ำย	ๆ	ได้ถูกต้อง

1.	อธิบำยควำมหมำย
ของค�ำที่มี	รร	(รอหัน)	ได้
2.	อ่ำนและใช้ค�ำที่มี	รร	
(รอหัน)	ได้
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ในกำรด�ำเนินชีวิต

และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท	1.1	ป.2/2	อธิบำยควำม

หมำยของค�ำและข้อควำม

ที่อ่ำน	(ค�ำที่มี	รร	(รอหัน)

กำรอ่ำนออกเสียง

และกำรบอกควำมหมำย

ของค�ำที่มีสระลดรูป	

เปลี่ยนรูป	ค�ำที่ไม่อ่ำน

ออกเสียง	พยัญชนะ

และสระ

มำตรฐำน	ท	1.1	

ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำง

ควำมรู้และควำมคิด

เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ

แก้ปัญหำในกำรด�ำเนนิชีวติ

และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท	1.1	ป.2/1	

อ่ำนออกเสียงค�ำ	

ค�ำคล้องจอง	ข้อควำม	

และบทร้อยกรองง่ำย	ๆ

ได้ถูกต้อง

ท	1.1	ป.2/2	

อธิบำยควำมหมำยของค�ำ

และข้อควำมที่อ่ำน

1.	อ่ำนออกเสียงค�ำที่ม ี

สระลดรูป	เปลี่ยนรูป	

และมีค�ำที่ไม่อ่ำนออก

เสียงพยัญชนะ	หรือสระ	

ได้

2.	บอกควำมหมำยของ

ค�ำที่มีสระลดรูป	เปลี่ยน

รูป	และค�ำที่ไม่อ่ำนออก

เสียงพยัญชนะ	หรือสระ	

ได้

กำรอ่ำนร้อยกรอง มำตรฐำน	ท	1.1	

ใช้กระบวนกำรอ่ำน

สร้ำงควำมรู้และควำมคิด

เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ

แก้ปัญหำในกำรด�ำเนนิชีวติ

และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท	1.1	ป.2/1	

อ่ำนออกเสียงค�ำ	

ค�ำคล้องจอง	ข้อควำม	

และบทร้อยกรองง่ำย	ๆ

ได้ถูกต้อง

1.	อ่ำนบทร้อยกรองที่

ก�ำหนดให้ได้ถูกต้อง

2.	หำค�ำคล้องจองจำกบท

ร้อยกรองที่ก�ำหนดให้ได้

3.	เลือกใช้ค�ำคล้องจอง

เพื่อน�ำไปแต่งบท

ร้อยกรองได้

กำรอ่ำนจับประเด็น

จำกข้อควำมสั้น	ๆ

มำตรฐำน	ท	1.1	

ใช้กระบวนกำรอ่ำน

สร้ำงควำมรู้และควำมคิด

เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ

แก้ปัญหำในกำรด�ำเนนิชีวติ

และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ป.2/3	ตั้งค�ำถำมและตอบ

ค�ำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน

ป.2/4	ระบุใจควำมส�ำคัญ

และรำยละเอียดจำกเรื่อง

ที่อ่ำน

ป.2/5	แสดงควำมคิดเห็น

และคำดคะเนเหตุกำรณ์

จำกเรื่องที่อ่ำน

1.	จับใจควำมส�ำคัญจำก

เรื่องที่อ่ำนได้

2.	แสดงควำมคิดเห็นที่

สอดคล้องกับเรื่องที่อ่ำน

ได้

กำรอ่ำนจับใจควำม

จำกนิทำน

และเรื่องเล่ำสั้น	ๆ

มำมำตรฐำน	ท	1.1	

ใช้กระบวนกำรอ่ำน

สร้ำงควำมรู้และควำมคิด

เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ

ท1.1	ป.2/3	ตั้งค�ำถำม

และตอบค�ำถำมเกี่ยวกับ

เรื่องที่อ่ำน

ท1.1	ป.2/4	ระบุใจควำม

1.	สรุปเนื้อหำเรื่องที่อ่ำน

ได้ถูกต้อง

2.	ตั้งค�ำถำมและตอบ

ค�ำถำมจำกเรื่องที่อ่ำนได้
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แก้ปัญหำในกำรด�ำเนนิชีวติ

และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ส�ำคัญและรำยละเอียดจำก

เรื่องที่อ่ำน

ท1.1	ป.2/5	แสดงควำม

คิดเห็นและคำดคะเน

เหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำน

กำรอ่ำนจับใจควำม

จำกบทเพลงสั้น	ๆ

มำตรฐำน	ท	1.1	

ใช้กระบวนกำรอ่ำน

สร้ำงควำมรู้และควำมคิด

เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ

แก้ปัญหำในกำรด�ำเนนิชีวติ

และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท1.1	ป.2/3	ตั้งค�ำถำม

และตอบค�ำถำมเกี่ยวกับ

เรื่องที่อ่ำน

ท1.1	ป.2/4	ระบุใจควำม

ส�ำคัญและรำยละเอียด

จำกเรื่องที่อ่ำน

ท1.1	ป.2/5	แสดงควำม

คิดเห็นและคำดคะเน

เหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำน

1.	อธิบำยควำมหมำยของ

บทเพลงได้

2.	สรุปใจควำมส�ำคัญจำก

บทเพลงได้

	3.	บอกแนวคิดหรือ

จุดมุ่งหมำยของเพลงที่

ก�ำหนดได้

กำรอ่ำนจับใจควำม

จำกข่ำวและเหตุกำรณ์

ประจ�ำวัน

มำตรฐำน	ท	1.1	

ใช้กระบวนกำรอ่ำน

สร้ำงควำมรู้และควำมคิด

เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ

แก้ปัญหำในกำรด�ำเนนิชีวติ

และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท	1.1		ป.	2/3	ตั้งค�ำถำม

และตอบค�ำถำมเกี่ยวกับ

เรื่องที่อ่ำน

ป.	2/4	ระบุใจควำมส�ำคัญ

และรำยละเอียดจำกเรื่อง

ที่อ่ำน

ป.	2/5	แสดงควำมคิดเห็น

และคำดคะเนเหตุกำรณ์

จำกเรื่องที่อ่ำน

1.	บอกประเภทของข่ำว

ได้ถูกต้อง

2.	สรุปเนื้อหำของข่ำว

ได้ถูกต้อง

กำรอ่ำนเชิงสร้ำงสรรค์ ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน

สร้ำงควำมรู้และควำมคิด

เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ	แก้

ปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิต		

และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ป.	2/6	อ่ำนหนังสือตำม

ควำมสนใจอย่ำงสม�่ำเสมอ

และน�ำเสนอเรื่องที่อ่ำน

1.	สรุปใจควำมส�ำคัญของ

เรื่องที่อ่ำนได้

2.	น�ำเสนอเรื่องที่อ่ำนให้

บุคคลอื่นฟังได้

กำรอ่ำนเพื่อน�ำไปสู่กำร

ปฏิบัติ

ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน

สร้ำงควำมรู้และควำมคิด

เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ	แก้

ปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิต		

และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ป.2/7	อ่ำนข้อเขียนเชิง

อธิบำย	และปฏิบัติตำมค�ำ

สั่งหรือค�ำแนะน�ำ

น�ำสิ่งที่อ่ำนไปปฏิบัติได้
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กำรเขียนตัวอักษรไทย มำตรฐำน		ท	2.1	
ใช้กระบวนกำรเขียน	
เขียนสื่อสำร	เขียน
เรียงควำม	ย่อควำม	
และเขียนเรื่องรำว
ในรูปแบบต่ำง	ๆ 
เขียนรำยงำนข้อมูล
สำรสนเทศและรำยงำน
กำรศึกษำค้นคว้ำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ท	2.1		ป.	2/1	คัดลำยมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด

1.	เขียนตัวอักษรไทย
อย่ำงถูกต้อง
2.	คัดลำยมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัดได้

กำรเขียนเรื่องสั้น
จำกประสบกำรณ์

มำตรฐำน		ท	2.1	
ใช้กระบวนกำรเขียน	
เขียนสื่อสำร	เขียน
เรียงควำม	ย่อควำม	
และเขียนเรื่องรำว
ในรูปแบบต่ำง	ๆ 
เขียนรำยงำนข้อมูล
สำรสนเทศและรำยงำน
กำรศึกษำค้นคว้ำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ท	2.1		ป.	2/2	
เขียนเรื่องสั้น	ๆ	เกี่ยวกับ
ประสบกำรณ์

เขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับ
ประสบกำรณ์ได้

กำรเขียนเรื่องสั้น
ตำมจินตนำกำร

มำตรฐำน	ท	2.1	ใช้
กระบวนกำรเขียนเขียน
เพื่อสื่อสำร	เขียนเรียง
ควำม	ย่อควำม	และเขียน
เรื่องรำวในรูปแบบต่ำง	
ๆ	เขียนรำยงำนข้อมูล
สำรสนเทศและรำยงำน
กำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ	

ท	2.1	ป.2/3	
เขียนเรื่องสั้น	ๆ	
ตำมจินตนำกำร

1.	บอกหลักกำรเขียน
เรื่องสั้นๆตำมจินตนำกำร
ได้
2.	เขียนเรื่องสั้น	ๆ
ตำมจินตนำกำรได้

มำรยำทในกำรเขียน มำตรฐำน	ท	2.1	ใช้
กระบวนกำรเขียนเพื่อ
สื่อสำร	เขียนเรียงควำม	
ย่อควำมและเขียนเรื่อง
รำว	ในรูปแบบต่ำง	ๆ	
เขียนรำยงำนข้อมูล
สำรสนเทศและรำยงำน
กำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ป.2/4	
มีมำรยำทในกำรเขียน

เพื่อเรียนรู้หลักกำร
ของมำรยำทในกำรเขียน 
สำมำรถน�ำมำใช้
ในกระบวนกำรเขียน
เพื่อสื่อสำรได้
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เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กำรฟังค�ำแนะน�ำ	ค�ำสั่งที่
ซับซ้อน

ท	3.1	สำมำรถเลือกฟัง
และดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ		
และพูดแสดงควำมรู้	 
ควำมคิด		และควำมรู้สึก
ในโอกำสต่ำง	ๆ		
อย่ำงมีวิจำรณญำณ
และสร้ำงสรรค์

ท	3.1	ป	2/1		
ฟังค�ำแนะน�ำ	ค�ำสัง่ทีซั่บซ้อน		
และปฏิบัติตำม

1.	ฟังค�ำแนะน�ำและค�ำสั่ง
ที่ซับซ้อนได้
2.	ปฏิบัติตำมค�ำแนะ
และค�ำสั่งที่ซับซ้อนได้

นิทำนอีสปประยุกต์	1 ท	3.1	สำมำรถเลือกฟัง
และดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ		
และพูดแสดงควำมรู ้
ควำมคิด		และควำมรู้สึก
ในโอกำสต่ำง	ๆ		
อย่ำงมีวิจำรณญำณ
และสร้ำงสรรค์

ท	3.1	ป	2/2		เล่ำเรื่องที่
ฟังและดูทั้งที่เป็นควำมรู้
และควำมบันเทิง
ท	3.1	ป	2/3		บอกสำระ
ส�ำคัญของเรื่องที่ฟังและดู
ท	3.1	ป	2/4		ตั้งค�ำถำม
และตอบค�ำถำมเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและดู

1.	บอกสำระส�ำคัญของ
เรื่องที่ฟังได้
2.	ตอบค�ำถำมจำกเรื่อง
ที่ฟังได้
3.	เล่ำเรื่องที่ฟังและดูได้

นิทำนอีสปประยุกต์	2 ท	3.1	สำมำรถเลือกฟัง
และดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ		
และพูดแสดงควำมรู ้
ควำมคิด		และควำมรู้สึก
ในโอกำสต่ำง	ๆ		
อย่ำงมีวิจำรณญำณ
และสร้ำงสรรค์

ท	3.1		ป.	2/5	พูดแสดง
ควำมคิดเห็นและควำมรู้สึก
จำกเรื่องที่ฟังและดู
ท	3.1		ป.	2/6	พูด
สื่อสำรได้ชัดเจนตรงตำม
วัตถุประสงค์

1.	แสดงควำมคิดเห็น
จำกเรื่องที่ฟังและดูได้
2.	แสดงควำมรู้สึก
จำกเรื่องที่ฟัง	และดูได้

กำรพูดสื่อสำรในชีวิต
ประจ�ำวัน

ท	3.1	สำมำรถฟังและดู
อย่ำงมีวิจำรณญำณ	และ
พูดแสดงควำมรู้	ควำมคิด	
และควำมรู้สึกในโอกำส
ต่ำงๆ	อย่ำงมีวิจำรณญำณ
และสร้ำงสรรค์

ท	3.1		ป.	2/6	พูด
สื่อสำรได้ชัดเจนตรงตำม
วัตถุประสงค์

1.	พูดสื่อสำรได้ตรงตำม
วัตถุประสงค์

หลักกำรเขียนอักษรไทย ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติ
ของภำษำ	และหลักภำษำ
ไทย	กำรเปลี่ยนแปลงของ
ภำษำและพลังของภำษำ	
ภูมิปัญญำทำงภำษำ	และ
รักษำภำษำไทยไว้เป็น
สมบัติของชำติ

ท	4.1	ป.2/1	บอกและ
เขียนพยัญชนะ	สระ	
วรรณยุกต์	และเลขไทย

1.	ใช้พยัญชนะ	สระ	
และวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง

2.	ใช้เลขไทยได้ถูกต้อง
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กำรเขียนสะกดค�ำที่มัก

เขียนผิด

ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติ

ของภำษำและหลักภำษำ

ไทย	กำรเปลี่ยนแปลงของ

ภำษำและพลังของภำษำ	

ภูมิปัญญำทำงภำษำ	และ

รักษำภำษำไทยไว้เป็น

สมบัติของชำติ

ท	4.1	ป.2/2	เขียนสะกด

ค�ำและบอกควำมหมำย

ของค�ำ

1.	เขียนค�ำได้อย่ำง

ถูกต้อง

2.	บอกควำมหมำยของ

ค�ำได้

กำรเขียนค�ำพ้องเสียง ท	4.1		เข้ำใจธรรมชำติ

ของภำษำและหลักภำษำ

ไทย	กำรเปลี่ยนแปลง

ของภำษำและพลัง

ของภำษำ	ภูมิปัญญำ																							

ทำงภำษำ	และกำรรักษำ

ภำษำไทยไว้เป็นสมบัติ

ของชำติ	

ท	4.1		ป.	2/2			เขียน

สะกดค�ำและบอกควำม

หมำยของค�ำ

1.	เขียนและอ่ำนค�ำพ้อง

เสียงได้

2.	บอกควำมหมำยของ

ค�ำที่พ้องเสียงได้

3.	เลือกใช้ค�ำพ้องเสียงได้

กำรแต่งประโยค ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติ

ของภำษำและหลักภำษำ

ไทย	กำรเปลี่ยนแปลงของ

ภำษำและพลังของภำษำ	

ภูมิปัญญำ	และรักษำ

ภำษำไทยไว้เป็นสมบัติ

ของชำติ

ท	4.1		ป.	2/3	เรียบเรียง

ค�ำเป็นประโยคได้ตำม

เจตนำของกำรสื่อสำร

1.	บอกควำมหมำยและ

ประเภทของประโยค

2.	แต่งประโยคเป็น

ข้อควำมสั้น	ๆ	ได้

3.	เรียบเรียงประโยค	

และน�ำไปใช้ได้

ค�ำคล้องจองต้องสัมผัส 	ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติ

ของภำษำและหลักภำษำ

ไทย		กำรเปลี่ยนแปลง

ของภำษำและพลังของ

ภำษำ		ภูมิปัญญำ		และ

รักษำภำษำไทยไว้เป็น

สมบัติของชำติ

ท	4.1	ป.	2/5	บอก

ลักษณะค�ำคล้องจอง

บอกลักษณะของค�ำ

คล้องจองได้

ภำษำไทยและภำษำถิ่น ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติ

ของภำษำและหลักภำษำ

ไทย	กำรเปลี่ยนแปลงของ

ภำษำและพลังของภำษำ

ท	4.1	ป.2/5	เลือกใช้

ภำษำไทยมำตรฐำนและ

ภำษำถิ่นได้เหมำะสมกับ

กำลเทศะ

บอกลักษณะของภำษำ

ไทยมำตรฐำนและภำษำ

ถิ่นได้
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ภูมิปัญญำทำงภำษำและ
รักษำภำษำไทยไว้เป็น
สมบัติของชำติ

ข้อคิดจำกนิทำนอีสป ท	5.1	เข้ำใจและแสดง
ควำมคิดเห็น	วิจำรณ์
วรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอย่ำงเห็นคุณค่ำและ
น�ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง

ท	5.1	ป.1/1	บอกข้อคิดที่
ได้จำกกำรอ่ำนหรือกำรฟัง
วรรณกรรมร้อยแก้วและ
ร้อยกรองส�ำหรับเด็ก

1.	จับใจควำมจำกอ่ำน
หรือฟังนิทำนอีสปได้
2.	บอกข้อคิดจำกนิทำน
อีสปได้
3.	น�ำข้อคิด	คุณธรรมจำก
นิทำนอีสปไปใช้ได้

บทร้องเล่นที่มีคุณค่ำ ท	5.1	เข้ำในและแสดง
ควำมคิดเห็น	วิจำรณ์
วรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอย่ำงเห็นคุณค่ำ	และ
น�ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง

ท	5.1	ป.2/2	ร้องบทร้อง
เล่นส�ำหรับเด็กในท้องถิ่น

1.	บอกควำมหมำยของ
บทร้องเล่นได้
2.	จดจ�ำและร้องบทร้อง
เล่นได้

บทอำขยำนมีคุณค่ำ ท	5.1	เข้ำใจและแสดง
ควำมคิดเห็นวิจำรณ์
วรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอย่ำงเห็นคุณค่ำ		และ
น�ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง

ท	5.1	ป.	2/3	ท่องจ�ำบท
อำขยำนตำมที่ก�ำหนด		
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำ
ตำมควำมสนใจ

1.	จดจ�ำบทอำขยำนได้
2.	น�ำข้อคิดจำกบท
อำขยำนมำประยุกต์ใช้ได้

กำรอ่ำนออกเสียงและกำร
บอกควำมหมำยของค�ำที่
มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูป
วรรณยุกต์

มำตรฐำน	ท	4.1	เข้ำใจ
ธรรมชำติของภำษำ
และหลักภำษำไทย	กำร
เปลี่ยนแปลงของภำษำ
และพลังของภำษำ	
ภูมิปัญญำทำงภำษำ	และ
รักษำภำษำไทยไว้เป็น
สมบัติของชำติ

ท	4.1	ป.	2/1	บอกและ
เขียนพยัญชนะ	สระ	
วรรณยุกต์	และเลขไทย

1.	ผันวรรณยุกต์ได้
2.	ใช้วรรณยุกต์ได้ถูกต้อง
ตำมควำมหมำยของค�ำ

กำรอ่ำนออกเสียงและกำร
บอกควำมหมำยของค�ำที่
มีตัวสะกดตรงตำมมำตรำ
และไม่ตรงตำมมำตรำ

ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน
สร้ำงควำมรู้และควำมคิด
เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ	แก้
ปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิต
และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท	1.1	ป.2/1	อ่ำนออก
เสียงค�ำ	ค�ำคล้องจอง	
ข้อควำม	และบทร้อยกรอง
ง่ำยๆ	ได้ถูกต้อง	
ท	1.1	ป.2/2	อธิบำย

1.	จ�ำแนกตัวสะกดใน
แต่ละมำตรำได้
2.	อ่ำนค�ำที่สะกดตรงตำม
มำตรำและไม่ตรงตำม
มำตรำได้
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ควำมหมำยของค�ำและ
ข้อควำมที่อ่ำน

3.	ใช้วรรณยุกต์ได้ถูกต้อง
ตำมควำมหมำยของค�ำ

กำรอ่ำนออกเสียง
และกำรบอกควำมหมำย
ของค�ำที่มีพยัญชนะควบ
กล�้ำและอักษรน�ำ

มำตรฐำน	ท	1.1	ใช้
กระบวนกำรอ่ำนสร้ำง
ควำมรู้และควำมคิดเพื่อ
น�ำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหำ
ในกำรด�ำเนินชีวิตและมี
นิสัยรักกำรอ่ำน

ป.	2/2	อธิบำยควำมหมำย
ของค�ำและข้อควำมที่อ่ำน	
(ค�ำที่มีพยัญชนะควบกล�้ำ
และอักษรน�ำ)

1.	บอกลักษณะของ
พยัญชนะควบกล�้ำและ
อักษรน�ำได้
2.	บอกควำมหมำยของ
ค�ำที่เป็นพยัญชนะควบ
กล�้ำและอักษรน�ำแล้วน�ำ
ไปใช้ได้

กำรอ่ำนออกเสียง
และกำรบอกควำมหมำย
ของค�ำที่มีตัวกำรันต์

มำตรฐำน	ท	1.1	ใช้
กระบวนกำรอ่ำนสร้ำง
ควำมรู้และควำมคิดเพื่อ
น�ำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหำ
ในกำรด�ำเนินชีวิตและมี
นิสัยรักกำรอ่ำน

ท	1.1	ป.2/1	อ่ำนออก
เสียงค�ำ	ค�ำคล้องจอง	
ข้อควำม	และบทร้อยกรอง
ง่ำยๆได้ถูกต้อง	(ค�ำที่มีตัว
กำรันต์)
ท	1.1	ป.2/2	อธิบำยควำม
หมำยของค�ำและข้อควำม
ที่อ่ำน

1.	บอกลักษณะของค�ำที่
มีตัวกำรันต์ได้
2.	อ่ำนค�ำตัวที่มีตัว
กำรันต์แล้วน�ำไปใช้ได้

กำรอ่ำนออกเสียง
และกำรบอกควำมหมำย
ของค�ำที่มี	รร	(ร	หัน)

มำตรฐำน	ท	1.1	ใช้
กระบวนกำรอ่ำนสร้ำง
ควำมรู้และควำมคิดเพื่อ
น�ำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหำ
ในกำรด�ำเนินชีวิตและมี
นิสัยรักกำรอ่ำน

ท	1.1	ป.2/1	อ่ำนออก
เสียงค�ำ	ค�ำคล้องจอง	
ข้อควำม	และบทร้อยกรอง
ง่ำยๆได้ถูกต้อง
ท	1.1	ป.2/2	อธิบำยควำม
หมำยของค�ำและข้อควำม
ที่อ่ำน	(ค�ำที่มี	รร	(รอหัน)

1.	อธิบำยควำมหมำยของ
ค�ำที่มี	รร	(รอหัน)	ได้
2.	อ่ำนและใช้ค�ำที่มี	รร	
(รอหัน)	ได้

กำรอ่ำนออกเสียง
และกำรบอกควำมหมำย
ของค�ำที่มีสระลดรูป	
เปลี่ยนรูป	
ค�ำที่ไม่อ่ำนออกเสียง	
พยัญชนะ	และสระ

มำตรฐำน	ท	1.1	ใช้
กระบวนกำรอ่ำนสร้ำง
ควำมรู้และควำมคิดเพื่อ
น�ำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหำ
ในกำรด�ำเนินชีวิตและมี
นิสัยรักกำรอ่ำน

ท	1.1	ป.2/1	อ่ำนออก
เสียงค�ำ	ค�ำตล้องจอง	
ข้อควำม	และบทร้อยกรอง
ง่ำยๆได้ถูกต้อง
ท	1.1	ป.2/2	อธิบำยควำม
หมำยของค�ำและข้อควำม
ที่อ่ำน

1.	อ่ำนออกเสียงค�ำที่
มีสระลดรูป	เปลี่ยนรูป	
และมีค�ำที่ไม่อ่ำนออก
เสียงพยัญชนะ	หรือสระ	
ได้
2.	บอกควำมหมำยของ
ค�ำที่มีสระลดรูป	เปลี่ยน
รูป	และค�ำที่ไม่อ่ำนออก
เสียงพยัญชนะ	หรือสระ	
ได้
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กำรอ่ำนร้อยกรอง มำตรฐำน	ท	1.1	ใช้

กระบวนกำรอ่ำนสร้ำง

ควำมรู้และควำมคิดเพื่อ

น�ำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหำ

ในกำรด�ำเนินชีวิตและมี

นิสัยรักกำรอ่ำน

ค�ำ	ค�ำคล้องจอง	ข้อควำม	

และบทร้อยกรองง่ำย	ๆ	ได้

ถูกต้อง

1.	อ่ำนบทร้อยกรองที่

ก�ำหนดให้ได้ถูกต้อง

2.	หำค�ำคล้องจองจำกบท

ร้อยกรองที่ก�ำหนดให้ได้

3.	เลือกใช้ค�ำคล้องจอง

เพื่อน�ำไปแต่งบทร้อย

กรองได้

กำรอ่ำนจับประเด็น

จำกข้อควำมสั้น	ๆ

ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน

สร้ำงและควำมรู้และควำม

คิดเพื่อน�ำไปใช้แก้ปัญหำ

ในกำรด�ำเนินชีวิตและมี

นิสัยรักกำรอ่ำน

ป.2/3	ตั้งค�ำถำมและตอบ

ค�ำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน

ป.2/4	ระบุใจควำมส�ำคัญ

และรำยละเอียดจำกเรื่อง

ที่อ่ำน

ป.2/5	แสดงควำมคิดเห็น

และคำดคะเนเหตุกำรณ์

จำกเรื่องที่อ่ำน

1.	จับใจควำมส�ำคัญจำก

เรื่องที่อ่ำนได้

2.	แสดงควำมคิดเห็นที่

สอดคล้องกับเรื่องที่อ่ำน

ได้

กำรอ่ำนจับใจควำม

จำกนิทำน

และเรื่องเล่ำสั้นๆ

มำตรฐำน	ท	1.1	ใช้

กระบวนกำรอ่ำนสร้ำง

ควำมรู้และควำมคิดเพื่อ

น�ำไปใช้ตัดสินใจ	แก้

ปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิต

และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท1.1	ป.2/3	ตั้งค�ำถำมและ

ตอบค�ำถำมเกี่ยวกับเรื่อง

ที่อ่ำน

ท1.1	ป.2/4	ระบุใจควำม

ส�ำคัญและรำยละเอียดจำก

เรื่องที่อ่ำน

ท1.1	ป.2/5	แสดงควำม

คิดเห็นและคำดคะเน

เหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำน

1.	สรุปเนื้อหำเรื่องที่อ่ำน

ได้ถูกต้อง

2.	ตั้งค�ำถำมและตอบ

ค�ำถำมจำกเรื่องที่อ่ำนได้

กำรอ่ำนจับใจควำม

จำกบทเพลงสั้น	ๆ

กระบวนกำรอ่ำนสร้ำง

ควำมรู้และควำมคิดเพื่อ

น�ำไปใช้ตัดสินใจ	แก้

ปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิต

และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท1.1	ป.2/3	ตั้งค�ำถำมและ

ตอบค�ำถำมเกี่ยวกับเรื่อง

ที่อ่ำน

ท1.1	ป.2/4	ระบุใจควำม

ส�ำคัญและรำยละเอียดจำก

เรื่องที่อ่ำน

ท1.1	ป.2/5	แสดงควำม

คิดเห็นและคำดคะเน

เหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำน

1.	อธิบำยควำมหมำยของ

บทเพลงได้

2.	สรุปใจควำมส�ำคัญจำก

บทเพลงได้

	3.	บอกแนวคิดหรือ

จุดมุ่งหมำยของเพลงที่

ก�ำหนดได้
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้
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กำรอ่ำนจับใจควำม

จำกข่ำวและเหตุกำรณ์

ประจ�ำวัน

มำตรฐำน		ท	1.1	ใช้

กระบวนกำรอ่ำนสร้ำง

ควำมรู้และควำมคิดเพื่อ

น�ำไปใช้ตัดสินใจ	แก้

ปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิต

และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท	1.1		ป.	2/3	ตั้งค�ำถำม

และตอบค�ำถำมเกี่ยวกับ

เรื่องที่อ่ำน

ป.	2/4	ระบุใจควำมส�ำคัญ

และรำยละเอียดจำกเรื่อง

ที่อ่ำน

ป.	2/5	แสดงควำมคิดเห็น

และคำดคะเนเหตุกำรณ์

จำกเรื่องที่อ่ำน

1.	บอกประเภทของข่ำว

ได้ถูกต้อง

2.	สรุปเนื้อหำของข่ำวได้

ถูกต้อง

กำรอ่ำนเชิงสร้ำงสรรค์ ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน

สร้ำงควำมรู้และควำมคิด

เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ	แก้

ปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิต		

และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ป.2/6	อ่ำนหนังสือตำม

ควำมสนใจอย่ำงสม�่ำเสมอ

และน�ำเสนอเรื่องที่อ่ำน

1.	สรุปใจควำมส�ำคัญของ

เรื่องที่อ่ำนได้

2.	น�ำเสนอเรื่องที่อ่ำน

ให้บุคคลอื่นฟังได้

กำรอ่ำนเพื่อน�ำไปสู่กำร

ปฏิบัติ

ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน

สร้ำงควำมรู้และควำมคิด

เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ	แก้

ปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิต		

และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ป.2/7	อ่ำนข้อเขียนเชิง

อธิบำย	และปฏิบัติตำมค�ำ

สั่งหรือค�ำแนะน�ำ

น�ำสิ่งที่อ่ำนไปปฏิบัติได้

กำรเขียนตัวอักษรไทย ท	2.1	ใช้กระบวนกำร

เขียนเขียนสื่อสำร	เขียน

เรียงควำม	ย่อควำม	และ

เขียนเรื่องรำวในรูปแบบ

ต่ำงๆ	เขียนรำยงำนข้อมูล

สำรสนเทศและรำยงำน

กำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ

ท	2.1		ป.	2/1	คัดลำยมือ

ตัวบรรจงเต็มบรรทัด

1.	เขียนตัวอักษรไทย

อย่ำงถูกต้อง

2.	คัดลำยมือตัวบรรจง

เต็มบรรทัดได้

กำรเขียนเรื่องสั้นจำก

ประสบกำรณ์

มำตรฐำน		ท	2.1	ใช้

กระบวนกำรเขียนเขียน

สื่อสำร	เขียนเรียงควำม	

ย่อควำม	และเขียนเรื่อง

รำวในรูปแบบต่ำงๆ	เขียน

รำยงำนข้อมูล

ท	2.1		ป.	2/2	เขียนเรื่อง

สั้นๆเกี่ยวกับประสบกำรณ์

เขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับ

ประสบกำรณ์ได้
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สำรสนเทศและรำยงำน
กำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

กำรเขียนเรื่องสั้นตำม
จินตนำกำร

มำตรฐำน	ท	2.1	ใช้
กระบวนกำรเขียนเขียน
เพื่อสื่อสำร	เขียนเรียง
ควำม	ย่อควำม	และเขียน
เรื่องรำวในรูปแบบต่ำง	
ๆ	เขียนรำยงำนข้อมูล
สำรสนเทศและรำยงำน
กำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ	

ท	2.1	ป.2/3	ขียนเรื่องสั้น	
ๆ	ตำมจินตนำกำร

1.	บอกหลักกำรเขียน
เรื่องสั้นๆตำมจินตนำกำร
ได้
2.	เขียนเรื่องสั้นๆตำม
จินตนำกำรได้

มำรยำทในกำรเขียน มำตรฐำน	ท	2.1	ใช้
กระบวนกำรเขียน	เพื่อ
สื่อสำร	เขียนเรียงควำม	
ย่อควำม	และเขียน 
เรื่องรำว	ในรูปแบบต่ำง	ๆ 
เขียนรำยงำนข้อมูล
สำรสนเทศและรำยงำน
กำรศึกษำค้นคว้ำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ป.2/4	มีมำรยำทในกำร
เขียน

เพื่อเรียนรู้หลักกำรของ
มำรยำทในกำรเขียน	
สำมำรถน�ำมำใช้ใน
กระบวนกำรเขียนเพื่อ
สื่อสำรได้

กำรฟังค�ำแนะน�ำ	ค�ำสั่งที่
ซับซ้อน

ท	3.1	สำมำรถเลือกฟัง
และดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ		
และพูดแสดงควำมรู้		
ควำมคิด		และควำมรู้สึก
ในโอกำสต่ำง	ๆ		
อย่ำงมีวิจำรณญำณ
และสร้ำงสรรค์

ท	3.1	ป	2/1		ฟังค�ำแนะน�ำ		
ค�ำสั่งที่ซับซ้อน		และ
ปฏิบัติตำม

1.	ฟังค�ำแนะน�ำและค�ำสั่ง
ที่ซับซ้อนได้
2.	ปฏิบัติตำมค�ำแนะและ
ค�ำสั่งที่ซับซ้อนได้

นิทำนอีสปประยุกต์	1 ท	3.1	สำมำรถเลือกฟัง
และดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ		
และพูดแสดงควำมรู ้
ควำมคิด		และควำมรู้สึก
ในโอกำสต่ำง	ๆ		
อย่ำงมีวิจำรณญำณ
และสร้ำงสรรค์

ท	3.1	ป	2/2		เล่ำเรื่องที่
ฟังและดูทั้งที่เป็นควำมรู้
และควำมบันเทิง
ท	3.1	ป	2/3		บอกสำระ
ส�ำคัญของเรื่องที่ฟังและดู
ท	3.1	ป	2/4		ตั้งค�ำถำม
และตอบค�ำถำมเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและดู

1.	บอกสำระส�ำคัญของ
เรื่องที่ฟังได้
2.	ตอบค�ำถำมจำกเรื่อง
ที่ฟังได้
3.	เล่ำเรื่องที่ฟังและดูได้
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นิทำนอีสปประยุกต์	2 ท	3.1	สำมำรถฟังและดู

อย่ำงมีวิจำรณญำณ	และ

พูดแสดงควำมรู้	ควำมคิด	

และควำมรู้สึกในโอกำส

ต่ำงๆ	อย่ำงมีวิจำรณญำณ

และสร้ำงสรรค

ท	3.1		ป.	2/5	พูดแสดง

ควำมคิดเห็นและควำมรู้สึก

จำกเรื่องที่ฟังและดู

1.	แสดงควำมคิดเห็นจำก

เรื่องที่ฟังและดูได้

2.	แสดงควำมรู้สึกจำก

เรื่องที่ฟัง	และดูได้

กำรพูดสื่อสำรในชีวิต

ประจ�ำวัน

ท	3.1	สำมำรถฟังและดู

อย่ำงมีวิจำรณญำณ	และ

พูดแสดงควำมรู้	ควำมคิด	

และควำมรู้สึกในโอกำส

ต่ำงๆ	อย่ำงมีวิจำรณญำณ

และสร้ำงสรรค์

ท	3.1		ป.	2/6	พูด

สื่อสำรได้ชัดเจนตรงตำม

วัตถุประสงค์

1.	พูดสื่อสำรได้ตรงตำม

วัตถุประสงค์

หลักกำรเขียนอักษรไทย ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติ

ของภำษำ	และหลักภำษำ

ไทย	กำรเปลี่ยนแปลงของ

ภำษำและพลังของภำษำ	

ภูมิปัญญำทำงภำษำ	และ

รักษำภำษำไทยไว้เป็น

สมบัติของชำติ

ท	4.1	ป.2/1	

บอกและเขียนพยัญชนะ	

สระ	วรรณยุกต์	

และเลขไทย

1.	ใช้พยัญชนะ	สระ	และ

วรรณยุกต์ได้ถูกต้อง

2.	ใช้เลขไทยได้ถูกต้อง

กำรเขียนสะกดค�ำที่มัก

เขียนผิด

ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติ

ของภำษำ	และหลักภำษำ

ไทย	กำรเปลี่ยนแปลงของ

ภำษำและพลังของภำษำ	

ภูมิปัญญำทำงภำษำ	

และรักษำภำษำไทย

ไว้เป็นสมบัติของชำติ

ท	4.1	ป.2/2	

เขียนสะกดค�ำ

และบอกควำมหมำยของค�ำ

1.	เขียนค�ำได้อย่ำง

ถูกต้อง

2.	บอกควำมหมำย

ของค�ำได้

กำรเขียนค�ำพ้องเสียง ท	4.1		เข้ำใจธรรมชำติ

ของภำษำ	และหลักภำษำ

ไทย	กำรเปลี่ยนแปลงของ

ภำษำและพลังของภำษำ	

ภูมิปัญญำ	ทำงภำษำ	และ

กำรรักษำภำษำไทยไว้เป็น

สมบัติของชำติ			

ท	4.1		ป.	2/2			

เขียนสะกดค�ำ

และบอกควำมหมำยของค�ำ

1.	เขียนและอ่ำนค�ำพ้อง

เสียงได้

2.	บอกควำมหมำยของ

ค�ำที่พ้องเสียงได้

3.	เลือกใช้ค�ำพ้องเสียงได้
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กำรแต่งประโยค 	ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติ

ของภำษำและหลักภำษำ

ไทย	กำรเปลี่ยนแปลงของ

ภำษำและพลังของภำษำ	

ภูมิปัญญำ	และรักษำ

ภำษำไทยไว้เป็นสมบัติ

ของชำติ

ท	4.1		ป.	2/3	

เรียบเรียงค�ำเป็นประโยค

ได้ตำมเจตนำ

ของกำรสื่อสำร

1.	บอกควำมหมำย

และประเภทของประโยค

2.	แต่งประโยค

เป็นข้อควำมสั้น	ๆ	ได้

3.	เรียบเรียงประโยค	

และน�ำไปใช้ได้

ค�ำคล้องจองต้องสัมผัส 	ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติ

ของภำษำและหลักภำษำ

ไทย		กำรเปลี่ยนแปลง

ของภำษำและพลังของ

ภำษำ		ภูมิปัญญำ		และ

รักษำภำษำไทยไว้เป็น

สมบัติของชำติ

ท	4.1	ป.	2/5	

บอกลักษณะค�ำคล้องจอง

บอกลักษณะของค�ำ

คล้องจองได้

ภำษำไทยและภำษำถิ่น ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติ

ของภำษำและหลักภำษำ

ไทย	กำรเปลี่ยนแปลงของ

ภำษำและพลังของภำษำ	

ภูมิปัญญำทำงภำษำและ

รักษำภำษำไทยไว้เป็น

สมบัติของชำติ

ท	4.1	ป.2/5	เลือกใช้

ภำษำไทยมำตรฐำนและ

ภำษำถิ่นได้เหมำะสมกับ

กำลเทศะ

บอกลักษณะ

ของภำษำไทยมำตรฐำน

และภำษำถิ่นได้

ข้อคิดจำกนิทำนอีสป ท	5.1	เข้ำใจและแสดง

ควำมคิดเห็น	วิจำรณ์

วรรณคดีและวรรณกรรม

ไทยอย่ำงเห็นคุณค่ำและ

น�ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิต

จริง

ท	5.1	ป.1/1	บอกข้อคิดที่

ได้จำกกำรอ่ำนหรือกำรฟัง

วรรณกรรมร้อยแก้วและ

ร้อยกรองส�ำหรับเด็ก

1.	จับใจควำมจำกอ่ำน

หรือฟังนิทำนอีสปได้

2.	บอกข้อคิดจำกนิทำน

อีสปได้

3.	น�ำข้อคิด	คุณธรรม

จำกนิทำนอีสปไปใช้ได้

บทร้องเล่นที่มีคุณค่ำ ท	5.1	เข้ำในและแสดง

ควำมคิดเห็น	วิจำรณ์

วรรณคดีและวรรณกรรม

ไทยอย่ำงเห็นคุณค่ำ	

และน�ำมำประยุกต์ใช้

ในชีวิตจริง

ท	5.1	ป.2/2	ร้องบทร้อง

เล่นส�ำหรับเด็กในท้องถิ่น

1.	บอกควำมหมำยของ

บทร้องเล่นได้

2.	จดจ�ำและร้องบทร้อง

เล่นได้
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บทอำขยำนมีคุณค่ำ ท	5.1	เข้ำในและแสดง

ควำมคิดเห็น	วิจำรณ์

วรรณคดีและวรรณกรรม

ไทยอย่ำงเห็นคุณค่ำ	

และน�ำมำประยุกต์ใช้

ในชีวิตจริง

ท	5.1	ป.	2/3	ท่องจ�ำบท

อำขยำนตำมที่ก�ำหนด		

และบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำ

ตำมควำมสนใจ

1.	จดจ�ำบทอำขยำนได้

2.	น�ำข้อคิดจำกบท

อำขยำนมำประยุกต์ใช้ได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

จ�ำนวนนับไม่เกิน	1000 1.	จ�ำนวนนับใช้บอก

จ�ำนวนของสิ่งต่ำง	ๆ	

2.	หนึ่ง	สอง	สำม	สี่	...	

หนึ่งพันเป็นจ�ำนวนที่เพิ่ม

ขึ้นทีละหนึ่งตำมล�ำดับ 

3.	ตัวเลขฮินดูอำรบิก	

0,	1,		2,		3,...,	1,000		

ตัวเลขไทย	0,	1,	2,	3,	...,	

1,000	เป็นสัญลักษณ์ที่

ใช้ที่ใช้เขียนแสดงจ�ำนวน		

เขียนเป็นตัวหนังสือ	ศูนย์		

หนึ่ง	สอง	สำม	...	หนึ่งพัน		

ตำมล�ำดับ 

4.	1	ถึง	9	เป็นตัวเลข

แสดงจ�ำนวนหนึ่งหลัก

5.	10	ถึง	99	เป็นตัวเลข

แสดงจ�ำนวนสองหลัก		

เลขโดดที่อยู่ทำงขวำอยู่ใน

หลักหน่วย		เลขโดดทำง

ซ้ำยของหลักหน่วยอยู่ใน

หลักสิบ

6.	1,000	เป็นตัวเลขแสดง

จ�ำนวนสี่หลัก	เลขโดด

ทำงซ้ำยของหลักร้อยอยู่

ในหลักพัน	100	หมำยถึง			

10		สิบ	หรือ	1	ร้อย101	

ค	1.1	ป.2/1		เขียนและ

อ่ำนตัวเลขฮินดูอำรบิก	

ตัวเลขไทย	และตัวหนังสือ

แสดงปริมำณของสิ่งของ

หรือจ�ำนวนนับที่ไม่เกิน

หนึ่งพัน	และศูนย์

1.	เมื่อก�ำหนดจ�ำนวน

นับไม่เกิน	1,000	

ให้	สำมำรถอ่ำนและเขียน

ตัวเลขฮินดูอำรบิก	ตัวเลข

ไทย	และตัวหนังสือแสดง

จ�ำนวนได้

2.	เมื่อก�ำหนดจ�ำนวน

นับไม่เกิน	1,000	

ให้สำมำรถบอกค่ำ

ของเลขโดดในแต่ละหลัก

และเขียนตัวเลขแสดง

จ�ำนวนนับในรูปกระจำย

ได้
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หมำยถึง	1	ร้อย	กับ	1		
หน่วย	102	หมำยถึง	1	
ร้อย		กับ	2		หน่วย	¼	
345		หมำยถึง	3	ร้อย		
กับ		4		สิบ	กับ	5	หน่วย	
¼999		หมำยถึง	9	ร้อย	
กับ	9		สิบ	กับ	9	หน่วย
7.	กำรเขียนตัวเลข
แสดงจ�ำนวนนับใด	ๆ	
ในรปูกระจำย	เป็นกำรเขยีน 
ในรูปกำรบวกค่ำ 
ของเลขโดดในหลักต่ำง	ๆ

จ�ำนวนคู่จ�ำนวนคี่ จ�ำนวนของสิ่งต่ำง	ๆ	
ที่น�ำมำจัดคู่แล้วเหลือ	0	
หรือหมดพอดี	เป็นจ�ำนวน
คู่จ�ำนวนของสิ่งต่ำง	ๆ	
ที่น�ำมำจัดคู่แล้วเหลือ	1	
เป็นจ�ำนวนคี่

ค	1.1	ป.2/1		เขียนและ
อ่ำนตัวเลขฮินดูอำรบิก	
ตัวเลขไทย	และตัวหนังสือ
แสดงปริมำณของสิ่งของ
หรือจ�ำนวนนับที่ไม่เกิน
หนึ่งพัน	และศูนย์

เมื่อก�ำหนดจ�ำนวนไม่เกิน	
1,000	ให้	สำมำรถระบุได้
ว่ำจ�ำนวนใดเป็นจ�ำนวนคู ่
จ�ำนวนใดเป็นจ�ำนวนคี่	
และน�ำสมบัติของจ�ำนวนคู่		
จ�ำนวนคี่ไปใช้ได้

กำรเปรียบเทียบและเรียง
ล�ำดับจ�ำนวน	

1.	จ�ำนวนสองจ�ำนวนเมื่อ
น�ำมำเปรียบเทียบกัน	
จะเท่ำกัน	มำกกว่ำกัน	
หรือน้อยกว่ำกัน	อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งเพียงอย่ำงเดียว
เท่ำนั้น
2.	=		≠	>		<		
เป็นเครื่องหมำยแสดง
กำรเท่ำกัน	ไม่เท่ำกัน		
มำกกว่ำ	น้อยกว่ำตำม
ล�ำดับ
3.	กำรเรียงล�ำดับจ�ำนวน
หลำย	ๆ	จ�ำนวน	ท�ำได้โดย
เปรียบเทียบจ�ำนวนทีละคู่		
แล้วเรียงล�ำดับจำกน้อย
ไปมำก	หรอืจำกมำกไปน้อย

ค	1.2	ป.2/2		เปรียบ
เทียบและเรียงล�ำดับ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่งพัน
และศูนย์

1.	เมื่อก�ำหนดจ�ำนวนนับ
ไม่เกิน	1,000	ให้สำมำรถ
เปรียบเทียบจ�ำนวนนับ		
และใช้เครื่องหมำยแสดง
กำรเปรียบเทียบได้
2.	เมื่อก�ำหนดจ�ำนวนนับ
ไม่เกิน	1,000	ให้สำมถึง
ห้ำจ�ำนวน	สำมำรถ
เรียงล�ำดับจ�ำนวนได้
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กำรนับเพิ่ม	นับลด	
และแบบรูปของจ�ำนวน

แบบรูปของจ�ำนวน
เป็นชุดของจ�ำนวน
ที่มีควำมสัมพันธ์กัน
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง

ค	4.1	ป.2/1		บอกจ�ำนวน
และควำมสัมพันธ์
ในแบบรูปของจ�ำนวน
ที่เพิ่มขึ้นทีละ	5		ทีละ	10		
ทีละ	100	และลดลงทีละ	
2	ทีละ	10	ทีละ	100

1.	เมื่อก�ำหนดแบบรูป
ของจ�ำนวนนับที่เพิ่มขึ้น														
ทีละ	5	ทีละ	10	ทีละ	100			
สำมำรถหำจ�ำนวนต่อไป
ทีอ่ยูใ่นแบบรปูทีก่�ำหนดให้
และบอกควำมสัมพันธ์ได้
2.	เมื่อก�ำหนดแบบรูป
ของจ�ำนวนนับที่ลดลง	
ทีละ	2	ทีละ	10	ทีละ	100	
สำมำรถหำจ�ำนวนต่อไป
ทีอ่ยูใ่นแบบรปูทีก่�ำหนดให้	
และบอกควำมสัมพันธ์ได้

กำรบวกจ�ำนวนนับ
ที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน	100	

1.	กำรหำผลบวก
ของจ�ำนวนนับสองจ�ำนวน		
ให้น�ำจ�ำนวนที่อยู่ในหลัก
เดยีวกนัมำบวกกันทลีะหลกั		
โดยเร่ิมบวกจำกหลกัหน่วย
ไปหลักสิบ	ถ้ำผลบวก
ของจ�ำนวนในหลักหน่วย
ครบสิบให้ทด	1	สิบไปรวม
กับจ�ำนวนในหลักสิบ
2.	กำรบวกจ�ำนวน
สองจ�ำนวนเมื่อสลับที่กัน
ผลบวกยังคงเท่ำกัน
3.	กำรบวกจ�ำนวน
สำมจ�ำนวนใช้วิธีกำรบวก
เช่นเดียวกับกำรบวก
จ�ำนวนสองจ�ำนวน		
คือ	บวกจ�ำนวนที่อยู่ใน
หลักเดียวกันเข้ำด้วยกัน

ค	1.2	ป.2/1	บวก	ลบ		
คูณ	หำร	และบวก	ลบ	
คูณ	หำร	ระคน
ของจ�ำนวนนับไม่เกิน
หนึ่งพันและศูนย์	
พร้อมทั้งตระหนักถึง
ควำมสมเหตุสมผล
ของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรบวก
ที่มีผลบวกไม่เกิน	100	
ให้	(มีกำรทด)	สำมำรถ
หำค�ำตอบ	พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบที่ได้	
และแสดงวิธีท�ำได้

กำรลบจ�ำนวนนับ
ที่มีตั้งไม่เกิน	100

1.	กำรหำผลลบ
ของจ�ำนวนสองหลัก
สองจ�ำนวน	ให้น�ำจ�ำนวน
ที่อยู่ในหลักเดียวกัน
มำลบกัน

ค	1.2	ป.2/1		บวก		ลบ		
คูณ		หำร		และบวก	ลบ	
คูณ	หำร	ระคน
ของจ�ำนวนนับไม่เกิน

หนึ่งพัน	และศูนย์

ก�ำหนดโจทย์กำรลบ
ที่มีตัวตั้งไม่เกิน	100	
ให้	(มีกำรกระจำย)	
สำมำรถหำค�ำตอบ	
พร้อมทั้งตระหนัก
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พร้อมทั้งตระหนัก

ถึงควำมสมเหตุสมผล

ของค�ำตอบ

ถึงควำมสมเหตุสมผล

ของค�ำตอบที่ได้	

และแสดงวิธีท�ำได้

โจทย์ปัญหำกำรบวก	

กำรลบ	(ไม่เกิน	100)

ขั้นตอนกำรแก้โจทย์

ปัญหำ

ขั้นที่1		ขั้นท�ำควำมเข้ำใจ

ปัญหำหรือวิเครำะห์

ปัญหำ

ขั้นที่	2		ขั้นวำงแผนแก้

ปัญหำ

ขั้นที่	3	ขั้นด�ำเนินกำรแก้

ปัญหำ

ขั้นที่4		ขั้นตรวจสอบ

ค	1.2	ป.2/2	วิเครำะห์

และหำค�ำตอบของโจทย์

ปัญหำและโจทย์ปัญหำ

ระคนของจ�ำนวนนับไม่

เกินหนึ่งพันและศูนย์

พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม

สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

1.	เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ

กำรบวกที่มีผลบวกไม่เกิน	

100	ให้สำมำรถวิเครำะห์

โจทย์	หำค�ำตอบ	และ

แสดงวิธีท�ำ	พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบที่ได้

2.	เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ

กำรลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน	

100	ให้สำมำรถวิเครำะห์

โจทย์	หำค�ำตอบ	

และแสดงวิธีท�ำ	พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบที่ได้

กำรวัดควำมยำว 1.	กำรวัดควำมยำว		

ควำมสูงและระยะทำง 

โดยใช้เครื่องมือหน่วย 

ที่แต่ละคนก�ำหนดขึ้นเอง

อำจท�ำไห้ผลกำรวัด

ควำมยำวไม่ตรงกัน	

จึงต้องมีเครื่องมือวัด

ที่มีหน่วยมำตรฐำน

2.	เครื่องมือวัดที่มีหน่วย

มำตรฐำนส�ำหรับวัด

ควำมยำว	ควำมสูง

และระยะทำงมหีลำยชนดิ	

เช่น	ไม้เมตร	สำยวัดตัว		

ไม้บรรทัด	สำยวดัชนดิตลบั

3.	เซนติเมตร	เมตร	

เป็นหน่วยมำตรฐำน

ค	2.1	ป.	2/1		

บอกควำมยำวเป็นเมตร		

และเซนติเมตร	และ

เปรียบเทียบควำมยำว

ในหน่วยเดียวกัน

ค	2.2	ป.2/1		แก้ปัญหำ

เกี่ยวกับกำรวัดควำมยำว	

กำรชั่ง	กำรตวง	และเงิน

1.	เมื่อก�ำหนดสิ่งต่ำง	ๆ	

ให้สำมำรถวัดควำมยำว	

หรอืควำมสงูโดยใช้เคร่ืองมือ 

ที่มีหน่วยมำตรฐำน

และบอกควำมยำว

หรือควำมสูงเป็นเมตร

และเซนติเมตรได้

2.	เมื่อก�ำหนดสิ่งต่ำง	ๆ	

ให้สำมำรถเปรียบเทียบ

ควำมยำว	ควำมสูง

หรือระยะทำงได้

3.	เมื่อก�ำหนดสถำนกำรณ์

ที่เกี่ยวข้องกับกำรวัด

ควำมยำว	ให้สำมำรถ

วิเครำะห์สถำนกำรณ์

และหำค�ำตอบได้
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ที่ใช้บอกควำมยำว		
ควำมสูงและระยะทำง
4.	ควำมยำว		ควำมสูง 
และระยะทำง	100	
เซนติเมตร	เท่ำกับ
ควำมยำว		ควำมสูง
และระยะทำง	1	เมตร
4.	ควำมยำว		ควำมสูง
และระยะทำง	100	
เซนติเมตร		เท่ำกับ
ควำมยำว		ควำมสูง
และระยะทำง	1	เมตร		

กำรบวกจ�ำนวนนับ
ที่ี่มีผลบวกไม่เกิน	1,000

1.	กำรหำผลบวก
ของจ�ำนวนนับสองจ�ำนวน		
ให้น�ำจ�ำนวนที่อยู่ในหลัก
เดยีวกนัมำบวกกันทลีะหลกั		
โดยเร่ิมบวกจำกหลกัหน่วย 
ไปหลักสิบ	หลักร้อย
ตำมล�ำดับ	ถ้ำผลบวก
ของจ�ำนวนในหลักใด
ครบสิบให้ทดจ�ำนวน
ที่ครบสิบไปรวมกับจ�ำนวน
ที่อยู่ในหลักถัดไปทำงซ้ำย
2.	กำรบวกจ�ำนวนสอง
จ�ำนวนเมื่อสลับที่กัน
ผลบวกยังคงเท่ำกัน

ค	1.2	ป.2/1		บวก		ลบ		
คูณ	หำร	และบวก	ลบ	
คูณ	หำร	ระคนของ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง
พันและศูนย์	พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรบวก
ที่มีผลบวกไม่เกิน	1,000	
ให้	(มีกำรทด)	สำมำรถหำ
ค�ำตอบ	พร้อมทั้งตระหนัก
ถึงควำมสมเหตุสมผลของ
ค�ำตอบที่ได้	และแสดงวิธี
ท�ำได้

กำรลบจ�ำนวนนับที่มีตั้ง
ไม่เกิน	1000

1.	กำรหำผลลบ
ของจ�ำนวนสองจ�ำนวน	
ให้น�ำจ�ำนวนที่อยู่ในหลัก
เดียวกันมำลบกัน	โดยน�ำ
ตวัลบไปลบออกจำกตัวต้ัง 
ถ้ำตวัตัง้ในหลกัใดน้อยกว่ำ 
ตัวลบ	ให้กระจำยตัวตั้ง
ในหลักถัดไปทำงซ้ำย
รวมกับตัวตั้งในหลักนั้น
ก่อนแล้วจึงหำผลลบ

ค	1.2	ป.2/1		บวก		ลบ		
คูณ		หำร		และบวก	
ลบ	คูณ	หำร	ระคนของ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง
พันและศูนย์	พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรลบ
ที่มีตัวตั้งไม่เกิน	1,000	
ให้	(มีกำรกระจำย)		
สำมำรถหำค�ำตอบ	
พร้อมทั้งตระหนักถึง
ควำมสมเหตุสมผล
ของค�ำตอบที่ได้	
และแสดงวิธีท�ำได้
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2.	กำรลบมีควำมสัมพันธ์
กับกำรบวก	กล่ำวคือ	ผล
ลบของจ�ำนวนสองจ�ำนวน
ใด	ๆ	เมื่อบวกกับตัวลบจะ
เท่ำกับตัวตั้ง

โจทย์ปัญหำกำรบวก	
กำรลบ	(ไม่เกิน	1000)

1.	กำรหำผลลบ
ของจ�ำนวนสองจ�ำนวน		
ให้น�ำจ�ำนวนที่อยู่ในหลัก
เดียวกันมำลบกัน	โดยน�ำ
ตวัลบไปลบออกจำกตัวต้ัง 
ถ้ำตวัตัง้ในหลกัใดน้อยกว่ำ
ตัวลบ	ให้กระจำยตัวตั้ง
ในหลักถัดไปทำงซ้ำย
รวมกับตัวตั้งในหลักนั้น
ก่อนแล้วจึงหำผลลบ
2.	กำรลบมีควำมสัมพันธ์
กับกำรบวก	กล่ำวคือ	ผล
ลบของจ�ำนวนสองจ�ำนวน
ใด	ๆ	เมื่อบวกกับตัวลบจะ
เท่ำกับตัวตั้ง

ค	1.2	ป.2/1		บวก		ลบ		
คูณ		หำร		และบวก	
ลบ	คูณ	หำร	ระคนของ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง
พันและศูนย์	พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรลบ
ที่มีตัวตั้งไม่เกิน	1,000	
ให้	(มีกำรกระจำย)		
สำมำรถหำค�ำตอบ	
พร้อมทั้งตระหนักถึง
ควำมสมเหตุสมผล
ของค�ำตอบที่ได้	
และแสดงวิธีท�ำได้

กำรชั่ง 1.	กำรชั่งโดยใช้เครื่องมือ
หน่วยที่แต่ละคนก�ำหนด
ขึ้นเองอำจท�ำไห้ผลกำรชั่ง
ไม่ตรงกัน	จึงต้องมีเครื่อง
มือชั่งที่มีหน่วยมำตรฐำน
2.	เครื่องมือชั่งที่มีหน่วย
มำตรฐำนส�ำหรบัชัง่น�ำ้หนกั	
มหีลำยชนิด	เครือ่งชัง่สปรงิ		
เครื่องชั่งสองแขน	
เครื่องชั่งแบบดิจิทัล
3.	กิโลกรัม	ขีด	
เป็นหน่วยมำตรฐำน
ที่ใช้บอกน�้ำหนัก
4.	น�้ำหนัก	1	กิโลกรัม		
เท่ำกับน�้ำหนัก	10	ขีด	

ค	2.1	ป.2/2	บอกน�้ำหนัก
เป็นกิโลกรัมและขีด		
และเปรียบเทียบน�้ำหนัก
ในหน่วยเดียวกัน
ค	2.2	ป.2/1		แก้ปัญหำ
เกี่ยวกับกำรวัดควำมยำว	
กำรชั่ง	กำรตวง	และเงิน

1.	เมื่อก�ำหนดสิ่งต่ำง	ๆ	
ให้สำมำรถชั่งน�้ำหนัก
โดยใช้เครื่องมือชั่ง
ที่มีหน่วยมำตรฐำน
และบอกน�้ำหนัก
เป็นกิโลกรัมและขีดได้
2.	เมื่อก�ำหนดสิ่งต่ำง	ๆ	
ให้สองสิ่ง	สำมำรถเปรียบ
เทียบน�้ำหนักในหน่วย
เดียวกันได้
3.	เมื่อก�ำหนดสถำนกำรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับกำรชั่ง
ให้สำมำรถวิเครำะห์
สถำนกำรณ์
และหำค�ำตอบได้
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ควำมหมำยกำรคูณ 1.	กำรบวกจ�ำนวนที่เท่ำ

กันหลำย	ๆ	จ�ำนวน		

เขียนแสดงด้วยกำรคูณ

จ�ำนวนสองจ�ำนวน

2.	จ�ำนวนที่ได้จำกกำรคูณ

เรียกว่ำ	ผลคูณ

ค	1.2	ป.2/1		บวก	ลบ 

คูณ	หำร	และบวก	ลบ	

คูณ	หำร	ระคนของ

จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง

พันและศูนย์	พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดสำถำนกำรณ์

เกี่ยวกับกำรคูณให้		

สำมำรถเขียนแสดงด้วย

กำรคูณจ�ำนวนสองจ�ำนวน

และหำผลคูณได้

กำรคูณจ�ำนวนหนึ่งหลัก 1.	กำรคูณจ�ำนวนสอง

จ�ำนวนเมื่อสลับที่กันผล

คูณยังคงเท่ำกัน

2.	จ�ำนวนใดคูณกับ	1	จะ

ได้ผลคูณเท่ำกับจ�ำนวน

นั้นและจ�ำนวนใดคูณกับ	0	

ผลคุณจะเท่ำกับ	0

ค	1.2	ป.2/1		บวก		ลบ		

คูณ		หำร		และบวก	

ลบ	คูณ	หำร	ระคนของ

จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง

พันและศูนย์	พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์

กำรคูณจ�ำนวนหนึ่งหลัก

กับจ�ำนวนหนึ่งหลัก

ให้สำมำรถหำค�ำตอบ		

พร้อมทั้งตระหนักถึง

ควำมสมเหตุสมผล

ของค�ำตอบที่ได้

กำรคููณจ�ำนวนหนึ่งหลัก

กับสองหลัก

จ�ำนวนนับใดคูณกับ	10,		

20,	30,	.	.	.	,	90		สำมำ

ถำหำผลคูณได้โดยคูณ

จ�ำนวนนั้นกับ	1,	2,	3,	...,	

9	ตำมล�ำดับแล้วเติม	0	

หนึ่งตัวต่อท้ำย

ค	1.2	ป.2/1		บวก		ลบ		

คูณ		หำร		และบวก	

ลบ	คูณ	หำร	ระคนของ

จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง

พันและศูนย์	พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์

กำรคูณจ�ำนวนหนึ่งหลัก

กับจ�ำนวนหนึ่งหลัก

ให้สำมำรถหำค�ำตอบ		

พร้อมทั้งตระหนักถึง

ควำมสมเหตุสมผล

ของค�ำตอบที่ได้

โจทย์ปัญหำกำรคูณ ขั้นตอนกำรแก้โจทย์

ปัญหำ

ขั้นที่1		ขั้นท�ำควำมเข้ำใจ

ปัญหำหรือวิเครำะห์

ปัญหำ

ขั้นที่	2		ขั้นวำงแผนแก้

ปัญหำ

ขั้นที่	3	ขั้นด�ำเนินกำรแก้

ปัญหำ

ขั้นที่4		ขั้นตรวจสอบ

ค	1.2	ป.2/2	วิเครำะห์

และหำค�ำตอบของโจทย์

ปัญหำและโจทย์ปัญหำ

ระคนของจ�ำนวนนับไม่

เกินหนึ่งพันและศูนย์

พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม

สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ

กำรคูณจ�ำนวนหนึ่งหลัก

กับจ�ำนวนไม่เกินสองหลัก	

ให้สำมำรถวิเครำะห์โจทย์	

หำค�ำตอบ	และแสดงวธิที�ำ 

พร้อมทั้งตระหนักถึง

ควำมสมเหตุสมผล

ของค�ำตอบที่ได้
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นำฬิกำและกำรบอกเวลำ

เป็นนำฬิกำ	(กลำงวัน	

กลำงคืน)

1.	นำฬิกำเป็นเครื่องมือ

ที่ใช้บอกเวลำ	นำฬิกำ

มีหลำยชนิด	เช่น	นำฬิกำ

แขวน	นำฬิกำตั้งโต๊ะ		

นำฬิกำข้อมือ

2.	บนหน้ำปัดนำฬิกำ

มีเข็มชี้บอกเวลำ	คือ	

เข็มสั้นบอกเวลำ

เป็นนำฬิกำ	และเข็มยำว	

บอกเวลำเป็นนำที

ค	2.1	ป.2/5		บอกเวลำ

บนหน้ำปัดนำฬิกำ	

(ช่วง	5	นำที)

เมื่อก�ำหนดเวลำ

บนหน้ำปัดนำฬิกำ	

(เป็นนำฬิกำ)	ให้สำมำรถ

บอกเวลำกลำงวัน

และกลำงคืนได้

กำรอ่ำนเวลำจำกหน้ำปัด

นำฬิกำ	(นำฬิกำกับนำที)

1.	เรำบอกเวลำเป็น

นำฬิกำและนำที

2.	บนหน้ำปัดนำฬิกำ

มเีข็มช้ีบอกเวลำ	คอื	เขม็สัน้

บอกเวลำเป็นนำฬิกำ	และ

เข็มยำวบอกเวลำเป็นนำที

ค	2.1	ป.2/5		บอกเวลำ

บนหน้ำปัดนำฬิกำ	

(ช่วง	5	นำที)

ค	2.1	ป.2/6		บอกวัน		

เดือน		ปี		จำกปฏิทิน

เมื่อก�ำหนดเวลำ

บนหน้ำปัดนำฬิกำ	

(เป็นนำฬิกำ)	ให้สำมำรถ

บอกเวลำกลำงวัน

และกลำงคืนได้

กำรอ่ำนปฏิทิน 1.	ปฏิทินเป็นสิ่งที่ใช้

ส�ำหรับดูวัน	เดือน	ปี

2.	1	ปี	มี	12	เดือน	

คือ	เดือนมกรำคม	

เดือนกุมภำพันธ์	

เดือนมีนำคม	เดือน

เมษำยน	เดือนพฤษภำคม		

เดือนมิถุนำยน	เดือน

กรกฎำคม	เดือนสิงหำคม		

เดือนกันยำยน	เดือน

ตุลำคม		เดือนพฤศจิกำยน	

และเดือนธันวำคม

3.	เดือนที่ลงท้ำยด้วย	

“ยน”	มี	30	วัน		เดือนที่

ลงท้ำยด้วย	“คม”	มี	31	

เดือนกุมภำพันธ์มี	28	วัน	

(ทุก	ๆ	4	ปีจะมี	29	วัน)

ค	2.2	ป.2/1		แก้ปัญหำ

เกี่ยวกับกำรวัดควำมยำว	

กำรชั่ง		กำรตวง		และเงิน

1.	เมื่อก�ำหนดวันที่ของ

แต่ละเดือนตำมปฏิทิน

ให้สำมรถบอกได้ว่ำวันนั้น

ตรงกับวันอะไร

2.	เมื่อก�ำหนดชื่อเดือน

ให้สำมำรถบอกอันดับที ่

ของเดือนได้	และเมื่อ

ก�ำหนดอันดับที่ของเดือน

ให้สำมำรถบอกชื่อเดือนได้
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เงินเหรียญและธนบัตร 1.	เงินเหรียญและธนบัตร

เป็นสิ่งที่ใช้เป็นสื่อกลำง

ในกำรซื้อขำย

2.	เงินเหรียญและธนบัตร

สำมำรถน�ำมำแลกเปลี่ยน

กันได้

3.	กำรบอกจ�ำนวนเงิน

ใช้หน่วยเป็นบำท

และสตำงค์

4.	จ�ำนวนเงิน	1	บำท	

เท่ำกับ	100		สตำงค์

ค	2.1	ป.2/4		บอกจ�ำนวน

เงินทั้งหมดจำกเงินเหรียญ				

และธนบัตร

1.	เมื่อก�ำหนดเงินเหรียญ

และธนบัตรชนิดต่ำง	ๆ	

ให้สำมำรถจ�ำแนก

และบอกค่ำของเงนิเหรยีญ

และธนบัตรได้

2.	เมื่อก�ำหนดเงินเหรียญ

และธนบัตรชนิดต่ำง	ๆ	

ให้สำมำรถเปรียบเทียบ

ค่ำของเงินและแลกเงินได้

3.	เมื่อก�ำหนดเงินเหรียญ

และธนบัตรชนิดต่ำง	ๆ	

ให้จ�ำนวนหนึ่ง	สำมำรถ

บอกจ�ำนวนเงินทั้งหมดได้

โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเงิน เมื่อรวมเงินทอนกับรำคำ

สิ่งของแล้ว	จะเท่ำกับเงิน

ที่ผู้ซื้อให้กับผู้ขำย

ค	2.2	ป.2/1		แก้ปัญหำ

เกี่ยวกับกำรวัดควำมยำว	

กำรชั่ง	กำรตวง	และเงิน

เมื่อก�ำหนดสำถำนกำรณ ์

ที่เกี่ยวข้องกับเงิน 

ให้สำมำรถวิเครำะห์

สถำนกำรณ์

และหำค�ำตอบได้

ควำมหมำยของกำรหำร 1.	กำรแบ่งของจ�ำนวน

หนึ่งออกเป็นกลุ่ม	กลุ่มละ

เท่ำ	ๆ	กัน	มีสองลักษณะ

คือ	แบ่งโดยก�ำหนด

จ�ำนวนกลุ่มเพื่อหำจ�ำนวน

ของที่เท่ำกันในแต่ละกลุ่ม

2.	กำรแบ่งของจ�ำนวน

หนึ่งออกเป็นกลุ่ม	กลุ่มละ

เท่ำ	ๆ	กันทั้งสองลักษณะ	

สำมำรถเขียนแสดงได้

ด้วยกำรหำรจ�ำนวนสอง

จ�ำนวน		จ�ำนวนแรกเป็น

จ�ำนวนของที่ต้องกำรแบ่ง

เรียกว่ำ	ตัวตั้ง	จ�ำนวนหลัง

เป็นจ�ำนวนของที่เท่ำกัน

ค	1.2	ป.2/1		บวก		ลบ		

คูณ		หำร		และบวก	

ลบ	คูณ	หำร	ระคนของ

จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง

พันและศูนย์	พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดสำถำน

กำรณ์เกี่ยวกับกำรหำร

ให้สำมำรถเขียนแสดง

ด้วยกำรหำรจ�ำนวนสอง

จ�ำนวนและหำผลหำรได้
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ในแต่ละกลุ่มหรือจ�ำนวน
กลุ่มที่ต้องกำรแบ่ง	
เรียกว่ำ	ตัวหำร	และ
จ�ำนวนที่ได้จำกกำรหำร	
เรียกว่ำ	ผลหำร	เช่น	
8	÷	2	=	4	
4	เป็นตัวตั้ง	2	เป็นตัวหำร									
4		เป็นผลหำร	และ		÷	
เป็นเครื่องหมำยใช้แทน
สถำนกำรณ์กำรหำร

ค	1.2	ป.2/1		บวก	ลบ 
คูณ	หำร	และบวก	ลบ	
คูณ	หำร	ระคนของ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง
พันและศูนย์	พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดสำถำน
กำรณ์เกี่ยวกับกำรหำร
ให้สำมำรถเขียนแสดง
ด้วยกำรหำรจ�ำนวนสอง
จ�ำนวนและหำผลหำรได้

กำรหำรลงตัวกับกำรหำรที่
เหลือเศษ

กำรหำรลงตัวเป็นกำร
หำรที่ไม่เหลือเศษ		
หรือมีเศษเป็น	0																											
กำรหำรไม่ลงตัว		เป็นกำร
หำรที่เหลือเศษ		โดยเศษ
เป็นจ�ำนวนที่มำกกว่ำ	0		
แต่น้อยกว่ำตัวหำร

ค	1.2	ป.2/1		บวก		ลบ		
คูณ		หำร		และบวก	
ลบ	คูณ	หำร	ระคนของ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง
พันและศูนย์	พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ
กำรหำรที่ตัวตั้งไม่เกิน
สองหลัก	ตัวหำรมหีนึง่หลกั
และผลหำรมีหนึ่งหลัก
ให้สำมำรถวิเครำะห์โจทย์		
หำค�ำตอบ	พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบที่ได้

ควำมสัมพันธ์ของกำรคูณ
และกำรหำร

1.	กำรคูณมีควำมสัมพันธ์
กบักำรหำรกล่ำวคอื	ผลคณู 
ของจ�ำนวนสองจ�ำนวนใด	ๆ 
เมื่อหำรด้วยจ�ำนวนใด
จ�ำนวนหนึง่ของสองจ�ำนวน
นั้น	จะได้ผลหำรเท่ำกับ
จ�ำนวนที่เหลือ
2.	กำรหำรลงตัว	ตัวตั้ง	
ตัวหำร	และ	ผลหำร
มีควำมสัมพันธ์กัน
3.	กำรหำรไม่ลงตัว		ตัวตั้ง		
ตัวหำร	ผลหำร	และเศษ	
มีควำมสัมพันธ์กัน

ค	1.2	ป.2/1		บวก		ลบ		
คูณ	หำร	และบวก	ลบ	
คูณ	หำร	ระคนของ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง
พันและศูนย์	พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรหำร
ให้สำมำรถเขียนแสดง
ควำมสัมพันธ์ของกำรคูณ
กับกำรหำรได้

โจทย์ปัญหำกำรหำร ขั้นตอนกำรแก้โจทย์
ปัญหำ
ขั้นที่	1		ขั้นท�ำควำม
เข้ำใจปัญหำหรือวิเครำะห์
ปัญหำ

ค	1.2	ป.2/2	วิเครำะห์
และหำค�ำตอบของโจทย์
ปัญหำและโจทย์ปัญหำ
ระคนของจ�ำนวนนับ
ไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรหำร
ที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลัก
ตัวหำรมีหนึ่งหลัก
และผลหำรมีหนึ่งหลัก
ให้สำมำรถหำค�ำตอบ
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ขั้นที่	2		ขั้นวำงแผนแก้
ปัญหำ
ขั้นที่	3	ขั้นด�ำเนินกำรแก้
ปัญหำ
ขั้นที่4		ขั้นตรวจสอบ

พร้อมทั้งตระหนักถึง
ควำมสมเหตุสมผล
ของค�ำตอบ

พร้อมทั้งตระหนักถึง
ควำมสมเหตุสมผล
ของค�ำตอบที่ได้

กำรตวง 1.	กำรตวงโดยใช้เครื่อง
มือหรือหน่วยที่แต่ละคน
ก�ำหนดขึ้นเอง	อำจท�ำให้
ผลกำรตวงไม่เท่ำกัน	จึง
ต้องมีเครื่องตวงที่มีหน่วย
มำตรฐำน
2.	เครื่องตวงที่มีหน่วย
มำตรฐำนส�ำหรับตวง	
มีหลำยชนิด	เช่น	ถัง	ลิตร		
ถ้วยตวง	ช้อนตวง
3.	ถัง	ลิตร	ถ้วยตวง	
ช้อนตวง	เป็นหน่วยที่ใช้
บอกปริมำตรหรือควำมจุ
4.	กำรเปรียบเทียบ
ปริมำตรของ
5.	กำรเปรียบเทียบ
ควำมจุของภำชนะ	อำจท�ำได้ 
โดยกำรเปรียบเทียบ
จำกปริมำตรของสิ่งของ
ที่บรรจุอยู่เต็มภำชนะ
ที่ต้องกำรเปรียบเทียบ
สิ่งของ	อำจท�ำได้โดยกำร
เปรียบเทียบจำกจ�ำนวน
หน่วยตวงที่ตวงได้

ค	2.1	ป.2/3	บอก
ปริมำตรและควำมจุเป็น
ลิตร		และเปรียบเทียบ
ปริมำตรและควำมจุ
ค	2.2	ป.2/1		แก้ปัญหำ
เกี่ยวกับกำรวัดควำมยำว	
กำรชั่ง		กำรตวง		และเงิน

1.	เมื่อก�ำหนดสิ่งต่ำง	ๆ	
ให้สำมำรถตวงและบอก
ปริมำตรเป็นลิตรได้
2.	เมื่อก�ำหนดสิ่งต่ำง	ๆ	
ให้สองสิ่ง	สำมำรถเปรียบ
เทียบปริมำตรในหน่วย
เดียวกันได้		
3.	เมื่อก�ำหนดภำชนะ
ให้สำมำรถหำควำมจุ
โดยกำรตวง	และบอก
ควำมจุของภำชนะเป็น
ลิตรได้
5.	เมื่อก�ำหนดสถำนกำรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับกำรตวง
ให้สำมำรถวิเครำะห์
สถำนกำรณ์
4.	เมื่อก�ำหนดภำชนะให้
สองขนำด	สำมำรถเปรียบ
เทียบควำมจุในหน่วย
เดียวกันได้		และหำค�ำ
ตอบได้

รูปเรขำคณิต 1.	กำรจ�ำแนกชนิด
ของรูปหลำยเหลี่ยม	
ใช้วิธีพิจำรณำจ�ำนวนด้ำน
หรือจ�ำนวนมุมของรูป

รปูสำมเหลีย่ม	มด้ีำน	3	ด้ำน

ค	3.1	ป.2/1	บอกชนิด
ของรูปเรขำคณิตสองมิติ
ว่ำเป็นรูปสำมเหลี่ยม	รูป
สี่เหลี่ยม	รูปวงกลม	หรือ
รูปวงรี

1.	เมื่อก�ำหนดรูป

เรขำคณิตสองมิติให้	

สำมำรถบอกได้ว่ำเป็นรูป

สำมเหลี่ยม	รูปสี่เหลี่ยม	

รูปวงกลม	หรือรูปวงรี
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มุม	3	มุม
รปูสีเ่หลีย่ม	มด้ีำน	4	ด้ำน 
มุม	4		มุม
2.	กำรเขียนรูปสำมเหลี่ยม		
รูปสี่เหลี่ยม	รูปวงกลม		
และรปูวงร	ีวธีิหนึง่เขียนได้
โดยลำกเส้นไปตำมขอบ
ของสิ่งที่น�ำมำเป็นแบบ

ค	3.2	ป.2/1		
เขียนรูปเรขำคณิตสองมิต ิ
โดยใช้แบบของรูปเรขำคณิต
ค	3.1	ป.2/3		
จ�ำแนกระหว่ำง
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก
กับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก	
และรูปวงกลมกับทรงกลม
ค	3.1	ป.2/2	
บอกชนิดของรูปเรขำคณิต
สำมมิติ	ว่ำเป็นทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉำก	ทรงกลม	
หรือทรงกระบอก

2.	สำมำรถเขียนรูป
สำมเหลี่ยม	รูปสี่เหลี่ยม		
รูปวงกลม	และรูปวงรี
โดยใช้แบบของรูปได้
3.	เมื่อก�ำหนดรูป
เรขำคณิตสำมมิติ
ให้สำมำรถบอกได้ว่ำ
เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก	
ทรงกลม	หรอืทรงกระบอก
4.	สำมำรถจ�ำแนกระหว่ำง
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉำกกับ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก	และ
รูปวงกลมกับทรงกลมได้
5.	เมื่อก�ำหนด
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก
ให้สำมำรถเขียนรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉำก
ที่เป็นหน้ำต่ำง	ๆ	
ของทรงสีเ่หลีย่มมมุฉำกน้ัน
ได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก
กับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก	
และระหว่ำงรูปวงกลม
กับทรงกลมได้

แบบรูปของเรขำคณิต
และแบบรูปอื่น	ๆ

ชุดของรูปเรขำคณิตและ
รูปอื่น	ๆ	ที่มีควำมสัมพันธ์
กันอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ในลักษณะของรูปร่ำง	
ขนำด	หรือสี	เป็นแบบรูป		

ค	4.1	ป.2/2	บอกรูปและ
ควำมสัมพันธ์ในแบบรูป
ของรูปที่มีรูปร่ำง	ขนำด		
หรือสีที่สัมพันธ์กันอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง	

เมื่อก�ำหนดแบบรูปของ
รูปเรขำคณิตหรือแบบรูป
อื่น	ๆ	ที่มีควำมสัมพันธ์กัน
ในลักษณะ	รูปร่ำง	ขนำด	
หรือสีให้สำมำรถบอกรูป
ต่อไปที่อยู่ในแบบรูปนั้น	
และบอกควำมสัมพันธ์ได้

กำรบวก	ลบ	คูณ	หำร
ระคน

กำรบวก	ลบ	คูณ	หำร
ระคน	ต้องใช้วงเล็บ
เพื่อระบุว่ำจะต้องหำ
ผลบวก	ผลลบ	ผลคูณ	
หรือผลหำรคู่ใดก่อน

ค	1.2	ป.2/1		บวก	ลบ	
คูณ	หำร	และบวก	ลบ	
คูณ	หำร	ระคนของ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง
พันและศูนย์	พร้อมทั้ง	

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรบวก		
ลบ	คูณ	หำรระคนให้
สำมำรถหำค�ำตอบ
พร้อมทั้งตระหนักถึง
ควำมสมเหตุสมผลของ
ค�ำตอบที่ได้
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โจทย์ปัญหำกำรบวก	ลบ	
คูณ	หำรระคน

ขั้นตอนกำรแก้โจทย์
ปัญหำ
ขั้นที่1		ขั้นท�ำควำมเข้ำใจ
ปัญหำหรือวิเครำะห์
ปัญหำ
ขั้นที่	2		ขั้นวำงแผน
แก้ปัญหำ
ขั้นที่	3	ขั้นด�ำเนินกำร
แก้ปัญหำ
ขั้นที่4		ขั้นตรวจสอบ

ค	1.2	ป.2/2	วิเครำะห์
และหำค�ำตอบของโจทย์
ปัญหำและโจทย์ปัญหำ
ระคนของจ�ำนวนนับ
ไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์
พร้อมทั้งตระหนักถึง
ควำมสมเหตุสมผล
ของค�ำตอบ

1.	เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ
กำรบวก	ลบ	คูณ	หำรระคน
ให้สำมำรถวิเครำะห์โจทย์
และหำค�ำตอบ	พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบที่ได้
2.	เมื่อก�ำหนดสถำนกำรณ์
ให้สำมำรถสร้ำงโจทย์
และโจทย์ปัญหำได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เขำเรียกฉันว่ำสัตว์บก ว	1.2	เข้ำใจกระบวนกำร
และควำมส�ำคัญของกำร
ถ่ำยทอดลักษณะทำง
พนัธกุรรม	ววัิฒนำกำรของ 
สิง่มชีีวติควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพ	กำรใช้
เทคโนโลยีชีวภำพที่มี
ผลกระทบต่อมนุษย์	และ 
สิ่งแวดล้อม	มกีระบวนกำร 
สบืเสำะหำควำมรู้
และจิตวิทยำศำสตร์
สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้	และ
น�ำควำมรูไ้ปใช้ประโยชน์

	ว	1.2	ป	2/1		พืชและ
สัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์
ในแง่ของปัจจัยสี่	คือ	เป็น
อำหำร	ที่อยู่อำศัย	เครื่อง
นุ่งห่ม	และยำรักษำโรค

1.	บอกประเภทของสัตว์
โดยใช้ที่อยู่อำศัยเป็น
เกณฑ์
2.	บอกประเภทของสัตว์
ที่น�ำมำเป็นสัตว์เลี้ยง

ปัจจัยที่ท�ำให้พืชเจริญ
เติบโต

ว		1.	1			เข้ำใจ
หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต	
ควำมสัมพันธ์ขอโครงสร้ำง	
และหน้ำทีข่องระบบต่ำง	ๆ 
ของสิ่งมีชีวิตที่ท�ำงำน
สัมพันธ์กัน	มีกระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้	สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ในกำรด�ำรงชีวิตของ
ตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

ว	1.	1		ป.	2/2	
อธิบำยอำหำร	น�้ำ	อำกำศ	
เป็นปัจจัยที่จ�ำเป็น
ต่อกำรด�ำรงชีวิต
และกำรเจริญเติบโต
ของพืชและสัตว์
และน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

บอกปัจจัยที่จ�ำเป็น
ต่อกำรเจริญเติบโตของพืช
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มำปลูกพืชกันเถอะ ว		1.	1			เข้ำใจ
หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต	
ควำมสัมพันธ์ขอโครงสร้ำง	
และหน้ำทีข่องระบบต่ำง	ๆ 
ของสิ่งมีชีวิตที่ท�ำงำน
สัมพันธ์กัน	มีกระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้	สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ในกำรด�ำรงชีวิตของ
ตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

ว	1.1	ป.2/2	อธิบำย
อำหำร	น�้ำ	อำกำศ	เป็น
ปัจจัยที่จ�ำเป็นต่อกำร
ด�ำรงชีวิตและกำรเจริญ
เติบโตของพืชและสัตว์
และน�ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์

อธิบำยกำรปลูกพืชและ
กำรดูแลรักษำต้นพืชให้
เจริญเติบโต

เคล็ดลับกำรเลือกปลูกพืช ว		1.	1			เข้ำใจ
หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต	
ควำมสัมพันธ์ขอโครงสร้ำง	
และหน้ำทีข่องระบบต่ำง	ๆ 
ของสิ่งมีชีวิตที่ท�ำงำน
สัมพันธ์กัน	มีกระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้	สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ในกำรด�ำรงชีวิตของ
ตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

ว	1.	1		ป.	2/2	อธิบำย
อำหำร	น�้ำ	อำกำศ	เป็น
ปัจจัยที่จ�ำเป็นต่อกำร
ด�ำรงชีวิตและกำรเจริญ
เติบโตของพืชและสัตว์
และน�ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์

	1.	บอกวิธีกำรปลูกพืช
แบบต่ำงๆ	
		2.	บอกวิธีกำรน�ำควำม
รู้เกี่ยวกับปัจจัยในกำร
เจริญเติบโตของพืชมำใช้
ประโยชน์

ปัจจัยที่ท�ำให้สัตว์เจริญ
เติบโต

ว		1.	1			เข้ำใจ
หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต	
ควำมสัมพันธ์ขอโครงสร้ำง	
และหน้ำทีข่องระบบต่ำง	ๆ 
ของสิ่งมีชีวิตที่ท�ำงำน
สัมพันธ์กัน	มีกระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้	สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ในกำรด�ำรงชีวิตของ
ตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

ว	1.	1	ป.2/2	อธิบำย
อำหำร	น�้ำ	อำกำศ	เป็น
ปัจจัยที่จ�ำเป็นต่อกำร
ด�ำรงชีวิตและกำรเจริญ
เติบโตของพืชและสัตว์
และน�ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์

อธิบำยปัจจัยที่จ�ำเป็นต่อ
กำรเจริญเติบโตของสัตว์

มำเลี้ยงสัตว์กันเถอะ ว		1.	1			เข้ำใจ
หน่วยพืน้ฐำนของสิง่มชีวิีต 
ควำมสัมพนัธ์ของโครงสร้ำง 

และหน้ำที่ของระบบต่ำงๆ

ว	1.1	ป	2/2	อธิบำย
อำหำร	น�้ำ	อำกำศ	
เป็นปัจจัยที่จ�ำเป็น
ต่อกำรด�ำรงชีวิตและ

บอกวิธีกำรดูแลรักษำสัตว์
เลี้ยง
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ของสิ่งมีชีวิตที่ท�ำงำน

สัมพันธ์กัน	มีกระบวนกำร

สืบเสำะหำควำมรู้	สื่อสำร

สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้

ไปใช้ในกำรด�ำรงชีวิตของ

ตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

กำรเจริญเติบโตของพืช

และสัตว์	และน�ำควำมรู้

ไปใช้ประโยชน์

เคล็ดลับกำรเลือกสัตวเ์ลี้ยง ว		1.	2			เข้ำใจ

กระบวนกำรและควำม

ส�ำคัญของกำรถ่ำยทอด

ลักษณะทำงพันธุกรรม	

วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต

ควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพ	

กำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพ

ว	1.	2		ป.	2/1	อธิบำย

ประโยชน์ของพืชและสัตว์

ในท้องถิ่น

บอกสัตว์ที่ควรและไม่ควร

น�ำมำเลี้ยง

กำรตอบสนองต่อสิ่งเร้ำ

ของพืช

ว		1.	1			เข้ำใจ
หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต	
ควำมสัมพันธ์ขอโครงสร้ำง	
และหน้ำทีข่องระบบต่ำง	ๆ 
ของสิ่งมีชีวิตที่ท�ำงำน
สัมพันธ์กัน	มีกระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้	สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ในกำรด�ำรงชีวิตของ
ตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

ว	1.1	ป	2	/	3	ส�ำรวจ

และอธิบำยพืชและสัตว์	

สำมำรถตอบสนองต่อแสง

อุณหภูมิและกำรสัมผัส

1.	บอกชนิดของพืชที่มี

กำรตอบสนองต่อสิ่งเร้ำ

กำรตอบสนองต่อสิ่งเร้ำ

ของสัตว์

ว		1.	1			เข้ำใจ
หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต	
ควำมสัมพันธ์ขอโครงสร้ำง	
และหน้ำทีข่องระบบต่ำง	ๆ 
ของสิ่งมีชีวิตที่ท�ำงำน
สัมพันธ์กัน	มีกระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้	สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ในกำรด�ำรงชีวิตของ
ตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

ว	1.1	ป	2	/	3	ส�ำรวจ

และอธิบำย	พืชและสัตว์	

สำมำรถตอบสนองต่อแสง

อุณหภูมิและกำรสัมผัส

	2.	อธิบำยลักษณะกำร

ตอบสนองต่อสิ่งเร้ำของ

พืชบำงชนิด
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กำรตอบสนองต่อสิ่งเร้ำ

ของมนุษย์

ว		1.	1			เข้ำใจ
หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต	
ควำมสัมพันธ์ขอโครงสร้ำง	
และหน้ำทีข่องระบบต่ำง	ๆ 
ของสิ่งมีชีวิตที่ท�ำงำน
สัมพันธ์กัน	มีกระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้	สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ในกำรด�ำรงชีวิตของ
ตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

ว	1.1	ป.2/4	ทดลองและ

อธิบำย	ร่ำงกำยของมนุษย์

สำมำรถตอบสนองต่อแสง	

อุณหภูมิ	และกำรสัมผัส

อธิบำยกำรตอบสนอง

ของร่ำงกำยมนุษย์ต่อแสง	

อุณหภูมิ	และกำรสัมผัส

ปัจจัยสี่ของมนุษย์ ว		1.	1			เข้ำใจ
หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต	
ควำมสัมพันธ์ขอโครงสร้ำง	
และหน้ำทีข่องระบบต่ำง	ๆ 
ของสิ่งมีชีวิตที่ท�ำงำน
สัมพันธ์กัน	มีกระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้	สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ในกำรด�ำรงชีวิตของ
ตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

ว	1.1	ป.2/5	อธิบำย

ปัจจัยที่จ�ำเป็นต่อกำร

ด�ำรงชีวิตและกำรเจริญ

เติบโตของมนุษย์

อธิบำยปัจจัยที่จ�ำเป็นต่อ

กำรเจริญเติบโตและกำร

ด�ำรงชีวิตของมนุษย์

ฉันเจริญเติบโตได้อย่ำงไร ว		1.	2			เข้ำใจ

กระบวนกำรและควำม

ส�ำคัญของกำรถ่ำยทอด

ลักษณะทำงพันธุกรรม	

วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต

ควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพ	

กำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพ

ว	1.	1		ป.	2/5	อธิบำย

ปัจจัยที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำ

รงชีวิตและกำรเจริญ

เติบโตของมนุษย์

บอกปัจจัยที่จ�ำเป็นต่อกำร

เจริญเติบโตของมนุษย์

ที่อยู่อำศัยของเรำ ว		1.	1			เข้ำใจ
หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต	
ควำมสัมพันธ์ขอโครงสร้ำง	
และหน้ำทีข่องระบบต่ำง	ๆ 
ของสิ่งมีชีวิตที่ท�ำงำน
สัมพันธ์กัน	มีกระบวนกำร

ว	1.1	ป.2/5	อธิบำย

ปัจจัยที่จ�ำเป็นต่อกำร

1.	บอกควำมส�ำคัญของ 

ที่อยู่อำศัยส�ำหรับมนุษย์
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สืบเสำะหำควำมรู้	สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ในกำรด�ำรงชีวิตของ
ตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
มำตรฐำน	ว	3.1	
เข้ำใจสมบัติของสำร	
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
สมบัติของสำร
กับโครงสร้ำง
และแรงยึดเหนี่ยว	
ระหว่ำงอนุภำค	
มีกระบวนกำรสืบเสำะ
หำควำมรู้และจิตวิทยำ
ศำสตร์	สื่อสำรสิ่งที่เรียน
รู้และน�ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์

ด�ำรงชีวิตและกำรเจริญ
เติบโตของมนุษย์
ว	3.1	ป.2/2	เลือกใช้วัสดุ
และสิ่งของต่ำงๆ	ได้อย่ำง
เหมำะสมและปลอดภัย

	2.	บอกควำมแตกต่ำง
ของบ้ำนในแต่ละภำค
	3.	บอกวัสดุที่ใช้ในกำร
สร้ำงที่อยู่อำศัย

เลือกอำหำรเพื่อควำม
ปลอดภัย

ว	1.	1		เข้ำใจ
หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต	
ควำมสัมพันธ์ขอโครงสร้ำง	
และหน้ำทีข่องระบบต่ำง	ๆ 
ของสิ่งมีชีวิตที่ท�ำงำน
สัมพันธ์กัน	มีกระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้	สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ในกำรด�ำรงชีวิตของ
ตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

ป	2/5	อธิบำยปัจจัยที่
จ�ำเป็นต่อกำรด�ำรงชีวิต	
และกำรเจริญเติบโตของ
มนุษย์

บอกวิธีกำรเลือกรับ
ประทำนอำหำรที่ให้
	ประโยชน์แก่ร่ำงกำย

อำหำรที่ได้จำกพืช
และสัตว์

ว		1.2			เข้ำใจ
กระบวนกำรและควำม
ส�ำคัญของกำรถ่ำยทอด
ลักษณะทำง	พันธุกรรม	
วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต

ควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพ	กำรใช้

เทคโนโลยีชีวภำพ

ว	1.1	ป.2/1	อธิบำย
ประโยชน์ของพืชและสัตว์
ในท้องถิ่น

บอกประโยชน์ที่ได้จำก
อำหำรแต่ชนิด
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์

และสิ่งแวดล้อม	

มีกระบวนกำรสืบเสำะหำ 

ควำมรู้และจิตวิทยำศำสตร์	

สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู ้

และน�ำควำมรู้ไปใช้

ประโยชน์

กินดีมีประโยชน์	

กินไม่ดีมีโทษ

ว	1.	1		เข้ำใจ
หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต	
ควำมสัมพันธ์ขอโครงสร้ำง	
และหน้ำทีข่องระบบต่ำง	ๆ 
ของสิ่งมีชีวิตที่ท�ำงำน
สัมพันธ์กัน	มีกระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้	สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ในกำรด�ำรงชีวิตของ
ตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

ป	.2/5	อธิบำยปัจจัยที่

จ�ำเป็นต่อกำรด�ำรงชีวิต	

และกำรเจริญเติบโตของ

มนุษย์

1.	จ�ำแนกอำหำรที่มี

ประโยชน์กับอำหำรที่ไม่มี

ประโยชน์

	2.	บอกโรคที่เกิดจำกกำร

รับประทำนอำหำร

ประโยชน์ของพืช ว		1.2			เข้ำใจ
กระบวนกำรและควำม
ส�ำคัญของกำรถ่ำยทอด
ลักษณะทำง	พันธุกรรม	
วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต

ควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพ	กำรใช้

เทคโนโลยีชีวภำพ

ว	1.2		ป.	2/1	อธิบำย

ประโยชน์ของพืชและสัตว์

ในท้องถิ่น

สำมำรถอธิบำยประโยชน์

ของพืชในท้องถิ่นได้

สัตว์ในท้องถิ่น

มีประโยชน์อย่ำงไร

ว		1.2			เข้ำใจ
กระบวนกำรและควำม
ส�ำคัญของกำรถ่ำยทอด
ลักษณะทำง	พันธุกรรม	
วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต

ควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพ	กำรใช้

เทคโนโลยีชีวภำพ

ว	1.	2		ป.	2/1	อธิบำย

ประโยชน์ของพืชและสัตว์

ในท้องถิ่น

บอกประโยชน์ของสัตว์

ในท้องถิ่น
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วัสดุที่น�ำมำท�ำของเล่น
ของใช้

ว	3.1	เข้ำใจสมบัติ
ของสำร	ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงสมบัติของสำร
กับโครงสร้ำงและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่ำงอนุภำค	
มีกระบวนกำรสืบเสำะ
หำควำมรู้และจิตวิทยำ
ศำสตร์		สื่อสำรสิ่งที่เรียน
รู้แนะน�ำควำมรู้ไปใช้ใน
ประโยชน์

ว	3.1	ป.	2/1	ระบุชนิด
และเปรียบเทียบสมบัติ
ของวัสดุที่น�ำมำท�ำของ
เล่น	ของใช้ในชีวิตประจ�ำ
วัน

บอกควำมแตกต่ำงสมบัติ
ของวัสดุแต่ละชนิด
ที่น�ำมำท�ำของเล่นของใช้

ใช้อย่ำงไรให้ปลอดภัย ว	3.1	เข้ำใจสมบัติ
ของสำร	ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงสมบัติของสำร
กับโครงสร้ำงและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่ำงอนุภำค	
มีกระบวนกำรสืบเสำะ
หำควำมรู้และจิตวิทยำ
ศำสตร์		สื่อสำรสิ่งที่เรียน
รู้แนะน�ำควำมรู้ไปใช้ใน
ประโยชน์

ว	3.1	ป.	2/1	ระบุชนิด
และเปรียบเทียบสมบัติ
ของวสัดุทีน่�ำมำท�ำของเล่น	
ของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ว	3.1	ป.	2/2	เลือกใช้วัสดุ
และสิ่งของต่ำง	ๆ	
ได้อย่ำงเหมำะสมปลอดภยั

เลือกใช้วัสดุและสิ่งของ
ได้อย่ำงเหมำะสม
และปลอดภัย

ของเล่นของใช้ในท้องถิ่น ว	3.1	เข้ำใจสมบัติ
ของสำร	ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงสมบัติของสำร
กับโครงสร้ำงและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่ำงอนุภำค	
มีกระบวนกำรสืบเสำะ
หำควำมรู้และจิตวิทยำ
ศำสตร์	สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้
ไปใช้ประโยชน์

ว	3.1	ป	2/1	ระบุชนิด
และเปรียบเทียบสมบัติ
ของวสัดุทีน่�ำมำท�ำของเล่น	
ของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

บอกชนิดของวัสดุ
ที่ใช้ท�ำของเล่นของใช้
ในแต่ละภำคของไทย

กำรเลือกวัสดุมำท�ำของ
เล่นของใช้

ว	3.1	เข้ำใจสมบัติ
ของสำร	ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงสมบัติของสำร
กับโครงสร้ำงและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่ำงอนุภำค

ว	3.1	ป.	2/2	เลือกใช้วัสดุ
และสิ่งของต่ำงๆ	ได้อย่ำง
เหมำะสมปลอดภัย

1.	เลือกวัสดุให้เหมำะสม
กับกับกำรใช้งำน
	2.	เข้ำใจวิธีกำรประดิษฐ์
ของเล่นของใช้อย่ำงง่ำย
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

มีกระบวนกำรสืบเสำะ

หำควำมรู้และจิตวิทยำ

ศำสตร์		สื่อสำรสิ่งที่เรียน

รู้แนะน�ำควำมรู้ไปใช้ใน

ประโยชน์

แม่เหล็กมหัศจรรย์ ว	4.	1	เข้ำใจธรรมชำติ

ของแรง	แม่เหล็กไฟฟ้ำ	

แรงโน้มถ่วง	และแรง

นิวเคลียร์	มีกระบวนกำร

สืบเสำะหำควำมรู้	สื่อสำร

สิ่งที่เรียนรู้	และน�ำควำม

รู้ไปใช้ประโยชน์อย่ำงถูก

ต้องและมีคุณธรรม

ว	4.1	ป.2/1		ทดลองและ

อธิบำยแรงที่เกิดจำกแม่

เหล็ก

1.	อธิบำยควำมหมำยของ

แม่เหล็ก

2.	บอกคุณสมบัติของแม่

เหล็กได้

3.	แยกวัสดุที่เป็นแม่เหล็ก

และไม่ใช่แม่เหล็ก

ประโยชน์ของแม่เหล็ก ว	4.1			เข้ำใจธรรมชำติ

ของแรงแม่เหล็กไฟฟ้ำ	

แรงโน้มถ่วง	และแรง

นิวเคลียร์	มีกระบวนกำร

สืบเสำะหำควำมรู้	สื่อสำร

สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำม

รู้ไปใช้ประโยชน์อย่ำงถูก

ต้องและมีคุณธรรม

ว	4.1	ป.2/2		อธิบำย

กำรน�ำแม่เหล็กมำใช้

ประโยชน์

บอกประโยชน์ของแม่

เหล็กที่พบในชีวิตประจ�ำ

วัน

แรงไฟฟ้ำเกิดขึ้นได้อย่ำงไร ว	4.1			เข้ำใจธรรมชำติ

ของแรงแม่เหล็กไฟฟ้ำ	

แรงโน้มถ่วง	และแรง

นิวเคลียร์	มีกระบวนกำร

สืบเสำะหำควำมรู้	สื่อสำร

สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำม

รู้ไปใช้ประโยชน์อย่ำงถูก

ต้องและมีคุณธรรม

ป.	2/3	ทดลองและ

อธิบำยแรงไฟฟ้ำที่เกิดจำก

กำรถูวัตถุบำงชนิด

ทดลองและอธิบำยแรง

ไฟฟ้ำที่เกิดจำกกำรถูวัตถุ

บำงชนิด

มำรู้จักพลังงำนไฟฟ้ำกัน

เถอะ

ป	2/3	ทดลองและอธิบำย

แรงไฟฟ้ำที่เกิดจำกกำรถู

วัตถุบำงชนิด

ป	2/3	ทดลองและอธิบำย

แรงไฟฟ้ำที่เกิดจำกกำรถู

วัตถุบำงชนิด

ป	2/3	ทดลองและอธิบำย

แรงไฟฟ้ำที่เกิดจำกกำรถู

วัตถุบำงชนิด
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กำรเปลี่ยนรูปพลังงำน
ไฟฟ้ำ

ว	5.1	เข้ำใจควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงพลังงำนกับกำร
ด�ำรงชีวิต	กำรเปลี่ยน
รูปพลังงำน	ปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงสำรและพลังงำน	
ผลของกำรใช้พลังงำน
ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม	
มีกระบวนกำรสืบเสำะ
หำควำมรู้	สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

ว	5.1	ป.2/2		ส�ำรวจและ
ยกตัวอย่ำงเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
ในบ้ำนที่เปลี่ยนพลังงำน
ไฟฟ้ำเป็นพลังงำนอื่น		

1.	บอกกำรเปลี่ยนรูป
พลังงำนไฟฟ้ำไปเป็น
พลังงำนรูปแบบอื่น
	2.	ยกตัวอย่ำงเครื่องใช้
ไฟฟ้ำที่มีกำรเปลี่ยนรูป
พลังงำน	

มำรู้จักชนิดของดินกัน
เถอะ

ว	6.1	เข้ำใจกระบวนกำร
ต่ำง	ๆ	ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก
และภำยในโลก	
ควำมสัมพันธ์ของกระบวน
กำรต่ำง	ๆ	ที่มีผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ	
ภูมิประเทศ	และสัณฐำน
ของโลก	มีกระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้และ
จิตวิทยำศำสตร์	สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

ว	6.1	ป.2/1	ส�ำรวจและ
จ�ำแนกประเภทของดิน	
โดยใช้สมบัติทำงกำยภำพ
เป็นเกณฑ์และน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

1.	สังเกตและแยกประเภท
ของดินโดยใช้สมบัติทำง
กำยภำพเป็นเกณฑ์
2.	บอกสมบัติทำง
กำยภำพของดินแต่ละ
ประเภท

ประโยชน์ของดิน ว	6.	1	เข้ำใจกระบวนกำร
ต่ำง	ๆ	ที่เกิดขึ้นบนผิว
โลกและภำยในโลก	ควำม
สัมพันธ์ของกระบวนกำร
ต่ำง	ๆ	ที่มีผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ	
ภูมิประเทศ	และสัณฐำน
ของโลก	มีกระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้และ
จิตวิทยำศำสตร์	สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

ว	6.1	ป.2/1		ส�ำรวจและ
จ�ำแนกประเภทของดิน
โดยใช้สมบัติทำงกำยภำพ
เป็นเกณฑ์	และน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

1.	บอกประโยชน์ของดิน

ประเภทต่ำง	ๆ

2.	เลือกชนิดของดินที่

เหมำะสมกับกำรปลูกพืช

ชนิดต่ำง	ๆ
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ประโยชน์ของดวงอำทิตย์ ว	7.1	เข้ำใจวิวัฒนำกำร
ของระบบสุริยะกำแล็กซ ี
และเอกภพกำร
ปฏิสัมพันธ์ภำยในระบบ
สุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิต
บนโลก	มีกระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้และ
จิตวิทยำศำสตร์	สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

ว	7.1	ป.2/1		สืบค้น
และอภิปรำยควำมส�ำคัญ
ของดวงอำทิตย์

บอกควำมส�ำคัญ
และประโยชน์
ของดวงอำทิตย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

พระพุทธศำสนำเอกลักษณ์
ของชำติไทย

ส	1.1				
รู้และเข้ำใจประวัติ	
ควำมส�ำคัญ	ศำสดำ	
หลักธรรม
ของพระพุทธศำสนำ
หรือศำสนำที่ตนนับถือ
และศำสนำอื่น	มีศรัทธำ
ที่ถูกต้อง	ยึดมั่น
และปฏิบัติตำมหลักธรรม 
เพือ่อยูร่่วมกันอย่ำงสนัติสขุ

ส	1.1		ป.	2/1			
บอกควำมส�ำคัญ
ของพระพุทธศำสนำ
หรือศำสนำที่ตนนับถือ

1.	บอกควำมส�ำคัญ
ของพระพุทธศำสนำได	้																				
2.	บอกหลักธรรมและวิธี
ปฏิบัติตำมหลักธรรม
เพื่ออยู่ร่วมกัน
อย่ำงสันติสุขได้

พุทธประวัติก่อนกำรตรัสรู้ ส	1.1				
รู้และเข้ำใจประวัติ	
ควำมส�ำคัญ	ศำสดำ	
หลักธรรม
ของพระพุทธศำสนำ
หรือศำสนำที่ตนนับถือ
และศำสนำอื่น	มีศรัทธำ
ที่ถูกต้อง	ยึดมั่น
และปฏิบัติตำมหลักธรรม 
เพือ่อยูร่่วมกันอย่ำงสนัติสขุ

ส	1.1		ป.	2/2		
สรุปพุทธประวัติตั้งแต่
ประสติูจนถงึกำรออกผนวช
หรือประวัติศำสดำ
ที่ตนนับถือตำมที่ก�ำหนด

1.	ตอบค�ำถำมเกี่ยวกับ 
พุทธประวัติได้																																										
2.	บอกข้อคิดจำกกำร
ศึกษำพุทธประวัติที่น�ำไป
ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้

พุทธสำวก ส	1.1				
รู้และเข้ำใจประวัติ	
ควำมส�ำคัญ	ศำสดำ	
หลักธรรม

ส	1.1	ป.	2/3					
ชื่นชมและบอกแบบอย่ำง
กำรด�ำเนินชีวิตและข้อคิด
จำกประวัติสำวก	ชำดก

1.	ตอบค�ำถำมเกี่ยวกับ
ประวัติของสำมเณรรำหุล 
ได้																						
2.		บอกแบบอย่ำง
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

ของพระพุทธศำสนำ
หรือศำสนำที่ตนนับถือ
และศำสนำอื่น	มีศรัทธำ
ที่ถูกต้อง	ยึดมั่น	
และปฏิบตัติำมหลกัธรรม	
เพือ่อยูร่่วมกันอย่ำงสนัติสขุ

เรื่องเล่ำและศำสนิกชน
ตัวอย่ำงตำมที่ก�ำหนด

กำรด�ำเนินชีวิตและข้อคิด
จำกประวัติสำวกได้

ชำดกน่ำรู้ ส	1.1				
รู้และเข้ำใจประวัติ	
ควำมส�ำคัญ	ศำสดำ	
หลักธรรม
ของพระพุทธศำสนำ
หรือศำสนำที่ตนนับถือ
และศำสนำอื่น	มีศรัทธำ
ที่ถูกต้อง	ยึดมั่น
และปฏิบัติตำมหลักธรรม 
เพือ่อยูร่่วมกันอย่ำงสนัติสขุ

ส	1.1		ป.	2/6		
เห็นคุณค่ำและสวดมนต์	
แผ่เมตตำ	มสีติทีเ่ป็นพืน้ฐำน 
ของสมำธใินพระพทุธศำสนำ 
หรือกำรพัฒนำจิต
ตำมแนวทำงของศำสนำ
ที่ตนนับถือ	ตำมที่ก�ำหนด

1.	บอกควำมหมำย
และประโยชน์
ของกำรสวดมนต์	
แผ่เมตตำ	กำรมสีติ	สมำธไิด้																										
2.	บอกวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
ในกำรสวดมนต์	แผ่เมตตำ	
และกำรนั่งสมำธิได้

กำรพัฒนำจิตตำมวิถีพุทธ
ศำสนำ

ส	1.1				
รู้และเข้ำใจประวัติ	
ควำมส�ำคัญ	ศำสดำ	
หลักธรรม
ของพระพุทธศำสนำ
หรือศำสนำที่ตนนับถือ
และศำสนำอื่น	มีศรัทธำ
ที่ถูกต้อง	ยึดมั่น
และปฏิบัติตำมหลักธรรม 
เพือ่อยูร่่วมกันอย่ำงสนัติสขุ

ส	1.1		ป.	2/4		
บอกควำมหมำย
ควำมส�ำคัญ	และเคำรพ
พระรัตนตรัย	ปฏิบัติตำม
หลักธรรมโอวำท	3	
ในพระพุทธศำสนำ	
หรือหลักธรรมของศำสนำ
ที่ตนนับถือตำมที่ก�ำหนด

1.	บอกควำมหมำย
	ควำมส�ำคัญและวิธี
แสดงควำมเคำรพ
พระรัตนตรัยได้																																									
2.	บอกวิธีปฏิบัติตนตำม
หลักธรรมโอวำท	3	ได้

ศำสนำส�ำคัญที่ควรรู้ ส	1.1				
รู้และเข้ำใจประวัติ	
ควำมส�ำคัญ	ศำสดำ	
หลักธรรม
ของพระพุทธศำสนำ
หรือศำสนำที่ตนนับถือ
และศำสนำอื่น	มีศรัทธำ
ที่ถูกต้อง	ยึดมั่น
และปฏิบัติตำมหลักธรรม 
เพือ่อยูร่่วมกันอย่ำงสนัติสขุ

ส	1.1				ป.	2/4					
บอกควำมหมำย	
ควำมส�ำคัญ	และเคำรพ
พระรัตนตรัย	ปฏิบัติตำม
หลักธรรมโอวำท	3	
ในพระพุทธศำสนำ		
หรือหลักธรรมของศำสนำ
ที่ตนนับถือตำมที่ก�ำหนด

1.	บอกควำมหมำย
และควำมส�ำคัญของ
ควำมกตัญญูกตเวทีได้																																											
2.	บอกควำมส�ำคัญและ
พระคุณของบิดำมำรดำ
ที่มีต่อบุตรได้											
3.	บอกวิธีกำรปฏิบัติตน
ที่แสดงถึงควำมกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

มรรยำทพุทธศำสนิกชน ส		1.2		เข้ำใจ	ตระหนัก	

และปฏิบัติตน 

เป็นศำสนิกชนที่ดี	

และธ�ำรงรักษำ

พระพุทธศำสนำ

หรือศำสนำที่ตนนับถือ			

ส	1.2		ป.	2/1		

ปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสม

ต่อสำวกของศำสนำ

ที่ตนนับถือ	ตำมที่ก�ำหนด

ได้ถูกต้อง

1.	บอกมรรยำทชำว

พุทธท่ีควรปฏิบัติได้																																		

2.	บอกวิธีปฏิบัติตนอย่ำง

เหมำะสมต่อพระภิกษุได้

พิธีกรรมในวันส�ำคัญของ

พระพุทธศำสนำ

ส		1.2		เข้ำใจ	ตระหนัก	

และปฏิบัติตน 

เป็นศำสนิกชนที่ดี	

และธ�ำรงรักษำ

พระพุทธศำสนำ

หรือศำสนำที่ตนนับถือ	

ส	1.2				ป.	2/2		ปฏิบัติ

ตนในศำสนพิธี		พิธีกรรม	

และวันส�ำคัญทำงศำสนำ	

ตำมที่ก�ำหนดได้ถูกต้อง

1.	บอกพิธีกรรมและ

กำรปฏิบัติเพื่อบูชำพระ

รัตนตรัยได้ถูกต้อง	

	2.	บอกควำมส�ำคัญ		

ประโยชน์		และวิธีปฏิบัติ

ในกำรท�ำบุญตักบำตรได้

หน้ำที่ของเด็กดี ส	2.1	

เข้ำใจและปฏิบัติตน

ตำมหน้ำที่ของกำรเป็น

พลเมืองดีมีค่ำนิยมที่ดีงำม

และธ�ำรงรักษำประเพณี

และวัฒนธรรมไทย	

ด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน

ในสังคมไทยและสังคมโลก

อย่ำงสันติสุข

ส	2.1				ป.	2/1		ปฏิบัติ

ตนตำมข้อตกลงกติกำ		

กฎ		ระเบียบ		หน้ำที่ที่

ต้องปฏิบัติในชีวิตประจ�ำ

วัน

1.	บอกข้อตกลง	กติกำ	

กฎ		ระเบียบ	หน้ำที่	

ที่ต้องปฏิบัติในครอบครัว

และโรงเรียนได้											

2.	บอกควำมส�ำคัญและ

ประโยชน์ของกำรปฏิบัติ

ตำม	กฎ	ระเบียบ	หน้ำที่

ในครอบครัวและโรงเรียน

ได้

มำรยำทไทย ส	2.1	เข้ำใจและปฏิบัติ

ตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็น

พลเมืองดีมีค่ำนิยมที่ดีงำม

และธ�ำรงรักษำประเพณี

และวัฒนธรรมไทย	

ด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน

ในสังคมไทยและสังคมโลก

อย่ำงสันติสุข

	ส	2.1				ป.	2/2		ปฏิบัติ

ตนตนตำมมำรยำทไทย

1.	บอกมำรยำทไทย

เกี่ยวกับควำมเคำรพได	้																														

2.	บอกคุณค่ำและ

ประโยชน์ในกำรมีมำรยำท

เกี่ยวกับควำมเคำรพได้

สิทธิและเสรีภำพ ส	2.1	เข้ำใจและปฏิบัติตน

ตำมหน้ำที่ของกำรเป็น 

พลเมืองดมีีค่ำนิยมที่ดีงำม 

ส	2.1				ป.	2/4		เคำรพ

ในสิทธิ	เสรีภำพของผู้อื่น

1.		บอกควำมหมำยของ

สิทธิและเสรีภำพได้																												
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

และธ�ำรงรักษำประเพณี

และวัฒนธรรมไทย	

ด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน

ในสังคมไทยและสังคมโลก

อย่ำงสันติสุข

2.	บอกสิทธิและเสรีภำพ

ของตนเองและผู้อื่นได้

ควำมสัมพันธ์กับชุมชน ส	2.2							

เข้ำใจระบบกำรเมือง

กำรปกครองในสังคม

ปัจจุบัน	ยึดมั่น	ศรัทธำ	

และธ�ำรงรักษำไว้ซึ่ง

กำรปกครองระบอบ

ประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์

ทรงเป็นประมุข

	ส	2.2		ป.	2/1	อธิบำย

ควำมสัมพันธ์ของตนเอง	

และสมำชิกในครอบครัว

ในฐำนะเป็นส่วนหนึ่ง

ของชุมชน

1.	บอกควำมหมำยและ

ควำมส�ำคัญของชุมชนได้														

2.	บอกควำมสัมพันธ์ของ

ตนเองและสมำชิก

ในครอบครัวกับชุมชนได้		

3.	บอกกำรปฏิบัติตนให้

เป็นประโยชน์ในฐำนะเป็น

ส่วนหนึ่งของชุมชนได้	

บทบำทและอ�ำนำจของผูน้�ำ ส	2.2							

เข้ำใจระบบกำรเมือง

กำรปกครองในสังคม

ปัจจุบัน	ยึดมั่น	ศรัทธำ	

และธ�ำรงรักษำไว้ซึ่ง

กำรปกครองระบอบ

ประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์

ทรงเป็นประมุข

	ส	2.2		ป.	2/1	อธิบำย

ควำมสัมพันธ์ของตนเอง	

และสมำชิกในครอบครัว

ในฐำนะเป็นส่วนหนึ่ง

ของชุมชน

1.	บอกควำมหมำยและ

ควำมส�ำคัญของชุมชนได้														

2.	บอกควำมสัมพันธ์

ของตนเองและสมำชิกใน

ครอบครัวกับชุมชนได้		

3.	บอกกำรปฏิบัติตนให้

เป็นประโยชน์ในฐำนะเป็น

ส่วนหนึ่งของชุมชนได้	

ทรัพยำกรในกำรผลิต

สินค้ำและบริกำร

ส	3.1		

เข้ำใจและสำมำรถบริหำร

จดักำรทรพัยำกรในกำรผลติ 

และกำรบริโภค	กำรใช้

ทรัพยำกร	ที่มีอยู่จ�ำกัด

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

และคุ้มค่ำ	รวมทั้งเข้ำใจ

หลักกำรของเศรษฐกิจ

พอเพียง	เพือ่กำรด�ำรงชวีติ

อย่ำงมีดุลยภำพ	

ส	3.1		ป.	2/1		ระบุ

ทรัพยำกรที่น�ำมำผลิต

สินค้ำและบริกำร

ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

1.	บอกควำมหมำย		

ควำมส�ำคัญของสินค้ำ

บริกำร	และทรัพยำกรได	้																																										

2.	บอกคุณค่ำประโยชน์

ของสินค้ำและบริกำร		

ที่มำจำกกำรใช้ทรัพยำกร

อย่ำงคุ้มค่ำได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

รำยได้รำยจ่ำย
ในกำรด�ำเนินชีวิต

ส	3.1		
เข้ำใจและสำมำรถบริหำร
จดักำรทรพัยำกรในกำรผลติ 
และกำรบริโภค	กำรใช้
ทรัพยำกร	ที่มีอยู่จ�ำกัด
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และคุ้มค่ำ	รวมทั้งเข้ำใจ
หลักกำรของเศรษฐกิจ
พอเพียง	เพือ่กำรด�ำรงชวีติ
อย่ำงมีดุลยภำพ	

	ส	3.1		ป.	2/2		บอกที่มำ
ของรำยได้และรำยจ่ำย
ของตนเองและครอบครัว

1.	บอกควำมหมำยของ
รำยได้		และรำยจ่ำยของ
ครอบครัวได้			
2.	บอกรำยได้จำกกำร
ประกอบอำชีพที่สุจริต
และเหมำะสม													
3.	บอกรำยกำรของรำย
จ่ำยที่เหมำะสมและไม่
เหมำะสมได้

กำรซือขำยแลกเปลี่ยน
สินค้ำและบริกำร

ส	3.2			
เข้ำใจระบบและสถำบัน
ทำงเศรษฐกิจต่ำง	ๆ	
ควำมสัมพนัธ์ทำงเศรษฐกจิ 
และควำมจ�ำเป็นของกำร
ร่วมมือกันทำงเศรษฐกิจ
ในสังคมโลก

ส	3.2		ป.	2/1		อธิบำย
กำรแลกเปลี่ยนสินค้ำและ
บริกำรโดยวิธีต่ำง	ๆ

1.	บอกควำมหมำยควำม
ส�ำคัญของกำรซื้อขำยแลก
เปลี่ยนสินค้ำและบริกำร																																
2.	บอกกำรแลกเปลี่ยน
สินค้ำและบริกำรโดยวิธี
ต่ำง	ๆ	ได้															
3.	บอกควำมสัมพันธ์
ประโยชน์ของกำรเป็นผู้
ซื้อและผู้ขำยได้

ควำมส�ำคัญของวันเวลำ	
กับปฏิทิน

ส	4.1				
เข้ำใจควำมหมำย	
ควำมส�ำคัญของเวลำ	และ
ยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์	
สำมำรถใช้วิธีกำรทำง
ประวัติศำสตร์มำวิเครำะห์
เหตุกำรณ์ต่ำง	ๆ	
อย่ำงเป็นระบบ	

ส	4.1		ป.	2/1	ใช้ค�ำระบุ
เวลำที่แสดงเหตุกำรณ์ใน
อดีต	ปัจจุบัน	และอนำคต													

1.	บอกชื่อค�ำที่ระบุเวลำ
แสดงเหตุกำรณ์ส�ำคัญ
ในประวัติศำสตร์ได้																																		
2.	ใช้ค�ำระบุเวลำที่แสดง
เหตุกำรณ์ส�ำคัญต่ำง	ๆ	ได้

หลักฐำน	บอกเหตุกำรณ์
ที่เกิด

ส	4.2	เข้ำใจพัฒนำกำร
ของมนุษยชำติจำกอดีต
จนถึงปัจจุบัน	
ในด้ำนควำมสัมพันธ์
และกำรเปลี่ยนแปลง
ของเหตกุำรณ์อย่ำงต่อเนือ่ง 
ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ 
และสำมำรถวิเครำะห ์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น

	ส	4.2		ป.	2/1		สืบค้น
ถึงกำรเปลี่ยนแปลง																
ในวิถีชีวิตประจ�ำวันของ
คนในชุมชนของตนจำก
อดีตถึงปัจจุบัน

1.	บอกวิธีกำรสืบค้น
ข้อมูลอย่ำงงำ่ย	ๆ	ได้																															
2.	บอกวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนจำกอดีตถึงปัจจุบัน
ได้																					
3.	บอกสำเหตุของกำร
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

วิถีชีวิตของคนในชุมชน ส	4.2		เข้ำใจพัฒนำกำร

ของมนุษยชำติจำกอดีต

จนถึงปัจจุบัน	

ในด้ำนควำมสัมพันธ์

และกำรเปลี่ยนแปลง

ของเหตกุำรณ์อย่ำงต่อเนือ่ง 

ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ 

และสำมำรถวิเครำะห ์

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

	ส	4.2		ป.	2/1		สืบค้น

ถึงกำรเปลี่ยนแปลง																

ในวิถีชีวิตประจ�ำวันของ

คนในชุมชนของตนจำก

อดีตถึงปัจจุบัน

1.	บอกวิธีกำรสืบค้น

ข้อมูลอย่ำงงำ่ย	ๆ	ได้																															

2.	บอกวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชนจำกอดีตถึงปัจจุบัน

ได้																					

3.	บอกสำเหตุของกำร

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ

คนในชุมชนได้

กำรเปลี่ยนแปลงและผลก

ระทบที่มีต่อวิถีชีวิตของ

คนในชุมชน

ส	4.2	เข้ำใจพัฒนำกำร

ของมนุษยชำติจำกอดีต

จนถึงปัจจุบัน	

ในด้ำนควำมสัมพันธ์

และกำรเปลี่ยนแปลง

ของเหตกุำรณ์อย่ำงต่อเนือ่ง 

ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ 

และสำมำรถวิเครำะห ์

ผลกระทบที่เกิดขึ้น		

ส	4.2		ป.	2/2		อธิบำย

ผลกระทบของกำร

เปลี่ยนแปลง	ที่มีต่อวิถี

ชีวิตของคนในชุมชน

1.	บอกกำรเปลี่ยนแปลง

ของวิถีชีวิตคนในชุมชน

ทำงด้ำนต่ำง	ๆ	ได้		

2.	บอกผลกระทบของ

กำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ

วิถีชีวิตของคนในชุมชนได้																																

3.	บอกวิธีปฏิบัติตนต่อ

กำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถี

ชีวิตของคนในชุมชนได้

บุคคลส�ำคัญของท้องถิ่น ส	4.2	เข้ำใจพัฒนำกำร

ของมนุษยชำติจำกอดีต

จนถึงปัจจุบัน	

ในด้ำนควำมสัมพันธ์

และกำรเปลี่ยนแปลง

ของเหตกุำรณ์อย่ำงต่อเนือ่ง	

ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ

และสำมำรถวิเครำะห์

ผลกระทบที่เกิดขึ้น					

ส	4.2		ป.	2/2		อธิบำย

ผลกระทบของกำร

เปลี่ยนแปลง	ที่มีต่อวิถี

ชีวิตของคนในชุมชน

1.	บอกกำรเปลี่ยนแปลง

ของวิถีชีวิตคนในชุมชน

ทำงด้ำนต่ำง	ๆ	ได้		

2.	บอกผลกระทบของ

กำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ

วิถีชีวิตของคนในชุมชนได้																																

3.	บอกวิธีปฏิบัติตนต่อ

กำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถี

ชีวิตของคนในชุมชนได้

วัฒนธรรม	ประเพณีไทย	 ส	4.2		เข้ำใจพัฒนำกำร

ของมนุษยชำติจำกอดีต

จนถึงปัจจุบัน	

ในด้ำนควำมสัมพันธ์

และกำรเปลี่ยนแปลง

ของเหตกุำรณ์อย่ำงต่อเนือ่ง			

ส	4.2		ป.	2/2		อธิบำย

ผลกระทบของกำร

เปลี่ยนแปลง	ที่มีต่อวิถี

ชีวิตของคนในชุมชน

1.	บอกกำรเปลี่ยนแปลง

ของวิถีชีวิตคนในชุมชน

ทำงด้ำนต่ำง	ๆ	ได้		

2.	บอกผลกระทบของกำร

เปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิต

ของคนในชุมชนได้																										
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ

และสำมำรถวิเครำะห์

ผลกระทบที่เกิดขึ้น		

3.	บอกวิธีปฏิบัติตน

ต่อกำรเปลี่ยนแปลง

ที่มีต่อวิถี

ภูมิปัญญำไทย ส	4.3		เข้ำใจควำมเป็นมำ

ของชำติไทย	วัฒนธรรม	

ภูมิปัญญำไทย	มีควำมรัก	

ควำมภูมิใจ

และธ�ำรงควำมเป็นไทย			

ส	4.3		ป.	2/2		

ยกตัวอย่ำงวัฒนธรรม	

ประเพณี	และภูมิปัญญำ

ไทยที่ภำคภูมิใจและควร

อนุรักษ์ไว้

1.	บอกสิ่งที่แสดง

ถึงภูมิปญัญำไทยได้																																								

2.	บอกคุณค่ำของ

ภูมิปัญญำไทยที่มีต่อ

วัฒนธรรมและสังคมไทย

ได้

สิ่งแวดล้อม ส	5.1		เข้ำใจลักษณะ

ของโลกทำงกำยภำพ	

และควำมสมัพนัธ์

ของสรรพสิง่ซึง่มผีลต่อกัน 

และกัน	ในระบบของ

ธรรมชำติ	ใช้แผนที่และ

เครื่องมือทำงภูมิศำสตร ์

ในกำรค้นหำ	วิเครำะห์	

สรุป	และใช้ข้อมูล 

ภูมิสำรสนเทศ

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	ส	5.1		ป.	2/1		

ระบส่ิุงต่ำงๆ	ทีเ่ป็นธรรมชำติ

กับที่มนุษย์สร้ำงขึ้น		

ซึ่งปรำกฏระหว่ำงโรงเรียน

กับบ้ำน

1.	บอกสิ่งต่ำง	ๆ	ที่เป็น

ธรรมชำติกับที่มนุษย์สร้ำง

ขึ้นได้																

2.	บอกคุณค่ำและวิธี

อนุรักษ์สิ่งต่ำง	ๆ	ที่เกิด

ขึ้นตำมธรรมชำติกับฝีมือ

มนุษย์ได้

ลักษณะทำงกำยภำพ	 ส	5.1		เข้ำใจลักษณะ

ของโลกทำงกำยภำพ		

และควำมสัมพันธ์

ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน

และกัน	ในระบบของ

ธรรมชำติ	ใช้แผนที่

และเครือ่งมอืทำงภมูศิำสตร์

ในกำรค้นหำ	วิเครำะห์		

สรุป	และใช้ข้อมูล

ภูมิสำรสนเทศ

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	ส	5.1		ป.	2/2		

ระบุต�ำแหน่งอย่ำงง่ำย

และลักษณะทำงกำยภำพ

ของสิ่งต่ำง	ๆ	ที่ปรำกฏ

ในลูกโลก	แผนที่	แผนผัง	

และภำพถ่ำย

1.	บอกควำมหมำยของ

ลักษณะทำงกำยภำพ		

ลูกโลก	แผนที่	แผนผัง		

และภำพถ่ำยได	้													

2.	บอกต�ำแหน่งและ

ลักษณะทำงกำยภำพ

ของสิ่งต่ำง	ๆ	ที่ปรำกฏ

ในลูกโลก	แผนที่	แผนผัง		

และภำพถ่ำยได้	
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

ข้ำงขึ้น	ข้ำงแรม	ฤดู ส	5.1		เข้ำใจลักษณะ
ของโลกทำงกำยภำพ		
และควำมสัมพันธ์
ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน
และกัน	ในระบบของ
ธรรมชำติ	ใช้แผนที่
และเครือ่งมอืทำงภมูศิำสตร์
ในกำรค้นหำ	วิเครำะห์		
สรุป	และใช้ข้อมูล
ภูมิสำรสนเทศ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ส	5.1		ป.	2/3		อธิบำย
ควำมสัมพันธ์ของ
ปรำกฏกำรณ์ระหว่ำงโลก	
ดวงอำทิตย์และดวงจันทร์

1.	บอกควำมสัมพันธ ์
ของปรำกฏกำรณ์ระหว่ำง
โลก	ดวงอำทิตย์	และ 
ดวงจันทร์ได้					
2.	บอกลักษณะของ
ข้ำงขึ้น	ข้ำงแรม	และ
ฤดูกำลต่ำง	ๆ	ได้

คุณค่ำของสิ่งแวดล้อม ส	5.2		เข้ำใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงมนุษย์กับสภำพ
แวดล้อมทำงกำยภำพ
ที่ก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์
วัฒนธรรม	มีจิตส�ำนึก
และมีส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร
และสิ่งแวดล้อม	
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน			

		ส	5.2			ป.	2/1		อธิบำย
ควำมส�ำคัญและคุณค่ำ											
ของสิ่งแวดล้อมทำง
ธรรมชำติและทำงสังคม

1.	บอกควำมส�ำคัญและ
คุณค่ำของสิ่งแวดล้อมทำง
ธรรมชำติและคุณค่ำของ
สิ่งแวดล้อมทำงสังคมได้																																																
2.	บอกวิธีปฏิบัติตนเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้

กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำงคุ้มค่ำ

ส	5.2		เข้ำใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงมนุษย์กับสภำพ
แวดล้อมทำงกำยภำพ
ที่ก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์
วัฒนธรรม	มีจิตส�ำนึก
และมีส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร
และสิ่งแวดล้อม	
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	

	ส	5.2		ป.	2/2		แยกแยะ
และใช้ทรพัยำกรธรรมชำติ
ที่ใช้แล้วไม่หมดไปและที่
ใช้แล้วหมดไปได้อย่ำงคุ้ม
ค่ำ

1.	บอกควำมหมำย
และประเภทของ
ทรัพยำกรธรรมชำติได้																	
2.	บอกวิธีใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำง
คุ้มค่ำ

ฤดูกำลกับกำรด�ำเนินชีวิต
ของมนุษย์

ส	5.2		เข้ำใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงมนุษย์กับสภำพ
แวดล้อมทำงกำยภำพ

ที่ก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์

	ส	5.2		ป.	2/3		อธิบำย
ควำมสัมพันธ์ของฤดูกำล
กับกำรด�ำเนินชีวิตของ
มนุษย์

1.	บอกลักษณะและกำร
เกิดฤดูกำลในประเทศไทย
ได้																						
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

วัฒนธรรม	มีจิตส�ำนึก

และมีส่วนร่วมในกำร

อนุรักษ์ทรัพยำกร

และสิ่งแวดล้อม	

เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน		

2.	บอกควำมสัมพันธ์

ของฤดูกำลกับกำรด�ำเนิน

ชีวิตของมนุษย์ได้

รกัษำฟ้ืนฟ	ูดูแล	สิง่แวดล้อม ส	5.2		เข้ำใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงมนุษย์กับสภำพ
แวดล้อมทำงกำยภำพ
ที่ก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์
วัฒนธรรม	มีจิตส�ำนึก
และมีส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร
และสิ่งแวดล้อม	
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	

	ส	5.2		ป.	2/3		อธิบำย

ควำมสัมพันธ์ของฤดูกำล

กับกำรด�ำเนินชีวิต

ของมนุษย์

1.	บอกลักษณะ

และกำรเกิดฤดูกำล

ในประเทศไทยได้																						

2.	บอกควำมสัมพันธ์

ของฤดูกำลกับกำรด�ำเนิน

ชีวิตของมนุษย์ได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตัวของเรำ พ	1.1		เข้ำใจธรรมชำติ

ของกำรเจริญเติบโต

และพัฒนำกำรของมนุษย์

1.	รู้จักลักษณะและหน้ำที่

ของอวัยวะภำยใน

2.	อธิบำยวิธีดูแลรักษำ

อวัยวะภำยใน3.	อธิบำย

ธรรมชำติของชีวิตมนุษย์

1.อธิบำยลักษณะและ

หน้ำท่ีของอวยัวะภำยในได้

2.	บอกวิธีดูแลรักษำ

อวัยวะภำยในได้

3.	อธิบำยธรรมชำติของ

ชีวิตมนุษย์ได้

ครอบครัวและเพื่อน พ	2.1		เข้ำใจและเห็น

คุณค่ำตนเอง	ครอบครัว	

เพศศึกษำ	และมีทักษะ

ในกำรด�ำรงชีวิต

1.	ระบุบทบำทหน้ำที่

ของตนเองและสมำชิก

ในครอบครัว	

2.	บอกควำมส�ำคัญ

ของเพื่อน	

1.	อธิบำยบทบำทหน้ำที่

ของตนเองและสมำชิกคน

อื่นในครอบครัวได้	

2.	อธิบำยควำมส�ำคัญของ

เพื่อนได้	

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ

พื้นฐำนงำนทัศนศิลป์ ศ	1.1		

สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์

ตำมจินตนำกำร	

และควำมคิดสร้ำงสรรค์

ศ1.1	ป.1/3

มีทักษะพื้นฐำน

ในกำรใช้วัสดุ	อุปกรณ์

สร้ำงงำนทัศนศิลป์

มีทักษะพื้นฐำน

ในกำรใช้วัสดุ	อุปกรณ์

สร้ำงงำนทัศนศิลป์
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วิเครำะห์	วิพำกษ์	วจิำรณ์
คุณค่ำงำนทัศนศิลป์	 
ถ่ำยทอดควำมรู้สึก	
ควำมคิดต่องำนศิลปะ
อย่ำงอิสระ	ชื่นชม	
และประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน

วัสดุอุปกรณ์สร้ำงงำน
ทัศนศิลป์

ศ	1.1		
สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์
ตำมจินตนำกำร	
และควำมคิดสร้ำงสรรค์	
วิเครำะห์	วิพำกษ์	วิจำรณ ์
คุณค่ำงำนทัศนศิลป์	
ถ่ำยทอดควำมรู้สึก	ควำม
คิดต่องำนศิลปะอย่ำง
อิสระ	ชื่นชม	
และประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน

ศ1.1	ป.1/3
มีทักษะพื้นฐำน
ในกำรใช้วัสดุ	อุปกรณ์
สร้ำงงำนทัศนศิลป์

มีทักษะพื้นฐำนในกำรใช้
วัสดุ	อุปกรณ์สร้ำงงำน
ทัศนศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครอบครัวและกำรช่วย
เหลืองำนบ้ำน

ง	1.1		
เข้ำใจกำรท�ำงำน	
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์	
มทัีกษะกระบวนกำรท�ำงำน	
ทักษะกำรจัดกำร	ทักษะ
กระบวนกำรแก้ปัญหำ	
ทักษะกำรท�ำงำนร่วมกัน	
และทักษะกำรแสวงหำ
ควำมรู้	มีคุณธรรม	และ
ลกัษณะนสิยัในกำรท�ำงำน 
มจีติส�ำนกึในกำรใช้พลงังำน 
ทรพัยำกร	และสิง่แวดล้อม 
เพื่อกำรด�ำรงชีวิต
และครอบครัว

1.	บอกวิธีกำร
และประโยชน์กำรท�ำงำน
เพื่อช่วยเหลือตนเอง
และครอบครัว	
2.	ใช้วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือในกำรท�ำควำม
สะอำดบ้ำนได้ถูกต้อง
3.	ท�ำงำนเพื่อช่วยเหลือ
ตนเองและครอบครัว
อย่ำงปลอดภัย

1.อธิบำยลักษณะ
ครอบครัวได้
2.	ระบุบทบำทหน้ำที่
ของสมำชิกในครอบครัว
3.	บอกวิธีกำร
ท�ำควำมสะอำดบ้ำนได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

งำนเกษตร ง	1.1		
เข้ำใจกำรท�ำงำน	
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์	
มทัีกษะกระบวนกำรท�ำงำน	
ทักษะกำรจัดกำร	ทักษะ
กระบวนกำรแก้ปัญหำ	
ทักษะกำรท�ำงำนร่วมกัน	
และทักษะกำรแสวงหำ
ควำมรู้	มีคุณธรรม	และ
ลกัษณะนสิยัในกำรท�ำงำน 
มจีติส�ำนกึในกำรใช้พลงังำน 
ทรพัยำกร	และสิง่แวดล้อม 
เพื่อกำรด�ำรงชีวิต
และครอบครัว

1.	บอกวิธีกำร

และประโยชน์ท�ำงำน

เพื่อช่วยเหลือตนเอง

และครอบครัว

2.	ใช้วัสดุอุปกรณ์

และเครื่องมืองในกำร

ท�ำงำนอย่ำงเหมำะสม

กับงำนและประหยัด

3.	ท�ำงำนเพื่อช่วยเหลือ

ตนเองและครอบครัว

อย่ำงปลอดภัย

1.	เลือกใช้เครื่องมือ

เกษตรได้ถูกต้องและ

ปลอดภัย

2.	รู้วิธีกำรปลูกพืช	

กำรดูแลบ�ำรุงต้นพืชได้

งำนประดิษฐ์ ง	1.1		
เข้ำใจกำรท�ำงำน	
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์	
มทัีกษะกระบวนกำรท�ำงำน	
ทักษะกำรจัดกำร	ทักษะ
กระบวนกำรแก้ปัญหำ	
ทักษะกำรท�ำงำนร่วมกัน	
และทักษะกำรแสวงหำ
ควำมรู้	มีคุณธรรม	และ
ลกัษณะนสิยัในกำรท�ำงำน 
มจีติส�ำนกึในกำรใช้พลงังำน 
ทรพัยำกร	และสิง่แวดล้อม 
เพื่อกำรด�ำรงชีวิต
และครอบครัว

1.บอกวิธีกำรและ

ประโยชน์ท�ำงำนเพื่อช่วย

เหลือตนเองและครอบ

รัว2.ใช้วัสดุอุปกรณ์และ

เครื่องมืองในกำรท�ำงำน

อย่ำง3.ท�ำงำนเพื่อช่วย

เหลือตนเองและครอบครัว

อย่ำงปลอดภัยเหมำะสม

กับงำนและประหยัด

1.	รู้จักเลือกใช้วัสดุ

อุปกรณ์ในกำรท�ำงำน	

เช่น	งำนประดิษฐ์	

2.	สำมำรถประดิษฐ์

ของเล่น	ของใช้ส�ำหรับ

ตนเองและเพื่อนได้

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ

Funny	Letters	V.1 ต	1.1	เข้ำใจและตีควำม

เรื่องที่ฟังและอ่ำน

จำกสื่อประเภทต่ำง	ๆ	

และแสดงควำมคิดเห็น

อย่ำงมีเหตุผล

ต	1.1	ป.2/2	ระบุตัว

อักษรและเสียง	อ่ำนออก

เสียง	ค�ำและสะกดค�ำและ

อ่ำนประโยคง่ำยๆ	ถูกต้อง

ตำมหลักกำรอ่ำน

1.	ระบุตัวอักษรและเสียง		

อ่ำนออกเสียงค�ำ		สะกดค�ำ		

และอ่ำนประโยคง่ำย	ๆ	

ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

ได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ต	2.2	เข้ำใจควำมเหมือน

และควำมแตกต่ำงระหว่ำง

ภำษำและวัฒนธรรม

ของเจ้ำของภำษำกบัภำษำ

และวัฒนธรรมไทย	

และน�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง

และเหมำะสม

ต	1.1	ป.2/3	เลือกภำพ

ตรงตำมควำมหมำยของค�ำ

กลุ่มค�ำและประโยคที่ฟัง

ต	2.2	ป.2/1	ระบุตัว

อักษรและเสียงตัวอักษร

ของภำษำต่ำงประเทศและ

ภำษำไทย

2.	เลือกภำพตรงตำม

ควำมหมำยของค�ำ	

กลุ่มค�ำ	และประโยคที่ฟัง

หรืออ่ำนได้

3.	ระบุตัวอักษรและเสียง

ตัวอักษรของภำษำต่ำง

ประเทศและภำษำไทยได้

Hello	and	Goodbye	 ต	1.1	เข้ำใจและตีควำม

เรื่องที่ฟังและอ่ำน

จำกสื่อประเภทต่ำง	ๆ

และแสดงควำมคิดเห็น

อย่ำงมีเหตุผล

ต.1.2		มีทักษะในกำร

สื่อสำรทำงภำษำ	

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร	

ควำมคิดเห็น	และแสดง 

ควำมรู้สกึโดยใช้เทคโนโลย ี

และกำรจดักำรทีเ่หมำะสม 

เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ต	2.1	เข้ำใจ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ภำษำกับวัฒนธรรม

ของเจ้ำของภำษำ	

และน�ำไปใช้

ได้อย่ำงเหมำะสม

กับกำลเทศะ

ต	2.1	ป.1/2	เข้ำใจ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ภำษำกับวัฒนธรรมของ

เจ้ำของภำษำ	และน�ำไป

ใช้ได้อย่ำงเหมำะสมกับ

กำลเทศะ

1.		นักเรียนสำมำรถพูด

โต้ตอบด้วยค�ำสั้นๆ	ง่ำยๆ	

ในกำรสื่อสำรระหว่ำง

บุคคลตำมแบบที่ฟัง

2.	นักเรียนพูดขอและ

ให้ข้อมูลง่ำยๆ	เกี่ยวกับ

ตนเองตำมแบบที่ฟัง																

3.	นักเรียนสำมำรถเลือก

ภำพตรงตำมควำมหมำย

ของค�ำ	กลุ่มค�ำ	และ

ประโยคที่ฟังได้

4.	นักเรียนสำมำรถพูด

และท�ำท่ำประกอบ	ตำม

วัฒนธรรมของเจ้ำของ

ภำษำ

Thank	and	Apologies			 ต	1.1	เข้ำใจและตีควำม

เรื่องที่ฟังและอ่ำน

จำกสื่อประเภทต่ำง	ๆ	

และแสดงควำมคิดเห็น

อย่ำงมีเหตุผล

ต	2.1	ป.1/2	เข้ำใจ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ภำษำกับวัฒนธรรมของ

เจ้ำของภำษำ	และน�ำไป

ใช้ได้อย่ำงเหมำะสมกับ

กำลเทศะ

1.	นักเรียนสำมำรถ

ออกเสียงค�ำ	กลุ่มค�ำ	และ

สะกดค�ำง่ำย	ๆ	ได้อย่ำง

ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

2.	นักเรียนพูดขอและ

ให้ข้อมูลง่ำย	ๆ	เกี่ยวกับ
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ต.1.2		มีทักษะในกำร

สื่อสำรทำงภำษำ	

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร	

ควำมคิดเห็น	และแสดง 

ควำมรู้สกึโดยใช้เทคโนโลยี

และกำรจดักำรทีเ่หมำะสม

เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ต	2.1	เข้ำใจ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ภำษำกับวัฒนธรรม

ของเจ้ำของภำษำ	

และน�ำไปใช้

ได้อย่ำงเหมำะสม

กับกำลเทศะ

ตนเองตำมแบบที่ฟัง										

3.	นักเรียนสำมำรถเลือก

ภำพตรงตำมควำมหมำย

ของค�ำ	กลุ่มค�ำ	และ

ประโยคที่ฟังได้

4.	นักเรียนสำมำรถพูด

และท�ำท่ำประกอบ	

ตำมวัฒนธรรม

ของเจ้ำของภำษำ

Thank	and	Apologies			 ต	1.1	เข้ำใจและตีควำม

เรื่องที่ฟังและอ่ำน

จำกสื่อประเภทต่ำง	ๆ

และแสดงควำมคิดเห็น

อย่ำงมีเหตุผล

ต.1.2		มีทักษะในกำร

สื่อสำรทำงภำษำ	

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร	

ควำมคิดเห็น	และแสดง 

ควำมรู้สกึโดยใช้เทคโนโลย ี

และกำรจดักำรทีเ่หมำะสม 

เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ต	2.1	ป.1/2	เข้ำใจ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ภำษำกับวัฒนธรรม

ของเจ้ำของภำษำ	

และน�ำไปใช้ได้อย่ำง

เหมำะสมกับกำลเทศะ

My	Daily	Life	 ต	1.1	เข้ำใจและตีควำม

เรื่องที่ฟังและอ่ำน

จำกสื่อประเภทต่ำง	ๆ	

และแสดงควำมคิดเห็น

อย่ำงมีเหตุผล

ต	1.1	ป.2/2	

ระบุตัวอักษร

และเสียง	อ่ำนออกเสียงค�ำ	

และสะกดค�ำ

และอ่ำนประโยคง่ำย	ๆ	

ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

1.	นักเรียนสำมำรถ

ออกเสียงค�ำ	กลุ่มค�ำ	

และสะกดค�ำง่ำย	ๆ	

ได้อย่ำงถูกต้อง

ตำมหลักกำรอ่ำน

2.	นักเรียนสำมำรถเลือก

ภำพตรงตำมควำมหมำย
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ต	4.2	สำมำรถใช้ภำษำ

ต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือ

ในกำรเรียนรู้กำรท�ำงำน	

กำรประกอบอำชีพ

ต	1.1	ป.2/3	เลือกภำพ

ตรงตำมควำมหมำยของค�ำ

กลุ่มค�ำและประโยคที่ฟัง

ต	3.1	ป.2/1	บอกค�ำศัพท์

ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้อื่น

ของค�ำ	กลุ่มค�ำ	

และประโยคที่ฟังได้

3.	นักเรียนสำมำรถตอบ

ค�ำถำมจำกประโยค

สนทนำง่ำย	ๆ	ที่มีภำพ

ประกอบได้

At	the	House ต	1.1	เข้ำใจและตีควำม

เรื่องที่ฟังและอ่ำน

จำกสื่อประเภทต่ำง	ๆ

และแสดงควำมคิดเห็น

อย่ำงมีเหตุผล

ต.1.2		มีทักษะในกำร

สื่อสำรทำงภำษำ	

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร	

ควำมคิดเห็น	และแสดง 

ควำมรู้สกึโดยใช้เทคโนโลย ี

และกำรจดักำรทีเ่หมำะสม 

เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ต	2.1	เข้ำใจ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ภำษำกับวัฒนธรรม

ของเจ้ำของภำษำ	

และน�ำไปใช้

ได้อย่ำงเหมำะสม

กับกำลเทศะ

ต	1.1	ป.2/1	ปฏิบัติตำม

ค�ำสั่งง่ำยๆ	ที่ฟัง

ต	1.1	ป.2/3	เลือกภำพ

ตรงตำมควำมหมำยของค�ำ

และกลุ่มค�ำที่ฟัง

ต	1.2	ป.2/2	ใช้ค�ำสั่ง

ง่ำยๆ	ตำมแบบที่ฟัง

1.	นักเรียนสำมำรถออกสี

ยงค�ำ	กลุ่มค�ำ	และสะกด

ค�ำง่ำย	ๆ	ได้อย่ำงถูกต้อง

ตำมหลักกำรอ่ำน

2.	นักเรียนสำมำรถปฏิบัติ

ตำมค�ำสั่ง	และค�ำขอร้อง

ง่ำย	ๆ	ที่ฟังได้

3.	นักเรียนสำมำรถเลือก

ภำพตรงตำมควำมหมำย

ของค�ำ	กลุ่มค�ำ	และ

ประโยคที่ฟังได้

4.	นักเรียนสำมำรถใช้ค�ำ

สั่งและค�ำขอร้องง่ำย	ๆ	

ตำมแบบที่ฟังได้

In	the	Classroom ต	1.1	เข้ำใจและตีควำม

เรื่องที่ฟังและอ่ำน

จำกสื่อประเภทต่ำง	ๆ	

และแสดงควำมคิดเห็น

อย่ำงมีเหตุผล

มำตรฐำน	ต.1.2		มีทักษะ

ในกำรสื่อสำรทำงภำษำ	

แลกเปลี่ยนข้อมูล

ต	1.1	ป.2/1	ปฏิบัติตำม

ค�ำสั่งง่ำยๆ	ที่ฟัง

ต	1.1	ป.2/3	เลือกภำพ

ตรงตำมควำมหมำยของค�ำ

และกลุ่มค�ำที่ฟัง

ต	1.2	ป.2/2	ใช้ค�ำสั่ง

ง่ำยๆ	ตำมแบบที่ฟัง

1.	นักเรียนสำมำรถ

ออกเสียงค�ำ	กลุ่มค�ำ	และ

สะกดค�ำง่ำย	ๆ	ได้อย่ำง

ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

2.	นักเรียนสำมำรถปฏิบัติ

ตำมค�ำสั่ง	และค�ำขอร้อง

ง่ำย	ๆ	ที่ฟังได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ข่ำวสำร		ควำมคิดเห็น
และแสดงควำมรู้สึก
โดยใช้เทคโนโลยี
และกำรจดักำรทีเ่หมำะสม 
เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ต	2.1	เข้ำใจ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ภำษำกับวัฒนธรรม
ของเจ้ำของภำษำ	
และน�ำไปใช้
ได้อย่ำงเหมำะสม
กับกำลเทศะ

3.	นักเรียนสำมำรถเลือก
ภำพตรงตำมควำมหมำย
ของค�ำ	กลุ่มค�ำ	และ
ประโยคที่ฟังได้
4.	นักเรียนสำมำรถใช้ค�ำ
สั่งและค�ำขอร้องง่ำย	ๆ	
ตำมแบบที่ฟังได้

In	the	Library ต	1.1	เข้ำใจและตีควำม
เรื่องที่ฟังและอ่ำน
จำกสื่อประเภทต่ำง	ๆ
และแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล
ต.1.2		มีทักษะในกำร
สื่อสำรทำงภำษำ	
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร	
ควำมคิดเห็น	และแสดง 
ควำมรู้สกึโดยใช้เทคโนโลย ี
และกำรจดักำรทีเ่หมำะสม 
เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
ต	2.1	เข้ำใจ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ภำษำกับวัฒนธรรม
ของเจ้ำของภำษำ	
และน�ำไปใช้
ได้อย่ำงเหมำะสม
กับกำลเทศะ

ต	1.1	ป.2/1	ปฏิบัติตำม
ค�ำสั่งและค�ำขอร้องง่ำย	ๆ 
ที่ฟัง
ต	1.1	ป.2/2	ระบุตัว
อักษรและเสียง	อ่ำนออก
เสียงค�ำ	และสะกดค�ำ
และอ่ำนประโยคง่ำย	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.2/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำยของค�ำ
กลุ่มค�ำ	และประโยคที่ฟัง
ต	1.2	ป.2/2	ใช้ค�ำสั่ง
และค�ำขอร้องง่ำย	ๆ	
ตำมแบบที่ฟัง

1.	นักเรียนสำมำรถออก
เสียงค�ำ	กลุ่มค�ำ	
และสะกดค�ำง่ำย	ๆ	
ได้อย่ำงถูกต้อง
ตำมหลักกำรอ่ำน
2.	นักเรียนสำมำรถปฏิบัติ
ตำมค�ำสั่ง	และค�ำขอร้อง
ง่ำย	ๆ	ที่ฟังได้
3.	นักเรียนสำมำรถเลือก
ภำพตรงตำมควำมหมำย
ของค�ำ	กลุ่มค�ำ	
และประโยคที่ฟังได้
4.	นักเรียนสำมำรถ
ใช้ค�ำสั่ง	และค�ำขอร้อง
ง่ำย	ๆ	ตำมแบบที่ฟังได้

Funny	Letters	V.2 ต	1.1	เข้ำใจและตีควำม
เรื่องที่ฟังและอ่ำน
จำกสื่อประเภทต่ำง	ๆ

ต	1.1	ป.2/1	ปฏิบัติตำม
ค�ำสัง่และค�ำขอร้องง่ำย	ๆ	
ที่ฟัง

1.	ระบุตัวอักษรและเสียง		
อ่ำนออกเสียงค�ำ		สะกดค�ำ		
และอ่ำนประโยคง่ำย	ๆ
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

และแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล
ต	2.2			
เข้ำใจควำมเหมือน
และควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ภำษำและวัฒนธรรม
ของเจ้ำของภำษำ
กบัภำษำและวฒันธรรมไทย	
และน�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม

ต	1.1	ป.2/2	
ระบุตัวอักษร	
และเสียง	อ่ำนออกเสียง
ค�ำและสะกดค�ำ
และอ่ำนประโยคง่ำย	ๆ
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.2/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำยของค�ำ	
กลุ่มค�ำและประโยคที่ฟัง	
ต	1.2	ป.2/3	ใช้ค�ำสั่ง
และค�ำขอร้องง่ำย	ๆ	
ตำมแบบที่ฟัง
ต	2.2	ป.2/1	
ระบุตัวอักษร	
และเสียงตัวอักษร
ของภำษำต่ำงประเทศ
และภำษำไทย

ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ได้
2.	เลือกภำพตรงตำม
ควำมหมำยของค�ำ	
กลุ่มค�ำ	และประโยคที่ฟัง
หรืออ่ำนได้
3.	ระบุตัวอักษรและเสียง
ตัวอักษรของภำษำต่ำง
ประเทศและภำษำไทยได้

Funny	Letters	V.3 ต	1.1	เข้ำใจและตีควำม
เรื่องที่ฟังและอ่ำน
จำกสื่อประเภทต่ำง	ๆ
และแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล
ต	2.2			
เข้ำใจควำมเหมือน
และควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ภำษำและวัฒนธรรม
ของเจ้ำของภำษำ
กบัภำษำและวฒันธรรมไทย	
และน�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม

ต	1.1	ป.2/2	
ระบุตัวอักษรและเสียง	
อ่ำนออกเสียงค�ำ
และสะกดค�ำและอ่ำน
ประโยคง่ำย	ๆ
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.2/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำยของค�ำ
กลุ่มค�ำและประโยคที่ฟัง
ต	2.2	ป.2/1
ระบุตัวอักษร	
และเสียงตัวอักษร
ของภำษำต่ำงประเทศ
และภำษำไทย

1.	ระบุตัวอักษรและเสียง		
อ่ำนออกเสียงค�ำ	สะกดค�ำ 
และอ่ำนประโยคง่ำย	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ได้
2.	เลือกภำพตรงตำม
ควำมหมำยของค�ำ	
กลุ่มค�ำ	และประโยคที่ฟัง
หรืออ่ำนได้
3.	ระบุตัวอักษร	และเสียง
ตัวอักษรของภำษำ
ต่ำงประเทศและภำษำไทย 
ได้

Learning	With	Poem ต	1.1	เข้ำใจและตีควำม
เรื่องที่ฟังและอ่ำน
จำกสื่อประเภทต่ำง	ๆ
และแสดงควำมคิดเห็น

ต	1.1	ป.2/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำย
ของค�ำ	กลุ่มค�ำและ
ประโยคที่ฟัง	

1.	ระบุตัวอักษร	และเสียง		
อ่ำนออกเสียงค�ำ	สะกดค�ำ		
และอ่ำนประโยคง่ำย	ๆ 
ถกูต้องตำมหลกักำรอ่ำนได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อย่ำงมีเหตุผล

ต	2.2			

เข้ำใจควำมเหมือน

และควำมแตกต่ำงระหว่ำง

ภำษำและวัฒนธรรม

ของเจ้ำของภำษำ

กบัภำษำและวฒันธรรมไทย	

และน�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง

และเหมำะสม

ต	2.1	ป.2/1	พูดและ

ท�ำท่ำทำงประกอบตำม

วัฒนธรรมของเจ้ำของ

ภำษำ

ต	2.1	ป.2/3	เข้ำร่วม

กิจกรรมทำงภำษำและ

วัฒนธรรมที่เหมำะกับวัย

2.	เลือกภำพตรงตำม

ควำมหมำยของค�ำ	กลุ่ม

ค�ำ	และประโยคที่ฟังหรือ

อ่ำนได้

3.	ระบุตัวอักษรและเสียง

ตัวอักษรของภำษำต่ำง

ประเทศและภำษำไทยได้

Opposites ต	1.1	เข้ำใจและตีควำม
เรื่องที่ฟังและอ่ำน
จำกสื่อประเภทต่ำง	ๆ
และแสดงควำมคิดเห็น

อย่ำงมีเหตุผล

ต	2.2			

เข้ำใจควำมเหมือน

และควำมแตกต่ำงระหว่ำง

ภำษำและวัฒนธรรม

ของเจ้ำของภำษำ

กบัภำษำและวฒันธรรมไทย	

และน�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง

และเหมำะสม

ต	1.1	ป.2/2	ระบุตัว

อักษรและเสียง	

อ่ำนออกเสียงค�ำและ

สะกดค�ำและอ่ำน

ประโยคง่ำยๆ	ถูกต้องตำม

หลักกำรอ่ำน

ต1.1	ป.2/3เลือกภำพตรง

ตำมควำมหมำย

ของค�ำ	กลุ่มค�ำและ

ประโยคที่ฟัง

ต	1.2	ป.2/1	พูดโต้ตอบ

ด้วยค�ำสั้นๆ	ง่ำยๆ	

ในกำรสื่อสำรระหว่ำง

บุคคลตำมแบบที่ฟัง

ต	4.2	ป.2/1	ใช้ภำษำต่ำง

ประเทศเพื่อ

รวบรวมค�ำศัพท์ที่

เกี่ยวข้องใกล้ตัว

1.	ระบุตัวอักษรและเสียง		

อ่ำนออกเสียงค�ำ		สะกดค�ำ		

และอ่ำนประโยคง่ำยๆ	ถูก

ต้องตำมหลักกำรอ่ำนได้

2.	เลือกภำพตรงตำม

ควำมหมำยของค�ำ	

กลุ่มค�ำ	และประโยคที่ฟัง

หรืออ่ำนได้

3.	ระบุตัวอักษรและเสียง

ตัวอักษรของภำษำ

ต่ำงประเทศและภำษำไทย 

ได้

Fun	With	Song ต	1.1	เข้ำใจและตีควำม

เรื่องที่ฟังและอ่ำน

จำกสื่อประเภทต่ำง	ๆ	

และแสดงควำมคิดเห็น 

อย่ำงมีเหตุผล

ต	1.1	ป.2/2	ระบุตัว

อักษรและเสียง	อ่ำนออก

เสียง	ค�ำ	และสะกดค�ำ

และอ่ำนประโยคง่ำย	ๆ	

ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

ต	1.1	ป.2/3	เลือกภำพ

1.	ระบุตัวอักษรและเสียง		

อ่ำนออกเสียงค�ำ		สะกดค�ำ 

และอ่ำนประโยคง่ำย	ๆ	

ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

ได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ต	2.2	

เข้ำใจควำมเหมือน

และควำมแตกต่ำงระหว่ำง

ภำษำและวัฒนธรรม

ของเจ้ำของภำษำกบัภำษำ

และวัฒนธรรมไทย	

และน�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง

และเหมำะสม

ตรงตำมควำมหมำยของค�ำ	

กลุ่มค�ำและประโยคที่ฟัง

ต	1.1	ป.2/4	ตอบค�ำถำม

จำกกำรฟังประโยค	

บทสนทนำ	หรือนิทำน

ง่ำย	ๆ	ที่มีภำพประกอบ

ต	2.2	ป.2/1	ระบุตัว

อักษรและเสียงตัวอักษร

ของภำษำต่ำงประเทศ

และภำษำไทย

2.	เลือกภำพตรงตำม

ควำมหมำยของค�ำ	

กลุ่มค�ำ	และประโยคที่ฟัง

หรืออ่ำนได้

3.	ระบุตัวอักษรและเสียง

ตัวอักษรของภำษำ

ต่ำงประเทศและภำษำไทย 

ได้

Let's		Learn	Sentences ต.1.2	

มีทักษะในกำรสื่อสำร

ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน

ข้อมลูข่ำวสำร	ควำมคดิเหน็

และแสดงควำมรู้สึก

โดยใช้เทคโนโลยี

และกำรจดักำรทีเ่หมำะสม

เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ต	1.3		

น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	

ควำมคิดรวบยอด	และ

ควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	

โดยกำรพูด	และกำรเขียน

My	School ต.1.2	

มีทักษะในกำรสื่อสำร

ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน

ข้อมลูข่ำวสำร	ควำมคดิเหน็

และแสดงควำมรู้สึก

โดยใช้เทคโนโลยี

และกำรจดักำรทีเ่หมำะสม

เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ต	1.3		

น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร

ต	1.1	ป.2/2	ระบุตัว

อักษรและเสียง	อ่ำนออก

เสียงค�ำ	และสะกดค�ำและ

อ่ำนประโยคง่ำย	ๆ	ถูก

ต้องตำมหลักกำรอ่ำน

ต	2.2	ป.2/1	ระบุตัว

อักษรและเสียงตัวอักษร

ของภำษำต่ำงประเทศ

และภำษำไทย

1.	พูดตอบโต้ด้วย 

ค�ำสั้น	ๆ	ง่ำย	ๆ	ในกำร

สื่อสำรระหว่ำงบุคคล

ตำมแบบที่ฟังได้

2.	บอกควำมต้องกำร

ง่ำย	ๆ	ของตนเอง

ตำมแบบที่ฟังได้

3.	พูดขอและให้ข้อมูล

ง่ำย	ๆ	เกี่ยวกับตนเอง

ตำมแบบที่ฟังได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ควำมคิดรวบยอด	และ

ควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	

โดยกำรพูด	และกำรเขียน

ต	3.1	ป.2/1	บอกค�ำศัพท์

ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้อื่น

ต	4.2	ป.2/1	ใช้ภำษำต่ำง

ประเทศเพื่อรวบรวม

ค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

4.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้

Fun	with	Story ต.1.2	

มีทักษะในกำรสื่อสำร

ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน

ข้อมลูข่ำวสำร	ควำมคดิเหน็

และแสดงควำมรู้สึก

โดยใช้เทคโนโลยี

และกำรจดักำรทีเ่หมำะสม

เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ต	1.3		

น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	

ควำมคิดรวบยอด	และ

ควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	

โดยกำรพูด	และกำรเขียน

ต	1.1	ป.2/1	ปฏิบัติตำม

ค�ำสั่งและค�ำขอร้อง

ง่ำย	ๆ	ที่ฟัง

ต	1.2	ป.2/1	พูดโต้ตอบ

ด้วยค�ำสั้น	ๆ	ง่ำย	ๆ	

ในกำรสื่อสำรระหว่ำง

บุคคลตำมแบบที่ฟังได้

ต	1.3	ป.2/1	พูดให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตนเองและเรื่อง

ใกล้ตัว

ต	3.1	ป.2/1	บอกค�ำศัพท์

ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้อื่น

1.	พูดตอบโต้ด้วยค�ำสั้น	ๆ 

ง่ำย	ๆ	ในกำรสื่อสำร

ระหว่ำงบุคคลตำมแบบ

ที่ฟังได้

2.	บอกควำมต้องกำร

ง่ำยๆ	ของตนเองตำมแบบ

ที่ฟังได้

3.	พูดขอและให้ข้อมูล

ง่ำย	ๆ	เกี่ยวกับตนเอง

ตำมแบบที่ฟังได้

4.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้

Songkran	Festival		 ต	1.1	เข้ำใจและตีควำม

เรื่องที่ฟังและอ่ำน

จำกสื่อประเภทต่ำง	ๆ	

และแสดงควำมคิดเห็น

อย่ำงมีเหตุผล

ต.1.2		

มีทักษะในกำรสื่อสำร

ทำงภำษำ	แลกเปลีย่นข้อมลู

ข่ำวสำร		ควำมคิดเห็น

และแสดงควำมรู้สึก

โดยใช้เทคโนโลยี

และกำรจดักำรทีเ่หมำะสม

เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ต	1.1	ป.2/3	เลือกภำพ

ตรงตำมควำมหมำยของ

ค�ำ	กลุ่มค�ำและประโยค

ที่ฟัง	

ต	2.1	ป.2/1	พูดและ

ท�ำท่ำทำงประกอบตำม

วัฒนธรรมของเจ้ำของ

ภำษำ

ต	2.1	ป.2/3	เข้ำร่วม

กิจกรรมทำงภำษำและ

วัฒนธรรมที่เหมำะกับวัย

1.	ระบุตัวอักษรและเสียง		

อ่ำนออกเสียงค�ำ		สะกดค�ำ		

และอ่ำนประโยคง่ำยๆ	ถูก

ต้องตำมหลัก			กำรอ่ำนได้

2.	พูดตอบโต้ด้วยค�ำสั้น	ๆ 

ง่ำย	ๆ		ในกำรสื่อสำร

ระหว่ำงบุคคลตำมแบบ

ที่ฟังได้

3.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ต	1.3		

น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	

ควำมคิดรวบยอด	และ

ควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	

โดยกำรพูด	และกำรเขียน

My	Family	 ต	1.1	เข้ำใจและตีควำม

เรื่องที่ฟังและอ่ำน

จำกสื่อประเภทต่ำง	ๆ	

และแสดงควำมคิดเห็น

อย่ำงมีเหตุผล

ต.1.2		

มีทักษะในกำรสื่อสำร

ทำงภำษำ	แลกเปลีย่นข้อมลู

ข่ำวสำร		ควำมคิดเห็น

และแสดงควำมรู้สึก

โดยใช้เทคโนโลยี

และกำรจดักำรทีเ่หมำะสม 

เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต	

ต	1.3		

น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	

ควำมคิดรวบยอด	และ

ควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	

โดยกำรพูด	และกำรเขียน

	ต	1.1	ป.2/2	ระบุตัว
อักษรและเสียง	อ่ำนออก
เสียงค�ำและสะกดค�ำและ
อ่ำนประโยคง่ำย	ๆ	ถูก
ต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.2/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำยของค�ำ	
กลุ่มค�ำและประโยคที่ฟัง
ต	1.2	ป.2/1	พูดโต้ตอบ
ด้วยค�ำสั้น	ๆ	ง่ำยๆ	ในกำร
สื่อสำรระหว่ำงบุคคล
ตำมแบบที่ฟัง
ต	2.2	ป.2/1	ระบุตัว
อักษรและเสียงตัวอักษร
ของภำษำต่ำงประเทศ
และภำษำไทย
ต	4.1	ป.2/1	ฟัง/พูด
ในสถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ	
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
ต	4.2	ป.2/1	ใช้ภำษำ
ต่ำงประเทศเพื่อรวบรวม
ค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

1.	ระบุตัวอักษรและเสียง		
อ่ำนออกเสียงค�ำ		สะกดค�ำ		
และอ่ำนประโยคง่ำยๆ	ถูก
ต้องตำมหลักกำรอ่ำนได้
2.	พูดตอบโต้ด้วยค�ำสั้น	ๆ 
ง่ำย	ๆ	ในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคลตำมแบบ
ที่ฟังได้
3.	ตอบค�ำถำมจำกกำรฟัง
ประโยค	บทสนทนำ	หรือ
นิทำนง่ำย	ๆ	ที่มี
ภำพประกอบได้

Cooking	Time ต	1.1	เข้ำใจและตีควำม

เรื่องที่ฟังและอ่ำน

จำกสื่อประเภทต่ำง	ๆ	

และแสดงควำมคิดเห็น

อย่ำงมีเหตุผล
ต.1.2		
มีทักษะในกำรสื่อสำร

ต	1.1	ป.2/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำย
ของค�ำ	กลุ่มค�ำและ
ประโยคที่ฟัง	
ต	2.1	ป.2/1	พูดและ
ท�ำท่ำทำงประกอบตำม
วัฒนธรรมของเจ้ำของ

1.	พูดตอบโต้ด้วยค�ำสั้น	ๆ 
ง่ำย	ๆ	ในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคลตำมแบบ
ที่ฟังได้
2.	บอกควำมต้องกำร
ง่ำย	ๆ	ของตนเอง
ตำมแบบที่ฟังได้



142
         คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย                            (Multimedia  e-Publishing Application)

ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ทำงภำษำ	แลกเปลีย่นข้อมูล

ข่ำวสำร		ควำมคิดเห็น

และแสดงควำมรู้สึก

โดยใช้เทคโนโลยี

และกำรจดักำรทีเ่หมำะสม

เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ต	1.3		

น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	

ควำมคิดรวบยอด	และ

ควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	

โดยกำรพูด	และกำรเขียน

ภำษำ

ต	2.1	ป.2/3	เข้ำร่วม

กิจกรรมทำงภำษำและ

วัฒนธรรมที่เหมำะกับวัย

My	Self ต	1.3		

น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	

ควำมคิดรวบยอด	และ

ควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	

โดยกำรพูด	และกำรเขียน

ต	3.1	

ใช้ภำษำต่ำงประเทศ

ในกำรเชื่อมโยงควำมรู้

กบักลุ่มสำระกำรเรยีนรู้อืน่	

และเป็นพื้นฐำนในกำร

พัฒนำ	แสวงหำควำมรู้	

และเปิดโลกทัศน์แห่งตน

ต	4.2	

สำมำรถใช้ภำษำ

ต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือ

ในกำรเรียนรู้กำรท�ำงำน	

กำรประกอบอำชีพ

ต	1.1	ป.2/1	ปฏิบัติตำม

ค�ำสั่งและค�ำขอร้องง่ำย	ๆ 

ที่ฟัง

ต	1.2	ป.2/1	พูดโต้ตอบ

ด้วยค�ำสั้น	ๆ	ง่ำย	ๆ	

ในกำรสื่อสำรระหว่ำง

บุคคลตำมแบบที่ฟังต

ต	1.3	ป.2/1	พูดให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตนเองและเรื่อง

ใกล้ตัว

ต	3.1	ป.2/1	บอกค�ำศัพท์

ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้อื่น

1.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้

2.	บอกค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

อื่นได้

3.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	

เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์

ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

Travelling ต	1.3	

น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	

ควำมคิดรวบยอด	และ

ควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	

โดยกำรพูด	และกำรเขียน

ต	1.1	ป.2/2	.	ระบุตัว

อักษรและเสียง	อ่ำนออก

เสียงค�ำและสะกดค�ำและ

อ่ำนประโยคง่ำย	ๆ	ถูก

ต้องตำมหลักกำรอ่ำน

1.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้

2.	บอกค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

อื่นได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ต	3.1	

ใช้ภำษำต่ำงประเทศ

ในกำรเชื่อมโยงควำมรู้

กบักลุ่มสำระกำรเรยีนรู้อืน่	

และเป็นพื้นฐำนในกำร

พัฒนำ	แสวงหำควำมรู้	

และเปิดโลกทัศน์แห่งตน

ต	4.2	

สำมำรถใช้ภำษำ

ต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือ

ในกำรเรียนรู้กำรท�ำงำน	

กำรประกอบอำชีพ

ต	1.1	ป.2/3	เลือกภำพ

ตรงตำมควำมหมำยของค�ำ	

กลุ่มค�ำ	และประโยคที่ฟัง

ต	1.2	ป.2/1	พูดโต้ตอบ

ด้วยค�ำสั้น	ๆ	ง่ำยๆ	ในกำร

สื่อสำรระหว่ำงบุคคลตำม

แบบที่ฟัง

ต	2.2	ป.2/1	ระบุตัว

อักษรและเสียงตัวอักษร

ของภำษำต่ำงประเทศและ

ภำษำไทย

ต	4.2	ป.2/1	ใช้ภำษำ

ต่ำงประเทศเพื่อรวบรวม

ค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

3.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	

เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์ที่

เกี่ยวข้องใกล้ตัว

My	Hobby ต	1.3	

น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	

ควำมคิดรวบยอด	และ

ควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	

โดยกำรพูด	และกำรเขียน

ต	3.1	

ใช้ภำษำต่ำงประเทศ

ในกำรเชื่อมโยงควำมรู้

กบักลุ่มสำระกำรเรยีนรู้อืน่	

และเป็นพื้นฐำนในกำร

พัฒนำ	แสวงหำควำมรู้	

และเปิดโลกทัศน์แห่งตน

ต	4.2	

สำมำรถใช้ภำษำ

ต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือ

ในกำรเรียนรู้กำรท�ำงำน	

กำรประกอบอำชีพ

ต	1.3	ป.2/1	พูดให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตนเองและเรื่อง

ใกล้ตัว

ต	4.2	ป.2/1	ใช้ภำษำ

ต่ำงประเทศ	เพื่อรวบรวม

ค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

1.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้

2.	บอกค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

อื่นได้

3.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	

เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์ที่

เกี่ยวข้องใกล้ตัว

Let's		Go	to	the	

Market

ต	1.3	

น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร

ต	1.1	ป.2/3	เลือกภำพ

ตรงตำมควำมหมำย

1.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ควำมคิดรวบยอด	และ

ควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำงๆ	

โดยกำรพูด	และกำรเขียน

ต	4.2	

สำมำรถใช้ภำษำ

ต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือ

ในกำรเรียนรู้กำรท�ำงำน	

กำรประกอบอำชีพ

ของค�ำ	กลุ่มค�ำและ

ประโยคที่ฟัง	

ต	2.1	ป.2/1	พูดและ

ท�ำท่ำทำงประกอบตำม

วัฒนธรรมของเจ้ำของ

ภำษำ

ต	2.1	ป.2/3	เข้ำร่วม

กิจกรรมทำงภำษำและ

วัฒนธรรมที่เหมำะกับวัย

2.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	

เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์ที่

เกี่ยวข้องใกล้ตัว

Sports ต	1.3	

น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	

ควำมคิดรวบยอด	และ

ควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	

โดยกำรพูด	และกำรเขียน

ต	3.1	

ใช้ภำษำต่ำงประเทศ

ในกำรเชื่อมโยงควำมรู้

กบักลุ่มสำระกำรเรยีนรู้อืน่	

และเป็นพื้นฐำนในกำร

พัฒนำ	แสวงหำควำมรู้	

และเปิดโลกทัศน์แห่งตน

ต	4.2	

สำมำรถใช้ภำษำ

ต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือ

ในกำรเรียนรู้กำรท�ำงำน	

กำรประกอบอำชีพ

ต	1.1		ป.2/2	ระบุตัว

อักษรและเสียง	อ่ำนออก

เสียงค�ำและสะกดค�ำและ

อ่ำนประโยคง่ำย	ๆ	ถูก

ต้องตำมหลักกำรอ่ำน

ต	1.1		ป.2/3	เลือกภำพ

ตรงตำมควำมหมำยของค�ำ	

กลุ่มค�ำและประโยคที่ฟัง

ต	1.2		ป.2/1	พูดโต้ตอบ

ด้วยค�ำสั้น	ๆ	ง่ำย	ๆ	

ในกำรสื่อสำรระหว่ำง

บุคคลตำมแบบที่ฟัง

ต	3.1	ป.2/1	บอกค�ำศัพท์

ที่	เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้อื่น

ต	4.2	ป.2/1	ใช้ภำษำต่ำง

ประเทศเพื่อรวบรวมค�ำ

ศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

และสะกดค�ำและอ่ำน

ประโยคง่ำย	ๆ	ถูกต้อง

ตำมหลักกำรอ่ำน

1.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้

2.	บอกค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

อื่นได้

3.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	

เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์ที่

เกี่ยวข้องใกล้ตัว

4.	อ่ำนและเขียนค�ำศัพท์

เกี่ยวกับเทศกำลส�ำคัญ

ของเจ้ำของภำษำได้

Shapes ต	1.3	

น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	

ควำมคิดรวบยอด	และ

ต	1.1	ป.2/2	ระบุตัว

อักษรและเสียง	อ่ำนออก

เสียงค�ำและสะกดค�ำและ

1.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	
โดยกำรพูด	และกำรเขียน
ต	3.1	
ใช้ภำษำต่ำงประเทศ
ในกำรเชื่อมโยงควำมรู้
กบักลุ่มสำระกำรเรยีนรู้อืน่	
และเป็นพื้นฐำนในกำร
พัฒนำ	แสวงหำควำมรู้	
และเปิดโลกทัศน์แห่งตน
ต	4.2	
สำมำรถใช้ภำษำ
ต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือ
ในกำรเรียนรู้กำรท�ำงำน	
กำรประกอบอำชีพ

อ่ำนประโยคง่ำยๆ	ถูกต้อง
ตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.2/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำยของ
ค�ำกลุ่มค�ำและประโยค
ที่ฟัง
ต	1.2	ป.2/1	พูดโต้ตอ
บด้วยค�ำสั้น	ๆ	ง่ำย	ๆ	ใน
กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล
ตำมแบบที่ฟัง
ต	3.1	ป	2/1	บอกค�ำศัพท์
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้อื่น
ต	4.2	ป.2/1	ใช้ภำษำ
ต่ำงประเทศเพื่อรวบรวม
ค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

2.	บอกค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
อื่นได้
3.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	
เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัว

Hello	ASEAN ต	1.3	
น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	
ควำมคิดรวบยอด	และ
ควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	
โดยกำรพูด	และกำรเขียน
ต	2.1	
เข้ำใจควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงภำษำ
กับวัฒนธรรมของเจ้ำของ
ภำษำและน�ำไปใช้ได้อย่ำง
เหมำะสมกับกำลเทศะ
ต	3.1	
ใช้ภำษำต่ำงประเทศ
ในกำรเชื่อมโยงควำมรู้
กบักลุ่มสำระกำรเรยีนรู้อืน่	
และเป็นพื้นฐำนในกำร
พัฒนำ	แสวงหำควำมรู้	
และเปิดโลกทัศน์แห่งตน						

ต	1.1	ป.2/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำย
ของค�ำ	กลุ่มค�ำ
และประโยคที่ฟัง	
ต	2.1	ป.2/1	
พูดและท�ำท่ำทำงประกอบ
ตำมวัฒนธรรมของเจ้ำของ
ภำษำ
ต	2.1	ป.2/3	
เข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำ
และวัฒนธรรม
ที่เหมำะกับวัย

1.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้
2.	บอกค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
อื่นได้
3.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	
เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัว
4.	อ่ำนและเขียนค�ำศัพท์
เกี่ยวกับเทศกำลส�ำคัญ
ของเจ้ำของภำษำได้
5.	อธิบำยแนวทำงกำร
ปฏิบัติตนในเข้ำร่วม
กิจกรรมทำงภำษำและ
วัฒนธรรมได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ต	4.2	
สำมำรถใช้ภำษำ
ต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือ
ในกำรเรียนรู้กำรท�ำงำน	
กำรประกอบอำชีพ 

   

ภำษำจีน	ผลไม้ ต.2.2	
เข้ำใจควำมเหมือน
และควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ภำษำและวัฒนธรรม
ของเจ้ำของภำษำกบัภำษำ
และวัฒนธรรมไทย 
และน�ำมำใช้
อย่ำงมีวิจำรณญำณ
ต	4.2	
สำมำรถใช้ภำษำ
ต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือ
ในกำรเรียนรู้กำรท�ำงำน	
กำรประกอบอำชีพ     

ต	1.1	ป.1/2	ระบุตัว
อักษรและเสียง	อ่ำนออก
เสียง	และสะกดค�ำง่ำย	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.1/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำยของค�ำ
และกลุ่มค�ำที่ฟัง
ต	1.2	ป.1/1	พูดโต้ตอบ
ด้วยค�ำสั้น	ๆ	ง่ำย	ๆ
ในกำรสื่อสำรระหว่ำง
บุคคลตำมแบบที่ฟัง
ต	2.1	ป.1/2	บอกชื่อและ
ค�ำศัพท์เกี่ยวกับเทศกำล
ส�ำคัญของเจ้ำของภำษำ
ต	2.2	ป.1/1	ระบุตัว
อักษรและเสียงตัวอักษร
ของภำษำต่ำงประเทศ
และภำษำไทย
ต	4.1	ป.1/1	ฟัง/พูดใน
สถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ	
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

1.	ระบุตัวอักษรและ
เสียงอักษรของภำษำต่ำง
ประเทศและภำษำไทยได้
2.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	
เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัว

ภำษำจีน	สัตว์ ต.2.2	
เข้ำใจควำมเหมือน
และควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ภำษำและวัฒนธรรม
ของเจ้ำของภำษำกบัภำษำ
และวัฒนธรรมไทย 
และน�ำมำใช้
อย่ำงมีวิจำรณญำณ

ต	1.1	ป.1/2	ระบุตัว
อักษรและเสียง	อ่ำนออก
เสียงและสะกดค�ำง่ำย	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.1/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำยของค�ำ
และกลุ่มค�ำที่ฟัง

1.	ระบุตัวอักษรและ
เสียงอักษรของภำษำต่ำง
ประเทศและภำษำไทยได้
2.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	
เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัว
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ต	4.2	
สำมำรถใช้ภำษำ
ต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือ
ในกำรเรียนรู้กำรท�ำงำน	
กำรประกอบอำชีพ     

ต	1.2	ป.1/1	พูดโต้ตอบ
ด้วยค�ำสั้น	ๆ	ง่ำย	ๆ	

ในกำรสื่อสำรระหว่ำง
บุคคลตำมแบบที่ฟัง
ต	2.1	ป.1/2	บอกชื่อและ
ค�ำศัพท์เกี่ยวกับเทศกำล
ส�ำคัญของ
เจ้ำของภำษำ
ต	2.2	ป.1/1	ระบุตัว
อักษรและเสียงตัวอักษร
ของ
ภำษำต่ำงประเทศและ
ภำษำไทย
ต	4.1	ป.1/1	ฟัง/พูดใน
สถำนกำรณ์ง่ำยๆ	ที่เกิด
ขึ้นในห้องเรียน

ภำษำจีน	
ของใช้ที่ใกล้ตัว	(2)

ต.2.2	
เข้ำใจควำมเหมือน
และควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ภำษำและวัฒนธรรม
ของเจ้ำของภำษำกบัภำษำ
และวัฒนธรรมไทย 
และน�ำมำใช้
อย่ำงมีวิจำรณญำณ
ต	4.2	
สำมำรถใช้ภำษำ
ต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือ
ในกำรเรียนรู้กำรท�ำงำน	
กำรประกอบอำชีพ         

ต	1.1	ป.1/2	ระบุตัว
อักษรและเสียง		อ่ำนออก
เสียงและสะกดค�ำง่ำย	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.1/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำยของค�ำ
และกลุ่มค�ำที่ฟัง
ต	1.2	ป.1/1	พูดโต้ตอบ
ด้วยค�ำสั้น	ๆ	ง่ำย	ๆ	ใน
กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล
ตำมแบบที่ฟัง
ต	2.1	ป.1/2	บอกชื่อและ
ค�ำศัพท์เกี่ยวกับเทศกำล
ส�ำคัญของเจ้ำของภำษำ
ต	2.2	ป.1/1	ระบุตัว
อักษรและเสียงตัวอักษร
ของภำษำต่ำงประเทศ
และภำษำไทย

1.	ระบุตัวอักษรและ
เสียงอักษรของภำษำต่ำง
ประเทศและภำษำไทยได้
2.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	
เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัว
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภำษำจีน	กิจวัตร

และสถำนที่

ต.2.2	

เข้ำใจควำมเหมือน

และควำมแตกต่ำงระหว่ำง

ภำษำและวัฒนธรรม

ของเจ้ำของภำษำกบัภำษำ

และวัฒนธรรมไทย 

และน�ำมำใช้

อย่ำงมีวิจำรณญำณ

ต	4.2	

สำมำรถใช้ภำษำ

ต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือ

ในกำรเรียนรู้กำรท�ำงำน	

กำรประกอบอำชีพ												

ต	4.1	ป.1/1	ฟัง/พูด

ในสถำนกำรณ์ง่ำยๆ	

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

ต	1.1	ป.1/2	ระบุตัว

อักษรและเสียง		อ่ำนออก

เสียงและสะกดค�ำง่ำย	ๆ	

ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

ต	1.1	ป.1/3	เลือกภำพ

ตรงตำมควำมหมำยของค�ำ

และกลุ่มค�ำที่ฟัง

ต	1.2	ป.1/1	พูดโต้ตอบ

ด้วยค�ำสั้น	ๆ	ง่ำย	ๆ	ใน

กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล

ตำมแบบที่ฟัง

ต	2.1	ป.1/2	บอกชื่อและ

ค�ำศัพท์เกี่ยวกับเทศกำล

ส�ำคัญของเจ้ำของภำษำ

ต	2.2	ป.1/1	ระบุตัว

อักษรและเสียงตัวอักษร

ของภำษำต่ำงประเทศและ

ภำษำไทย

ต	4.1	ป.1/1	ฟัง/พูด

ในสถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ	

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

1.	ระบุตัวอักษรและ

เสียงอักษรของภำษำต่ำง

ประเทศและภำษำไทยได้

2.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	

เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์ที่

เกี่ยวข้องใกล้ตัว

ภำษำจีน	งำนอดิเรก ต.2.2	
เข้ำใจควำมเหมือน
และควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ภำษำและวัฒนธรรม
ของเจ้ำของภำษำกบัภำษำ
และวัฒนธรรมไทย 
และน�ำมำใช้
อย่ำงมีวิจำรณญำณ

ต	1.1	ป.1/2	
ระบุตัวอักษร	และเสียง		
อ่ำนออกเสียง
และสะกดค�ำง่ำย	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.1/3	เลือกภำพ
ตรงตำมควำมหมำยของค�ำ
และกลุ่มค�ำที่ฟัง
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ต	4.2	
สำมำรถใช้ภำษำ
ต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือ
ในกำรเรียนรู้กำรท�ำงำน	
กำรประกอบอำชีพ		

ต	1.2	ป.1/1	
พูดโต้ตอบด้วยค�ำสั้น	ๆ	
ง่ำย	ๆ	ในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคล

ตำมแบบที่ฟัง

ต	2.1	ป.1/2	

บอกชื่อและค�ำศัพท์

เกี่ยวกับเทศกำลส�ำคัญ

ของเจ้ำของภำษำ

ต	2.2	ป.1/1	

ระบุตัวอักษร	

และเสียงตัวอักษร

ของภำษำต่ำงประเทศ

และภำษำไทย

ต	4.1	ป.1/1	ฟัง/พูด

ในสถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ	

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย	

(Multimedia e-Publishing Application)
ชั้นประถมศึกษาปีที่	3

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กำรสะกดค�ำ	กำรแจกลูก	
กำรอ่ำนเป็นค�ำและควำม
หมำยของค�ำ

ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน
สร้ำงควำมรู้และควำมคิด
เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ	แก้
ปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิต	
และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท	1.1	ป.3/2	อธิบำย
ควำมหมำยของค�ำ
และข้อควำมที่อ่ำน
ท	4.1	ป.3/1	เขียนสะกด
ค�ำและบอกควำมหมำย
ของค�ำ

1.	สะกดค�ำ	แจกลูกค�ำ	
และอ่ำนเป็นค�ำได้
2.	บอกควำมหมำยของ
ค�ำได้

กำรอ่ำนและบอกควำม
หมำยของค�ำพ้อง

ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติของ
ภำษำและหลักภำษำไทย		
กำรเปลี่ยนแปลงของ
ภำษำและพลังของภำษำ			
ภูมิปัญญำทำงภำษำ	และ
รักษำภำษำไทยไว้เป็น
สมบัติของชำติ	
ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน
สร้ำงควำมรู้และควำมคิด
เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ	แก้
ปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิต		
และมีนิสัยรักกำรอ่ำน																				

ท	1.1	ป.3/1	อ่ำนออก
เสียงค�ำ	ข้อควำมเรื่อง 
สั้น	ๆ	และบทร้อยกรอง 
ง่ำย	ๆ	ได้ถูกต้อง	
คล่องแคล่ว
ท	1.1	ป.3/2	อธิบำย
ควำมหมำยของค�ำ
และข้อควำมที่อ่ำน

1.	อ่ำนออกเสียงค�ำพ้อง
รูปและค�ำพ้องเสียงได้
2.	บอกควำมหมำยของค�ำ
พ้องรูปและพ้องเสียงได้
3.	น�ำควำมรู้เรื่องค�ำพ้อง
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันได้

กำรอ่ำนและบอกควำม
หมำยของค�ำที่มีกำรันต์	
รร	(ร	หัน)	ฤ	ฤำ	และ	ฑ

ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน
สร้ำงควำมรู้และควำมคิด
เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ	แก้
ปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิต		
และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท1.1	ป.3/1	อ่ำนออก
เสียงค�ำ	ข้อควำม	เรื่อง
สั้นๆ	และบทร้อย
กรองง่ำยๆ	ได้ถูกต้อง	
คล่องแคล่ว
ท1.1	ป.3/2	อธิบำยควำม
หมำยของค�ำและข้อควำม
ที่อ่ำน

1.อ่ำนค�ำที่มีกำรันต์	รร	
(ร	หัน)	ฤ	ฤำ	และ	ฑ	ได้
2.	บอกควำมหมำยของค�ำ
ที่มีกำรันต์	รร	(ร	หัน)	 
ฤ	ฤำ	และ	ฑ	ได้

ประเพณี	4	ภำค ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน
สร้ำงควำมรู้และควำมคิด
เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ	แก้
ปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิต
และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท	1.1	ป.3/3	ตั้งค�ำถำม
และตอบค�ำถำมเชิงเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน

1.	บอกประเพณีของแต่ละ
ภำคได้
2.	ตั้งค�ำถำมและตอบ
ค�ำถำมเกี่ยวกับประเพณี	
4	ภำคได้
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กลอนดอกสร้อย ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน
สร้ำงควำมรู้และควำมคิด
เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ	แก้
ปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิต		

ป.	3/3	ตั้งค�ำถำมและ
ตอบค�ำถำมเชิงเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน
ป.	3/4	ล�ำดับเหตุกำรณ์
และคำดคะเนเหตุกำรณ์
จำกเรื่องที่อ่ำนโดยระบุ
เหตุผลประกอบ
ป.	3/5	สรุปควำมรู้และ
ข้อคิดจำกเรื่องที่อ่ำนเพื่อ
น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

1.	อ่ำนและตอบค�ำถำม
เกี่ยวกับกลอนดอกสร้อย
ได้
2.	บอกข้อคิดจำกกลอน
ดอกสร้อยได้

นิทำนอีสปประยุกต์ ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน
สร้ำงควำมรู้และควำมคิด
เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ	แก้
ปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิต		
และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ป.3/3	ตั้งค�ำถำมและตอบ
ค�ำถำมเชิงเหตุผลเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่ำน
ป.3/4	ล�ำดับเหตุกำรณ์
และคำดคะเนเหตุกำรณ์
จำกเรื่องที่อ่ำนโดยระบุ
เหตุผลประกอบ
ป.3/5	สรุปควำมรู้และ
ข้อคิดจำกเรื่องที่อ่ำนเพื่อ
น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

1.ตั้งค�ำถำมและตอบ
ค�ำถำมจำกนิทำนอีสปได้
2.	ล�ำดับเหตุกำรณ์และ
คำดคะเนเรื่องรำวจำก
นิทำนอีสปได้
3.บอกข้อคิดจำกนิทำน
อีสปได้

กำรอ่ำนข้อควำมและ
ปฏิบัติตำมค�ำสั่งหรือข้อ
แนะน�ำ

ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน
สร้ำงควำมรู้และควำมคิด
เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ	แก้
ปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิต
และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท	1.1	ป.3/7	อ่ำนข้อเขียน
เชิงอธิบำยและปฏิบัติตำม
ค�ำสั่งหรือข้อแนะน�ำ

อ่ำนและปฏิบัติตำม
ข้อควำมที่เป็นค�ำสั่งหรือ
ข้อแนะน�ำได้

กำรอ่ำนแผนภูมิและ
กำรน�ำเสนอด้วยตำรำง

ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน
สร้ำงควำมรู้และควำมคิด
เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ	แก้
ปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิต
และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ป.3/8	อธิบำยควำมหมำย
ของข้อมูลจำกแผนภำพ	
แผนที่	และแผนภูมิ

อธิบำย	กำรอ่ำนแผนภูมิ	
และกำรน�ำเสนอด้วย
ตำรำงได้

มำรยำทกำรอ่ำน ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน
สร้ำงควำมรู้และควำมคิด
เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ	แก้
ปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิต		
และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท1.1	ป.3/9	มีมำรยำทใน
กำรอ่ำน

มีมำรยำทในกำรอ่ำน
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กำรเขียนอักษรไทย ท2.1	ใช้กระบวนกำรเขียน
เขียนสื่อสำร	เขียนเรียง
ควำม	ย่อควำมรูปแบบ
ต่ำงๆ	เขียนรำยงำนข้อมูล
สำรสนเทศและรำยงำน
กำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ท2.1	ป.3/1	คัดลำยมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัด

คัดลำยมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดตำมรูปแบบได้

กำรเขียนบรรยำย
สิ่งรอบตัว

ท	2.1	ใช้กระบวนกำร
เขียนเขียนสื่อสำร	เขียน
เรียงควำม	ย่อควำม	และ
เขียนเรื่องรำวในรูปแบบ
ต่ำงๆ		เขียนรำยงำนข้อมูล
สำรสนเทศและรำยงำน
กำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ			

ท	2.1	ป.3/2	เขียน
บรรยำยเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งได้อย่ำงชัดเจน

เขียนบรรยำยเกี่ยวกับสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งได้												

กำรเขียนบันทึกประจ�ำวัน
และเขียนจดหมำยลำครู

ท	2.1	ใช้กระบวนกำร
เขียน	เขียนสื่อสำร	เขียน
เรียงควำม	ย่อควำม	และ
เขียนเรื่องรำวในรูปแบบ
ต่ำงๆ	เขียนรำยงำนข้อมูล
สำรสนเทศและรำยงำน
กำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ท	2.1	ป.3/3	เขียนบันทึก
ประจ�ำวัน
	ป.3/4	เขียนจดหมำย
ลำครู

1.	บอกหลักกำรและรูป
แบบกำรเขียนบันทึก
ประจ�ำวันและจดหมำยลำ
ครูได้
2.	เขียนบันทึกประจ�ำวัน
และจดหมำยลำครูได้

กำรเขียนเรื่องจำก
จินตนำกำร

ท	2.1	ใช้กระบวนกำร
เขียนเขียนสื่อสำร	เขียน
เรียงควำม	ย่อควำม	และ
เขียนเรื่องรำวในรูปแบบ
ต่ำงๆ			เขียนรำยงำน
ข้อมูลสำรสนเทศและ
รำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ป.3/5	เขียนเรื่องตำม
จินตนำกำร

กำรเขียนเรื่องจำก
จินตนำกำรได้

มำรยำทในกำรเขียน ท	2.1	ใช้กระบวนกำร

เขียนเขียนสื่อสำร	เขียน

เรียงควำม	ย่อควำม

ท	2	.1	ป.3/6	มีมำรยำท
ในกำรเขียน

1.	บอกหลักกำรเขียน
ที่ดีได้
2.	มีมำรยำทในกำรเขียน
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และเขียนเรือ่งรำวในรปูแบบ 

ต่ำง	ๆ	เขียนรำยงำนข้อมูล

สำรสนเทศและรำยงำน

กำรศึกษำค้นคว้ำ

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

กำรจับใจควำมจำกกำรฟัง

และดู

ท	3.1	สำมำรถเลือกฟัง

และดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ		

และพูดแสดงควำมรู้	

ควำมคิด	และควำมรู้สึก

ในโอกำสต่ำง	ๆ		

อย่ำงมีวิจำรณญำณ

และสร้ำงสรรค์											

ป.3/1	เล่ำรำยละเอียด

เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

ทั้งที่เป็นควำมรู้และควำม

บันเทิง

ป.3/2	บอกสำระส�ำคัญ

จำกกำรฟังและกำรดู

ป.3/3	ตั้งค�ำถำมและตอบ

ค�ำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

และดู

ป.3/4	พูดแสดงควำมคิด

เห็นและควำมรู้สึกจำก

เรื่องที่ฟังและด	ู																								

1.	จับใจควำมส�ำคัญจำก

กำรฟังและดูได้

2.	ตั้งค�ำถำมและตอบ

ค�ำถำมจำกเรื่องที่ฟังและ

ดูได้

3.	แสดงควำมคิดเห็นและ

ควำมรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่

ฟังและดูได้

สำรคดีน่ำรู้ส�ำหรับเด็ก ท	3.1	สำมำรถเลือกฟัง

และดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ	

และพูดแสดงควำมรู ้

ควำมคิด	และ	ควำมรู้สึก

ในโอกำสต่ำง	ๆ	

อย่ำงมีวิจำรณญำณ

และสร้ำงสรรค์

ป.3/2	บอกสำระส�ำคัญ

จำกกำรฟังและกำรดู

ป.3/3	ตั้งค�ำถำมและตอบ

ค�ำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

และดู

ป.3/4	พูดแสดงควำมคิด

เห็นและควำมรู้สึกจำก

เรื่องที่ฟังและดู

1.	ตั้งค�ำถำมและตอบ

ค�ำถำมเกี่ยวกับสำรคดีได้

2.	บอกสำระส�ำคัญและ

รำยละเอียดจำกสำรคดีได้

3.	แสดงควำมคิดเห็นและ

ควำมรู้สึกเกี่ยวกับสำรคดี

ได้

กำรสื่อสำรในชีวิต

ประจ�ำวัน

ท	3.1	สำมำรถเลือกฟัง

และดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ	

และพูดแสดงควำมรู้	

ควำมคิด	และควำมรู้สึกใน

โอกำสต่ำง	ๆ	

อย่ำงมีวิจำรณญำณ

และสร้ำงสรรค์

ท	3.1	ป.	3/5		พูด

สื่อสำรได้ชัดเจนตรงตำม

วัตถุประสงค์

พูดสื่อสำรในชีวิตประจ�ำ

วันได้ชัดเจนตรงตำม

วัตถุประสงค์



154
         คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย                            (Multimedia  e-Publishing Application)

ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กำรสื่อสำรในโรงเรียน ท	3.1	สำมำรถเลือกฟัง
และดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ	
และพูดแสดงควำมรู้	
ควำมคิด	และควำมรู้สึกใน
โอกำสต่ำง	ๆ	
อย่ำงมีวิจำรณญำณ
และสร้ำงสรรค์

ท.	3.1	ป.3/5		พูด
สื่อสำรได้ชัดเจนตรงตำม
วัตถุประสงค์

พูดสื่อสำรในโรงเรียนได้
ชัดเจนตรงตำม					
วัตถุประสงค์
   

กำรเล่ำประสบกำรณ์ใน
ชีวิตประจ�ำวันและกำรพูด
ในโอกำสต่ำงๆ

ท	3.1	สำมำรถเลือกฟัง
และดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ	
และพูดแสดงควำมรู ้
ควำมคิด	และ	ควำมรู้สึก
ในโอกำสต่ำง	ๆ	
อย่ำงมีวิจำรณญำณ
และสร้ำงสรรค์

ท	3.1	ป.3/5	พูดสื่อสำร
ได้ชัดเจนตรงตำม
วัตถุประสงค์

พูดเล่ำประสบกำรณ์
ของตนเองได้

มำรยำทในกำรฟัง	กำรดู	
และกำรพูด

ท	3.1	สำมำรถเลือกฟัง
และดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ	
และพูดแสดงควำมรู ้
ควำมคิด	และ	ควำมรู้สึก
ในโอกำสต่ำง	ๆ	
อย่ำงมีวิจำรณญำณ
และสร้ำงสรรค์

ท	3.1	ป.3/6	มีมำรยำท
ในกำรฟัง	กำรดู	
และกำรพูด

มีมำรยำทในกำรฟัง	กำรดู	
และกำรพูด

กำรเขียนสะกดค�ำที่ใช้ตัว
สะกดตรงมำตรำและไม่
ตรงมำตรำ

ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติของ
ภำษำและหลักภำษำไทย 
กำรเปลีย่นแปลงของภำษำ 
และพลังของภำษำ	
ภูมิปัญญำทำงภำษำ	
และรักษำภำษำไทย
ไว้เป็นสมบัติของชำติ			

ท	4.1	ป.3/1	เขียนสะกด
ค�ำและบอกควำมหมำย
ของค�ำ

1.	เขียนสะกดค�ำ
ที่ใช้ตัวสะกดตรงมำตรำ
และไม่ตรงมำตรำได้
2.	บอกควำมหมำย
ของค�ำที่ตรงมำตรำ
และไม่ตรงมำตรำได้												

กำรเขียนสะกดค�ำที่มี
อักษรควบกล�้ำและค�ำที่มี
อักษรน�ำ

ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติของ
ภำษำและหลักภำษำไทย 
กำรเปลีย่นแปลงของภำษำ 
และพลังของภำษำ	
ภูมิปัญญำทำงภำษำ	
และรักษำภำษำไทย
ไว้เป็นสมบัติของชำติ	

ท	4.1	ป.3/1	เขียนสะกด
ค�ำและบอกควำมหมำย
ของค�ำ

1.	เขียนสะกดค�ำที่มีอักษร
ควบกล�้ำและอักษรน�ำได้
2.	บอกควำมหมำยของค�ำ
ที่มีอักษรควบกล�้ำ
และอักษรน�ำได้
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กำรเขียนสะกดค�ำ ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติของ
ภำษำและหลักภำษำไทย 
กำรเปลีย่นแปลงของภำษำ 
และพลังของภำษำ	
ภูมิปัญญำทำงภำษำ	
และรักษำภำษำไทย
ไว้เป็นสมบัติของชำติ	

ป.3/1	เขียนสะกดค�ำและ
บอกควำมหมำยของค�ำ

1.	เขียนสะกดค�ำและบอก
ควำมหมำยค�ำที่มีประ
วิสรรชนีย์	และไม่ประ
วิสรรชนีย์ได้
2.	เขียนสะกดค�ำและบอก
ควำมหมำยค�ำที่มี	ฤ	ฤำ
3.เขียนสะกดค�ำและบอก
ควำมหมำยค�ำที่มี	บัน	
บรร	รร

เรียนรู้ชนิดของค�ำ ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติของ
ภำษำและหลักภำษำไทย 
กำรเปลีย่นแปลงของภำษำ 
และพลังของภำษำ	
ภูมิปัญญำทำงภำษำ	
และรักษำภำษำไทย
ไว้เป็นสมบัติของชำติ	

ท4.1	ป.3/2	ระบุชนิดและ
หน้ำที่ของค�ำในประโยค

ระบุหน้ำที่ของค�ำใน
ประโยคได้

กำรใช้พจนำนุกรมไทย ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติของ
ภำษำและหลักภำษำไทย 
กำรเปลีย่นแปลงของภำษำ 
และพลังของภำษำ	
ภูมิปัญญำทำงภำษำ	
และรักษำภำษำไทย
ไว้เป็นสมบัติของชำติ	

ท	4.1	ป.3/3	ใช้
พจนำนุกรมค้นหำควำม
หมำยของค�ำ

ใช้พจนำนุกรมค้นหำค�ำ
และควำมหมำยของค�ำได้

ประโยคเพื่อกำรสื่อสำรใน
ชีวิตประจ�ำวัน

ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติของ
ภำษำและหลักภำษำไทย 
กำรเปลีย่นแปลงของภำษำ 
และพลังของภำษำ	
ภูมิปัญญำทำงภำษำ	
และรักษำภำษำไทย
ไว้เป็นสมบัติของชำติ	

ท	4.1	ป.3/4	แต่งประโยค
ง่ำยๆ

ใช้ประโยคเพื่อกำรสื่อสำร
ได้

ค�ำคล้องจองและค�ำขวัญ ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติของ
ภำษำและหลักภำษำไทย		
กำรเปลีย่นแปลงของภำษำ	
และพลังของภำษำ
ภูมิปัญญำทำงภำษำ		

ท	4.1	ป.3/5	แต่งค�ำ
คล้องจองและค�ำขวัญ

แต่งค�ำคล้องจองและ
ค�ำขวัญได้



156
         คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย                            (Multimedia  e-Publishing Application)

ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

และรักษำภำษำไทย

ไว้เป็นสมบัติของชำติ

นิทำนพื้นบ้ำนของไทย ท	5.1	เข้ำใจ

และแสดงควำมคิดเห็น	

นิทำนพื้นบ้ำนของไทย

และน�ำมำประยุกต์ใช้

ในชีวิตจริง

ท	5.1	ป.3/1	

ระบุข้อคิดที่ได้จำก

กำรอ่ำนวรรณกรรม	

เพื่อน�ำไปใช้ในชีวิต

ประจ�ำวัน

ท	5.1	ป.3/3	แสดงควำม

คิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี

ที่อ่ำน

1.	บอกข้อคิดจำกนิทำน

พื้นบ้ำนได้

2.	แสดงควำมคิดเห็น

จำกนิทำนพื้นบ้ำนได้

ปลูกฝังวัฒนธรรมท้อง

ถิ่นผ่ำนเพลงพื้นบ้ำนและ

เพลงกล่อมเด็ก

ท	5.1	เข้ำใจ

และแสดงควำมคิดเห็น	

นิทำนพื้นบ้ำนของไทย

และน�ำมำประยุกต์ใช้

ในชีวิตจริง

ท	5.1	ป.3/2		รู้จักเพลง

พื้นบ้ำนและเพลงกล่อม

เด็ก

รู้จักและขับร้องเพลงพื้น

บ้ำนและเพลงกล่อมเด็กได้

บทอำขยำนที่มีคุณค่ำ ท	5.1	เข้ำใจ

และแสดงควำมคิดเห็น	

นิทำนพื้นบ้ำนของไทย

และน�ำมำประยุกต์ใช้

ในชีวิตจริง

ท	5.1	ป.3/4		ท่องจ�ำบท

อำขยำนตำมที่ก�ำหนดและ

บทร้อยกรองที่มีคุณค่ำ

ตำมควำมสนใจ

1.	จดจ�ำบทอำขยำนได้

2.	น�ำประโยชน์

จำกบทอำขยำน

ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

จ�ำนวนนับไม่เกินแสน 1.	กำรเขียนตัวเลขแสดง

จ�ำนวนนับที่มำกกว่ำ	

999	แต่ไม่เกิน	100,000	

เลขโดดทำงซ้ำยของ

หลักร้อยอยู่ในหลักพัน	

เลขโดดทำงซ้ำยของ

หลักพันอยู่ในหลักหมื่น	

เลขโดดทำงซ้ำยของ

หลักหมื่นอยู่ในหลักแสน

ค	1.2	ป.3/1		เขียนและ

อ่ำนตัวเลขฮินดูอำรบิก	

ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ

แสดงปริมำณสิ่งของ

หรือจ�ำนวนนับที่ไม่เกิน	

หนึ่งแสนและศูนย์	

1.	เมื่อก�ำหนดจ�ำนวนนับ

ไม่เกิน	100,000	

ให้สำมำรถเขียนและอ่ำน

ตัวเลขฮินดูอำรบิก	ตัวเลข

ไทย	และตัวหนังสือแสดง

จ�ำนวนได้

2.	เมื่อก�ำหนดจ�ำนวนนับ

ไม่เกิน	100,000

ให้สำมำรถบอกค่ำของ
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เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2.	กำรเขียนตัวเลข
แสดงจ�ำนวนนับใด	ๆ	
ในรปูกระจำย	เป็นกำรเขยีน
ในรูปกำรบวกค่ำของ
เลขโดดในหลักต่ำง	ๆ	
จ�ำนวนนั้น

เลขโดดในแต่ละหลัก	
และเขียนในรูปกระจำยได้

กำรเปรีบเทียบและเรียง
ล�ำดับ

1.	จ�ำนวนสองจ�ำนวนเมื่อ
น�ำมำเปรียบเทียบกัน	
จะเท่ำกัน	มำกกว่ำกัน	
หรือน้อยกว่ำกัน	อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งเพียงอย่ำงเดียว
เท่ำนั้น
2.	กำรเรียงล�ำดับจ�ำนวน
ท�ำได้โดยเปรียบเทียบ
จ�ำนวนทีละคู่แล้ว

ค	1.2	ป.3/2		
เปรียบเทียบ
และเรียงล�ำดับจ�ำนวนนับ
ที่ไม่เกินหนึ่งแสน	
และศูนย์

1.	เมื่อก�ำหนดจ�ำนวนนับ
ไม่เกิน	100,000	
ให้สำมำรถเปรียบเทียบ 
จ�ำนวนและใช้เครื่องหมำย
แสดงกำรเปรียบเทียบได้
2.	เมื่อก�ำหนดจ�ำนวนนับ
ไม่เกิน	100,000	
ให้สำมถึงห้ำจ�ำนวน	
สำมำรถเรียงล�ำดับจ�ำนวน
ได้

แบบรูปและควำมสัมพันธ์
ของจ�ำนวน

แบบรูปของจ�ำนวนเป็น
ชุดของจ�ำนวนที่มีควำม
สัมพันธ์กันอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง

ค	3.1	ป.3/1		บอกจ�ำนวน
และควำมสัมพันธ์ในแบบ
รูปของจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงทีละเท่ำกัน

เมื่อก�ำหนดแบบรูปของ
จ�ำนวนนับที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงครั้งละเท่ำ	ๆ	กัน	
สำมำรถหำจ�ำนวนต่อไป
ทีอ่ยูใ่นแบบรปูทีก่�ำหนดให้	
และบอกควำมสัมพันธ์ได้

กำรบวกจ�ำนวนนับที่มี
ผลลัพธ์ไม่เกิน	100,000

กำรบวกจ�ำนวนมำกกว่ำ
สองจ�ำนวนให้บวกทีละ
สองจ�ำนวน

ค	1.2	ป.3/1		บวก	ลบ	
คูณ	หำร	และบวก	ลบ	
คูณ	หำร	ระคนของ
จ�ำนวนนับและศูนย์		
พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม
สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรบวก
ที่ผลบวกไม่เกิน	100,000	
ให้	สำมำรถหำค�ำตอบ	
พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม
สมเหตุสมผลของค�ำตอบ
ที่ได้	และแสดงวิธีท�ำได้

กำรลบจ�ำนวนที่มีตัวตั้งไม่
เกิน	100,000

กำรลบมีควำมสัมพันธ์กับ
กำรบวก	กล่ำวคือ	ผลลบ
ของจ�ำนวนสองจ�ำนวน
ใด	ๆ	เมื่อบวกกับตัวลบ
จะเท่ำกับตัวตั้ง

ค	1.2	ป.3/1		บวก	ลบ	
คูณ	หำร	และบวก	ลบ	
คูณ	หำร	ระคนของ
จ�ำนวนนับและศูนย์		
พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม
สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรลบ
ที่ตัวตั้งไม่เกิน	100,000	
ให้สำมำรถหำค�ำตอบ	
พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม
สมเหตุสมผลของค�ำตอบ
ที่ได้	และแสดงวิธีท�ำได้
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โจทย์ปัญหำกำรบวก
กำรลบ

ขั้นตอนกำรแก้โจทย์
ปัญหำ
ขั้นที่	1	ขั้นท�ำควำมเข้ำใจ
ปัญหำหรือวิเครำะห์
ปัญหำ
ขั้นที่	2		ขั้นวำงแผน
แก้ปัญหำ
ขั้นที่	3	ขั้นด�ำเนินกำร
แก้ปัญหำ
ขั้นที่	4		ขั้นตรวจสอบ

ค	1.2	ป.3/2		วิเครำะห์
และแสดงวิธีหำค�ำตอบ
ของโจทย์ปัญหำและ
โจทย์ปัญหำระคนของ	
จ�ำนวนนับและศูนย์		
พร้อมทั้งตระหนัก	ถึง
ควำมสมเหตุสมผลของค�ำ
ตอบ	และสร้ำงโจทย์ได้

1.	เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ
กำรบวกที่ผลบวกไม่เกิน	
100,000	ให้สำมำรถ
วิเครำะห์โจทย์	หำค�ำตอบ	
และแสดงวิธีท�ำ	พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบที่ได้
2.	เมื่อก�ำหนดโจทย์
ปัญหำกำรลบที่ตัวตั้งไม่
เกิน	100,000	ให้สำมำรถ
วิเครำะห์โจทย์	หำค�ำตอบ	
และแสดงวิธีท�ำ	พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบที่ได้
3.	เมื่อก�ำหนดโจทย์
ปัญหำกำรบวกลบระคน
ให้สำมำรถวิเครำะห์โจทย์	
หำค�ำตอบ	และแสดงวิธี
ท�ำ	พร้อมทั้งตระหนักถึง
ควำมสมเหตุสมผลของค�ำ
ตอบที่ได้

แผนภูมิรูปภำพ แผนภูมิรูปภำพเป็นกำร
ใช้รูปภำพแสดงจ�ำนวน
หรือปริมำณของสิ่งต่ำง	ๆ	
รูปภำพที่แทนสิ่งเดียวกัน	
ต้องเป็นรูปภำพที่เหมือน
กันและมีขนำดเท่ำกัน

ค	5.1	ป.3/2	อ่ำนข้อมูล
จำกแผนภูมิรูปภำพและ
แผนภูมิแท่งอย่ำงง่ำย

1.	เมื่อก�ำหนดแผนภูมิ
รูปภำพให้	สำมำรถ
อ่ำนข้อมูลและอภิปรำย
ประเด็นต่ำง	ๆ	ได้
2.	เมื่อก�ำหนดข้อมูลให้	
สำมำรถเขียนแผนภูมิ
รูปภำพได้

แผนภููมิแท่ง แผนภูมิแท่งเป็นกำรใช้
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉำกแสดง
จ�ำนวนหรือปริมำณของสิ่ง
ต่ำง	ๆ	โดยให้ควำมสูงหรือ
ควำมยำวของรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉำกแต่ละรูปแสดง
จ�ำนวนแต่ละรำยกำร	

ค	5.1	ป.3/2	อ่ำนข้อมูล
จำกแผนภูมิรูปภำพและ
แผนภูมิแท่งอย่ำงง่ำย

1.	เมื่อก�ำหนดแผนภูมิรูป
แท่งให้	สำมำรถอ่ำนข้อมูล
และอภิปรำยประเด็น 
ต่ำง	ๆ	ได้	
2.	เมื่อก�ำหนดข้อมูลให้	
สำมำรถเขียนแผนภูมิแท่ง
ได้



159
         คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย                            (Multimedia  e-Publishing Application)

ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉำกทุกรูป 

ต้องมีควำมกว้ำงเท่ำกัน	

และเริ่มต้นจำกระดับ

เดียวกัน

กำรวัดควำมยำว 1.	มิลลิลิตร	เซนติเมตร	

เมตร	เป็นหน่วยวัด

ควำมยำว	ควำมสูง	หรือ

ระยะทำงที่เป็นหน่วย

มำตรฐำน	โดยที่	10	

มิลลิลิตร	เท่ำกับ			1	

เซนติเมตร100	เซนติเมตร			

เท่ำกับ	1	เมตร

2.	กำรเปรียบเทียบ

ควำมยำว	ควำมสูง	หรือ

ระยะทำงที่อยู่ในหน่วย

เดียวกันหรือต่ำงหน่วย

กันเป็นกำรบอกควำม

มำกกว่ำ	นอยกว่ำ	หรือ

เท่ำกันของควำมยำว	

ควำมสูง	หรือระยะทำงที่

วัดได้

ค	2.1	ป.3/5	บอกควำม

สัมพันธ์ของหน่วยกำรวัด

ควำมยำว	น�้ำหนัก	และ

เวลำ

1.	เมื่อก�ำหนดควำมยำว	

ควำมสูง	หรือระยะทำง

เป็นเมตร	เซนติเมตร	หรือ

มิลลิลิตรให้	สำมำรถบอก

ควำมสัมพันธ์หน่วยของ

ควำมยำวนั้นได้

2.	เมื่อก�ำหนดสิ่งต่ำง	ๆ	

ให้สองสิ่งหรือเส้นทำง

ให้สองเส้นทำง	สำมำรถ

เปรียบเทียบควำมยำว	

ควำมสูงหรือระยะทำงได้

กำรบอกเวลำจำกหน้ำปัด

นำฬิกำ

ขั้นตอนกำรแก้โจทย์

ปัญหำ

ขั้นที่1		ขั้นท�ำควำมเข้ำใจ

ปัญหำหรือวิเครำะห์

ปัญหำ

ขั้นที่	2		ขั้นวำงแผน

แก้ปัญหำ

ขั้นที่	3	ขั้นด�ำเนินกำร

แก้ปัญหำ

ขั้นที่4		ขั้นตรวจสอบ

ค	2.2	ป.3/1	แก้ปัญหำ

เกี่ยวกับกำรวัดควำมยำว	

กำรชั่ง	กำรตวง	เงิน	และ

เวลำ

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ

กำรบวกและโจทย์ปัญหำ

กำรลบเกี่ยวกับควำมยำว	

ควำมสูง	หรือระยะทำง	

สำมำรถวิเครำะห์โจทย์

และหำค�ำตอบได้

กำรบอกเวลำจำกหน้ำปัด

นำฬิกำ

กำรเขียนบอกเวลำ	นิยม

ใช้จุดคั่นระหว่ำงตัวเลข

ค	2.1	ป.3/4	บอกเวลำ 

บนหน้ำปัดนำฬิกำ

เมื่อก�ำหนดเวลำบนหน้ำ

ปัดนำฬิกำ(ช่วง	5	นำที)
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ที่บอกเวลำเป็นนำฬิกำกับ

นำที	และใช้	น.	เป็นอักษร

ย่อค�ำว่ำ	นำฬิกำ

(ช่วง	5	นำที)	อ่ำนและ

เขียนบอกเวลำโดยใช้จุด

ให้สำมำรถเขียนบอกเวลำ

โดยใช้จุดและอ่ำนได้

ควำมสัมพันธ์ของหน่วย

เวลำและกำรเขียนบันทึก

กิจกรรม

ควำมสัมพันธ์ของหน่วย

เวลำ	60	นำที	เป็น	1	

ชั่วโมง

24	ชั่วโมง		เป็น	1	วัน

7		วัน		เป็น	1	สัปดำห์

30		วัน		เป็น	1	เดือน	

12	เดือน		เป็น	1	ปี

365	วัน		เป็น	1	ปี

ค	2.1	ป.3/5	บอกควำม

สัมพันธ์ของหน่วยกำรวัด

ควำมยำว	น�้ำหนัก	และ

เวลำ

1.	เมื่อก�ำหนดเวลำเป็น

นำทีกับชั่วโมง	ชั่วโมงกับ

วัน	วันกับสัปดำห์	วันกับ

เดือน	วันกับปี	และเดือน

กับปีให้	สำมำรถบอก

ควำมสัมพันธ์ของหน่วย

เวลำแต่ละคู่ได้

2.	เมื่อก�ำหนดบันทึก

กิจกรรมหรือเหตุกำรณ์

ต่ำง	ๆ	ที่ระบุเวลำให้	

สำมำรถอ่ำนได้	และ

สำมำรถบันทึกกิจกรรม

หรือเหตุกำรณ์ได้

โจทย์ปัญหำเกี่่ยวกับเวลำ ขั้นตอนกำรแก้โจทย์

ปัญหำ

ขั้นที่	1	ขั้นท�ำควำมเข้ำใจ

ปัญหำหรือวิเครำะห์

ปัญหำ

ขั้นที่	2		ขั้นวำงแผน

แก้ปัญหำ

ขั้นที่	3	ขั้นด�ำเนินกำร

แก้ปัญหำ

ขั้นที่	4		ขั้นตรวจสอบ

ค	2.2	ป.3/1	แก้ปัญหำ

เกี่ยวกับกำรวัดควำมยำว	

กำรชั่ง	กำรตวง	เงิน	และ

เวลำ

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ

เกี่ยวกับเวลำให้	สำมำรถ

วิเครำะห์โจทย์และหำค�ำ

ตอบได้

กำรชั่ง 1.	กำรชั่งน�้ำหนักควร

เลือกใช้เครื่องชั่งให้เหมำะ

สมกับสิ่งที่ต้องกำรจะชั่ง

และต้องชั่งให้ถูกวิธี

2.	กรัม	กิโลกรัม	และขีด	

เป็นหน่วยมำตรฐำนที่ใช้

บอกน�้ำหนัก

ค	2.1	ป.3/2	บอกน�้ำหนัก

เป็นกิโลกรัม	กรัม	และขีด 

เลือกเครื่องชั่งที่เหมำะสม

และเปรียบเทียบน�้ำหนัก

ได้

1.	เมื่อก�ำหนดสิ่งที่

ต้องกำรชั่งให้สำมำรถ

เลือกเครื่องชั่งและหน่วย

น�้ำหนักได้อย่ำงเหมำะสม

2.	เมื่อก�ำหนดน�้ำหนักเป็น

กิโลกรัม	กรัม	หรือขีดให้	

สำมำรถบอกควำมสัมพันธ์
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น�้ำหนัก	1	กิโลกรัม	
เท่ำกับ	น�้ำหนัก	10	ขีด
3.	กำรเปรียบเทียบ
ปริมำตรของสิ่งที่ตวงหรือ
กำรเปรียบเทียบควำมจุ
ของภำชนะที่อยู่ในหน่วย
เดียวกันหรือหน่วยต่ำง
กันเป็นกำรบอกควำม
มำกกว่ำ	น้อยกว่ำ	หรือ
เท่ำกันของปริมำตร	หรือ
ควำมจุของภำชนะ	1	ขีด 
เท่ำกับ	น�้ำหนัก	100	กรัม 
น�้ำหนัก	1	กิโลกรัม	
เท่ำกับ	น�้ำหนัก	1,000	
กรัม

ระหว่ำงหน่วยน�้ำหนักได้
3.		เมื่อก�ำหนดสิ่งต่ำง	ๆ	
ให้สองสิ่ง	สำมำรถเปรียบ
เทียบน�้ำหนักได้

กำรตวง 1.	กำรตวงเพื่อหำปริมำตร
ของสิ่งที่ตวงหรือควำมจุ
ของภำชนะ	ควรเลือกใช้
เครื่องตวงให้เหมำะสม
และต้องตวงให้ถูกวิธี
2.	ลิตร	มิลลิลิตร	เป็น
หน่วยมำตรฐำนที่ใช้บอก
ปริมำตรหรือควำมจ ุ
ปริมำตรหรือควำมจุ	
1	ลิตร	เท่ำกับปริมำตร
หรือควำมจุ	1,000	
มิลลิลิตร
3.	กำรเปรียบเทียบ
ปริมำตรของสิ่งที่ตวงหรือ
กำรเปรียบเทียบควำมจุ
ของภำชนะที่อยู่ในหน่วย
เดียวกันหรือหน่วยต่ำง
กันเป็นกำรบอกควำม
มำกกว่ำ	น้อยกว่ำ	หรือ
เท่ำกันของปริมำตร	หรือ	
ควำมจุของภำชนะ

ค	2.1	ป.3/3	บอก
ปริมำตรและควำมจุเป็น
ลิตร	มิลลิลิตร	เลือกเครื่อง
ตวงทีเ่หมำะสมและเปรียบ
เทียบปริมำตรและควำมจุ
ในหน่วยเดียวกันได้

1.	เมื่อก�ำหนดสิ่งที่
ต้องกำรตวงให้	สำมำรถ
เลือกเครื่องตวงและหน่วย
ปริมำตรได้อย่ำงเหมำะสม
2.	เมื่อก�ำหนดสิ่งที่
ต้องกำรตวงให้	สำมำรถ
เลือกเครื่องตวงและหน่วย
ปริมำตรได้อย่ำงเหมำะสม
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โจทย์ปัญหำกำรชั่ง	
กำรตวง

ขั้นตอนกำรแก้โจทย์
ปัญหำ
ขั้นที่1		ขั้นท�ำควำมเข้ำใจ
ปัญหำหรือวิเครำะห์
ปัญหำ
ขั้นที่	2		ขั้นวำงแผน
แก้ปัญหำ
ขั้นที่	3	ขั้นด�ำเนินกำร
แก้ปัญหำ
ขั้นที่4		ขั้นตรวจสอบ

ค	2.2	ป.3/1	แก้ปัญหำ
เกี่ยวกับกำรวัดควำมยำว	
กำรชั่ง	กำรตวง	เงิน	และ
เวลำ

1.	เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ
กำรบวกและกำรลบเกี่ยว
กับน�้ำหนักให้สำมำรถ
วิเครำะห์โจทย์และหำค�ำ
ตอบได้
2.	เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ
กำรบวกและกำรลบเกี่ยว
กับปริมำตรของสิ่งที่ตวง
หรือควำมจุของภำชนะ
ให้สำมำรถวิเครำะห์โจทย์
และหำค�ำตอบได้

กำรคูณจ�ำนวนหนึ่งหลัก
กับจ�ำนวนไม่เกินสี่หลัก

กำรคูณจ�ำนวนหนึ่งหลัก
กับจ�ำนวนหลำยหลัก	อำจ
อำศัยกำรกระจำยจ�ำนวน
ที่มีหลำยหลักตำมค่ำ
ประจ�ำหลัก	แล้วน�ำไปคูณ
กับจ�ำนวนที่มีหนึ่งหลัก	
จำกนั้นจึงน�ำผลคูณของ
จ�ำนวนในแต่ละหลัก
มำบวกกัน

ค	1.2	ป.3/1	บวก	ลบ	
คูณ	หำร	และบวก	ลบ	
คูณ	หำรระคนของ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง
แสนและศูนย์	พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำร
คูณจ�ำนวนหนึ่งหลักกับ
จ�ำนวนไม่เกินสี่หลักให้	
สำมำรถหำผลคูณ	พร้อม
ทั้งตระหนักถึงควำมสม
เหตุสมผลของค�ำตอบที่ได้	
และแสดงวิธีท�ำได้

กำรคููณจ�ำนวนสองหลัก
กับจ�ำนวนสองหลัก

กำรคูณจ�ำนวนสองหลัก
กับสองจ�ำนวน	อำจอำศัย
กำรกระจำยจ�ำนวนหนึ่ง
ตำมค่ำประจ�ำหลัก	แล้ว
หำผลคูณของจ�ำนวนใน
แต่ละหลักกับกับจ�ำนวน
สองหลักที่เหลือ	จำกนั้น
จึงน�ำผลคูณที่ได้มำ
บวกกัน

ค	1.2	ป.3/1	บวก	ลบ	
คูณ	หำร	และบวก	ลบ	
คูณ	หำรระคนของ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง
แสนและศูนย์	พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรคูณ
สองหลักกับจ�ำนวนสอง
หลักให้	สำมำรถแสดงวิธี
กำรหำผลคูณพร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบที่ได้	
และแสดงวิธีท�ำได้

โจทย์ปัญหำกำรคูณ ขั้นตอนกำรแก้โจทย์
ปัญหำ
ขั้นที่	1		ขั้นท�ำควำมเข้ำใจ 
ปัญหำหรือวิเครำะห์
ปัญหำ

ค	1.2	ป.3/2	วิเครำะห์
และแสดงวิธีหำค�ำตอบ
ของโจทย์ปัญหำและ
โจทย์ปัญหำระคนของ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสน

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ
กำรคูณจ�ำนวนไม่เกินสอง
หลักให้สำมำรถวิเครำะห์
โจทย์	พร้อมทั้งหำค�ำตอบ
และแสดงวิธีท�ำได้
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ขั้นที่	2		ขั้นวำงแผน

แก้ปัญหำ

ขั้นที่	3	ขั้นด�ำเนินกำร

แก้ปัญหำ

ขั้นที่	4		ขั้นตรวจสอบ

และศูนย์	พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบและ

สร้ำงโจทย์ได้

กำรหำรจ�ำนวนที่ตัวตั้ง

มีสองหลัก	ตัวหำรมีหนึ่ง

หลัก

ในกำรหำร	ตัวตั้ง	ตัวหำร	

ผลหำร	และเศษ	มีควำม

สัมพันธ์กันดังนี้	ตัวตั้ง	=	

(ตัวหำร	×	ผลหำร)	+	เศษ

ซึ่งเศษจะน้อยกว่ำตัวหำร

ถ้ำเศษเป็นศูนย์	เรียกว่ำ 

กำรหำรลงตัว	ถ้ำเศษ

มำกกว่ำศูนย์	เรียกว่ำ			

กำรหำรไม่ลงตัว

ค	1.2	ป.3/1	บวก	ลบ	

คูณ	หำร	และบวก	ลบ	

คูณ	หำรระคนของ

จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง

แสนและศูนย์	พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำร

หำรที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก

และตัวหำรมีหนึ่งหลักให้	

สำมำรถหำผลหำรและ

เศษ	พร้อมทั้งตระหนักถึง

ควำมสมเหตุสมผลของ

ผลหำรและเศษที่ได้และ

แสดงวิธีท�ำได้

กำรหำรจ�ำนวนที่ตัวตั้ง

ไม่เกินสี่หลัก	ตัวหำรมีหนึ่ง

หลัก

ในกำรหำร	ตัวตั้ง	ตัวหำร	

ผลหำร	และเศษ	มีควำม

สัมพันธ์กันดังนี้	ตัวตั้ง	=	

(ตัวหำร	×	ผลหำร)	+	เศษ

ซึ่งเศษจะน้อยกว่ำตัวหำร

ถ้ำเศษเป็นศูนย์	เรียกว่ำ 

กำรหำรลงตัว	ถ้ำเศษ

มำกกว่ำศูนย์	เรียกว่ำ			

กำรหำรไม่ลงตัว

ค	1.2	ป.3/1	บวก	ลบ	

คูณ	หำร	และบวก	ลบ	

คูณ	หำรระคนของ

จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง

แสนและศูนย์	พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำร

หำรที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก

และตัวหำรมีหนึ่งหลักให้	

สำมำรถหำผลหำรและ

เศษ	พร้อมทั้งตระหนักถึง

ควำมสมเหตุสมผลของ

ผลหำรและเศษที่ได้และ

แสดงวิธีท�ำได้

โจทย์ปัญหำกำรหำร ขั้นตอนกำรแก้โจทย์

ปัญหำ

ขั้นที่	1		ขั้นท�ำควำมเข้ำใจ 

ปัญหำหรือวิเครำะห์

ปัญหำ

ขั้นที่	2		ขั้นวำงแผน

แก้ปัญหำ

ขั้นที่	3	ขั้นด�ำเนินกำร

แก้ปัญหำ

ขั้นที่	4		ขั้นตรวจสอบ

ค	1.2	ป.3/2	วิเครำะห์

และแสดงวิธีหำค�ำตอบ

ของโจทย์ปัญหำและ

โจทย์ปัญหำระคนของ

จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง

แสนและศูนย์	พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบและ

สร้ำงโจทย์ได้

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ

กำรหำรที่ตัวตั้งไม่เกินสี่

หลัก	ตัวหำรมีหนึ่งหลัก

ให้สำมำรถวิเครำะห์โจทย์	

หำค�ำตอบและแสดงวิธี

ท�ำ	พร้อมทั้งตระหนักถึง

ควำมสมเหตุสมผลของค�ำ

ตอบที่ได้
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กำรสร้ำงโจทย์ปัญหำ
กำรหำร

ขั้นตอนกำรแก้โจทย์
ปัญหำ
ขั้นที่	1		ขั้นท�ำควำมเข้ำใจ 
ปัญหำหรือวิเครำะห์
ปัญหำ
ขั้นที่	2		ขั้นวำงแผน
แก้ปัญหำ
ขั้นที่	3	ขั้นด�ำเนินกำร
แก้ปัญหำ
ขั้นที่	4		ขั้นตรวจสอบ

ค	1.2	ป.3/2	วิเครำะห์
และแสดงวิธีหำค�ำตอบ
ของโจทย์ปัญหำและ
โจทย์ปัญหำระคนของ
จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง
แสนและศูนย์	พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบและ
สร้ำงโจทย์ได้

เมื่อก�ำหนดสถำนกำรณ์
ให้สำมำรถสร้ำงโจทย์
กำรหำรได้

เงินและโจทย์ปัญหำ ขั้นตอนกำรแก้โจทย์
ปัญหำ
ขั้นที่	1		ขั้นท�ำควำมเข้ำใจ 
ปัญหำหรือวิเครำะห์
ปัญหำ
ขั้นที่	2		ขั้นวำงแผน
แก้ปัญหำ
ขั้นที่	3	ขั้นด�ำเนินกำร
แก้ปัญหำ
ขั้นที่	4		ขั้นตรวจสอบ

ค	2.2	ป.3/1	แก้ปัญหำ
เกี่ยวกับกำรวัดควำมยำว	
กำรชั่ง	กำรตวง	เงิน	และ
เวลำ

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ
กำรบวกและกำรลบ
จ�ำนวนเงินให้สำมำรถ
วิเครำะห์โจทย์และ
หำค�ำตอบได้

กำรอ่ำนและกำรเขียน
บันทึกรำยรับรำยจ่ำย

กำรบันทึกรำยรับรำยจ่ำย
ลงในตำรำงให้เป็น 
หมวดหมู่	จะช่วยให้อ่ำน
รำยรับรำยจ่ำยได้สะดวก
และชัดเจนขึ้น

ค	2.2	ป.3/2	อ่ำนและ
เขียนบันทึกรำยรับรำย
จ่ำย

เมื่อก�ำหนดบันทึกรำยรับ
รำยจ่ำยให้สำมำรถอ่ำนได ้
และเมื่อก�ำหนดรำยรับ
รำยจ่ำย	ให้สำมำรถจัดท�ำ
บันทึกรำยรับรำยจ่ำยได้

จุด	เส้นตรง	รังสี	ส่วนของ
เส้นตรง	มุม

1.	กำรเรียกชื่อเส้นตรง	
เรียกตำมอักษร	2	ตัวที่
เป็นชื่อของจุด	2	จุดบน
เส้นตรงนั้น	
2.	กำรเรียกชื่อรังสี	เรียก
ตำมอักษร	2	ตัว	อักษรตัว
แรกเป็นชื่อจุดปลำย	และ
อักษรตัวท่ำองเป็นชื่อของ
จุดอีกจุดหนึ่งบนรังสีนั้น

ค	3.1	ป.3/3		เขียนชื่อ
จุด	เส้นตรง	รังสี	ส่วนของ
เส้นตรง	เส้นตรง	มุม	และ
เขียนสัญลักษณ์

1.	เมื่อก�ำหนดจุด	เส้นตรง	
รังสี	และส่วนของเส้นตรง
ให้	สำมำรถเขียนชื่อและ
สัญลักษณ์แทนได้
2.	เมื่อก�ำหนดเส้นตรง	
รังสี	หรือส่วนของเส้น
ตรงสองเส้น	ตัดกัน	หรือ
พบกันที่จุดใดจุดหนึ่งให้
สำมำรถบอกชื่อจุดตัดได้
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3.	กำรเรียกชื่อส่วนของ

เส้นตรงเรียกตำมอักษร	 

2	ตัว	ที่เป็นชื่อจุดปลำย

ของส่วนของเส้นตรงนั้น4.				

รังสีสองเส้นที่มีจุดปลำย

เป็นจุดเดียวกันท�ำให้เกิด

มุม	เรียกจุดปลำยนี้ว่ำ	จุด

ยอดมุมและเรียกชื่อ 

ตำมชื่อจุดยอดมุม

3.	เมื่อก�ำหนดมุมให้	

สำมำรถบอกชื่อจุดยอด

มุม	ชื่อมุม	และเขียน

สัญลักษณ์แทนมุมได้

รูปเรขำคณิต 1.	กำรจ�ำแนกชนิดของ

รูปหลำยเหลี่ยมใช้วิธีนับ

จ�ำนวนด้ำนหรือจ�ำนวนมุม

ของรูป

	2.	รูปที่เมื่อพับแล้ว	

แต่ละข้ำงของรอยพับทับ

กันสนิทเป็นรูปที่มีแกน

สมมำตรรอยพับนี้เป็น

แกนสมมำตร

3.	รูปที่มีแกนสมมำตรบำง

รูปมีแกนสมมำตรมำกกว่ำ

หนึ่งแกน

ค	3.1	ป.3/1	บอกชนิด

ของรูปเรขำคณิตสองมิติ

ที่เป็นส่วนประกอบของ

สิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูป

เรขำคณิตสำมมิติ

ค	3.1	ป.3/2	ระบุรูป

เรขำคณิตสองมิติที่ม ี

แกน	สมมำตรจำกรูปที่

ก�ำหนดให้

1.	เมื่อก�ำหนดรูป

เรขำคณิตสองมิติให้	

สำมำรถบอกได้ว่ำรูปใด

เป็นรูปวงกลม	รูปวงรี	 

รูปสำมเหลี่ยม	รูปสี่เหลี่ยม	

รูปห้ำเหลี่ยม	 

รูปหกเหลี่ยมฯ 

2.	เมื่อก�ำหนดรูป

เรขำคณิตสองมิติให้	

สำมำรถบอกได้ว่ำรูปใด

เป็นรูปที่มีแกนสมมำตร

และบอกแกนสมมำตรได้

แบบรููปและควำมสัมพันธ์

ของรูปเรขำคณิต	และ

แบบรูปอื่น	ๆ

แบบรูปของรูปเรขำคณิต

เป็นชุดของรูปเรขำคณิตที่

มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงใด

อย่ำงหนึ่ง

ค	4.1	ป.3/2	บอกรูปและ

ควำมสัมพันธ์ในแบบรูป

ของรูปที่มีรูปร่ำง	ขนำด	

หรือสีที่สัมพันธ์กันสอง

ลักษณะ

เมื่อก�ำหนดแบบรูปของรูป

เรขำคณิตหรือแบบรูปอื่น	

ๆ	สำมำรถบอกรูปต่อไปที่

อยู่ในแบบรูปที่ก�ำหนดให้	

และบอกควำมสัมพันธ์ได้

กำรบวก	ลบ	คูณ	หำร

ระคน

กำรบวก	ลบ	คูณ	หำร

ระคน	ใช้วงเล็บเพื่อระบุว่ำ

จะต้องหำผลบวก	ผลลบ	

ผลคูณ	หรือหำผลหำรของ

จ�ำนวนคู่ใดก่อน

ค	1.2	ป.3/1		บวก	ลบ	

คูณ	หำร	และบวก	ลบ	

คูณ	หำร	ระคนของ

จ�ำนวนนับและศูนย์		

พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม

สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำรบวก	

ลบ	คูณ	หำรระคนให้	

สำมำรถหำค�ำตอบพร้อง

ทั้งตระหนักถึงควำมสม

เหตุสมผลของค�ำตอบที่ได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โจทย์ปัญหำกำรบวก	ลบ	
คูณ	หำรระคน

ขั้นตอนกำรแก้โจทย์
ปัญหำ
ขั้นที่	1		ขั้นท�ำควำม
เข้ำใจปัญหำหรือวิเครำะห์
ปัญหำ
ขั้นที่	2		ขั้นวำงแผน
แก้ปัญหำ
ขั้นที่	3	ขั้นด�ำเนินกำร
แก้ปัญหำ
ขั้นที่	4		ขั้นตรวจสอบ

ค	1.2	ป.3/2		วิเครำะห์
และแสดงวิธีหำค�ำตอบ
ของโจทย์ปัญหำและ
โจทย์ปัญหำระคนของ	
จ�ำนวนนับและศูนย์		
พร้อมทั้งตระหนัก	ถึง
ควำมสมเหตุสมผลของค�ำ
ตอบ	และสร้ำงโจทย์ได้

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ
กำรบวก	ลบ	คูณ	หำร
ระคนให้	สำมำรถ
วิเครำะห์โจทย์	หำค�ำตอบ
และแสดงวิธีท�ำพร้องทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบที่ได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ลูกใครเอ่ย ว	1.2	

เข้ำใจกระบวนกำร

และควำมส�ำคัญ

ของกำรถ่ำยทอด

ลักษณะทำงพันธุกรรม	

วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต

ควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพ	

กำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพ

ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์

และสิ่งแวดล้อม	

มีกระบวนกำรสืบเสำะ

หำควำมรู้

และจิตวิทยำศำสตร์	

สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้

และน�ำควำมรู้

ไปใช้ประโยชน์

ว	1.2	ป.3/1	อภิปรำย
ลักษณะต่ำง	ๆ	ของสิ่งมี
ชีวิตใกล้ตัว
ว	1.2	ป3/2	เปรียบ
เทียบและระบุลักษณะที่
คล้ำยคลึงกันของพ่อแม่
กับลูก

1.	อธิบำยลักษณะของสิ่ง
มีชีวิตใกล้ตัวบำงชนิด
2.	เปรียบเทียบลักษณะที่
แตกต่ำงหรือคล้ำยคลึงกัน
ของสิ่งมีชีวิต

กำรถ่ำยทอดลักษณะทำง
พันธุกรรมของมนุษย์

ว	1.2	ป3/2	เปรียบเทียบ 
และระบุลักษณะที่
คล้ำยคลึงกันของพ่อแม่
กับลูก
ป3/3	อธิบำยลักษณะที่
คล้ำยคลึงกันของพ่อแม่
กับลูกว่ำเป็นกำรถ่ำยทอด
ลักษณะทำงพันธุกรรม
และน�ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์

บอกลักษณะที่มีกำร
ถ่ำยทอดทำงพันธุกรรม
ของมนุษย์

กำรถ่ำยทอดลักษณะ
ทำงพนัธกุรรมของพชื	สัตว์	
และกำรน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

ว	1.2	ป3/3	อธิบำย
ลักษณะที่คล้ำยคลึงกัน 
ของพ่อแม่กับลูกว่ำ
เป็นกำรถ่ำยทอดลักษณะ
ทำงพันธุกรรม
และน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

น�ำควำมรู้เรื่องกำร
ถ่ำยทอดทำงพันธุกรรม
ของพืชและสัตว์
ไปใช้ประโยชน์
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ควำมสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ว	1.2	

เข้ำใจกระบวนกำร

และควำมส�ำคัญ

ของกำรถ่ำยทอด

ลักษณะทำงพันธุกรรม	

วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต

ควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพ	

กำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพ

ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์

และสิ่งแวดล้อม	

มีกระบวนกำรสืบเสำะ

หำควำมรู้

และจิตวิทยำศำสตร์	

สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้

และน�ำควำมรู้

ไปใช้ประโยชน์

ว	2.1	ป.	3/1	

ส�ำรวจสิ่งแวดล้อม

ในท้องถิ่นของตน

และอธิบำยควำมสัมพันธ์

ของสิ่งมีชีวิต

1.	บอกควำมหมำย

ของสิ่งแวดล้อม

2.	อธิบำยควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงสิ่งมีชีวิต

ในระบบนิเวศ

กำรปรับตัวของสัตว์ ว	1.2	ป.3/4	

สืบค้นข้อมูล	และอภิปรำย

เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบำงชนิด

ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว	

และที่ด�ำรงพันธุ์

มำจนถึงปัจจุบัน

1.	บอกกำรปรับตัว

ของสัตว์บำงชนิด

2.	บอกประโยชน์

ของกำรปรับตัว

ของสัตว์บำงชนิด

กำรปรับตัวของพืช บอกกำรปรับตัว

ของพืชบำงชนิด

ที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

สิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ 1.	บอกชนิดของสิ่งมีชีวิต

ที่ใกล้สูญพันธุ์

2.	บอกสำเหตุที่ท�ำให้

สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์

ท�ำไมสิ่งมีชีวิตจึงสูญพันธุ์ 1.	อธิบำยควำมหมำยของ

กำรสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

2.	บอกสำเหตุที่ท�ำให้สิ่งมี

ชีวิตสูญพันธุ์

3.	บอกตัวอย่ำงสิ่งมีชีวิต

ที่สูญพันธุ์ไปแล้วในอดีต

และบอกสำเหตุที่ท�ำให้

สิ่งมีชีวิตเหล่ำนั้นสูญพันธุ์

นกอพยพ ว	1.2	ป.3/4	

สืบค้นข้อมูล	และอภิปรำย

เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบำงชนิด

ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว	

และที่ด�ำรงพันธุ์

มำจนถึงปัจจุบัน

ว	2.1	ป.	3/1	

ส�ำรวจสิ่งแวดล้อม

ในท้องถิ่นของตน

และอธิบำยควำมสัมพันธ์

ของสิ่งมีชีวิต

บอกชนิดของนก

และปัจจัยที่ท�ำให้นก

อพยพย้ำยถิ่น
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ปลำอพยพ ว	1.2	

เข้ำใจกระบวนกำร

และควำมส�ำคัญ

ของกำรถ่ำยทอด

ลักษณะทำงพันธุกรรม	

วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต

ควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพ	

กำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพ

ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์

และสิ่งแวดล้อม	

มีกระบวนกำรสืบเสำะ

หำควำมรู้

และจิตวิทยำศำสตร์	

สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้

และน�ำควำมรู้

ไปใช้ประโยชน์
ว	2.1	
เข้ำใจสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น	ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงสิ่งแวดล้อม
กับสิ่งมีชีวิต	ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตต่ำง	ๆ	
ในระบบนิเวศ	

2.1	ป.	3/1	ส�ำรวจ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ของตน	และอธิบำย
ควำมสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม	
ว	2.1	ป.	3/1	ส�ำรวจ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ของตนและอธิบำย
ควำมสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม

บอกชนิดของปลำและ
ปัจจัยที่ท�ำให้ปลำอพยพ
ย้ำยถิ่น

สัตว์จ�ำศีล ว	2.1	ป.	3/1	ส�ำรวจ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ของตนและอธิบำย
ควำมสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม
ว	1.2	ป.3/4	สืบค้นข้อมูล
และอภิปรำยเกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิตบำงชนิด
ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว
และที่ด�ำรงพันธุ์
มำจนถึงปัจจุบัน

บอกสำเหตุกำรปรับตัว
ของสัตว์บำงชนิด

ทรัพยำกรธรรมชำติ
คืออะไร

ว	2.2	
เข้ำใจควำมส�ำคัญ
ของทรัพยำกรธรรมชำติ	
กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
ในระดับท้องถิ่น	ประเทศ	
และโลก	น�ำควำมรู้ไปใช ้
ในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

2.2		ป.3/1	
ส�ำรวจทรัพยำกรธรรมชำติ	
และอภิปรำยกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติ
ในท้องถิ่น

บอกควำมหมำย
และประเภทของ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
ในท้องถิ่น
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ประโยชน์ของ

ทรัพยำกรธรรมชำติ

ว	2.2	

เข้ำใจควำมส�ำคัญ

ของทรัพยำกรธรรมชำติ	

กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ

ในระดับท้องถิ่น	ประเทศ	

และโลก	น�ำควำมรู้ไปใช ้

ในกำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม

ว	2.2	ป	3/1ส�ำรวจ

ทรัพยำกรธรรมชำติ	

และอภิปรำยกำรใช้

ทรัพยำกรธรรมชำติใน

ท้องถิ่น

ว	2.2	ป	3/2ระบุกำรใช้

ทรัพยำกรธรรมชำติ	ที่ก่อ

ให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อม

ในท้องถิ่น

บอกกำรใช้ประโยชน์ของ

ทรัพยำกรธรรมชำติ

ปัญหำจำกกำรใช้

ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำง

ฟุ่มเฟือย

ว	2.2	ป	3/2	ระบุกำรใช้

ทรัพยำกรธรรมชำติ	ที่ก่อ

ให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อม

ในท้องถิ่น

1.	บอกสำเหตุของ

ปัญหำจำกกำรใช้

ทรัพยำกรธรรมชำติ

2.	บอกผลกระทบของกำร

ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ

ใช้ทรัพยำกรอย่ำงไรให้

ประหยัดและคุ้มค่ำ

ป	3/3		อภิปรำยและน�ำ

เสนอกำรใช้ทรัพยำกร	

ธรรมชำติอย่ำงประหยัด

คุ้มค่ำ	และมีส่วนร่วมใน

กำรปฏิบัติ

บอกวิธีกำรใช้ทรัพยำกร

อย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ

กำรอนุรักษ์สัตว์ป่ำ ว	2.2	ป.3/3	อภิปรำย

และน�ำเสนอกำรใช้

ทรัพยำกร	ธรรมชำติอย่ำง

ประหยัดคุ้มค่ำ	และมี

ส่วนร่วมในกำรปฏิบัติ

1.	บอกประโยชน์และโทษ

ของสัตว์ป่ำ

2.	บอกสำเหตุกำรลดลง

ของสัตว์ป่ำและวิธีกำร

อนุรักษ์ที่เหมำะสม

ส่วนประกอบของของเล่น
และของใช้

	ว	3.1		เข้ำใจสมบัติ
ของสำร	ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงสมบัติของสำร
กับโครงสร้ำงและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่ำงอนุภำค	
มีกระบวนกำรสืบเสำะ	
หำควำมรู้และจิตวิทยำ
ศำสตร์

ป	3/1	จ�ำแนกชนิดและ
สมบัติของวัสดุที่เป็นส่วน
ประกอบของของเล่น	
ของใช้	และอธิบำยกำรใช้
ประโยชน์ของวัสดุแต่ละ
ชนิด

1.	จ�ำแนกชนิดของวัสด ุ
ที่ใช้ท�ำของเล่นของใช้
2.	บอกประโยชน์ของวัสดุ
ที่ใช้ท�ำของเล่นของใช้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กำรเปลี่ยนแปลงของวัสดุ ว	3.	2	เข้ำใจหลักกำร
และธรรมชำติของกำร
เปลี่ยนแปลงสถำนะของ
สำร	กำรเกิดสำรละลำย	
กำรเกิดปฏิกิริยำ	มี
กระบวนกำรสืบเสำะ	
หำควำมรู้และจิตวิทยำ
ศำสตร์

ว	3.	2		ป.	3/	1	จ�ำแนก
ชนิดและสมบัติของวัสดุที่
เป็นส่วนประกอบของของ
เล่น	ของใช้

1.	ทดลองและอธิบำยวิธี
กำรเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
เมื่อออกแรงบีบ	บิด	ทุบ	
ดัด	ดึง	
2.	อธิบำยกำร
เปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อ
ท�ำให้วัสดุร้อนขึ้นหรือเย็น
ลง

ประโยชน์และอันตรำย
จำกวัสดุที่เปลี่ยนสภำพ

ว	3.2	เข้ำใจหลักกำร
และธรรมชำติของกำร
เปลี่ยนแปลงสถำนะ
ของสำร	กำรเกิด
สำรละลำย	กำรเกิด
ปฏิกิริยำ	มีกระบวนกำร
สืบเสำะ	หำควำมรู้
และจิตวิทยำศำสตร์

ว	3.2	ป.3/2	อภิปรำย
ประโยชน์และอันตรำยที่
อำจเกิดขึ้นเนื่องจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของวัสดุ

อธิบำยประโยชน์
และอันตรำยจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของวัสดุ

ผลของแรงที่กระท�ำต่อ

วัตถุ

ว	4.1	เข้ำใจธรรมชำติ

ของแรงแม่เหล็กไฟฟ้ำ	

แรงโน้มถ่วง	และแรง

นิวเคลียร์	มีกระบวนกำร

สืบเสำะหำควำมรู้	สื่อสำร

สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้

ไปใช้ประโยชน์

ว	4.1	ป.3/1	ทดลอง

และอธิบำยผลของกำร

ออกแรงที่กระท�ำต่อวัตถุ

อธิบำยผลของแรงที่

กระท�ำต่อวัตถุ

ท�ำไมวัตถุจึงตกสู่พื้น ว	4.1	เข้ำใจธรรมชำติ

ของแรงแม่เหล็กไฟฟ้ำ	

แรงโน้มถ่วง	และแรง

นิวเคลียร์	มีกระบวนกำร

สืบเสำะหำควำมรู้	สื่อสำร

สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำม

รู้ไปใช้ประโยชน์อย่ำงถูก

ต้องและมีคุณธรรม

ว	4.1	ป	3/2	ทดลองกำร

ตกของวัตถุสู่พื้นโลก	และ

อธิบำยแรงที่โลกดึงดูด

วัตถุ

1.	ทดลองและอธิบำยกำร

ตกของวัตถุสู่พื้นโลก	

2.	อธิบำยแรงดึงดูดของ

โลกที่มีผลวัตถุ

3.	บอกวิธีกำรวัดขนำด

ของแรงโดยใช้ตำชั่งสปริง
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

พลังงำนไฟฟ้ำมำจำกไหน ว	5.1		เข้ำใจควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงพลังงำนกับกำร

ด�ำรงชีวิต	กำรเปลี่ยน

รูปพลังงำน	ปฏิสัมพันธ์

ระหว่ำงสำรและพลังงำน		

ผลของกำรใช้พลังงำน

ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม	

มีกระบวนกำรสืบเสำะ

หำควำมรู้	สื่อสำรสิ่งที่

เรียนรู้และน�ำควำมรู้

ไปใช้ประโยชน์

ว	5.1	ป.3/1	บอกแหล่ง

พลังงำนธรรมชำติที่ใช้

ผลิตไฟฟ้ำ

1.	อธิบำยแหล่งพลังงำน

ธรรมชำติที่ใช้ผลิตไฟฟ้ำ

2.	ระบุแหล่งพลังงำน

ธรรมชำติที่มีจ�ำกัด

และแหล่งพลังงำน

ธรรมชำติหมุนเวียน

กำรใช้พลังงำนอย่ำง

ประหยัด

ว	5.1		เข้ำใจควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงพลังงำน

กับกำรด�ำรงชีวิต	

กำรเปลี่ยนรูปพลังงำน	

ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสำร

และพลังงำน		

ผลของกำรใช้พลังงำน

ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ว	5.1	ป	3/2	อธิบำย

ควำมส�ำคัญของพลังงำน

ไฟฟ้ำ	และเสนอวิธีกำรใช้

ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัดและ

ปลอดภัย

1.	บอกควำมส�ำคัญ

ของไฟฟ้ำ

2.	บอกวิธีกำรใช้พลังงำน

อย่ำงประหยัด

และปลอดภัย			

อำกำศ ว	6.1	
เข้ำใจกระบวนกำรต่ำงๆ	
ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก
และภำยนอกโลก	
ควำมสัมพันธ์ของ	
กระบวนกำรต่ำง	ๆ	
ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ภูมิอำกำศ	ภูมิประเทศ	
และสัณฐำนของโลก	
มีกระบวนกำร 
สือเสำะหำควำมรู้
และจิตวิทยำศำสตร์	
สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้
และน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

ป	3/2	สืบค้นข้อมูลและ
อภิปรำยส่วนประกอบของ
อำกำศและควำมส�ำคัญ
ของอำกำศ

1.	บอกองค์ประกอบ
ของอำกำศ	
และสมบัติของอำกำศ	
ที่อยู่รอบ	ๆ	ตัวเรำ
2.	บอกควำมส�ำคัญ
ของอำกำศ
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กำรเคลื่อนที่ของอำกำศ ว	6.1	
เข้ำใจกระบวนกำรต่ำงๆ	
ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก
และภำยนอกโลก	
ควำมสัมพันธ์ของ	
กระบวนกำรต่ำง	ๆ	
ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ภูมิอำกำศ	ภูมิประเทศ	
และสัณฐำนของโลก	
มีกระบวนกำร 
สือเสำะหำควำมรู้
และจิตวิทยำศำสตร์	
สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้
และน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

ว	6.1	ป	3/3	ทดลอง
อธิบำยกำรเคลื่อนที่ของ
อำกำศที่มีผลจำกควำม
แตกต่ำงของอุณหภูมิ

1.	ทดลองและอธิบำย
กำรเคลื่อนที่ของอำกำศได้
2.	บอกประโยชน์ของ
กำรเคลื่อนที่ของอำกำศได้

แหล่งน�้ำ ว.	6.1	ป.	3/1	ส�ำรวจและ
อธิบำยสมบัติทำงกำยภำพ
ของน�้ำจำกแหล่งน�้ำใน
ท้องถิ่นและน�ำควำมรู้ไป
ใช้ประโยชน์

บอกประเภท
ของแหล่งน�้ำ	และบอกวิธี
กำรดูแลแหล่งน�้ำ

ประโยชน์ของน�้ำ ว	6.1		ป.3/1	ส�ำรวจและ
อธิบำยสมบัติทำงกำยภำพ
ของน�้ำจำกแหล่งน�้ำใน
ท้องถิ่นและน�ำควำมรู้ไป
ใช้ประโยชน์

1.	บอกประโยชน์
ของแหล่งน�้ำ
และกำรน�ำน�้ำไปใช้
2.	บอกวิธีกำรใช้น�้ำ
อย่ำงประหยัดและรู้คุณค่ำ

สมบัติและคุณภำพของน�้ำ ว	6.1	
เข้ำใจกระบวนกำรต่ำงๆ	
ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก
และภำยนอกโลก	
ควำมสัมพันธ์ของ	
กระบวนกำรต่ำง	ๆ	
ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ภูมิอำกำศ	ภูมิประเทศ	
และสัณฐำนของโลก	
มีกระบวนกำร 
สือเสำะหำควำมรู้
และจิตวิทยำศำสตร์	
สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้
และน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

ว	6.1	ป	3/1	ส�ำรวจและ
อธิบำยสมบัติทำงกำยภำพ
ของน�้ำจำกแหล่งน�้ำใน
ท้องถิ่นและน�ำควำมรู้ไป
ใช้ประโยชน์

1.	บอกสมบัติของน�้ำใน
เรื่องสี	กลิ่น	และควำม
โปร่งใส
2.	บอกคุณภำพน�้ำ
จำกแหล่งน�้ำต่ำง	ๆ
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
โลก	ดวงอำทิตย์	และดวง
จันทร์

ว	7.1		เข้ำใจวิวัฒนำกำร
ของระบบสุริยะ	กำแล็กซี		
และเอกภพ		กำร
ปฏิสัมพันธ์ภำยในระบบ
สุริยะ		และผลต่อสิ่งมีชีวิต
บนโลก	มีกระบวนกำร
สืบเสำะ	หำควำมรู้และ
จิตวิทยำศำสตร์		กำร
สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และน�ำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์

ว	7.1	ป.3/1	สังเกต	และ
อธิบำยกำรขึ้นตกของดวง
อำทิตย์		ดวงจันทร์	กำร
เกิดกลำงวัน	กลำงคืน	
และกำรก�ำหนดทิศ

1.	อธิบำยกำรขึ้นและตก
ของดวงอำทิตย์และดวง
จันทร์
2.	บอกทิศโดยอำศัยกำร
ขึ้นและตกของดวงอำทิตย์
มำใช้ในกำรก�ำหนดทิศ
3.	อธิบำยผลของแสงและ
ควำมร้อนจำกดวงอำทิตย์
4.	อธิบำยกำรเกิดกลำงวัน
และกลำงคืน

มำรู้จักอุปกรณ์ทำง
วิทยำศำสตร์กันเถอะ

ว	8.	1	ใช้กระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์และ
จิตวิทยำศำสตร์ในกำรสืบ
เสำะหำควำมรู้	กำรแก้
ปัญหำ	รู้ว่ำปรำกฏกำรณ์
ทำงธรรมชำติที่เกิดขึ้น
ส่วนใหญ่มีรูปแบบที่
แน่นอน	สำมำรถอธิบำย
และตรวจสอบได้	ภำยใต้
ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่
ในช่วงเวลำนั้น	ๆ	เข้ำใจว่ำ	
วิทยำศำสตร์		เทคโนโลยี	
สังคม	และสิ่งแวดล้อมมี
ควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

ว	8.	1			ป.3/3	เลือกใช้
วัสดุ	อุปกรณ์	เครื่องมือ	 
ที่เหมำะสมในกำรส�ำรวจ
ตรวจสอบ	และบันทึก
ข้อมูล

บอกชื่อและวิธีใช้อุปกรณ์
ทำงวิทยำศำสตร์บำงชนิด

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

พระพุทธศำสนำรำกฐำน
ส�ำคัญของวัฒนธรรมไทย

มำตรฐำน		ส	1.1				รู้	
และเข้ำใจประวัติ	ควำม
ส�ำคัญ	ศำสดำ	หลักธรรม
ของพระพุทธศำสนำหรือ
ศำสนำที่ตนนับถือและ
ศำสนำอื่น	มีศรัทธำที่ถูก
ต้อง	ยึดมั่น	และปฏิบัติ
ตำมหลักธรรม	เพื่ออยู่ร่วม
กันอย่ำงสันติสุข

	ส	1.1		ป.	3/1		อธิบำย
ควำมส�ำคัญของพระพุทธ
ศำสนำ		หรือศำสนำ
ที่ตนนับถือ	ในฐำนะที่
เป็นรำกฐำนส�ำคัญของ
วัฒนธรรมไทย

1.	บอกควำมสัมพันธ์ของ
พระพุทธศำสนำกับกำร
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้																
2.	บอกควำมส�ำคัญของ
พระพุทธศำสนำ		ซึ่ง
เป็นรำกฐำนส�ำคัญของ
วัฒนธรรมไทยได้	
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

พระพุทธประวัติ มำตรฐำน		ส	1.1		

รู้และเข้ำใจประวัติ	

ควำมส�ำคัญ	ศำสดำ	

หลักธรรม

ของพระพุทธศำสนำ

หรือศำสนำที่ตนนับถือ

และศำสนำอื่น	

มีศรัทธำที่ถูกต้องยึดมั่น 

และปฏิบัติตำมหลักธรรม

เพื่ออยู่ร่วมกัน

อย่ำงสันติสุข

ส	1.1		ป.	3/2		สรุป 

พุทธประวัติตั้งแต ่

กำรบ�ำเพ็ญเพียรจนถึง

ปรินิพพำน		หรือประวัติ

ของศำสดำที่ตนนับถือ

ตำมที่ก�ำหนด

1.	บอกพุทธประวัติตั้งแต่

กำรบ�ำเพ็ญเพียรจนถึง

ปรินิพพำนได้				

2.	บอกข้อคิดจำกกำร

ศึกษำพุทธประวัติเพื่อน�ำ

ไปใช้ในกำรด�ำเนินชีวิตได้

ศำสนิกชนตัวอย่ำง มำตรฐำน		ส	1.1		

รู้และเข้ำใจประวัติ	

ควำมส�ำคัญ	ศำสดำ	

หลักธรรม

ของพระพุทธศำสนำ

หรือศำสนำที่ตนนับถือ

และศำสนำอื่น	

มีศรัทธำที่ถูกต้องยึดมั่น 

และปฏิบัติตำมหลักธรรม

เพื่ออยู่ร่วมกัน

อย่ำงสันติสุข

ส	1.1		ป.	3/3		ชื่นชม

และบอกแบบอย่ำง 

กำรด�ำเนินชีวิตและข้อคิด

จำกประวัติสำวก	ชำดก/

เรื่องเล่ำและศำสนิกชน

ตัวอย่ำงตำมที่ก�ำหนด

1.	บอกตอบค�ำถำม

เกี่ยวกับศำสนิกชน

ตัวอย่ำงได้												

2.	บอกแบบอย่ำงกำร

ด�ำเนินชีวิตและข้อคิดจำก

ศำสนิกชนตัวอย่ำงที่น�ำไป

ใช้ในกำรด�ำเนินชีวิตได้

หลักธรรมทำงพระพุทธ

ศำสนำ

มำตรฐำน		ส	1.1		

รู้และเข้ำใจประวัติ	

ควำมส�ำคัญ	ศำสดำ	

หลักธรรม

ของพระพุทธศำสนำ

หรือศำสนำที่ตนนับถือ

และศำสนำอื่น	

มีศรัทธำที่ถูกต้องยึดมั่น 

และปฏิบัติตำมหลักธรรม

เพื่ออยู่ร่วมกัน

อย่ำงสันติสุข

ส	1.1		ป.	3/4		บอก 

ควำมหมำย	ควำมส�ำคัญ

ของพระไตรปิฎก	หรือ

คัมภีร์ของศำสนำ 

ที่ตนนับถือ																																							

1.	บอกควำมหมำยควำม

ส�ำคัญของพระไตรปิฎกได้																																

2.	บอกวิธีแสดงควำม

เคำรพพระรัตนตรัยได้																																								

3.	บอกกำรปฏิบัติตนตำม

หลักโอวำท	3	ได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

ศำสนวัตถุ	ศำสนสถำน	

และศำสนบุคคล

มำตรฐำน		ส	1.1		

รู้และเข้ำใจประวัติ	

ควำมส�ำคัญ	ศำสดำ	

หลักธรรม

ของพระพุทธศำสนำ

หรือศำสนำที่ตนนับถือ

และศำสนำอื่น	

มีศรัทธำที่ถูกต้องยึดมั่น 

และปฏิบัติตำมหลักธรรม

เพื่ออยู่ร่วมกัน

อย่ำงสันติสุข

ส	1.1		ป.	3/7	บอกชื่อ	

ควำมส�ำคัญและปฏิบัติตน

ได้อย่ำงเหมำะสมต่อศำสน

วัตถุ			ศำสนสถำน	และ

ศำสนบุคคลของศำสนำ

อื่นๆ

1.	บอกชื่อ	ควำมส�ำคัญ

ของศำสนวตัถุ	ศำสนสถำน 

และ	ศำสนบุคคล 

ในศำสนำต่ำง	ๆ	ได้							

2.	บอกกำรปฏิบัติตน 

ที่เหมำะสมต่อศำสนวัตถุ								

ศำสนสถำน		และ 

ศำสนบุคคลในศำสนำ 

ต่ำง	ๆ	ได้

มรรยำทชำวพุทธ มำตรฐำน		ส	1.2		

เข้ำใจ	ตระหนัก

และปฏิบัติตน

เป็นศำสนิกชนที่ดี	

และธ�ำรงรกัษำ

พระพทุธศำสนำ		

หรือศำสนำที่ตนนับถือ

ส	1.2		ป.	3/1		ปฏิบัติตน

อย่ำงเหมำะสมต่อสำวก	

ศำสนสถำน	ศำสนวัตถุ

ของศำสนำที่ตนนับถือ	

ตำมที่ก�ำหนดได้ถูกต้อง

1.	บอกวิธีปฏิบัติตนตำม

มรรยำทต่ำง	ๆ	ของชำว

พุทธได้																		

2.	บอกประโยชน์ของกำร

ปฏิบัติตนตำมมรรยำท 

ชำวพุทธได้

ประเพณีและวัฒนธรรม

ในครอบครัวและท้องถิ่น

มำตรฐำน		ส	2.1		

เข้ำใจและปฏิบัติตน

ตำมหน้ำที่ของกำรเป็น

พลเมืองดี		มีค่ำนิยม

ที่ดีงำม	และธ�ำรงรักษำ

ประเพณีและวฒันธรรมไทย 

ด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน

ในสังคมไทยและสังคมโลก

อย่ำงสันติสุข		

ส	2.1		ป.	3/1		สรุป

ประโยชน์และปฏิบัติ

ตนตำมประเพณีและ

วัฒนธรรมในครอบครัว

และท้องถิ่น

1.	บอกวิธีปฏิบัติตน

ตำมประเพณี

และวัฒนธรรม

ในครอบครัว

ของสังคมไทยได้																											

2.	บอกวิธีกำรปฏิบัติตน 

ตำมประเพณี

และวัฒนธรรมไทย 

ในท้องถิ่นได้																																								

3.	บอกประโยชน์

ของกำรปฏบิติัตน

ตำมประเพณ ี

และวัฒนธรรม

ในครอบครัว

และท้องถิ่นได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

พฤติกรรมที่หลำกหลำย

ในสังคม

มำตรฐำน		ส	2.1		

เข้ำใจและปฏิบัติตน

ตำมหน้ำที่ของกำรเป็น

พลเมืองดี		มีค่ำนิยม

ที่ดีงำม	และธ�ำรงรักษำ

ประเพณีและวฒันธรรมไทย 

ด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน

ในสังคมไทยและสังคมโลก

อย่ำงสันติสุข					

ส	2.1		ป.	3/2		บอก

พฤติกรรมกำรด�ำเนินชีวิต

ของตนเอง	และผู้อื่นที่

อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่

หลำกหลำย

1.	บอกพฤติกรรมกำร

ด�ำเนินชีวิตของตนเอง	

และผู้อื่นที่อยู่ในกระแส

วัฒนธรรมอันหลำกหลำย

ได้											

2.	บอกสำเหตุที่ท�ำให้

พฤติกรรมกำรด�ำเนินชีวิต

ประจ�ำวันของตนเองและผู้

อื่นแตกต่ำงกันได้

วันหยุดรำชกำร มำตรฐำน		ส	2.1		

เข้ำใจและปฏิบัติตน

ตำมหน้ำที่ของกำรเป็น

พลเมืองดี		มีค่ำนิยม

ที่ดีงำม	และธ�ำรงรักษำ

ประเพณีและวฒันธรรมไทย 

ด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน

ในสังคมไทยและสังคมโลก

อย่ำงสันติสุข		

ส	2.1		ป.	3/3		อธิบำย

ควำมส�ำคัญของวันหยุด

รำชกำรที่ส�ำคัญ			

1.	บอกชือ่และควำมส�ำคัญ

ของวันหยุดรำชกำร 

ที่ส�ำคัญได้													

2.	บอกวิธีปฏิบัติตน 

ที่เหมำะสมต่อวันหยุด

รำชกำรส�ำคัญต่ำง	ๆ	ได้

บุคคลส�ำคัญในท้องถิ่น มำตรฐำน		ส	2.1		

เข้ำใจและปฏิบัติตน

ตำมหน้ำที่ของกำรเป็น

พลเมืองดี		มีค่ำนิยม

ที่ดีงำม	และธ�ำรงรักษำ

ประเพณีและวฒันธรรมไทย 

ด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน

ในสังคมไทยและสังคมโลก

อย่ำงสันติสุข		

ส	2.1		ป.	3/	4			

ยกตัวอย่ำงบุคคล

ซึ่งมีผลงำน

ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน

และท้องถิ่นของตน

1.	บอกชื่อและผลงำน

ของบุคคลที่ท�ำประโยชน์

แก่ชุมชนและท้องถิ่น

ของตนได้	

2.	บอกวิธีปฏิบัติตน

ตำมแบบอย่ำงของบุคคล

ซึ่งมีผลงำนเป็นประโยชน์

แก่ชุมชนและท้องถ่ินได้																																						
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

กำรเลือกผู้แทน มำตรฐำน	ส		2.2	
เข้ำใจระบบกำรเมือง
กำรปกครองในสังคม
ปัจจุบัน		ยึดมั่น	ศรัทธำ
และธ�ำรงรักษำ
ไว้ซึ่งกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

ส	2.2		ป.	3/1		
ระบุบทบำทหน้ำที่
ของสมำชิกของชุมชน
ในกำรมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่ำง	ๆ	
ตำมกระบวนกำร															
ประชำธิปไตย																																		
ส	2.2		ป.	3/2		
วิเครำะห์ควำมแตกต่ำง
ของกระบวนกำร
กำรตัดสินใจในชั้นเรียน
/โรงเรียน	และชุมชน
โดยวธีิกำรออกเสยีงโดยตรง
และกำรเลือกตัวแทน
ออกเสียง

1.	บอกบทบำท
และหน้ำที่ของสมำชิก
ในกำรมส่ีวนร่วมในกจิกรรม
ต่ำง	ๆ	ตำมกระบวนกำร
ประชำธิปไตยได้					
2.	บอกควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงกำรออกเสียง
โดยตรงและกำรเลือก
ตัวแทนออกเสียงได้																					
3.	บอกวิธีกำรเลือก
ตัวแทนอย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสมได้		
4.	บอกควำมส�ำคัญ
และประโยชน์
ของกำรเลือกตัวแทน
อย่ำงถูกต้องเหมำะสมได้

กำรเปลี่ยนแปลงผู้น�ำ มำตรฐำน	ส		2.2	
เข้ำใจระบบกำรเมือง
กำรปกครองในสังคม
ปัจจุบัน		ยึดมั่น	ศรัทธำ
และธ�ำรงรักษำ
ไว้ซึ่งกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

ส	2.2		ป.	3/3		
ยกตัวอย่ำง
กำรเปลี่ยนแปลง
ในชั้นเรียน/โรงเรียน
และชุมชน	
ที่เป็นผลจำกกำรตัดสินใจ
ของบุคคลและกลุ่ม

1.	บอกตัวอย่ำง
กำรเปลี่ยนแปลง
ในชั้นเรียนที่เป็นผลจำก
กำรตัดสินใจของบุคคล
และกลุ่มได้	

กำรเลือกใช้สินค้ำ	และ
บริกำร

มำตรฐำน	ส	3.1		
เข้ำใจและสำมำรถบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรในกำร
ผลิตและกำรบริโภค	กำร
ใช้ทรัพยำกร	ที่มีอยู่จ�ำกัด
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และคุ้มค่ำ	รวมทั้งเข้ำใจ
หลักกำรของเศรษฐกิจ
พอเพียง	เพื่อกำรด�ำรง
ชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ		

ส	3.1		ป.	3/1		
จ�ำแนกควำมต้องกำร
และควำมจ�ำเป็นในกำรใช้
สินค้ำและบริกำร
ในกำรด�ำรงชีวิต													

1.	บอกควำมหมำยควำม
ส�ำคัญของสินค้ำที่เรียกว่ำ 
ปัจจัย	4	ได้								
2.	บอกชื่อสินค้ำที่จ�ำเป็น
และไม่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำรง
ชีวิตได้													
3.	บอกหลักกำรเลือก
สินค้ำที่จ�ำเป็นในกำรด�ำรง
ชีวิตได้		
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กำรใช้จ่ำยที่เหมำะสม มำตรฐำน	ส	3.1		
เข้ำใจและสำมำรถบริหำร
จัดกำรทรัพยำกร
ในกำรผลิตและกำรบริโภค	
กำรใช้ทรัพยำกร	
ที่มีอยู่จ�ำกัดได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ	
รวมทั้งเข้ำใจหลักกำร
ของเศรษฐกิจพอเพียง	
เพื่อกำรด�ำรงชีวิต
อย่ำงมีดุลยภำพ			

ส	3.1		ป.	3/2		วิเครำะห์
กำรใช้จ่ำยของตนเอง

1.	วิเครำะห์กำรใช้จ่ำย
ของตนเองที่จ�ำเป็น
และเหมำะสมได้																
2.	บอกหลักกำรวำงแผน
กำรใช้จ่ำยเงินที่จ�ำเป็นได้																					
3.	บอกกำรวำงแผน
หำรำยได้ที่สุจริตและ
เหมำะสมได้																						
4.		บอกกำรวำงแผน
น�ำเงินที่เหลือจ่ำยมำใช้
อย่ำงเหมำะสมได้

กำรบริกำรจัดกำร
ทรัพยำกร

มำตรฐำน	ส	3.2		
เข้ำใจระบบและสถำบัน
ทำงเศรษฐกิจต่ำง	ๆ	
ควำมสัมพันธ์ทำง
เศรษฐกิจและควำมจ�ำเป็น
ของกำรร่วมมือกัน
ทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก	

	ส	3.2		ป.	3/1		บอก
สินค้ำและบริกำรที่รัฐ
จัดหำและให้บริกำรแก่
ประชำชน

1.		บอกชื่อสินค้ำและ
บริกำรที่รัฐจัดหำและให้
บริกำรแก่ประชำชนได้			
2.		บอกควำมส�ำคัญและ
ควำมจ�ำเป็นของสินค้ำ
และบริกำรที่รัฐจัดหำเพื่อ
บริกำรแก่ประชำชนได้

ภำษีเพื่อประชำชน มำตรฐำน	ส	3.2		
เข้ำใจระบบและสถำบัน
ทำงเศรษฐกิจต่ำง	ๆ	
ควำมสัมพันธ์ทำง
เศรษฐกิจและควำมจ�ำเป็น
ของกำรร่วมมือกัน
ทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก		

ส	3.2		ป.	3/2		บอก
ควำมส�ำคัญของภำษีและ
บทบำทของประชำชน
ในกำรเสียภำษี

1.		บอกควำมหมำยและ
ควำมส�ำคัญของภำษีได	้																												
2.		บอกควำมหมำยและ
ประเภทของภำษีทำงตรง
และภำษีทำงอ้อมได้			
3.	บอกบทบำทและหน้ำที่
ของประชำชนในกำรเสีย
ภำษีได้

ที่มำของศักรำช มำตรฐำน		ส	4.1		

เข้ำใจควำมหมำย	

ควำมส�ำคัญของเวลำ	

และยุคสมัย

ทำงประวัติศำสตร ์

สำมำรถใช้วิธีกำร

ทำงประวัติศำสตร์

มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์

ต่ำง	ๆ	อย่ำงเป็นระบบ				

ส	4.1		ป.	3/1		

เทียบศักรำชที่ส�ำคัญ

ตำมปฏิทินที่ใช้ในชีวิต

ประจ�ำวัน

1.	บอกที่มำ

ของพุทธศักรำช

และคริสต์ศักรำช

ที่ปรำกฏในปฏิทินได้						

2.	บอกวิธีกำรเทียบ 

พ.ศ.	เป็น	ค.ศ.	หรือ	

ค.ศ.	เป็น	พ.ศ.	ได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

ที่มำของศักรำช มำตรฐำน		ส	4.1		
เข้ำใจควำมหมำย	
ควำมส�ำคัญของเวลำ	
และยุคสมัย
ทำงประวัติศำสตร ์
สำมำรถใช้วิธีกำร
ทำงประวัติศำสตร์
มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์
ต่ำง	ๆ	อย่ำงเป็นระบบ				

ส	4.1	ป.	3/1		
เทียบศักรำชที่ส�ำคัญ
ตำมปฏิทินที่ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน

1.	บอกที่มำ
ของพุทธศักรำช
และคริสต์ศักรำช
ที่ปรำกฏในปฏิทินได้						
2.	บอกวิธีกำรเทียบ 
พ.ศ.	เป็น	ค.ศ.	หรือ	
ค.ศ.	เป็น	พ.ศ.	ได้

วิธีกำรสืบค้นเหตุกำรณ์
ส�ำคัญของโรงเรียน

มำตรฐำน		ส	4.1		
เข้ำใจควำมหมำย	
ควำมส�ำคัญของเวลำ	
และยุคสมัย
ทำงประวัติศำสตร ์
สำมำรถใช้วิธีกำร
ทำงประวัติศำสตร์
มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์
ต่ำง	ๆ	อย่ำงเป็นระบบ		

ส	4.1	ป.	3/2		
แสดงล�ำดับเหตุกำรณ์
ส�ำคัญของโรงเรียน
และชุมชนโดยระบุ
หลักฐำนและแหล่งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง

1.	บอกชื่อหลักฐำนและ
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในกำร
สืบค้นเหตุกำรณ์ส�ำคัญ
ของโรงเรียนและชุมชนได้																	
2.	บอกวิธีกำรสืบค้น
เหตุกำรณ์ส�ำคัญของ
โรงเรียนและชุมชนโดยใช้
หลักฐำนและแหล่งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องได้		
3.	บอกควำมหมำยของ
เส้นเวลำ	(Time	Line)	ได ้
4.	ใช้เส้นเวลำ(Time	Line)	
ล�ำดับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น
ในโรงเรียนและชุมชนได้

ก�ำเนิดชุมชน มำตรฐำน		ส	4.2			
เข้ำใจพัฒนำกำร
ของมนุษยชำติจำกอดีต 
จนถึงปัจจุบัน	
ในด้ำนควำมสัมพันธ์
และกำรเปลี่ยนแปลง
ของเหตุกำรณ์
อย่ำงต่อเนื่อง	ตระหนักถึง
ควำมส�ำคัญและสำมำรถ
วิเครำะห์ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น															

ส	4.2	ป.	3/1		
ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อกำรตั้งถิ่นฐำน
และพัฒนำกำรของชุมชน

1.		บอกปัจจัยทำง
ภูมิศำสตร์ที่มีอิทธิพล
ต่อกำรตั้งถิ่นฐำนและ
พัฒนำกำรของชุมชนได้														
2.		บอกปัจจัยทำง
สังคมที่มีอิทธิพลต่อ
กำรตั้งถิ่นฐำนและ
พัฒนำกำรของชุมชนได	้																													
3.		บอกพัฒนำกำรในกำร
ตั้งถิ่นฐำนของชุมชนไทย
จำกอดีตจนถึงปัจจุบันได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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วัฒนธรรมในชุมชน	 มำตรฐำน		ส	4.2			
เข้ำใจพัฒนำกำร
ของมนุษยชำติจำกอดีต 
จนถึงปัจจุบัน	
ในด้ำนควำมสัมพันธ์
และกำรเปลี่ยนแปลง
ของเหตุกำรณ์
อย่ำงต่อเนื่อง	ตระหนักถึง
ควำมส�ำคัญและสำมำรถ
วิเครำะห์ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น	

ส	4.2		ป.	3/2		 
สรุปลักษณะที่ส�ำคัญ
ของขนบธรรมเนียม
ประเพณี	และวัฒนธรรม 
ของชุมชน																													
ส	4.2		ป.	3/3	 
เปรยีบเทยีบควำมเหมอืน
และควำมต่ำงทำง
วัฒนธรรมของชุมชน
ตนเองกับชุมชนอื่น	ๆ										

1.	บอกชื่อ	ลักษณะ
ส�ำคัญของประเพณีและ
วัฒนธรรมในชุมชน 
ต่ำง	ๆ	ที่เกิดจำกปัจจัย
ทำงภูมิศำสตร์และ
ปัจจัยทำงสังคมได้																				
2.	บอกควำมเหมือนและ
ควำมต่ำงของวัฒนธรรม
ในชุมชนต่ำง	ๆ	ได้				
3.	บอกคุณค่ำของ
วัฒนธรรมในชุมชน 
ต่ำงๆ		ได้

ปฐมกษัตริย์ไทย มำตรฐำน		ส	4.3		
เข้ำใจควำมเป็นมำ
ของชำติไทย	วัฒนธรรม	
ภูมิปัญญำไทย	มีควำมรัก		
ควำมภูมิใจและธ�ำรง
ควำมเป็นไทย	

ส	4.3		ป.	3/1	
ระบุพระนำม
และพระรำชกรณียกิจ
โดยสังเขป
ของพระมหำกษัตริย์ไทย
ที่เป็นผู้สถำปนำอำณำจักร
ไทย

1.	บอกพระนำมและพระ
รำชกรณียกิจของพระ
มหำกษัตริย์ผู้สถำปนำ
อำณำจักรไทยในสมัย
ต่ำง	ๆ	ได้						
2.	บอกพระมหำกรณุำธิคณุ
ของพระมหำกษัตริย์
แต่ละพระองค์ทีม่ต่ีอรำษฎร 
และประเทศชำติได้												
3.	บอกสิ่งที่ชำวไทย
ควรปฏิบัติเพื่อเป็นกำร
น้อมร�ำลกึถงึ
พระมหำกรณุำธิคณุ

ร่มเกล้ำชำวไทย มำตรฐำน		ส	4.3		
เข้ำใจควำมเป็นมำ
ของชำติไทย	วัฒนธรรม	
ภูมิปัญญำไทย	มีควำมรัก		
ควำมภูมิใจและธ�ำรง
ควำมเป็นไทย	

ส	4.3		ป.	3/1		ระบุ
พระนำมและพระรำช
กรณียกิจโดยสังเขปของ
พระมหำกษัตริย์ไทยที่เป็น
ผู้สถำปนำอำณำจักรไทย

1.	บอกพระรำชประวัติ
และพระรำชกรณียกิจ
ของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชได้												
2.	บอกพระรำชประวัติ
และพระรำชกรณียกิจของ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถได้																		
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

3.	บอกพระมหำกรณุำธิคณุ 
ของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช	และสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ ์
พระบรมรำชินีนำถที่มีต่อ
รำษฎรและประเทศชำติได้																									 
4.	บอกสิ่งที่ชำวไทย 
ควรปฏิบัติเพื่อเป็นกำร 
น้อมร�ำลึกถึงพระมหำ- 
กรุณำธิคุณของพระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช	และ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถได้																																						

บรรพบุรุษไทย	ผู้ปกป้อง
ประเทศชำติ

มำตรฐำน		ส	4.3	
เข้ำใจควำมเป็นมำ
ของชำติไทย	วัฒนธรรม	
ภูมิปัญญำไทย	มีควำมรัก		
ควำมภูมิใจและธ�ำรง
ควำมเป็นไทย		

ส	4.3		ป.	3/3		
เล่ำวีรกรรมของบรรพบุรุษ
ไทยที่มีส่วนปกป้อง
ประเทศชำติ

1.	บอกประวัติและ
วีรกรรมของบรรพบุรุษ
ไทยที่มีส่วนปกป้อง
ประเทศชำติได้																									
2.	บอกแบบอย่ำง
คุณธรรมของบรรพบุรุษ
ไทยที่น�ำไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้																							
3.	บอกหน้ำที่อันพึงปฏิบัติ
ของตนเองเพื่อสร้ำงควำม
มั่นคงแก่ชำติได้											

แผนผัง	แผนที่	และ
ภำพถ่ำย

มำตรฐำน		5.1		
เข้ำใจลักษณะของโลก
ทำงกำยภำพ	
และควำมสัมพันธ์
ของสรรพสิ่ง
ซึ่งมีผลต่อกันและกัน	
ในระบบของธรรมชำติ		
ใช้แผนที่และเครื่องมือ	

ส	5.1		ป.	3/1		
ใช้แผนที่	แผนผัง		
และภำพถ่ำย
ในกำรหำข้อมูล
ทำงภูมิศำสตร์ในชุมชน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ																		
ส	5.1		ป.	3/2		เขียน
แผนผังง่ำยๆ	เพื่อแสดง	

1.	บอกควำมหมำย
และประโยชน์ของแผนที่		
แผนผัง	ภำพถ่ำยได้						
2.	ใช้แผนที่	แผนผัง	
และภำพถ่ำยในกำรหำ
ข้อมูลทำงภูมิศำสตร์
ในชุมชนได้แผนผังได้																					
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

ทำงภูมิศำสตร์

ในกำรค้นหำ	วิเครำะห์		

สรุป	และใช้ข้อมูล

ภูมิสำรสนเทศ

อย่ำงมีประสิทธิภำพ	

ต�ำแหน่งที่ตั้งของสถำนที่

ส�ำคัญในบริเวณโรงเรียน

และชุมชน	

3.	บอกต�ำแหน่งที่ตั้งของ

สถำนที่ส�ำคัญในบริเวณ

โรงเรียนและชุมชน

จำกกำรดูแผนผังได้							

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

แวดล้อมในชุมชน

มำตรฐำน		5.1		

เข้ำใจลักษณะของโลก

ทำงกำยภำพ	และ

ควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง

ซึ่งมีผลต่อกันและกัน	

ในระบบของธรรมชำติ		

ใช้แผนที่และเครื่องมือ

ทำงภูมิศำสตร์ในกำร

ค้นหำ	วิเครำะห์		

สรุป	และใช้ข้อมูล

ภูมิสำรสนเทศ

อย่ำงมีประสิทธิภำพ					

ส	5.1		ป.3/3		บอกควำม

สัมพันธ์ของลักษณะ				

กำยภำพกับลักษณะทำง

สังคมของชุมชน

1.	บอกควำมหมำย		

ลักษณะของโลก

ทำงกำยภำพ	ภูมิประเทศ

และภูมิอำกำศได้																												

2.	บอกลักษณะทำง

ภูมิประเทศที่มีผลต่อ

สภำพสังคมในชุมชนได้									

3.	บอกลักษณะทำงภูมิ

อำกำศที่มีผลต่อสภำพ

สังคมในชุมนได้		

กำรเปลี่ยนแปลงของ

สภำพแวดล้อมในชุมชน

มำตรฐำน		5.2	

เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง

มนุษย์กับสภำพแวดล้อม

ทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิด

กำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรม		

มีจิตส�ำนึกและมีส่วนร่วม

ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร

และสิ่งแวดล้อม	

เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน			

   

ส	5.2		ป.	3/1			

เปรียบเทียบกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพ

แวดล้อมในชุมชน

จำกอดีตถึงปัจจุบัน

1.	บอกควำมหมำยและ

ส่วนประกอบ	ควำมส�ำคัญ

ของสภำพแวดล้อม

ในชุมชนได้																																

2.	เปรียบเทียบกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพ

แวดล้อมในชุมชนจำกอดีต

ถึงปัจจุบันได้

กำรพึ่งพำสิ่งแวดล้อม ส	5.2		ป.	3/2		

อธิบำย

กำรพึ่งพำสิ่งแวดล้อม				

และทรัพยำกรธรรมชำติ

ในกำรสนองควำมต้องกำร

พื้นฐำนของมนุษย์	

และกำรประกอบอำชีพ

1.	บอกควำมต้องกำร

พื้นฐำนของมนุษย์

ในกำรด�ำรงชีวิตได้																																																								

2.	บอกลักษณะของกำร

พึ่งพำสิ่งแวดล้อมในกำร

ด�ำรงชีวิต	ของมนุษย์ได้																																																			
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

3.	บอกกำรประกอบ											
อำชีพที่เป็นผลจำกสภำพ
แวดล้อมทำงธรรมชำติใน
ชุมชนได้	
4.	บอกคุณค่ำควำมส�ำคัญ
ของสิ่งแวดล้อมทำง
ธรรมชำติที่มีต่อชุมชนได้					

มลพิษ...ภัยต่อชีวิตมนุษย์ มำตรฐำน		5.2	

เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง

มนุษย์กับสภำพแวดล้อม

ทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิด

กำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรม		

มีจิตส�ำนึกและมีส่วนร่วม

ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร

และสิ่งแวดล้อม	

เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน   

ส	5.2		ป.	3/3		
อธิบำยเกี่ยวกับมลพิษ
และกำรก่อให้เกิดมลพิษ
โดยมนุษย์

1.	บอกควำมหมำยของ 
มลพิษ	และมลพิษที่เกิด 
จำกกำรกระท�ำของ 
มนุษย์ได้																																						
2.	บอกวิธีป้องกันและ
แก้ไขปัญหำที่เกิดจำก 
มลพิษได้																						
3.	บอกวิธีปฏิบัติเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำงธรรมชำติในชุมชนได้

วิถีชีวิตเมืองและชนบท ส	5.2		ป.	3/4			
อธิบำยควำมแตกต่ำง
ของเมืองและชนบท

1.	บอกลักษณะของ 
ชุมชนในเมืองได้
2.	บอกลักษณะของ
ชุมชนในชนบทได้																																						
3.	เปรียบเทียบควำม 
แตกต่ำงของกำรด�ำรงชีวิต
ในเมืองและกำรด�ำรงชีวิต
ในชนบทได้

สิ่งแวดล้อมเปลี่ยน...
ชุมชนเปลี่ยน

	ส	5.2				ป.	3/5			
ตระหนักถึงกำร
เปลี่ยนแปลงของสิ่ง
แวดล้อมในชุมชน		

1.	บอกกำรเพิ่มของ
สิ่งแวด	ล้อมที่ท�ำให้
ชุมชนเปล่ียนแปลง																		
2.	บอกกำรสูญเสีย
ของสิ่งแวดล้อมที่ท�ำให้
ชุมชนเปลี่ยนแปลงได้											
3.	บอกผลดีและผลเสีย
ของกำรเปลี่ยนแปลงสิ่ง
แวดล้อมในชุมชนได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

เพศศึกษำ พ	2.1	เข้ำใจและเห็น

คุณค่ำตนเอง	ครอบครัว	

เพศศึกษำ	และมีทักษะใน

กำรด�ำรงชีวิต

1.	ระบุพฤติกรรม

ที่เหมำะสมกับเพศ

2.	ควำมภำคภูมิใจ

ในควำมเป็นเพศหญิง

หรือเพศชำย

1.	ระบุพฤติกรรม

ที่เหมำะสมกับเพศ

ได้ถูกต้อง

2.	บอกควำมภำคภูมิใจ

ในควำมเป็นเพศหญิง

หรือเพศชำยได้

กำรเจริญเติบโตของ

ร่ำงกำย

พ	1.1		เข้ำใจธรรมชำติ

ของกำรเจริญเติบโตและ

พัฒนำกำรของมนุษย์

1.	อธิบำยลักษณะและ

กำรเจริญเติบโตของ

ร่ำงกำยมนุษย์

2.	เปรียบเทียบกำรเจริญ

เติบโตของตนเองกับ

เกณฑ์มำตรฐำน

3.	ระบุปัจจัยที่มีผลต่อ 

กำรเจริญเติบโต

1.	อธิบำยลักษณะและ

กำรเจริญเติบโตของ

ร่ำงกำยมนุษย์ได้

2.	สำมำรถเปรียบเทียบ

กำรเจริญเติบโตของตนเอง 

กับเกณฑ์มำตรฐำน

ได้ถูกต้อง

3.	บอกปัจจัยที่มีผลต่อ

กำรเจริญเติบโตได้

ชีวิตและครอบครัว พ	2.1		เข้ำใจและเห็น

คุณค่ำตนเอง	ครอบครัว	

เพศศึกษำ	และมีทักษะใน

กำรด�ำรงชีวิต

1.	เข้ำใจควำมส�ำคัญ

และควำมแตกต่ำงของ

ครอบครัวที่มีต่อตนเอง2.	

กำรสร้ำงสัมพันธภำพ

ภำยในครอบครัวและกลุ่ม

เพื่อน3.	บอกวิธีหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมที่น�ำไปสู่กำรถูก

ล่วงละเมิดทำงเพศ

1.	อธิบำยควำมส�ำคัญ

และควำมแตกต่ำงของ

ครอบครัวที่มีต่อตนเองได้

2.	อธิบำยวิธีสร้ำง

สัมพันธภำพภำยใน

ครอบครวัและกลุ่มเพือ่นได้

3.	บอกวิธีหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมที่น�ำไปสู่กำร

ถูกล่วงละเมิดทำงเพศได้

ห่ำงไกลโรค พ	4.1	

เห็นคุณค่ำ	และมีทักษะ

ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ		

กำรด�ำรงสุขภำพ		

กำรป้องกันโรค	และ			

กำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพ

เพื่อสุขภำพ

1.	อธิบำยกำรติดต่อและ

วิธีกำรป้องกันกำรแพร่

กระจำยโรค

2.	จ�ำแนกอำหำรหลัก	

5	หมู่ได้

3.	เลือกกินอำหำร

ที่หลำกหลำยครบ	5	หมู่

ในสัดส่วนที่เหมำะสม

1.	ตอบค�ำถำมกำรสร้ำง

เสริมสุขภำพ	โรคติดต่อ

และวิธีป้องกันกำรแพร่

กระจำยโรค
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เทคนิคกำรสร้ำงงำน
ทัศนศิลป์

มำตรฐำน	ศ	1.1		
สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์
ตำมจินตนำกำร	
และควำมคิดสร้ำงสรรค์	
วิเครำะห์	วิพำกษ์	วิจำรณ์
คุณค่ำงำนทัศนศิลป์	
ถ่ำยทอดควำมรู้สึก
ควำมคิดต่องำนศิลปะ
อย่ำงอิสระ	ชื่นชม	และ
ประยกุต์ใช้ในชีวติประจ�ำวนั

ตัวชี้วัด	ศ1.1	ป.1/3มี
ทักษะพื้นฐำนในกำรใช้
วัสดุ	อุปกรณ์สร้ำงงำน
ทัศนศิลป์

มีทักษะพื้นฐำนในกำรใช้
วัสดุ	อุปกรณ์สร้ำงงำน
ทัศนศิลป์

พื้นฐำนงำนทัศนศิลป์ มำตรฐำน	ศ	1.1		
สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์
ตำมจินตนำกำร	
และควำมคิดสร้ำงสรรค์	
วิเครำะห์	วิพำกษ์	วิจำรณ ์
คุณค่ำงำนทัศนศิลป์	
ถ่ำยทอดควำมรู้สึก	ควำม
คิดต่องำนศิลปะ
อย่ำงอิสระ	ชื่นชม	
และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ�ำวัน

ตัวชี้วัด		ศ1.1	ป.1/4
สร้ำงงำนทัศนศิลป์
โดยกำรทดลองใช้สี
ด้วยเทคนิคง่ำย	ๆ

สร้ำงงำนทัศนศิลป์
โดยกำรทดลองใช้สี
ด้วยเทคนิคง่ำยๆ

วัสดุอุปกรณ์สร้ำงงำน
ทัศนศิลป์

มำตรฐำน	ศ	1.1		
สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์
ตำมจินตนำกำร	
และควำมคิดสร้ำงสรรค์	
วิเครำะห์	วิพำกษ์	วจิำรณ์ 
คุณค่ำงำนทัศนศิลป์	
ถ่ำยทอดควำมรู้สึก	
ควำมคิดต่องำนศิลปะ
อย่ำงอิสระ	ชื่นชม	
และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ�ำวัน

ตัวชี้วัด	ศ1.1	ป.1/5
วำดภำพระบำยสีภำพ
ธรรมชำติตำมควำมรู้สึก
ของตนเอง

วำดภำพระบำยสีภำพ
ธรรมชำติตำมควำมรู้สึก
ของตนเอง

เทคนิคกำรสร้ำงงำน
ทัศนศิลป์

มำตรฐำน	ศ	1.1		
สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์
ตำมจินตนำกำร	
และควำมคิดสร้ำงสรรค์

ตัวชี้วัด	ศ1.1	ป.
2/1บรรยำยรูปร่ำง	
รูปทรงที่พบในธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

บรรยำยรูปร่ำง	รูปทรง
ที่พบในธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วิเครำะห์	วิพำกษ์	วิจำรณ์	
คุณค่ำงำนทัศนศิลป์	
ถ่ำยทอดควำมรู้สึก	
ควำมคิดต่องำนศิลปะ
อย่ำงอิสระ	ชื่นชม	
และประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กำรท�ำงำนเพื่อช่วยเหลือ
ตนเอง	ครอบครัวและส่วน
รวม

ง	1.1		เข้ำใจกำรท�ำงำน	
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์	
มีทักษะกระบวนกำร
ท�ำงำน	ทักษะกำรจัดกำร	
ทักษะกระบวนกำร
แก้ปัญหำ	ทักษะกำร
ท�ำงำนร่วมกัน	และทักษะ
กำรแสวงหำควำมรู้	
มีคุณธรรม	และลักษณะ
นิสัยในกำรท�ำงำน	
มีจิตส�ำนึกในกำรใช้
พลังงำน	ทรัพยำกร	และ
สิ่งแวดล้อม	เพื่อกำรด�ำรง
ชีวิตและครอบครัว

1.	อธิบำยวิธีกำรและ
ประโยชน์กำรท�ำงำน
เพื่อช่วยเหลือตนเอง	
ครอบครัวและส่วนรวม
2.	ใช้วัสดุ	เครื่องมือ
ตรงกับลักษณะงำน
อุปกรณ์
3.	ท�ำงำนอย่ำงเป็น
ขั้นตอนตำมกระบวนกำร
ท�ำงำนด้วยควำมสะอำด	
ควำมรอบคอบ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1.	รู้จักเลือกใช้เสื้อผ้ำ
ได้ถูกกำละเทศะ
2.	อธิบำยวิธีดูแลรักษำ
และกำรท�ำควำมสะอำด
เสื้อผ้ำ
3.	อธิบำยวิธีกำรดูแล
และรักษำท�ำควำมสะอำด
สถำนที่ที่ใช้ร่วมกันได้

สวนครัวในบ้ำน ง	1.1		เข้ำใจกำรท�ำงำน	
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์	
มีทักษะกระบวนกำร
ท�ำงำน	ทักษะกำรจัดกำร	
ทักษะกระบวนกำร
แก้ปัญหำ	ทักษะกำร
ท�ำงำนร่วมกัน	และทักษะ
กำรแสวงหำควำมรู้	
มีคุณธรรม	และลักษณะ
นิสัยในกำรท�ำงำน	
มีจิตส�ำนึกในกำรใช้

1.อธิบำยวิธีกำร
และประโยชน์กำรท�ำงำน
เพื่อช่วยเหลือตนเอง	
ครอบครัวและส่วนรวม
2.	ใช้วัสดุ	อุปกรณ์
และเครื่องมือตรงกับ
ลักษณะงำน 
3.	ท�ำงำนอย่ำงเป็นขัน้ตอน
ตำมกระบวนกำรท�ำงำน
ด้วยควำมสะอำด	
ควำมรอบคอบ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1.	เห็นควำมส�ำคัญของ
กำรผักสวนครัว
2.	เลือกใช้เครื่องมือ
กำรเกษตรเหมำะสมกับ
ลักษณะงำนและกำรดูแล
รักษำอุปกรณ์กำรเกษตร
ได้
3.	อธิบำยวิธีกำรปลูกพืช
สวนครัวกำรเลือกพันธุ์พืช		
กำรเตรียมดินกำรปลูก	

กำรบ�ำรุงรักษำ	และกำร

เก็บผลผลิต
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

พลังงำน	ทรัพยำกร	

และสิ่งแวดล้อม	เพื่อกำร

ด�ำรงชีวิตและครอบครัว

กำรบ�ำรุงรักษำของเล่น

และซ่อมแซมของใช้

ส่วนตัว

ง	1.1		เข้ำใจกำรท�ำงำน	

มีควำมคิดสร้ำงสรรค์	

มีทักษะกระบวนกำร

ท�ำงำน	ทักษะกำรจัดกำร	

ทักษะกระบวนกำร	ทักษะ

กระบวนกำรแก้ปัญหำ	

ทักษะกำรท�ำงำนร่วมกัน	

และทักษะกำรแสวงหำ

ควำมรู้	มีคุณธรรม	และ

ลักษณะนิสัยในกำรท�ำงำน	

มีจิตส�ำนึกในกำรใช้

พลังงำน	ทรัพยำกร	และ

สิ่งแวดล้อม	เพื่อกำรด�ำรง

ชีวิตและครอบครัว

1.	อธิบำยวิธีกำร

และประโยชน์กำรท�ำงำน

เพื่อช่วยเหลือตนเอง	

ครอบครัวและส่วนรวม

2.	ใช้วัสดุ	อุปกรณ์

และเครื่องมือตรงกับ

ลักษณะงำน

3.	ท�ำงำนอย่ำงเป็น

ขั้นตอนตำมกระบวนกำร

ท�ำงำนด้วยควำมสะอำด	

ควำมรอบคอบและ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1.	อธิบำยวิธีกำรใช้วัสดุ

อุปกรณ์เครื่องมือช่ำง	

กำรบ�ำรุงรักษำ

2.	สำมำรถซ่อมแซม

ของเล่นของใช้ส่วนตัวได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

School	Subjects มำตรฐำน	ต	1.1	เข้ำใจ

และตีควำมเรื่องที่ฟังและ

อ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำงๆ	

และแสดงควำมคิดเห็น

อย่ำงมีเหตุผล

มำตรฐำน	ต.1.2	มีทักษะ 

ในกำรสื่อสำรทำงภำษำ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร 

ควำมคิดเห็นและแสดง 

ควำมรูส้กึโดยใช้เทคโนโลย ี

และกำรจดักำรท่ีเหมำะสม 

เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

มำตรฐำน	ต	2.2		เข้ำใจ

ควำมเหมือนและควำม

แตกต่ำงระหว่ำงภำษำ

ต	1.1	ป.3/1	ปฏิบัติตำม

ค�ำสั่งและค�ำขอร้องที่ฟัง

หรืออ่ำน

ต	1.1	ป.3/3	เลือก/ระบุ

ภำพ	หรือสัญลักษณ์

ตรงตำมควำมหมำยของ

กลุ่มค�ำและประโยคที่ฟัง

ต	1.2	ป.3/2	ใช้ค�ำสั่งและ

ค�ำขอร้องง่ำย	ๆ	ตำมแบบ

ที่ฟัง

ต	4.1	ป.3/1	ฟัง/พูดใน

สถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

1.	ระบุตัวอักษรและเสียง		

อ่ำนออกเสียงและสะกด

ค�ำง่ำยๆ	ถูกต้องตำม	หลัก

กำรอ่ำนของภำษำไทย

และต่ำงประเทศ

2.	ตอบค�ำถำมจำกกำรฟัง

เรื่องใกล้ตัว

3.พูดโต้ตอบด้วยค�ำสั้น	ๆ 

ง่ำย	ๆ	ในกำรสื่อสำร

ระหว่ำงบุคคลตำมแบบ

ที่ฟัง

4.	บอกควำมต้องกำร

ง่ำย	ๆ	ของตนเอง

ตำมแบบที่ฟัง
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

และวัฒนธรรมของเจ้ำของ

ภำษำกับภำษำและ

วัฒนธรรมไทย	และ

น�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง

และเหมำะสม

มำตรฐำน	ต	4.2	ใช้ภำษำ

ต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือ

พื้นฐำนในกำรศึกษำต่อ	

กำรประกอบอำชีพ	และ

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

สังคมโลก

5.	พูดขอและให้ข้อมูล

ง่ำย	ๆ	เกี่ยวกับตนเอง

ตำมแบบที่ฟัง

6.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	

เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์

ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

Greetings มำตรฐำน	ต	1.1	เข้ำใจ

และตีควำมเรื่องที่ฟังและ

อ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำงๆ	

และแสดงควำมคิดเห็น

อย่ำงมีเหตุผล

มำตรฐำน		ต.1.2	

มีทักษะในกำรสื่อสำร

ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่ำวสำร	ควำมคิด

เห็นและแสดงควำมรู้สึก

โดยใช้เทคโนโลยีและ

กำรจัดกำรที่เหมำะสม

เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

มำตรฐำน		ต	2.1	เข้ำใจ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ภำษำกับวัฒนธรรมของ

เจ้ำของภำษำ	และน�ำไป

ใช้ได้อย่ำงเหมำะสมกับ

กำลเทศะ

มำตรฐำน		ต	2.2		เข้ำใจ

ควำมเหมือนและควำม

แตกต่ำงระหว่ำงภำษำ

ต	1.1	ป.3/1	ปฏิบัติตำม

ค�ำสั่งและค�ำขอร้องที่ฟัง

หรืออ่ำน

ต	1.1	ป.3/3	เลือก/ระบุ

ภำพ	หรือสัญลักษณ์

ตรงตำมควำมหมำยของ

กลุ่มค�ำและประโยคที่ฟัง

ต	1.2	ป.3/2	ใช้ค�ำสั่งและ

ค�ำขอร้องง่ำย	ๆ	

ตำมแบบที่ฟัง

ต	4.1	ป.3/1	ฟัง/พูดใน

สถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

1.	ปฏิบัติตำมค�ำสั่ง	และ

ค�ำขอร้องง่ำย	ๆ	ที่ฟังได้

2.	ระบุตัวอักษรและเสียง		

อ่ำนออกเสียงและสะกด

ค�ำง่ำย	ๆ	ถูกต้องตำม	

หลักกำรอ่ำนของภำษำ

ไทยและต่ำงประเทศ

3.	เลือกภำพตรงตำม

ควำมหมำยของค�ำกลุ่มค�ำ

และประโยคที่ฟัง

4.	ใช้ค�ำสั่งและค�ำขอร้อง

ง่ำย	ๆ	ตำมแบบที่ฟังได้

5.	บอกควำมต้องกำร

ง่ำย	ๆ	ของตนเอง

ตำมแบบที่ฟัง
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

และวัฒนธรรมของเจ้ำของ

ภำษำกับภำษำและ

วัฒนธรรมไทย	และ

น�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง

และเหมำะสม

Introduction มำตรฐำน	ต	1.1	เข้ำใจ

และตีควำมเรื่องที่ฟังและ

อ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำงๆ	

และแสดงควำมคิดเห็น

อย่ำงมีเหตุผล

มำตรฐำน	ต.1.2		

มีทักษะในกำรสื่อสำร

ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่ำวสำร	ควำมคิด

เห็นและแสดงควำมรู้สึก

โดยใช้เทคโนโลยีและ

กำรจัดกำรที่เหมำะสม

เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

มำตรฐำน	ต	2.1	เข้ำใจ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ภำษำกับวัฒนธรรมของ

เจ้ำของภำษำ	และน�ำไป

ใช้ได้อย่ำงเหมำะสมกับ

กำลเทศะ

มำตรฐำน	ต	2.2		เข้ำใจ

ควำมเหมือนและควำม

แตกต่ำงระหว่ำงภำษำ

และวัฒนธรรม

ของเจ้ำของภำษำกบัภำษำ

และวัฒนธรรมไทย	

และน�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง

และเหมำะสม

ต	1.1	ป.3/2	อ่ำนออก

เสียงค�ำ	สะกดค�ำ	อ่ำน

กลุ่ม

ค�ำ	ประโยค	และบทพูด

เข้ำจังหวะ	(chant)	ง่ำยๆ	

ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

ต	1.1	ป.3/3	เลือก/ระบุ

ภำพ	หรือสัญลักษณ์ตรง

ตำมควำมหมำยของกลุ่ม

ค�ำและประโยคที่ฟัง

ต	1.2	ป.3/4	พูดขอและ

ให้ข้อมูลง่ำยๆ	เกี่ยวกับ

ตนเอง	และเพื่อนตำม

แบบที่ฟัง

1.	ปฏิบัติตำมค�ำสั่ง	และ

ค�ำขอร้องง่ำย	ๆ	ที่ฟังได้

2.	ระบุตัวอักษรและเสียง		

อ่ำนออกเสียงและสะกด

ค�ำง่ำยๆ	ถูกต้องตำม	หลัก

กำรอ่ำนของภำษำไทย

และต่ำงประเทศ

3.	เลือกภำพตรงตำม

ควำมหมำยของค�ำกลุ่มค�ำ

และประโยคที่ฟัง

4.ใช้ค�ำสั่งและค�ำขอร้อง

ง่ำย	ๆ	ตำมแบบที่ฟังได้

5.บอกควำมต้องกำรง่ำยๆ

ของตนเองตำมแบบที่ฟัง
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Thanking	&	

Apologizing

มำตรฐำน	ต	1.1	เข้ำใจ

และตีควำมเรื่องที่ฟังและ

อ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำงๆ	

และแสดงควำมคิดเห็น

อย่ำงมีเหตุผล

มำตรฐำน	ต.1.2	

มีทักษะในกำรสื่อสำร

ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่ำวสำร	ควำมคิด

เห็นและแสดงควำมรู้สึก

โดยใช้เทคโนโลยีและ

กำรจัดกำรที่เหมำะสม

เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

มำตรฐำน	ต	2.1	เข้ำใจ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ภำษำกับวัฒนธรรมของ

เจ้ำของภำษำ	และ

น�ำไปใช้ได้อย่ำงเหมำะสม

กับกำลเทศะ

มำตรฐำน	ต	2.2		เข้ำใจ

ควำมเหมือนและควำม

แตกต่ำงระหว่ำงภำษำ

และวัฒนธรรมของเจ้ำของ

ภำษำกับภำษำและ

วัฒนธรรมไทย	และ

น�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง

และเหมำะสม

ต	1.1	ป.3/2	อ่ำนออก

เสียงค�ำ	สะกดค�ำ	อ่ำน

กลุ่ม

ค�ำ	ประโยค	และบทพูด

เข้ำจังหวะ	(chant)	ง่ำยๆ	

ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

ต	1.1	ป.3/3	เลือก/ระบุ

ภำพ	หรือสัญลักษณ์ตรง

ตำมควำมหมำยของกลุ่ม

ค�ำและประโยคที่ฟัง

ต	1.2	ป.3/4	พูดขอและ

ให้ข้อมูลง่ำยๆ	เกี่ยวกับ

ตนเอง	และเพื่อนตำม

แบบที่ฟัง

1.	ปฏิบัติตำมค�ำสั่ง	และ

ค�ำขอร้องง่ำย	ๆ	ที่ฟังได้

2.	ระบุตัวอักษรและเสียง		

อ่ำนออกเสียงและสะกด

ค�ำง่ำย	ๆ	ถูกต้องตำม	

หลักกำรอ่ำนของภำษำ

ไทยและต่ำงประเทศ

3.	เลือกภำพตรงตำม

ควำมหมำยของค�ำกลุ่มค�ำ

และประโยคที่ฟัง

4.	ใช้ค�ำสั่งและค�ำขอร้อง

ง่ำย	ๆ	ตำมแบบที่ฟังได้

5.	บอกควำมต้องกำร

ง่ำย	ๆ	ของตนเอง

ตำมแบบที่ฟัง

Orders	&	Requests	1 มำตรฐำน	ต	1.1	เข้ำใจ

และตีควำมเรื่องที่ฟังและ

อ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำงๆ	

และแสดงควำมคิดเห็น

อย่ำงมีเหตุผล

ต	1.1	ป.3/2	อ่ำนออก

เสียงค�ำ	สะกดค�ำ	อ่ำน

กลุ่มค�ำ	ประโยค	และ

บทพูดเข้ำจังหวะ	(chant)	

ง่ำย	ๆ	ถูกต้องตำมหลัก

กำรอ่ำน

1.	ปฏิบัติตำมค�ำสั่ง	และ

ค�ำขอร้องง่ำย	ๆ	ที่ฟังได้

2.	ระบุตัวอักษรและเสียง		

อ่ำนออกเสียงและสะกด

ค�ำง่ำย	ๆ	ถูกต้องตำมหลัก

กำรอ่ำนของภำษำไทย
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

มำตรฐำน		ต.1.2		
มีทักษะในกำรสื่อสำร
ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่ำวสำร	ควำมคิด
เห็นและแสดงควำมรู้สึก
โดยใช้เทคโนโลยีและ
กำรจัดกำรที่เหมำะสม
เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
มำตรฐำน		ต	2.1	เข้ำใจ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ภำษำกับวัฒนธรรมของ
เจ้ำของภำษำ	และน�ำไป
ใช้ได้อย่ำงเหมำะสมกับ
กำลเทศะ
มำตรฐำน		ต	2.2		เข้ำใจ
ควำมเหมือนและควำม
แตกต่ำงระหว่ำงภำษำ
และวัฒนธรรมของเจ้ำของ
ภำษำกับภำษำและ
วัฒนธรรมไทย	และ
น�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม

ต	1.1	ป.3/3	เลือก/ระบุ
ภำพ	หรือสัญลักษณ์ตรง
ตำมควำมหมำยของกลุ่ม
ค�ำและประโยคที่ฟัง
ต	1.2	ป.3/4	พูดขอและ
ให้ข้อมูลง่ำย	ๆ	เกี่ยวกับ
ตนเอง	และเพื่อน
ตำมแบบที่ฟัง

และต่ำงประเทศ
3.	เลือกภำพตรงตำม
ควำมหมำยของค�ำกลุ่มค�ำ
และประโยคที่ฟัง
4.	ใช้ค�ำสั่งและค�ำขอร้อง
ง่ำย	ๆ	ตำมแบบที่ฟังได้
5.	บอกควำมต้องกำร
ง่ำย	ๆ	ของตนเอง
ตำมแบบที่ฟัง

Orders	&	Requests	2 มำตรฐำน	ต	1.1	เข้ำใจ
และตีควำมเรื่องที่ฟังและ
อ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำงๆ	
และแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล
มำตรฐำน		ต.1.2		
มีทักษะในกำรสื่อสำร
ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่ำวสำร	ควำมคิด
เห็นและแสดงควำมรู้สึก
โดยใช้เทคโนโลยีและ
กำรจัดกำรที่เหมำะสม
เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ต	1.1	ป.3/1	ปฏิบัติตำม
ค�ำสั่งและค�ำขอร้องที่ฟัง
หรืออ่ำน
ต	1.1	ป.3/3	เลือก/ระบุ
ภำพ	หรือสัญลักษณ์
ตรงตำมควำมหมำยของ
กลุ่มค�ำและประโยคที่ฟัง
ต	1.2	ป.3/2	ใช้ค�ำสั่งและ
ค�ำขอร้องง่ำย	ๆ	ตำมแบบ
ที่ฟัง
ต	4.1	ป.3/1	ฟัง/พูดใน
สถำนกำรณ์ง่ำยๆ
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

1.	ปฏิบัติตำมค�ำสั่ง	และ
ค�ำขอร้องง่ำย	ๆ	ที่ฟังได้
2.	ระบุตัวอักษรและเสียง		
อ่ำนออกเสียงและสะกด
ค�ำง่ำย	ๆ	ถูกต้องตำมหลัก
กำรอ่ำนของภำษำไทย
และต่ำงประเทศ
3.	เลือกภำพตรงตำม
ควำมหมำยของค�ำกลุ่มค�ำ
และประโยคที่ฟัง
4.	ใช้ค�ำสั่งและค�ำขอร้อง
ง่ำย	ๆ	ตำมแบบที่ฟังได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

มำตรฐำน		ต	2.1	เข้ำใจ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ภำษำกับวัฒนธรรมของ

เจ้ำของภำษำ	และน�ำไป

ใช้ได้อย่ำงเหมำะสมกับ

กำลเทศะ

มำตรฐำน		ต	2.2		เข้ำใจ

ควำมเหมือนและควำม

แตกต่ำงระหว่ำงภำษำ

และวัฒนธรรมของเจ้ำของ

ภำษำกับภำษำและ

วัฒนธรรมไทย	และ

น�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง

และเหมำะสม

5.บอกควำมต้องกำรง่ำยๆ

ของตนเองตำมแบบที่ฟัง

At	School มำตรฐำน	ต	1.1	เข้ำใจ

และตีควำมเรื่องที่ฟังและ

อ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำงๆ	

และแสดงควำมคิดเห็น

อย่ำงมีเหตุผล

มำตรฐำน		ต.1.2		

มีทักษะในกำรสื่อสำร

ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่ำวสำร	ควำมคิด

เห็นและแสดงควำมรู้สึก

โดยใช้เทคโนโลยีและ

กำรจัดกำรที่เหมำะสม

เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

มำตรฐำน		ต	2.1	เข้ำใจ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ภำษำกับวัฒนธรรมของ

เจ้ำของภำษำ	และน�ำไป

ใช้ได้อย่ำงเหมำะสม

กับกำลเทศะ

ต	1.1	ป.3/2	อ่ำนออก

เสียงข้อควำม	ข่ำว	

โฆษณำ	และบทร้อยกรอง

สั้น	ๆ	ถูกต้องตำม

หลักกำรอ่ำน		

ต	1.1	ป.3/3	ระบุและ

เขียนสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง

รูปแบบต่ำง	ๆ	ให้สัมพันธ์

กับประโยคและข้อควำม

ที่ฟังหรืออ่ำน

ต	1.2	ป.3/1	สนทนำและ

เขยีนโต้ตอบข้อมูลเกีย่วกับ

ตนเองเรื่องต่ำง	ๆ	ใกล้ตัว	

สถำนกำรณ์	ข่ำว	เรื่องที่

อยูใ่นควำมสนใจของสังคม

และสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่อง

และเหมำะสม		

ต	2.2	ป.3/1	เปรียบเทียบ

และอธิบำยควำมเหมือน

1.	ปฏิบัติตำมค�ำสั่ง	และ

ค�ำขอร้องง่ำย	ๆ	ที่ฟังได้

2.	ระบุตัวอักษรและเสียง		

อ่ำนออกเสียงและสะกด

ค�ำง่ำยๆ	ถูกต้องตำม	หลัก

กำรอ่ำนของภำษำไทย

และต่ำงประเทศ

3.	เลือกภำพตรงตำม

ควำมหมำยของค�ำกลุ่มค�ำ

และประโยคที่ฟัง

4.ใช้ค�ำสั่งและค�ำขอร้อง

ง่ำย	ๆ	ตำมแบบที่ฟังได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

มำตรฐำน		ต	2.2		เข้ำใจ

ควำมเหมือนและควำม

แตกต่ำงระหว่ำงภำษำ

และวัฒนธรรมของเจ้ำของ

ภำษำกับภำษำและ

วัฒนธรรมไทย	และ

น�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง

และเหมำะสม

และควำมแตกต่ำงระหว่ำง

กำรออกเสียงประโยค

ชนิดต่ำง	ๆ	และกำรล�ำดับ

ค�ำตำมโครงสร้ำงประโยค

ของภำษำต่ำงประเทศ

และภำษำไทย

ต	4.1	ป.3/1	ใช้ภำษำ

สื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง

/	สถำนกำรณ์จ�ำลอง

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน	

สถำนศึกษำ	ชุมชน	และ

สังคม

ต	4.2	ป.3/1	ใช้ภำษำ

ต่ำงประเทศในกำรสืบค้น

/	ค้นคว้ำ	รวบรวม	และ

สรุปควำมรู้	/	ข้อมูลต่ำง	ๆ	

จำกสือ่และแหล่งกำรเรยีนรู ้

ต่ำง	ๆ	ในกำรศึกษำต่อ

และประกอบอำชีพ

Things	in	Class มำตรฐำน	ต	1.1	เข้ำใจ

และตีควำมเรื่องที่ฟังและ

อ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำงๆ	

และแสดงควำมคิดเห็น

อย่ำงมีเหตุผล

มำตรฐำน	ต.1.2		

มีทักษะในกำรสื่อสำร

ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่ำวสำร	ควำมคิด

เห็นและแสดงควำมรู้สึก

โดยใช้เทคโนโลยีและ

กำรจัดกำรที่เหมำะสม

เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ต	1.1	ป.3/1	ปฏิบัติตำม

ค�ำสั่งและค�ำขอร้องที่ฟัง

หรืออ่ำน

ต	1.1	ป.3/3	เลือก/ระบุ

ภำพ	หรือสัญลักษณ์

ตรงตำมควำมหมำยของ

กลุ่มค�ำและประโยคที่ฟัง

ต	1.2	ป.3/2	ใช้ค�ำสั่งและ

ค�ำขอร้องง่ำย	ๆ	ตำมแบบ

ที่ฟัง

ต	4.1	ป.3/1	ฟัง/พูดใน

สถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

1.	ระบุตัวอักษรและเสียง		

อ่ำนออกเสียงและสะกด

ค�ำง่ำย	ๆ	ถูกต้องตำม	

หลักกำรอ่ำนของภำษำ

ไทยและต่ำงประเทศ

2.	ตอบค�ำถำมจำกกำรฟัง

เรื่องใกล้ตัว

3.	บอกควำมต้องกำร

ง่ำย	ๆ	ของตนเอง

ตำมแบบที่ฟัง

4.	พูดขอและให้ข้อมูล

ง่ำย	ๆ	เกี่ยวกับตนเอง

ตำมแบบที่ฟัง
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

มำตรฐำน	ต	1.3		น�ำเสนอ

ข้อมูลข่ำวสำร		ควำมคิด

รวบยอด		และควำมคิด

เห็นในเรื่องต่ำงๆ	โดยกำร

พูดและกำรเขียน

มำตรฐำน	ต	2.2		เข้ำใจ

ควำมเหมือนและควำม

แตกต่ำงระหว่ำงภำษำ

และวัฒนธรรมของเจ้ำของ

ภำษำกับภำษำและ

วัฒนธรรมไทย	และ

น�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง

และเหมำะสม

มำตรฐำน	ต	3.1	

	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ

ในกำรเชื่อมโยงควำมรู้กับ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น	

และเป็นพื้นฐำนในกำร

พัฒนำ	แสวงหำควำมรู้	

และเปิดโลกทัศน์ของตน

มำตรฐำน	ต	4.2		ใช้ภำษำ

ต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือ

พื้นฐำนในกำรศึกษำต่อ	

กำรประกอบอำชีพ	และ

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับสังคมโลก

5.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเรื่องใกล้ตัว

6.บอกค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

อื่น

7.	ใช้ภำษำ	ต่ำงประเทศ	

เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์ที่

เกี่ยวข้องใกล้ตัว

Number มำตรฐำน	ต	1.1	เข้ำใจ

และตีควำมเรื่องที่ฟังและ

อ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำงๆ	

และแสดงควำมคิดเห็น

อย่ำงมีเหตุผล

มำตรฐำน		ต.1.2		มี

ทักษะในกำรสื่อสำร

ต	1.1	ป.3/1	ปฏิบัติตำม

ค�ำสั่งและค�ำขอร้องที่ฟัง

หรืออ่ำน

ต	1.1	ป.3/3	เลือก/ระบุ

ภำพ	หรือสัญลักษณ์

ตรงตำมควำมหมำยของ

กลุ่มค�ำและประโยคที่ฟัง

1.	ระบุตัวอักษรและเสียง		

อ่ำนออกเสียงและสะกด

ค�ำง่ำย	ๆ	ถูกต้องตำม	

หลักกำรอ่ำนของภำษำ

ไทยและต่ำงประเทศ

2.	ตอบค�ำถำมจำกกำรฟัง

เรื่องใกล้ตัว
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน

ข้อมลูข่ำวสำร	ควำมคดิเหน็ 

และแสดงควำมรู้สึกโดยใช้

เทคโนโลยีและกำรจัดกำร

ที่เหมำะสมเพื่อกำรเรียนรู้

ตลอดชีวิต

มำตรฐำน		ต	2.2		เข้ำใจ

ควำมเหมือนและควำม

แตกต่ำงระหว่ำงภำษำ

และวัฒนธรรมของเจ้ำของ

ภำษำกับภำษำและ

วัฒนธรรมไทย	และ

น�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง

และเหมำะสม

มำตรฐำน		ต	4.2		

ใช้ภำษำต่ำงประเทศ

เป็นเครื่องมือพื้นฐำน

ในกำรศกึษำต่อกำรประกอบ

อำชีพ	และกำรแลก

เปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

Places	in	school มำตรฐำน	ต	1.1	

เข้ำใจและตีควำมเรื่อง

ที่ฟังและอ่ำนจำกสื่อ

ประเภทต่ำง	ๆ	และแสดง

ควำมคิดเหน็อย่ำงมเีหตุผล

มำตรฐำน	ต.1.2		มี

ทักษะในกำรสื่อสำรทำง

ภำษำ	แลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่ำวสำร		ควำมคิดเห็น

และแสดงควำมรู้สึกโดยใช้

เทคโนโลยีและกำรจัดกำร

ที่เหมำะสมเพื่อกำรเรียนรู้

ตลอดชีวิต

ต	1.1	ป.3/3	เลือก/ระบุ

ภำพ	หรือสัญลักษณ์ตรง

ตำม

ควำมหมำยของกลุ่มค�ำ

และประโยคที่ฟัง

ต	1.2	ป.3/1	พูดโต้ตอบ

ด้วยค�ำสั้น	ๆ	ง่ำย	ๆ	

ในกำรสื่อสำรระหว่ำง

บุคคลตำมแบบที่ฟัง

ต	4.1	ป.3/1	ฟัง/พูดใน

สถำนกำรณ์ง่ำยๆ	

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

1.	ระบุตัวอักษรและเสียง		

อ่ำนออกเสียงและสะกด

ค�ำง่ำยๆ	ถูกต้องตำม	หลัก

กำรอ่ำนของภำษำไทย

และต่ำงประเทศ

2.พูดโต้ตอบด้วยค�ำ

สั้นๆ	ง่ำยๆ	ในกำรสื่อสำร

ระหว่ำงบุคคลตำมแบบ

ที่ฟัง

3.	ตอบค�ำถำมจำกกำรฟัง

เรื่องใกล้ตัว

4.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเรื่องใกล้ตัว
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

มำตรฐำน	ต	1.3		น�ำเสนอ

ข้อมูลข่ำวสำร	ควำมคิด

รวบยอด	และควำมคิด

เห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	โดยกำร

พูดและกำรเขียน

มำตรฐำน	ต	2.2		เข้ำใจ

ควำมเหมือนและควำม

แตกต่ำงระหว่ำงภำษำ

และวัฒนธรรมของเจ้ำของ

ภำษำกับภำษำและ

วัฒนธรรมไทย	และ

น�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง

และเหมำะสม

มำตรฐำน	ต	4.1		

ใช้ภำษำต่ำงประเทศ

ในสถำนกำรณ์ต่ำง	ๆ	

ทั้งในสถำนศึกษำ	ชุมชน	

และสังคม		

มำตรฐำน	ต	4.2		ใช้ภำษำ

ต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือ

พื้นฐำนในกำรศึกษำต่อ	

กำรประกอบอำชีพ	และ

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

สังคมโลก

5.ฟัง/พูดในสถำนกำรณ์

ง่ำยๆ	ที่เกิดขึ้นใน

ห้องเรียน

6.ใช้ภำษำ	ต่ำงประเทศ	

เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์ที่

เกี่ยวข้องใกล้ตัว

I	Can	Cook มำตรฐำน	ต	1.1	เข้ำใจ

และตีควำมเรื่องที่ฟังและ

อ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำงๆ	

และแสดงควำมคิดเห็น

อย่ำงมีเหตุผล

มำตรฐำน	ต.1.2		มีทักษะ

ในกำรสื่อสำรทำงภำษำ	

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร		

ควำมคิดเห็น

ต	1.1	ป.3/2	อ่ำนออก

เสยีงข้อควำม	ข่ำว	โฆษณำ	

และบทร้อยกรองสั้น	ๆ	

ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน		

ต	1.1	ป.3/3	ระบุและ

เขียนสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง	

รูปแบบต่ำงๆ		ให้สัมพันธ์

กับประโยค	และข้อควำม

ที่ฟังหรืออ่ำน	

1.	ระบุตัวอักษรและเสียง		

อ่ำนออกเสียงและสะกด

ค�ำง่ำยๆ	ถูกต้องตำม	หลัก

กำรอ่ำนของภำษำไทย

และต่ำงประเทศ

2.	ตอบค�ำถำมจำกกำรฟัง

เรื่องใกล้ตัว

3.บอกควำมต้องกำรง่ำยๆ

ของตนเองตำมแบบที่ฟัง
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

และแสดงควำมรู้สึกโดยใช้

เทคโนโลยีและกำรจัดกำร

ที่เหมำะสมเพื่อกำรเรียนรู้

ตลอดชีวิต

มำตรฐำน	ต	2.2		เข้ำใจ

ควำมเหมือนและควำม

แตกต่ำงระหว่ำงภำษำ

และวัฒนธรรมของเจ้ำของ

ภำษำกับภำษำและ

วัฒนธรรมไทย	และ

น�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง

และเหมำะสม

มำตรฐำน	ต	4.2		ใช้ภำษำ

ต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือ

พื้นฐำนในกำรศึกษำต่อ	

กำรประกอบอำชีพ	และ

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

สังคมโลก

ต	1.2	ป.3/1	สนทนำและ

เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยว

กับ	ตนเอง		เรื่องต่ำงๆ	

ใกล้ตัว	สถำนกำรณ์	ข่ำว	

เรื่องที่อยู่ในควำมสนใจ

ของสังคมและสือ่สำรอย่ำง

ต่อเนื่องและเหมำะสม	

ต	2.2	ป.3/1	เปรียบเทียบ

และอธิบำยควำมเหมือน

และควำมแตกต่ำงระหว่ำง

กำรออกเสียงประโยคชนิด

ต่ำง	ๆ	และกำรล�ำดับค�ำ

ตำมโครงสร้ำงประโยค

ของภำษำต่ำงประเทศ

และภำษำไทย

4.	พูดขอและให้ข้อมูล

ง่ำย	ๆ	เกี่ยวกับตนเอง

ตำมแบบที่ฟัง

5.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเรื่องใกล้ตัว

6.	ใช้ภำษำ	ต่ำงประเทศ	

เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์

ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

My	Family	Tree มำตรฐำน	ต	1.1	เข้ำใจ

และตีควำมเรื่องที่ฟังและ

อ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำงๆ	

และแสดงควำมคิดเห็น

อย่ำงมีเหตุผล

มำตรฐำน	ต	2.2		เข้ำใจ

ควำมเหมือนและควำม

แตกต่ำงระหว่ำงภำษำ

และวัฒนธรรมของเจ้ำของ

ภำษำกับภำษำและ

วัฒนธรรมไทย	และ

น�ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง

และเหมำะสม

มำตรฐำน	ต	3.1	ใช้ภำษำ

ต่ำงประเทศในกำร

ต	1.1	ป.3/2	อ่ำนออก

เสียงข้อควำม	ข่ำว	

โฆษณำ	และบทร้อยกรอง

สั้น	ๆ	ถูกต้องตำมหลักกำร

อ่ำน		

ต	1.1	ป.3/3	ระบุและ

เขียนสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง

รูปแบบต่ำง	ๆ		ให้สัมพันธ์

กับประโยค	และข้อควำม

ที่ฟังหรืออ่ำน	

ต	1.1	ป.3/4	เลือก/ระบุ

หัวข้อเรื่อง	ใจควำมส�ำคัญ

รำยละเอียดสนับสนุน	

และแสดงควำมคิดเห็น

เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและ

1.	ระบุตัวอักษรและเสียง		

อ่ำนออกเสียงและสะกด

ค�ำง่ำย	ๆ	ถูกต้อง

ตำมหลักกำรอ่ำนของ

ภำษำไทยและต่ำงประเทศ

2.	ตอบค�ำถำมจำกกำรฟัง

เรื่องใกล้ตัว

3.	บอกค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

กบักลุ่มสำระกำรเรยีนรู้อืน่

4.	ใช้ภำษำ	ต่ำงประเทศ	

เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์

ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เชื่อมโยงควำมรู้กับกลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้อื่น	และ

เป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำ	

แสวงหำควำมรู้	และเปิด

โลกทัศน์ของตน

มำตรฐำน	ต	4.2		ใช้ภำษำ

ต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือ

พื้นฐำนในกำรศึกษำต่อ	

กำรประกอบอำชีพ	และ

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

สังคมโลก

และอ่ำนจำกสื่อประเภท

ต่ำง	ๆ		พร้อมทั้งให้เหตุผล

และ	ยกตัวอย่ำงประกอบ

ต	1.2	ป.3/1	สนทนำและ

เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยว

กับตนเองเรื่องต่ำง	ๆ	

ใกล้ตัว	สถำนกำรณ์		ข่ำว		

เรื่องที่อยู่ในควำมสนใจ

ของสังคมและสื่อสำร

อย่ำงต่อเนื่องและ

เหมำะสม	

ต	4.1	ป.3/1	ใช้ภำษำ

สื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง

/สถำนกำรณ์จ�ำลอง

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน	

สถำนศึกษำ	ชุมชน	และ

สังคม

The	Body มำตรฐำน	ต.1.2	มี

ทักษะในกำรสื่อสำรทำง

ภำษำ	แลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่ำวสำร		ควำมคิดเห็น

และแสดงควำมรู้สึกโดยใช้

เทคโนโลยีและกำรจัดกำร

ที่เหมำะสมเพื่อกำรเรียนรู้

ตลอดชีวิต

มำตรฐำน	ต	1.3		น�ำเสนอ

ข้อมูลข่ำวสำร	ควำมคิด

รวบยอด	และควำมคิด

เห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	โดยกำร

พูดและกำรเขียน

ต	1.1	ป.3/1	ปฏิบัติตำม

ค�ำสั่งและค�ำขอร้องที่ฟัง

หรืออ่ำน

ต	1.1	ป.3/3	เลือก/ระบุ

ภำพ	หรือสัญลักษณ์ตรง

ตำมควำมหมำยของกลุ่ม

ค�ำและประโยคที่ฟัง

ต	1.2	ป.3/2	ใช้ค�ำสั่งและ

ค�ำขอร้องง่ำย	ๆ	ตำมแบบ

ที่ฟัง

ต	4.1	ป.3/1	ฟัง/พูดใน

สถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

1.	บอกควำมหมำยควำม

ส�ำคัญของสินค้ำที่เรียกว่ำ		

ปัจจัย	4	ได้							

	2.	บอกชื่อสินค้ำที่จ�ำเป็น

และไม่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำรง

ชีวิตได้													

3.	บอกหลักกำรเลือก

สินค้ำที่จ�ำเป็นในกำรด�ำรง

ชีวิตได้							

Colors มำตรฐำน	ต.1.2	มีทักษะ

ในกำรสื่อสำรทำงภำษำ	

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร	

ต	1.1	ป.3/2	อ่ำนออก

เสียงค�ำ	สะกดค�ำ	

อ่ำนกลุ่มค�ำ	ประโยค	และ

1.	พูดตอบโต้ด้วยค�ำสั้นๆ 

ง่ำย	ๆ	ในกำรสื่อสำร

ระหว่ำงบุคคล
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ควำมคิดเห็นและ
แสดงควำมรู้สึกโดยใช้
เทคโนโลยีและกำรจัดกำร
ที่เหมำะสมเพื่อกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต
มำตรฐำน	ต	1.3		น�ำเสนอ
ข้อมูลข่ำวสำร	ควำมคิด
รวบยอด	และควำมคิด
เห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	โดยกำร
พูดและกำรเขียน
มำตรฐำน	ต	4.1		ใช้
ภำษำต่ำงประเทศใน
สถำนกำรณ์ต่ำง	ๆ	ทั้งใน
สถำนศึกษำ	ชุมชน	และ
สังคม		
มำตรฐำน	ต	4.2		ใช้ภำษำ
ต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือ
พื้นฐำนในกำรศึกษำต่อ	
กำรประกอบอำชีพ	และ
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สังคมโลก

บทพูดเข้ำจังหวะ(Chant)	
ง่ำย	ๆ	ถูกต้องตำมหลัก
กำรอ่ำน
ต	1.1	ป.3/3	เลือก/ระบุ
ภำพ	หรือสัญลักษณ์ตรง
ตำม
ควำมหมำยของกลุ่มค�ำ
และประโยคที่ฟัง
ต	1.2	ป.3/1	พูดโต้ตอบ
ด้วยค�ำสั้นๆ	ง่ำยๆ	
ในกำรสื่อสำรระหว่ำง
บุคคลตำมแบบที่ฟัง
ต	1.3	ป.3/1	พูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องใกล้ตัว

ตำมแบบที่ฟังได้
	2.	บอกควำมต้องกำร
ง่ำย	ๆ	ของตนเอง
ตำมแบบที่ฟังได้
3.	พูดขอและให้ข้อมูล
ง่ำยๆ	เกี่ยวกับตนเองตำม
แบบที่ฟังได้
4.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้
5.ฟัง/พูดในสถำนกำรณ์
ง่ำย	ๆ	ที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียน

Shapes	and	Size มำตรฐำน	ต	1.1	เข้ำใจ
และตีควำมเรื่องที่ฟังและ
อ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำงๆ	
และแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล
มำตรฐำน	ต.1.2	มีทักษะ
ในกำรสื่อสำรทำงภำษำ 
แลกเปลีย่นข้อมลู	ข่ำวสำร 
ควำมคิดเห็น	และ
แสดงควำมรู้สึกโดยใช้
เทคโนโลยีและกำรจัดกำร
ที่เหมำะสมเพื่อกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต

ต	1.1	ป.3/3	เลือก/ระบุ
ภำพ	หรือสัญลักษณ์ตรง
ตำมควำมหมำยของ
กลุ่มค�ำและประโยคที่ฟัง
ต	1.1	ป.3/4	ตอบค�ำถำม
จำกกำรฟัง	หรืออ่ำน
ประโยค	บทสนทนำ	
หรือนิทำนง่ำย	ๆ	
ต	1.2	ป.3/1	พูดโต้ตอบ
ด้วยค�ำสั้น	ๆ	ง่ำย	ๆ	
ต	1.2	ป.3/4	พูดขอและ
ให้ข้อมูลง่ำยๆ	เกี่ยวกับ
ตนเองและเพื่อนตำมแบบ
ที่ฟัง

1.	พูดตอบโต้ด้วยค�ำสั้น	ๆ 
ง่ำย	ๆ	ในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคลตำมแบบ
ที่ฟังได้
2.	บอกควำมต้องกำร
ง่ำย	ๆ	ของตนเอง
ตำมแบบที่ฟังได้
3.	พูดขอและให้ข้อมูล
ง่ำย	ๆ	เกี่ยวกับตนเอง
ตำมแบบที่ฟังได้
4.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

มำตรฐำน	ต	1.3		น�ำเสนอ
ข้อมูลข่ำวสำร	ควำมคิด
รวบยอด	และควำมคิด
เห็นในเรื่องต่ำงๆ	โดยกำร
พูดและกำรเขียน

At	my	House มำตรฐำน	ต	1.1	เข้ำใจ
และตีควำมเรื่องที่ฟังและ
อ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำงๆ	
และแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล
มำตรฐำน	ต.1.2	มีทักษะ
ในกำรสื่อสำรทำงภำษำ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร 
ควำมคิดเห็นและ
แสดงควำมรู้สึกโดยใช้
เทคโนโลยีและกำรจัดกำร
ที่เหมำะสมเพื่อกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต
มำตรฐำน	ต	1.3		น�ำเสนอ
ข้อมูลข่ำวสำร	ควำมคิด
รวบยอด	และควำมคิด
เห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	โดยกำร
พูดและกำรเขียน

ต	1.1	ป.3/2	อ่ำนออก
เสียงค�ำ	สะกดค�ำ	อ่ำน
กลุ่มค�ำ	ประโยค	และ
บทพูดเข้ำจังหวะ	(Chant)	
ง่ำย	ๆ	ถูกต้องตำมหลัก
กำรอ่ำน
ต	1.1	ป.3/3	เลือก/ระบุ
ภำพ	หรือสัญลักษณ์
ตรงตำมควำมหมำยของ
กลุ่มค�ำและประโยคที่ฟัง
ต	1.1	ป.3/4	ตอบค�ำถำม
จำกกำรฟังหรือ	อ่ำน
ประโยค	บทสนทนำ	
หรือนิทำนง่ำยๆ	
ต	2.2	ป.3/1	บอกควำม
แตกต่ำงของเสียงตัวอักษร	
ค�ำ	กลุ่มค�ำและประโยค
ง่ำย	ๆ	ของภำษำ
ต่ำงประเทศและภำษำไทย
ต	4.1	ป.3/1	ฟัง/พูดใน
สถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ	
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
ต	4.2	ป.3/1	ใช้ภำษำ
ต่ำงประเทศเพื่อรวบรวม
ค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

1.	พูดตอบโต้ด้วยค�ำสั้น	
ๆ	ง่ำย	ๆ	ในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคลตำมแบบที่
ฟังได้
2.	บอกควำมต้องกำร
ง่ำยๆ	ของตนเองตำมแบบ
ที่ฟังได้
3.	พูดขอและให้ข้อมูล
ง่ำยๆ	เกี่ยวกับตนเองตำม
แบบที่ฟังได้
4.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้

In	my	city กำรสื่อสำรทำงภำษำ	
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร
ควำมคิดเห็นและแสดง 
ควำมรูส้กึโดยใช้เทคโนโลยี	

ต	1.1	ป.3/3	เลือก/ระบุ
ภำพ	หรือ	สัญลักษณ์ตรง
ตำมควำมหมำยของกลุ่ม
ค�ำและประโยคที่ฟัง

1.	พูดตอบโต้ด้วยค�ำสั้น	ๆ 
ง่ำย	ๆ	ในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคลตำมแบบ
ที่ฟังได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

และกำรจัดกำรที่เหมำะ

สมเพื่อกำรเรียนรู้ตลอด

ชีวิต

มำตรฐำน	ต	1.3		น�ำเสนอ

ข้อมูลข่ำวสำร	ควำมคิด

รวบยอด	และควำมคิด

เห็นในเรื่องต่ำงๆ	โดยกำร

พูดและกำรเขียน

ต	1.2	ป.3/1	พูดโต้ตอบ

ด้วยค�ำสั้น	ๆ	ง่ำย	ๆ	

ในกำรสื่อสำรระหว่ำง

บุคคลตำมแบบที่ฟัง

ต	1.2	ป.3/3	บอกควำม

ต้องกำรง่ำยๆ	ของตนเอง

ตำมแบบที่ฟัง

ต	3.1	ป.3/1	บอกค�ำศัพท์

ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้อื่น

ต	4.2	ป.3/1	ใช้ภำษำต่ำง

ประเทศเพื่อรวบรวมค�ำ

ศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

2.	บอกควำมต้องกำร

ง่ำยๆ	ของตนเองตำมแบบ

ที่ฟังได้

3.	พูดขอและให้ข้อมูล

ง่ำยๆ	เกี่ยวกับตนเองตำม

แบบที่ฟังได้

4.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้

At	the	zoo มำตรฐำน	ต.1.2	มี

ทักษะในกำรสื่อสำรทำง

ภำษำ	แลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่ำวสำร		ควำมคิดเห็น

และแสดงควำมรู้สึกโดยใช้

เทคโนโลยีและกำรจัดกำร

ที่เหมำะสมเพื่อกำรเรียนรู้

ตลอดชีวิต

มำตรฐำน	ต	1.3		น�ำเสนอ

ข้อมูลข่ำวสำร	ควำมคิด

รวบยอด	และควำมคิด

เห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	โดยกำร

พูดและกำรเขียน

มำตรฐำน	ต	2.1		เข้ำใจ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ภำษำกับวัฒนธรรมของ

เจ้ำของภำษำ	และน�ำไป

ใช้ได้อย่ำงเหมำะสมกับ

กำลเทศะ

ต	2.1	ป.1/3				เข้ำร่วม

กิจกรรมทำงภำษำและ

วัฒนธรรมที่เหมำะสมกับ

วัย

ต	2.2	ป.1/1				ระบุตัว

อักษรและเสียงตัวอักษร

ของภำษำต่ำงประเทศและ

ภำษำไทย						

ต	3.1	ป.1/1				ค�ำศัพท์

เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำร

เรียนรู้อื่น

ต	4.2	ป.1/1				ใช้ภำษำ

ต่ำงประเทศเพื่อรวบรวม

ค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

1.	พูดตอบโต้ด้วยค�ำสั้น	ๆ 

ง่ำย	ๆ	ในกำรสื่อสำร

ระหว่ำงบุคคลตำมแบบ

ที่ฟังได้

2.	บอกควำมต้องกำร

ง่ำย	ๆ	ของตนเอง

ตำมแบบที่ฟังได้

3.	พูดขอและให้ข้อมูล

ง่ำย	ๆ	เกี่ยวกับตนเอง

ตำมแบบที่ฟังได้

4.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้

5.	พูดและท�ำท่ำประกอบ	

ตำมวัฒนธรรมของเจ้ำของ

ภำษำ

6.	บอกชื่อและค�ำศัพท์

เกี่ยวกับเทศกำลส�ำคัญ

ของเจ้ำของภำษำ	

7.	บอกค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

กบักลุม่สำระกำรเรยีนรู้อ่ืน
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

มำตรฐำน	ต	3.1		ใช้
ภำษำต่ำงประเทศในกำร
เชื่อมโยงควำมรู้กับกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้อื่น	และ
เป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำ	
แสวงหำควำมรู้	และเปิด
โลกทัศน์ของตน
มำตรฐำน	ต	4.1		ใช้
ภำษำต่ำงประเทศใน
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ	ทั้งใน
สถำนศึกษำ	ชุมชน	และ
สังคม		

8.	ฟัง/พูดในสถำนกำรณ์
ง่ำยๆ	ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน

Day	of	the	week มำตรฐำน	ต	1.1	เข้ำใจ
และตีควำมเรื่องที่ฟังและ
อ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำงๆ	
และแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล
มำตรฐำน	ต.1.2		มีทักษะ
ในกำรสื่อสำรทำงภำษำ 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่ำวสำร		ควำมคิดเห็น
และแสดงควำมรู้สึกโดยใช้
เทคโนโลยีและกำรจัดกำร
ที่เหมำะสมเพื่อกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต
มำตรฐำน	ต	1.3		น�ำเสนอ
ข้อมูลข่ำวสำร	ควำมคิด
รวบยอด	และควำมคิด
เห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	โดยกำร
พูดและกำรเขียน

ต	1.1	ป.3/2		อ่ำนออก
เสียงค�ำ	สะกดค�ำ	อ่ำน
กลุ่มค�ำ	ประโยค	และบท
พูดเข้ำจังหวะ	(Chant)	
ง่ำยๆถูกต้องตำมหลักกำร
อ่ำน
ต	1.1	ป.3/3		เลือก/ระบุ
ภำพ	หรือสัญลักษณ์
ตรงตำมควำมหมำยของ
กลุ่มค�ำและประโยคที่ฟัง
ต	1.2	ป.3/1		พูดโต้ตอบ
ด้วยค�ำสั้น	ๆ	ง่ำย	ๆ	 
ในกำรสื่อสำรระหว่ำง
บุคคลตำมแบบที่ฟัง
ต	4.1	ป.3/1		ฟัง/พูดใน
สถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ	
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

1.	พูดตอบโต้ด้วยค�ำสั้น	ๆ 
ง่ำย	ๆ	ในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคลตำมแบบ
ที่ฟังได้
2.	บอกควำมต้องกำร
ง่ำยๆ	ของตนเองตำมแบบ
ที่ฟังได้
3.	พูดขอและให้ข้อมูล
ง่ำยๆ	เกี่ยวกับตนเองตำม
แบบที่ฟังได้
4.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้
5.	ตอบค�ำถำมจำกกำรฟัง
ประโยค	บทสนทนำ	

Months	of	the	year มำตรฐำน	ต	1.1	เข้ำใจ
และตีควำมเรื่องที่ฟังและ
อ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำง	ๆ	
และแสดงควำมคิดเห็น

ต	1.1	ป.3/2	อ่ำนออก
เสียงค�ำ	สะกดค�ำ	อ่ำน
กลุ่มค�ำ	ประโยค	และบท
พูดเข้ำจังหวะ	(Chant)	

1.	พูดตอบโต้ด้วยค�ำสั้น	ๆ 
ง่ำย	ๆ	ในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคล
ตำมแบบที่ฟังได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อย่ำงมีเหตุผล
มำตรฐำน	ต.1.2		มี
ทักษะในกำรสื่อสำรทำง
ภำษำ	แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่ำวสำร		ควำมคิดเห็น
และแสดงควำมรู้สึกโดยใช้
เทคโนโลยีและกำรจัดกำร
ที่เหมำะสมเพื่อกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต
มำตรฐำน	ต	1.3		น�ำเสนอ
ข้อมูลข่ำวสำร	ควำมคิด
รวบยอด	และควำมคิด
เห็นในเรื่องต่ำงๆ	โดยกำร
พูดและกำรเขียน
มำตรฐำน	ต	3.1		ใช้
ภำษำต่ำงประเทศในกำร
เชื่อมโยงควำมรู้กับกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้อื่น	และ
เป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำ	
แสวงหำควำมรู้	และเปิด
โลกทัศน์ของตน

ง่ำย	ๆ	ถูกต้องตำมหลัก
กำรอ่ำน
ต	1.1	ป.3/3	เลือก/ระบุ
ภำพ	หรือสัญลักษณ์ตรง
ตำมควำมหมำยของ
กลุ่มค�ำและประโยคที่ฟัง
ต	1.2	ป.3/1	พูดโต้ตอบ
ด้วยค�ำสั้น	ๆ	ง่ำย	ๆ	
ในกำรสื่อสำรระหว่ำง
บุคคลตำมแบบที่ฟัง
ต	1.3	ป.3/1	พูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องใกล้ตัว

2.	บอกควำมต้องกำร
ง่ำย	ๆ	ของตนเอง
ตำมแบบที่ฟังได้

Telling	the	Time มำตรฐำน	ต	1.1	เข้ำใจ
และตีควำมเรื่องที่ฟังและ
อ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำงๆ	
และแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล
มำตรฐำน	ต.1.2		มี
ทักษะในกำรสื่อสำรทำง
ภำษำ	แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่ำวสำร		ควำมคิดเห็น
และแสดงควำมรู้สึกโดยใช้
เทคโนโลยีและกำรจัดกำร
ที่เหมำะสม	เพื่อกำรเรียน
รู้ตลอดชีวิต

มำตรฐำน	ต	3.1	

ต	1.1	ป.3/3	เลือก/ระบุ
ภำพ	หรือ	สัญลักษณ์ตรง
ตำมควำมหมำยของกลุ่ม
ค�ำและประโยคที่ฟัง
ต	1.2	ป.3/1	พูดโต้ตอบ
ด้วยค�ำสั้นๆ	ง่ำยๆ	ในกำร
สื่อสำรระหว่ำงบุคคลตำม
แบบที่ฟัง
ต	1.2	ป.3/3	บอกควำม
ต้องกำรง่ำยๆ	ของตนเอง
ตำมแบบที่ฟัง
ต	3.1	ป.3/1	บอกค�ำศัพท์
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้อื่น

1.	พูดตอบโต้ด้วยค�ำสั้น	
ๆ	ง่ำย	ๆ	ในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคลตำมแบบที่
ฟังได้
2.	บอกควำมต้องกำร
ง่ำยๆ	ของตนเองตำมแบบ
ที่ฟังได้
3.	พูดขอและให้ข้อมูล
ง่ำยๆ	เกี่ยวกับตนเองตำม
แบบที่ฟังได้
4.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้
5.บอกค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กบักลุ่มสำระกำรเรียนรูอ้ืน่
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ใช้ภำษำต่ำงประเทศใน
กำรเชื่อมโยงควำมรู้กับ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น	
และเป็นพื้นฐำนในกำร
พัฒนำ	แสวงหำควำมรู้	
และเปิดโลกทัศน์ของตน

ต	4.2	ป.3/1	ใช้ภำษำต่ำง
ประเทศเพื่อรวบรวมค�ำ
ศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

Season	and	Weather มำตรฐำน	ต	1.1	เข้ำใจ
และตีควำมเรื่องที่ฟังและ
อ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำงๆ	
และแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล
มำตรฐำน		ต.1.2		
มีทักษะในกำรสื่อสำร
ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่ำวสำร	ควำมคิด
เห็นและแสดงควำมรู้สึก
โดยใช้เทคโนโลยีและกำร
จัดกำรที่เหมำะสมเพื่อกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
มำตรฐำน		ต	1.3		
น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	
ควำมคิดรวบยอด	และ
ควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	
โดยกำรพูดและกำรเขียน

ต	1.1	ป.3/2	อ่ำนออก
เสียงค�ำ	สะกด	ค�ำอ่ำน
กลุ่มค�ำ	ประโยค	และ
บทพูดเข้ำจังหวะ	(Chant)	
ง่ำย	ๆ	ถูกต้องตำมหลัก
กำรอ่ำน
ต	1.1	ป.3/3	เลือก/ระบุ
ภำพ	หรือสัญลักษณ์ตรง
ตำมควำมหมำยของกลุ่ม
ค�ำและประโยคที่ฟัง
ต	1.1	ป.3/4	ตอบค�ำถำม
จำกกำรฟังหรืออ่ำน
ประโยค	บทสนทนำ	หรือ
นิทำนง่ำย	ๆ	
ต	2.2	ป.3/1	บอกควำม
แตกต่ำงของเสียงตัวอักษร	
ค�ำ	กลุ่มค�ำและประโยค
ง่ำย	ๆ	ของภำษำ
ต่ำงประเทศและภำษำไทย
ต	3.1	ป.3/1	บอกค�ำศัพท์
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้อื่น
ต	4.1	ป.3/1	ฟัง/พูดใน
สถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ	
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

1.	พูดตอบโต้ด้วยค�ำสั้น	ๆ 
ง่ำย	ๆ	ในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคลตำมแบบ
ที่ฟังได้
2.	บอกควำมต้องกำร
ง่ำย	ๆ	ของตนเอง
ตำมแบบที่ฟังได้
3.	พูดขอและให้ข้อมูล
ง่ำย	ๆ	เกี่ยวกับตนเอง
ตำมแบบที่ฟังได้
4.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้

Culture	 มำตรฐำน	ต	1.1	เข้ำใจ
และตีควำมเรื่องที่ฟังและ
อ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำงๆ
และแสดงควำมคิดเห็น

ต	1.1	ป.3/2	อ่ำนออก
เสียงค�ำ	สะกดค�ำ	
อ่ำนกลุ่มค�ำ	ประโยค	
บทพูดเข้ำจังหวะ	(Chant)	

1.	พูดตอบโต้ด้วยค�ำสั้น	ๆ 
ง่ำย	ๆ	ในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคลตำมแบบ
ที่ฟังได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

มำตรฐำน		ต.1.2		

มีทักษะในกำรสื่อสำร

ทำงภำษำ	แลกเปลี่ยน

ข้อมลูข่ำวสำร	ควำมคดิเหน็

และแสดงควำมรู้สึกโดยใช้

เทคโนโลยีและกำรจัดกำร

ที่เหมำะสมเพื่อกำรเรียนรู้

ตลอดชีวิต

มำตรฐำน		ต	1.3		

น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	

ควำมคิดรวบยอด	และ

ควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำงๆ	

โดยกำรพูดและกำรเขียน

ง่ำย	ๆ	ถูกต้องตำมหลัก

กำรอ่ำน

ต	1.1	ป.3/3	เลือก/ระบุ

ภำพ	หรือสัญลักษณ์

ตรงตำมควำมหมำยของ

กลุ่มค�ำและประโยคที่ฟัง

ต	1.1	ป.3/4	ตอบค�ำถำม

จำกกำรฟังหรือ	

อ่ำนประโยค	บทสนทนำ	

หรือนิทำนง่ำย	ๆ	

ต	2.1	ป.3/2	บอกชื่อและ

ค�ำศัพท์ง่ำย	ๆ	เกี่ยวกับ

เทศกำล/วันส�ำคัญ

/งำนฉลองและชีวิต

ควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของ

ภำษำ

2.	บอกควำมต้องกำร

ง่ำย	ๆ	ของตนเอง

ตำมแบบที่ฟังได้

3.	พูดขอและให้ข้อมูล

ง่ำย	ๆ	เกี่ยวกับตนเอง

ตำมแบบที่ฟังได้

4.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้

Food	&	Drink มำตรฐำน	ต	1.3	น�ำเสนอ

ข้อมูลข่ำวสำร	ควำมคิด

รวบยอด	และควำมคิด

เห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	โดยกำร

พูดและกำรเขียน

มำตรฐำน	ต	2.1		เข้ำใจ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ภำษำกับวัฒนธรรมของ

เจ้ำของภำษำ	และน�ำไป

ใช้ได้อย่ำงเหมำะสมกับ

กำลเทศะ

มำตรฐำน	ต	3.1	ใช้

ภำษำต่ำงประเทศในกำร

เชื่อมโยงควำมรู้กับ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น	

และเป็นพื้นฐำนในกำร

พัฒนำแสวงหำควำมรู้

ต	1.1	ป.3/3	เลือก/ระบุ

ภำพ	หรือสัญลักษณ์ตรง

ตำม

ควำมหมำยของกลุ่มค�ำ

และประโยคที่ฟัง

ต	1.2	ป.3/1	พูดโต้ตอบ

ด้วยค�ำสั้นๆ	ง่ำย	ๆ	

ในกำรสื่อสำรระหว่ำง

บุคคลตำมแบบที่ฟัง

ต	2.1	ป.3/1	พูดและ

ท�ำท่ำประกอบตำม

มำรยำทสังคม/	

วัฒนธรรมของเจ้ำของ

ภำษำ

ต	2.2	ป.3/1	บอกควำม

แตกต่ำงของเสียงตัวอักษร	

ค�ำ	กลุ่มค�ำและประโยค

1.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้

2.พูดและท�ำท่ำประกอบ	

ตำมวัฒนธรรมของเจ้ำของ

ภำษำ

3.บอกชื่อและค�ำศัพท์

เกี่ยวกับเทศกำลส�ำคัญ

ของเจ้ำของภำษำ		

4.เข้ำร่วม	กิจกรรมทำง

ภำษำและวัฒนธรรมที่

เหมำะกับวัย		

5.	บอกค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

อื่นได้

6.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	

เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์ที่

เกี่ยวข้องใกล้ตัว
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

และเปิดโลกทัศน์แห่งตน
มำตรฐำน	ต	4.2	สำมำรถ
ใช้ภำษำต่ำงประเทศเป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้
กำรท�ำงำน	กำรประกอบ
อำชีพ

ง่ำย	ๆ	ของภำษำ
ต่ำงประเทศและภำษำไทย
ต	4.1	ป.3/1	ฟัง/พูดใน
สถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ	
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
ต	4.2	ป.3/1	ใช้ภำษำ
ต่ำงประเทศเพื่อรวบรวม
ค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

Shopping มำตรฐำน	ต	1.3	น�ำเสนอ
ข้อมูลข่ำวสำร	ควำมคิด
รวบยอด	และควำมคิด
เห็นในเรื่องต่ำง	ๆ	โดยกำร
พูด	และกำรเขียน	
มำตรฐำนต	3.1	ใช้ภำษำ
ต่ำงประเทศในกำร
เชื่อมโยงควำมรู้กับ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น	
และเป็นพื้นฐำนในกำร
พัฒนำแสวงหำควำมรู้	
และเปิดโลกทัศน์แห่งตน
มำตรฐำนต	4.2	สำมำรถ
ใช้ภำษำต่ำงประเทศ
เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้											

ต	1.1	ป.3/3	เลือก/ระบุ
ภำพ	หรือ	สัญลักษณ์ตรง
ตำมควำมหมำยของกลุ่ม
ค�ำและประโยคที่ฟัง
ต	1.2	ป.3/1	พูดโต้ตอบ
ด้วยค�ำสั้น	ๆ	ง่ำย	ๆ	
ในกำรสื่อสำรระหว่ำง
บุคคลตำมแบบที่ฟัง
ต	1.2	ป.3/3	บอกควำม
ต้องกำรง่ำย	ๆ	ของตนเอง
ตำมแบบที่ฟัง
ต	3.1	ป.3/1	บอกค�ำศัพท์
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้อื่น
ต	4.2	ป.3/1	ใช้ภำษำต่ำง
ประเทศเพื่อรวบรวมค�ำ
ศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

1.	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้
2.	บอกค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
อื่นได้
3.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	
เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์
ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

ภำษำจีน	ตัวเลข	100	
กับ	0

มำตรฐำน	ต.2.2	เข้ำใจ
ควำมเหมือนและ		ควำม
แตกต่ำงระหว่ำงภำษำ
และวัฒนธรรมของเจ้ำของ
ภำษำกับภำษำและ
วัฒนธรรมไทย	และน�ำมำ
ใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ
มำตรฐำน	ต	4.2	สำมำรถ
ใช้ภำษำต่ำงประเทศเป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้											

ต	1.1	ป.3/2	อ่ำนออก
เสียงค�ำ	สะกดค�ำ	อ่ำน
กลุ่มค�ำ	ประโยค	และ
บทพูดเข้ำจังหวะ	(Chant)	
ง่ำย	ๆ	ถูกต้องตำมหลัก
กำรอ่ำน
ต	1.1	ป.3/3	เลือก/ระบุ
ภำพ	หรือสัญลักษณ์ตรง
ตำมควำมหมำยของ
กลุ่มค�ำและประโยคที่ฟัง

1.	ระบุตัวอักษรและ
เสียงอักษรของภำษำต่ำง
ประเทศและภำษำไทยได้
2.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	
เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัว
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ต	1.1	ป.3/4	ตอบค�ำถำม
จำกกำรฟังหรืออ่ำน
ประโยค	บทสนทนำ	
หรือนิทำนง่ำย	ๆ	
ต	2.2	ป.3/1	บอกควำม
แตกต่ำงของเสียงตัวอักษร	
ค�ำ	กลุ่มค�ำและประโยค
ง่ำย	ๆ	ของภำษำ
ต่ำงประเทศและภำษำไทย
ต	3.1	ป.3/1	บอกค�ำศัพท์
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้อื่น
ต	4.1	ป.3/1	ฟัง/พูด
ในสถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ	
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

ภำษำจีน	วัน	วันที่ มำตรฐำน	ต.2.2	เข้ำใจ
ควำมเหมือนและ		ควำม
แตกต่ำงระหว่ำงภำษำ
และวัฒนธรรมของเจ้ำของ
ภำษำกับภำษำและ
วัฒนธรรมไทย	และน�ำมำ
ใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ
มำตรฐำน	ต	4.2	สำมำรถ
ใช้ภำษำต่ำงประเทศเป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้											

ต	1.1	ป.3/2	อ่ำนออก
เสียงค�ำ	สะกดค�ำ	อ่ำน
กลุ่มค�ำ	ประโยค	และ
บทพูดเข้ำจังหวะ	(Chant)	
ง่ำย	ๆ	ถูกต้องตำมหลัก
กำรอ่ำน
ต	1.1	ป.3/3	เลือก/ระบุ
ภำพ	หรือสัญลักษณ์ตรง
ตำมควำมหมำยของ
กลุ่มค�ำและประโยคที่ฟัง
ต	1.1	ป.3/4	ตอบค�ำถำม
จำกกำรฟังหรืออ่ำน
ประโยค	บทสนทนำ	
หรือนิทำนง่ำย	ๆ	
ต	2.2	ป.3/1	บอกควำม
แตกต่ำงของเสียงตัวอักษร	
ค�ำ	กลุ่มค�ำและประโยค
ง่ำยๆ	ของภำษำ
ต่ำงประเทศและภำษำไทย

1.	ระบุตัวอักษรและ
เสียงอักษรของภำษำต่ำง
ประเทศและภำษำไทยได้
2.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	
เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัว
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ต	3.1	ป.3/1	บอกค�ำศัพท์
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้อื่น
ต	4.1	ป.3/1	ฟัง/พูดใน
สถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ	
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

ภำษำจีน	ร่ำงกำยของฉัน
(2)

มำตรฐำน	ต.2.2	เข้ำใจ
ควำมเหมือนและ		ควำม
แตกต่ำงระหว่ำงภำษำ
และวัฒนธรรมของเจ้ำของ
ภำษำกับภำษำและ
วัฒนธรรมไทย	และน�ำมำ
ใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ
มำตรฐำน	ต	4.2	สำมำรถ
ใช้ภำษำต่ำงประเทศเป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้											

ต	1.1	ป.3/2	อ่ำนออก
เสียงค�ำ	สะกดค�ำ	อ่ำน
กลุ่มค�ำ	ประโยค	และ
บทพูดเข้ำจังหวะ	(Chant)	
ง่ำย	ๆ	ถูกต้องตำมหลัก
กำรอ่ำน
ต	1.1	ป.3/3	เลือก/ระบุ
ภำพ	หรือสัญลักษณ์
ตรงตำมควำมหมำยของ
กลุ่มค�ำและประโยคที่ฟัง
ต	1.1	ป.3/4	ตอบค�ำถำม
จำกกำรฟังหรืออ่ำน
ประโยค	บทสนทนำ	
หรือนิทำนง่ำย	ๆ	
ต	2.2	ป.3/1	บอกควำม
แตกต่ำงของเสียงตัวอักษร	
ค�ำ	กลุ่มค�ำและประโยค
ง่ำย	ๆ	ของภำษำ
ต่ำงประเทศและภำษำไทย
ต	3.1	ป.3/1	บอกค�ำศัพท์
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้อื่น
ต	4.1	ป.3/1	ฟัง/พูด
ในสถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ	
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

1.	ระบุตัวอักษรและ
เสียงอักษรของภำษำต่ำง
ประเทศและภำษำไทยได้
2.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	
เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัว

ภำษำจีน	สี มำตรฐำน	ต.2.2	เข้ำใจ
ควำมเหมือนและ	ควำม
แตกต่ำงระหว่ำงภำษำ
และวัฒนธรรมของเจ้ำของ

ต	1.1	ป.3/2	อ่ำนออก
เสียงค�ำ	สะกดค�ำ	อ่ำน
กลุ่มค�ำ	ประโยค	และ
บทพูดเข้ำจังหวะ	(Chant)	

1.	ระบุตัวอักษร
และเสียงอักษรของภำษำ
ต่ำงประเทศและภำษำไทย 
ได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภำษำกับภำษำและ

วัฒนธรรมไทย	และน�ำมำ

ใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ

มำตรฐำน	ต	4.2	สำมำรถ

ใช้ภำษำต่ำงประเทศเป็น

เครื่องมือในกำรเรียนรู้											

ง่ำย	ๆ	ถูกต้องตำมหลัก

กำรอ่ำน

ต	1.1	ป.3/3	เลือก/ระบุ

ภำพ	หรือสัญลักษณ์

ตรงตำมควำมหมำยของ

กลุ่มค�ำและประโยคที่ฟัง

ต	1.1	ป.3/4	ตอบค�ำถำม

จำกกำรฟังหรืออ่ำน

ประโยค	บทสนทนำ	

หรือนิทำนง่ำย	ๆ	

ต	2.2	ป.3/1	บอกควำม

แตกต่ำงของเสียงตัวอักษร	

ค�ำ	กลุ่มค�ำและประโยค

ง่ำย	ๆ	ของภำษำ

ต่ำงประเทศและภำษำไทย

ต	3.1	ป.3/1	บอกค�ำศัพท์

ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้อื่น

ต	4.1	ป.3/1	ฟัง/พูด

ในสถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ	

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

2.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	

เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์

ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

ภำษำจีน	อำหำรและ

เครื่องดื่ม

มำตรฐำน	ต.2.2	

เข้ำใจควำมเหมือน

และควำมแตกต่ำงระหว่ำง

ภำษำและวัฒนธรรม

ของเจ้ำของภำษำกับภำษำ

และวัฒนธรรมไทย	

และน�ำมำใช้

อย่ำงมีวิจำรณญำณ

มำตรฐำน	ต	4.2	

สำมำรถใช้ภำษำ

ต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือ

ในกำรเรียนรู้											

ต	1.1	ป.3/2	อ่ำนออก

เสียงค�ำ	สะกดค�ำ	

อ่ำนกลุ่มค�ำ	ประโยค	

และบทพูดเข้ำจังหวะ	

(Chant)	ง่ำย	ๆ	ถูกต้อง

ตำมหลักกำรอ่ำน

ต	1.1	ป.3/3	

เลือก/ระบุภำพ	

หรือสัญลักษณ์

ตรงตำมควำมหมำยของ

กลุ่มค�ำและประโยคที่ฟัง

1.	ระบุตัวอักษรและ

เสียงอักษรของภำษำต่ำง

ประเทศและภำษำไทยได้

2.	ใช้ภำษำต่ำงประเทศ	

เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์

ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ต	1.1	ป.3/4	ตอบค�ำถำม

จำกกำรฟังหรืออ่ำน

ประโยค	บทสนทนำ	

หรือนิทำนง่ำย	ๆ	

ต	2.2	ป.3/1	บอกควำม

แตกต่ำงของเสียงตัวอักษร	

ค�ำ	กลุ่มค�ำและประโยค

ง่ำย	ๆ	ของภำษำ

ต่ำงประเทศและภำษำไทย

ต	3.1	ป.3/1	บอกค�ำศัพท์

ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้อื่น

ต	4.1	ป.3/1	ฟัง/พูด

ในสถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ	

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กำรอ่ำนออกเสียง

บทร้อยแก้ว

ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน

สร้ำงควำมรู้และควำมคิด

เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจแก้

ปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิต

และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท	1.1	ป.4/1	อ่ำนออก

เสียงบทร้อยแก้วและบท

ร้อยกรองได้ถูกต้อง

1.	บอกหลักในกำรอ่ำน

ออกเสียงบทร้อยแก้วได้

2.	อ่ำนออกเสียงบท

ร้อยแก้ว	ที่มีค�ำควบกล�้ำ	

อักษรน�ำ	ค�ำประสมได้

กำรอ่ำนออกเสียง

บทร้อยกรอง

ท	1.1		ใช้กระบวนกำร

อ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำม

คิดเพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ				

แก้ปัญหำในกำรด�ำเนิน

ชีวิตและมีนิสัยรักกำรอ่ำน					

ท	1.1	ป.4/1	

อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้ว

และบทร้อยกรองได้ถกูต้อง

ท	1.1	ป.4/2	อธิบำย

ควำมหมำยของค�ำ	

ประโยค	และส�ำนวน

จำกเรื่องที่อ่ำน

1.	บอกหลักและข้อควร

ปฏบัิตใินกำรอ่ำนออกเสียง

ร้อยกรองกำพย์ยำน	ี11	ได้		

2.	อ่ำนออกเสียงท�ำนอง

เสนำะบทร้อยกรองกำพย์

ยำนี	11	ได้

3.	อธิบำยควำมหมำยของ

ค�ำ	ประโยค	และส�ำนวน

จำกบทร้อยกรองที่อ่ำน	ได้

กำรอ่ำนจับใจควำม มำตรฐำน		ท	1.1		

ใช้กระบวนกำรอ่ำน

สร้ำงควำมรู้และควำมคิด

เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ

แก้ปัญหำในกำรด�ำเนิน

ชีวิตและมีนิสัยรักกำรอ่ำน					

ท	1.1	ป4/3	

อ่ำนเรื่องสั้น	ๆ	ตำมเวลำ

ที่ก�ำหนดและตอบค�ำถำม

จำกเรื่องที่อ่ำน

ท	1.1	ป4/4	

แยกข้อเท็จจริงและข้อคิด

เห็นจำกเรื่องที่อ่ำน

ท	1.1	ป4/5	

คำดคะเนเหตุกำรณ์จำก

เรื่องที่อ่ำนโดยระบุเหตุผล

ประกอบ

ท	1.1	ป4/6		

สรุปควำมรู้และข้อคิดจำก

เรื่องที่อ่ำนเพื่อน�ำไปใช้

ในชีวิตประจ�ำวัน

1.	บอกหลักกำรอ่ำนจับใจ

ควำมงำนเขียนประเภท

โน้มน้ำวใจได้	

2.	ตอบค�ำถำมจำกเรื่องที่

อ่ำนในเวลำที่ก�ำหนด			

3.	แยกข้อเท็จจริงและ

ข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำน			

4.	คำดคะเนเหตุกำรณ์

จำกเรื่องที่อ่ำนโดยระบุ

เหตุผลประกอบ			

5.	สรุปควำมรู้และข้อคิด

จำกเรื่องที่อ่ำนเพื่อน�ำไป

ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย	

(Multimedia e-Publishing Application)

ชั้นประถมศึกษาปีที่	4
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กำรคัดลำยมือตัวบรรจง

เต็มบรรทัดและครึ่ง

บรรทัด

ท	2.1	ใช้กระบวนกำร

เขียน	เขียนสื่อสำร	เขียน

เรียงควำม	ย่อควำม	และ

เขียนเรื่องรำวในรูปแบบ

ต่ำง	ๆ	เขียนรำยงำนข้อมูล

สำรสนเทศและรำยงำน

กำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ

ท	2.1	ป.4/1	คัดลำยมือ

ตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ

ครึ่งบรรทัด

1.	อธิบำยหลักกำรคัด

ลำยมือตำมรูปแบบกำร

เขียนตัวอักษรไทยได้

กำรเขียนค�ำขวัญ ท	2.1ใช้กระบวนกำร

เขียนเขียนสื่อสำร	เขียน

เรียงควำม	ย่อควำม	และ

เขียนเรื่องรำวใน	รูปแบบ

ต่ำงๆ		เขียนรำยงำนข้อมูล

สำรสนเทศและรำยงำน

กำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ																		

ท	2.1	ป.4/2	เขียนสื่อสำร

โดยใช้ค�ำได้ถูกต้องชัดเจน		

และเหมำะสม

1.	บอกลักษณะและหลัก

กำรเขียนค�ำขวัญได้

2.	เขียนค�ำขวัญได้

กำรน�ำแผนภำพควำมคิด

ไปพัฒนำงำนเขียน

ท	2.1	ใช้กระบวนกำร

เขียน	เขียนสื่อสำร	เขียน

เรียงควำม	ย่อควำม	และ

เขียนเรื่องรำวในรูปแบบ

ต่ำง	ๆ	เขียนรำยงำนข้อมูล

สำรสนเทศและรำยงำน

กำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ	

ท		2.1		ป.		4/3		เขียน

แผนภำพโครงเรื่องและ

แผนภำพควำมคิดเพื่อใช้

พัฒนำงำนเขียน

1.	อธิบำยรูปแบบแผน

ภำพควำมคิดและกำรน�ำ

แผนภำพควำมคิดไป

พัฒนำงำนเขียนได้

2.	เขียนแผนภำพควำมคิด

เหมำะสมกับงำนเขียนได้

กำรจ�ำแนกข้อเท็จจริงและ

ข้อคิดเห็น

ท	3.1	สำมำรถเลือกฟัง

และดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ	

และพูดแสดงควำมรู้	

ควำมคิด	และควำมรู้สึก

ในโอกำสต่ำงๆ	อย่ำง

มีวิจำรณญำณและ

สร้ำงสรรค์

ท	3.1	ป.4/1		จ�ำแนกข้อ

เท็จจริงและข้อคิดเห็นจำก

เรื่องที่ฟังและดู

		1.	บอกควำมหมำยและ

หลักกำรจ�ำแนกข้อเท็จ

จริงและข้อคิดเห็นจำก

เรื่องที่ฟังและดูได้	

2.	จ�ำแนกข้อเท็จจริงและ

ข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่ฟัง

และดูได้	



213
         คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย                            (Multimedia  e-Publishing Application)

ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กำรจับใจควำมและพูด

แสดงควำมรู้	ควำมคิด

ท	3.1	สำมำรถเลือกฟัง

และดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ	

และพูดแสดงควำมรู้	

ควำมคิดและควำมรู้สึก

ในโอกำสต่ำง	ๆ	อย่ำง

มีวิจำรณญำณและ

สร้ำงสรรค์

ท	3.1	ป.4/2		

พูดสรุปควำมจำกกำรฟัง

และดู

ท	3.1	ป.4/3		

พูดแสดงควำมรู้	ควำมคิด

เห็นและควำมรู้สึกเกี่ยว

กับเรื่องที่ฟังและดู

ท	3.1	ป.4/4	

ตั้งค�ำถำมและตอบค�ำถำม

เชิงเหตุผลจำกเรื่องที่ฟัง

และดู

1	อธิบำยหลักกำรจับใจ

ควำมและหลักกำรพูด

แสดงควำมรู้ควำมคิดเห็น

ควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟัง

และดูได้	

2	พูดแสดงควำมรู้	ควำม

คิดเห็นและควำมรู้สึกจำก

เรื่องที่ฟังและดูได้	

กำรพูดรำยงำน 	ท3.1	สำมำรถเลือกฟัง

และดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ	

และพูดแสดงควำมรู้	

ควำมคิด	และควำมรู้สึก

ในโอกำสต่ำง	ๆ	อย่ำง

มีวิจำรณญำณและ

สร้ำงสรรค์

ท3.1	ป.4/5			

รำยงำนเรื่องหรือประเด็น

ที่ศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง	

กำรดู	และกำรสนทนำ

1.อธิบำยหลักกำรพูด

รำยงำนล�ำดับขั้นตอน

กำรปฏิบัติงำนได้	

2.	พูดรำยงำน	ล�ำดับ

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนได้	

กำรสะกดค�ำในมำตรำ	ก	กำ 

และมำตรำตัวสะกดตรง

ตำมมำตรำ

ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติของ

ภำษำและหลักภำษำไทย		

กำรเปลี่ยนแปลงของ

ภำษำและพลังของภำษำ		

ภูมิปัญญำทำงภำษำ	และ

รักษำภำษำไทยไว้เป็น	

สมบัติของชำติ

ท	4.1	ป.4/1	สะกดค�ำ

และบอกควำมหมำยของ

ค�ำในบริบทต่ำงๆ

1.	บอกหลักกำรสะกดค�ำ

มำตรำ	ก	กำ	และมำตรำ

ตัวสะกดตรงตำมมำตรำได้	

2.	สะกดค�ำในมำตรำ	ก	กำ	

และมำตรำตัวสะกด

ตรงตำมมำตรำได้

3.	วิเครำะห์และบอก

ควำมหมำยของค�ำใน

มำตรำ	ก	กำ	และมำตรำ

ตัวสะกดตรงตำมมำตรำ

ในบริบทต่ำง	ๆ	ได้	

วรรณยุกต์และ

กำรผันอักษร

ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติของ

ภำษำและหลักภำษำไทย		

กำรเปลี่ยนแปลของภำษำ

ท	4.1		ป.	4	/	1	สะกดค�ำ

และบอกควำมหมำยของ

ค�ำในบริบทต่ำงๆ	

1.	บอกหลักกำรผันอักษร

ได้		

2.	ผันอักษรได้
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เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

และพลังของภำษำ			

ภูมิปัญญำของภำษำและ

รักษำภำษำไทยไว้เป็น

สมบัติของชำติ

3.	สะกดค�ำและบอกควำม

หมำยของค�ำในบริบท

ต่ำงๆ	ได้	

ค�ำเป็น	ค�ำตำย ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติของ 

ภำษำและหลักภำษำไทย

กำรเปลี่ยนแปลงของ

ภำษำและพลังของภำษำ			

ภูมิปัญญำของภำษำและ

รักษำภำษำไทยไว้เป็น

สมบัติของชำติ

ท	4.1		ป.	4	/	1		

สะกดค�ำและ

บอกควำมหมำยของค�ำ

ในบริบทต่ำง	ๆ		

1.	อธิบำยลักษณะของ

ค�ำเป็น	ค�ำตำยได้	

2.	บอกค�ำเป็น	ค�ำตำย	

ที่อยู่ในบริบทต่ำง	ๆ	

ของข้อควำมหรือประโยค

ได้		

กำรใช้พจนำนุกรม ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติของ 

ภำษำและหลักภำษำไทย		

กำรเปลี่ยนแปลงของ

ภำษำ	และพลังของภำษำ	

ภูมิปัญญำทำงภำษำ	และ

รักษำภำษำไทยไว้เป็น	

สมบัติของชำติ

ท	4.1	ป.4/3		

ใช้พจนำนุกรมค้นหำ

ควำมหมำยของค�ำ

1.	บอกหลักกำรใช้

พจนำนุกรมได้

2.	ใช้พจนำนุกรมในกำร

ค้นหำควำมหมำยของค�ำ

ได้

กำรแต่งกลอนสี่ ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติของ

ภำษำและหลักภำษำไทย		

กำรเปลี่ยนแปลงของ

ภำษำและพลังของภำษำ		

ภูมิปัญญำทำงภำษำ	และ

รักษำภำษำไทยไว้เป็น				

สมบัติของชำติ

ท	4.1	ป.4/5		

แต่งบทร้อยกรองและ

ค�ำขวัญ

1.	บอกควำมหมำยและ

ลักษณะฉันทลักษณ์ของ

กลอนสี่ได้		

2.	แต่งกลอนได้ตำม

ประเด็นที่ก�ำหนดได้

เงำะป่ำ	ตอนที่	1 ท	1.1		ใช้กระบวนกำร

อ่ำนสร้ำงควำมรู้และ

ควำมคิดเพื่อน�ำไปใช้

ตัดสินใจ	แก้ปัญหำในกำร

ด�ำเนินชีวิต	และมีนิสัยรัก

กำรอ่ำน	

ท	1.1	ป.4/1	อ่ำนออก

เสียงบทร้อยแก้วและบท

ร้อยกรองได้ถูกต้อง

ท	1.1	ป.4/2	อธิบำย

ควำมหมำยของค�ำ	

ประโยค	และส�ำนวนจำก

เรื่องที่อ่ำน

1.	บอกหลักและข้อควร

ปฏิบัติในกำรอ่ำนออก

เสียงร้อยกรอง	กลอน

บทละครได้		

2.	อธิบำยควำมหมำยของ

ค�ำ	ประโยค	และส�ำนวน	

จำกบทร้อยกรองที่อ่ำนได้	
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ท	5.1	ป.4/2	อธิบำย

ข้อคิดจำกกำรอ่ำน

เพื่อน�ำไปใช้ในชีวิตจริง

3.	บอกข้อคิดที่ได้จำก

กำรอ่ำนเพื่อน�ำไปใช้

ในชีวิตจริงได้

บทละครเรื่อง	เงำะป่ำ	

ตอนที่	2

ท	1.1		ใช้กระบวนกำร

อ่ำนสร้ำงควำมรู้และ

ควำมคิดเพื่อน�ำไปใช้

ตัดสินใจแก้ปัญหำในกำร

ด�ำเนินชีวิต	และมีนิสัยรัก

กำรอ่ำน		

ท	1.1	ป.4/1	อ่ำนออก

เสียงบทร้อยแก้วและบท

ร้อยกรองได้ถูกต้อง

ท	1.1	ป.4/2	อธิบำย

ควำมหมำยของค�ำ	

ประโยค	และส�ำนวนจำก

เรื่องที่อ่ำน

ท	1.1	ป.4/5	คำดคะเน

เหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำน		

โดยระบุเหตุผลประกอบ

ท	5.1	ป.4/2	อธิบำย

ข้อคิดจำกกำรอ่ำนเพื่อ

1.	อ่ำนออกเสียงบทร้อย

กรองได้ถูกต้องได้	

2.	บอกเหตุผลประกอบ

กำรคำดคะเนเหตุกำรณ์

จำกเรื่องที่อ่ำนได้	

3.	ระบุข้อคิดจำกกำรอ่ำน

วรรณคดีเพื่อน�ำไปใช้

ในชีวิตจริงได้	

บทอำขยำนและบทร้อย

กรองที่มีคุณค่ำ

ท	5.1	เข้ำใจและแสดง

ควำมคิดเห็น	วิจำรณ์

วรรณคดีและวรรณกรรม

ไทยอย่ำงเห็นคุณค่ำและ

น�ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิต

จริง

ท	5.1	ป.4/4		ท่องจ�ำบท

อำขยำนตำมที่ก�ำหนดและ

บทร้อยกรองที่มีคุณค่ำ

ตำมควำมสนใจ

1.	อธิบำยหลักกำรอ่ำน

บทอำขยำนได้ถูกต้องได้	

2.	ท่องจ�ำบทอำขยำน

ตำมที่ก�ำหนดได้	

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ควำมสัมพันธ์ของหน่วย

วัดควำมยำว

ค	2.1	เข้ำใจพืน้ฐำนกำรวดั	

วัดและคำดคะเนขนำด

ของสิ่งที่ต้องกำรวัด

บอกควำมสัมพันธ์ของ

หน่วยวัดควำมยำว	น�้ำ

หนัก	ปริมำตร	หรือควำมจุ

และเวลำ	

เมื่อก�ำหนดโจทย์	

ควำมยำว	ควำมสูงหรือ

ระยะทำงเป็นกิโลเมตร	

เมตร	เซนติเมตร	

มิลลิเมตร	หรือวำ	

ให้สำมำรถบอกควำม

สัมพันธ์ระหว่ำงหน่วย

กำรวัดนั้นได้

โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ

กำรวัดควำมยำว

ค	2.2	แก้ปัญหำเกี่ยวกับ

กำรวัด

แก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรวัด

ควำมยำว	กำรชั่ง	กำรตวง	

เงินและเวลำ

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ

เกี่ยวกับกำรวัดควำมยำว	

ควำมสูงหรือระยะทำง
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ให้ควำมสูงหรือระยะทำง

ให้สำมำรถวิเครำะห์โจทย์	

หำค�ำตอบและแสดงวิธี

ท�ำได้

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

หน่วยกำรชั่งและ

กำรคำดคะเนน�้ำหนัก

ค	2.1		เข้ำใจพื้นฐำน

เกี่ยวกับกำรวัด	วัด	และ

กำรคำดคะเนขนำดของ

สิ่งที่ต้องกำรวัด

บอกควำมสัมพันธ์ของ

หน่วยกำรวัดควำมยำว	 

น�้ำหนัก	ปริมำตร	หรือ

ควำมจุ	และเวลำ	

คำดคะเนควำมยำว	 

น�้ำหนัก	ปริมำตร	หรือ

ควำมจุ		

1.	เมื่อก�ำหนดน�้ำหนักเป็น

เมตริกตัน	กิโลกรัม	กรัม

และขีด	ให้สำมำรถบอก

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

หน่วยน�้ำหนักได้

2.	เมื่อก�ำหนดสถำนกำรณ์

กำรช่ังให้	สำมำรถคำดคะเน

น�้ำหนักเป็นกิโลกรัมและ

ขีด	พร้อมทั้งอภิปรำย

ค่ำที่ได้จำกกำรคำดคะเน

กับค่ำที่ได้จำกกำรชั่งได้

โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ

กำรชั่ง

ค	2.2	แก้ปัญหำเกี่ยวกับ

กำรวัด

แก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรวัด

ควำมยำว		กำรชั่งกำรตวง		

เงินและเวลำ

1.	เมื่อก�ำหนดโจทย์

ปัญหำเกี่ยวกับน�้ำหนักให้

สำมำรถวิเครำะห์โจทย์	

หำค�ำตอบและแสดงวิธี

ท�ำได้

กำรคำดคะเนปริมำตร

และควำมจุ

ค	2.1	เข้ำใจพื้นฐำนเกี่ยว

กับกำรวัด	วัด	และกำร

คำดคะเนขนำดของสิ่งที่

ต้องกำรวัด

คำดคะเนควำมยำว	น�้ำ

หนัก	และปริมำตร	หรือ

ควำมจุ	(ลิตร)

1.	เมื่อก�ำหนดสถำนกำรณ์

เกี่ยวกับกำรตวงให้	

สำมำรถคำดคะเนปริมำตร

หรือควำมจุเป็นลิตร	

พร้อมทั้งอภิปรำยค่ำที่ได้

จำกกำรคำดคะเน

กับค่ำที่ได้จำกกำรตวงได้

โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ

กำรตวง

ค	2.2	แก้ปัญหำเกี่ยวกับ

กำรวัด

แก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรวัด

ควำมยำว	กำรชั่ง	กำรตวง		

เงินและเวลำ

1.	เมื่อก�ำหนดโจทย์

ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตร

หรือควำมจุให้สำมำรถ

วิเครำะห์โจทย์	หำค�ำตอบ

และแสดงวิธีท�ำได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กำรหำพื้นที่ของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉำก

ค	2.1	เข้ำใจพื้นฐำน
เกี่ยวกับกำรวัด	วัดและ
คำดคะเนขนำดของสิ่งที่
ต้องกำรวัด

หำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉำก

กำรเขียนจ�ำนวนเงิน
โดยใช้จุดและกำรอ่ำน

ค	2.1เข้ำใจพื้นฐำนเกี่ยว
กับกำรวัด	วัดและคำด
คะเนขนำดของสิ่งที่
ต้องกำรวัด

ควำมสัมพันธ์ของหน่วย
กำรวัดควำมยำว	น�้ำหนัก	
ปริมำตร	หรือควำมจุและ
เวลำ

กำรบวกเศษส่วน
ที่มีตัวส่วนเท่ำกัน

ค	1.2	เข้ำใจถงึผลทีเ่กดิขึน้
จำกกำรด�ำเนินกำรของ
จ�ำนวน	และควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร
ต่ำง	ๆ	และสำมำรถใช้กำร
ด�ำเนินกำรนั้นแก้ปัญหำได้

บวกและลบเศษส่วนที่มีตัว
ส่วนเท่ำกัน		

กำรลบเศษส่วน
ที่มีตัวส่วนเท่ำกัน

ค	1.2	เข้ำใจถงึผลทีเ่กดิขึน้ 
จำกกำรด�ำเนินกำรของ
จ�ำนวน	และควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร
ต่ำง	ๆ	และสำมำรถใช้กำร
ด�ำเนินกำรนั้นแก้ปัญหำ

บวกและลบเศษส่วนที่มีตัว
ส่วนเท่ำกัน

ควำมสัมพันธ์
ของหน่วยเวลำ

ค	2.1	เข้ำใจพื้นฐำน
เกี่ยวกับกำรวัด	วัด	และ
กำรคำดคะเนขนำด
ของสิ่งที่ต้องกำรวัด

บอกควำมสัมพันธ์ของ
หน่วยกำรวัดควำมยำว	น�้ำ
หนัก	ปริมำตร	หรือควำมจุ	
และเวลำ

1.	เมื่อก�ำหนดระยะ
เวลำเป็นนำที	ชั่วโมง	วัน	
สัปดำห์	เดือน	หรือปีให้		
สำมำรถบอกควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงหน่วยเวลำได้

โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำ	 ค	2.2	แก้ปัญหำเกี่ยวกับ
กำรวัด

แก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรวัด
ควำมยำว	กำรชั่ง	กำรตวง	
เงินและเวลำ

1.	เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับเวลำให้สำมำรถ
วิเครำะห์โจทย์หำค�ำตอบ
และแสดงวิธีท�ำได้

กำรเขียนและอ่ำนทศนิยม
หนึ่งต�ำแหน่ง

ค	1.1	เข้ำใจควำมหลำก
หลำยของกำรแสดง	
จ�ำนวนและกำรใช้จ�ำนวน
ในชีวิตจริง

เขียนและอ่ำนตัวเลขฮินดู
อำรบิก	ตัวเลขไทย	และ
ตัวหนังสือแสดงจ�ำนวนนับ
ศูนย์	เศษส่วน	และ
ทศนิยมหนึ่งต�ำแหน่ง

1.	เมื่อก�ำหนดรูปภำพซึ่ง
แบ่งเป็น	10	ส่วนเท่ำกัน
พร้อมทั้งระบำยสีหรือ
แรเงำส่วนที่ต้องกำร
ให้สำมำรถเขียน
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ทศนิยมหนึ่งต�ำแหน่ง
แสดงส่วนที่ระบำยสีหรือ
แรเงำ	และอ่ำนทศนิยม
นั้นได้

กำรเปรียบเทียบ
ทศนิยมหนึ่งต�ำแหน่ง

ค	1.1	เข้ำใจควำมหลำก
หลำยของกำรแสดง
จ�ำนวนและกำรใช้จ�ำนวน
ในชีวิตจริง

เปรียบเทียบและ
เรียงล�ำดับจ�ำนวนนับ
และศูนย์	เศษส่วนและ
ทศนิยมหนึ่งต�ำแหน่ง

1.	เมื่อก�ำหนดทศนิยม
หนึ่งต�ำแหน่งให้สำมำรถ
เปรียบเทียบทศนิยมและ
ใช้เครื่องหมำยแสดงกำร
เปรียบเทียบได้
2.	เมื่อก�ำหนดทศนิยม
หนึ่งต�ำแหน่งสำมถึงห้ำ
จ�ำนวน	สำมำรถเรยีงล�ำดับ
ทศนิยมได้

โจทย์ปัญหำกำรบวก	ลบ	
คูณ	หำรระคน	(ตอนที่	1)	

ค	1.2	เข้ำใจถึงผลที่เกิด
ขึ้นจำกกำรด�ำเนินกำรของ
จ�ำนวน	และควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร
ต่ำงๆ	และสำมำรถใช้กำร
ด�ำเนินกำรนั้นแก้ปัญหำได้

วิเครำะห์และแสดงวิธีหำ
ค�ำตอบของโจทย์ปัญหำ
และโจทย์ปัญหำระคน
ของจ�ำนวนนับและศูนย์		
พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม
สมเหตุสมผลของค�ำตอบ
และสร้ำงโจทย์ได้

1.	เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ
กำรบวก	ลบ	คูณ	หำรระคน 
ให้สำมำรถหำค�ำตอบ	และ 
แสดงวิธีท�ำ	พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบที่ได้

โจทย์ปัญหำกำรบวก	ลบ	
คูณ	หำรระคน	(ตอนที่2)

ค	1.2	เข้ำใจถึงผลที่เกิด
ขึ้นจำกกำรด�ำเนินกำรของ
จ�ำนวน	และควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงด�ำเนินกำรต่ำง	ๆ	
และสำมำรถใช้กำร
ด�ำเนินกำรนั้นแก้ปัญหำได้

วิเครำะห์และแสดงวิธีหำ
ค�ำตอบของโจทย์ปัญหำ
และโจทย์ปัญหำระคน
ของจ�ำนวนนับและศูนย์		
พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม
สมเหตุสมผลของค�ำตอบ
และสร้ำงโจทย์ได้	

1.	เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ
กำรบวก	ลบ	คูณ	หำรระคน
ให้สำมำรถหำค�ำตอบ		
และแสดงวิธีท�ำ	พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบที่ได้ได้

กำรเฉลี่ย ค	1.2	เข้ำใจถงึผลทีเ่กดิขึน้
จำกกำรด�ำเนินกำรของ
จ�ำนวน	และควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร
ต่ำง	ๆ	และสำมำรถใช้กำร
ด�ำเนินกำรนั้นแก้ปัญหำได้

วิเครำะห์และแสดงวิธี
หำค�ำตอบของโจทย์
ปัญหำและโจทย์ปัญหำ
ระคนของจ�ำนวนนับและ
ศูนย์	พร้อมทั้งตระหนักถึง
ควำมสมเหตุสมผลของ
ค�ำตอบและสร้ำงโจทย์ได้

1.	เมื่อก�ำหนดสถำนกำรณ์
เกี่ยวกับจ�ำนวนนับสำมถึง
ห้ำจ�ำนวนให้		สำมำรถหำ
ค่ำเฉลี่ยได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ส่วนประกอบต่ำง	ๆ	

ของพืช

มำตรฐำน	ว	1.1	เข้ำใจ

หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมี

ชีวิต	ควำมสัมพันธ์ของ

โครงสร้ำง	และหน้ำที่ของ

ระบบต่ำง	ๆ	ของสิ่งมีชีวิต 

ที่ท�ำงำนสัมพันธ์กัน	

มีกระบวนกำรสืบเสำะ

หำควำมรู้	สื่อสำรสิ่งที่	

เรียนรู้และน�ำควำมรู้

ไปใช้ในกำรด�ำรงชีวิตของ

ตนเอง	และดูแลสิ่งมีชีวิต

3.	ทดลองและอธิบำย

หน้ำที่ของท่อล�ำเลียง

และปำกใบของพืช

4.	อธิบำย	น�้ำ	แก๊ส

คำร์บอนไดออกไซด์	

แสง	และคลอโรฟิลล์	

เป็นปัจจัยที่จ�ำเป็น		

บำงประกำรต่อกำรเจริญ

เติบโตและกำรสังเครำะห์

ด้วยแสงของพืช		

1.	อธิบำยหน้ำที่และ

โครงสร้ำงภำยในของ

ล�ำต้นและใบ

2.	เปรียบเทียบพืช

ใบเลี้ยงเดี่ยว	และพืช

ใบเลี้ยงคู่จำกโครงสร้ำง

ภำยในโครงสร้ำงภำยนอก

ของล�ำต้นและใบของพืช

กำรเจริญเติบโตของพืช มำตรฐำน	ว	1.1	เข้ำใจ

หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมี

ชีวิต	ควำมสัมพันธ์ของ

โครงสร้ำง	และหน้ำที่

ของระบบต่ำง	ๆ		ของ

สิ่งมีชีวิตที่ท�ำงำนสัมพันธ์

กัน	มีกระบวนกำรสืบ

เสำะหำควำมรู้	สื่อสำรสิ่ง

ที่	เรียนรู้และน�ำควำมรู้

ไปใช้ในกำรด�ำรงชีวิตของ

ตนเอง	และดูแลสิ่งมีชีวิต

2.	อธิบำย	น�้ำ	แก๊ส

คำร์บอนไดออกไซด์	แสง	

และคลอโรฟิลล์	เป็นปัจจัย 

ที่จ�ำเป็นบำงประกำรต่อ

กำรเจริญเติบโตและกำร

สังเครำะห์ด้วยแสงของพืช		

1.	อธิบำยควำมหมำยของ

กำรเจริญเติบโตของพืช

2.	ทดลองและอธิบำย

เกี่ยวกับปัจจัย

บำงประกำรที่จ�ำเป็น

ต่อกำรเจริญเติบโตของพืช	

กำรสังเครำะห์แสง มำตรฐำน	ว	1.1	เข้ำใจ

หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมี

ชีวิต	ควำมสัมพันธ์ของ

โครงสร้ำง	และหน้ำที่

ของระบบต่ำง	ๆ		ของ

สิ่งมีชีวิตที่ท�ำงำนสัมพันธ์

กัน	มีกระบวนกำรสืบ

เสำะหำควำมรู้	สื่อสำรสิ่ง

ที่	เรียนรู้และน�ำควำมรู้

ไปใช้ในกำรด�ำรงชีวิตของ

ตนเอง	และดูแลสิ่งมีชีวิต

2.	อธิบำย	น�้ำ	แก๊ส

คำร์บอนไดออกไซด์	แสง	

และคลอโรฟิลล์	เป็นปัจจัย 

ที่จ�ำเป็นบำงประกำรต่อ

กำรเจริญเติบโตและกำร

สังเครำะห์ด้วยแสงของพืช		

1.	อธิบำยกระบวนกำร

สังเครำะห์ด้วยแสงของพืช	

2.	บอกปัจจัยที่พืชใช้ใน

กำรสังเครำะห์ด้วยแสง	

และผลผลิตที่ได้จำกกำร

สังเครำะห์ด้วยแสง
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กำรตอบสนองของพืช

ต่อสิ่งเร้ำ

มำตรฐำน	ว	5.1	เข้ำใจ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

พลังงำนกับกำรด�ำรงชีวิต	

กำรเปลี่ยนรูปพลังงำน	

ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสำร

และพลังงำน	ผลของกำร

ใช้พลังงำนต่อชีวิตและ

สิง่แวดล้อม	มกีระบวน	กำร

สืบเสำะหำควำมรู้	สื่อสำร

สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้

ไปใช้ประโยชน์

มำตรฐำน	ว	1.1	เข้ำใจ

หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมี

ชีวิต	ควำมสัมพันธ์ของ

โครงสร้ำง	และหน้ำที่

ของระบบต่ำงๆ	ของสิง่มี

ชวีติที่ท�ำงำนสัมพันธ์กัน	

มีกระบวนกำรสืบเสำะ

หำควำมรู้	สื่อสำรสิ่งที่	

เรียนรู้และน�ำควำมรู้ไป

ใช้ในกำรด�ำรงชีวิตของ

ตนเอง	และดูแลสิ่งมีชีวิต

1.	ทดลองและอธิบำยกำร

สะท้อนของแสงที่ตกกระ

ทบวัตถุ

2.	ทดลองและอธิบำยกำร

ตอบสนองของพืชต่อแสง	

เสียง	และกำรสัมผัส

3.	อธิบำยพฤติกรรมของ

สัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง

อุณหภูมิ	กำรสัมผัส	และ

น�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์

1.	อธิบำยควำมหมำยของ

สิ่งเร้ำและพฤติกรรมกำร

ตอบสนองต่อสิ่งเร้ำของ

พืช

2.	บอกปัจจัยที่มีผลต่อ

กำรตอบสนองต่อสิ่งเร้ำ

ของพืช

กำรตอบสนองต่อสิ่งเร้ำ

ของสัตว์

มำตรฐำน	ว	1.1	เข้ำใจ

หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมี

ชีวิต	ควำมสัมพันธ์ของ

โครงสร้ำง	และหน้ำที่ของ

ระบบต่ำงๆ	ของสิง่มชีวีติ 

ที่ท�ำงำนสัมพันธ์กัน	

มีกระบวนกำรสืบเสำะ

หำควำมรู้	สื่อสำรสิ่งที่	

เรียนรู้และน�ำควำมรู้ไป

ใช้ในกำรด�ำรงชีวิตของ

ตนเอง	และดูแลสิ่งมีชีวิต

4.	อธิบำยพฤติกรรมของ

สัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง

อุณหภูมิ	กำรสัมผัส	และ

น�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์

1.	อธิบำยควำมหมำยของ

สิ่งเร้ำ	และพฤติกรรมของ

สัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง

อุณหภูมิ	และกำรสัมผัส

2.	น�ำควำมรู้เกี่ยวกับ

กำรตอบสนองต่อสิ่งเร้ำ

ของสัตว์ไปใช้ประโยชน์
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กำรเกิดดิน มำตรฐำน	ว	6.1	เข้ำใจ

กระบวนกำรต่ำง	ๆ	ทีเ่กดิขึน้ 

บนผิวโลกและภำยในโลก 

ควำมสัมพันธ์ของ

กระบวนกำรต่ำง	ๆ	

ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง

ภูมิอำกำศภูมิประเทศ	

และสัณฐำนของโลก	

มีกระบวนกำรสืบเสำะ

หำควำมรู้และจิตวิทยำ

ศำสตร์	สื่อสำรสิ่งที่

เรียนรู้และน�ำควำมรู้

ไปใช้ประโยชน์

1.	ส�ำรวจและอธิบำย

กำรเกิดดิน

1.	อธิบำยควำมหมำย	

และควำมส�ำคัญของดิน

ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก

2.	อธิบำยปัจจัยและ

กระบวนกำรเกิดดิน

องค์ประกอบของดิน มำตรฐำน	ว	6.1	เข้ำใจ

กระบวนกำรต่ำง	ๆ	ทีเ่กดิขึน้

บนผิวโลกและภำยในโลก

ควำมสัมพันธ์ของ

กระบวนกำรต่ำง	ๆ	

ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง

ภูมิอำกำศภูมิประเทศ	

และสัณฐำนของโลก	

มีกระบวนกำรสืบเสำะ

หำควำมรู้และจิตวิทยำ

ศำสตร์	สื่อสำรสิ่งที่

เรียนรู้และน�ำควำมรู้

ไปใช้ประโยชน์

1.	ส�ำรวจและอธิบำย

กำรเกิดดิน

2.	ระบุชนิดและสมบัติ

ของดินที่ใช้ปลูกพืช

ในท้องถิ่น

อธิบำยกระบวนกำร

เกิดดินและองค์ประกอบ

ของดิน

ชนิดและสมบัติของดิน มำตรฐำน	ว	6.1	เข้ำใจ

กระบวนกำรต่ำง	ๆ	ทีเ่กดิขึน้

บนผิวโลกและภำยในโลก

ควำมสัมพันธ์ของ

กระบวนกำรต่ำง	ๆ	

ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง

ภูมิอำกำศภูมิประเทศ

2.	ระบุชนิดและสมบัติ

ของดินที่ใช้ปลูกพืช

ในท้องถิ่น

ระบุชนิดและสมบัติของ

ดินที่ใช้ปลูกพืชในท้องถิ่น



222
         คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย                            (Multimedia  e-Publishing Application)

ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และสัณฐำนของโลก	
มีกระบวนกำรสืบเสำะ
หำควำมรู้และจิตวิทยำ
ศำสตร์	สื่อสำรสิ่งที่
เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

กำรเคลื่อนที่ของแสงและ
แหล่งก�ำเนิด

มำตรฐำน	ว	5.1	เข้ำใจ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
พลังงำนกับกำรด�ำรงชีวิต	
กำรเปลี่ยนรูปพลังงำน	
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสำร
และพลังงำน	ผลของกำร
ใช้พลังงำนต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม	มีกระบวน	
กำรสืบเสำะหำควำมรู้		
สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และ
น�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์

1.	ทดลองและอธิบำย
กำรเคลื่อนที่ของแสง
จำกแหล่งก�ำเนิด
2.	ทดลองและอธิบำย
กำรสะท้อนของแสง
ที่ตกกระทบวัตถุ
3.	ทดลองและจ�ำแนกวัตถุ
ตำมลักษณะกำรมองเห็น
จำกแหล่งก�ำเนิดแสง

1.	อธิบำยควำมหมำยกำร
เคลื่อนที่ของแหล่งก�ำเนิด
แสงและระบุเกณฑ์กำร
จ�ำแนกประเภทแหล่ง
ก�ำเนิดแสง
2.	ทดลองและอธิบำยกำร
เคลื่อนที่ของแสง
จำกแหล่งก�ำเนิด

เซลล์สุริยะ มำตรฐำน	ว	5.1	เข้ำใจ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
พลังงำนกับกำรด�ำรงชีวิต	
กำรเปลี่ยนรูปพลังงำน	
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสำร
และพลังงำน	ผลของกำร
ใช้พลังงำนต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม	มีกระบวน	
กำรสืบเสำะหำควำมรู้		
สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และ
น�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์

5.	ทดลอง	และอธิบำย
กำรเปลี่ยนแสง
เป็นพลังงำนไฟฟ้ำและ
น�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์

1.	อธิบำยควำมหมำย	
องค์ประกอบ	และกำร
ท�ำงำนของเซลล์สุริยะได้
2.	ระบุประโยชน์และ
ข้อจ�ำกัดของเซลล์สุริยะ	
และแนวทำงกำรน�ำเซลล์
สุริยะไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ�ำวัน

ตัวกลำงและชนิดของ
ตัวกลำง

มำตรฐำน	ว	5.1	เข้ำใจ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
พลังงำนกับกำรด�ำรงชีวิต	
กำรเปลี่ยนรูปพลังงำน	
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสำร
และพลังงำน	ผลของกำร

1.	ทดลองและอธิบำย
กำรเคลื่อนที่ของแสง
จำกแหล่งก�ำเนิด
2.	ทดลองและอธิบำย
กำรสะท้อนของแสง
ที่ตกกระทบวัตถุ

1.	อธิบำยควำมหมำย	
องค์ประกอบ	และกำร
ท�ำงำนของเซลล์สุริยะได้
2.	ระบุประโยชน์และข้อ
จ�ำกัดของเซลล์สุริยะ	และ

แนวทำงกำรน�ำเซลลส์ุริยะ
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ใช้พลังงำนต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม	มีกระบวน	
กำรสืบเสำะหำควำมรู้		
สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และ
น�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์

3.	ทดลองและจ�ำแนกวัตถุ
ตำมลักษณะกำรมองเห็น
จำกแหล่งก�ำเนิดแสง
4.	ทดลอง	และอธิบำย	
กำรหักเหของแสงเมื่อผ่ำน
ตัวกลำงโปร่งใสสองชนิด
5.	ทดลอง	และอธิบำย	
กำรเปลี่ยนแสงเป็น
พลังงำนไฟฟ้ำและ
น�ำควำมรู้	ไปใช้ประโยชน์
6.	ทดลองและอธิบำย
แสงขำวประกอบด้วย
แสงสีต่ำง	ๆ	และ
น�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์

ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
ประจ�ำวัน

กำรสะท้อนของแสง มำตรฐำน	ว	5.1	เข้ำใจ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
พลังงำนกับกำรด�ำรงชีวิต	
กำรเปลี่ยนรูปพลังงำน	
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสำร
และพลังงำน	ผลของกำร
ใช้พลังงำนต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม	มีกระบวน	
กำรสืบเสำะหำควำมรู้		
สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และน�ำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์

2.	ทดลองและอธิบำย
กำรสะท้อนของแสง
ที่ตกกระทบวัตถุ

1.	ทดลองและอธิบำย
ควำมหมำยกำรสะท้อน
ของแสง	และ
กฎกำรสะท้อนของแสง

กำรหักเหของแสง มำตรฐำน	ว	5.1	เข้ำใจ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
พลังงำนกับกำรด�ำรงชีวิต	
กำรเปลี่ยนรูปพลังงำน	
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสำร
และพลังงำน	ผลของกำร
ใช้พลังงำนต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม	มีกระบวน	
กำรสืบเสำะหำควำมรู้		
สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และน�ำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์

4.	ทดลองและอธิบำย	
กำรหักเหของแสงเมื่อผ่ำน
ตัวกลำงโปร่งใสสองชนิด

1.	อธิบำยควำมหมำยและ
ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดจำก
กำรหักเหของแสง
2.	อธิบำยกำรหักเหของ
แสงเมื่อผ่ำนตัวกลำง
โปร่งใส	2	ชนิด
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แสงและกำรมองเห็น มำตรฐำน	ว	5.1	เข้ำใจ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
พลังงำนกับกำรด�ำรงชีวิต	
กำรเปลี่ยนรูปพลังงำน	
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสำร
และพลังงำน	ผลของกำร
ใช้พลังงำนต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม	มีกระบวน	
กำรสืบเสำะหำควำมรู้		
สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และ
น�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์

1.	ทดลอง	และอธิบำย
กำรเคลื่อนที่ของแสง
จำกแหล่งก�ำเนิด
2.	ทดลอง	และอธิบำย
กำรสะท้อนของแสง
ที่ตกกระทบวัตถุ
3.	ทดลอง	และจ�ำแนกวตัถุ
ตำมลักษณะกำรมองเห็น
จำกแหล่งก�ำเนิดแสง
4.	ทดลองและอธิบำย	
กำรหักเหของแสงเมื่อผ่ำน
ตัวกลำงโปร่งใสสองชนิด

1.	อธิบำยหลักกำรมอง
เหน็และบอกส่วนประกอบ
และหน้ำที่ของนัยน์ตำ
2.	อธิบำยกำรเคลื่อนที่
ของแสงผ่ำนเลนส์ชนิด
ต่ำงๆ
3.	อธิบำยควำมผิดปกติ
ในกำรมองเห็น	แนวทำง
แก้ไข	และกำรน�ำควำมรู้
ไปประยุกต์ใช ้
ในทัศนูปกรณ์ชนิดต่ำง	ๆ

รุ้งกินน�้ำ มำตรฐำน	ว	5.1	เข้ำใจ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
พลังงำนกับกำรด�ำรงชีวิต	
กำรเปลี่ยนรูปพลังงำน	
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสำร
และพลังงำน		ผลของกำร
ใช้พลังงำนต่อชีวิตและสิ่ง
แวดล้อม	มีกระบวน	กำร
สืบเสำะหำควำมรู้		สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

6.	ทดลอง	และอธิบำย
แสงขำวประกอบด้วย
แสงสีต่ำง	ๆ	และ
น�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์

1.	อธิบำยองค์ประกอบ
ของแสงขำว
2.	อธิบำยกำรเกิดรุ้งกินน�้ำ

ระบบสุริยะ	ตอนที่	1 มำตรฐำน	ว	7.1	เข้ำใจ
วิวัฒนำกำรของระบบ
สุริยะ	กำแล็กซี	และ
เอกภพ	กำรปฏิสัมพันธ์
ภำยในระบบสุริยะ	และ
ผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก	
มีกระบวนกำรสืบเสำะ
หำควำมรู้และจิตวิทยำ
ศำสตร์		กำรสื่อสำรสิ่งที่
เรียนรู้	และน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

1.	สร้ำงแบบจ�ำลอง
เพื่ออธิบำยลักษณะของ
ระบบสุริยะ

1.	เข้ำใจเกี่ยวกับระบบ
สุริยะที่มีดวงอำทิตย์
เป็นศูนย์กลำง
2.	อธิบำยกำรเกิด
สุริยุปรำคำและ
จันทรุปรำคำ
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ระบบสุริยะ	ตอนที่	2 มำตรฐำน	ว	7.1	เข้ำใจ

วิวัฒนำกำรของระบบ

สุริยะ	กำแล็กซี		และ

เอกภพ	กำรปฏิสัมพันธ์

ภำยในระบบสุริยะ		และ

ผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก	มี

กระบวนกำรสืบเสำะ

หำควำมรู้และจิตวิทยำ

ศำสตร์		กำรสื่อสำรสิ่งที่

เรียนรู้	และน�ำควำมรู้ไปใช้

ประโยชน์

1.	สร้ำงแบบจ�ำลอง

เพื่ออธิบำยลักษณะของ

ระบบสุริยะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

ศำสนำที่คนไทยนับถือ 	ส	1.1	รู้	และเข้ำใจ

ประวัติ	ควำมส�ำคัญ	

ศำสดำ	หลักธรรมของ

พระพุทธศำสนำหรือ

ศำสนำที่ตนนับถือและ

ศำสนำอื่น	มีศรัทธำ

ที่ถูกต้อง	ยึดมั่น	และ

ปฏิบัติตำม	หลักธรรม	

เพื่ออยู่ร่วมกัน

อย่ำงสันติสุข

ส	1.1	ป.4/2	

สรุปพุทธประวัติตั้งแต่

บรรลุธรรมจนถึงประกำศ

ธรรม	หรือประวัติศำสดำ

ที่ตนนับถือตำมที่ก�ำหนด

ส	1.1	ป.4/8	

อธิบำยประวัติศำสดำ

ของศำสนำอื่น	ๆ	

โดยสังเขป

1.	สรุปพุทธประวัติตั้งแต่

บรรลุธรรมจนถึงประกำศ

ธรรมได้

2.	อธิบำยประวัติศำสดำ

ของศำสนำอื่นๆ	ได้

สมำธิพื้นฐำน 	ส	1.1	รู้	และเข้ำใจ

ประวัติ	ควำมส�ำคัญ	

ศำสดำ	หลักธรรมของ

พระพุทธศำสนำหรือ

ศำสนำที่ตนนับถือและ

ศำสนำอื่น	มีศรัทธำ

ที่ถูกต้อง	ยึดมั่น	และ

ปฏิบัติตำม	หลักธรรม	

เพื่ออยู่ร่วมกัน

อย่ำงสันติสุข

ส	1.1	ป.4/6	

เห็นคุณค่ำและสวดมนต์	

แผ่เมตตำ	มีสติที่เป็น

พื้นฐำนของสมำธิ

ในพระพุทธศำสนำหรือ

กำรพัฒนำจิตตำมแนวทำง

ของศำสนำที่ตนนับถือ

ตำมที่ก�ำหนด

1.	บอกควำมหมำยของ

สติสัมปชัญญะ	สมำธิ	และ

ปัญญำได้	

2.	สำมำรถปฏิบัติตนใน

กำรบริหำรจิต	และกำร

เจริญปัญญำได้

3.	สำมำรถฝึกกำรยืน	กำร

เดิน	กำรนั่ง		และกำรนอน

อย่ำงมีสติได้

4.	บอกประโยชน์ของกำร

ฝึกสมำธิได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

5.	ตระหนักและเห็น

คุณค่ำของกำรสวดมนต์	

และแผ่เมตตำ

พระพุทธศำสนำกับกำร

ด�ำรงชีวิต

ส	1.1		รู้	และเข้ำใจ

ประวัติ	ควำมส�ำคัญ	

ศำสดำ	หลักธรรมของ

พระพุทธศำสนำหรือ

ศำสนำที่ตนนับถือและ

ศำสนำอื่น	มีศรัทธำ

ที่ถูกต้อง	ยึดมั่น	และ

ปฏิบัติตำมหลักธรรม	

เพือ่อยูร่่วมกันอย่ำงสนัติสขุ

ส	1.1	ป.4/1	

อธิบำยควำมส�ำคัญ

ของพระพุทธศำสนำ	

หรือศำสนำที่ตนนับถือ	

ในฐำนะเป็นศูนย์รวมจิตใจ

ของศำสนิกชน

ส	1.1	ป.4/3	

เห็นคุณค่ำและปฏิบัติตน

ตำมแบบอย่ำงกำรด�ำเนิน

ชีวิตและข้อคิดจำกประวัติ

สำวก	ชำดก	เรื่องเล่ำ	และ

ศำสนิกชนตัวอย่ำง

ตำมที่ก�ำหนด

ส	1.1	ป.4/4		แสดง

ควำมเคำรพพระรัตนตรัย	

ปฏิบัติตำมไตรสิกขำและ

หลักธรรมโอวำท	3	

ในพระพุทธศำสนำ	หรือ

หลักธรรมของศำสนำ

ที่ตนนับถือตำมก�ำหนด

1.	อธิบำยควำมส�ำคัญ

ของพระพุทธศำสนำ	

หรือศำสนำที่ตนนับถือ	

ในฐำนะเป็นศูนย์รวม

จิตใจของศำสนิกชนได้

2.	บอกข้อคิดและ

แบบอย่ำงกำรด�ำเนินชีวิต

จำกประวัติสำวก	ชำดก	

เรื่องเล่ำ	และศำสนิกชน

ตัวอย่ำงตำมที่ก�ำหนดได้		

3.	แสดงควำมเคำรพ

พระรัตนตรัย	และปฏิบัติ

ตนตำมหลักธรรมของ

พระพุทธศำสนำ

ตำมที่ก�ำหนดได้

พลเมืองดีตำมวิถี

ประชำธิปไตย

ส	2.1	เข้ำใจและปฏิบัติตน 

ตำมหน้ำที่ของกำรเป็น

พลเมอืงด	ีมค่ีำนยิมทีด่งีำม	

และธ�ำรงรักษำประเพณี

และวัฒนธรรมไทย	ด�ำรง

ชวีติอยูร่่วมกันในสงัคมไทย 

และสงัคมโลกอย่ำงสนัตสิขุ

ส	2.1	ป.4/1	ปฏิบัติตน

เป็นพลเมืองที่ดีตำมวิถี

ประชำธิปไตยในฐำนะ

สมำชิกที่ดีของชุมชน

ส	2.1	ป.4/2	ปฏิบัติตน

ในกำรเป็นผู้น�ำและผู้ตำม

ที่ดีตำมวิถีประชำธิปไตย

1.	บอกกำรปฏิบัติตนเป็น

พลเมืองที่ดีได้

2.	อธิบำยบทบำทหน้ำที่

สมำชิกของชุมชนได้

3.	บอกบทบำทหน้ำที่ของ

ผู้น�ำและผู้ตำมที่ดีได้

4.	อธิบำยกำรท�ำงำน

กลุ่มให้มีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภำพได้		
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

5.	บอกประโยชน์ของกำร

ท�ำงำนเป็นกลุ่มได้

สิทธิพื้นฐำนของเด็ก		 ส	2.1	เข้ำใจและปฏิบัติตน 

ตำมหน้ำที่ของกำรเป็น

พลเมอืงด	ีมค่ีำนยิมทีด่งีำม	

และธ�ำรงรักษำประเพณี

และวัฒนธรรมไทย	ด�ำรง

ชวีติอยูร่่วมกันในสงัคมไทย 

และสงัคมโลกอย่ำงสนัตสิขุ

ส	2.1	ป.4/3	วิเครำะห์

สิทธิพื้นฐำนที่เด็กทุกคน

พึงได้รับตำมกฎหมำย					

นักเรียนสำมำรถบอกสิทธิ

ของเด็กตำมกฎหมำยได้

วัฒนธรรม	4	ภำค ส	2.1	เข้ำใจและปฏิบัติตน 

ตำมหน้ำที่ของกำรเป็น

พลเมอืงด	ีมค่ีำนยิมทีด่งีำม	

และธ�ำรงรักษำประเพณี

และวัฒนธรรมไทย	ด�ำรง

ชวีติอยูร่่วมกันในสงัคมไทย 

และสงัคมโลกอย่ำงสนัตสิขุ		

ส	2.1	ป.4/4		

อธิบำยควำมแตกต่ำง

ทำงวัฒนธรรม

ของกลุ่มคนในท้องถิ่น

อธิบำยควำมหมำย	

ประเภท	และยกตัวอย่ำง

วัฒนธรรมไทยได้	

กำรเมืองกำรปกครอง

ของไทย

ส	2.2		เข้ำใจระบบ

กำรเมืองกำรปกครอง

ในสังคมปัจจุบัน	ยึดมั่น 

ศรัทธำ	และธ�ำรงรักษำไว ้

ซึ่งกำรปกครองระบอบ

ประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์

ทรงเป็นประมุข

ส	2.2	ป.4/1		อธิบำย

อ�ำนำจอธิปไตยและ

ควำมส�ำคัญของระบอบ

ประชำธิปไตย

ส	2.2	ป.4/2		อธิบำย

บทบำท	หน้ำที่ของ

พลเมืองในกระบวนกำร

เลือกตั้ง

ส	2.2	ป.4/3		อธิบำย

ควำมส�ำคัญของสถำบัน

พระมหำกษัตริย์ตำม

ระบอบประชำธิปไตย

อันมีพระมหำกษัตริย์

เป็นประมุข

1.	อธิบำยควำมส�ำคัญของ

สถำบันพระมหำกษัตริย์

ในสังคมไทยได้

2.	อธิบำยอ�ำนำจอธิปไตย

และควำมส�ำคัญของ

ระบอบประชำธิปไตยได้

3.	อธิบำยบทบำท	หน้ำที่

ของพลเมือง

ในกระบวนกำรเลือกตั้งได้

ฉลำดซื้อฉลำดใช้ ส	3.1	เข้ำใจและสำมำรถ

บริหำรจัดกำรทรัพยำกร

ในกำรผลิตและกำรบริโภค	

ส	3.1	ป.4/1	ระบุปัจจัยที่

มีผลต่อกำรเลือกซื้อสินค้ำ

และบริกำร				

ระบุปัจจัยที่มีผลต่อกำร

เลือกซื้อสินค้ำและบริกำร

ได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

กำรใช้ทรัพยำกรที่

มีอยู่จ�ำกัดได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ		

รวมทั้งเข้ำใจหลักกำรของ

เศรษฐกิจพอเพียง		เพื่อ

กำรด�ำรงชีวิตอย่ำงมี

ดุลยภำพ

สิทธิพื้นฐำนของผู้บริโภค ส	3.1	เข้ำใจและสำมำรถ

บริหำรจัดกำรทรัพยำกร

ในกำรผลติและกำรบรโิภค	

กำรใช้ทรัพยำกร

ที่มีอยู่จ�ำกัดได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ		

รวมทั้งเข้ำใจหลักกำร

ของเศรษฐกิจพอเพียง		

เพื่อกำรด�ำรงชีวิต

อย่ำงมีดุลยภำพ

ส	3.1	ป.	4/2	

บอกสิทธิพื้นฐำน

และรักษำผลประโยชน์

ของตนเองในฐำนะ

ผู้บริโภค

1.	บอกสิทธิพื้นฐำน

ของผู้บริโภคได้

	2.	บอกวิธีกำรรักษำ

ผลประโยชน์ของตนเอง

ในฐำนะผู้บริโภคได้

	3.	ระบุเครื่องหมำย

รับรองคุณภำพสินค้ำ

และบริกำรได้

	4.	อธิบำยหลักกำร

และวิธีกำรบริโภคที่ดีได้

เศรษฐกิจพอเพียง ส	3.2	เข้ำใจระบบและ

สถำบันทำงเศรษฐกิจ

ต่ำง	ๆ	ควำมสัมพันธ์

ทำงเศรษฐกิจ	และควำม

จ�ำเป็นของกำรร่วมมือกัน

ทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก

ส	3.1	ป.	4/3	

อธิบำยหลักกำรของ

เศรษฐกิจพอเพียงและ

น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

ของตนเอง

1.	อธิบำยหลักกำรของ

เศรษฐกิจพอเพียงได้

2.	อธิบำยกำรประยุกต์ใช้

เศรษฐกิจพอเพียง

ในกำรด�ำรงชีวิตได้

เศรษฐกิจในชุมชน ส	3.2	เข้ำใจระบบและ

สถำบันทำงเศรษฐกิจ

ต่ำง	ๆ		ควำมสัมพันธ์

ทำงเศรษฐกิจ		และควำม

จ�ำเป็นของกำรร่วมมือกัน

ทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก

ส	3.2		ป4/1	อธิบำย

ควำมสัมพันธ์ทำง

เศรษฐกิจของคนในชุมชน

1.	บอกอำชีพ	สินค้ำและ

บริกำรต่ำงๆ	ที่ผลิตใน

ชุมชนได้

	2.	บอกกำรพึ่งพำอำศัย

กันภำยในชุมชนทำงด้ำน

เศรษฐกิจได้

3.	อธิบำยกำรสร้ำงควำม

เข้มแข็งให้กับชุมชนได้

ใช้ง่ำยจ่ำยคล่อง ส	4.1		เข้ำใจควำมหมำย		

ควำมส�ำคัญของเวลำและ

ส	3.2	ป.4/2	อธิบำย

หน้ำที่เบื้องต้นของเงิน					

1.	บอกอำชีพ	สินค้ำและ

บริกำรต่ำงๆ	ที่ผลิตใน

ชุมชนได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

ยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์		

สำมำรถใช้วิธีกำรทำง

ประวัติศำสตร์มำวิเครำะห์

เหตุกำรณ์ต่ำง	ๆ	อย่ำง

เป็นระบบ

2.	บอกกำรพึ่งพำอำศัย

กันภำยในชุมชนทำงด้ำน

เศรษฐกิจได้

3.	อธิบำยกำรสร้ำงควำม

เข้มแข็งให้กับชุมชนได้

ใช้ง่ำยจ่ำยคล่อง ส	4.1		เข้ำใจควำมหมำย		

ควำมส�ำคัญของเวลำและ

ยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์		

สำมำรถใช้วิธีกำรทำง

ประวัติศำสตร์มำวิเครำะห์

เหตุกำรณ์ต่ำง	ๆ		อย่ำง

เป็นระบบ

ส	3.2	ป.4/2	อธิบำย

หน้ำที่เบื้องต้นของเงิน					

1.	บอกควำมหมำยและ

ประเภทของเงินได้

2.	อธิบำยหน้ำที่เบื้องต้น

ของเงินในระบบเศรษฐกิจ

ได้

3.	ยกตัวอย่ำงสกุลเงิน

ส�ำคัญที่ใช้ในกำรซื้อ

ขำยแลกเปลี่ยนระหว่ำง

ประเทศได้

ช่วงเวลำทำง

ประวัติศำสตร์

ส	4.1		เข้ำใจควำมหมำย		

ควำมส�ำคัญของเวลำและ

ยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์		

สำมำรถใช้วิธีกำรทำง

ประวัติศำสตร์มำวิเครำะห์

เหตุกำรณ์ต่ำง	ๆ	อย่ำง

เป็นระบบ

ส	4.1	ป.4/1	นับช่วงเวลำ

เป็นทศวรรษ	ศตวรรษ	

สหัสวรรษ										

1.	บอกควำมหมำย

และควำมส�ำคัญของ

ช่วงเวลำในกำรศึกษำ

ประวัติศำสตร์ได้	

2.	อธิบำยควำมหมำย

และกำรนับช่วงเวลำเป็น

ทศวรรษ		ศตวรรษ	และ

สหัสวรรษได้

	3.	รู้และเข้ำใจกำรใช้

ทศวรรษ	ศตวรรษ	และ

สหัสวรรษ	ในเอกสำร

ต่ำง	ๆ	

ยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์ ส	4.2		เข้ำใจพัฒนำกำร

ของมนุษยชำติจำก

อดีตจนถึงปัจจุบัน		ใน

ด้ำนควำมสัมพันธ์และ

กำร	เปลี่ยนแปลงของ

เหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง	

ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ	

ส	4.1	ป.4/2		อธิบำยยุค

สมัยในกำรศึกษำประวัติ

ของมนุษยชำติโดยสังเขป	

ส	4.1	ป.4/	3		แยกแยะ

หลักฐำนที่ใช้ในกำรศึกษำ

ควำมเป็นมำของท้องถิ่น			

1.	ระบุเกณฑ์กำรแบ่ง

ยุคสมัยในกำรศึกษำ

ประวัติศำสตร์ที่แบ่งเป็น

ยุคก่อนประวัติศำสตร์และ

ยุคประวัติศำสตร์ได้

2.	อธบิำยยคุสมัยทีใ่ช้ในกำร

ศกึษำประวติัศำสตร์ไทย
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

และสำมำรถวิเครำะห์ผลก
ระทบที่เกิดขึ้น

เช่น	สมัยก่อนสุโขทัย	
สมัยสุโขทัย	สมัยอยุธยำ	
สมัยธนบุรี	และสมัย
รัตนโกสินทร์ได้
3.	บอกประเภทของหลัก
ฐำนทำงประวัติศำสตร์	
ที่แบ่งเป็นหลักฐำนชั้นต้น	
และหลักฐำนชั้นรองได้
4.	จ�ำแนกหลักฐำนของ
ท้องถิ่นเป็นหลักฐำนชั้น
ต้นและหลักฐำนชั้นรองได้

พัฒนำกำรของมนุษย์
ในดินแดนไทย

ส	5.1	เข้ำใจลักษณะของ
โลกทำงกำยภำพ	และ
ควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง
ซึ่งมีผลต่อกันและกันใน
ระบบของธรรมชำติ	
ใช้แผนที่และเครื่องมือทำง
ภูมิศำสตร์	ในกำรค้นหำ	
วิเครำะห์	สรุป	และใช้
ข้อมูลภูมิสำรสนเทศอย่ำง
มีประสิทธิภำพ

ส	4.2	ป.4/1		อธิบำย
กำรตั้งหลักแหล่งและ
พัฒนำกำรของมนุษย์
ยุคก่อนประวัติศำสตร์
และยุคประวัติศำสตร์
โดยสังเขป
ส	4.2	ป.4/2	ยก
ตัวอย่ำงหลักฐำนทำง
ประวัติศำสตร์ที่พบในท้อง
ถิ่นที่แสดงพัฒนำกำร
ของมนุษยชำติในดินแดน
ไทย

1.	อธิบำยกำรตั้งหลัก
แหล่งและพัฒนำกำร
ของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศำสตร์และยุค	
ประวัติศำสตร์ในดินแดน
ไทยโดยสังเขปได้
2.	ยกตัวอย่ำงหลักฐำน
ทำงประวัติศำสตร์ที่พบใน
ท้องถิ่นที่แสดงพัฒนำกำร
ของมนุษยชำติ
ในดินแดนไทยได้

สิ่งแวดล้อมในชุมชน
และจังหวัด

ส	5.1	เข้ำใจลักษณะของ
โลกทำงกำยภำพ		และ
ควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง
ซึ่งมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชำติ		
ใช้แผนที่และเครื่องมือ
ทำงภูมิศำสตร์													
ในกำรค้นหำ	วิเครำะห์	
สรุป	และใช้ข้อมูล
ภูมิสำรสนเทศอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

มฐ.	ส	5.1	ป.4/2	ระบุ
แหล่งทรัพยำกรและสิ่ง
ต่ำงๆในจังหวัดของตนเอง
ด้วยแผนที่	
มฐ.	ส	5.1	ป.4/3	
ใช้แผนที่อธิบำยควำม
สัมพันธ์ของสิ่งต่ำงๆ	
ที่มีอยู่ในจังหวัด

1.	ระบุแหล่งทรัพยำกร
และสิ่งต่ำง	ๆ	ในจังหวัด
ของตนเองด้วยแผนที่ได้
2.	อธิบำยควำมสัมพันธ์
ของสิ่งต่ำง	ๆ	ที่มีอยู่ใน
จังหวัดด้วยแผนที่ได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

รักษ์ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ส	5.1	เข้ำใจลักษณะของ
โลกทำงกำยภำพ		และ
ควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง
ซึ่งมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชำติ		
ใช้แผนที่และเครื่องมือทำง
ภูมิศำสตร์	ในกำรค้นหำ	
วิเครำะห์	สรุป	และใช้
ข้อมูลภูมิสำรสนเทศอย่ำง
มีประสิทธิภำพ

ส	5.2	ป.4/2		อธิบำย
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
แวดล้อมในจังหวัด	
และผลที่เกิดจำกกำร
เปลี่ยนแปลงนั้น					
ส	5.2	ป.4/3		มีส่วนร่วม
ในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในจังหวัด

1.	อธิบำยกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพ
แวดล้อมในจังหวัดและ
ผลที่เกิดขึ้นจำกกำร
เปลี่ยนแปลงนั้นได้
	2.	บอกวิธีกำรและมีส่วน
ร่วมในกำรอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมในจังหวัดได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Sentences ต	1.1	ป.	4/1	ปฏิบัติตำม
ค�ำสั่ง	ค�ำขอร้อง	และ
ค�ำแนะน�ำ	(instructions)	
ง่ำย	ๆ	ที่ฟังหรืออ่ำน
ต	1.1	ป.	4/2		อ่ำนออก
เสียงค�ำ	สะกดค�ำ	อ่ำน
กลุ่มค�ำ	ประโยค	ข้อควำม
ง่ำย	ๆ	และบทพูดเข้ำ
จังหวะถูกต้องตำมหลัก
กำรอ่ำน
ต	1.1	ป.	4/3	เลือก/ระบุ
ภำพ	หรือสัญลักษณ์	หรือ
เครื่องหมำยตรงตำมควำม
หมำยของประโยคและ
ข้อควำมสั้น	ๆ	ที่ฟัง	หรือ
อ่ำน
ต	1.2	ป.4/2	ใช้ค�ำสั่ง	
ค�ำขอร้อง	และค�ำขอ
อนุญำตง่ำย	ๆ
ต	1.2	ป.4/3		พูด/เขียน
แสดงควำมต้องกำรของ
ตนเองและขอควำมช่วย
เหลือในสถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ

ต	1.1	-	ป.4	/1	ปฏิบัติ
ตำมค�ำสั่ง	ค�ำขอร้อง	
ค�ำแนะน�ำง่ำย	ๆ	ที่ฟังหรือ
อ่ำน	

นักเรียนสำมำรถ
บอกโครงสร้ำงประโยค
ชนิดต่ำง	ๆ	ได้	ปฏิบัติ
ตำมค�ำสั่ง	และใช้ค�ำสั่งได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ต	2.2	ป.	4/1	

บอกควำมแตกต่ำงของ

เสียงตัวอักษร	ค�ำ	กลุ่มค�ำ	

ประโยค	และข้อควำมของ

ภำษำต่ำงประเทศ	และ

ภำษำไทย

Days	and	Months ต	1.1	ป.4		อ่ำนออกเสียง
ค�ำ	สะกดค�ำ	อ่ำนกลุ่มค�ำ	
ประโยค	ข้อควำมง่ำยๆ	
และบทพูดเข้ำจังหวะถูก
ต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.4/3		เลือก/ระบุ
ภำพ	หรือสัญลักษณ์หรือ
เครื่องหมำยตรงตำมควำม
หมำยของประโยคและข้อ
ควำมสั้นๆที่ฟัง	หรืออ่ำน
ต	1.1	ป.4/4			ตอบ
ค�ำถำมจำกกำรฟังและ
อ่ำนประโยค	บทสนทนำ	
และนิทำนง่ำยๆ
ต	1.2	ป.4/1	พูด/เขียน
โต้ตอบในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคล
ต	1.2	ป.4/3พูด/เขียน
แสดงควำมต้องกำรของ
ตนเองและขอควำมช่วย
เหลือในสถำนกำรณ์ง่ำยๆ
ต	1.2	ป.4/4	พูด/เขียน
เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยว
กับตนเอง	เพื่อน	และ
ครอบครัว
ต	1.3	ป.4/1	พูด/เขียนให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องใกล้ตัว

ต	1.1	–	ป4/3	เลือก/
ระบุภำพสัญลักษณ์	หรือ
เครื่องหมำยตรงตำมควำม
หมำยของ	ประโยคและ
ข้อควำมสั้น	ๆ	ที่ฟังหรือ
อ่ำน

อ่ำน	วัน	เดือน	จ�ำนวนนับ	
และล�ำดับที่	ได้
ถำม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่ำนได้
ถำม-ตอบเกี่ยวกับกำรใช้	
Question	words	ได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ต	2.1	ป.4/2		ตอบค�ำถำม
เกี่ยวกับเทศกำล/วัน
ส�ำคัญ/งำนฉลองและชีวิต
ควำมเป็นอยู่ง่ำย	ๆ	
ของเจ้ำของภำษำ
ต	2.2	ป.4/1	บอกควำม
แตกต่ำงของเสียงตัวอักษร	
ค�ำ	กลุ่มค�ำ	ประโยค	และ
ข้อควำมของภำษำต่ำง
ประเทศ	และภำษำไทย	
ต	4.1	ป.4/1	ฟังและ
พูด/อ่ำน	ในสถำนกำรณ์
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถำนศึกษำ

What	time	is	it? ต	1.1	ป.4/2อ่ำนออก
เสียงค�ำ	สะกดค�ำ	อ่ำน
กลุ่มค�ำ	ประโยค	ข้อควำม
ง่ำยๆ	และบทพูดเข้ำ
จังหวะถูกต้องตำมหลัก
กำรอ่ำน
ต	1.1	ป.4/3เลือก/ระบุ
ภำพ	หรือสัญลักษณ์	หรือ
เครื่องหมำยตรงตำมควำม
หมำยของประโยคและข้อ
ควำมสั้นๆ	ที่ฟัง	หรืออ่ำน	
ต	1.1	ป.4/4ตอบค�ำถำม
จำกกำรฟังและอ่ำน
ประโยค	บทสนทนำ
ต	1.2	ป.4/1พูด/เขียน
โต้ตอบในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคล	
ต	1.2	ป.4/3	พูด/เขียน
แสดงควำมต้องกำรของ
ตนเองและขอควำมช่วย
เหลือในสถำนกำรณ์ง่ำยๆ

ต.	1.2	-	ป.	4/4	
พูด/เขียน	เพื่อขอข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง	เพื่อน	
และครอบครัว

ถำมและตอบเกี่ยวกับเวลำ
ได้	อ่ำนข้อควำมเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ�ำวันแล้วตอบ
ค�ำถำมได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ต	1.2	ป.4/4	พูด/เขียน

เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยว

กับตนเอง	

ต	1.3	ป.4/2	พูด/วำด

ภำพแสดงควำมสัมพันธ์

ของสิ่งต่ำง	ๆ	ใกล้ตัว

ตำมที่ฟังหรืออ่ำน	

ต	2.2	ป.4/1บอกควำม

แตกต่ำงของเสียงตัวอักษร	

ค�ำ	กลุ่มค�ำ	ประโยค	และ

ข้อควำมของภำษำต่ำง

ประเทศ	และภำษำไทย	ต	

4.1	ป.4/1	ฟังและพูด

/อ่ำน	ในสถำนกำรณ์

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

และสถำนศึกษำ

My	Family ต	1.1	ป.4/2อ่ำนออก

เสียงค�ำ	สะกดค�ำ	อ่ำน

กลุ่มค�ำ	ประโยค	ข้อควำม

ง่ำยๆ	และบทพูดเข้ำ

จังหวะถูกต้องตำม

หลักกำรอ่ำน	ต	1.1	ป.

4/4ตอบค�ำถำมจำกกำร

ฟังและอ่ำนประโยค	บท

สนทนำ	และนิทำนง่ำยๆ	

ต	1.2	ป.4/3	พูด/เขียน

แสดงควำมต้องกำรของ

ตนเองและขอควำมช่วย

เหลือในสถำนกำรณ์ง่ำยๆ	

ต	1.2	ป.4/4	พูด/เขียน

เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยว

กับตนเอง	เพื่อน	และ

ครอบครัว

ต.1.3		-	ป4/1	พูด/เขียน	

เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง	และคนใกล้ตัว

ถำมและตอบเกี่ยว

กับประโยค	Present	

Continuous	ได้	

อ่ำนและตอบค�ำถำมเกี่ยว

กับเรื่องที่อ่ำนได้



235
         คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย                            (Multimedia  e-Publishing Application)

ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ต	2.2	ป.	4/1	บอกควำม

แตกต่ำงของเสียงตัวอักษร	

ค�ำ	กลุ่มค�ำ	ประโยค	และ

ข้อควำมของภำษำต่ำง

ประเทศ	และภำษำไทย	

ต	4.1	ป.	4/1	ฟังและ

พูด/อ่ำน	ในสถำนกำรณ์

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

และสถำนศึกษำ

Good	Food 	สะกดค�ำ	อ่ำนกลุ่มค�ำ	
ประโยค	ข้อควำมง่ำยๆ	
และบทพูดเข้ำจังหวะถูก
ต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.4/3	เลือก/ระบุ
ภำพ	หรือสัญลักษณ์	หรือ
เครื่องหมำยตรงตำมควำม
หมำยของประโยคและข้อ
ควำมสั้นๆที่ฟังและอ่ำน	
ต	1.1	ป.4/4	ตอบค�ำถำม
จำกกำรฟังและอ่ำน
ประโยค	บทสนทนำและ
นิทำนง่ำยๆ	
ต	1.2	ป.4/4	พูด/เขียน
เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยว
กับตนเอง	เพื่อน	และ	
ครอบครัว	ต	2.2	ป.4/1	
บอกควำมแตกต่ำงของ
เสียงตัวอักษร	ค�ำ	กลุ่ม
ค�ำ	ประโยค	และข้อควำม
ของภำษำต่ำงประเทศ	
และภำษำไทย	ต	4.1	ป.
4/1	ฟังและพูด/อ่ำนใน
สถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถำนศึกษำ

ต	4.1	ป.4/1	ฟังและพูด/
อ่ำนในสถำนกำรณ์ที่เกิด
ขึ้นในห้องเรียนและสถำน
ศึกษำ

สำมำรถบอกควำมรู้สึก
ชอบและไม่ชอบ	พร้อมตั้ง
ค�ำถำมและตอบค�ำถำม
เกี่ยวกับอำหำรและสิ่งของ
ได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Healthy	and		Sickness ต	1.1	ป.	4/2	อ่ำนออก
เสียงค�ำสะกดค�ำ	อ่ำนกลุ่ม
ค�ำ	ประโยค	ข้อควำม
ง่ำย	ๆ	และบทพูดเข้ำ
จังหวะถูกต้องตำมหลัก
กำรอ่ำน	
ต	1.1	ป.	4/3	เลือก/ระบุ
ภำพ	หรือสัญลักษณ์	หรือ
เครื่องหมำยตรงตำมควำม
หมำยของประโยคและ
ข้อควำมสั้น	ๆ	ที่ฟังหรือ
อ่ำน
ต	1.1	ป.	4/4	ตอบค�ำถำม
จำกกำรฟังและอ่ำน
ประโยค	บทสนทนำ	และ
นิทำนง่ำยๆ	
ต	1.2	ป.	4/5	พูดแสดง
ควำมรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ	ใกล้ตัว	
และกิจกรรมต่ำงๆ	
ตำมแบบที่ฟัง
ต	2.2	ป.4/1	บอกควำม
แตกต่ำงของเสียงตัวอักษร	
ค�ำ	กลุ่มค�ำ	ประโยค	และ
ข้อควำมของภำษำต่ำง
ประเทศ	และภำษำไทย
ต	4.1	ป.4/1	ฟังและ
พูด/อ่ำนในสถำนกำรณ์
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถำนศึกษำ

ต	4.1	ป.4/1	ฟังและพูด/
อ่ำนในสถำนกำรณ์ที่เกิด
ขึ้นในห้องเรียนและสถำน
ศึกษำ

สำมำรถเลือกประโยคและ
ข้อควำมเพื่อใช้ในกำร
ให้ข้อมูล	จ�ำแนกหมวดหมู่
อำหำร	กำรปฏิบัติตนเพื่อ
ดูแลสุขภำพ	และแสดง
ควำมคิดเห็นง่ำย	ๆ	
เกีย่วกบัเร่ืองต่ำง	ๆ	ใกล้ตวั

Colorful	Life ต	1.1	ป.	4/2	อ่ำนออก
เสียงค�ำสะกดค�ำ	อ่ำนกลุ่ม
ค�ำ	ประโยค	ข้อควำม
ง่ำย	ๆ	และบทพูดเข้ำ
จังหวะถูกต้องตำมหลัก
กำรอ่ำน

ต	2.2	ป.4/2	บอกควำม
เหมือน/ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงเทศกำลและ
งำนฉลองตำม	วัฒนธรรม
ของเจ้ำของภำษำ
กับของไทย

เลือกใช้ค�ำศัพท์	ส�ำนวน
ภำษำ	เพื่อแสดงควำมรู้สึก
ของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ต่ำง	ๆ
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ต	1.1	ป.4/3	เลือก/ระบุ
ภำพ	หรือสัญลักษณ์	หรือ
เครื่องหมำยตรงตำมควำม
หมำยของประโยคและข้อ
ควำมสั้นๆที่ฟังหรืออ่ำน	
ต	1.1	ป.	4/4	ตอบค�ำถำม
จำกกำรฟังและอ่ำน
ประโยค	บทสนทนำ	
และนิทำนง่ำยๆ	
ต	1.2	ป.	4/4	พูด/เขียน
เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยว
กับตนเอง	เพื่อน	และ
ครอบครัว	
ต	2.2	ป.	4/2	บอกควำม
เหมือน/ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงเทศกำลและงำน
ฉลองตำมวัฒนธรรมของ
เจ้ำของภำษำกับของไทย

Things	Around	Me ต	1.1	ป.	4/2	อ่ำนออก
เสียงค�ำสะกดค�ำ	อ่ำนกลุ่ม
ค�ำ	ประโยค	ข้อควำม
ง่ำย	ๆ	และบทพูด
เข้ำจังหวะถูกต้องตำม
หลักกำรอ่ำน	
ต	1.1	ป.	4/3	เลือก/ระบุ
ภำพ	หรือสัญลักษณ์	หรือ
เครื่องหมำยตรงตำม
ควำมหมำยของประโยค
และข้อควำมสั้น	ๆ	ที่ฟัง 
หรืออ่ำน	
ต	1.1	ป.4/4	ตอบค�ำถำม
จำกกำรฟัง	และอ่ำน
ประโยค	บทสนทนำ	และ
นิทำนง่ำยๆ

2.2	ป.4/1	บอกควำมแตก
ต่ำงของเสียงตัวอักษร	ค�ำ	
กลุ่มค�ำ	ประโยค	ภำษำ
ต่ำงประเทศ	และภำษำ
ไทย

เลือกใช้	ค�ำศัพท์	ส�ำนวน
ภำษำ	และประโยคที่ใช้
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง	
สิ่งใกล้ตัว	เพื่อน	และ
ครอบครัว
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ต	2.2	ป.4/1บอกควำม
แตกต่ำงของเสียงตัวอักษร	
ค�ำ	กลุ่มค�ำ	ประโยค	และ
ข้อควำมของภำษำต่ำง
ประเทศ	และภำษำไทย

Free	Time	and	Hobby ต	1.1	ป.	4/2	อ่ำนออก
เสียงค�ำ	สะกดค�ำ	อ่ำน
กลุ่มค�ำ	ประโยค	ข้อควำม
ง่ำยๆ	และบทพูดเข้ำ
จังหวะถูกต้องตำมหลัก
กำรอ่ำน
	ต	1.1	ป.	4/3	เลือก/ระบุ
ภำพ	หรือสัญลักษณ์	หรือ
เครื่องหมำยตรงตำมควำม
หมำยของประโยคและข้อ
ควำมสั้นๆที่ฟังหรืออ่ำน	
ต	1.1	ป.	4/4	ตอบค�ำถำม
จำกกำรฟังและอ่ำน
ประโยค	บทสนทนำ	และ
นิทำนง่ำยๆ	
ต	1.2	ป.	4/5	พูดแสดง
ควำมรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ	ใกล้ตัว	
และกิจกรรมต่ำงๆ	
ตำมแบบที่ฟัง	
ต	2.2	ป.	4/1	บอกควำม
แตกต่ำงของเสียงตัวอักษร	
ค�ำ	กลุ่มค�ำ	ประโยค	และ
ข้อควำมของภำษำต่ำง
ประเทศ	และภำษำไทย	
ต	4.1	ป.	4/1ฟังและ
พูด/อ่ำน	ในสถำนกำรณ์ที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถำนศึกษำ

ต	4.1	ป.4/1	ฟังและพูด/
อ่ำนในสถำนกำรณ์ที่เกิด
ขึ้นในห้องเรียนและสถำน
ศึกษำ

สำมำรถตอบค�ำถำมจำก
กำรฟัง	และกำรอ่ำน
ประโยค	บทสนทนำ	
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ท�ำ
เวลำว่ำงและงำนอดิเรกได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Clothes	Shop ต	1.1	ป.	4/2	อ่ำนออก
เสียงค�ำ	สะกดค�ำ	อ่ำน
กลุ่มค�ำ	ประโยค	ข้อควำม
ง่ำยๆ	และบทพูดเข้ำ
จังหวะถูกต้องตำมหลัก
กำรอ่ำน	
ต.	1.1	ป.	4/3	เลือก/ระบุ
ภำพ	หรือสัญลักษณ์	หรือ
เครื่องหมำยตรงตำมควำม
หมำยของประโยคและข้อ
ควำมสั้นๆที่ฟังหรืออ่ำน	
ต	1.1	ป.	4/4	ตอบค�ำถำม
จำกกำรฟังและอ่ำน
ประโยค	บทสนทนำ	และ
นิทำนง่ำยๆ	
ต	1.2	ป.	4/4	พูด/เขียน
เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยว
กับตนเอง	เพื่อน	และ
ครอบครัว	
ต	2.2	ป.	4/1	บอกควำม
แตกต่ำงของเสียงตัวอักษร	
ค�ำ	กลุ่มค�ำ	ประโยค	และ
ข้อควำมของภำษำต่ำง
ประเทศ	และภำษำไทย	
ต	3.1	ป.	4/1	ค้นคว้ำ	
รวบรวมค�ำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้อื่นและน�ำเสนอด้วย
กำรพูด/กำรเขียน	
ต	4.1	ป.	4/1	ฟังและ
พูด/อ่ำนในสถำนกำรณ์ที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถำนศึกษำ

สำมำรถพูด/เขียน/โต้ตอบ	

เกี่ยวกับเครื่องแต่งกำย

เพื่อกำรสื่อสำรระหว่ำง

บุคคล	ตำมมำรยำทสังคม

และวัฒนธรรมของเจ้ำของ

ภำษำ
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Opposite	Annie ต	1.1	ป.4/1	ปฏิบัติตำม
ค�ำสั่ง	ค�ำขอร้อง	และ
ค�ำแนะน�ำ	(instructions)	
ง่ำย	ๆ	ที่ฟังหรืออ่ำน	
ต	1.1	ป.4/2	อ่ำนออก
เสียงค�ำ	สะกดค�ำ	อ่ำน
กลุ่มค�ำ	ประโยค	ข้อควำม
ง่ำย	ๆ	และบทพูดเข้ำ
จังหวะถูกต้องตำมหลัก
กำรอ่ำน	
ต	1.1	ป.	4/3	เลือก/ระบุ
ภำพ	หรือสัญลักษณ์	หรือ
เครื่องหมำยตรงตำมควำม
หมำยของประโยคและ
ข้อควำมสั้นๆ	ที่ฟังหรือ
อ่ำน	ต	1.1	ป.	4/4	ตอบ
ค�ำถำมจำกกำรฟังและ
อ่ำนประโยค	บทสนทนำ	
และนิทำนง่ำย	ๆ	
ต	2.2	ป.	4/1	บอกควำม
แตกต่ำงของเสียงตัวอักษร	
ค�ำ	กลุ่มค�ำ	ประโยค	และ
ข้อควำมของภำษำต่ำง
ประเทศ	และภำษำไทย	
ต	4.1	ป.	4/1	ฟังและ
พูด/อ่ำนในสถำนกำรณ์
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถำนศึกษำ

อ่ำนในสถำนกำรณ์ที่เกิด
ขึ้นในห้องเรียนและสถำน
ศึกษำ

เรียนรู้ค�ำศัพท์ที่ตรงกับ
ข้ำมในภำษำอังกฤษและ
สำมำรถน�ำมำใช้ได้อย่ำง
ถูกต้อง

At	the	Library ต	1.1	ป.4/2อ่ำนออก
เสียงค�ำสะกดค�ำ	อ่ำน
กลุ่มค�ำ	ประโยค	ข้อควำม
ง่ำยๆ	และบทพูดเข้ำ
จังหวะถูกต้องตำมหลัก
กำรอ่ำน

ต	4.1	ป.4/1ฟังและพูด/
อ่ำนในสถำนกำรณ์ที่เกิด
ขึ้นในห้องเรียนและสถำน
ศึกษำ

สำมำรถอ่ำนข้อควำมเกี่ยว
กับห้องสมุดได้เข้ำใจและ
ตอบค�ำถำมได้



241
         คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย                            (Multimedia  e-Publishing Application)

ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ต	1.1	ป.	4/4	ตอบค�ำถำม

จำกกำรฟังและอ่ำน

ประโยค	บทสนทนำ	

และนิทำนง่ำยๆ	

ต	2.2	ป.	4/1	บอกควำม

แตกต่ำงของเสียงตัวอักษร	

ค�ำ	กลุ่มค�ำ	ประโยค	และ

ข้อควำมของ	ภำษำต่ำง

ประเทศ	และภำษำไทย	

ต	4.1	ป.	4/1	ฟังและ

พูด/อ่ำน	ในสถำนกำรณ์

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

และสถำนศึกษำ

Occupations ต	1.1	ป.	4/2	อ่ำนออก

เสียงค�ำสะกดค�ำ	อ่ำน

กลุ่มค�ำ	ประโยค	ข้อควำม

ง่ำยๆ	และบทพูดเข้ำ

จังหวะถูกต้องตำมหลัก

กำรอ่ำน	

ต	1.1	ป.	4/3	เลือก/ระบุ

ภำพ	หรือสัญลักษณ์	หรือ

เครื่องหมำยตรงตำมควำม

หมำยของประโยคและข้อ

ควำมสั้นๆที่ฟังหรืออ่ำน	

ต	1.1	ป.	4/4	ตอบค�ำถำม

จำกกำรฟังและอ่ำน

ประโยค	บทสนทนำ	

และนิทำนง่ำยๆ	

ต	2.2		ป.	4/1	บอกควำม

แตกต่ำงของเสียงตัวอักษร	

ค�ำ	กลุ่มค�ำ	ประโยค	และ

ข้อควำมของภำษำต่ำง

ประเทศ	และภำษำไทย

ต	4.1	ป.4/1	ฟังและ

พูด/อ่ำนในสถำนกำรณ์

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

และสถำนศึกษำ

สำมำรถอ่ำนและตอบ

ค�ำถำมเกี่ยวกับอำชีพได้
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ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ต	3.1	ป.4/1ค้นคว้ำ	
รวบรวมค�ำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้อื่นและน�ำเสนอด้วย
กำรพูด/กำรเขียน	
ต	4.1	ป.4/1	ฟังและ
พูด/อ่ำน	ในสถำนกำรณ์
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถำนศึกษำ

In	the	Kitchen ต	1.1	ป.	4/2	อ่ำนออก
เสียงค�ำสะกดค�ำ	อ่ำน
กลุ่มค�ำ	ประโยค	ข้อควำม
ง่ำยๆ	และบทพูดเข้ำ
จังหวะถูกต้องตำมหลัก
กำรอ่ำน	
ต	1.1	ป.	4/3	เลือก/ระบุ
ภำพ	หรือสัญลักษณ์	หรือ
เครื่องหมำยตรงตำมควำม
หมำยของประโยคและข้อ
ควำมสั้นๆที่ฟังหรืออ่ำน	
ต	1.1	ป.	4/4	ตอบค�ำถำม
จำกกำรฟังและอ่ำน
ประโยค	บทสนทนำ	และ
นิทำนง่ำย	ๆ	
ต	1.2	ป.	4/1	พูด/เขียน
โต้ตอบในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคล	
ต.	1.2	ป.	4/4	พูด/เขียน
เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยว
กับตนเอง	เพื่อน	และ
ครอบครัว	แตกต่ำงของ
เสียงตัวอักษร	ค�ำ	กลุ่มค�ำ	
ประโยค	และข้อควำมของ
ภำษำต่ำงประเทศ	และ
ภำษำไทย

ต	4.1	ป.4/1	ฟังและพูด
/อ่ำนในสถำนกำรณ์ที่เกิด
ขึ้นในห้องเรียนและสถำน
ศึกษำ

สำมำรถอ่ำน/เขียน	หรือ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องอื่นๆ	เกี่ยวกับ
กำรท�ำอำหำรได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ต	4.1	ป.4/1ฟังและพูด/
อ่ำนในสถำนกำรณ์ที่เกิด
ขึ้นในห้องเรียนและสถำน
ศึกษำ

In	School ต	1.1	ป.	4/2	อ่ำนออก
เสียงค�ำสะกดค�ำ	อ่ำน
กลุ่มค�ำ	ประโยค	ข้อควำม
ง่ำยๆ	และบทพูดเข้ำ
จังหวะถูกต้องตำมหลัก
กำรอ่ำน	
ต	1.1	ป.	4/3	เลือก/ระบุ
ภำพ	หรือสัญลักษณ์	หรือ
เครื่องหมำยตรงตำมควำม
หมำยของประโยคและข้อ
ควำมสั้นๆที่ฟังหรืออ่ำน	
ต	1.1	ป.	4/4	ตอบค�ำถำม
จำกกำรฟังและอ่ำน
ประโยค	บทสนทนำ	และ
นิทำนง่ำยๆ	
ต	2.2	ป.	4/1	บอกควำม
แตกต่ำงของเสียงตัวอักษร	
ค�ำ	กลุ่มค�ำ	ประโยค	และ
ข้อควำมของภำษำต่ำง
ประเทศ	และภำษำไทย	
ต	4.1	ป.	4/1	ฟังและ
พูด/อ่ำนในสถำนกำรณ์
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถำนศึกษำ

ต	4.1	ป.	4/1	ฟังและ
พูด/อ่ำนในสถำนกำรณ์
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถำนศึกษำ

สำมำรถพูดเขียนเพื่อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องใกล้ตัว	สำมำรถใช้	
Simple	Present	ได้อย่ำง
ถูกต้อง

My	Ambition ต	1.1	ป.	4/2	อ่ำนออก
เสียงค�ำ	สะกดค�ำ	อ่ำน
กลุ่มค�ำ	ประโยค	ข้อควำม
ง่ำยๆ	และบทพูด
เข้ำจังหวะถูกต้อง
ตำมหลักกำรอ่ำน

ต	4.1	ป.4/1ฟังและพูด/
อ่ำนในสถำนกำรณ์ที่เกิด
ขึ้นในห้องเรียนและสถำน
ศึกษำ

สำมำรถใช้ภำษำต่ำง
ประเทศในกำรพูดและ
เขียน	เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยว
กับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ต	1.1	ป.	4/3	เลือก/ระบุ

ภำพ	หรือสัญลักษณ์	หรือ

เครื่องหมำยตรงตำมควำม

หมำยของประโยคและ

ข้อควำมสั้น	ๆ	ที่ฟัง

หรืออ่ำน	

ต	1.2	ป.	4/5	พูดแสดง

ควำมรู้สึกของตนเอง

เกี่ยวกับเรื่องต่ำง	ๆ	

ใกล้ตัว	และกิจกรรมต่ำงๆ 

ตำมแบบที่ฟัง	

ต	2.2	ป.	4/1	บอกควำม

แตกต่ำงของเสียงตัวอักษร	

ค�ำ	กลุ่มค�ำ	ประโยค	และ

ข้อควำมของภำษำต่ำง

ประเทศ	และภำษำไทย	ต	

4.1	ป.	4/1	ฟังและ

พูด/อ่ำน	ในสถำนกำรณ์

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

และสถำนศึกษำ	

ต	1.1	ป.	4/4	ตอบค�ำถำม

จำกกำรฟังและอ่ำน

ประโยค	บทสนทนำ	

และนิทำนง่ำยๆ
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กำรอ่ำนออกเสียงบทร้อย
แก้วและบทร้อยกรอง

	ท	1.1	ใช้กระบวนกำร
อ่ำนสร้ำงควำมรู้และ
ควำมคิดเพื่อน�ำไปใช้
ตัดสินใจ	แก้ปัญหำ
ในกำรด�ำเนินชีวิต	
และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท	1.1	ป.	5/1	อ่ำนออก
เสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง		

1.	บอกหลักกำรอ่ำน
ออกเสียงบทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรองได้	
2.	อ่ำนออกเสียงบท
ร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
ที่มีอักษรน�ำได้		

กำรอ่ำนจับใจควำม
จำกบทควำม

ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน
สร้ำงควำมรู้และควำมคิด
เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ	แก้
ปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิต	
และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท		1.1		ป.5/4	แยก
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
จำกเรื่องที่อ่ำน 
ท	1.1	ป.5/5	วิเครำะห์
และแสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำนเพื่อ
น�ำไปใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต

1.	รู้และเข้ำใจหลักกำร
อ่ำนจับใจควำมได้		
2.	แยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำน
ได้	
3.	วิเครำะห์และแสดง
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่ำนได้	

กำรอ่ำนฉลำกยำ ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน
สร้ำงควำมรู้และควำมคิด
เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ	แก้
ปัญหำกำรด�ำเนินชีวิต		
และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท	1.1	ป.5/6		อ่ำนงำน
เขียนเชิงอธิบำย	ค�ำสั่ง	ข้อ
แนะน�ำ	และปฏิบัติตำม

1.	มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับฉลำกยำได้		
2.	อ่ำนฉลำกยำและบอก
รำยละเอียด	ในฉลำกยำได้
ถูกต้อง	

มำรยำทในกำรเขียน ท	2.1	ใช้กระบวนกำร
เขียนเขียนสื่อสำร	เขียน
เรียงควำม	ย่อควำม	และ
เขียนเรื่องรำวใน	รูปแบบ
ต่ำง	ๆ		เขียนรำยงำน
ข้อมูลสำรสนเทศและ
รำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ท	2.1	ป.5/9		มีมำรยำท
ในกำรเขียน

1.	บอกข้อควรปฏิบัติกำร
มีมำรยำทในกำรเขียนได้	
2.	มีมำรยำทในกำรเขียน

 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย

(Multimedia e-Publishing Application) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	5
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กำรเขียนเรื่อง

ตำมจินตนำกำร

ท	2.1	ใช้กระบวนกำร

เขียนเขียนสื่อสำร	เขียน

เรียงควำม	ย่อควำม	และ

เขียนเรื่องรำวใน	รูปแบบ

ต่ำง	ๆ	เขียนรำยงำนข้อมูล

สำรสนเทศและรำยงำน

กำรศึกษำค้นคว้ำ

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ท	2.1	ป.5/8	เขียนเรื่อง

ตำมจินตนำกำร

1.	บอกลักษณะและหลัก

กำรเขียนเรื่อง

ตำมจินตนำกำรได้		

2.	เขียนเรื่องตำม

จินตนำกำรได้

กำรน�ำแผนภำพโครงเรื่อง

ไปพัฒนำงำนเขียน

ท	2.1	ใช้กระบวนกำร

เขียน	เขียนสื่อสำร	เขียน

เรียงควำม	ย่อควำม	และ

เขียนเรื่องรำวในรูปแบบ

ต่ำง	ๆ	เขียนรำยงำนข้อมูล

สำรสนเทศและรำยงำน

กำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ	

1.	รู้และเข้ำใจรูปแบบ 

กำรเขียนแผนภำพ

โครงเรื่องได้	

2.	เขียนแผนภำพ 

โครงเรื่องและน�ำไปพัฒนำ

งำนเขียนได้ครบถ้วน

สมบูรณ์

1.	รู้และเข้ำใจรูปแบบ

กำรเขียนแผนภำพ 

โครงเรื่องได้	

2.	เขียนแผนภำพ

โครงเรื่องและน�ำไปพัฒนำ

งำนเขียนได้ครบถ้วน

สมบูรณ์	

กำรจับใจควำม

และกำรพูดแสดงควำมรู้	

ควำมคิด

ท	3.1	สำมำรถเลือกฟัง

และดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ	

และพูดแสดงควำมรู ้

ควำมคิด	และควำมรู้สึก

ในโอกำสต่ำง	ๆ	อย่ำงม ี

วิจำรณญำณและ

สร้ำงสรรค์

ท.3.1		ป.5/	1		พูดแสดง

ควำมรู้	ควำมคิดเห็นและ

ควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟัง

และดู

ท.3.1		ป.5/	2		ตั้งค�ำถำม

และตอบค�ำถำมเชิงเหตุผล

จำกเรื่องที่ฟังและดู	

ท.3.1		ป.5/	3		วิเครำะห์

ควำมน่ำเชื่อถือจำกเรื่องที่

ฟังและดูอย่ำงมีเหตุผล

1.	บอกหลักกำรกำรจับใจ

ควำม	กำรพูดแสดงควำมรู้	

ควำมคิด	เรื่องที่ฟังและดู

จำกเรื่องเล่ำได้

2.	พูดแสดงควำมรู้	

ควำมคิดเห็นและ

ควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟัง

และดูได้	

3.	ตั้งค�ำถำมและตอบ

ค�ำถำมเชิงเหตุผลจำกเรื่อง

ที่ฟังและดูได้

4.	วิเครำะห์ควำมน่ำเช่ือถอื

ของเรื่องที่ฟังและดูได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มำรยำทในกำรฟัง	กำรดู	

และกำรพูด

ท	3.1	สำมำรถเลือกฟัง

และดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ	

และพูดแสดงควำมรู้	

ควำมคิด	และควำมรู้สึก

ในโอกำสต่ำง	ๆ	อย่ำงม ี

วิจำรณญำณและ

สร้ำงสรรค์										

ท	3.1	ป.5/5	มีมำรยำท

ในกำรฟัง	กำรดู	และ

กำรพูด

1.	บอกหลักปฏิบัติของ

มำรยำทในกำรฟัง	กำรดู	

และกำรพูดได้

2.	มีมำรยำทในกำรฟัง	

กำรดู	และกำรพูดได้

กำรพูดรำยงำน	กำรพูด

ล�ำดับเหตุกำรณ์

ท	3.1	สำมำรถเลือกฟัง

และดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ	

และพูดแสดงควำมรู้	

ควำมคิด	และควำมรู้สึก

ในโอกำสต่ำง	ๆ	อย่ำง

มีวิจำรณญำณและ

สร้ำงสรรค์

ท	3.1	ป.5/4				

พูดรำยงำนเรื่องหรือ

ประเด็นที่ศึกษำค้นคว้ำ

จำกกำรฟัง	กำรดู	

และกำรสนทนำ

1.	อธิบำยหลักกำรพูด

รำยงำน	กำรพูดล�ำดับ

เหตุกำรณ์ได้

2.	พูดรำยงำน	:	กำรพูด

ล�ำดับเหตุกำรณ์ได้

ค�ำอุทำน ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติ

ของภำษำและหลักภำษำ

ไทยกำรเปลี่ยนแปลงของ

ภำษำ	และพลังของภำษำ		

ภูมิปัญญำทำงภำษำ	และ

รักษำภำษำไทยไว้เป็น	

สมบัติของชำติ

ท	4.1	ป.5/1		

ระบุชนิดและหน้ำที่ของค�ำ

ในประโยค

	1.	บอกควำมหมำยและ

ลักษณะของค�ำอุทำนได้

2.	ระบุหน้ำที่ของค�ำอุทำน

ในประโยคภำษำไทยได้

ประโยคและส่วนประกอบ

ของประโยค

ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติ

ของภำษำและหลักภำษำ

ไทย	กำรเปลี่ยนแปลงของ

ภำษำและพลังของภำษำ	

ภูมิปัญญำทำงภำษำ	และ

รักษำภำษำไทยไว้เป็น

สมบัติของชำติ

ท	4.1	ป.5/2		

จ�ำแนกส่วนประกอบ

ของประโยค

1.	รู้และเข้ำใจประโยค	

และส่วนประกอบของ

ประโยค

2.	แต่งประโยคและ

จ�ำแนกส่วนประกอบ

ของประโยคได้

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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ค�ำที่มำจำกภำษำต่ำง

ประเทศ

ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติของ

ภำษำและหลักภำษำไทย		

กำรเปลี่ยนแปลงของ

ภำษำ	และพลังของภำษำ		

ภูมิปัญญำทำงภำษำ	และ

รักษำภำษำไทยไว้เป็น	

สมบัติของชำติ

ท	4.1	ป.5/5		

บอกค�ำภำษำต่ำงประเทศ

ในภำษำไทย

1.	บอกลักษณะของ

ค�ำที่มำจำกภำษำต่ำง

ประเทศได้				

2.	วิเครำะห์และบอก

ควำมหมำยของค�ำภำษำ

ต่ำงประเทศและน�ำมำใช้

ในภำษำไทยได้	

กำรแต่งกำพย์ยำนี	11 ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติ

ของภำษำและหลักภำษำ

ไทย	กำรเปลี่ยนแปลงของ

ภำษำและพลังของภำษำ	

ภูมิปัญญำทำงภำษำ	และ

รักษำภำษำไทยไว้เป็น

สมบัติของชำติ

ท	4.1	ป.5/6	

แต่งบทร้อยกรอง

1.	รู้และเข้ำใจฉันทลักษณ์

ของกำพย์ยำนี	11	ได้

2.	แต่งค�ำประพันธ์

กำพย์ยำนี	11	ได้

ภำษำไทยมำตรฐำน

กับภำษำถิ่น

ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติของ

ภำษำและหลักภำษำไทย 

กำรเปลี่ยนแปลงของ

ภำษำและพลังของภำษำ	

ภูมิปัญญำทำงภำษำและ

รักษำภำษำไทยไว้เป็น

สมบัติของชำติ

ท.4.1		ป.5/	3				

เปรียบเทียบภำษำไทย

มำตรฐำนกับภำษำถิ่น

1.	เข้ำใจควำมหมำยภำษำ

ไทยภำษำถิ่นและน�ำไป

ใช้ได้ถูกต้อง

2.	เปรียบเทียบภำษำไทย

มำตรฐำนกับภำษำถิ่น

ได้ถูกต้อง

เพลงพื้นบ้ำนไทย ท	1.1		ใช้กระบวนกำร

อ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำม

คิดเพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ				

แก้ปัญหำในกำรด�ำเนิน

ชีวิตและมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท	1.1	ป.5/1		อ่ำนออก

เสียงบทร้อยแก้วและร้อย

กรองได้ถูกต้อง

ท	5.1	ป.5/1		สรุป

เรื่องจำกวรรณคดีและ

วรรณกรรมที่อ่ำน

ท	5.1	ป.5/2		

ระบุควำมรู้	และข้อคิด

จำกกำรอ่ำนวรรณคด ี

และวรรณกรรมที่สำมำรถ

น�ำไปใช้ในชีวิตจริง

1.	บอกลักษณะส�ำคัญ

และคุณค่ำของเพลง

พื้นบ้ำนไทยได้	

2.	ฝึกอ่ำนออกเสียง

และร้องเพลงฉ่อยได้		

3.	สรุปเนื้อหำจำกเพลง

พื้นบ้ำนที่เรียนรู้ได้	

4.	ระบุควำมรู้และข้อคิด

จำกเพลงพื้นบ้ำน

เพื่อน�ำไปใช้ในชีวิตจริงได้	

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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เรียนรู้เรื่องกลอน	
บทละครเรื่องสังข์ทอง	
ตอนก�ำเนิดพระสังข์	
ตอนที่	1

ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน
สร้ำงควำมรู้และควำมคิด
เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ	แก้
ปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิต	
และมีนิสัยรักกำรอ่ำน		

ท	1.1	ป.5/1		
อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรอง
ได้ถูกต้อง
ท	1.1	ป.5/2		
อธิบำยควำมหมำยของค�ำ	
ประโยค	และข้อควำม
ที่เป็นกำรบรรยำย
และกำรพรรณนำ
ท	5.1	ป.5/3		
อธิบำยคุณค่ำของ
วรรณคดีและวรรณกรรม

1.	บอกหลักและข้อควร
ปฏิบัติในกำรอ่ำนออก
เสียงร้อยกรองได้		
2.	อธิบำยควำมหมำยของ
ค�ำ	ประโยค	และข้อควำม
ที่เป็นกำรบรรยำย	และ
กำรพรรณนำได้จำก
บทร้อยกรองที่อ่ำนได้
3.	บอกคุณค่ำของ
วรรณคดีและวรรณกรรม
ได้

บทละครเรื่องสังข์ทอง	
ตอนก�ำเนิดพระสังข์	
ตอนที่	2

ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน 
สร้ำงควำมรู้และควำมคิด 
เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ					
แก้ปัญหำในกำรด�ำเนิน
ชวีติ	และมนีสิยัรักกำรอ่ำน		

ท	1.1	ป.5/5	
วิเครำะห์และแสดงควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน		
เพื่อน�ำไปใช้ในกำรด�ำเนิน
ชีวิต
ท	5.1	ป.5/1	
สรุปเรื่องจำกวรรณคดี
หรือวรรณกรรมที่อ่ำน	
5.1	ป.5/2	
ระบุควำมรู้และข้อคิดจำก
กำรอ่ำนวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมที่สำมำรถ
น�ำไปใช้ในชีวิตจริง			

1.	สรุปเรื่องจำกวรรณคดี
หรือวรรณกรรมที่อ่ำนได้
2.	ระบุควำมรู้และข้อคิด
จำกกำรอ่ำนวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมที่สำมำรถน�ำ
ไปใช้ในชีวิตจริงได้
3.	วิเครำะห์และแสดง
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่ำน	เพื่อน�ำไปใช้
ในกำรด�ำเนินชีวิต

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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โจทย์ปัญหำกำรบวก	กำร
ลบ	ทศนิยมไม่เกินสอง
ต�ำแหน่ง

ค	1.2	เข้ำใจถึงผลที่เกิด
ขึ้นจำกกำรด�ำเนินกำรของ
จ�ำนวนและควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร
ต่ำง	ๆ	และสำมำรถ
ใช้กำรด�ำเนินกำในกำร
แก้ปัญหำได้

บวก	ลบ	คูณ	และบวก	
ลบ	คูณระคนของทศนิยม
ที่ค�ำตอบเป็นทศนิยมไม่
เกินสองต�ำแหน่ง	พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ
กำรคูณทศนิยมไม่เกิน
สองต�ำแหน่งให้สำมำรถ
วิเครำะห์โจทย์หำค�ำตอบ
และแสดงวิธีท�ำพร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุ
สมผลของค�ำตอบที่ได้

โจทย์ปัญหำกำรคูณ

ทศนิยมไม่เกินสอง

ต�ำแหน่ง

ค	1.2	เข้ำใจถึงผลที่เกิด

ขึ้นจำกกำรด�ำเนินกำรของ

จ�ำนวน	และควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร	

ต่ำง	ๆ	และสำมำรถใช้กำร

ด�ำเนินกำรนั้นแก้ปัญหำได้

บวก	ลบ	คูณ	และบวก	

ลบ	คูณระคนของทศนิยม

ที่ค�ำตอบเป็นทศนิยมไม่

เกินสองต�ำแหน่ง	พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์กำร

บวก	ลบ	และคูณทศนิยม

ระคนที่ผลลัพธ์ไม่เกินสอง

ต�ำแหน่งให้สำมำรถ

หำค�ำตอบ	พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบที่ได้	

และแสดงวิธีท�ำได้

กำรบวก	ลบและคูณ

ทศนิยมระคนที่ผลลัพธ์

ไม่เกินสองต�ำแหน่ง

ค	1.2	เข้ำใจถึงผลที่เกิด

ขึ้นจำกกำรด�ำเนินกำรของ

จ�ำนวน	และควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร

ต่ำง	ๆ	และสำมำรถใช้กำร

ด�ำเนินกำรนั้นแก้ปัญหำได้	

บวก	ลบ	คูณ	หำร	และ

บวก	ลบ	คูณระคน

ของเศษส่วน	พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบ

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ

กำรคูณ	กำรหำรเศษส่วน

ให้	สำมำรถวิเครำะห์โจทย์	

หำค�ำตอบและแสดงวิธีท�ำ

พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม

สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

ที่ได้

โจทย์ปัญหำกำรคูณ	

กำรหำรเศษส่วน

ค	1.2	เข้ำใจถึงผลที่เกิด

จำกกำรด�ำเนินกำรของ

จ�ำนวนและควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร

ต่ำง	ๆ	และสำมำรถ

ใช้กำรด�ำเนินกำรในกำร

แก้ปัญหำได้

บวก	ลบ	คูณ	และบวก	

ลบ	คูณระคนของทศนิยม

ที่ค�ำตอบเป็นทศนิยม

ไม่เกินสองต�ำแหน่ง	

พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม

สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

1.	เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ

กำรบวก	กำรลบทศนิยม

ไม่เกินสองต�ำแหน่ง

ให้สำมำรถแสดงวิธีท�ำ	

และหำค�ำตอบ	พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบที่ได้
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กำรแก้โจทย์ปัญหำโดยใช้

บัญญัติไตรยำงศ์

ค	1.2	เข้ำใจถงึผลทีเ่กดิขึน้ 

จำกกำรด�ำเนินกำรของ

จ�ำนวน	และควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร	

ต่ำง	ๆ	และสำมำรถใช้กำร

ด�ำเนินกำรนั้นแก้ปัญหำได้

วิเครำะห์และแสดงวิธีหำ

ค�ำตอบของโจทย์ปัญหำ

และโจทย์ปัญหำระคน

ของจ�ำนวนนับเศษส่วน	

ทศนิยม	และร้อยละ	

พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม

สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

และสร้ำงโจทย์ปัญหำ

เกี่ยวกับจ�ำนวนนับได้

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ 

ซึ่งมีค�ำตอบเป็นจ�ำนวนนับ

ให้สำมำรถวิเครำะห์โจทย์	

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์

หำค�ำตอบและแสดงวิธีท�ำ

พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม

สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

ที่ได้

โจทย์ปัญหำร้อยละ ค	1.2	เข้ำใจถงึผลทีเ่กดิขึน้

จำกกำรด�ำเนินกำรของ

จ�ำนวน	และควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร	

ต่ำง	ๆ	และสำมำรถใช้กำร

ด�ำเนินกำรนั้นแก้ปัญหำได้

วิเครำะห์และแสดงวิธีหำ

ค�ำตอบของโจทย์ปัญหำ

และโจทย์ปัญหำระคน

ของจ�ำนวนนับเศษส่วน	

ทศนิยม	และร้อยละ	

พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม

สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

และสร้ำงโจทย์ปัญหำ

เกี่ยวกับจ�ำนวนนับได้

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ

ร้อยละที่มีค�ำตอบเป็น

จ�ำนวนนับให้สำมำรถ

วิเครำะห์โจทย์	หำค�ำตอบ

และแสดงวิธีท�ำพร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบที่ได้

กำรลดรำคำ ค	1.2	เข้ำใจถงึผลทีเ่กดิขึน้

จำกกำรด�ำเนินกำรของ

จ�ำนวนและควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร	

ต่ำง	ๆ	และสำมำรถ

ใช้กำรด�ำเนินกำรในกำร

แก้ปัญหำได้

วิเครำะห์และแสดงวิธีหำ

ค�ำตอบของโจทย์ปัญหำ

และโจทย์ปัญหำระคน

ของ	จ�ำนวนนับ	เศษส่วน	

ทศนิยม	และ	ร้อยละ	

พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม

สมเหตุสมผลของค�ำตอบ		

และสร้ำงโจทย์ปัญหำ

เกี่ยวกับจ�ำนวนนับได้

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ

ร้อยละที่มีค�ำตอบเป็น

จ�ำนวนนับให้สำมำรถ

วิเครำะห์โจทย์	หำค�ำตอบ

และแสดงวิธีท�ำพร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบที่ได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กำรหำก�ำไร	ขำดทุน	และ

รำคำขำย

ค	1.2	เข้ำใจถงึผลทีเ่กดิขึน้

จำกกำรด�ำเนินกำรของ

จ�ำนวน	และควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร	

ต่ำง	ๆ	และสำมำรถใช้กำร

ด�ำเนินกำรนั้นแก้ปัญหำได้

วิเครำะห์และแสดงวิธีหำ

ค�ำตอบของโจทย์ปัญหำ

และโจทย์ปัญหำระคน

ของจ�ำนวนนับเศษส่วน	

ทศนิยม	และร้อยละ	

พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม

สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

และสร้ำงโจทย์ปัญหำ

เกี่ยวกับจ�ำนวนนับได้

1.	เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ

ร้อยละที่มีผลลัพธ์เป็น

จ�ำนวนนับให้สำมำรถ

วิเครำะห์โจทย์หำค�ำตอบ

และแสดงวิธีท�ำ	พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบที่ได้

2.	สำมำรถวิเครำะห์โจทย์	

หำค�ำตอบและแสดงวิธีท�ำ

พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม

สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

ที่ได้

กำรหำร้อยละหรือ

เปอร์เซ็นต์

ค	1.2	เข้ำใจถงึผลทีเ่กดิขึน้

จำกกำรด�ำเนินกำรของ

จ�ำนวน	และควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงกำร	ด�ำเนินกำร

ต่ำง	ๆ	และสำมำรถใช้กำร

ด�ำเนินกำรนั้นแก้ปัญหำได้

วิเครำะห์และแสดงวิธีหำ

ค�ำตอบของโจทย์ปัญหำ

และโจทย์ปัญหำระคน

ของจ�ำนวนนับเศษส่วน	

ทศนิยม	และร้อยละ	

พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม

สมเหตุสมผลของค�ำตอบ	

และสร้ำงโจทย์ปัญหำ

เกี่ยวกับจ�ำนวนนับได้

1.	เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ

ร้อยละที่มีผลลัพธ์เป็น

จ�ำนวนนับให้สำมำรถ

วิเครำะห์โจทย์หำค�ำตอบ

และแสดงวิธีท�ำพร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบที่ได้

กำรสร้ำงรูปวงกลม ค	3.2	ใช้กำรนึกภำพ	

(Visualization)	ใช้เหตุผล

เกี่ยวกับปริภูมิ	(Spatial	

Sense	Reasoning)	

และใช้แบบจ�ำลองทำง

เรขำคณิต	

(Geometric	Model)	

ในกำรแก้ปัญหำ	

สร้ำงรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก	

รูปสำมเหลี่ยม	และรูป

วงกลม

1.	เมื่อก�ำหนดรัศมี

หรือเส้นผ่ำนศูนย์กลำงให้

สำมำรถสร้ำงรูปวงกลมได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กำรหำควำมยำวรอบรูป

ของรูปสี่เหลี่ยม

ค	2.1	เข้ำใจพื้นฐำน

เกี่ยวกับกำรวัด	วัดและ

คำดคะเนขนำดของสิ่งที่

ต้องกำรวัด

ค	2.2	แก้ปัญหำเกี่ยวกับ

กำรวัด

หำควำมยำวรอบรูปของ

รูปสี่เหลี่ยม	รูปสำมเหลี่ยม

แก้ปัญหำเกี่ยวกับพื้นที่	

ควำมยำวรอบรูปของรูป

สี่เหลี่ยมมุมฉำก	และรูป

สำมเหลี่ยม

1.	เมื่อก�ำหนดรูปสี่เหลี่ยม

ให้สำมำรถหำควำมยำว

รอบรูปได้

	2.	เมื่อก�ำหนดโจทย์

ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำว

รอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

มุมฉำกให้สำมำรถ

แก้ปัญหำได้

กำรหำพื้นที่ของรูป

สี่เหลี่ยมมุมฉำก

ค	2.1	เข้ำใจพื้นฐำน

เกี่ยวกับกำรวัด	วัดและ

คำดคะเนขนำดของสิ่งที่

ต้องกำรวัด		

หำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

มุมฉำก	และรูป

สำมเหลี่ยม

1.	เมื่อก�ำหนดรูปสี่เหลี่ยม

มุมฉำกให้สำมำรถหำพื้นที่

ได้

โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับพื้นที่

ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก

ค	2.2	แก้ปัญหำเกี่ยวกับ

กำรวัด

แก้ปัญหำเกี่ยวกับพื้นที่	

ควำมยำวรอบรูปของรูป

สี่เหลี่ยมมุมฉำกและรูป

สำมเหลี่ยม

1.	เมื่อก�ำหนดโจทย์

ปัญหำเกี่ยวกับพื้นที่

ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก

ให้สำมำรถแก้ปัญหำได้

กำรหำควำมยำวรอบรูป

ของรูปสำมเหลี่ยม

ค	2.2	แก้ปัญหำเกี่ยวกับ

กำรวัด

หำควำมยำวรอบรูปของ

รูปสี่เหลี่ยม	รูปสำมเหลี่ยม

แก้ปัญหำเกี่ยวกับพื้นที่	

ควำมยำวรอบรูปของ

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉำกและ

รูปสำมเหลี่ยม

1.	เมื่อก�ำหนดรูป

สำมเหลี่ยมให้สำมำรถ

หำควำมยำวรอบรูปได้

2.	เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ

เกี่ยวกับควำมยำวรอบรูป 

ของรูปสำมเหลี่ยม 

ให้สำมำรถแก้ปัญหำได้

โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับพื้นที่

ของรูปสำมเหลี่ยม

ค	2.2	แก้ปัญหำเกี่ยวกับ

กำรวัด

แก้ปัญหำเกี่ยวกับพื้นที่	

ควำมยำวรอบรูปของ

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก	และ

สำมเหลี่ยมมุมฉำก

1.	เมื่อก�ำหนดโจทย์

ปัญหำเกี่ยวกับพื้นที่ของ

รูปสำมเหลี่ยมให้สำมำรถ

แก้ปัญหำได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กำรหำปริมำตร

ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก	

(ตอนที่	1)

ค	2.2	แก้ปัญหำเกี่ยวกับ

กำรวัด

แก้ปัญหำเกี่ยวกับพื้นที่	

ควำมยำวรอบรูปของ

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉำกและ

สำมเหลี่ยม

1.	เมื่อก�ำหนดทรง

สี่เหลี่ยมมุมฉำกให้	

สำมำรถหำปริมำตร

หรือควำมจุได้

กำรหำปริมำตร

ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก	

(ตอนที่	2)

ค	2.1	เข้ำใจพื้นฐำน

เกี่ยวกับกำรวัด	วัดและ

คำดคะเนขนำดของสิ่งของ

ที่ต้องกำรวัด

หำปริมำตรหรือควำมจุ

ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก

เมื่อก�ำหนดทรงสี่เหลี่ยม

มุมฉำกให้สำมำรถ

หำปริมำตรหรือควำมจุได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สมบัติของวัสดุ มำตรฐำน	ว	3.1	เข้ำใจ

สมบัติของสำร	ควำม

สัมพันธ์ระหว่ำงสมบัติของ

สำรกับโครงสร้ำงและแรง

ยึดเหนี่ยวระหว่ำงอนุภำค		

มีกระบวนกำรสืบเสำะ	

หำควำมรู้และจิตวิทยำ

ศำสตร์		สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้	

น�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์

1.	ทดลองและอธิบำย

สมบัติของวัสดุชนิดต่ำง	ๆ 

เกี่ยวกับควำมยืดหยุ่น	

ควำมแข็ง	ควำมเหนียว

กำรน�ำควำมร้อน	กำรน�ำ

ไฟฟ้ำ	และควำมหนำแน่น

2.	สืบค้นข้อมูลและ

อภิปรำยกำรน�ำวัสดุ

ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

1.	อธิบำยสมบัติของวัสดุ

ชนิดต่ำง	ๆ

2.	อธิบำยกำรน�ำวัสดุไปใช้

ในชีวิตประจ�ำวัน

กำรสืบพันธุ์ของพืช มำตรฐำน	ว	1.1	เข้ำใจ

หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมี

ชีวิต	ควำมสัมพันธ์ของ

โครงสร้ำง	และหน้ำที่ของ

ระบบต่ำง	ๆ	ของสิ่งมีชีวิต

ที่ท�ำงำนสัมพันธ์กัน 

มีกระบวนกำรสืบเสำะ

หำควำมรู้	สื่อสำรสิ่งที่	

เรียนรู้และน�ำควำมรู้ไป

ใช้ในกำรด�ำรงชีวิตของ

ตนเอง	และดูแลสิ่งมีชีวิต

1.	สังเกตและระบุส่วน

ประกอบของดอกและ

โครงสร้ำงที่เกี่ยวข้องกับ

กำรสืบพันธุ์ของพืชดอก

2.	อธิบำยกำรสืบพันธุ์

ของพืชดอก	กำรขยำย

พันธุ์พืชและน�ำควำมรู้

ไปใช้ประโยชน์

1.	อธิบำยส่วนประกอบ

ของดอกและโครงสร้ำง

หน้ำที่เกี่ยวกับกำรสืบพันธุ์

ของพืชดอก

2.	อธิบำยกำรสืบพันธุ์ของ

พืชดอก

กำรขยำยพันธุ์พืช มำตรฐำน	ว	1.1	เข้ำใจ

หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมี

ชีวิต	ควำมสัมพันธ์ของ

โครงสร้ำง	และหน้ำที่

ของระบบต่ำง	ๆ		ของ

สิ่งมีชีวิตที่ท�ำงำนสัมพันธ์

กัน	มีกระบวนกำรสืบ

เสำะหำควำมรู้	สื่อสำรสิ่ง

ที่	เรียนรู้และน�ำควำมรู้

ไปใช้ในกำรด�ำรงชีวิตของ

ตนเอง	และดูแลสิ่งมีชีวิต

2.	อธิบำยกำรสืบพันธุ์ของ

พืชดอก	กำรขยำยพันธุ์

พืช	และน�ำควำมรู้ไปใช้

ประโยชน์

อธิบำยกำรขยำยพันธุ์พืช

และกำรน�ำควำมรู้ไปใช้

ประโยชน์
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วัฏจักรของพืชดอก มำตรฐำน	ว	1.1	เข้ำใจ

หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมี

ชีวิต	ควำมสัมพันธ์ของ

โครงสร้ำง	และหน้ำที่

ของระบบต่ำง	ๆ		ของ

สิ่งมีชีวิตที่ท�ำงำนสัมพันธ์

กัน	มีกระบวนกำรสืบ

เสำะหำควำมรู้	สื่อสำรสิ่ง

ที่	เรียนรู้และน�ำควำมรู้

ไปใช้ในกำรด�ำรงชีวิตของ

ตนเอง	และดูแลสิ่งมีชีวิต

3.	อธิบำยวัฏจักรชีวิตของ

พืชดอกบำงชนิด

อธิบำยวัฏจักรชีวิตของพืช

ดอกบำงชนิดและน�ำควำม

รู้ไปใช้ประโยชน์

กำรสืบพันธุ์ของสัตว์ มำตรฐำน	ว	1.1	เข้ำใจ

หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมี

ชีวิต	ควำมสัมพันธ์ของ

โครงสร้ำง	และหน้ำที่

ของระบบต่ำง	ๆ		ของ

สิ่งมีชีวิตที่ท�ำงำนสัมพันธ์

กัน	มีกระบวนกำรสืบ

เสำะหำควำมรู้	สื่อสำรสิ่ง

ที่	เรียนรู้และน�ำควำมรู้

ไปใช้ในกำรด�ำรงชีวิตของ

ตนเอง	และดูแลสิ่งมีชีวิต

4.	อธิบำยกำรสืบพันธุ์และ

กำรขยำยพันธุ์ของสัตว์

อธิบำยกำรสืบพันธุ์ของ

สัตว์	และกำรขยำยพันธุ์

ของสัตว์

วัฏจักรชีวิตของสัตว์ มำตรฐำน	ว	1.1	เข้ำใจ

หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมี

ชีวิต	ควำมสัมพันธ์ของ

โครงสร้ำง	และหน้ำที่

ของระบบต่ำง	ๆ		ของ

สิ่งมีชีวิตที่ท�ำงำนสัมพันธ์

กัน	มีกระบวนกำรสืบ

เสำะหำควำมรู้	สื่อสำรสิ่ง

ที่	เรียนรู้และน�ำควำมรู้

ไปใช้ในกำรด�ำรงชีวิตของ

ตนเอง	และดูแลสิ่งมีชีวิต

5.	อภิปรำย	วัฏจักรชีวิต

ของสัตว์	บำงชนิดและน�ำ

ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์

อธิบำยวัฏจักรชีวิตของ

สัตว์บำงชนิดและน�ำควำม

รู้ไปใช้ประโยชน์
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แรงและกำรเคลื่อนที่

ของวัตถุ

มำตรฐำน	ว	4.1	

เข้ำใจธรรมชำติของ

แรงแม่เหล็กไฟฟ้ำ	

แรงโน้มถ่วง	และแรง

นิวเคลียร์	มีกระบวนกำร

สืบเสำะหำควำมรู้	สื่อสำร

สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู ้

ไปใช้ประโยชน์อย่ำงถกูต้อง 

และมีคุณธรรม

มำตรฐำน	ว	4.2	เข้ำใจ

ลักษณะกำรเคลื่อนที ่

แบบต่ำง	ๆ	ของวัตถุ

ในธรรมชำติ	มี

กระบวนกำรสืบเสำะ

หำควำมรู้และจิตวิทยำ

ศำสตร์	สื่อสำรสิ่งที่

เรียนรู้และน�ำควำมรู้ไปใช้

ประโยชน์

1.	ทดลองและอธิบำยกำร

หำแรงลพัธ์ของแรงสองแรง 

ซึ่งอยู่ในแนวเดียวกัน

ที่กระท�ำต่อวัตถุ

1.	ทดลองและอธิบำย	

แรงเสียดทำนและ

น�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์		

1.	ทดลองและอธิบำยกำร

หำแรงลพัธ์ของแรงสองแรง 

ซึ่งอยู่ในแนวเดียวกัน

ที่กระท�ำต่อวัตถุ

1.	ทดลองและอธิบำย	

แรงเสียดทำนและ

น�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์			

1.	อธิบำยแรงลัพธ์

ที่กระท�ำต่อวัตถุ

2.	อธิบำยควำมหมำย

ของแรงบำงชนิดและ

กำรใช้ประโยชน์จำกแรง

ในชีวิตประจ�ำวัน

ควำมดันอำกำศ มำตรฐำน	ว	4.1	

เข้ำใจธรรมชำติของ

แรงแม่เหล็กไฟฟ้ำ	

แรงโน้มถ่วง	และแรง

นิวเคลียร์มีกระบวนกำร

สืบเสำะหำควำมรู้	สื่อสำร

สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู ้

ไปใช้ประโยชน์อย่ำงถกูต้อง

และมีคุณธรรม

2.	ทดลองและอธิบำย

ควำมดันอำกำศ

ทดลองและอธิบำยควำม

ดันอำกำศ	และน�ำควำมรู้

ไปใช้ประโยชน์
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ควำมดันของของเหลว มำตรฐำน	ว	4.1	

เข้ำใจธรรมชำติของ

แรงแม่เหล็กไฟฟ้ำ	

แรงโน้มถ่วง	และแรง

นิวเคลียร์มีกระบวนกำร

สืบเสำะหำควำมรู้	สื่อสำร

สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู ้

ไปใช้ประโยชน์อย่ำงถกูต้อง

และมีคุณธรรม

2.	ทดลองและอธิบำย

ควำมดันอำกำศ

3.	ทดลองและอธิบำย

ควำมดันของของเหลว

4.	ทดลองและอธิบำย

แรงพยุงของของเหลว	

กำรลอยตัว	และกำรจม

ของวัตถุ

อธิบำยควำมดันของ

ของเหลวและน�ำหลัก

กำรเรื่องควำมดันของ

ของเหลวไปใช้ในชีวิต

ประจ�ำวัน

กำรลอยและกำรจมของ

วัตถุ

มำตรฐำน	ว	4.1	

เข้ำใจธรรมชำติของ

แรงแม่เหล็กไฟฟ้ำ	

แรงโน้มถ่วง	และแรง

นิวเคลียร์มีกระบวนกำร

สืบเสำะหำควำมรู้	สื่อสำร

สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู ้

ไปใช้ประโยชน์อย่ำงถกูต้อง

และมีคุณธรรม

4.	ทดลองและอธิบำย

แรงพยุงของของเหลว	

กำรลอยตัว	และกำรจม

ของวัตถุ

1.	อธิบำยแรงพยุงของ

ของเหลว	กำรลอยตัว

และกำรจมของวัตถุ

พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต มำตรฐำน	ว	1.2	เข้ำใจ

กระบวนกำรและควำมส�ำคญั

ของกำรถ่ำยทอดลักษณะทำง

พนัธกุรรม	ววิฒันำกำรของ

สิง่มชีีวติควำมหลำกหลำย

ทำงชวีภำพกำรใช้เทคโนโลยี

ชวีภำพ	ทีม่ผีลกระทบต่อ

มนษุย์และสิง่แวดล้อม	มี

กระบวนกำรสบืเสำะหำควำม

รูแ้ละจติวทิยำศำสตร์	ส่ือสำร

สิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละน�ำควำมรู้ไปใช้

ประโยชน์

2.	อธิบำยกำรถ่ำยทอด

ลักษณะทำงพันธุกรรม

ของสิ่งมีชีวิตในแต่ละรุ่น

1.	เปรียบเทียบและระบุ

ลักษณะของตนเองกับ

คนในครอบครัว

2.	อธิบำยกำรถ่ำยทอด

ลักษณะทำงพันธุกรรม

ของสิ่งมีชีวิตและโรคที่

เกิดจำกกำรถ่ำยทอดทำง

พันธุกรรม
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ควำมหลำกหลำยของพืช มำตรฐำน	ว	1.1	เข้ำใจ
หน่วยพ้ืนฐำนของสิง่มชีวิีต	
ควำมสัมพนัธ์ของโครงสร้ำง	
และหน้ำท่ีของระบบต่ำง	ๆ	
ของสิง่มชีีวติท่ีท�ำงำน
สมัพนัธ์กนั	มกีระบวนกำร
สบืเสำะหำควำมรู	้สือ่สำร
สิง่ท่ีเรยีนรูแ้ละน�ำควำมรู้
ไปใช้ในกำรด�ำรงชวีติของ
ตนเอง	และดแูลส่ิงมชีวีติ	
มำตรฐำน	ว	1.2	เข้ำใจ
กระบวนกำรและควำม
ส�ำคญัของกำรถ่ำยทอด
ลกัษณะทำงพนัธุกรรม	
ววิฒันำกำรของสิง่มชีวีติ
ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพกำรใช้เทคโนโลยี
ชีวภำพ	ท่ีมผีลกระทบต่อ
มนุษย์และสิง่แวดล้อม	มี
กระบวนกำรสบืเสำะ
หำควำมรูแ้ละจิตวทิยำ
ศำสตร์	สือ่สำรสิง่ทีเ่รียน
รูแ้ละน�ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์

1.	สังเกตและระบุส่วน
ประกอบของดอก	และ
โครงสร้ำงที่เกี่ยวข้องกับ
กำรสืบพันธุ์ของพืชดอก
3.	จ�ำแนกพืชออกเป็น	
พืชดอก	และพืชไม่มีดอก
4.	ระบุลักษณะของพืช
ดอกที่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว	
และพืชใบเลี้ยงคู่	
โดยใช้ลักษณะภำยนอก
เป็นเกณฑ์

1.	เปรียบเทียบและ
จ�ำแนกพืชเป็นพืชดอก
และพืชไม่มีดอก
2.	เปรยีบเทยีบและจ�ำแนก
พืชดอกเป็นพืชใบเลี้ยง
เดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่	
โดยใช้ลักษณะภำยนอก
เป็นเกณฑ์

ควำมหลำกหลำยของสัตว์ มำตรฐำน	ว	1.2	เข้ำใจ
กระบวนกำรและควำม
ส�ำคัญของกำรถ่ำยทอด
ลักษณะทำงพันธุกรรม	
วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต
ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพกำรใช้เทคโนโลยี
ชีวภำพ	ที่มีผลกระทบต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม	
มีกระบวนกำรสืบเสำะ
หำควำมรู้และจิตวิทยำ
ศำสตร์	สื่อสำรสิ่งที่เรียน
รู้และน�ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์

5.	จ�ำแนกสัตว์ออกเป็น
กลุ่มโดยใช้ลักษณะภำยใน
บำงลักษณะและลักษณะ
ภำยนอกเป็นเกณฑ์

1.	อธิบำยกำรจ�ำแนกสัตว์
เป็นกลุ่มโดยใช้โครงสร้ำง
ภำยนอกและโครงสร้ำง
ภำยในเป็นเกณฑ์
2.	ระบุ	และจ�ำแนกสัตว์
ในกลุ่มมีกระดูกสันหลัง	
แบ่งออกเป็นสัตว์พวกปลำ
สัตว์ครึ่งน�้ำครึ่งบก	สัตว์
เลื้อยคลำน	สัตว์จ�ำพวก
นก	และสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
น�้ำนม
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ลม	ฟ้ำ	อำกำศ มำตรฐำน	ว	6.1	เข้ำใจ
กระบวนกำรต่ำง	ๆ	ที่เกิด
ขึ้นบนผิวโลกและภำยใน
โลก	ควำมสัมพันธ์ของ
กระบวนกำรต่ำง	ๆ	ที่มี
ผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ภูมิอำกำศภูมิประเทศ	
และสัณฐำนของโลก	มี
กระบวนกำรสืบเสำะ
หำควำมรู้และจิตวิทยำ
ศำสตร์	สื่อสำรสิ่งที่เรียน
รู้และน�ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์

1.	ส�ำรวจ	ทดลองและ
อธิบำยกำรเกิดเมฆ		
หมอกน�้ำค้ำง	ฝน	และ
ลูกเห็บ
2.	ทดลองและอธิบำยกำร
เกิดวัฏจักรน�้ำ	
4.	ทดลองและอธิบำยกำร
เกิดลมและน�ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชวีติประจ�ำวนั

1.	อธิบำยควำมหมำย
ของลมฟ้ำอำกำศและภูมิ
อำกำศ
2.	อธิบำยกำรเกิดหมอก	
เมฆ	ฝน	น�้ำค้ำง	ลูกเห็บ	
หิมะ	ลม	และวัฏจักรของ
น�้ำซึ่งเป็นปรำกฏกำรณ์
ลมฟ้ำอำกำศ
3.	ระบุเครื่องมือที่ใช้วัด
สภำพอำกำศบำงชนิด

ทิศและกำรขึ้นตกของ
ดวงดำว

มำตรฐำน	ว	7.1	เข้ำใจ
วิวัฒนำกำรของระบบ
สุริยะ	กำแล็กซี		และ
เอกภพ	กำรปฏิสัมพันธ์
ภำยในระบบสุริยะ		และ
ผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก	
มีกระบวนกำรสืบเสำะ
หำควำมรู้และจิตวิทยำ
ศำสตร์	กำรสื่อสำรสิ่งที่
เรียนรู้	และน�ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์

1.	สร้ำงแบบจ�ำลองและ
อธิบำย	กำรเกิดฤดูข้ำง
ขึ้นข้ำงแรม	สุริยุปรำคำ	
จันทรุปรำคำ	และน�ำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์

1.	อธิบำยกำรก�ำหนดทิศ
2.	อธิบำยกำรเกิด
ปรำกฏกำรณ์ขึ้นตกของ
ดวงดำวโดยใช้แผนที่ดำว
ได้

เสียงและกำรได้ยิน มำตรฐำน	ว	5.1	เข้ำใจ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
พลังงำนกับกำรด�ำรงชีวิต	
กำรเปลี่ยนรูปพลังงำน	
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสำร
และพลังงำน		ผลของกำร
ใช้พลังงำนต่อชีวิตและสิ่ง
แวดล้อม	มีกระบวน	กำร
สืบเสำะหำควำมรู้		สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

1.	ทดลองและอธิบำยกำร
เคลื่อนที่ของเสียง
2.	ทดลองและอธิบำยกำร
เกิดเสียงสูง	เสียงต�่ำ
3.	ทดลองและอธิบำย
เสียงดัง	เสียงค่อย
4.	ส�ำรวจและอภิปรำย
อันตรำยที่เกิดขึ้นเมื่อฟัง
เสียงดังมำก	ๆ

1.	อธิบำยกำรเกิดเสียง
และกำรเคลื่อนที่ของเสียง
ผ่ำนตัวกลำงชนิดต่ำงๆ
2.	อธิบำยกำรเกิดเสียงดัง	
เสียงค่อยเสียงสูง	เสียงต�่ำ
3.	อธิบำยประโยชน์และ
อันตรำยที่เกิดจำกเสียง
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

กำรปฏิบัติตนตำมหลัก

ธรรมโอวำท	3

ส	1.1	รู้	และเข้ำใจ

ประวัติ	ควำมส�ำคัญ	

ศำสดำ	หลักธรรมของ

พระพุทธศำสนำหรือ

ศำสนำที่ตนนับถือ

และศำสนำอื่น	มีศรัทธำ

ที่ถูกต้อง	ยึดมั่น	และ

ปฏิบัติตำมหลักธรรม	

เพื่ออยู่ร่วมกันอย่ำง

สันติสุข

ส	1.1	ป.5/7	ปฏิบัติตน 

ตำมหลักธรรมของศำสนำ

ที่ตนนับถือเพื่อกำรพัฒนำ 

ของตนเองและส่ิงแวดล้อม 

ได้

สำมำรถปฏิบัติตน

ตำมหลักธรรมโอวำท	3	

เพื่อกำรพัฒนำตนเอง	

และสิ่งแวดล้อมได้

กำรบริหำรจิต

และกำรเจริญปัญญำ

ส	1.1	รู้	และเข้ำใจ

ประวัติ	ควำมส�ำคัญ	

ศำสดำ	หลักธรรมของ

พระพุทธศำสนำหรือ

ศำสนำที่ตนนับถือ

และศำสนำอื่น	มีศรัทธำ

ที่ถูกต้อง	ยึดมั่น	และ

ปฏิบัติตำมหลักธรรม	

เพื่ออยู่ร่วมกันอย่ำง

สันติสุข

ส	1.1	ป.5/6	เห็นคุณค่ำ

และสวดมนต์	แผ่เมตตำ	

มีสติที่เป็นพื้นฐำนของ

สมำธิในพระพุทธศำสนำ	

หรือกำรพัฒนำจิต

ตำมแนวทำงของศำสนำ

ที่ตนนับถือตำมที่ก�ำหนด

1.	รู้เข้ำใจควำมหมำยของ
สติสัมปชัญญะ	สมำธิ	และ
ปัญญำ
2.	บอกวิธีบริหำรจิตและ
เจริญปัญญำได้
3.	สำมำรถฝึกกำรยืน	กำร
เดิน	กำรนั่ง	และกำรนอน
อย่ำงมีสติได้
4.	สำมำรถฝึกก�ำหนดรู้
ควำมรู้สึก	เมื่อตำเห็นรูป	
หูฟังเสียง	จมูกดมกลิ่น	ลิ้น
ลิ้มรส	กำรสัมผัสสิ่งที่มำ
กระทบ	ใจรับรู้ธรรมำรมณ์
ได้
5.	สำมำรถฝึกให้มีสติใน
กำรฟัง	กำรอ่ำน	กำรถำม	
และกำรเขียนได้

มำรยำทชำวพุทธ	 ส	1.2	เข้ำใจ	ตระหนกัและ 

ปฏิบัติตนเป็นศำสนิกชน

ที่ดี	และธ�ำรงรักษำ

พระพุทธศำสนำหรือ

ศำสนำที่ตนนับถือ

ส	1.2	ป.5/3		มีมรรยำท

ของควำมเป็นศำสนิกชน

ที่ดีตำมที่ก�ำหนด

สำมำรถปฏิบัติตน

ตำมมำรยำทชำวพุทธ

ตำมที่ก�ำหนดได้	

กำรกรำบพระรัตนตรัย

กำรไหว้บิดำ	มำรดำ	ครู	

อำจำรย์ผู้ที่เคำรพนับถือ	

และกำรกรำบศพ
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

พลเมืองดีของสังคม ส	2.1	เข้ำใจและ

ปฏิบัติตนตำมหน้ำที ่

ของกำรเป็นพลเมืองด ี

มีค่ำนิยมที่ดีงำม	และ

ธ�ำรงรักษำประเพณี	และ

วัฒนธรรมไทย	ด�ำรงชีวิต 

อยู่ร่วมกันในสังคมไทย	

และสงัคมโลกอย่ำงสนัตสิขุ

ส	2.1	5/1	ยกตัวอย่ำง

และปฏิบัติตนตำม

สถำนภำพ	บทบำท	สิทธิ	

เสรีภำพ	และหน้ำที่ใน

ฐำนะพลเมืองดี					

บอกแนวทำงกำรปฏิบัติ

ตนตำมสถำนภำพ	

บทบำท	สิทธิ	เสรีภำพ	

และหน้ำที่ในฐำนะ

พลเมืองดีได้

สิทธิของเด็กเบื้องต้น ส	2.1	เข้ำใจและ

ปฏิบัติตนตำมหน้ำที ่

ของกำรเป็นพลเมืองด ี

มีค่ำนิยมที่ดีงำม	และ

ธ�ำรงรักษำประเพณี	และ

วัฒนธรรมไทย	ด�ำรงชีวิต 

อยู่ร่วมกันในสังคมไทย	

และสงัคมโลกอย่ำงสนัตสิขุ

ส	2.1	ป.	5/2	เสนอวิธีกำร

ปกป้องคุ้มครองตนเอง

หรือผู้อื่นจำกกำรละเมิด

สิทธิเด็ก					

บอกวิธีกำรปกป้อง

คุ้มครองตนเองหรือผู้อื่น

จำกกำรละเมิดสิทธิเด็กได้

วัฒนธรรมไทยและ

ภูมิปัญญำท้องถิ่น	

ส	2.1	เข้ำใจและ

ปฏิบัติตนตำมหน้ำที ่

ของกำรเป็นพลเมืองด ี

มีค่ำนิยมที่ดีงำม	และ

ธ�ำรงรักษำประเพณี	และ

วัฒนธรรมไทย	ด�ำรงชีวิต 

อยู่ร่วมกันในสังคมไทย	

และสงัคมโลกอย่ำงสนัตสิขุ

ส	2.1	ป.	5/3	เห็นคุณค่ำ
วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อ
กำรด�ำเนินชีวิตในสังคม
ไทย
-	วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อ
กำรด�ำเนินชีวิตของคนใน
สังคมไทย
	-	คุณค่ำของวัฒนธรรม
กับกำรด�ำเนินชีวิต
ส	2.1	ป.	5/4	มีส่วนร่วม
ในกำรอนุรักษ์และเผย
แพร่ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ของชุมชน
	-	ควำมส�ำคัญของ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
	-	ตัวอย่ำงภูมิปัญญำท้อง
ถิ่นในชุมชนของตน
	-	กำรอนุรักษ์และเผย
แพร่ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ของชุมชน

1.	อธิบำยควำมหมำย
ของวัฒนธรรมไทยได้
2.	ยกตัวอย่ำงวัฒนธรรม
ไทยที่มีผลต่อกำรด�ำเนิน
ชีวิตของคนในสังคมไทยได้
3.	ตระหนักถึงคุณค่ำ
ของวัฒนธรรมไทย
4.	อธิบำยควำมหมำยและ
ควำมส�ำคัญของภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นได้
5.	ยกตัวอย่ำงภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นในชุมชนได้
6.	บอกแนวทำงในกำร
อนุรักษ์และเผยแพร่
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ของชุมชนได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

กำรเมืองกำรปกครอง

ของไทย

ส	2.2	เข้ำใจระบบ

กำรเมืองกำรปกครอง

ในสังคมปัจจุบัน	ยึดมั่น		

ศรัทธำ	และธ�ำรงรักษำ

ไว้ซึ่งกำรปกครองระบอบ

ประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์								

ส	2.2	ป.	5/1	อธิบำย
โครงสร้ำง	อ�ำนำจหน้ำที่
และควำมส�ำคัญของกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	
	-	โครงสร้ำงกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	เช่น	อบต.	
อบจ.	เทศบำลและกำร
ปกครองพิเศษ	เช่น	
กรุงเทพมหำนคร	พัทยำ
	-	อ�ำนำจหน้ำที่และควำม
ส�ำคัญของกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ส	2.2	ป.	5/2	ระบุ
บทบำทหน้ำที่และวิธีกำร
เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งของผู้
บริหำรท้องถิ่น
	-	บทบำท	หน้ำที่	และวิธี
กำรเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งของ
ผู้บริหำรท้องถิ่น	เช่น	
นำยก	อบต.	นำยก
เทศมนตรี	นำยก	อบจ.			
ผู้ว่ำรำชกำร	กทม.

1.	อธิบำยควำมส�ำคัญ

และโครงสร้ำงของกำร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้

2.	ระบุบทบำทหน้ำที่และ

วิธีกำรเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง

ของผู้บริหำรท้องถิ่นได้	

กำรผลิตเเละกำรบริโภค ส	3.1	เข้ำใจและสำมำรถ

บริหำรจัดกำรทรัพยำกร

ในกำรผลติและกำรบรโิภค 

กำรใช้ทรัพยำกร

ที่มีอยู่จ�ำกัดได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ		

รวมทั้งเข้ำใจหลักกำร

ของเศรษฐกิจพอเพียง		

เพื่อกำรด�ำรงชีวิต

อย่ำงมีดุลยภำพ

ส	3.1	ป.	5/1	อธิบำย
ปัจจัยกำรผลิตสินค้ำและ
บริกำร
	-	ควำมหมำยและ
ประเภทของปัจจัยและ
บริกำร	ประกอบด้วย	
ที่ดิน	แรงงำน	ทุนและผู้
ประกอบกำร
	-	เทคโนโลยีในกำรผลิต
สินค้ำและบริกำร
	-	ปัจจัยอื่นๆ	เช่น	รำคำ
น�้ำมัน	วัตถุดิบ
	-	พฤติกรรมผู้บริโภค
	-	ตัวอย่ำงกำรผลิตสินค้ำ
และบริกำรที่มีอยู่ในท้อง
ถิ่น	หรือแหล่งผลิตสินค้ำ
และบริกำรชุมชน

1.	อธิบำยปัจจัยกำรผลิต

สินค้ำและบริกำรได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

	สหกรณ์ ส	3.1	เข้ำใจและสำมำรถ

บริหำรจัดกำรทรัพยำกร

ในกำรผลิตและกำร

บริโภค		กำรใช้ทรัพยำกร

ที่มีอยู่จ�ำกัดได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ		

รวมทั้งเข้ำใจหลักกำรของ

เศรษฐกิจพอเพียง		เพื่อ

กำรด�ำรงชีวิตอย่ำงมี

ดุลยภำพ

ส	3.1	ป.5/3	อธิบำยหลัก

กำรส�ำคัญและประโยชน์

ของสหกรณ์

อธิบำยหลักกำรส�ำคัญ	

ประโยชน์	และประเภท

ของสหกรณ์ได้

เศรษฐกิจพอเพียง ส	3.1	เข้ำใจและสำมำรถ

บริหำรจัดกำรทรัพยำกร

ในกำรผลติและกำรบรโิภค 

กำรใช้ทรัพยำกร

ที่มีอยู่จ�ำกัดได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ		

รวมทั้งเข้ำใจหลักกำร

ของเศรษฐกิจพอเพียง		

เพื่อกำรด�ำรงชีวิต

อย่ำงมีดุลยภำพ

ส	3.1	ป.	5/2	ประยุกต์

ใช้แนวคิด	ปรัชญำของ

เศรษฐกจิพอเพยีงในกำรท�ำ		

กิจกรรมต่ำงๆ	ใน

ครอบครัว	โรงเรียนและ

ชุมชน	

	-	หลักกำรของเศรษฐกิจ	

พอเพียง

		-	กำรประยุกต์ใช้

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ในกิจกรรมต่ำง	ๆ	ใน

ครอบครัว	โรงเรียน	และ

ชุมชน	เช่น	กำรประหยัด

พลังงำนและค่ำใช้จ่ำย

ในบ้ำน	โรงเรียน

กำรวำงแผน	กำรผลิต

สินค้ำและบริกำรเพื่อลด

ควำมสูญเสียทุกประเภท	

กำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น					

		-	ตัวอย่ำงกำรผลิตสินค้ำ

และบริกำรในชุมชน	เช่น	

หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	

หรือโอท็อป

1.	อธิบำยหลักกำรของ

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ได้

2.	ยกตัวอย่ำงปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ในกำรท�ำกิจกรรมต่ำง	ๆ
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ธนำคำร ส	3.2	เข้ำใจระบบ

และสถำบันทำงเศรษฐกิจ

ต่ำงๆ	ควำมสัมพันธ์ทำง

เศรษฐกจิ	และควำมจ�ำเป็น 

ของกำรร่วมมือกัน

ทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก

ส	3.2	ป.5/1	อธิบำย

บทบำทหน้ำที่เบื้องต้น

ของธนำคำร

	-	บทบำทหน้ำที่ของ

ธนำคำรโดยสังเขป

1.	อธิบำยบทบำทหน้ำที่

เบื้องต้นของธนำคำรได้

ประวัติและควำมเป็นมำ

ในท้องถิ่น

ส	4.1	เข้ำใจควำมหมำย		

ควำมส�ำคัญของเวลำและ

ยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์		

สำมำรถใช้วิธีกำรทำง

ประวัติศำสตร์มำวิเครำะห์

เหตุกำรณ์ต่ำง	ๆ	

อย่ำงเป็นระบบ

ส	4.1	ป.	5/1	สืบค้นควำม

เป็นมำของท้องถิ่นโดยใช้

หลักฐำนที่หลำกหลำย

	-	วิธีกำรสืบค้นควำมเป็น

มำของท้องถิ่นอย่ำงง่ำย	ๆ

	-	แหล่งข้อมูลและหลัก

ฐำนทำงประวัติศำสตร์

ที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่เกิดขึ้น

ตำมช่วงเวลำต่ำง	ๆ	เช่น	

เครื่องมือเครื่องใช้	อำวุธ	

โบรำณสถำน	โบรำณวัตถุ

ต�ำนำนท้องถิ่น	ค�ำบอกเล่ำ

ส	4.1	ป.	5/2	รวบรวม

ข้อมูลจำกแหล่งต่ำง	ๆ	

เพื่อตอบค�ำถำมทำง

ประวัติศำสตร์อย่ำงมี

เหตุผล

					-	กำรตั้งค�ำถำม

ทำงประวัติศำสตร์เกี่ยวกับ

ควำมเป็นมำของท้องถิ่น	

เช่น	มีเหตุกำรณ์ใดเกิด

ขึ้นในช่วงเวลำใด	เพรำะ

สำเหตุใด	และมีผลกระทบ

อย่ำงไร

1.	อธิบำยวิธีกำรสืบค้น

ควำมเป็นมำของท้องถิ่น

ได้

2.	บอกแหล่งข้อมูลในกำร

ศึกษำประวัติควำมเป็นมำ

ของท้องถิ่นของตนได้
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อำรยธรรมสร้ำงสรรค์ ส	4.2	เข้ำใจพัฒนำกำร

ของมนุษยชำติจำกอดีต

จนถึงปัจจุบัน	ในด้ำน 

ควำมสัมพันธ์และ

กำรเปลี่ยนแปลงของ

เหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง	

ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ		

และสำมำรถวิเครำะห์

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ส	4.2	ป.	5	(1)	อธิบำย

อิทธิพลของอำรยธรรม

อินเดียและจีนที่มีต่อไทย	

และเอเซียตะวันออกเฉียง

ใต้โดยสังเขป

-	กำรเข้ำมำของ

อำรยธรรมอินเดียและจีน

ในดินแดนไทยและภูมิภำค

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้

โดยสังเขป

	-	อิทธิพลของอำรยธรรม

อินเดียและจีนที่มีต่อไทย 

และคนในภูมิภำคเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใต้	เช่น	

ศำสนำและควำมเชื่อ	

ภำษำ	กำรแต่งกำย	

อำหำร

ส	4.2	ป.	5	(2)	อภิปรำย

อิทธิพลของวัฒนธรรม

ต่ำงชำติที่มีต่อสังคมไทย

ปัจจุบันโดยสังเขป

	-	กำรเข้ำมำของ

วัฒนธรรมต่ำงชำติใน

สังคมไทย	เช่น	อำหำร	

ภำษำ	กำรแต่งกำย	ดนตรี	

โดยระบุลักษณะ	สำเหตุ

และผลโดยสังเขป

	-	อิทธิพลที่หลำกหลำย

ของกระแสวัฒนธรรมต่ำง

ชำติที่มีต่อสังคมไทย

ในปัจจุบันโดยสังเขป

1.	อธิบำยอิทธิพลของ

อำรยธรรมอินเดียและ

จีนที่มีต่อไทยและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

2.	อธิบำยอิทธิพลของ

วัฒนธรรมต่ำงชำติที่มีต่อ

สังคมไทยในปัจจุบันได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

เรื่องน่ำรู้เกี่ยวกับ

อำณำจักรอยุธยำ	

ส	4.3	เข้ำใจควำมเป็นมำ

ของชำติไทย	วัฒนธรรม		

ภูมิปัญญำไทย	มีควำมรัก		

ควำมภูมิใจและ

ธ�ำรงควำมเป็นไทย

ส	4.3	ป.5/1	อธิบำย

พัฒนำกำรของอำณำจักร

อยุธยำและธนบุรีโดย

สังเขป		

ส	4.3	ป.5/2		อธิบำย

ปัจจยัทีส่่งเสรมิควำมเจรญิ

รุง่เรอืงทำงเศรษฐกิจและ 

กำรปกครองของ

อำณำจักรอยธุยำ

-	กำรสถำปนำอำณำจักร

อยธุยำโดยสงัเขป

-	ปัจจยัทีส่่งเสรมิควำม

เจรญิรุง่เรอืงทำงเศรษฐกจิ

และกำรปกครองของ

อำณำจักร	อยธุยำ	

-	พฒันำกำรของอำณำจกัร

อยุธยำทำงด้ำนกำรเมือง	

กำรปกครอง	และ

เศรษฐกิจ

1.	อธิบำยกำรสถำปนำ

และกำรก่อตั้งอำณำจักร

อยุธยำได้

2.	อธิบำยพัฒนำกำรของ

อำณำจักรอยุธยำทำงด้ำน

กำรเมือง	กำรปกครอง	

เศรษฐกิจและสังคมได้โดย

สังเขป

3.	บอกสำเหตุกำรสิ้นสุด

ของอำณำจักรอยุธยำได้

ต�ำแหน่งที่ตั้งทำง

ภูมิศำสตร์

ส	5.1	เข้ำใจลักษณะของ

โลกทำงกำยภำพ		และ

ควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง

ซึ่งมีผลต่อกันและกันใน

ระบบของธรรมชำติ		

ใช้แผนที่และเครื่องมือ

ทำงภูมิศำสตร์	ในกำร

ค้นหำ	วิเครำะห์	สรุป	และ

ใช้ข้อมูลภูมิสำรสนเทศ

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ส	5.1	ป.5/1		รู้ต�ำแหน่ง	

(พิกัดภูมิศำสตร์	ละติจูด	

ลองจิจูด)	ระยะทิศทำง

ของภูมิภำคของตนเอง

รู้และเข้ำใจต�ำแหน่ง	

(พิกัดภูมิศำสตร์	ละติจูด	

ลองจิจูด)	ระยะทำง	ทิศ

ของภูมิภำคของตนเอง
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ภูมิลักษณ์ของภูมิภำค

ต่ำง	ๆ	ของไทย

ส	5.2	

เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง

มนุษย์กับสภำพแวดล้อม

ทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิด

กำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรม		

มีจิตส�ำนึกและมีส่วนร่วม	

ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร

และสิ่งแวดล้อม		เพื่อกำร

พัฒนำที่ยั่งยืน

ส	5.1	ป.5/2	ระบุลักษณะ

ภูมิลักษณ์ที่ส�ำคัญ

ในภูมิภำคของตนเอง

ในแผนที่

1.	อธิบำยภูมิลักษณ์ของ

ภูมิภำคต่ำง	ๆ	ของไทยได้

สิ่งแวดล้อมในภูมิภำค ส	5.2	

เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง

มนุษย์กับสภำพแวดล้อม

ทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิด

กำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรม		

มีจิตส�ำนึกและมีส่วนร่วม	

ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร

และสิ่งแวดล้อม	เพื่อกำร

พัฒนำที่ยั่งยืน

ส	5.2	ป.5/1	วิเครำะห์

สภำพแวดล้อมทำง

กำยภำพที่มีอิทธิพลต่อ

ลักษณะกำรตั้งถิ่นฐำน

และกำรย้ำยถิ่นฐำนของ

ประชำกรในภูมิภำค

		-	สภำพแวดล้อมทำง

กำยภำพที่มีอิทธิพลต่อ

ลักษณะกำรตั้งถิ่นฐำน

และกำรย้ำยถิ่นฐำนของ

ประชำกรในภูมิภำค

ส	5.2	ป.5/3	น�ำเสนอ

ตัวอย่ำงที่สะท้อนให้เห็น

ผลจำกกำรรักษำและ

ท�ำลำยสภำพแวดล้อม	

และเสนอแนวคิดในกำร

รักษำสภำพแวดล้อม

ในภูมิภำค

		-	แนวทำงกำรอนุรักษ์

และรักษำสภำพแวดล้อม

ในภูมิภำค

1.	รู้และเข้ำใจอิทธิพลของ

สภำพแวดล้อมที่มีต่อกำร

ตั้งถิ่นฐำนและกำรย้ำยถิ่น

ของประชำกรในภูมิภำค

2.	บอกแนวทำงกำรรักษำ

สภำพแวดล้อมในภูมิภำค

ได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Please	Be	Quiet! ต	1.1	ป.	5/1	ปฏิบัติ

ตำมค�ำสั่ง	ค�ำขอร้อง	และ

ค�ำแนะน�ำง่ำยๆ	ท่ีฟัง

และอ่ำน

ต	1.1	ป.	5/2	อ่ำนออก

เสียงประโยค	ข้อควำม	

และบทกลอนสัน้	ๆ	ถกูต้อง 

ตำมหลักกำรอ่ำน

ต	1.1	ป.	5/3		ระบุ

/	วำดภำพ	สัญลักษณ์	

หรือเครื่องหมำยตรงตำม

ควำมหมำยของประโยค

และข้อควำมสั้น	ๆ	ที่ฟัง

หรืออ่ำน

ต	1.1	ป.	5/4	บอก

ใจควำมส�ำคัญ	และ

ตอบค�ำถำมจำกกำรฟัง

และอ่ำนบทสนทนำ	และ

นิทำนง่ำย	ๆ	หรือเรื่องสั้น

ต	1.2	ป.5/2	ใช้ค�ำสั่ง	

ค�ำขอร้อง	ค�ำขออนุญำต	

และให้ค�ำแนะน�ำง่ำย	ๆ

ต	1.2	ป.5/3	พูด/เขียน

แสดงควำมต้องกำร

ขอควำมช่วยเหลือ	

ตอบรับ	และปฏิเสธ

กำรให้ควำม	ช่วยเหลือ

ในสถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ

ต	2.1	ป.5/1	ใช้ถ้อยค�ำ	

น�้ำเสียง	และกิริยำ	ท่ำทำง

อย่ำงสุภำพ	ตำมมำรยำท

ต.1.1		-	ป5/1	ปฏิบัติ

ตำมค�ำสั่ง	ค�ำขอร้อง	ค�ำ

แนะน�ำง่ำย	ๆ	ที่ฟัง	และ

อ่ำน

สำมำรถฟัง/พูด	และ

ใช้ประโยคค�ำสั่ง	

ค�ำขอร้องค�ำขออนุญำต	

และค�ำแนะน�ำง่ำย	ๆ	ได้	

สำมำรถตอบค�ำถำมเกี่ยว

กับโครงสร้ำงไวยำกรณ์	

และใช้	"pronoun"	ได้
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         คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย                            (Multimedia  e-Publishing Application)

ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ต	2.2	ป.5/1	

บอกควำมเหมือน

/ควำมแตกต่ำงระหว่ำง

กำรออกเสียงประโยคชนิด

ต่ำงๆ	กำรใช้เครื่องหมำย

วรรคตอน	และกำรล�ำดบัค�ำ 

(order)	ตำมโครงสร้ำง

ประโยคของภำษำต่ำง

ประเทศและภำษำไทย

ต	4.1	ป.5/1	ฟัง	พูด	และ

อ่ำน/เขียนในสถำนกำรณ์

ต่ำง	ๆ	ที่เกิดขึ้นใน

ห้องเรียนและสถำนศึกษำ

English	by	Song ต	1.1	ป.5/2		อ่ำนออก
เสียงประโยค	ข้อควำม	
และบทกลอนสัน้	ๆ	ถกูต้อง 
ตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.5/3		ระบุ
/วำดภำพ	สัญลักษณ์	
หรือเครื่องหมำยตรงตำม
ควำมหมำยของประโยค
และข้อควำมสั้น	ๆ	ที่ฟัง
หรืออ่ำน
ต	1.1	ป.5/4		บอก
ใจควำมส�ำคัญ	และตอบ
ค�ำถำมจำกกำรฟังและ
อ่ำนบทสนทนำ	และ
นิทำนง่ำย	ๆ	หรือเรื่องสั้น	
ต	1.2	ป.5/1		พูด/เขียน
โต้ตอบในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคล	
ต	1.2	ป.5/4		พูด/เขียน
เพื่อขอและให้ข้อมูล	
เกี่ยวกับตนเอง	เพื่อน	
ครอบครวั	และเรือ่งใกล้ตวั

ต	4.1	ป.5/1ฟัง	พูด	และ

อ่ำน/เขียนในสถำนกำรณ์

ต่ำงๆ	ที่เกิดขึ้นใน

ห้องเรียนและสถำนศึกษำ

เรียนรู้ประโยคกำรขอโทษ

เป็นภำษำอังกฤษ	อ่ำน

และใช้ประโยคกำรขอโทษ

เป็นภำษำอังกฤษ	สำมำรถ

ตอบค�ำถำมจำกกำรฟังได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ต	2.2	ป.5/1	

บอกควำมเหมือน

/ควำมแตกต่ำงระหว่ำง

กำรออกเสียงประโยคชนิด

ต่ำงๆ	กำรใช้เครื่องหมำย

วรรคตอน	และกำรล�ำดบัค�ำ 

(order)	ตำมโครงสร้ำง

ประโยคของภำษำต่ำง

ประเทศและภำษำไทย

ต	4.1	ป.	5/1	ฟัง	พูด	

และอ่ำน/เขียนใน

สถำนกำรณ์ต่ำง	ๆ	ที่เกิด

ขึ้นในห้องเรียนและ

สถำนศึกษำ

Our	Town ต	1.1	ป.	5/1	ปฏิบัติ
ตำมค�ำสั่ง	ค�ำขอร้อง	และ
ค�ำแนะน�ำง่ำย	ๆ	ที่ฟัง
และอ่ำน

ต	1.1	ป.	5/2	อ่ำนออก
เสียงประโยค	ข้อควำม	
และบทกลอนสั้น	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

ต	1.1	ป.	5/3	ระบุ
/วำดภำพ	สัญลักษณ์	
หรือเครื่องหมำยตรงตำม
ควำมหมำยของประโยค
และข้อควำมสั้น	ๆ	ที่ฟัง
หรืออ่ำน

ต	1.1	ป.	5/4	บอก

ใจควำมส�ำคัญ	และตอบ
ค�ำถำมจำกกำรฟังและ
อ่ำนบทสนทนำ	และ
นิทำนง่ำยๆ	หรือเรื่องสั้น	

ต	4.1	ป.5/1ฟัง	พูด	และ
อ่ำน/เขียนในสถำนกำรณ์
ต่ำง	ๆ	ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถำนศึกษำ

สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษ
เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยว
กับสิ่งต่ำง	ๆ	ที่อยู่รอบตัว			
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 ต	1.1	ป.5/3	ระบุ
/วำดภำพ	สัญลักษณ์	
หรือเครื่องหมำยตรงตำม
ควำมหมำยของประโยค
และข้อควำมสั้น	ๆ	ที่ฟัง
หรืออ่ำน

ต	1.1	ป.	5/4	บอก
ใจควำมส�ำคัญ	และ
ตอบค�ำถำมจำกกำรฟัง
และอ่ำนบทสนทนำ	และ
นิทำนง่ำย	ๆ	หรือเรื่องสั้น	

ต	2.2	ป.	5/1	บอก
ควำมเหมือน
/ควำมแตกต่ำงระหว่ำง
กำรออกเสียงประโยคชนิด
ต่ำง	ๆ	กำรใช้เครื่องหมำย
วรรคตอน	และกำรล�ำดบัค�ำ 
(order)	ตำมโครงสร้ำง
ประโยคของภำษำต่ำง
ประเทศและภำษำไทย	

ต	4.1	ป.	5/1ฟัง	พูด	และ
อ่ำน/เขียนในสถำนกำรณ์
ต่ำง	ๆ	ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถำนศึกษำ

  

Chicken	in	the	City ต	1.1	ป.	5/2	อ่ำนออก

เสียงประโยค	ข้อควำม	

และบทกลอนสั้นๆ	ถูกต้อง

ตำมหลักกำรอ่ำน	

ต	1.1	ป.	5/3	ระบุ

/วำดภำพ	สัญลักษณ์	

หรือเครื่องหมำยตรงตำม

ควำมหมำยของประโยค	

และข้อควำมสั้น	ๆ	ที่ฟัง

หรืออ่ำน

ต	2.2	ป.5/1	บอก

ควำมเหมือน

/ควำมแตกต่ำงระหว่ำง

กำรออกเสียงประโยคชนิด

ต่ำง	ๆ	กำรใช้เครื่องหมำย

วรรคตอน	และกำรล�ำดบัค�ำ 

(order)	ตำมโครงสร้ำง

ประโยคของภำษำต่ำง

ประเทศและภำษำไทย

สำมำรถบอกใจควำมส�ำคัญ 

และตอบค�ำถำมจำกกำร

ฟังและเรื่องสั้น	ๆ	ได้	

สำมำรถแยกแยะและใช้	

Plural	และ	Singular	

Nouns	ตำมหลกัไวยำกรณ์

ได้อย่ำงถูกต้อง
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 ต	1.1	ป.	5/4	บอก

ใจควำมส�ำคัญ	และ

ตอบค�ำถำมจำกกำรฟัง	

และอ่ำนบทสนทนำ	และ

นิทำนง่ำย	ๆ	หรือเรื่องสั้น

ต	2.2	ป.5/1บอก

ควำมเหมือน

/ควำมแตกต่ำงระหว่ำง

กำรออกเสียงประโยคชนิด

ต่ำง	ๆ	กำรใช้เครื่องหมำย

วรรคตอน	และกำรล�ำดบัค�ำ 

(order)	ตำมโครงสร้ำง

ประโยคของภำษำต่ำง

ประเทศและภำษำไทย

On	Vacations ต	1.1	ป.	5/1	ปฏิบัติ

ตำมค�ำสั่ง	ค�ำขอร้อง	

และค�ำแนะน�ำง่ำย	ๆ	ที่ฟัง

และอ่ำน

ต	1.1	ป.	5/2	อ่ำนออก

เสียงประโยค	ข้อควำม	

และบทกลอนสั้น	ๆ	

ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

ต	1.1	ป.	5/3		ระบุ/วำด

ภำพ	สัญลักษณ์	หรือ

เครื่องหมำยตรงตำมควำม

หมำย	ของประโยคและ

ข้อควำมสั้น	ๆ	ที่ฟัง

หรืออ่ำน

ต	1.1	ป.5/4	บอกใจควำม

ส�ำคัญ	และตอบค�ำถำม

จำกกำรฟังและอ่ำนบท

สนทนำ	และนิทำนง่ำยๆ	

หรือเรื่องสั้น

ต	1.2	–	ป	5/1	กำร

พูด/เขียนโต้ตอบสื่อสำร

ระหว่ำงบุคคล

สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษ

เพื่อให้ข้อมูลวำงแผน	

เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ใน

อนำคตของตนเอง
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 ต	2.2	ป.5/1บอกควำม
เหมือน/ควำมแตกต่ำง	
ระหว่ำงกำรออกเสียง
ประโยคชนิดต่ำงๆ	กำร
ใช้เครื่องหมำยวรรคตอน	
และกำรล�ำดับค�ำ	(order)	
ตำมโครงสร้ำงประโยค
ของภำษำต่ำงประเทศและ
ภำษำไทย
ต	2.2	ป.5/2	บอกควำม
เหมือน/ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงเทศกำล	และงำน
ฉลองของเจ้ำของภำษำกับ
ของไทย
ต	4.1	ป.5/1ฟัง	พูด	และ
อ่ำน/เขียนในสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ	ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถำนศึกษำ
ต	4.2	ป.5/1ใช้ภำษำต่ำง
ประเทศในกำรสืบค้นและ
รวบรวมข้อมูลต่ำงๆ

  

Daily	Routines ต	1.1	ป.5/2อ่ำนออก
เสียงประโยค	ข้อควำม	
และบทกลอนสั้นๆ	ถูกต้อง
ตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.5/3	ระบุ/วำด
ภำพ	สัญลักษณ์	หรือ
เครื่องหมำยตรงตำมควำม
หมำยของประโยค	และข้อ
ควำมสั้นๆ	ที่ฟังหรืออ่ำน

ต	1.1	ป.5/4	บอกใจควำม

ส�ำคัญ	และตอบค�ำถำม

จำกกำรฟังและอ่ำนบท

สนทนำ	และนิทำนง่ำยๆ	

หรือเรื่องสั้น

ต	4.1	ป.5/1	ฟัง	พูด	และ
อ่ำน/เขียนในสถำนกำรณ์
ต่ำง	ๆ	ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถำนศึกษำ

สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษ
เพื่อขอและให้ข้อมูล	เกี่ยว
กับตนเอง	เพื่อน	และเรื่อง
ใกล้ตัว



275
         คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย                            (Multimedia  e-Publishing Application)

ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 ต	2.2	ป.5/1บอกควำม
เหมือน/ควำมแตกต่ำง	
ระหว่ำงกำรออกเสียง
ประโยค	ชนิดต่ำงๆ	กำร
ใช้เครื่องหมำยวรรคตอน	
และกำรล�ำดับค�ำ	(order)	
ตำมโครงสร้ำงประโยค
ของภำษำต่ำงประเทศและ
ภำษำไทย
ต	4.1	ป.5/1ฟัง	พูด	และ
อ่ำน/เขียนในสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ	ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถำนศึกษำ

  

Taking	a	Vehicle ต	1.1	ป.5/2อ่ำนออก
เสียงประโยค	ข้อควำม	
และบทกลอนสั้นๆ	ถูกต้อง
ตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.5/3ระบุ/วำด
ภำพ	สัญลักษณ์	หรือ
เครื่องหมำยตรงตำมควำม
หมำยของประโยค	และข้อ
ควำมสั้นๆ	ที่ฟังหรืออ่ำน
ต	1.1	ป.	5/4	บอก
ใจควำมส�ำคัญ	และ
ตอบค�ำถำมจำกกำรฟัง
และอ่ำนบทสนทนำ	และ
นิทำนง่ำย	ๆ	หรือเรื่องสั้น	
ต	1.3	ป.	5/1	พูด/เขียน
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง	
และเรื่องใกล้ตัว
ต	2.2	ป.	5/1	บอก
ควำมเหมือน
/ควำมแตกต่ำงระหว่ำง
กำรออกเสียงประโยค
ชนิดต่ำง	ๆ

ต	1.2	–	ป	5/4	พูด
/เขียน	เพื่อขอและ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง	
เพื่อน	ครอบครัวและ
เรื่องใกล้ตัว

สำมำรถอ่ำนกลุ่มค�ำ	
ประโยค	ข้อควำมง่ำย	ๆ	
และบทพูดเข้ำจังหวะถูก
ต้องตำมหลักกำรอ่ำน	
และตอบค�ำถำมจำกกำร
ฟังและอ่ำนประโยค	
บทสนทนำ	และนิทำน
ง่ำยๆ	ได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 ใช้เครื่องหมำยวรรคตอน	

และกำรล�ำดับค�ำ	(order)	

ตำมโครงสร้ำงประโยค

ของภำษำต่ำงประเทศ

และภำษำไทย

ต	4.1	ป.	5/1	ฟัง	พูด	

และอ่ำน/เขียน

ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ	

ที่เกิดขึ้น	ในห้องเรียน

และสถำนศึกษำ

  

Comparing	People	

and	Things

ต	1.1	ป.	5/1	ปฏิบัติ

ตำมค�ำสั่ง	ค�ำขอร้อง	

และค�ำแนะน�ำง่ำยๆ	ที่ฟัง

และอ่ำน

ต	1.1	ป.	5/2	อ่ำนออก

เสียงประโยค	ข้อควำม	

และบทกลอนสั้น	ๆ	

ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

ต	1.1	ป.	5/3	ระบุ

/วำดภำพ	สัญลักษณ์	

หรือเครื่องหมำยตรงตำม

ควำมหมำยของประโยค	

และข้อควำมสั้น	ๆ	ที่ฟัง

หรืออ่ำน

ต	1.1	ป.5/4	บอกใจควำม

ส�ำคัญ	และตอบค�ำถำม

จำกกำรฟังและอ่ำนบท

สนทนำ	และนิทำนง่ำยๆ	

หรือเรื่องสั้น

ต	2.2	ป.5/1บอกควำม

เหมือน/ควำมแตกต่ำง	

ระหว่ำงกำรออกเสียง

ประโยคชนิดต่ำงๆ

ต	4.1	ป.5/1	ฟัง	พูด	และ

อ่ำน/เขียนในสถำนกำรณ์

ต่ำง	ๆ	ที่เกิดขึ้นในห้อง	

เรียนและสถำนศึกษำ

สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษ

ในกำรเปรียบเทียบ	บุคคล

กับเรื่องต่ำงๆ	ใกล้ตัว
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 	ตำมโครงสร้ำงประโยค
ของภำษำต่ำงประเทศและ
ภำษำไทย
ต	4.1	ป.5/1ฟัง	พูด	และ
อ่ำน/เขียนในสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ	ที่เกิดขึ้นในห้อง	
เรียนและสถำนศึกษำ

  

Visiting	Wat	Pho ต	1.1	ป.5/2		อ่ำนออก
เสียงประโยค	ข้อควำม	
และบทกลอนสั้นๆ	ถูกต้อง
ตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.5/3		ระบุ/วำด
ภำพ	สัญลักษณ์	หรือ
เครื่องหมำยตรงตำมควำม
หมำยของประโยค	และข้อ
ควำมสั้นๆ	ที่ฟังหรืออ่ำน
ต	1.1	ป.5/4	บอกใจควำม
ส�ำคัญ	และตอบค�ำถำม
จำกกำรฟังและอ่ำนบท
สนทนำและนิทำนง่ำยๆ	
หรือเรื่องสั้น	
ต	2.2	ป.5/1		บอกควำม
เหมือน/ควำมแตกต่ำง	
ระหว่ำงกำรออกเสียง
ประโยคชนิดต่ำงๆ	กำร
ใช้เครื่องหมำยวรรคตอน	
และกำรล�ำดับค�ำ	(order)	
ตำมโครงสร้ำงประโยค
ของภำษำต่ำงประเทศและ
ภำษำไทย	
ต	4.1	ป.5/1	ฟัง	พูด	และ
อ่ำน/เขียนในสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ	ที่เกิดขึ้นในห้อง	
เรียนและสถำนศึกษำ

ต	4.1	ป.5/1ฟัง	พูด	และ

อ่ำน/เขียนในสถำนกำรณ์

ต่ำงๆ	ที่เกิดขึ้นใน

ห้องเรียนและสถำนศึกษำ

สำมำรถฟังและอ่ำน

ข้อควำมเกี่ยวกับ

วัฒนธรรม	ควำมเป็นอยู่	

แล้วให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง

ที่ฟังหรืออ่ำนได้	สำมำรถ

ตอบค�ำถำมจำกเรื่องที่

อ่ำนได้



278
         คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย                            (Multimedia  e-Publishing Application)

ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Temples	and	

Churches

ต	1.1	ป.	5/2	อ่ำนออก

เสียงประโยค	ข้อควำม	

และบทกลอนสั้นๆ	ถูกต้อง

ตำมหลักกำรอ่ำน

ต	1.1	ป.	5/3	ระบุ

/วำดภำพ	สัญลักษณ์	

หรือเครื่องหมำยตรงตำม

ควำมหมำยของประโยค	

และข้อควำมสั้น	ๆ	ที่ฟัง

หรืออ่ำน

ต	1.1	ป.	5/4	บอก

ใจควำมส�ำคัญ	และ

ตอบค�ำถำมจำกกำรฟัง

และอ่ำนบทสนทนำ	และ

นิทำนง่ำย	ๆ	หรือเรื่องสั้น

ต	2.2	ป	.5/1	บอก

ควำมเหมือน

/ควำมแตกต่ำงระหว่ำง

กำรออกเสียงประโยคชนิด

ต่ำง	ๆ	กำรใช้เครื่องหมำย

วรรคตอน	และกำรล�ำดบัค�ำ 

(order)	ตำมโครงสร้ำง

ประโยคของภำษำต่ำง

ประเทศและภำษำไทย

ต	4.1	ป.5/1ฟัง	พูด	และ

อ่ำน/เขียนในสถำนกำรณ์

ต่ำง	ๆ	ที่เกิดขึ้นใน

ห้องเรียนและสถำนศึกษำ

สำมำรถบอกค�ำศัพท์	

และอธิบำยเกี่ยวกับ	

สถำปัตยกรรมวัดไทยกับ

โบสถ์ในศำสนำคริสต์

Opposite	things ต	1.1	ป.5/1	ปฏบิตัิ

ตำมค�ำสัง่	ค�ำขอร้อง	

และค�ำแนะน�ำง่ำย	ๆ	ทีฟั่ง

และอ่ำน

ต	1.1	ป.5/2	อ่ำนออก

เสียงประโยค	ข้อควำม	

และบทกลอนสั้น	ๆ	

ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

ต	4.1	ป.5/1ฟัง	พูด	และ

อ่ำน/เขียนในสถำนกำรณ์

ต่ำง	ๆ	ที่เกิดขึ้นใน

ห้องเรียนและสถำนศึกษำ

สำมำรถบอกควำมหมำย

ของค�ำตรงกันข้ำม

และน�ำไปใช้ได้ถูกต้อง
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 ต	1.1	ป.	5/3	ระบุ

/วำดภำพ	สัญลักษณ์	

หรือเครื่องหมำยตรงตำม

ควำมหมำยของประโยค

ต	1.1	ป.	5/4	บอก

ใจควำมส�ำคัญ	และ

ตอบค�ำถำมจำกกำรฟัง

และอ่ำนบทสนทนำ	และ

นิทำนง่ำย	ๆ	หรือเรื่องสั้น	

ต	2.2	ป.	5/1	บอก

ควำมเหมือน

/ควำมแตกต่ำง	ระหว่ำง

กำรออกเสียงประโยคชนิด

ต่ำง	ๆ	กำรใช้เครื่องหมำย

วรรคตอน	และกำรล�ำดบัค�ำ 

(order)	ตำมโครงสร้ำง

ประโยคของภำษำ

ต่ำงประเทศและภำษำไทย

ต	4.1	ป.	5/1ฟัง	พูด	และ

อ่ำน/เขียนในสถำนกำรณ์

ต่ำง	ๆ	ที่เกิดขึ้นใน

ห้องเรียนและสถำนศึกษำ

  

What	A	Monster	Looks	

Like

ต	1.1	ป.	5/2	อ่ำนออก

เสียงประโยค	ข้อควำม	

และบทกลอนสั้นๆ	ถูกต้อง

ตำมหลักกำรอ่ำน

ต	1.1	ป.	5/3	ระบุ

/วำดภำพ	สัญลักษณ์	

หรือเครื่องหมำยตรงตำม

ควำมหมำยของประโยค	

และข้อควำมสั้น	ๆ	ที่ฟัง

หรืออ่ำน

ต	4.1	ป.	5/1	ฟัง	พดู	และ 

อ่ำน/เขียนในสถำนกำรณ์

ต่ำง	ๆ	ที่เกิดขึ้นใน

ห้องเรียนและสถำนศึกษำ

สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษ

ในกำรอธิบำยลักษณะ

ของบุคคลได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 ต	1.1	ป.	5/4	บอก
ใจควำมส�ำคัญ	และ
ตอบค�ำถำมจำกกำรฟัง
และอ่ำนบทสนทนำ	และ
นิทำนง่ำย	ๆ	หรือเรื่องสั้น	
ต	1.2	ป.	5/1	พูด/เขียน
โต้ตอบในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคล	
ต	2.2	ป.	5/1	บอก
ควำมเหมือน
/ควำมแตกต่ำง	ระหว่ำง
กำรออกเสียงประโยคชนิด
ต่ำง	ๆ	กำรใช้เครื่องหมำย
วรรคตอน	และกำรล�ำดบัค�ำ 
(order)	ตำมโครงสร้ำง
ประโยคของภำษำ
ต่ำงประเทศและภำษำไทย
ต	4.1	ป.	5/1	ฟัง	พูด	
และอ่ำน/เขียนใน
สถำนกำรณ์ต่ำง	ๆ	
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถำนศึกษำ

  

Shopping	Mall ต	1.1	ป.	5/1	ปฏิบัติ
ตำมค�ำสั่ง	ค�ำขอร้อง	
และค�ำแนะน�ำง่ำย	ๆ	ทีฟั่ง
และอ่ำน
ต	1.1	ป.	5/2		อ่ำนออก
เสียงประโยค	ข้อควำม	
และบทกลอนสั้น	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.	5/3		ระบุ
/วำดภำพ	สัญลักษณ์	
หรือเครื่องหมำยตรงตำม
ควำมหมำยของประโยค	
และข้อควำมสั้นๆ	ที่ฟัง
หรืออ่ำน

ต	4.1	ป.	5/1	ฟัง	พูด	
และอ่ำน/เขียน
ในสถำนกำรณ์ต่ำง	ๆ	
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถำนศึกษำ

อ่ำนค�ำศัพท์	วลี	บทอ่ำน
เกี่ยวกำรซื้อขำยและตอบ
ค�ำถำมได้	ศึกษำไวยำกรณ์
เกี่ยวกับกำรใช้	Some	
and	Any	และ
ตอบค�ำถำมได้



281
         คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย                            (Multimedia  e-Publishing Application)

ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 ต	1.1	ป.	5/4	บอก
ใจควำมส�ำคัญ	และ
ตอบค�ำถำมจำกกำรฟัง
และอ่ำนบทสนทนำ	และ
นิทำนง่ำย	ๆ	หรือเรื่องสั้น
ต	2.2	ป.	5/1	บอก
ควำมเหมือน
/ควำมแตกต่ำง	ระหว่ำง
กำรออกเสียงประโยคชนิด
ต่ำง	ๆ	กำรใช้เครื่องหมำย
วรรคตอน	และกำรล�ำดบัค�ำ 
(order)	ตำมโครงสร้ำง
ประโยคของภำษำต่ำง
ประเทศและภำษำไทย
ต	4.1	ป.	5/1	ฟัง	พูด	
และอ่ำน/เขียน
ในสถำนกำรณ์ต่ำง	ๆ	
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถำนศึกษำ

  

English	for	
Mathematics

ต	1.1	ป.	5/2		อ่ำนออก
เสียงประโยค	ข้อควำม	
และบทกลอนสั้นๆ	ถูกต้อง
ตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.	5/3		ระบุ
/วำดภำพ	สัญลักษณ์	
หรือเครื่องหมำยตรงตำม
ควำมหมำยของประโยค	
และข้อควำมสั้นๆ	ที่ฟัง
หรืออ่ำน
ต	1.1	ป.5/4	บอกใจควำม
ส�ำคัญ	และตอบค�ำถำม
จำกกำรฟังและอ่ำนบท
สนทนำ	และนิทำนง่ำย	ๆ	
หรือเรื่องสั้น

ต	4.1	ป.5/1	ฟัง	พูด	และ
อ่ำน/เขียนในสถำนกำรณ์
ต่ำง	ๆ	ทีเ่กิดขึน้ในห้องเรยีน
และสถำนศึกษำ

สำมำรถค้นคว้ำ	รวบรวม	
ค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์	และน�ำเสนอ	
ด้วยกำรพูดและกำรเขียน
เป็นภำษำอังกฤษ
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 ต	3.1	ป.5/1	ค้นคว้ำ	

รวบรวมค�ำศัพท์เกี่ยวข้อง

กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

อื่น	และน�ำเสนอด้วยกำร

พูด/กำรเขียน

ต	4.1	ป.5/1	ฟัง	พูด	และ

อ่ำน/เขียนในสถำนกำรณ์

ต่ำงๆ	ที่เกิดขึ้นใน

ห้องเรียนและสถำนศึกษำ

  

Home	Sweet	Home ต	1.1	ป.	5/2	อ่ำนออก

เสียงประโยค	ข้อควำม	

และบทกลอนสั้นๆ	ถูกต้อง

ตำมหลักกำรอ่ำน

ต	1.1	ป.	5/3	ระบุ/วำด

ภำพ	สัญลักษณ์	หรือ

เครื่องหมำยตรงตำมควำม

หมำยของประโยค	และข้อ

ควำมสั้นๆ	ที่ฟังหรืออ่ำน

ต	1.1	ป.	5/4	บอก

ใจควำมส�ำคัญ	และ

ตอบค�ำถำมจำกกำรฟัง

และอ่ำนบทสนทนำ	และ

นิทำนง่ำยๆ	หรือเรื่องสั้น

ต	2.2	ป.	5/1	บอก

ควำมเหมือน

/ควำมแตกต่ำง	ระหว่ำง

กำรออกเสียงประโยคชนิด

ต่ำง	ๆ	กำรใช้เครื่องหมำย

วรรคตอน	และกำรล�ำดบัค�ำ 

(order)	ตำมโครงสร้ำง

ประโยคของภำษำ

ต่ำงประเทศและภำษำไทย

ต	4.1	ป.5/1	ฟัง	พูด	และ

อ่ำน/เขียนในสถำนกำรณ์

ต่ำง	ๆ	ที่เกิดขึ้นใน

ห้องเรียนและ	สถำนศึกษำ

สำมำรถพูดและเขียน

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง	

และเรื่องเกี่ยวกับคนใน

ครอบครัวและสถำนกำรณ์	

ต่ำง	ๆ	ที่เกิดขึ้นเป็นภำษำ

อังกฤษได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 ต	4.1	ป.	5/1ฟัง	พูด	และ

อ่ำน/เขียนในสถำนกำรณ์

ต่ำงๆ	ที่เกิดขึ้นใน

ห้องเรียนและสถำนศึกษำ

  

Weather	and	Seasons ต	1.1	ป.	5/2	อ่ำนออก

เสียงประโยค	ข้อควำม	

และบทกลอนสั้นๆ	ถูกต้อง

ตำมหลักกำรอ่ำน

ต	1.1	ป.	5/3	ระบุ

/วำดภำพ	สัญลักษณ์	

หรือเครื่องหมำยตรงตำม

ควำมหมำยของประโยค	

และข้อควำมสั้น	ๆ	ที่ฟัง

หรืออ่ำน

ต	1.1	ป.	5/4	บอก

ใจควำมส�ำคัญ	และ

ตอบค�ำถำมจำกกำรฟัง

และอ่ำนบทสนทนำ	และ

นิทำนง่ำยๆ	หรือเรื่องสั้น

ต	1.2	ป.	5/1	พูด/เขียน

โต้ตอบในกำรสื่อสำร

ระหว่ำงบุคคล

ต	1.2	ป.	5/3	พูด/เขียน

แสดงควำมต้องกำร

ขอควำมช่วยเหลือ	

ตอบรับ	และปฏิเสธ

กำรให้ควำมช่วยเหลือ	

ในสถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ

ต	2.2	ป.	5/1	บอก

ควำมเหมือน

/ควำมแตกต่ำง	ระหว่ำง

กำรออกเสียงประโยค

ชนิดต่ำงๆ

ต	4.1	ป.5/1	ฟัง	พูด	และ

อ่ำน/เขียนในสถำนกำรณ์

ต่ำง	ๆ	ที่เกิดขึ้นใน

ห้องเรียนและ	สถำนศึกษำ

สำมำรถอ่ำน	เขียนภำษำ

อังกฤษ	และรวบรวม	ค�ำ

ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

ธรรมชำติ	และสิ่งแวดล้อม
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 กำรใช้เครื่องหมำย
วรรคตอน	และกำรล�ำดบัค�ำ 
(order)	ตำมโครงสร้ำง
ประโยคของภำษำ
ต่ำงประเทศและภำษำไทย
ต	3.1	ป.	5/1	ค้นคว้ำ	
รวบรวมค�ำศัพท์เกี่ยวข้อง
กบักลุ่มสำระกำรเรยีนรู้อืน่	
และน�ำเสนอด้วยกำรพูด
/กำรเขียน	
ต	4.1	ป.	5/1	ฟัง	พูด	
และอ่ำน/เขียนใน
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ	
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถำนศึกษำ

  

Using	the	Dictionary ต	1.1	ป.5/2	อ่ำนออก
เสียงประโยค	ข้อควำม	
และบทกลอนสั้น	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.5/3	ระบุ
/วำดภำพ	สัญลักษณ์	
หรือเครื่องหมำยตรงตำม
ควำมหมำยของประโยค	
และข้อควำมสั้น	ๆ	ที่ฟัง
หรืออ่ำน
ต	1.1	ป.5/4	บอกใจควำม
ส�ำคัญ	และตอบค�ำถำม
จำกกำรฟังและอ่ำนบท
สนทนำ	และนิทำนง่ำย	ๆ	
หรือเรื่องสั้น
ต	2.2	ป.5/1	บอก
ควำมเหมือน
/ควำมแตกต่ำง	ระหว่ำง
กำรออกเสียงประโยค
ชนิดต่ำง	ๆ

ต	4.2	ป.5/1ใช้ภำษำ
ต่ำงประเทศในกำรสืบค้น
และรวบรวมข้อมูลต่ำง	ๆ

สำมำรถใช้พจนำนุกรม
เพื่อสืบค้น	และรวบรวม	
ข้อมูลต่ำง	ๆ	ที่เป็นพื้นฐำน
ในกำรศึกษำต่อ	และกำร
ประกอบอำชีพ	สำมำรถ
แยกแยะและใช้	Part	of	
speech	แต่ละประเภท
ตำมหลักไวยำกรณ์ได้
อย่ำงถูกต้อง
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กำรใช้เครื่องหมำยวรรค

ตอน	และกำรล�ำดับค�ำ	

(order)	ตำมโครงสร้ำง

ประโยคของภำษำต่ำง

ประเทศและภำษำไทย

ต	4.2	ป.5/1	ใช้ภำษำต่ำง

ประเทศในกำรสืบค้นและ

รวบรวมข้อมูลต่ำงๆ
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กำรอ่ำนออกเสียง

บทร้อยแก้ว

ท	1.1		ใช้กระบวนกำร

อ่ำนสร้ำงควำมรู้และ

ควำมคิดเพื่อน�ำไปใช้

ตัดสินใจแก้ปัญหำในกำร

ด�ำเนินชีวิต	และมีนิสัยรัก

กำรอ่ำน

มฐ.ท	1.1		ป.6/1	

อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้ว

ได้ถูกต้อง

มฐ.ท	1.1		ป.6/9	

อธิบำยควำมหมำยของค�ำ	

ประโยค	และข้อควำม

ที่เป็นโวหำรได้

1.	อธิบำยและบอก

หลักกำรอ่ำนออกเสียง

บทร้อยแก้วได้		

2.	อ่ำนออกเสียง

บทร้อยแก้วค�ำที่มี

พยัญชนะควบกล�้ำ	ค�ำที่มี

อักษรน�ำได้ชัดเจนถูกต้อง

ตำมอักขรวิธี	

3.	อธิบำยควำมหมำย

ของค�ำ	ประโยค	และ

ข้อควำมที่เป็นโวหำรได้		

กำรอ่ำนเร็ว ท	2.1		ใช้กระบวน

กำรเขียน	เขียนสื่อสำร	

เขียนเรียงควำม	ย่อควำม	

และเขียนเรื่องรำว

ในรูปแบบต่ำง	ๆ	

เขียนรำยงำนข้อมูล

สำรสนเทศและรำยงำน

กำรศึกษำค้นคว้ำ

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ท	1.1		ป.	6/3	

อ่ำนเรื่องสั้น	ๆ	อย่ำง

หลำกหลำย	โดยจับเวลำ

แล้วถำมเกี่ยวกับ

เรื่องที่อ่ำน	

ท	1.1		ป.	6/4	แยก

ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

จำกเรื่องที่อ่ำน	

ท	1.1		ป.	6/3	อธิบำย

กำรน�ำควำมรู้และ

ควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน

ไปตัดสินใจแก้ปัญหำ

ในกำรด�ำเนินชีวิต

1.	อธิบำยลักษณะและ

หลักกำรอ่ำนเร็วได้			

2.	ตอบค�ำถำมเกี่ยวกับ

เรื่องที่อ่ำนได้			

3.	จ�ำแนกข้อเท็จจริงและ

ข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำน

ได้				

4.	อธิบำยกำรน�ำควำมรู้

และควำมคิดจำกเรื่องที่

อ่ำนไปใช้ในกำรด�ำเนิน

ชีวิตได้	

 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย

(Multimedia e-Publishing Application) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	6
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กำรอ่ำนจับใจควำม	

(ข่ำวและเหตุกำรณ์ส�ำคัญ)

ท	1.1		ใช้กระบวน

กำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้

และควำมคิดเพื่อน�ำไปใช ้

ตัดสินใจ	แก้ปัญหำ					

ในกำรด�ำเนินชีวิต	

และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท	1.1	ป.	6/3	อ่ำน

เรือ่งสัน้	ๆ	อย่ำงหลำกหลำย

โดยจับเวลำแล้วถำม

เกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน		

ท	1.1		ป.	6/4	แยก

ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

จำกเรื่องที่อ่ำน		

ท	1.1		ป.	6/5		อธิบำย

กำรน�ำควำมรู้และ

ควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน

ไปตัดสินใจแก้ปํญหำ

ในกำรด�ำเนินชีวิต		

1.	อธิบำยหลักกำรอ่ำน

จับใจควำมได้			

2.	อธิบำยลักษณะของ

ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

จำกกำรอ่ำนจับใจควำมได้	

3.	จ�ำแนกข้อเท็จจริงและ

ข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำน

ได้		

4.	อธิบำยกำรน�ำควำมรู้

และควำมคิดจำกเรื่องที่

อ่ำนไปใช้ในกำรด�ำเนิน

ชีวิตได้			

กำรเขียนแผนภำพ

ควำมคิด

ท	2.1	ใช้กระบวนกำร

เขียนเขียนสื่อสำร	

เขียนเรียงควำม	ย่อควำม	

และเขียนเรื่องรำว

ในรูปแบบต่ำง	ๆ		

เขียนรำยงำนข้อมูล

สำรสนเทศและรำยงำน

กำรศึกษำค้นคว้ำ

อย่ำงมีประสิทธิภำพ																		

ท	2.1	ป.6/3	เขียน

แผนภำพโครงเรื่องและ

แผนภำพควำมคิดเพื่อใช้

พัฒนำงำนเขียน

1.	บอกหลักกำรเขียน

แผนภำพควำมคิดได้	

2.	เขียนแผนภำพ

ควำมคิดเพื่อน�ำไปใช้

พัฒนำงำนเขียนได้	

กำรเขียนเรียงควำม 	ท	2.1	ใช้กระบวนกำร

เขียนเขียนสื่อสำร	

เขียนเรียงควำม	ย่อควำม	

และเขียนเรื่องรำว

ในรูปแบบต่ำง	ๆ		

เขียนรำยงำนข้อมูล

สำรสนเทศและรำยงำน

กำรศึกษำค้นคว้ำ

อย่ำงมีประสิทธิภำพ			

ท	2.1		ป.6/4				

เขียนเรียงควำม

1.	อธิบำยหลักกำรเขียน

เรียงควำมได้

2.	เขียนเรียงควำมได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กำรเขียนเรื่องตำม

จินตนำกำรและสร้ำงสรรค์

ท	2.1	ใช้กระบวนกำร

เขียน	เขียนสื่อสำร	

เขียนเรียงควำม	ย่อควำม	

และเขียนเรื่องรำว

ในรูปแบบต่ำง	ๆ		

เขียนรำยงำนข้อมูล

สำรสนเทศ	และรำยงำน

กำรศึกษำค้นคว้ำ

อย่ำงมีประสิทธิภำพ																		

ท	2.1	ป.6/8					

เขียนเรื่องตำมจินตนำกำร

และสร้ำงสรรค์		

1.	บอกลักษณะและ

หลักกำรเขียนเรื่องตำม

จินตนำกำรและสร้ำงสรรค์

จำกภำพได้	

2.	เขียนเรื่องตำม

จินตนำกำรและสร้ำงสรรค์

จำกภำพได้			

กำรวิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อ

ถือจำกกำรฟังและดูสื่อ

โฆษณำอย่ำงมีเหตุผล

มำตรฐำน	ท	3.1	สำมำรถ

เลือกฟังและพูดแสดง

ควำมรู้		ควำมคิด	และ

ควำมรู้สึกในโอกำสต่ำงๆ	

อย่ำงมีวิจำรณญำณและ

สร้ำงสรรค์

มฐ.ท	3.1	ป.	6/3		

วิเครำะห์

ควำมน่ำเชื่อถือจำก 

กำรฟังและดูสื่อโฆษณำ

อย่ำงมีเหตุผล

1.	อธิบำยหลักกำร

วเิครำะห์ควำมน่ำเชือ่ถือ

จำกกำรฟังและ

ดูสื่อโฆษณำได้				

2.	วิเครำะห์ควำมน่ำเช่ือถอื 

จำกกำรฟังและดูสื่อ

โฆษณำอย่ำงมีเหตุผลได้									

3.	เห็นประโยชน์ของกำร

วิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือ 

จำกกำรฟังและ

ดูสื่อโฆษณำได้

กำรพูดแสดงควำมรู้	

ควำมเข้ำใจในจุดประสงค์

ที่ฟังและดู

ท	3.1	สำมำรถเลือกฟัง

และดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ	

และพูดแสดงควำมรู้	

ควำมคิด	และควำมรู้สึก

ในโอกำสต่ำง	ๆ	อย่ำง

มีวิจำรณญำณและ

สร้ำงสรรค์

ท3.1	ป.6/1	พูดแสดง

ควำมรู้	ควำมเข้ำใจ

จุดประสงค์ของเรื่องที่ฟัง

และดู

ท3.1	ป.	6/2	ตั้งค�ำถำม

และตอบค�ำถำมเชิงเหตุผล

จำกเรื่องที่ฟังและดู

1.	อธิบำยหลักกำร

พูดควำมรู้ควำมเข้ำใจ

วัตถุประสงค์ของเรื่องที่ฟัง

และดูได้

2.	อธิบำยหลักกำรตั้ง

ค�ำถำมและตอบค�ำถำม

จำกเรื่องที่ฟังและดูได้	

3.	ตั้งค�ำถำมและตอบ

ค�ำถำมเชิงเหตุผลจำก

เรื่องที่ฟังและดูสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กำรโต้วำที ท	3.1	สำมำรถเลือกฟัง

และดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ

และพูดแสดงควำมรู้	

ควำมคิด	และควำมรู้สึก

ในโอกำสต่ำง	ๆ	

อย่ำงมีวิจำรณญำณ

และสร้ำงสรรค์

มฐ.ท	3.1	ป.	6/5	พูด

โน้มน้ำวอย่ำงมีเหตุผล

และน่ำเชื่อถือ

1.	อธิบำยหลักกำรโต้วำที

ได้อย่ำงถูกต้อง										

2.	พูดโต้วำทีได้ดีและ

มีเหตุผล	

3.	บอกประโยชน์

ของกำรพูดโต้วำทีได้	

ค�ำสรรพนำม ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติของ

ภำษำและหลักภำษำไทย		

กำรเปลี่ยนแปลงของ

ภำษำและพลังของภำษำ	

ภูมิปัญญำของภำษำและ

รักษำภำษำไทย	ไว้เป็น

สมบัติของชำติ

ท	4.1		ป.	6	/	1		

วิเครำะห์ชนิดและ

หน้ำที่ของค�ำในประโยค

1.	อธิบำยควำมหมำย

และบอกลักษณะ

ของค�ำสรรพนำมได้	

2.	วิเครำะห์ชนิดและ

หน้ำที่ของค�ำสรรพนำม

ในประโยคได้

3.	ใช้ค�ำสรรพนำม

ได้ถูกต้อง

ค�ำวิเศษณ์ ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติของ 

ภำษำและหลักภำษำไทย			

กำรเปลี่ยนแปลงของ

ภำษำและพลังของภำษำ			

ภูมิปัญญำทำงภำษำและ

รักษำภำษำไทยไว้เป็น

สมบัติของชำติ

ท	4.1		ป.	6/1	วิเครำะห์

ชนิดและหน้ำที่ของค�ำ

ในประโยค

1.	บอกชนิดและหน้ำที่

ของค�ำวิเศษณ์ได้		

2.	จ�ำแนกชนิด	หน้ำที่ของ

ค�ำวิเศษณ์ในประโยคและ

น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

ได้			
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มค�ำหรือวลี	

และประโยคสำมัญ

ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติของ 

ภำษำ	และหลักภำษำไทย 

กำรเปลี่ยนแปลงของ

ภำษำและพลังของภำษำ		

ภูมิปัญญำทำงภำษำ		

และรักษำภำษำไทย

ไว้เป็นสมบัติของชำติ

มฐ.ท	4.1	ป.6/4	

ระบุลักษณะของประโยค

1.	อธิบำยลักษณะของ

กลุ่มค�ำหรือวลี		

และประโยคสำมัญได้			

2.	วิเครำะห์ควำม

แตกต่ำงระหว่ำงกลุ่มค�ำ

กับประโยคได้ถูกต้อง		

3.	น�ำกลุ่มค�ำ	หรือวลี	

แต่งประโยคสำมัญ

ได้ถูกต้อง

ส�ำนวนที่เป็นค�ำพังเพย

และสุภำษิต

ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติของ 

ภำษำและหลักภำษำไทย	

กำรเปลี่ยนแปลงของ

ภำษำ	และพลังของภำษำ	

ภูมิปัญญำทำงภำษำ	

และรักษำภำษำไทย

ไว้เป็นสมบัติของชำติ

มฐ.ท	4.1	ป.6/6		

วิเครำะห์และเปรียบเทียบ

ส�ำนวนที่เป็นค�ำพังเพย

และสุภำษิต

1.	อธิบำยลักษณะและ

บอกควำมหมำยของ

ส�ำนวนที่เป็นค�ำพังเพย

และสุภำษิตได้

2.	บอกควำมหมำยของ

แต่ละส�ำนวนและสุภำษิต

ได้

3.	วิเครำะห์และ

เปรียบเทียบส�ำนวนที่เป็น

ค�ำพังเพยและสุภำษิตได้

ค�ำรำชำศัพท์(ค�ำสุภำพ) ท	4.1	เข้ำใจธรรมชำติของ

ภำษำและหลักภำษำไทย		

กำรเปลี่ยนแปลงของ

ภำษำและพลังของภำษำ		

ภูมิปัญญำทำงภำษำ		และ

รักษำภำษำไทยไว้เป็น

สมบัติของชำติ																														

ท	4.1	ป.	6/4		

ใช้ค�ำรำชำศัพท์

1.	บอกควำมหมำย

ของรำชำศัพท์ประเภท

ค�ำสุภำพได้ถูกต้อง

2.	ใช้ค�ำสุภำพได้เหมำะสม

กับกำลเทศะและบุคคล
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นิทำนพื้นบ้ำน ท	1.1		ใช้กระบวนกำร

อ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำม

คิดเพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ

แก้ปัญหำในกำรด�ำเนิน

ชีวิตและมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท	5.1	ป.	6/2	เล่ำนิทำน

พื้นบ้ำนท้องถิ่นตน

และนิทำนพื้นบ้ำน

ของท้องถิ่นอื่น		

ท	5.1	ป.	6/3	อธิบำย

คุณค่ำของวรรณคดีและ

วรรณกรรมที่อ่ำนและ

น�ำไปประยกุต์ใช้ในชวิีตจรงิ

1.	อธิบำยลักษณะและ

ประโยชน์ของนิทำน

พื้นบ้ำนได้

2.	เล่ำนิทำนพื้นบ้ำน

ท้องถิ่นของตนเอง

และนิทำนพื้นบ้ำน

ของท้องถิ่นอื่นได้

รำมเกียรติ์	

ตอนศึกไมยรำพ	(1)

ท	1.1		ใช้กระบวนกำร

อ่ำนสร้ำงควำมรู้และ

ควำมคิดเพื่อน�ำไปใช้

ตัดสินใจแก้ปัญหำ

ในกำรด�ำเนินชีวิต		

และมีนิสัยรักกำรอ่ำน

ท	5.1	ป.	6/1	เข้ำใจ

และแสดงควำมคิดเห็น		

วิจำรณ์วรรณคดีและ

วรรณกรรมไทยอย่ำง

เห็นคุณค่ำ	และน�ำมำ

ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ท	5.1	ป.	6/3	อธิบำย

คุณค่ำของวรรณคดีและ

วรรณกรรมที่อ่ำนและ

น�ำไปประยกุต์ใช้ในชวิีตจรงิ

1.	บอกประวัติควำม

เป็นมำของเรื่องรำมเกียรติ์

ได้

2.	เล่ำเรื่องย่อรำมเกียรติ์

ก่อนถึงตอนศึกไมยรำพได้

3.	แสดงควำมคิดเห็น

จำกเรื่อง	รำมเกียรติ์

ก่อนถึงตอนศึกไมยรำพ

ได้อย่ำงมีเหตุผล

4.	บอกคุณค่ำและข้อคิด

จำกเรื่องรำมเกียรติ์	

ก่อนถึงตอนศึกไมยรำพ	

ที่สำมำรถน�ำไปประยุกต์

ใช้ในชีวิตได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รำมเกียรติ์	

ตอนศึกไมยรำพ	(2)

ท	1.1	ใช้กระบวนกำรอ่ำน

สร้ำงควำมรู้และควำมคิด

เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ

แก้ปัญหำในกำรด�ำเนิน

ชีวติ	และมนีสิยัรกักำรอ่ำน

ท	5.1	ป.	6/1	แสดง

ควำมคิดเห็นจำกวรรณคดี

หรือวรรณกรรมที่อ่ำน

ท	5.1	ป.	6/3		อธิบำย

คุณค่ำของวรรณคดีและ

วรรณกรรมที่อ่ำนและ

น�ำไปประยกุต์ใช้ในชวิีตจรงิ

1.	อธิบำยควำมหมำยและ

คุณค่ำของวรรณคดีได้		

2.	อ่ำนออกเสียงบทร้อย

กรองท�ำนองเสนำะได้

3.	อธิบำยควำมหมำย

ของค�ำ	ข้อควำม	โวหำร	

ในบทร้อยกรอง	โดยกำร

ย่อวรรณคดีได้

4.	แสดงควำมคิดเห็นจำก

เรื่องรำมเกียรติ์	ก่อนถึง

ตอนศึกไมยรำพได้			

5.	บอกคุณค่ำและข้อคิด

จำกเรื่องรำมเกียรติ์	

ตอนศึกไมยรำพ		

ที่สำมำรถน�ำไปประยุกต์

ใช้ในชีวิตจริงได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กำรแก้สมกำรโดยใช้

สมบัติกำรเท่ำกันเกี่ยวกับ

กำรบวก	และกำรลบ

ค	4.2	ใช้นิพจน์สมกำร	

อสมกำร	กรำฟ	และ

ตัวแบบเชิงคณิตศำสตร์	

(Mathematical	Model)	

อื่น	ๆ	แทนสถำนกำรณ์

ต่ำง	ๆ	ตลอดจนแปล

ควำมหมำยและน�ำไปใช้

แก้ปัญหำ	

เขียนสมกำรจำก

สถำนกำรณ์หรือ	ปัญหำ	

และแก้สมกำรพร้อมทั้ง

ตรวจค�ำตอบ

1.	เมื่อก�ำหนดสมกำร

เกี่ยวกับกำรบวก	และ

กำรลบที่มีตัวไม่ทรำบค่ำ 

หนึ่งตัว	ให้สำมำรถหำ

ค�ำตอบ	และแสดงวิธี

แก้สมกำรได้

กำรแก้สมกำรโดยใช้

สมบัติกำรเท่ำกันเกี่ยวกับ

กำรคูณ	และกำรหำร

ค	4.2		ใช้นิพจน์	สมกำร	

อสมกำร	กรำฟและตัว

แบบเชิงคณิตศำสตร์	

(Mathematical	Model)

อื่น	ๆ	แทนสถำนกำรณ์

ต่ำง	ๆ	ตลอดจนแปลควำม

หมำยและน�ำไปใช้แก้

ปัญหำได้

เขียนสมกำรจำก

สถำนกำรณ์หรือ	ปัญหำ

และแก้สมกำรพร้อมทั้ง

ตรวจค�ำตอบ

1.	เมื่อก�ำหนดสมกำร

เกี่ยวกับกำรคูณและ

กำรหำรที่มีตัวไม่ทรำบ

ค่ำหนึ่งตัวให้สำมำรถหำ

ค�ำตอบ	และแสดงวิธีแก้

สมกำรได้

กำรแก้โจทย์ปัญหำ

เมื่อโจทย์ก�ำหนดตัว

ไม่ทรำบค่ำ	(ตอนที่	1)

ค	4.2	ใช้นิพจน์สมกำร	

อสมกำร	กรำฟ	และตัว

แบบเชิงคณิตศำสตร์		

(Mathematical	Model)	

อื่น	ๆ	แทนสถำนกำรณ์

ต่ำง	ๆ	ตลอดจนแปล

ควำมหมำยและน�ำไปใช้

แก้ปัญหำ

เขียนสมกำรจำก

สถำนกำรณ์หรือปัญหำ

และแก้สมกำรพร้อมทั้ง

ตรวจค�ำตอบ

1.	เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ

เกี่ยวกับกำรบวก	หรือกำร

ลบ	สำมำรถเขียนสมกำร

และใช้ควำมรู้เรื่องสมกำร

หำค�ำตอบได้

กำรแก้โจทย์ปัญหำ

เมื่อโจทย์ก�ำหนดตัว

ไม่ทรำบค่ำ	(ตอนที่	2)

ค	4.2	ใช้นิพจน์สมกำร	

อสมกำร	กรำฟ	และตัว

แบบเชิงคณิตศำสตร์	

(Mathematical	Model)	

อื่น	ๆ	แทนสถำนกำรณ์

ต่ำง	ๆ	ตลอดจนแปล

ควำมหมำยและน�ำไปใช้

แก้ปัญหำ

เขียนสมกำรจำก

สถำนกำรณ์หรือปัญหำ

และแก้สมกำรพร้อมทั้ง

ตรวจค�ำตอบ

1.	เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ

เกี่ยวกับกำรคูณหรือ

กำรหำร	สำมำรถเขียน

สมกำรและใช้ควำมรู้เรื่อง

สมกำรหำค�ำตอบได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

มำตรำส่วนกำรอ่ำนแผนที่

และแผนผัง

ค	2.1	เข้ำใจพื้นฐำน

เกี่ยวกับกำรวัด	วัดและ

คำดคะเนขนำดของสิ่งที่

ต้องกำรวัด	

อธิบำยเส้นทำงหรือบอก

ต�ำแหน่งของสิ่งของต่ำง	ๆ	

โดยระบุทิศทำง	และระยะ

ทำงจริงจำกแผนที่และ

แผนผัง

1.	เมื่อก�ำหนดแผนที่แสดง

กำรเดินทำงโดยมีทิศและ

มำตรำส่วนก�ำกับไว้ให้	

สำมำรถอธิบำยเส้นทำง

โดยระบุทิศทำงและระยะ

ทำงจริงได้

โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับพื้นที่

ของรูปสี่เหลี่ยม

ค	2.2	แก้ปัญหำเกี่ยวกับ

กำรวัด

แก้ปัญหำเกี่ยวกับพื้นที่	

ควำมยำวรอบรูปของ

รูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม

1.	เมื่อก�ำหนดโจทย์

ปัญหำเกี่ยวกับพื้นที่และ

ควำมยำวรอบรูปของ

รูปสี่เหลี่ยมให้	สำมำรถ

วิเครำะห์โจทย์หำค�ำตอบ	

และแสดงวิธีท�ำได้

โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับพื้นที่

และควำมยำวรอบรูป

วงกลม

ค	2.2	แก้ปัญหำเกี่ยวกับ

กำรวัด		

แก้ปัญหำเกี่ยวกับพื้นที่	

ควำมยำวรอบรูปของรูป

สี่เหลี่ยมและรูปวงกลม

1.	เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ

เกี่ยวกับพื้นที่และควำม

ยำวรอบรูปวงกลมให้	

สำมำรถวิเครำะห์โจทย์หำ

ค�ำตอบ	และแสดงวิธีท�ำได้

โจทย์ปัญหำร้อยละ			 ค	1.2		เข้ำใจถึงผลที่เกิด

ขึ้นจำกกำรด�ำเนินกำรของ

จ�ำนวน	และควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร

ต่ำงๆ	และสำมำรถใช้กำร

ด�ำเนินกำรนั้นแก้ปัญหำได้	

วิเครำะห์และแสดงวิธีหำ

ค�ำตอบของโจทย์ปัญหำ

และโจทย์ปัญหำระคน

ของ	จ�ำนวนนับเศษส่วน	

ทศนิยม	และร้อยละ	

พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม

สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

และสร้ำงโจทย์ปัญหำ

เกี่ยวกับจ�ำนวนนับได้

1.	เมื่อก�ำหนดโจทย์

ปัญหำร้อยละให้	สำมำรถ

วิเครำะห์โจทย์	หำค�ำตอบ	

และแสดงวิธีท�ำพร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบที่ได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โจทย์ปัญหำร้อยละกับ

กำรซื้อขำย	กำรหำก�ำไร	

ขำดทุน

ค	1.2		เข้ำใจถึงผลที่เกิด

ขึ้นจำกกำรด�ำเนินกำรของ

จ�ำนวน	และควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร

ต่ำงๆ	และสำมำรถใช้กำร

ด�ำเนินกำรนั้นแก้ปัญหำได้	

วิเครำะห์และแสดงวิธีหำ

ค�ำตอบของโจทย์ปัญหำ

และโจทย์ปัญหำระคน

ของ	จ�ำนวนนับ	เศษส่วน	

ทศนิยม	และร้อยละ	

พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม

สมเหตุสมผลของค�ำตอบ	

และสร้ำงโจทย์ปัญหำ

เกี่ยวกับจ�ำนวนนับได้

1.	เมื่อก�ำหนดโจทย์

ปัญหำร้อยละให้	สำมำรถ

วิเครำะห์โจทย์	หำค�ำตอบ	

และแสดงวิธีท�ำพร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบที่ได้

โจทย์ปัญหำกำรหำ

รำคำซื้อหรือรำคำทุน

ค	1.2		เข้ำใจถึงผลที่เกิด

ขึ้นจำกกำรด�ำเนินกำรของ

จ�ำนวน	และควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร

ต่ำง	ๆ	และสำมำรถใช้กำร

ด�ำเนินกำรนั้นแก้ปัญหำได้	

วิเครำะห์และแสดงวิธีหำ

ค�ำตอบของโจทย์ปัญหำ

และโจทย์ปัญหำระคน

ของจ�ำนวนนับเศษส่วน	

ทศนิยม	และร้อยละ	

พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม

สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

และสร้ำง

1.	เมื่อก�ำหนดโจทย์

ปัญหำร้อยละให้	สำมำรถ

วิเครำะห์โจทย์	หำค�ำตอบ	

และแสดงวิธีท�ำพร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบที่ได้

โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับกำร

ลดรำคำ

ค	1.2		เข้ำใจถึงผลท่ีเกดิขึน้ 

จำกกำรด�ำเนินกำรของ

จ�ำนวน	และควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงกำร	ด�ำเนินกำร

ต่ำง	ๆ	และสำมำรถใช้กำร

ด�ำเนินกำรนั้นแก้ปัญหำได้	

วิเครำะห์และแสดงวิธีหำ

ค�ำตอบของโจทย์ปัญหำ

และโจทย์ปัญหำระคน

ของจ�ำนวนนับเศษส่วน	

ทศนิยม	และร้อยละ	

พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม

สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

และสร้ำงโจทย์ปัญหำ

เกี่ยวกับจ�ำนวนนับได้

1.	เมื่อก�ำหนดโจทย์

ปัญหำร้อยละให้	สำมำรถ

วิเครำะห์โจทย์	หำค�ำตอบ	

และแสดงวิธีท�ำพร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบที่ได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กำรหำร้อยละหรือ

เปอร์เซ็นต์

ค	1.2		เข้ำใจถึงผลท่ีเกดิขึน้

จำกกำรด�ำเนินกำรของ

จ�ำนวน	และควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงกำร	ด�ำเนินกำร

ต่ำง	ๆ	และสำมำรถใช้กำร

ด�ำเนินกำรนั้นแก้ปัญหำได้	

วิเครำะห์และแสดงวิธีหำ

ค�ำตอบของโจทย์ปัญหำ

และโจทย์ปัญหำระคน

ของจ�ำนวนนับเศษส่วน	

ทศนิยม	และร้อยละ	

พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม

สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

และสร้ำงโจทย์ปัญหำ

เกี่ยวกับจ�ำนวนนับได้

1.	เมื่อก�ำหนดโจทย์

ปัญหำร้อยละให้	สำมำรถ

วิเครำะห์โจทย์	หำค�ำตอบ	

และแสดงวิธีท�ำพร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบที่ได้

กำรคิดดอกเบี้ย

ในเวลำที่น้อยกว่ำ	1	ปี

ค	1.2	เข้ำใจถึงผลทีเ่กดิขึน้

จำกกำรด�ำเนินกำรของ

จ�ำนวน	และควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร

ต่ำง	ๆ	และสำมำรถใช้กำร

ด�ำเนินกำรนั้นแก้ปัญหำได้	

วิเครำะห์และแสดงวิธีหำ

ค�ำตอบของโจทย์ปัญหำ

และโจทย์ปัญหำระคน

ของจ�ำนวนนับเศษส่วน	

ทศนิยม	และร้อยละ	

พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม

สมเหตุสมผลของค�ำตอบ

และสร้ำงโจทย์ปัญหำ

เกี่ยวกับจ�ำนวนนับได้

เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำ

ร้อยละให้	สำมำรถ

วิเครำะห์โจทย์	หำค�ำตอบ	

และแสดงวิธีท�ำพร้อมทั้ง

ตระหนักถึงควำมสมเหตุ

สมผลของค�ำตอบที่ได้	

กำรหำปริมำตรและ

ควำมจุของทรงสี่เหลี่ยม

มุมฉำก

ค	2.2		แก้ปัญหำเกี่ยวกับ

กำรวัด

แก้ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตร

และควำมจุของทรง

สี่เหลี่ยมมุมฉำก

1.	สำมำรถหำปริมำตร

หรือควำมจุของทรง

สี่เหลี่ยมมุมฉำกได้

โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ

ปริมำตรและควำมจุ

ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก

ค	2.2	แก้ปัญหำเกี่ยวกับ

กำรวัด

แก้ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตร

และควำมจุของทรง

สี่เหลี่ยมมุมฉำก

1.	สำมำรถหำปริมำตร

หรือควำมจุของทรง

สี่เหลี่ยมมุมฉำกได้

กรำฟเส้น ค	5.1	เข้ำใจและใช้วิธีทำง

สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

อ่ำนข้อมูลจำกกรำฟเส้น	

และแผนภูมิรูปวงกลม

1.	เมื่อก�ำหนดกรำฟเส้น

ให้สำมำรถอ่ำนข้อมูลและ

อภปิรำยประเด็นต่ำง	ๆ	ได้

แผนภูมิรูปวงกลม ค	5.1	เข้ำใจและใช้วิธีทำง

สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

อ่ำนข้อมูลจำกกรำฟเส้น	

และแผนภูมิรูปวงกลม

1.	เมื่อก�ำหนดแผนภูมิ

รูปวงกลมให้	สำมำรถ

อ่ำนข้อมูลและอภิปรำย

ประเด็นต่ำง	ๆ	ได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กำรเจริญเติบโตของมนุษย์ มำตรฐำน	ว	1.1	
เข้ำใจหน่วยพื้นฐำน
ของสิง่มชีวีติ	ควำมสัมพันธ์
ของโครงสร้ำง	และหน้ำที ่
ของระบบต่ำง	ๆ		
ของสิ่งมีชีวิตที่ท�ำงำน
สัมพันธ์กัน	มีกระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้		สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้	
ไปใช้ในกำรด�ำรงชีวิต
ของตนเอง	และดูแล
สิ่งมีชีวิต

1.	อธิบำยกำรเจริญเติบโต
ของมนุษย์จำกวัยแรกเกิด
จนถึงวัยผู้ใหญ่

อธิบำยกำรเจริญเติบโต
ของมนุษย์ในวัยต่ำง	ๆ

ระบบต่ำง	ๆ	ของร่ำงกำย มำตรฐำน	ว	1.1	
เข้ำใจหน่วยพื้นฐำน
ของสิง่มชีวีติ	ควำมสัมพันธ์
ของโครงสร้ำง	และหน้ำที ่
ของระบบต่ำง	ๆ		
ของสิ่งมีชีวิตที่ท�ำงำน
สัมพันธ์กัน	มีกระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้		สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้	
ไปใช้ในกำรด�ำรงชีวิต
ของตนเอง	และดูแล
สิ่งมีชีวิต

2.	อธิบำยกำรท�ำงำนที่
สัมพันธ์กันของระบบย่อย
อำหำร	ระบบหำยใจ	และ
ระบบหมุนเวียนเลือดของ
มนุษย์

อธิบำยกำรท�ำงำนที่
สัมพันธ์กันของระบบย่อย
อำหำร	ระบบขับถ่ำย	
ระบบหำยใจ	และระบบ
หมุนเวียนเลือดของมนุษย์	

อำหำรและสำรอำหำร มำตรฐำน	ว	1.1	
เข้ำใจหน่วยพื้นฐำน
ของสิง่มชีวีติ	ควำมสัมพันธ์
ของโครงสร้ำง	และหน้ำที ่
ของระบบต่ำง	ๆ		
ของสิ่งมีชีวิตที่ท�ำงำน
สัมพันธ์กัน	มีกระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้		สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้	
ไปใช้ในกำรด�ำรงชีวิต
ของตนเอง	และดูแล
สิ่งมีชีวิต

1.วิเครำะห์สำรอำหำร
และอภิปรำยควำมจ�ำเป็น
ที่ร่ำงกำยต้องได้รับสำร
อำหำรในสัดส่วนที่เหมำะ
สมกับเพศและวัย

1.	อธิบำยประโยชน์ของ
สำรอำหำรแต่ละประเภท
2.	วิเครำะห์อำหำรที่รับ
ประทำนมีสำรอำหำรและ
ค่ำพลังงำนในสัดส่วน
ที่เหมำะกับเพศและวัย
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ระบบนิเวศ มำตรฐำน	ว	2.1	เข้ำใจ

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น			

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 

สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 

สิ่งมีชีวิตต่ำง	ๆ	ในระบบ

นิเวศมีกระบวนกำร

สืบเสำะหำควำมรู้และ

จิตวิทยำศำสตร์สื่อสำร 

สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้

ไปใช้ประโยชน์

1.	อธิบำยควำมสัมพันธ์

ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

ในรูปของโซ่อำหำรและ

สำยใยอำหำร

2.	สืบค้นข้อมูลและ

อธิบำยควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงกำรด�ำรงชีวิต

ของสิ่งมีชีวิตกับสภำพ

แวดล้อมในท้องถิ่น

1.	อธิบำยควำมสัมพันธ์

ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่ง

ที่อยู่ต่ำงๆ	ได้	

2.	อธิบำยควำมสัมพันธ์

ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

ในรูปของโซ่อำหำรและ

สำยใยอำหำร

ทรัพยำกรธรรมชำติ มำตรฐำน	ว	2.2	เข้ำใจ

ควำมส�ำคัญของ

ทรัพยำกรธรรมชำติกำร

ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ

ในระดับท้องถิ่นประเทศ

และโลก	น�ำควำมรู้

ไปใช้ในกำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

อย่ำงยั่งยืน

1.	สืบค้นข้อมูล

และอภิปรำยแหล่ง

ทรัพยำกรธรรมชำติ

ในแต่ละท้องถิ่นที่เป็น

ประโยชน์ต่อกำรด�ำรงชีวิต

2.	วิเครำะห์ผลของกำร

เพิ่มขึ้นของประชำกร

มนุษย์ต่อกำรใช้

ทรัพยำกรธรรมชำติ

3.	อภิปรำยผลของสิ่งมี

ชีวิตจำกกำรเปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดล้อมทั้งโดย

ธรรมชำติและมนุษย์

4.	อภิปรำยแนวทำงใน

กำรดูแลรักษำทรัพยำกร

ชำติและสิ่งแวดล้อม

1.	อธิบำยแหล่งทรัพยำกร	

ธรรมชำติในท้องถิ่น

2.	อธิบำยผลกระทบ

ที่เกิดจำกกำรเพิ่มของ

ประชำกรมนุษย์ที่ส่งผลต่อ

ทรัพยำกรธรรมชำติ
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สำรและสมบัติของสำร มำตรฐำน	ว	3.1	

เข้ำใจสมบัติของสำร	

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

สมบัตขิองสำรกับโครงสร้ำง 

และแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำง

อนุภำค		มีกระบวนกำร

สืบเสำะ	หำควำมรู้และ

จิตวิทยำศำสตร์	สื่อสำร

สิ่งที่เรียนรู้	น�ำควำมรู้ไปใช้

ประโยชน์

1.	ทดลองและอธิบำย

สมบัติของของแข็ง

ของเหลว	และแก๊ส

2.	จ�ำแนกสำรเป็นกลุ่ม

โดยใช้สถำนะหรือเกณฑ์

อื่นที่ก�ำหนดเอง

4.	ส�ำรวจและจ�ำแนก

ประเภทของสำรต่ำงๆ

ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

โดยใช้สมบัติและกำรใช้

ประโยชน์ของสำร

เป็นเกณฑ์

5.	อภิปรำยกำรเลือกใช้

สำรแต่ละประเภทได้อย่ำง

ถูกต้องและปลอดภัย	

อธิบำยสมบัติของสำร

และจ�ำแนกสำรเป็นกลุ่ม

โดยใช้สถำนะเนื้อสำร	

กำรละลำย	กำรน�ำไฟฟ้ำ	

และควำมเป็นกรด	-	เบส	

อธิบำยสมบัติของสำรเมื่อ

เกิดกำรละลำย	

และเปลี่ยนสถำนะ

1.	จ�ำแนกสำรเป็นกลุ่ม

โดยใช้เกณฑ์ต่ำง	ๆ

2.	อธิบำยประเภทของ

สำรต่ำง	ๆ	และน�ำควำมรู้

ที่ได้มำใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

กำรแยกสำร มำตรฐำน	ว	3.2	เข้ำใจ

หลักกำรและธรรมชำติ

ของกำรเปลี่ยนแปลง

สถำนะของสำร		

กำรเกิดสำรละลำย

กำรเกิดปฏิกิริยำ	

มีกระบวนกำรสืบเสำะ

หำควำมรู้และจิตวิทยำ

ศำสตร์สือ่สำรสิง่ท่ีเรียนรู้ 

และน�ำควำมรู้ไปใช้

ประโยชน์

1.	ทดลองและอธิบำยวิธี

กำรแยกสำรบำงชนิด

ที่ผสมกัน	โดยกำรร่อน	

กำรตกตะกอน	กำรกรอง

กำรระเหิด	กำรระเหยแห้ง

2.	ทดลองและอธิบำย

สมบัติของสำรเมื่อสำรเกิด

กำรละลำยและเปลี่ยน

สถำนะ

อธิบำยกำรแยกสำร

บำงชนิดโดยกำรร่อน	

กำรตกตะกอน	กำรกรอง	

กำรระเหิด	และกำรระเหย

แห้ง
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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กำรเปลี่ยนแปลงของสำร มำตรฐำน	ว	3.2	เข้ำใจ
หลักกำรและธรรมชำติ
ของกำรเปลี่ยนแปลง
สถำนะของสำร	กำรเกิด	
สำรละลำยกำรเกิด
ปฏิกิริยำ	มีกระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้
และจิตวิทยำศำสตร์
สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้	
และน�ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์

1.	ทดลองและอธบิำยสมบติั
ของสำรเมือ่สำรเกดิกำร
ละลำยและเปลีย่นสถำนะ
2.	วิเครำะห์และอธิบำย
กำรเปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้
เกิดสำรใหม่และมีสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไป
3.	อภิปรำยกำร
เปลี่ยนแปลงของสำร
ที่ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม

1.	อธิบำยกำร
เปลี่ยนแปลงสถำนะ
ของสำรและกำรเกิด
สำรละลำย
2.	อธิบำยกำร
เปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้เกิด
สำรใหม่
3.	อธิบำยกำร
เปลี่ยนแปลงของสำร
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม

วงจรไฟฟ้ำ มำตรฐำน	ว	5.1	เข้ำใจ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

พลังงำนกับกำรด�ำรงชีวิต	

กำรเปลี่ยนรูปพลังงำน	

ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสำร	

และพลังงำน	ผลของกำร

ใช้พลังงำนต่อชีวิต

และสิ่งแวดล้อม	

มีกระบวนกำรสืบเสำะ

หำควำมรู้	สื่อสำร

สิ่งที่เรียนรู้	และน�ำควำมรู้

ไปใช้ประโยชน์

1.	ทดลองและอธิบำย

กำรต่อวงจรไฟฟ้ำอย่ำงง่ำย

2.	ทดลองและอธิบำย

ตัวน�ำไฟฟ้ำและฉนวน

ไฟฟ้ำ

3.	ทดลองและอธิบำย

กำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำ

แบบอนกุรม	และน�ำควำมรู้

ไปใช้ประโยชน์

อธิบำยกำรต่อวงจรไฟฟ้ำ

อย่ำงง่ำย	กำรต่อเซลล์

ไฟฟ้ำแบบอนุกรม	กำรต่อ

หลอดไฟฟ้ำแบบอนุกรม

และแบบขนำน	พร้อมทั้ง

บอกกำรใช้ประโยชน์

สิ่งมีชีวิตกับสภำพ

แวดล้อม

มำตรฐำน	ว	2.1	เข้ำใจ

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น		

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต		

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

สิ่งมีชีวิตต่ำง	ๆ	ในระบบ

นิเวศ	มกีระบวนกำรสบืเสำะ	

หำควำมรู้และจิตวิทยำ

ศำสตร์	สือ่สำรส่ิงท่ีเรียนรู้ 

และน�ำควำมรู้ไปใช้

ประโยชน์

3.	สืบค้นข้อมูลและ

อธิบำยควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงกำรด�ำรงชีวิต

ของสิ่งมีชีวิตกับสภำพ

แวดล้อมในท้องถิ่น

1.	อธิบำยควำมหมำย

และยกตวัอย่ำงกำรปรบัตวั

ของสิ่งมีชีวิต

2.	บอกประโยชน์ของกำร

ปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
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แม่เหล็กไฟฟ้ำ มำตรฐำน	ว	5.1	เข้ำใจ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
พลังงำนกับกำรด�ำรงชีวิต	
กำรเปลี่ยนรูปพลังงำน	
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสำร	
และพลังงำน	ผลของกำร
ใช้พลังงำนต่อชีวิตและสิ่ง
แวดล้อม	มีกระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้	สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

5.	ทดลองและอธิบำย

กำรเกิดสนำมแม่เหล็ก

รอบสำยไฟที่มีกระแส

ไฟฟ้ำผ่ำน	และน�ำควำมรู้

ไปใช้ประโยชน์

1.	อธิบำยกำรท�ำงำน	

ประเภท	สมบัติ	และกำร

เกิดสนำมแม่เหล็กของ

แม่เหล็กไฟฟ้ำ

2.	บอกประโยชน์จำก

กำรน�ำแม่เหล็กไฟฟ้ำมำ

ประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์

บำงชนิด

ไฟฟ้ำในบ้ำน	 มำตรฐำน	ว	5.1	เข้ำใจ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
พลังงำนกับกำรด�ำรงชีวิต	
กำรเปลี่ยนรูปพลังงำน	
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสำร	
และพลังงำน	ผลของกำร
ใช้พลังงำนต่อชีวิตและสิ่ง
แวดล้อม	มีกระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้	สื่อสำร
สิ่งที่เรียนรู้และน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

1.	ทดลองและอธิบำย

กำรต่อวงจรไฟฟ้ำอย่ำงง่ำย

2.	ทดลองและอธิบำย

ตัวน�ำไฟฟ้ำและฉนวน

ไฟฟ้ำ

4.	ทดลองและอธิบำย

กำรต่อหลอดไฟฟ้ำ

ทัง้แบบอนกุรม	แบบขนำน 

และน�ำควำมรู้ไปใช้

ประโยชน์

1.	อธิบำยควำมหมำยและ

หลักกำรท�ำงำนของเครื่อง

ก�ำเนิดไฟฟ้ำ	อุปกรณ์

ไฟฟ้ำในบ้ำน

2.	อธิบำยแนวทำงกำรใช้

ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัด

และปลอดภัย

หินและกำรเกิดหิน มำตรฐำน	ว	6.1	เข้ำใจ
กระบวนกำรต่ำง	ๆ			
ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและ
ภำยในโลก	ควำมสัมพันธ์
ของกระบวนกำรต่ำง	ๆ	
ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ภูมิอำกำศภูมิประเทศ	
และสัณฐำนของโลก	
มีกระบวนกำรสืบเสำะ
หำควำมรู้	และจิตวิทยำ
ศำสตร์	สือ่สำรสิง่ทีเ่รียนรู ้
และน�ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์

1.	อธิบำย	จ�ำแนก

ประเภทของหิน	โดยใช้

ลักษณะของหิน	สมบัติ

ของหินเป็นเกณฑ์และ

น�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์

2.	ส�ำรวจและอธิบำย		

กำรเปลี่ยนแปลงของหิน

3.	สืบค้นและอธิบำยธรณี

พิบัติภัย	ที่มีผลต่อมนุษย์

และสภำพแวดล้อม	

ในท้องถิ่น

อธิบำยกำรเกิดหิน	

กำรจ�ำแนกประเภทของหิน	

โดยใช้สมบัติของหิน

เป็นเกณฑ์และน�ำควำมรู้

ไปใช้ประโยชน์	พร้อมทั้ง

อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลง

ของหิน
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ขบวนกำรเปลี่ยนแปลง
ของหิน

มำตรฐำน	ว	6.1		เข้ำใจ
กระบวนกำรต่ำง	ๆ	ทีเ่กดิขึน้ 
บนผวิโลกและภำยในโลก 
ควำมสัมพันธ์ของ
กระบวนกำรต่ำง	ๆ	
ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ภูมิอำกำศภูมิประเทศ	
และสณัฐำนของโลก	
มกีระบวนกำรสบืเสำะ
หำควำมรู	้และจิตวิทยำ
ศำสตร์	สื่อสำรสิ่งที่เรียน
รู้และน�ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์

1.	ส�ำรวจและอธิบำยกำร
เปลี่ยนแปลงของหิน
2.	สืบค้นและอธิบำยธรณี
พิบัติภัยที่มีผลต่อมนุษย์
และสภำพแวดล้อม
ในท้องถิ่น

1.	อธิบำยกำร
เปลี่ยนแปลงของหิน
2.	อธิบำยกำรเกิดแผ่นดิน
ไหวภูเขำไฟระเบิด	
และสึนำมิ	และน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

ฤดูกำล	ข้ำงขึ้นข้ำงแรม มำตรฐำน	ว	7.1		เข้ำใจ
ววิฒันำกำรของระบบสรุยิะ	
กำแลก็ซ	ีและเอกภพ	
กำรปฏสิมัพนัธ์ภำยในระบบ
สรุยิะ	และผลต่อสิง่มชีวีติ
บนโลก	มกีระบวนกำรสบื
เสำะหำควำมรูแ้ละจติวทิยำ
ศำสตร์	กำรสือ่สำรสิง่ที่
เรยีนรู	้และน�ำควำมรูไ้ปใช้
ประโยชน์

1.	สร้ำงแบบจ�ำลอง
และอธิบำย	กำรเกิด
ฤดูข้ำงขึ้น	ข้ำงแรม	
สุริยุปรำคำ	จันทรุปรำคำ
และน�ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์

1.	อธิบำยกำรเกิดฤดูกำล	
และแสงตรงแสงเฉียง
มีผลต่ออุณหภูมิของพื้นที่
ที่ได้รับแสงนั้น
2.	อธิบำยกำรเกิดข้ำงขึ้น 
ข้ำงแรม	และปฏิทิน
จันทรคติ

สุริยุปรำคำและ
จันทรุปรำคำ

มำตรฐำน	ว	7.1		เข้ำใจ
ววิฒันำกำรของระบบสรุยิะ	
กำแลก็ซ	ี	และเอกภพ	
กำรปฏสิมัพนัธ์ภำยในระบบ
สรุยิะ		และผลต่อสิง่มชีวีติ
บนโลก	มกีระบวนกำรสบื
เสำะหำควำมรูแ้ละจติวทิยำ
ศำสตร์		กำรสือ่สำรสิง่ที่
เรยีนรู	้และน�ำควำมรูไ้ปใช้
ประโยชน์

1.	สร้ำงแบบจ�ำลอง
และอธิบำยกำรเกิดฤดู
ข้ำงขึ้น	ข้ำงแรม	
สุริยุปรำคำ	จันทรุปรำคำ	
และน�ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์

1.	เข้ำใจเกี่ยวกับระบบ
สุริยะที่มีดวงอำทิตย์เป็น
ศูนย์กลำง
2.	อธิบำยกำรเกิด
สุริยุปรำคำและ
จันทรุปรำคำ
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีอวกำศ มำตรฐำน	ว	7.2	เข้ำใจ
ควำมส�ำคัญของเทคโนโลยี
อวกำศที่น�ำมำใช้ใน
กำรส�ำรวจอวกำศและ
ทรัพยำกรธรรมชำติด้ำน
กำรเกษตรและกำรสื่อสำร		
มีกระบวนกำรสืบเสำะ	
หำควำมรู้และจิตวิทยำ
ศำสตร์สื่อสำรสิ่งที่เรียน
รู้และน�ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์อย่ำงมีคุณธรรม
ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

1.	สืบค้น	อภิปรำยควำม
ก้ำวหน้ำและประโยชน์
ของเทคโนโลยีอวกำศ	

อธิบำยควำมก้ำวหน้ำและ
ประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกำศ

ธรณีพิบัติภัย มำตรฐำน	ว	6.1	เข้ำใจ
กระบวนกำรต่ำง	ๆ			
ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและ
ภำยในโลก	ควำมสัมพันธ์
ของกระบวนกำรต่ำง	ๆ	
ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ภูมิอำกำศภูมิประเทศ	
และสัณฐำนของโลก	
มีกระบวนกำรสืบเสำะ
หำควำมรู้	และจิตวิทยำ
ศำสตร์	สื่อสำรสิ่งที่เรียน
รู้และน�ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์

3.	สืบค้นและอธิบำยธรณี
พิบัติภัย	ที่มีผลต่อมนุษย์
และสภำพแวดล้อมในท้อง
ถิ่น

1.	อธิบำยกำรเกิด
รอยเลื่อน	น�้ำป่ำไหลหลำก	
ดินถล่ม	หลุมยุบ	
ในประเทศไทย
2.	อธิบำยแนวทำงป้องกัน	
กำรปฏิบัติตนและ
ข้อสังเกตเมื่อเกิดธรณี
พิบัติภัย
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

หลักธรรมค�ำสอนของ
ศำสนำ	

ส	1.1		รู้	และเข้ำใจ
ประวัติ	ควำมส�ำคัญ	
ศำสดำ	หลักธรรม
ของพระพุทธศำสนำ
หรือศำสนำที่ตนนับถือ
และศำสนำอื่น	มีศรัทธำ
ที่ถูกต้อง	ยึดมั่น	
และปฏิบัติตำมหลักธรรม	
เพือ่อยูร่่วมกันอย่ำงสนัติสขุ

ส	1.1	ป.	6/4			วิเครำะห์
ควำมส�ำคัญและเคำรพ
พระรัตนตรัย	ปฏิบัติตำม
ไตรสิกขำและหลักธรรม
โอวำท	3	
ในพระพุทธศำสนำ
หรือศำสนำที่ตนนับถือ
ตำมที่ก�ำหนด

สำมำรถวิเครำะห์ควำม
ส�ำคัญ	หลักธรรม	โอวำท	
3		อริยสัจ	4		ในพระพุทธ
ศำสนำ	หลักบัญญัติ	10	
ประกำรในคริสต์ศำสนำ	
หลักศรัทธำและหลัก
ปฏิบัติในศำสนำอิสลำมได้

มำรยำทของ

พุทธศำสนิกชนที่ดี

ส	1.1		รู้	และเข้ำใจ

ประวัติ	ควำมส�ำคัญ	

ศำสดำ	หลักธรรม

ของพระพุทธศำสนำ

หรือศำสนำที่ตนนับถือ

และศำสนำอื่น	มีศรัทธำ

ที่ถูกต้อง	ยึดมั่น	

และปฏิบัติตำมหลักธรรม	

เพือ่อยูร่่วมกันอย่ำงสนัติสุข

ส	1.1	ป.6/6	เห็นคุณค่ำ

และสวดมนต์แผ่เมตตำ	

และ	บริหำรจิตเจริญ

ปัญญำ	มีสติเป็นพื้นฐำน

ของสมำธิในพระพุทธ

ศำสนำ	หรือกำรพัฒนำจิต

ตำมแนวทำงของศำสนำ

ที่ตนนับถือตำมที่ก�ำหนด

สำมำรถแสดงมำรยำทของ

ควำมเป็นศำสนิกชนที่ดี

ตำมที่ก�ำหนดได้

ศำสนสถำน ส	1.2	เข้ำใจ	ตระหนัก

และปฏิบัติตน

เป็นศำสนิกชนที่ดี	

และธ�ำรงรักษำ

พระพุทธศำสนำ	

หรือศำสนำที่ตนนับถือ

ส	1.2	ป.6/1	อธิบำยควำม

รู้เกี่ยวกับสถำนที่ต่ำง	ๆ	

ในศำสนสถำน	และปฏิบัติ

ตนได้อย่ำงเหมำะสม

ส	1.2	ป.6/2		มีมรรยำท

ของควำมเป็นศำสนิกชน 

ที่ดีตำมที่ก�ำหนด

ส	1.2	ป.6/4		แสดงตน

เป็นพุทธมำมกะหรือ

แสดงตนเป็นศำสนิกชน

ของศำสนำที่ตนนับถือ

1.	อธิบำยควำมรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับสถำนที่ต่ำง	ๆ 

ภำยในวัด	เช่น	

เขตพุทธำวำส	สังฆำวำส

2.	อธิบำยกำรปฏิบัติตน

ที่เหมำะสมภำยในวัด

กฎหมำยพื้นฐำน ส	2.1	เข้ำใจและปฏิบัติตน 

ตำมหน้ำที่ของกำรเป็น

พลเมืองดี	มีค่ำนิยม

ที่ดีงำม	และธ�ำรงรักษำ

ส	2.1	ป.6/1		ปฏิบัติ

ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

กับชีวิตประจ�ำวันของ

ครอบครัวและชุมชน

1.	อธิบำยควำมหมำยและ

ควำมส�ำคัญของกฎหมำย

ได้
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เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

ประเพณีและวัฒนธรรม

ไทย	ด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน

ในสังคมไทย	และสังคม

โลกอย่ำงสันติสุข

2.	รู้และอธิบำยกำรปฏิบัติ

ตนตำมกฎหมำยทะเบียน

รำษฎรได้

3.	รู้และอธิบำยกำรปฏิบัติ

ตนตำมกฎหมำยจรำจรได้

ข่ำวและเหตุกำรณ์ใน

ปัจจุบัน

ส	2.1		เข้ำใจและปฏิบัติ

ตนตำมหน้ำที่ของกำร

เป็นพลเมืองดี	มีค่ำนิยม

ที่ดีงำม	และธ�ำรงรักษำ

ประเพณีและวัฒนธรรม

ไทย		ด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน

ในสังคมไทย	และสังคม

โลกอย่ำงสันติสุข

ส	2.1	ป.6/5		ติดตำม

ข้อมูลข่ำวสำร	เหตุกำรณ์

ต่ำง	ๆ	ในชีวิตประจ�ำวัน 

เลือกรับและใช้ข้อมูล

ข่ำวสำรในกำรเรียนรู้

ได้เหมำะสม

วิเครำะห์กำรติดตำมเลือก

รับและใช้ข้อมูลข่ำวสำร

ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่ำง

เหมำะสม

กำรเมืองกำรปกครองของ

ไทย	

ส	2.2		เข้ำใจระบบ

กำรเมืองกำรปกครอง

ในสงัคมปัจจบุนั	ยดึมัน่

ศรัทธำ	และธ�ำรงรักษำไว ้

ซึ่งกำรปกครองระบอบ

ประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์

ทรงเป็นประมุข									

ส	2.2	ป.6/1		

เปรียบเทียบบทบำท	

หน้ำที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและรัฐบำล					

อธิบำยรูปแบบ

กำรปกครองของไทย

ในภำพรวมได้

วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ

ไทย	

ส	2.2		เข้ำใจระบบ

กำรเมืองกำรปกครอง

ในสงัคมปัจจบุนั	ยดึมัน่

ศรัทธำ	และธ�ำรงรักษำไว ้

ซึ่งกำรปกครองระบอบ

ประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์

ทรงเป็นประมุข										

ส	2.1	ป.6/2	วเิครำะห์
กำรเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมตำมกำลเวลำ
และธ�ำรงรักษำวฒันธรรม
อนัดีงำม
	-	ควำมหมำยและประเภท
ของวัฒนธรรม
	-	กำรเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมตำมกำลเวลำ
ที่มีผลต่อตนเอง
และสังคมไทย
-	แนวทำงกำรธ�ำรงรักษำ
วฒันธรรมไทย

วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมตำมกำลเวลำ

และธ�ำรงรักษำวัฒนธรรม

อันดีงำมได้
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เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

บทบำทของผู้ผลิต

ที่มีควำมรับผิดชอบ

และบทบำทของผู้บริโภค

ที่รู้เท่ำทัน

ส	3.1	เข้ำใจและสำมำรถ

บริหำรจัดกำรทรัพยำกร

ในกำรผลติ	และกำรบรโิภค 

กำรใช้ทรัพยำกร

ที่มีอยู่จ�ำกัดได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ 

รวมทั้งเข้ำใจหลักกำร

ของเศรษฐกิจพอเพียง	

เพื่อกำรด�ำรงชีวิต

อย่ำงมีดุลยภำพ

ส	3.1	ป.	6/1	อธิบำย

บทบำทของผู้ผลิตที่มี

ควำมรับผิดชอบ

ส	3.1	ป.	6/2	อธิบำย

บทบำทของผู้บริโภค

ที่รู้เท่ำทัน

บอกปัจจัยที่มีต่ออุปสงค์

และอุปทำน	ในกำรผลิต

สินค้ำและกำรบริกำรได้

ควำมสัมพันธ์ของหน่วย

เศรษฐกิจ		

ส	3.2		เข้ำใจระบบและ

สถำบันทำงเศรษฐกิจ

ต่ำง	ๆ	ควำมสัมพันธ์

ทำงเศรษฐกิจ	และควำม

จ�ำเป็นของกำรร่วมมือกัน

ทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก

ส	3.2	ป.	6/1		อธิบำย

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ผู้ผลิต	ผู้บริโภค	ธนำคำร	

และรัฐบำล

อธิบำยควำมสัมพันธ์

ของหน่วยเศรษฐกิจ

ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ

อย่ำงสังเขปได้	

กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ

ในท้องถิ่น	

ส	3.2		เข้ำใจระบบและ

สถำบันทำงเศรษฐกิจ

ต่ำง	ๆ		ควำมสัมพันธ์

ทำงเศรษฐกิจ		และควำม

จ�ำเป็นของกำรร่วมมือกัน

ทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก

ส	3.2	ป.	6/2		ยกตัวอย่ำง

กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ

ภำยในท้องถิ่น

ยกตัวอย่ำงกำรรวมกลุ่ม

ทำงเศรษฐกิจภำยใน

ท้องถิ่นได้		

วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์		 ส	4.1	เข้ำใจควำมหมำย		

ควำมส�ำคัญของเวลำและ

ยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์		

สำมำรถใช้วิธีกำรทำง

ประวัติศำสตร์มำวิเครำะห์

เหตุกำรณ์ต่ำง	ๆ		

อย่ำงเป็นระบบ

ส	4.1	ป.	6/1		อธิบำย

ควำมส�ำคัญของวิธีกำร

ทำงประวัติศำสตร์ในกำร

ศึกษำเรื่องรำวทำง

ประวัติศำสตร์อย่ำงง่ำย	ๆ

ส	4.1	ป.	6/2		น�ำเสนอ

ข้อมลูจำกหลกัฐำนทีห่ลำก

หลำยในกำรท�ำควำมเข้ำใจ

เรือ่งรำวส�ำคญัในอดตี

1.	อธิบำยองค์ประกอบ

ของประวัติศำสตร์ได้

2.	บอกประโยชน์ของ

กำรศึกษำประวัติศำสตร์

ได้

3.	บอกขั้นตอนวิธีกำร

ทำงประวัติศำสตร์ได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

ประเทศเพื่อนบ้ำน

ของไทย

ส	4.2	เข้ำใจพัฒนำกำร

ของมนุษยชำติจำกอดีต												

จนถึงปัจจุบัน	ในด้ำน

ควำมสัมพันธ์	และ

กำรเปลี่ยนแปลงของ

เหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง	

ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ		

และสำมำรถวิเครำะห์

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ส	4.2	ป.	6/1	อธิบำย

สภำพสังคม	เศรษฐกิจ	

และกำรเมืองของประเทศ

เพื่อนบ้ำนในปัจจุบัน

ส	4.1	ป.	6/2	บอกควำม

สัมพันธ์ของกลุ่มอำเซียน

โดยสังเขป

1.	ใช้แผนที่แสดงที่ตั้งและ

อำณำเขตของประเทศ

เพื่อนบ้ำนได้

2.	อธิบำยพัฒนำกำร

ทำงประวัติศำสตร์ของ

ประเทศเพื่อนบ้ำน

โดยสังเขปได้

3.	อธิบำยเกี่ยวกับ

สภำพสังคม	เศรษฐกิจ

และกำรเมืองของประเทศ

เพื่อนบ้ำนในปัจจุบัน

กำรปกครองสมัย

รัตนโกสินทร์		

ส	4.3		เข้ำใจควำมเป็นมำ

ของชำติไทย	วัฒนธรรม		

ภูมิปัญญำไทย	มีควำมรัก		

ควำมภูมิใจและธ�ำรง

ควำมเป็นไทย

ส	4.3	ป.	6/1	อธิบำย

พัฒนำกำรของไทยสมัย

รัตนโกสินทร์โดยสังเขป

ส	4.3	ป.	6/2	อธิบำย

ปัจจัยที่ส่งเสริมควำม

เจริญรุ่งเรืองทำงเศรษฐกิจ

และกำรปกครอง	ของไทย													

สมัยรัตนโกสินทร์					

ส	4.3	ป.	6/3	ยกตัวอย่ำง 

ผลงำนของบุคคลส�ำคัญ 

ด้ำนต่ำง	ๆ	

สมัยรัตนโกสินทร์

ส	4.3	ป.	6/4		อธิบำย

ภูมิปัญญำไทยที่ส�ำคัญ

สมัยรัตนโกสินทร์

ที่น่ำภำคภูมิใจและ

ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์ไว้

1.	อธิบำยกำรสถำปนำ

กรุงรัตนโกสินทร์	

2.	อธิบำยพัฒนำกำร

กำรปกครองของไทยสมัย

รัตนโกสินทร์โดยสังเขปได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ ส	5.1		เข้ำใจลักษณะของ

โลกทำงกำยภำพ		และ

ควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง

ซึ่งมีผลต่อกันและกัน

ในระบบของธรรมชำติ		

ใช้แผนที่และเครื่องมือ

ทำงภมูศิำสตร์ในกำรค้นหำ	

วิเครำะห์	สรุป	และ

ใช้ข้อมูลภูมิสำรสนเทศ

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ส	5.1	ป.	6/1	ใช้เครือ่งมอื

ทำงภูมิศำสตร์	(แผนที่	

ภำพถ่ำยชนิดต่ำงๆ)	

ระบุลักษณะส�ำคัญ

ทำงกำยภำพและสังคม

ของประเทศ

1.	รู้จักเครื่องมือทำง

ภูมิศำสตร์	(แผนที่และ

ภำพถ่ำยชนิดต่ำง	ๆ	)

2.	ใช้แผนที่ระบุลักษณะ

ส�ำคัญทำงกำยภำพของ

ประเทศไทยได้

ลักษณะทำงกำยภำพ

กับปรำกฏกำรณ์ทำง

ธรรมชำติ

ส	5.1		เข้ำใจลกัษณะ

ของโลกทำงกำยภำพ	และ

ควำมสัมพนัธ์ของสรรพสิง่

ซึง่มีผลต่อกนัและกนั

ในระบบของธรรมชำติ		

ใช้แผนท่ีและเครือ่งมอื

ทำงภูมศิำสตร์ในกำรค้นหำ	

วเิครำะห์	สรุป	และ

ใช้ข้อมลูภูมสิำรสนเทศ

อย่ำงมปีระสทิธิภำพ

ส	5.1	ป.	6/2		อธิบำย

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ลักษณะทำงกำยภำพกับ

ปรำกฏกำรณ์ทำง

	ธรรมชำติของประเทศ

อธิบำยควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงลักษณะทำง

กำยภำพกับปรำกฏกำรณ์

ทำงธรรมชำติของประเทศ

ได้

ควำมสัมพันธ์ของสิ่ง

แวดล้อม	

ส	5.2		เข้ำใจปฏิสัมพันธ์

ระหว่ำงมนุษย์กับสภำพ

แวดล้อมทำงกำยภำพ

ที่ก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์

วัฒนธรรม		มีจิตส�ำนึก

และมีส่วนร่วม	ในกำร

อนุรักษ์ทรัพยำกร	

และสิ่งแวดล้อม		

เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ส	5.2	ป.	6/1		วิเครำะห์

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่ง

แวดล้อมทำงธรรมชำติกับ

สิ่งแวดล้อมทำง

สังคมในประเทศ

1.	บอกควำมหมำยของ

สิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ	

และสิง่แวดล้อมทำงสงัคมได้

2.	ยกตัวอย่ำงสิ่งแวดล้อม

ทำงธรรมชำติ	และ

สิ่งแวดล้อมทำงสังคมได้

3.	บอกควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงสิ่งแวดล้อมทำง

ธรรมชำติ	และสิ่งแวดล้อม

ทำงทำงสงัคมในประเทศได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

กำรปรับเปลี่ยนสภำพ

ธรรมชำติ

ส	5.2		เข้ำใจปฏิสัมพันธ์

ระหว่ำงมนุษย์กับสภำพ

แวดล้อมทำงกำยภำพ

ที่ก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์

วัฒนธรรม	มีจิตส�ำนึกและ

มีส่วนร่วม	ในกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม		

เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ส	5.2	ป.	6/2	อธิบำย

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ธรรมชำติในประเทศไทย

จำกอดีตถึงปัจจุบัน	

และผลที่เกิดขึ้นจำกกำร

เปลี่ยนแปลงนั้น

1.	อธิบำยสำเหตุและผล																							

ที่เกิดขึ้นของกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพ

ธรรมชำติในประเทศไทย

ได้

2.	บอกควำมหมำยของ

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ธรรมชำติในประเทศไทยได้		

3.	บอกถึงสำเหตุและ

ผลกระทบที่ท�ำให้เกิด

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ธรรมชำติในประเทศไทยได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Classroom	

Langquages

ต	1.1	ป.	6/1	ปฏิบัติตำม

ค�ำสั่ง	ค�ำขอร้อง	และค�ำ

แนะน�ำที่ฟัง	และน่ำอ่ำน

ต	1.1	ป.6/2	อ่ำนออก

เสียงข้อควำม	นิทำน	และ

บทควำมสั้น	ๆ	ถูกต้อง

ตำมหลักกำรอ่ำน

ต	1.1	ป.6/3	เลือก/ระบุ																		

ประโยค	หรอืข้อควำมสัน้	ๆ 

ตรงตำมภำพสัญลักษณ์	

หรือเครื่องหมำยที่อ่ำน

ต	1.1	ป.6/4	บอกใจควำม

ส�ำคญัและตอบค�ำถำมจำก

กำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ	

นิทำนง่ำยๆ	และเรื่องเล่ำ	

ต	1.2	ป.6/1	พูดเขียน

โต้ตอบในกำรสื่อสำร

ระหว่ำงบุคคล	

ต	1.1	–	ป	6/1	ปฏิบัติ

ตำมค�ำสั่ง	ค�ำขอร้อง	และ

ค�ำแนะน�ำที่ฟังและอ่ำน

สำมำรถบอกกฎที่ใช้

ในห้องเรียนได้	บอกและ

ใช้ค�ำแนะน�ำที่เกี่ยวกับ

เหตุกำรณ์ในห้องเรียนได ้

เลือกและระบุประโยค

หรือข้อควำมสั้น	ๆ	

ตรงตำมภำพสัญลักษณ์	

หรือเครื่องหมำยที่อ่ำนได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ต	1.2	ป.	6/2	ใช้ค�ำสั่ง	
ค�ำขอร้อง	ค�ำอนุญำต	
และให้ค�ำแนะน�ำ	
ต	2.2	ป.	6/1	
บอกควำมเหมือน
/ควำมแตกต่ำง	ระหว่ำง
กำรออกเสียงประโยค
ชนิดต่ำง	ๆ	กำรใช้
เครื่องหมำยวรรคตอน	
และกำรล�ำดบัค�ำตำม
โครงสร้ำงประโยค
ของภำษำต่ำงประเทศ
และภำษำไทย

Bedtime	Stories ต	1.1	ป.6/2	
อ่ำนออกเสียง	ข้อควำม	
นิทำน	และบทควำมส้ัน	ๆ	
ถกูต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.6/3	
เลือก/ระบุประโยค	
หรือข้อควำมสั้น	ๆ	
ตรงตำมภำพสัญลักษณ์	
หรือเครื่องหมำยที่อ่ำน
ต	1.1	ป.	6/4	
บอกใจควำมส�ำคัญ
และตอบค�ำถำมจำก
กำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ	
นิทำนง่ำย	ๆ	และเรื่องเล่ำ
ต	2.2	ป.	6/1	
บอกควำมเหมือน
/ควำมแตกต่ำง	ระหว่ำง
กำรออกเสียงประโยค
ชนิดต่ำง	ๆ	กำรใช้
เครื่องหมำยวรรคตอน	
และกำรล�ำดบัค�ำ 
ตำมโครงสร้ำงประโยค
ของภำษำต่ำงประเทศ
และภำษำไทย

ต	1.1	–	ป	6/2		อ่ำน
ออกเสียงข้อควำม	นิทำน	
บทกลอนสั้น	ๆ	ถูกต้อง
ตำมหลัก	กำรอ่ำน

สำมำรถบอกกระบวนกำร
อ่ำนได้	สำมำรถอ่ำนนิทำน
ง่ำย	ๆ	และจับใจควำมได้

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Keep	Fit ต	1.1	ป.	6/2	
อ่ำนออกเสียงข้อควำม	
นิทำน	และบทควำมส้ัน	ๆ	
ถกูต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.	6/3	
เลือก/ระบุประโยค	
หรือข้อควำมสั้น	ๆ	
ตรงตำมภำพสัญลักษณ์	
หรือเครื่องหมำยที่อ่ำน
ต	1.1	ป.	6/4	
บอกใจควำมส�ำคัญ
และตอบค�ำถำมจำก
กำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ	
นิทำนง่ำย	ๆ	และเรื่องเล่ำ
ต	1.2	ป.	6/4	
พูดและเขียนเพื่อขอ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง	เพื่อน	ครอบครัว	
และเรื่องใกล้ตัว
ต	1.2	ป.6/5	
พูด/เขียนแสดงควำมรู้สึก
ของตนเองเกีย่วกบั
เรือ่งต่ำง	ๆ	ใกล้ตวั	
กิจกรรมต่ำง	ๆ	พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลสั้น	ๆ	ประกอบ
ต	2.2	ป.	6/1	
บอกควำมเหมือน
/ควำมแตกต่ำง	ระหว่ำง
กำรออกเสียงประโยค
ชนิดต่ำง	ๆ	กำรใช้
เครื่องหมำยวรรคตอน	
และกำรล�ำดับค�ำ
ตำมโครงสร้ำงประโยค
ของภำษำต่ำงประเทศ
และภำษำไทย

ต	1.1	–	ป	6/3		
เลือก/ระบุประโยค
หรือข้อควำมสั้น	ๆ	
ตรงตำมภำพสัญลักษณ์	
หรือเครื่องหมำยที่อ่ำน

สำมำรถตอบค�ำถำม
จำกกำรฟังและอ่ำนบท
สนทนำได้	สำมำรถบอก
ควำมหมำยของค�ำศัพท์
เกี่ยวกับชนิดของกีฬำ
และกำรรักษำสุขภำพได้	
สำมำรถตอบค�ำถำมเกี่ยว
กับ	Wh-Questions	ได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Animal	Stories ต	1.1	ป.	6/2	

อ่ำนออกเสียงข้อควำม	

นิทำน	และบทควำมสั้น	ๆ	

ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

ต	1.1	ป.	6/3	

เลือก/ระบุประโยค	

หรือข้อควำมสั้น	ๆ	

ตรงตำมภำพสัญลักษณ์	

หรือเครื่องหมำยที่อ่ำน

ต	1.1	ป.	6/4	

บอกใจควำมส�ำคัญ

และตอบค�ำถำมจำก

กำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ	

นิทำนง่ำย	ๆ	และเรื่องเล่ำ

ต	2.2	ป.	6/1	

บอกควำมเหมือน

/ควำมแตกต่ำง	ระหว่ำง

กำรออกเสียงประโยค	

ชนิดต่ำงๆ	กำรใช้

เครื่องหมำยวรรคตอน	

และกำรล�ำดับค�ำ

ตำมโครงสร้ำงประโยค

ของภำษำต่ำงประเทศ

และภำษำไทย

ต	1.1	–	ป	6/4		บอกใจ

ควำมส�ำคัญและตอบค�ำ

ถำมจำกกำรฟังและอ่ำน

บทสนทนำ	นิทำนง่ำย	ๆ	

และเรื่องเล่ำ

สำมำรถอ่ำนเรื่อง

และตอบค�ำถำมได้	

ออกเสียงค�ำศัพท์

ได้ถูกต้อง	สำมำรถใช้

ภำษำอังกฤษได้ถูกต้อง

ตำมหลักไวยำกรณ์

Describing	People ต	1.1	ป.	6/2	

อ่ำนออกเสียงข้อควำม	

นิทำน	และบทควำมสั้น	ๆ	

ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

ต	1.1	ป.6/3	

เลือก/ระบุประโยค	

หรือข้อควำมสั้น	ๆ	

ตรงตำมภำพสัญลักษณ์	

หรือเครื่องหมำยที่อ่ำน

ต.1.2		-	ป.	6/5	

พูด/เขียนโต้ตอบ

ในกำรสื่อสำรระหว่ำง

บุคคล

สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษ

ในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

บุคคลและเรื่องใกล้ตัว



313
         คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย                            (Multimedia  e-Publishing Application)

ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 ต	1.1	ป.	6/4	
บอกใจควำมส�ำคัญ
และตอบค�ำถำมจำก
กำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ	
นิทำนง่ำย	ๆ	และเรื่องเล่ำ
ต	1.2	ป.	6/4	
พูดและเขียนเพื่อขอ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง	เพื่อน	ครอบครวั	
และเร่ืองใกล้ตัว
ต	1.3	ป.	6/2	
เขยีนภำพ	แผนผัง	แผนภมูิ	
และตำรำงแสดงข้อมูล 
ต่ำง	ๆ	ตำมที่ฟังหรืออ่ำน
ต	2.2	ป.	6/1	
บอกควำมเหมือน
/ควำมแตกต่ำง	ระหว่ำง
กำรออกเสียงประโยค 
ชนิดต่ำง	ๆ	กำรใช้
เครื่องหมำยวรรคตอน	
และกำรล�ำดับค�ำ
ตำมโครงสร้ำงประโยค
ของภำษำต่ำงประเทศ
และภำษำไทย

  

	Let's	GO	Around	! ต	1.1	ป.	6/1	
ปฏบิตัติำมค�ำสัง่	ค�ำขอร้อง	
และค�ำแนะน�ำที่ฟัง
และน่ำอ่ำน	
ต	1.1	ป.	6/2	
อ่ำนออกเสียงข้อควำม	
นิทำน	และบทควำมสั้น	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน	
ต	1.1	ป.	6/3	
เลือก/ระบุประโยค	
หรือข้อควำมสั้น	ๆ	
ตรงตำมภำพสัญลักษณ์	
หรือเครื่องหมำยที่อ่ำน

ต	1.2	–	ป.	6/3	
พูด/เขียนแสดงควำม
ต้องกำรขอควำมช่วยเหลือ	
ตอบรับ	และปฏิเสธ
กำรให้ควำมช่วยเหลือ
ในสถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ	

สำมำรถบอกสถำนที่
ในชุมชนได้	
สำมำรถบอกต�ำแหน่ง
สถำนที่ได้	สำมำรถอ่ำน
สัญลักษณ์ได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 ต	1.1	ป.	6/4	

บอกใจควำมส�ำคัญ

และตอบค�ำถำมจำก

กำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ	

นิทำนง่ำย	ๆ	และเรื่องเล่ำ

ต	1.3	ป.	6/1	

พูด/เขียนให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตนเอง	เพื่อน	

และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต	4.1	ป.	6/1	

ใช้ภำษำสื่อสำรใน

สถำนกำรณ์ต่ำง	ๆ	

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

และสถำนศึกษำ

  

Our	Family ต	1.1	ป.6/2	

อ่ำนออกเสียงข้อควำม	

นิทำน	และบทควำมสั้น	ๆ	

ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

ต	1.1	ป.6/3	

เลือก/ระบุประโยค	

หรือข้อควำมสั้น	ๆ	

ตรงตำมภำพสัญลักษณ์	

หรือเครื่องหมำยที่อ่ำน

ต	1.1	ป.	6/4	

บอกใจควำมส�ำคัญ

และตอบค�ำถำมจำก

กำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ	

นิทำนง่ำย	ๆ	และเรื่องเล่ำ

ต	1.3	ป.6/1	

พูด/เขียนให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตนเอง	เพื่อน	

และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต	1.2	–	ป	6/4	พูดและ

เขียน	เพื่อขอและให้ข้อมูล

เกี่ยว	กับตนเอง	เพื่อน

ครอบครัว	เรื่องใกล้ตัว	

และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

สำมำรถบอกค�ำศัพท์ของ				

สมำชิกในครอบครัวได้	

สำมำรถถำมและตอบ

ค�ำถำมได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ต	2.2	ป.	6/1	
บอกควำมเหมือน
/ควำมแตกต่ำง	ระหว่ำง
กำรออกเสียงประโยค
ชนิดต่ำง	ๆ	กำรใช้
เครื่องหมำยวรรคตอน	
และกำรล�ำดับค�ำ
ตำมโครงสร้ำงประโยค
ของภำษำต่ำงประเทศ
และภำษำไทย
ต	3.1	ป.	6/1	
ค้นคว้ำ	รวบรวมค�ำศัพท์
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ	
กำรเรียนรู้อื่น	จำกแหล่ง
เรียนรู้	และน�ำเสนอด้วย
กำรพูด/กำรเขียน
ต	4.1	ป.	6/1		
ใช้ภำษำสื่อสำร
ในสถำนกำรณ์ต่ำง	ๆ	
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถำนศึกษำ

Rooms	in	a	House ต	1.1	ป.	6/2	
อ่ำนออกเสียงข้อควำม	
นิทำน	และบทควำมสั้น	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.	6/3	
เลือก/ระบุประโยค	
หรือข้อควำมสั้น	ๆ	
ตรงตำมภำพสัญลักษณ์	
หรือเครื่องหมำยที่อ่ำน
ต	1.1	ป.	6/4	
บอกใจควำมส�ำคัญ
และตอบค�ำถำมจำก
กำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ	
นิทำนง่ำย	ๆ	และเรื่องเล่ำ

ต	1.3	–	ป.	6/4	เขียน
ภำพ	แผนผัง	แผนภูมิและ
ตำรำงแสดงข้อมูลต่ำง	ๆ	
ที่ฟังหรืออ่ำน

สำมำรถบอกค�ำศัพท์
เกี่ยวกับชนิดของบ้ำน	
สำมำรถบอกค�ำศัพท์
เกี่ยวกับของใช้ที่อยู่ในห้อง	
ต่ำง	ๆ

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Good	Manners ต	1.1	ป.	6/2	
อ่ำนออกเสียงข้อควำม	
นิทำน	และบทควำมสั้น	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.	6/3	
เลือก/ระบุ	ประโยค	
หรือข้อควำมสั้น	ๆ	
ตรงตำมภำพสัญลักษณ์	
หรือเครื่องหมำยที่อ่ำน
ต	1.1	ป.	6/4	
บอกใจควำมส�ำคัญ
และตอบค�ำถำมจำก
กำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ	
นิทำนง่ำย	ๆ	และเรื่องเล่ำ
ต	1.2	ป.	6/1	
พูดเขียนโต้ตอบในกำร
สื่อสำรระหว่ำงบุคคล
ต	2.1	ป.	6/1	
ใช้ถ้อยค�ำ	น�้ำเสียง	และ
กิริยำท่ำทำงอย่ำงสุภำพ
เหมำะสมตำมมำรยำท
สังคม	และวัฒนธรรม
ของเจ้ำของภำษำ	
ต	2.2	ป.	6/1	
บอกควำมเหมือน
/ควำมแตกต่ำง	ระหว่ำง
กำรออกเสียงประโยค
ชนิดต่ำง	ๆ	กำรใช้
เครื่องหมำยวรรคตอน	
และกำรล�ำดับค�ำ
ตำมโครงสร้ำงประโยค
ของภำษำต่ำงประเทศ
และภำษำไทย

ต	2.1	–	ป	6/1		

ใช้ถ้อยค�ำ	น�้ำเสียง	กิริยำ

ท่ำทำง	อย่ำงสุภำพ	

เหมำะสมตำมมำรยำท

สังคมวัฒนธรรม

ของเจ้ำของภำษำ

สำมำรถบอกมรรยำท

ต่ำง	ๆ	ที่เป็นสำกล

ในชีวิตประจ�ำวัน	เช่น	

กำรเข้ำแถวเพื่อใช้บริกำร

สำธำรณะ	มรรยำท

บนโต๊ะอำหำร	กำรพูด	

และแสดงควำมขอบคุณ

เมื่อได้รับของขวัญ
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 ต	4.1	ป.	6/1	
ใช้ภำษำสื่อสำร
ในสถำนกำรณ์ต่ำง	ๆ	
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถำนศึกษำ

  

Eating	Out! ต	1.1	ป.	6/2	
อ่ำนออกเสียงข้อควำม	
นิทำน	และบทควำมสั้น	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.	6/3	
เลือก/ระบุ	ประโยค	
หรือข้อควำมสั้น	ๆ	
ตรงตำมภำพสัญลักษณ์	
หรือเครื่องหมำยที่อ่ำน
ต	1.1	ป.	6/4	
บอกใจควำมส�ำคัญ
และตอบค�ำถำมจำก
กำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ	
นิทำนง่ำย	ๆ	และเรื่องเล่ำ
ต	1.2	ป.	6/2	
ใช้ค�ำสั่ง	ค�ำขอร้อง	
ค�ำอนุญำต	
และให้ค�ำแนะน�ำ
ต	1.2	ป.	6/3	
พูด/เขียน	แสดงควำม
ต้องกำรขอควำมช่วยเหลือ	
ตอบรับและปฏิเสธ
กำรให้ควำมช่วยเหลือ
ในสถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ
ต	1.2	ป.	6/4	
พูดและเขียนเพื่อขอ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง	เพื่อน	ครอบครวั	
และเร่ืองใกล้ตัว

ต	2.1	–	ป	6/1	
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกำล
/วันส�ำคัญ/งำนฉลอง
/ชีวิตควำมเป็นอยู่
ของเจ้ำของภำษำ

สำมำรถใช้ภำษำสื่อสำร
ในสถำนกำรณ์ต่ำง	ๆ	
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับชีวิต
ควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของ
ภำษำ	เรื่องต่ำง	ๆ	ใกล้ตัว	
ในห้องเรยีนและสถำนศกึษำ	
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น	ๆ	
ประกอบ
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ต	1.3	ป.	6/2	

เขยีนภำพ	แผนผงั	แผนภมูิ	

และตำรำงแสดงข้อมูล

ต่ำง	ๆ	ตำมที่ฟังหรืออ่ำน	

ต	2.2	ป.	6/1	

บอกควำมเหมือน

/ควำมแตกต่ำง	ระหว่ำง

กำรออก	เสียงประโยค

ชนิดต่ำงๆ	กำรใช้

เครื่องหมำยวรรคตอน	

และกำรล�ำดับค�ำ

ตำมโครงสร้ำงประโยค

ของภำษำต่ำงประเทศ

และภำษำไทย

Special	Occasion ต	1.1	ป.	6/2		

อ่ำนออกเสียงข้อควำม	

นิทำน	และบทควำมสั้น	ๆ	

ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

ต	1.1	ป.	6/3	

เลือก/ระบุ	ประโยค	

หรือข้อควำมสั้นๆ	

ตรงตำมภำพสัญลักษณ์	

หรือเครื่องหมำยที่อ่ำน

ต	1.1	ป.	6/4	

บอกใจควำมส�ำคัญ

และตอบค�ำถำมจำก 

กำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ	

นิทำนง่ำย	ๆ	และเรื่องเล่ำ

ต	2.1	ป.	6/2	

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกำล

/วันส�ำคัญ/งำนฉลอง

/ชีวิตควำมเป็นอยู่

ของเจ้ำของภำษำ

ต	2.2	–	ป	6/2	เปรียบ

เทียบควำมเหมือน/ควำม

แตกต่ำงระหว่ำง	เทศกำล

งำนฉลองและประเพณี

ของเจ้ำของภำษำกับของ

ไทย

สำมำรถเปรียบเทียบควำม

เหมือนและควำม	แตก

ต่ำงระหว่ำงเทศกำล	งำน

ฉลองและประเพณีของ

เจ้ำของภำษำกับของไทย

ได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 ต	2.2	ป.	6/1	
บอกควำมเหมือน
/ควำมแตกต่ำง	ระหว่ำง
กำรออกเสียงประโยค
ชนดิต่ำง	ๆ	กำรใช้ 
เครื่องหมำยวรรคตอน	
และกำรล�ำดับค�ำ
ตำมโครงสร้ำงประโยค
ของภำษำต่ำงประเทศ
และภำษำไทย
ต	3.1	ป.	6/1	
ค้นคว้ำ	รวบรวมค�ำศัพท์
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ	
กำรเรียนรู้อื่นจำกแหล่ง
เรียนรู้และน�ำเสนอ
ด้วยกำรพูด/กำรเขียน
ต	4.1	ป.	6/1	
ใช้ภำษำสื่อสำร
ในสถำนกำรณ์ต่ำง	ๆ	
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถำนศึกษำ

  

Writing	a	Letter ต	1.1	ป.	6/2	
อ่ำนออกเสียงข้อควำม	
นิทำน	และบทควำมสั้น	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.	6/4	
บอกใจควำมส�ำคัญ
และตอบค�ำถำมจำก
กำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ	
นิทำนง่ำย	ๆ	และเรื่องเล่ำ
ต	1.3	ป.	6/1	
พูด/เขียนให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง	เพื่อน	
และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต	4.1	ป.	6/1	
ใช้ภำษำสื่อสำรใน
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ	
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถำนศึกษำ

สำมำรถอ่ำนกลุ่มค�ำ	
ประโยค	ข้อควำมง่ำย	ๆ		
และตอบค�ำถำมได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 ต	2.2	ป.	6/1	บอกควำม
เหมือน/ควำมแตกต่ำง	
ระหว่ำงกำรออกเสียง
ประโยคชนิดต่ำง	ๆ	กำร
ใช้เครื่องหมำยวรรคตอน	
และกำรล�ำดับค�ำตำม
โครงสร้ำงประโยคของ
ภำษำต่ำงประเทศและ
ภำษำไทย
ต	4.1	ป.	6/1	ใช้ภำษำ
สื่อสำรในสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ	ที่เกิดขึ้นใน	
ห้องเรียนและสถำนศึกษำ

  

Making	Invitation ต	1.1	ป.	6/1	ปฏิบัติตำม
ค�ำสั่ง	ค�ำขอร้อง	และค�ำ
แนะน�ำที่ฟัง	และน่ำอ่ำน
ต	1.1	ป.6/2อ่ำนออก
เสียงข้อควำม	นิทำน	และ
บทควำมสั้น	ๆ	ถูกต้อง
ตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.	6/3	เลือก
/ระบุประโยค	หรือ
ข้อควำมสั้น	ๆ	ตรงตำม
ภำพ	สัญลักษณ์	หรือ
เครื่องหมำยที่อ่ำน
ต	1.1	ป.	6/4	บอก
ใจควำมส�ำคัญและ
ตอบค�ำถำมจำกกำร
ฟังและอ่ำนบทสนทนำ	
นิทำนง่ำย	ๆ	และเรื่องเล่ำ
ต	1.3	ป.	6/1	พูด/เขียน
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง	
เพื่อน	และ	สิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว

ต	3.1	–	ป.	6	ค้นคว้ำ	
รวบรวมค�ำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับ	กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้อื่นจำกแหล่ง
เรียนรู้	และน�ำเสนอด้วย
กำรพูด

สำมำรถอ่ำนกลุ่มค�ำ	
ประโยค	ข้อควำมง่ำย	ๆ		
เกี่ยวกับกำรเชื้อเชิญ	
และตอบค�ำถำมได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 ต	2.2	ป.	6/1	
บอกควำมเหมือน
/ควำมแตกต่ำง	ระหว่ำง
กำรออกเสียงประโยค
ชนิดต่ำงๆ	กำรใช้
เครื่องหมำยวรรคตอน	
และกำรล�ำดับค�ำ
ตำมโครงสร้ำงประโยค
ของภำษำต่ำงประเทศ
และภำษำไทย
ต	2.2	ป.	6/2	
ค้นคว้ำ	รวบรวมค�ำศัพท์
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ	
กำรเรียนรู้อื่นจำกแหล่ง
เรียนรู้	และน�ำเสนอ
ด้วยกำรพูด/กำรเขียน
ต	4.1	ป.	6/1	
ใช้ภำษำสื่อสำร
ในสถำนกำรณ์ต่ำง	ๆ	
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถำนศึกษำ

  

Save	the	Environment
 

ต	1.1	ป.	6/1	
ปฏบัิตติำมค�ำสัง่	ค�ำขอร้อง 
และค�ำแนะน�ำที่ฟัง	
และน่ำอ่ำน	
ต	1.1	ป.	6/2	อ่ำนออก
เสียงข้อควำม	นิทำน	และ
บทควำมสั้น	ๆ	ถูกต้อง
ตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.	6/3	เลือก
/ระบุประโยค	หรือข้อ
ควำมสั้นๆ	ตรงตำม
ภำพ	สัญลักษณ์	หรือ
เครื่องหมำยที่อ่ำน
ต	1.1	ป.	6/4	
บอกใจควำมส�ำคัญ
และตอบค�ำถำมจำก

ต	4.2	–	ป	6	
ใช้ภำษำต่ำงประเทศ
ในกำรสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลต่ำง	ๆ
 

สำมำรถอ่ำนกลุ่มค�ำ	
ประโยค	ข้อควำมง่ำย	ๆ	
เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมถูกต้อง
ตำมหลักกำรอ่ำน	
และตอบค�ำถำมได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ
นิทำนง่ำย	ๆ	และเรื่องเล่ำ
ต	1.3	ป.	6/1	
พูด/เขียนให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง	เพื่อน	
และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
ต	2.2	ป.	6/1	
บอกควำมเหมือน
/ควำมแตกต่ำง	ระหว่ำง
กำรออกเสียงประโยค
ชนิดต่ำง	ๆ	กำรใช้ 
เครื่องหมำยวรรคตอน	
และกำรล�ำดับค�ำ
ตำมโครงสร้ำงประโยค
ของภำษำต่ำงประเทศ
และภำษำไทย
ต	2.2	ป.	6/2	
ค้นคว้ำ	รวบรวมค�ำศัพท์
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้อื่นจำกแหล่ง
เรียนรู้	และน�ำเสนอ
ด้วยกำรพูด/กำรเขียน
ต	4.1	ป.	6/1	
ใช้ภำษำสื่อสำร
ในสถำนกำรณ์ต่ำง	ๆ	
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
และสถำนศึกษำ

Internet	in	Our	Life ต	1.1	ป.	6/2	
อ่ำนออกเสียงข้อควำม	
นิทำน	และบทควำมสั้น	ๆ	
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต	1.1	ป.	6/3	
เลือก/ระบุ	ประโยค	
หรอืข้อควำมสัน้	ๆ
ตรงตำมภำพสัญลักษณ์	
หรือเครื่อง	หมำยที่อ่ำน

ต	4.2	ป.	6/1	
ใช้ภำษำต่ำงประเทศ
ในกำรสืบค้น	และรวบรวม
ข้อมูลต่ำง	ๆ

สำมำรถอ่ำนกลุ่ม
ค�ำ	ประโยค	ข้อควำม
ง่ำย	ๆ	เกี่ยวกับกำรใช้
อินเทอร์เน็ตถูกต้อง
ตำมหลักกำรอ่ำน	
และตอบค�ำถำมได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

ต	1.1	ป.	6/4	

บอกใจควำมส�ำคัญ

และตอบค�ำถำมจำก

กำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ															

นิทำนง่ำย	ๆ	และเรื่องเล่ำ

ต	1.3	ป.	6/1	

พูด	เขียนให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตนเอง	เพื่อน	

และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต	2.2	ป.	6/1	

บอกควำมเหมือน

/ควำมแตกต่ำง	ระหว่ำง

กำรออกเสียงประโยค

ชนิดต่ำง	ๆ	กำรใช้

เครื่องหมำยวรรคตอน	

และกำรล�ำดับค�ำ

ตำมโครงสร้ำงประโยค

ของภำษำต่ำงประเทศ

และภำษำไทย	

ต	2.2	ป.	6/2	

ค้นคว้ำ	รวบรวมค�ำศัพท์

ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ	

กำรเรียนรู้อื่นจำกแหล่ง

เรียนรู้	และน�ำเสนอ

ด้วยกำรพูด/กำรเขียน	

ต	4.1	ป.	6/1		ใช้ภำษำ

สื่อสำรในสถำนกำรณ์

ต่ำง	ๆ	ที่เกิดขึ้นใน	

ห้องเรียนและสถำนศึกษำ	

ต	4.2	ป.	6/1	ใช้ภำษำ

ต่ำงประเทศในกำรสืบค้น	

และรวบรวมข้อมูลต่ำง	ๆ
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Recycle ต	1.1	ป.	6/2	

อ่ำนออกเสียงข้อควำม	

นิทำน	และบทควำมสั้น	ๆ	

ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน	

ต	1.1	ป.	6/3	

เลือก/ระบุประโยค	

หรือข้อควำมสั้น	ๆ	ตรง

ตำมภำพสัญลักษณ์	

หรือเครื่องหมำยที่อ่ำน

ต	1.1	ป.	6/4	

บอกใจควำมส�ำคัญ

และตอบค�ำถำมจำก

กำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ	

นิทำนง่ำย	ๆ	และเรื่องเล่ำ

ต	1.2	ป.	6/1	

พูด	เขียนโต้ตอบในกำร

สื่อสำรระหว่ำงบุคคล

ต	1.2	ป.	6/3	

พูด	เขียน	แสดงควำม

ต้องกำรขอควำมช่วยเหลือ	

ตอบรับและปฏิเสธ

กำรให้ควำมช่วยเหลือ

ในสถำนกำรณ์ง่ำย	ๆ

ต	1.2	ป.	6/4	

พูด	และเขียนเพื่อขอ

และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง	เพื่อน	ครอบครัว	

และเรื่องใกล้ตัว	

ต	2.2	ป.	6/1	

บอกควำมเหมือน

/ควำมแตกต่ำง	ระหว่ำง

กำรออกเสียง

ต	4.1	–	ป	6	

ใช้ภำษำสื่อสำร

ในสถำนกำรณ์ต่ำง	ๆ	

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

และสถำนศึกษำ	

สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษ

ในกำรสื่อสำรตำม	

สถำนกำรณ์ต่ำง	ๆ	

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน	

สถำนศึกษำ	และสังคม

ใกล้ตัวได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 ประโยคชนิดต่ำง	ๆ	กำรใช ้

เครื่องหมำยวรรคตอน	

และกำรล�ำดับค�ำ

ตำมโครงสร้ำงประโยค

ของภำษำต่ำงประเทศ

และภำษำไทย

ต	4.1	ป.	6/1	

ใช้ภำษำสื่อสำร

ในสถำนกำรณ์ต่ำง	ๆ	

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

และสถำนศึกษำ

  

ASEAN	Community ต	1.1	ป.	6/2	

อ่ำนออกเสียงข้อควำม	

นิทำน	และบทควำมสั้น	ๆ	

ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

ต	1.1	ป.	6/3	

เลือก/ระบุประโยค	

หรือข้อควำมสั้น	ๆ	

ตรงตำมภำพสัญลักษณ์	

หรือเครื่องหมำยที่อ่ำน	

ต	1.1	ป.	6/4	

บอกใจควำมส�ำคัญ

และตอบค�ำถำมจำก

กำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ	

นิทำนง่ำย	ๆ	และเรื่องเล่ำ

ต	4.1	–	ป.	6	

ใช้ภำษำต่ำงประเทศ

ในกำรสืบค้นและรวบรวม

ข้อมูลต่ำง	ๆ

สำมำรถอ่ำนกลุ่มค�ำ 

ประโยค	ข้อควำมง่ำย	ๆ	

เกีย่วกบัประชำคม	ASEAN	

และตอบค�ำถำมได้
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีกำรใช้งำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

1.	เข้ำไปที่หน้ำ	Windows	แล้วเลือกโปรแกรม	“OBEC	ePub”	หรือค้นหำด้วยค�ำว่ำ	“OBEC	ePub”

2.	เข้ำสู่หน้ำจอของโปรแกรม	OBEC	EPUB
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         คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย                            (Multimedia  e-Publishing Application)

ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.	วิธีกำรเพิ่มไฟล์	ePub	เพื่ออ่ำน

					3.1.	คลิกที่ปุ่ม	“Add	new	ePub”

3.2.	คลิกที่ปุ่ม	“Browse”	เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องกำร
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         คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย                            (Multimedia  e-Publishing Application)

ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.3.	รอจนกระทั่งโหลดข้อมูลส�ำเร็จ	

3.4.	เมื่อโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	โปรแกรมจะเข้ำสู่หน้ำอ่ำนหนังสือ



329
         คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย                            (Multimedia  e-Publishing Application)

ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.	กำรเปิดหนังสืออ่ำน	สำมำรถท�ำได้โดยกำรคลิกที่หน้ำปกที่ต้องกำรเลือกอ่ำน	หรือคลิกที่ปุ่ม	“Resume”	

เพื่อเลือกเปิดหนังสือเล่มล่ำสุด

5.	กำรลบไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

					5.1.	คลิกที่ปุ่ม	“Delete”	แล้วเลือกหน้ำปกที่ต้องกำรจะลบ	โดยหนังสือที่ถูกเลือกจะโปร่งใสกว่ำเล็กน้อย	

และสำมำรถเลือกลบได้ทีละหลำยๆ	เล่ม	พร้อมๆ	กัน

					5.2.	จำกนั้นคลิกที่ปุ่ม	“Delete	Selected”	เพื่อท�ำกำรลบหนังสือที่เลือก	หรือคลิกปุ่ม	“back	to	view”	

เพื่อยกเลิกรำยกำรลบ
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม	ARCode	Android

1.	ขั้นตอนกำรติดตั้งแอปพลิเคชัน	ท�ำได้โดยกำร	copy	ไฟล์โปรแกรม	ARCode	(AR3D.apk)	ลงใน	USB	Flash	

Drive

2.	จำกนั้นต่อสำย	OTG	ดังรูป	เพื่อ	Copy	ข้อมูลจำก	USB	Flash	Drive	ลงอุปกรณ์แท็บเล็ต	หรือหำกไม่มีสำย	

OTG	ก็สำมำรถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสำยต่อ	USB	ได้เช่นกัน

3.	 ส�ำหรับกำร	 Copy	 ไฟล์	 สำมำรถท�ำได้เหมอืนขัน้ตอนกำรตดิต้ัง	 OBEC	 EPUB	 Android	 เมือ่	 Copy	 ไฟล์ 

เรียบร้อยแล้ว	ให้คลิกไฟล์ชื่อ	AR3D.apk	จะปรำกฎหน้ำต่ำงติดตั้งแอปพลิเคชัน	ดังรูป	จำกนั้นคลิกปุ่มติดตั้ง
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.	รอจนกระทั้ง	ติดตั้งแอปพลิเคชันเรียบร้อย	จึงกดปุ่ม	เปิด	เพื่อเริ่มใช้งำนแอปพลิเคชัน	ARCode
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.	ขั้นตอนในกำรใช้	ARCode

					5.1.	เมื่อเปิดแอปพลิเคชันมำจะได้หน้ำจอเป็นกล้องขึ้นมำ

					5.2.	น�ำไปส่องกับภำพที่มีไอคอน	AR

     

5.3.	ภำพ	3	มิติก็จะแสดงขึ้นมำ
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         คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย                            (Multimedia  e-Publishing Application)

ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การติดต้ังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	

1.	ขั้นตอนกำรติดตั้งแอปพลิเคชันลงในแท็บเล็ตระบบปฏิบัติกำร	Android	ท�ำได้โดยกำร	copy	ไฟล์	epub								

และโปรแกรม	OBEC	EPUB	(OBEC_EPUB_P456.apk)	ลงใน	USB	Flash	Drive

2.	จำกนั้นต่อสำย	OTG	ดังรูป	เพื่อ	Copy	ข้อมูลจำก	USB	Flash	Drive	ลงอุปกรณ์แท็บเล็ต	หรือหำกไม่มีสำย	

OTG	ก็สำมำรถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสำยต่อ	USB	ได้เช่นกัน

 

3.	เปิดแอปพลิเคชัน	Explorer
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.	เลือก	USB	และเข้ำไปยัง	โฟลเดอร์ที่ต้องกำร	Copy	ไฟล์
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.	 คลิกไอคอน	 Multi	 เพื่อต้องกำร	 เลือกหลำยไฟล์พร้อม	 ๆ	 กัน	 จำกนั้นคลิกที่ชื่อไฟล์ที่ต้องกำรเลือก	 (ไฟล์ที ่

ถูกเลือกจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้ำ)	 หำกต้องกำร	 Copy	 ไฟล์เดียว	 สำมำรถท�ำได้โดยกำรคลิกที่ชื่อไฟล์ที่ต้องกำรค้ำงไว้	

จะมีหน้ำต่ำง	Editor	แสดงขึ้นมำ

กรณีที่เลือกแบบ	Multi	เมื่อเลือกไฟล์ครบแล้ว	คลิกที่ไอคอน	Editor	จะปรำกฎหน้ำต่ำงดังรูป	ให้เลือก	Copy
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6.	จำกนั้น	คลิกที่ไอคอน	Home	เลือก	Internal	Memory	เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องกำรเก็บไฟล์ในที่นี้	เลือกโฟลเดอร์	

Download	
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.	เมื่อเข้ำมำยังโฟลเดอร์ที่ต้องกำรเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ไอคอน	Editor	และเลือก	Paste

8.	รอจนกว่ำอุปกรณ์แท็บเล็ตท�ำกำร	Copy	ไฟล์ทั้งหมดส�ำเร็จ
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ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9.	เมื่อ	Copy	ไฟล์เรียบร้อยแล้ว	ให้คลิกไฟล์ชื่อ	OBEC_EPUB_P456.apk	จะปรำกฎหน้ำต่ำงติดตั้งแอปพลิเคชัน	

ดังรูป	จำกนั้นคลิกปุ่มติดตั้ง

10.	รอจนกระทั้ง	ติดตั้งแอปพลิเคชันเรียบร้อย	จึงกดปุ่ม	เปิด	เพื่อเริ่มใช้งำนแอปพลิเคชัน	OBEC	EPUB
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11.	หรือคลิกที่ไอคอน	"OBEC	EPUB"	ดังรูป	เพื่อเข้ำสู่	OBEC	EPUB3
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12.	ไอคอน	ในหน้ำแรกของ	OBEC	EPUB

			12.1.	ไอคอนหมำยเลข	1	คลิก	เพื่อเข้ำสู่หน้ำ	Book	Store	ส�ำหรับดำวโหลดหนังสือผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต

			12.2.	ไอคอนหมำยเลข	2	คลิก	เพื่อเข้ำสู่หน้ำเลือกไฟล์หนังสือจำกหน่วยควำมจ�ำ

			12.3.	ไอคอนหมำยเลข	3	คลิก	เพื่อเข้ำสู่หน้ำกำรตั้งค่ำของโปรแกรม

			12.4.	ไอคอนหมำยเลข	4	คลิกเพื่อเลือกดูเฉพำะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ต้องกำร

			12.5.	ไอคอนหมำยเลข	5	คลิกเพื่อเลือกดูเฉพำะหนังสือชั้นปีที่เลือก



341
         คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย                            (Multimedia  e-Publishing Application)

ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

13.	เลือกหนังสือเล่มที่ต้องกำรอ่ำน	ซึ่งในหน้ำนี้สำมำรถใช้นิ้วสไลด์ไปทำง	ขวำ	หรือ	ซ้ำย	เพื่อเปลี่ยนหน้ำคลิกปุ่ม

ด้ำนบนขวำมือ	เพื่อไปหน้ำสำรบัญของหนังสือ	คลิกแถบด้ำนล่ำงของหนังสือเพื่อเปลี่ยนหน้ำ
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คณะผู้จัดท�า

 ที่ปรึกษา

	 	 นำยสนิท		แย้มเกษร	 ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

 คณะท�างาน

	 	 นำยสมเกียรติ	สรรคพงษ์			 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 	 นำงสุทิน		ทองไสว			 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 	 นำยพิตตินันท์		ค�ำสำ		 ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 	 นำงสำวระเบียบ		กิติมำกุลนรเดช		ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 	 นำยอุทัย		ไชยกลำง			 ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 	 นำยอำชนัน		พรหมประกอบ			 ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 	 นำงจรูญศรี		ชื่นมีศรี		 ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 	 นำงบุศรินทร์		เผือกจอก		 ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 	 นำงสำวสละ		ก�ำทรัพย์		 ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 	 นำงสำวสุกัญญำ		กันกง			 ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

 ผู้บรรณาธิการกิจ

	 	 นำยสมเกียรติ	สรรคพงษ์			 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 	 นำงสุทิน		ทองไสว			 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 	 นำยพิตตินันท์		ค�ำสำ			 ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 	 นำยอุทัย		ไชยกลำง			 ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 	 นำยอำชนัน		พรหมประกอบ			 ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 ผู้ออกแบบปก/จัดท�ารูปเล่ม

	 	 นำยอุทัย		ไชยกลำง			 ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 	 นำงสำวสละ		ก�ำทรัพย์		 ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 	 นำงสำวพรรณมณี		ชูเชำวน์		 ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
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