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ตัวชี้วัดและสาระการสอบระดับประถมศึกษาปี่ที่ 3 EP 
ท 13101ภาษาไทย 3 
ตัวชี้วัด 
ท 1.1 ป.3/3 ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
ท 1.1 ป.3/5 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
ท 1.1 ป.3/8 อธิบายความหมายของ ข้อมูล จากแผนภาพ แผนที่  และแผนภูมิ 
ท 2.1 ป.3/4 เขียนจดหมายลาคร ู
ท 4.1 ป.3/2 ระบุชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค 
ท 4.1 ป.3/4 แต่งประโยคง่ายๆ 
สาระการสอบ 
หน่วยการเรียนรู้ ของดีในตำบล 

- คำวิเศษณ์ 
- การอ่านข้อมูลจากแผนที่ 

หน่วยการเรียนรู้ ธรรมชาติเจ้าเอย 
- ประโยคเพื่อการสื่อสาร 
- จดหมายลาคร ู

หน่วยการเรียนรู้ เล่นคำทาย 
- สำนวน 

หน่วยการเรียนรู้ บันทึกความหลัง 
- การใช้เครื่องหมายต่างๆ 

หน่วยการเรียนรู้ ภาพวาดของสีเทียน 
หน่วยการเรียนรู้ ยายกะตา 
 
ค 13101  คณิตศาสตร์ 3 
ตัวชี้วัด 
ค 1.1 ป.3/5 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณแ์สดง  
                การลบของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 
ค 1.1 ป.3/6 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการคณูของจำนวน  1 หลักกับจำนวน  
                ไม่เกิน4 หลักและจำนวน 2 หลัก กับจำนวน 2 หลัก 
ค 1.1 ป.3/7 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวต้ังไม่เกิน 4 หลัก ตัวหาร 1   
                หลัก 
ค 1.1 ป.3/8 หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน ของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 
ค 1.1 ป.3/9 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา  2 ขั้นตอน ของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 
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สาระการสอบ 
บทที่ 13 การบวก ลบ คูณ หารระคน 

- การหาผลลัพธก์ารบวก ลบ คูณ หารระคน 
- โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณและการหาร 2 ขั้นตอน  

 
MAT 13101  Mathematics 3 
Indicators:  
MAT.2.1 Gr.3/3 Use appropriate measurement tools to measure and tell length of various   
                     objects in centimeters and millimeters, meters and centimeters.  
MAT.2.1 Gr.3/4 Estimate length in meters and centimeters.  
MAT.2.1 Gr.3/5 Compare the length between centimeters and millimeters, meters and  
                      centimeters, kilometers. 
MAT.2.1 Gr.3/6 Finding answers to word problems involving length in centimeters and  
                     millimeters, meters and centimeters, kilometers and meters. 
MAT.2.1 Gr.3/7   Choose appropriate weighing machines, measure and tell weight in kilogram   
                    and kheeds, kilograms and grams. 
MAT.2.1 Gr.3/8 Estimate weight in kilograms and kheeds. 
MAT.2.1 Gr.3/9 Compare weight between kilograms and grams.  
MAT.2.1 Gr.3/10 Finding answers to word problems involving weight in kilograms and grams. 
MAT.2.1 Gr.3/11 Choose appropriate measuring tools, measure and compare volume and  
                   capacity in liters and milliliters.  
MAT.2.1 Gr.3/12 Estimate volume and capacity in liters.  
MAT.2.1 Gr.3/13 Finding answers to word problems involving volume and capacity in liters  
                       and milliliters. 
MAT.2.2 Gr.3/1 Identify two-dimensional geometric figures with axis of symmetry and   
                     numbers of axis of symmetry. 
MAT.3.1 Gr.3/1 Draw pictograms and use data from pictograms to solve word problems.  
contents 
Chapter 9 

- Length 
Chapter 10 

- Mass 
Chapter 11 

- Volume and Capacity 
Chapter 12 

- Shapes and Symmetry 
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Chapter 13 
- Data Analysis and Presentation 

 
ว 13101วิทยาศาสตร์ 3 
ตัวชี้วัด 
ว 2.3 ป.3/1 ยกตัวอย่างการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ ์
ว 2.3 ป.3/2 บรรยายการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบุแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าจากข้อมูล 
                     ที่รวบรวมได ้
ว 2.3 ป.3/3 ตระหนักในโดยนำเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดัและปลอดภัยประโยชน์และโทษของ 
                     ไฟฟ้า 
ว 3.1 ป. 3/1 อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก ของดวงอาทิตย์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ว 3.1 ป. 3/2 อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน  

และการกำหนดทิศ โดยใช้แบบจำลอง 
ว 3.1 ป. 3/3 ตระหนักถึงความสำคัญของดวงอาทิตย์ โดยบรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต 
สาระการสอบ 
หน่วยที่ 5 พลังงานกับชีวิต 
บทที่ 1 ดวงอาทิตย์และปรากฏการณ์ของโลก 
 - การหมุนรอบตัวเองของโลก การเกิดกลางวันกลางคืน 
 - การเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ และการกำหนดทิศ 

- ความสำคัญของดวงอาทิตย์ต่อดวงอาทิตย ์
บทที่ 2 พลังงานไฟฟ้าน่ารู้ 
 - การเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่นๆ 
 - การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและบอกแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า 

- วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัย ประโยชน์และโทษของไฟฟ้า 
 

SCI 13101  Science 3 
Indicators:  
SCI.3.1 Gr.3/1 Explain the pattern of direction of the rising and setting of the Sun. 
SCI.3.1 Gr.3/2 Explain the causes of the phenomenon of the rising and setting of the Sun,  
                  day and night and setting of directions.  
SCI.3.1 Gr.3/3 Realize the importance of the Sun by describing the benefits of the Sun to  
                   living organisms. 
SCI.3.2 Gr.3/1 Identify air components, describe the importance of air and the impacts of air  
                   pollution on organisms.  
SCI.3.2 Gr.3/2 Realize the importance of air by presenting the practices in reducing air  
                  pollution. Sc.3.2 Gr.3/4 Describe the advantages and disadvantages of wind. 
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contents 
Chapter 7 
The Sun 
 - Day and Night 
 - Sunrise and Sunset 
 - Directions 
 - The Importance of the Sun 
Chapter 8 
Air 
 - Components of Air 
 - Importance if Air 
 - Air Pollution 
 - Movement of Air 
 
ว 11102 วิทยาการคำนวณ 3 
ตัวชี้วัด 
ว 4.2 ป.3/2 เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
ว 4.2 ป.3/3  การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาความรู ้
ว 4.2 ป.3/5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต 
สาระการสอบ 
บทที่ 7 ล้มลุกคลุกฝุน่ วิ่งวุ่นวนไป 

- การเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่ง 
บทที่ 8 ตลาดโบราณกับแกง๊จักรยานโบวแ์ดง 

- การใช้งานอินเทอร์เน็ต 
บทที่ 9 เอ...อาร์อะไรนะ 

- ประโยชน์ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 

ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 
ตัวชี้วัด 
ส 5.1 ป.3/1  ใช้แผนที่ แผนผัง และภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
ส 5.1 ป.3/2  เขียนแผนผังง่ายๆ เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สำคัญในบริเวณโรงเรียนและ ชุมชน 
ส 5.1 ป.3/3  บอกความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน 
ส 5.2  ป.3/1 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน 
ส 5.2  ป.3/2 อธิบายการพ่ึงพาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการ  พื้นฐานของ 
                 มนุษย์และการประกอบอาชีพ 
ส 5.2  ป.3/3 อธิบายเกี่ยวกับมลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย ์
ส 5.2  ป.3/4 อธิบายความแตกต่างของเมืองและชนบท 
ส 5.2  ป.3/5 ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
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สาระการสอบ 
หน่วยการเรียนรู้ เครื่องมือสำรวจโรงเรียนและชุมชน 
หน่วยการเรียนรู ้มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
หน่วยการเรียนรู ้สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
หน่วยการเรียนรู้ เมืองและชนบท 
 
SOC 13101 Social Studies 3 
Indicators 
SOC5.1G3/1 Use maps, diagrams, photographs to assist in searching for geo-data in  

       the  community. 
SOC5.2G3/5 Be aware of the environmental changes in the community. 
contents 
Chapter 3 Unit 2 Geographical Information 

- Locations 
- Diagrams 
- Maps 
- Photographs 
- Tools to determine locations 

Chapter 3 Unit 3 Our Environment and Natural Resources. 
- The Environment in the past and at present 
- Reliance on environment and natural resources 
- Changes to the environment 
- Environmental pollution 

 
ส13102 ประวัติศาสตร์ 3 
ตัวชี้วัด 
ส 4.3 ป.3/1  ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยทีเ่ป็นผู้ สถาปนา 
                 อาณาจักรไทย 
ส 4.3 ป.3/2  อธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ในรัชกาลปัจจุบัน โดยสังเขป 
ส 4.3 ป.3/3  เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ 
สาระการสอบ  
หน่วยการเรียนรู้ บุคคลสำคญัของไทย 

- พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(ราชกาลที่ 10) 
- วีรกรรมและบรรพบุรุตของไทยที่ปกป้องประเทศ 
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HPE 11301 Health and Physical Education 3 

Indicators: 

HPE 3.1 Gr5/1 Understand accidents at home and school. 
HPE 3.1 Gr5/2 Understand ways to prevent accidents at home and school. 
HPE 3.1 Gr5/3 Understand ways to stay safe on public transport. 
HPE 3.2 Gr5/1 Understand some first aid. 
HPE 3.1 Gr4/4 Can play at least one kind of basic sport 
HPE 3.2 Gr4/1 Do physical exercises and play games and sports that they like; able to  
                    analyze their own developmental effects by following examples and practices   
                    of others. 
HPE 3.2 Gr4/1 Observe rules and regulations of basic sports in accord with the respective  
                    kinds of sports played. 
contents 
Chapter 8 Accidents 

- Accidents at home and school 
- Prevention of accidents at home and school 
- Ways to stay safe on public transport 
- How to stay safe while travelling by bus 
- How to stay safe while travelling by boat 
- How to stay safe while travelling by subway or sky train 

Chapter 9 First Aid 

- Scalds and burns 
- Cuts Nosebleeds 
- A fire Number to dial in case of emergency 

Futsal 

- History of futsal  
- Basic information 
- Rules and Regulations 
- Skills in futsal 
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ศ 13101 นาฏศิลป์ 3 
ตัวชี้วัด 
ศ3.1 ป.3/2 แสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ 
ศ3.1 ป.3/3 เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม 
ศ3.1 ป.3/4 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกบัวัย 
ศ3.1 ป.3/5 บอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจำวัน 
ศ3.2 ป.3/1 เล่าการแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็นในท้องถิ่น 
ศ3.2 ป.3/2 ระบุสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ 
ศ3.2 ป.3/3 อธิบายความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์ 
สาระการสอบ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาษาท่า นาฏยศัพท์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การชมการแสดง และประโยชน์ของนาฏศิลป ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นาฏศิลป์ไทยน่ารู ้
 -  นาฏศิลป์ท้องถิ่น นาฏศิลป์ไทย 
 
ศ 13101 ศิลปศึกษา 3 
ตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ป.3/6 วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รปูร่าง รูปทรง สี และ 
                พื้นผิว 
ศ 1.1 ป.3/7 บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุ อุปกรณ์ 
ศ 1.2 ป.3/1 เล่าถึงทีม่าของงานทัศนศลิป์ในท้องถิ่น 
ศ 1.2 ป.3/2 อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
สาระการสอบ 
หน่วยที่ 2 กิจกรรมแสนสนุก 
 บทที่ 2 งานศิลป์ภาพสวย 
หน่วยที่ 3 ท้องถิ่นไทย ศิลปะไทย 
 บทที่ 1 ศิลปะท้องถิ่นน่ารู ้
 
ง 13101 การงานอาชีพ 3  
ตัวชี้วัด 
ง 1.1 ป.3/1  อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและส่วนรวม 
ง 1.1 ป.3/2  ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือ  ตรงกับลักษณะงาน              
ง 1.1 ป.3/3  ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด  ความรอบคอบ  และ 
                 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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สาระการสอบ 
หน่วยการเรียนรู้ หนูเรียนรู้งานช่าง 
หน่วยการเรียนรู้ หนูสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ 
 
ENG 13101 English 3 
Indicators 
ENG1.1 G3/1 Read aloud words, alliterations and short texts. 
ENG1.1 G3/2 Tell the meaning of words and text read. 
ENG3.1 G3/2 Write spellings and tell meanings of words. 
ENG4.4 G3/4 Construct simple sentences.  
contents 
Unit 8 I’d like a melon!  

- Words: Foods 
- Grammar: Countable and uncountable noun (a, an, some) 
- Phonics: ld and lt endings 
- Skills: adjective order (see class book page 67) 

Unit 9 The fastest animal in the world 
- Words: Describing places 
- Grammar: Comparative and superlative adjectives 
- Phonics: nd, nt, mp endings 
- Skills: Adverbs of frequency 

 
ENG13201 English for Communications 3 
Indicators 
ENG1.1 G3/1 Read aloud words, alliterations and short texts. 
ENG3.1 G3/2 Write spellings and tell meanings of words. 
ENG4.4 G3/4 Construct simple sentences.  
contents 
Unit 7 Long vowel u (- ube – une – use) 
Unit 8 Long vowel u ( - ule – ure – ute) 
 
ส13201หน้าที่พลเมือง 3 
ผลการเรียนรู้ 
ป. 3/4 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ป. 3/5 ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ป. 3/10 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตน 
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สาระการสอบ 
หน่วยการเรียนรู้ รักชาติ ยึดเรามั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

===โชคดีในการสอบ=== 


