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ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ปลำยภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2560 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 
วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 

ภำษำไทย ตัวชี้วัด ท  ๑.๑ ป. ๑/๑ อ่านออกเสียงค า ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อย
กรองง่ายๆ ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว 
ตัวชี้วัด ท  ๑.๑ ป. ๑/๒ อธิบายความหมายของค าและข้อความที่อ่าน 
ตัวชี้วัด ท  ๔.๑ ป. ๑/๒ เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 
ตัวชี้วัด ท  ๔.๑ ป. ๑/๕ เขียนค าคล้องจองและค าขวัญ 
ตัวชี้วัด ท  ๕.๑  ป. ๑/๕ รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้านและอธิบายภูมิ
ปัญญาทางภาษา 

คณิตศำสตร ์ ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.1/1 บวกจ านวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์ พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
ตัวชี้วัด ค 2.1 ป1/2 บอกช่วงเวลา  จ านวนวันและชื่อวันในสัปดาห์ 
ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.1/2 วิเคราะห์และหาค าตอบของโจทย์ปัญหา และโจทย์
ปัญหาระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
ตัวชี้วัด ค 1.2 ป.1/1 บวก ลบ และบวก ลบระคน ของจ านวนนับไม่เกิน
หนึ่งร้อยและศูนย์  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
ตัวชี้วัด ค 1.2 ป.1/2 วิเคราะห์และหาค าตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์
ปัญหาระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์ 

วิทยำศำสตร์ ตัวชี้วัด ว 4.1 ป.1/1 ทดลองและอธิบายการดึงหรือการผลัก 
ตัวชี้วัด ว 7.1 ป1/1 ระบุว่าในท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาว 

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ผลการเรียนรู้ 1. Students should be able to comply with simple 
orders heard. 
ผลการเรียนรู้ 2. Students should be able to specify the 
alphabet and sounds; accurately pronounce and spell simple 
words by observing principles of reading. 
ผลการเรียนรู้ 3. Students should be able to choose the pictures 
corresponding to the meanings of words and group of words 
heard. 
ผลการเรียนรู้ 4. Students should be able to answer questions 
from listening to matters around them. 



วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
ภำษำอังกฤษ ตัวชี้วัด ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว 

ตัวชี้วัด ต 1.3 ป.1/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
ตัวชี้วัด ต 2.1 ป.1/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสม
กับวัย   
ตัวชี้วัด ต 4.2 ป.1/1 ใช้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ใกล้ตัว   
ตัวชี้วัด ต 3.1 ป.1/1 บอกค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน   
ตัวชี้วัด ต 2.2 ป.1/1 ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
ตัวชี้วัด ต 4.1 ป.1/1 ฟัง/พูด ในสถานการณ์ง่ายๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
ตัวชี้วัด ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆในการสื่อสารระหว่าง
บุคคลตามแบบที่ฟัง 

สังคมศึกษำ ตัวชี้วัด ส 5.1 ป.1/1 แยกแยะสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และมนุษย์สร้างขึ้น 
ตัวชี้วัด ส 5.1 ป.1/3 ระบุทิศหลักและท่ีตั้งของสิ่งต่างๆ 
ตัวชี้วัด ส 5.1 ป.1/4 ใช้แผนผังในการแสดงต าแหน่งของสิ่งต่างๆใน
ห้องเรียน   
ตัวชี้วัด ส 5.1 ป1/5 สรุปสังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศในรอบวัน 
ตัวชี้วัด ส 5.1 ป.1/5 ใช้แผนผังอย่างง่ายในการแสดงสิ่งต่างๆ 
ตัวชี้วัด ส 5.2 ป.1/4 สังเกตการณ์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว   
ตัวชี้วัด ส 5.2 ป.1/5 บอกสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ 

ประวัติศำสตร์ ตัวชี้วัด ส 4.3 ป.1/2 บอกสถานที่ส าคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
ตัวชี้วัด ส 4.3 ป.1/3 ระบุสิ่งที่ตนเองรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

ดนตรี                                                                                 ตัวชี้วัด  2.1 ป.1/1  รู้ว่าสิ่งต่างๆ สามารถก่อก าเนิดเสียงที่แตกต่างกัน 
ตัวชี้วัด  2.2 ป.1/1  เล่าถึงเพลงในท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด  2.2 ป.1/2  บอกลักษณะของเสียงดัง-เบา  และความช้า-เร็วของ
จังหวะ 
ตัวชี้วัด  2.1 ป.1/5  มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนาน 



วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
กำรงำน ตัวชี้วัด ง.3.1 ป.1/1บอกข้อมูลที่สนใจและแหล่งข้อมูลใกล้ตัว 

ตัวชี้วัด ง.3.1 ป.1/2 บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ ตัวชี้วัด ง.3.1 ป.1/2 บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นำฏศิลป ์ ตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.1/1 อภิปรายเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะและขนาดของสิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัว ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
ตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.1/2 บอกความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
รอบตัว 
ตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.1/3 มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์สร้างงาน
ทัศนศิลป์ 
ตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.1/4  สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สี ด้วยเทคนิค
ง่าย ๆ 
ตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.1/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของ
ตนเอง 
ตัวชี้วัด ศ 1.2 ป.1/1 ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน 

สุขศึกษำและพลศึกษำ ตัวชี้วัด พ 4.1 ป.1/2 บอกอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง 
ตัวชี้วัด พ 4.1 ป.1/3 ปฏิบัตตินตามค าแนะน าเมื่อมีอาการเจ็บป่วย 
ตัวชี้วัด พ 5.1 ป.1/1 ระบุสิ่งที่ท าให้เกิดอันตราย ที่บ้าน โรงเรียน และการ
ป้องกนั 
ตัวชี้วัด พ 3.2 ป.1/1 ออกก าลังกาย  และเล่นเกม  ตามค าแนะน า  อย่าง
สนุกสนาน 
ตัวชี้วัด พ 3.2 ป.1/2 ปฏิบัตตินตามกฎ  กติกา  ข้อตกลงในการเล่นเกม
ตามค าแนะน า 

คริสตศำสตร ์ ผลการเรียนรู้  7.  ประวัติของนักบุญดอมินิก  ซาวีโอ  
ผลการเรียนรู้  8.  ปฏิบัติคุณธรรมตามแบบอย่างนักบุญดอมินิก ซาวีโอใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
ผลการเรียนรู้  9.  ด าเนินชีวิตตามแบบอย่างนักบุญดอมินิก 

 


