
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล ำนำรำยณ์ 
ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ปลำยภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2560 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2 
วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 

ภำษำไทย ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ป.๒ /๕ เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ป.๒ /๓ เรียบเรียงค าเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด ท ๓.๑ ป.๒/๗ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
ตัวชี้วัด ท ๕.๑ ป.๒/๑ ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรม ส าหรับ
เด็ก เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ป.๒/๓ ตั้งค าถามและตอบค าถามเก่ียวกับ เรื่องที่อ่าน 
ตัวชี้วัด ท ๒.๑ ป.๒/๒ เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ 
ตัวชี้วัด ท ๕.๑ ป.๒/๑ ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ  การฟังวรรณกรรมส าหรับ
เด็ก   เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

คณิตศำสตร ์ ตัวชี้วัด ค 1.2 ป 2/1 บวก  ลบ  คูณ  หาร  และบวก ลบ คูณ หาร  ระคนของ
จ านวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 
ตัวชี้วัด  ค 2.2 ป 2/1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  การชั่ง  การตวง  และ
เงิน 
ตัวชี้วัด  ค 3.1 ป 2/1 บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติว่า   เป็นรูปสามเหลี่ยม รูป
สี่เหลี่ยมรูปวงกลม หรือรูปวงรี 
ตัวชี้วัด  ค 3.1 ป 2/2 บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
ทรงกลมหรือทรงกระบอก 
ตัวชี้วัด  ค 3.1 ป 2/3  จ าแนกระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  กับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
และรูปวงกลมกับทรงกลม 
ตัวชี้วัด ค 1.2 ป 2/2  วิเคราะห์และหาค าตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหา
ระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ 

วิทยำศำสตร์ ตัวชี้วัด ว 5.1 ป.2/1 ทดลองและอธิบายได้ว่าไฟฟ้าเป็นพลังงาน 
ตัวชี้วัด  ว 5.1 ป2/2  ส ารวจและยกตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่เปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟ้าเป็นพลังงานอ่ืน 
ตัวชี้วัด ว 7.1 ป2/1   สืบค้นและอภิปรายความส าคัญของดวงอาทิตย์ 



วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
ภำษำอังกฤษ ตัวชี้วัด ต 1.1 ป. 2/3  เลือกภาพตรงตามความหมายของค า กลุ่มค าและประโยคที่

ฟัง 
ตัวชี้วัด ต 1.2 ป. 2/1  พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล
ตามแบบท่ีฟัง 
ตัวชี้วัด ต 1.2 ป. 2/4  พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง 
ตัวชี้วัด ต 1.3 ป. 2/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
ตัวชี้วัด ต 2.1 ป. 2/2 บอกชื่อและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา 
ตัวชี้วัด ต 4.2 ป. 2/1 ใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว 

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. 

สังคมศึกษำ ตัวชี้วัด ส 5.1 ป2/1 ระบุสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นธรรมชาติกับท่ีมนุษย์สร้างขึ้นซึ่งปรากฏ
ระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
ตัวชี้วัด ส 5.2 ป.2/1 อธิบายความส าคัญและคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และทางสังคม 
ตัวชี้วัด ส 5.1 ป.2/2 ระบุต าแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่าง ๆ 
ที่ปรากฏในลูกโลก แผนที่ แผนผัง และภาพถ่าย 
ตัวชี้วัด ส 5.1 ป.2/3 อธิบายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลกดวงอาทิตย์ 
และดวงจันทร์ 
ตัวชี้วัด ส 5.2 ป.2/3 อธิบายความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 
ตัวชี้วัด ส 5.2 ป.2/2 แยกแยะและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปและที่ใช้
แล้วหมดไปอย่างคุ้มค่า 
ตัวชี้วัด ส 5.2 ป.2/4 มีส่วนรว่มในการฟื้นฟูปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและ
ชุมชน 

ประวัติศำสตร์ 
 

ตัวชี้วัด ส 4.3 ป.2/2 ยกตัวอย่างวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควร
อนุรักษ์ไว้ 



วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
กำรงำน ตัวชี้วัด ง 3.1 ป.2/1 บอกประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจาก

แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ 
ตัวชี้วัด ง 3.1 ป.2/2 บอกประโยชน์และการรักษาแหล่งข้อมูล 

คอมพิวเตอร์ ตัวชี้วัด ง 3.1 ป.2/3 บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์พ้ืนฐานที่เป็นส่วนประกอบหลัก
ของคอมพิวเตอร์ 

ดนตรี 
 

ตัวชี้วัด ศ 2.2 ป.2/1 บอกความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลง
ท้องถิ่น โดยใช้ค าง่าย ๆ 
ตัวชี้วัด ศ 2.1 ป.2/5 บอกความหมายและความส าคัญของเพลงชาติ 

ทัศนศิลป์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.2/1 บรรยายรูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.2/2 ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้น
เรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง 
ตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.2/3 สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง 
ตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.2/4 มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ 3 
มิต ิ
ตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.2/5 สร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ 
ตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.2/6 วาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง
และเพ่ือนบ้าน 
ตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.2/7 เลือกงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็น รวมถึงเนื้อหา
เรื่องราว 
ตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.2/8 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว 
ตัวชี้วัด ศ 1.2 ป.2/1  บอกความส าคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด ศ 1.2 ป.2/2 อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่นโดย
เน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ 

สุขศึกษำและพลศึกษำ ตัวชี้วัด พ 4.1 ป.2/4 อธิบายอาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย การบาดเจ็บที่อาจ
เกิดข้ึน 
ตัวชี้วัด พ 4.1 ป.2/5 ปฏิบัตติามค าแนะน าเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ 
ตัวชี้วัด พ 5.1 ป.2/2 บอกชื่อยาสามัญประจ าบ้าน  และใช้ยาตามค าแนะน า 
ตัวชี้วัด พ 5.1 ป.2/1 ปฏิบัตตินในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนทางน้ าและทาง
บก 
ตัวชี้วัด พ 3.1 ป.2/2 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่วิธีเล่นอาศัย
การเคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ   
ตัวชี้วัด พ 3.2 ป.2/1 ออกก าลังกาย และเล่นเกม ได้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน 



วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
คริสตศำสตร ์ ผลการเรียนรู้  6.  บอกประวัติความเป็นมา วิถีทางด าเนินชีวิต คุณลักษณะและ

คุณธรรมเด่นของนักบุญมารีอา  กอแร็ตตี 
ผลการเรียนรู้  7.  วิเคราะห์ ระบุคุณลักษณะและคุณธรรมของนักบุญมารีอา กอ
แร็ตตี ที่ตนเองต้องการปฏิบัติตารมณ์   พร้อมทั้งบอกวิธีการพัฒนาตนเองให้มี
ลักษณะและคุณธรรมที่พึงประสงค์นั้น ๆ ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


