
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) 

 

1 

 
 

ตัวชี้วัดและสาระการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 EP 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) 

 

2 

 
 

ระดับประถมศึกษาปี่ที่ 1 EP 
 
 
ท 11101ภาษาไทย 1 
ตัวชี้วัด 
 ท 1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจองและข้อความสั้น ๆ 
 ท 1.1 ป.1/2 บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน 
 ท 1.1 ป.1/3 ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
 ท 1.5 ป.1/1 บอกข้อคิดที่ได้จากากรอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแกว้ร้อยกรองสำหรับเด็ก 
สาระการสอบ 
ภาษาพาท ี
 บทที่ 10 เพื่อนรู้ใจ 
  - ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 
  - ผันวรรณยุกต์ อักษรสูง 
  - แม่ ก กา 
  - ตัวสะกดแม่ กง แม่ กน 
 บทที่ 11 ช้างน้อยน่ารัก 
  - ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 
  - ผันวรรณยุกต์ อักษรต่ำ 
  - ตัวสะกดแม่ กม แม่เกย แม ่เกอว 
 บทที่ 12 วันสงกรานต์ 
  - ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 
  - ผันวรรณยุกต์ อักษรกลาง สูง ต่ำ 
  - ตัวสะกดแม่ กก แม ่กด แม ่กบ 
วรรณคดีลำนำ 
 บทที่ 7 แมวเอ๋ยแมวเหมียว 
  - ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 
  - คำคล้องจอง 
 บทที่ 8 กระตา่ยกับเต่า 
  - ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 
  - คำคล้องจอง 
  - ปริศนาคำทาย 
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ค 11101  คณิตศาสตร์ 1 
ตัวชี้วัด 
ค 1.1 ป.1/4     หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลกัษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณแ์สดงการ 
                    ลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0 
ค 1. 1 ป.1/5     แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทยป์ัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100   
                    และ 0 
สาระการสอบ 
     บทที่ 12 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100 

      การบวกจำนวนสองหลักกับสองหลักทีผ่ลบวกไม่เกิน 100 
     บทที่ 13 การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 

      การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก 
      ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 
      การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณก์ารลบ         

    บทที ่14 โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ 
      โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ 
 

MAT 11101  Mathematics 1 
Indicators:  
MAT 1.1 Gr1/1 Tell the numbers of objects, show quantities of objects of given cardinal   
                     numbers. Read and write Hindu-Arabic numerals showing cardinal numbers. 
MAT 1.1 Gr1/2 Compare cardinal numbers by using comparison symbols: =, ≠, >, < 
MAT 1.1 Gr1/3 Arrange sequence of cardinal numbers. 
MAT 1.1 Gr1/4 Find the value of unknown in addition and subtraction number sentence of   
                     cardinal. 
MAT 1.1 Gr1/5 Show mathematical methods of finding answers to addition and subtraction   
                     word problems of cardinal numbers.  
MAT 1.2 Gr1/1 Identify missing numbers in patterns of numbers that increase or decrease. 
MAT 3.1 Gr1/1 Use data from pictograms to find the answers of word problems and using 1   
                     picture represents 1 unit. 
contents 
Chapter 8 

- Numbers Up to 100 
Chapter 9 

- Addition and Subtraction with 100 
Chapter 10 

- Shapes and Patterns 
Chapter 11 
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- Pictograms  
 

ว 11101วิทยาศาสตร์ 1 
ตัวชี้วัด 
ว 3.1  ป.1/1 ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
ว 3.1  ป.1/2 อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ว 3.2  ป.1/1 อธิบายลักษณะภายนอกของหิน จากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้ 
สาระการสอบ 
หน่วยที่ 4 โลกและท้องฟา้ของเรา 
บทที่ 1 หิน 

- วิธีการสังเกตลักษณะของหิน 
- ลักษณะของหิน 
- การใช้ประโยชน์จากหิน 

บทที่ 2 ท้องฟา้และดาว 
- ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน 
- สาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญใ่นเวลากลางวัน 
 

SCI 11101  Science 1 
Indicators:  
Sci.3.1 Gr.1/1. Identify the objects that appear in the sky during the day and night.  
Sci.3.1 Gr.1/2. Explain why we cannot see the stars during the day. 
Sci.3.2 Gr.1/1. Explain the observed key characteristics of the external conditions of rocks. 
contents 
Chapter 6 
Day and Night Sky 

- Night Sky 
- Day Sky 

Chapter 7 
Rocks 
Characteristics of Rocks 
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ว 11102 วิทยาการคำนวณ 1 
ตัวชี้วัด 
ว 4.2  ป.1/1 แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก 
ว 4.2  ป.1/3 เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ 
ว 4.2  ป.1/4 ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ขอ้มูลตามวัตถุประสงค ์
สาระการสอบ 
บทที่ 7 วันงานโรงเรียน 

- การแก้ปัญหาต่างๆ 
บทที่ 8 ฝนตกน้ำท่วม 

- การแก้ปัญหาต่างๆ 
บทที่ 9 ทุ่งขา้วรวงทอง 

- การใช้โปรแกรมเพนต ์
 

ส 11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 
ตัวชี้วัด 
ส 1.1 ป.1/4 เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตามีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือ     

      การพัฒนาจิต ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด 
ส 1.2 ป.1/1 บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถานที่ตนนับถือ 
ส 1.2 ป.1/2 แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
ส 1.2 ป.1/3 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสำคญัทางศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้อง 
สาระการสอบ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน้าทีช่าวพุทธ 
  - การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถานของศาสนาต่าง ๆ 
  - การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การบรหิารจิตและเจรญิปัญญา 
  - การฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา 
  - การฝึกสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิเพ่ือเจริญปัญญา 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วันสำคญัทางพุทธศาสนา 
  - วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
  - การบูชาพระรัตนตรัย 
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SOC 11101Social Studies 1  
Indicators:  
Soc3.2 Gr/1  Explain the reasons and necessity for people to be engaged in honest  

                livelihoods. 
Soc5.1 Gr1/1 Differentiate various things in the surroundings, both natural and man- made. 
Soc5.2 Gr1/3 Participate in organising environmental order at home and in the classroom. 
Soc5.2 Gr1/2 Specify relationships of position, distance and direction of various things in the   
                   surroundings. 
Soc5.2 Gr1/3  Specify the main directions and positions of various thins. 
contents 
Chapter 2 Economy 
Unit 3 Work and Income 

- Meaning of Work 
- Importance of work 

Chapter 3 Things Around Us 
Unit 1 Our Environment 

- Meaning of Environment 
- Types of Environment 
- Taking Care of the Home and School Environments 

Unit 2 Direction, Position and Diagram 
- Position, Distance And Direction 
- Distances  And Direction Of Things Around Us 

 
ส11102 ประวัติศาสตร์ 1 
ตัวชี้วัด 
ส 4.3 ป.1/2 บอกสถานที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
ส 4.3 ป.1/3 ระบุสิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
สาระการสอบ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
  - แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 

- สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
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HPE 11101 Health and Physical Education 1 

Indicators: 
HEP1.1 Gr1/1 Understand why we need healthy food. 
HEP1.1 Gr1/2 Understand good eating habits. 
HEP1.1 Gr1/3 Understand how pests spread germs and diseases. 
HEP1.1 Gr1/4 know how to stop germs from spreading. 
HEP1.2 Gr1/1 Understand accidents and causes of accidents. 
HEP1.2 Gr1/2 Understand how to prevent accidents and asking for help. 
HEP1.2 Gr1/1 Understand movements with equipment. 
contents 
Chapter 8 Germs, Pests and Diseases 

- What are germs 
- How germs affect us 
- How pests spread germs and diseases 
- Medicine 

Chapter 9 Accidents at Home and School 
- Accidents 
- Causes of accidents at home and school 
- How to prevent accidents at home and school 
- Risks of playing 
- Asking for help when an accident happens 

Pointers in Physical Education 1 
Chapter 6 Movements with Equipment 

- Movements involving a ball 
- Movements involving a hoop 
- Movements involving a skipping rope 
- Interesting team games 
- Hopscotch 
- Sack race 

 

ศ11101 นาฏศิลป์ 1 
ตัวชี้วัด 
ศ 3.1 ป.1/1 เลียนแบบการเคลื่อนไหว 
ศ 3.1 ป.1/2 แสดงท่าทางง่าย ๆ เพื่อสื่อความหมาย แทนคำพูด 
ศ 3.1 ป.1/3 บอกสิ่งที่ตนเองชอบ จากการดูหรือร่วมการแสดง 
ศ 3.2 ป.1/1 ระบุ และเล่นการละเล่นของเด็กไทย  
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ศ 3.2 ป.1/2 บอกสิ่งที่ตนเองชอบในการแสดงนาฏศิลป์ 
สาระการสอบ 
เรื่องที่ 1 การแสดงบทบาทสมมุต ิ
เรื่องที่ 2 ภาษาท่า 
เรื่องที่ 3 การละเล่นของเด็กไทย 
เรื่องที่ 4 การชมการแสดงและนาฏศิลป์ไทย 
 
ศ11101 ศิลปศึกษา 1 
ตัวชี้วัด   
ศ 1.1 ป.1/2 บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มรอบตัว 
ศ 1.1 ป.1/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง 
ศ 1.2 ป.1/1 ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน 
สาระการสอบ 
หน่วยที่ 2 สนกุกับงานศิลป ์
 บทที่ 2 ภาพธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
หน่วยที่ 3 ศิลปะกับชีวิตประจำวัน 
 บทที่ 1 งานศิลปะในชีวิตประจำวัน 
 
ง11101 การงานอาชีพ 1  
ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตัวเอง 
 ง 1.1 ป.1/2 ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่าย ๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย 
 ง 1.1 ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
สาระการสอบ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กระดาษหรรษาของหนู 
  1. ประเภทของงานประดิษฐ์ 
   - ของเล่น 
   - ของใช้ 
   - ของตกแต่ง 
  2. ประโยชน์ของงานประดิษฐ ์
  3. การพับกระดาษเป็นของเล่น 
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ENG13101 English1 
Indicators: 
ENG1.1G1/1. Act in compliance with simple orders heard.  
ENG1.1G1/2. Specify the alphabet and sounds; accurately pronounce and spell simple  
                   words by observing principles of reading.  
ENG1.1G1/3. Choose the pictures corresponding to the meanings of words and groups of  
                   words heard. 
contents 
Unit 7  Are these his trousers? 

-Words: My clothes 
-Grammar: This is her / his T-shirt. 
-Are these his socks? 
-Yes, they are. 

       -No, they aren’t. 
Unit 6 Where’s grandma? 

-Words: My house 
-Grammar: Is she in the kitchen? 
-Yes, she is. 
-No, she isn’t. 
-Where are Dad and Billy? 
-Are they in the garden? 
-Yes, they are. 
-No, they aren’t. 
-Diagraphs: sh 

Unit 7 Lunchtime! 
-Words: My lunch box 
-Grammar: I’ve got two sandwiches. 
-I haven’t got my lunch box. 
 (an + a,e,i,o,u) 
-Diagraphs: ch 
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ENG 11201 English for Communication 1 
Indicators: 
ENG 1.1 G 1/ 1. Act in compliance with simple orders heard.  
ENG 1.1 G 1/ 2. Specify the alphabet and sounds; accurately pronounce and spell simple  
                      words by observing principles of reading. 
ENG 1.1 G 1/ 3. Choose the pictures corresponding to the meanings of words and groups of  
                      words heard. 
contents 
Unit 5 Ss Tt Uu Vv 

-Words that begin with s t u and v 
Unit 6 Ww Xx Yy Zz 

-Words that begin with w x y and z 
Reading comprehension  
 

ส11201 หน้าที่พลเมือง 1 
ผลการเรียนรู ้
 - ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าทีท่ี่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน 
 - ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน 
 - ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 - ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น  
  - ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียน และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 

- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

สาระการสอบ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คนดีของพ่อแม่ คนดีของครู 
  - ห้องเรียนน่าอยู ่
  - รักษาของใชส้่วนตัว 
  - ส่งงานตรงเวลา 
  - คนดีของพ่อแม ่
  - คนดีของคร ู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แตกต่างคือเรื่องธรรมดา 

   - ความเหมือน – ความต่างในครอบครัว 
   - ความเหมือน - ความต่างในห้องเรียน 
   - อยู่ร่วมกันในความแตกต่าง 
   - ยอมรับตัวเองและยอมรับเพื่อน 
   - อดทนต่อความขัดแย้ง 
 

===โชคดีในการสอบ=== 


