
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล ำนำรำยณ์ 
ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ปลำยภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2560 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 
วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 

ภำษำไทย ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ป.๔/๑ สะกดค ำและบอกควำมหมำยของค ำในบริบทต่ำงๆ 
ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ป.๔/๓ ใช้พจนำนุกรมค้นหำควำมหมำยของค ำ   
ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ป.๔/๔ แต่งประโยคได้ถูกต้องตำมหลักภำษำ 
ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ป.๔/๗ เปรียบเทียบภำษำไทยมำตรฐำนกับภำษำถ่ินได้ 
ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ป.๔/๓ อ่ำนเรื่องสั้นๆ ตำมเวลำที่ก ำหนดและตอบค ำถำม
จำกเรื่องที่อ่ำน 
ตัวชี้วัด ท ๓.๑ ป.๔/๒ บอกสำระส ำคัญจำกกำรฟังและกำรดู  
ตัวชี้วัด ท ๕.๑ ป.๔/๒ อธิบำยข้อคิดจำกกำรอ่ำนเพื่อน ำไปใช้ในชีวิตจริง   
ตัวชี้วัด ท ๕.๑ ป.๔/๑ ระบุข้อคิดจำกนิทำนพื้นบ้ำนหรือนิทำนคติธรรม 

คณิตศำสตร ์ ตัวชี้วัด ค 1.2 ป.4/1  บวก ลบ คูณ หำรและ บวก ลบ คูณ หำรระคน ของ
จ ำนวนนับและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบ 
ตัวชี้วัด ค 1.2 ป.4/3  บวกและลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ำกัน 
ตัวชี้วัด ค 6.1 ป.4-6/1 ใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยแก้ปัญหำ 
ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.4/1  เขียนและอ่ำนตัวเลขฮินดูอำรบิก  ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือ แสดงจ ำนวนนับ ศูนย์ เศษส่วน และทศนิยม 
ตัวชี้วัด ค 2.1 ป.4/3  บอกเวลำบนหน้ำปัดนำฬิกำ อ่ำนและเขียนเวลำโดย
ใช้จุด และบอกระยะเวลำ 
ตัวชี้วัด ค 2.1 ป.4/1  บอกควำมสัมพันธ์ของหน่วยวัดควำมยำว น้ ำหนัก 
ปริมำตรหรือควำมจุและเวลำ 

วิทยำศำสตร์ สำระที่ 5 พลังงำน 
ตัวชี้วัด ว 5.1 อธิบำยกำรเปลี่ยนพลังงำนแสงเป็นพลังงำนไฟฟ้ำและกำรน ำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สำระที่ 7 ดำรำศำสตร์และอวกำศ 
ตัวชี้วัด ว 7.1 อธิบำยลักษณะของระบบสุริยะ 
สำระที่ 8 ธรรมชำติของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัด ว 8.1 แสดงควำมคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 



วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
ภำษำอังกฤษ ตัวชี้วัด ต 1.1 ป.4/3  เลือก/ระบุภำพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมำยตรง

ตำมควำมหมำยของประโยค และข้อควำมสั้นๆที่ฟังหรืออ่ำน 
ตัวชี้วัด ต 1.1 ป.4/4  ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค  บทสนทนำ
หรือนิทำนง่ำยๆ 
ตัวชี้วัด ต 1.2 ป.4/1  พูด/เขียนโต้ตอบในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล 

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ผลกำรเรียนรู้  1. Students should be able to use the English 
language structures, and analyze them to understand the  
relationships among them. 
ผลกำรเรียนรู้  2. Students should be able to learn the assigned 
vocabulary, idioms, and expressions and understand their  
meanings in context. 
ผลกำรเรียนรู้  3. Students should be able to listen to; 
comprehend major concepts and ideas in speeches, 
discussions,  audio and video presentations. 
ผลกำรเรียนรู้  4. Students should be able to read and 
comprehend English texts through different reading types and 
reading strategies  
ผลกำรเรียนรู้  5. Students should be able to appreciate the 
importance of English, as an international language of  
communication, to benefit from the achievements of other 
cultures through texts representing various life situations. 

สังคมศึกษำ ตัวชี้วัด ส 5.1 ป.4/1 ใช้แผนที่ ภำพถ่ำย ระบุลักษณะส ำคัญทำงกำยภำพ
ของจังหวัดตนเอง 
ตัวชี้วัด ส 5.1 ป.4/2 ระบุแหล่งทรัพยำกรและสิ่งต่ำงๆ ในจังหวัดของตนเอง
ด้วยแผนที่ 
ตัวชี้วัด ส 5.1 ป.4/3 ใช้แผนที่อธิบำยควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำงๆ ที่มีอยู่ใน
จังหวัด 
ตัวชี้วัด ส 5.2 ป.4/1 อธิบำยสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพของชุมชนที่ส่งผล
ต่อกำรด ำเนินชีวิตของคนในจังหวัด 
ตัวชี้วัด ส 5.2 ป.4/2 อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมในจังหวัดและ
ผลที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงนั้น 
ตัวชี้วัด ส 5.2 ป.4/3 มีส่วนรว่มในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัด 



วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
ประวัติศำสตร์ ตัวชี้วัด  ส 4.2 ป.4/2  ยกตัวอย่ำงหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ที่พบใน

ท้องถิ่นที่แสดงพัฒนำกำรของมนุษยชำติในดินแดนไทย 
คอมพิวเตอร์ ตัวชี้วัด ง 3.1 ป.4/1 บอกชื่อและหน้ำที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ   

ตัวชี้วัด ง 3.1 ป.4/2 บอกหลักกำรท ำงำนเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ 
ตัวชี้วัด ง 3.1 ป.4/3 บอกประโยชน์และโทษจำกกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์   

กำรงำน ตัวชี้วัด  ง 1.1 ป.4/4 ใช้พลังงำนและทรัพยำกรในกำรท ำงำนอย่ำงประหยัด
และคุ้มค่ำ   
ตัวชี้วัด  ง 1.1 ป.4/1 อธิบำยเหตุผลในกำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำยได้ 
ตัวชี้วัด  ง 1.1 ป.4/2 ท ำงำนบรรลุผลเป้ำหมำยที่วำงไว้ อย่ำงเป็นขั้นตอน
ด้วยควำมขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์           

นำฏศิลป ์
 
 
 
 

 

ตัวชี้วัด ศ 3.1 ป.4/3 แสดงกำรเคลื่อนไหวในจังหวะต่ำงๆ ตำมควำมคิดของ
ตน 
ตัวชี้วัด ศ 3.2 ป.4/1 อธิบำยประวัติควำมเป็นมำของนำฏศิลป์หรือชุดกำร
แสดงอย่ำงง่ำยๆ 
ตัวชี้วัด ศ 3.2 ป.4/2 เปรียบเทียบกำรแสดงนำฏศิลป์กับกำรแสดงที่มำจำก
วัฒนธรรมอื่น  

ทัศนศิลป์ ตัวชี้วัด ศ 1.2 ป.4/1 ระบุและอภิปรำยเกี่ยวกับงำนทัศนศิลป์ในเหตุกำรณ์
และงำนเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด ศ 1.2 ป.4/2  บรรยำยเกี่ยวกับงำนทัศนศิลป์ที่มำจำกวัฒนธรรม
ต่ำงๆ 

สุขศึกษำและพลศึกษำ ตัวชี้วัด พ 3.1 ป.4/3 เล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด 
ตัวชี้วัด พ 3.2 ป.4/2 ปฏิบัตติำมกฎ  กติกำกำรเล่นกีฬำพ้ืนฐำน  ตำมชนิด
กีฬำที่เล่น 
ตัวชี้วัด พ 3.2 ป.4/1 ออกก ำลังกำย  เล่นเกม  และกีฬำที่ตนเองชอบและมี
ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ผลพัฒนำกำรของตนเองตำมตัวอย่ำงและแบบ
ปฏิบัติของผู้อ่ืน 
ตัวชี้วัด พ 5.1 ป.4/2 แสดงวิธีปฐมพยำบำลเมื่อได้รับอันตรำยจำกกำรใช้ยำ
ผิด  สำรเคมี  แมลงสัตว์กัดต่อย และกำรบำดเจ็บจำกกำรเล่นกีฬำ 
ตัวชี้วัด พ 5.1 ป.4/3 วิเครำะห์ผลเสียของกำรสูบบุหรี่  และกำรดื่มสุรำ  ที่มี
ต่อสุขภำพและกำรป้องกัน 



วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
คริสตศำสตร ์ ผลกำรเรียนรู้  14. บอกแหล่งที่มำหรือสำเหตุของกำรภำวนำของชำวคริสต์ 

เล่ำเรื่องกำรภำวนำของอำแบลและกำรถวำยบูชำ   ของโนอำห์ รู้จักภำวนำ
ขอบคุณพระเจ้ำและมีควำมกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ 
ผลกำรเรียนรู้  16. ทรำบประวัติ คุณธรรมควำมดีและกำรปฏิบัติตนของ
นักบุญเทเรซำแห่งพระกุมำรเยซูและบุญรำศี เลำรำ  วีกุญญำ ตระหนักถึง
คุณค่ำ ควำมส ำคัญของคุณธรรมควำมรัก ควำมบริสุทธิ์และควำมเพียร
อดทน พร้อมทั้งน ำคุณธรรมและแบบอย่ำงของท่ำนนักบุญเทเรซำแห่งพระ
กุมำรเยซูและบุญรำศี เลำรำ วีกุญญำ ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันตำมควำม
เหมำะสม 

 


