
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล ำนำรำยณ์ 
ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ปลำยภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2560 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 

ภำษำไทย ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ป.๖/๓ รวบรวมและบอกความหมายของค าภาษาต่างประเทศที่
ใช้ในภาษาไทย 
ตัวชี้วัด ท ๒.๑ ป.๖/๖ เขียนจดหมายส่วนตัว 
ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ป.๖/๒ ใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
ตัวชี้วัด ท ๒.๑ ป.๖/๗ กรอกแบบรายการต่างๆ 
ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ป.๖/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ  บทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ป.๖/๕ อธิบายการน าความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไป
ตัดสินใจแก้ปัญหา  ในการด าเนินชีวิต 
ตัวชี้วัด ท ๕.๑ ป.๖/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านและ
น าไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง              
ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ป.๖/๘ อ่านหนังสือตามความสนใจ และอธิบายคุณค่าที่ได้รับ 
ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ป.๖/๖ วิเคราะห์และเปรียบเทียบส านวนที่เป็นค าพังเพย และ
สุภาษิต 
ตัวชี้วัด ท ๕.๑ ป.๖/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านและ
น าไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง              

คณิตศำสตร ์ ตัวชี้วัด ค 1.2 ป.6/2 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์
ปัญหาระคนของจ านวนนับเศษส่วน  จ านวนคละ  ทศนิยม  และร้อยละ  พร้อม
ทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ  และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
จ านวนนับได ้
ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.6/2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก 
ตัวชี้วัด ค 3.1 ป.6/2 บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ 
ตัวชี้วัด ค 5.1 ป.6/1 อธิบายเหตุการณ์โดยใช้ค าที่มีความหมายเช่นเดียวกับค า
ว่าเกิดข้ึนอย่างแน่นอน/อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้/ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 

วิทยำศำสตร์ ตัวชี้วัด ว 7.1 ป.6/1 สร้างแบบจ าลอง และอธิบายการเกิดฤดู ข้างขึ้น ข้างแรม 
สุริยุปราคา จันทรุปราคาและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวชี้วัด ว 7.2 ป.6/1 สืบค้น และอธิบายความก้าวหน้าและประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศ 



วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
ภำษำอังกฤษ ตัวชี้วัด ต 1.1 ป.6/3  เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ 

สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน 
ตัวชี้วัด ต 1.1 ป.6/4  บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟ้ง และอ่าน
บทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า 
ตัวชี้วัด ต 1.3 ป.6/3  พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ผลการเรียนรู้ 1. Students will be able to read orally with expression 
indicative of comprehension and tone. 
ผลการเรียนรู้ 2. Use knowledge of words and phrases that signal an 
author’s organizational pattern to aid comprehension. 
ผลการเรียนรู้ 3. Students will be able to listen attentively. 
ผลการเรียนรู้ 4. Organize and synthesize information for use in 
written and oral presentations. 

ประวัติศำสตร์ ตัวชี้วัด ส 4.2 ป.6/1 ประเทศเพ่ือนบ้านของไทยความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ตัวชี้วัด ส 4.2 ป.6/2 ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน 

สังคมศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวชี้วัด ส 5.1 ป.6/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์(แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่างๆ) 
ระบุลักษณะส าคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ 
ตัวชี้วัด ส 5.1 ป.6/2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ   
ตัวชี้วัด ส 5.2 ป.6/1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศ 
ตัวชี้วัด ส 5.2 ป.6/2 อธิบายการแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีต
ถึงปัจจุบันและผลที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงนั้น   
ตัวชี้วัด ส 5.2 ป.6/3 จัดท าแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน 

กำรงำน ตัวชี้วัด ง 1.1 ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการท างานและปรับปรุงการท างานแต่
ละข้ันตอน 
ตัวชี้วัด ง 1.1 ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการท างานและทักษะการท างานร่วมกัน 
ตัวชี้วัด ง 1.1 ป.6/3 ปฏิบัติอย่างมีมารยาทในการท างานกับครอบครัวและผู้อื่น 
ตัวชี้วัด ง 4.1 ป.6/1 ส ารวจตนเองเพ่ือวางแผนในการเลือกอาชีพ 
ตัวชี้วัด ง 4.1 ป.6/2 ระบุความรู้ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่
สนใจ 



วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
คอมพิวเตอร์ ตัวชี้วัด ง 3.1 ป.6/1 บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา 

ตัวชี้วัด ง 3.1 ป.6/2 ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล   
ตัวชี้วัด ง 3.1 ป.6/3 น าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์
ประยุกต์ 

นำฎศิลป ์ ตัวชี้วัด ศ 3.1 ป.6/1 สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเน้นการ
ถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ 
ตัวชี้วัด ศ 3.1 ป.6/2 ออกแบบเครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดง
อย่างง่ายๆ 
ตัวชี้วัด ศ 3.1 ป.6/3 แสดงนาฏศิลป์และละครง่าย ๆ 
ตัวชี้วัด ศ 3.1 ป.6/4 บรรยายความรู้สึกของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์และการ
ละครอย่างสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัด ศ 3.1 ป.6/5 แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง    
ตัวชี้วัด ศ 3.1 ป.6/6 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่ง
ที่ประสบในชีวิตประจ าวัน   
ตัวชี้วัด ศ 3.2 ป.6/1 อธิบายสิ่งที่มีความส าคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร 
ตัวชี้วัด ศ 3.2 ป.6/2 ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดง
นาฏศิลป์และละคร 
ตัวชี้วัด ศ 3.1 ป.6/4 บรรยายความรู้สึกของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์และการ
ละครอย่างสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัด ศ 3.2 ป.6/2 ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พ้ืนบ้านที่สะท้อนถึง
วัฒนธรรมและประเพณี 

ทัศนศิลป์ ตัวชี้วัด ศ 1.2 ป.6/1 บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม 
ตัวชี้วัด ศ 1.2 ป.6/2 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อความศรัทธาใน
ศาสนาที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด ศ 1.2 ป.6/3 ระบุและบรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีผลต่อ
การสร้างงานทัศนศิลป์ของบุคคล 

สุขศึกษำและพลศึกษำ ตัวชี้วัด พ 5.1 ป.6/1  วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มี
ต่อร่างกาย  จิตใจและสังคม 
ตัวชี้วัด พ 5.1 ป.6/2  ระบุวิธปีฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากธรรมชาติ 
ตัวชี้วัด พ 5.1 ป.6/3  วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติด และชักชวนให้
ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด    

คริสตศำสตร ์ ผลการเรียนรู้ 10. บอกเหตุการณ์เอาชนะความชั่วด้วยความดีของกษัตริย์ดาวิด 
ผลการเรียนรู้ 11. บอกพฤติกรรมที่ดีของกษัตริย์ดาวิดในการท าความดีตอบแทน
ความชั่ว 
ผลการเรียนรู้ 12. การปรับการกระท าของซาอูลและดาวิดใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 


