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ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ปลำยภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2560 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 

ภำษำไทย ตัวชี้วัด ท ๑.๑  ม.๑/๒  จับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน     
ตัวชี้วัด ท ๒.๑  ม.๑/๕  เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน 
ตัวชี้วัด ท ๒.๑  ม.๑/๘  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน     
ตัวชี้วัด ท ๔.๑  ม.๑/๓  วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 
ตัวชี้วัด ท ๕.๑  ม.๑/๒  วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน พร้อมยก
เหตุผลประกอบ 
ตัวชี้วัด ท ๕.๑  ม.๑/๓  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน   
ตัวชี้วัด ท ๕.๑  ม.๑/๔  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพ่ือประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง 

คณิตศำสตร์พื้นฐำน ตัวชี้วัด ค 3.1 ม.1/1 สร้างและบอกข้ันตอนการสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต 
ตัวชี้วัด ค 3.1 ม.1/5 ระบุภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า (front view) 
ด้านข้าง (side view) หรือ ด้านบน (top view) 
ตัวชี้วัด ค 3.1 ม.1/4 อธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพที่
ก าหนดให้ 
ตัวชี้วัด ค 5.2 ม.1/1 อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ท่ีก าหนดให้เหตุการณ์ใดจะมี
โอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่ากัน 
ตัวชี้วัด ค 3.1 ม.1/5  ระบุภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า (front  
view) ด้านข้าง (side view)  หรือ ด้านบน (top  view) ของรูปเรขาคณิต
สามมิติที่ก าหนดให้   
ตัวชี้วัด ค 5.2 ม.1/1 อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ท่ีก าหนดให้ เหตุการณ์ใดจะมี
โอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่ากัน 

คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ผลการเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถหาค าตอบจากโจทย์ปัญหาการหาดอกเบี้ย
และพร้อมตระหนักความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
ผลการเรียนรู้ 2. นักเรียนสามารถหาค าตอบจากโจทย์ปัญหาการหาปีฝากเงิน
และพร้อมตระหนักความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
ผลการเรียนรู้ 3 นักเรียนสามารถหาค าตอบจากโจทย์ปัญหาเงินรวมและ
พร้อมตระหนักความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
ผลการเรียนรู้ 4. นักเรียนสามารถหาค าตอบจากโจทย์ปัญหาเงินต้นและพร้อม
ตระหนักความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
ผลการเรียนรู้ 5. นักเรียนสามารถหาค าตอบจากโจทย์ปัญหาภาษี(ราคาจริง)
และพร้อมตระหนักความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
ผลการเรียนรู้ 6. นักเรียนสามารถหาค าตอบจากโจทย์ปัญหาเปอร์เซ็นต์ภาษี 
และพร้อมตระหนักความสมเหตุสมผลของค าตอบ 



วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
วิทยำศำสตร์ ตัวชี้วัด ว 6.1 ม.1/1 สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบและการแบ่งชั้น

บรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก 
ตัวชี้วัด ว 6.1 ม.1/2 ทดลองและอธิบายความหมาย บอกความสัมพันธ์
ระหว่างอุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศที่มีผลต่อปรากฏการณ์ลมฟ้า
อากาศ 
ตัวชี้วัด ว 6.1 ม.1/3 อธิบายการเกิดและชนิดของเมฆ การเกิดฝน การเกิดลม
มรสุมต่าง ๆ พายุหมุนเขตร้อน พายุ ฝนฟ้าคะนอง และแสดงการวัดปริมาณ
น้ าฝน 
ตัวชี้วัด ว 6.1 ม.1/4  สืบค้น วิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลจากการ
พยากรณ์อากาศ 
ตัวชี้วัด ว 6.1 ม.1/5 สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการ
ด ารงชีวิตองสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด ว 6.1 ม.1/6  สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายปัจจัยทางธรรมชาติและ
การกระท าของมนุษย์ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก 
ตัวชี้วัด ว 6.1 ม.1/7 สืบค้น วิเคราะห์ อธิบายผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่
โอโซน และฝนกรดที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

ภำษำอังกฤษ ตัวชี้วัด  ต 1.2 ม.1/2  ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค าชี้แจงตาม
สถานการณ์ 
ตัวชี้วัด ต 1.2 ม.1/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ 
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
ตัวชี้วัด ต 2.2 ม.1/1 บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย   

สังคมศึกษำ ตัวชี้วัด ส 5.1 ม.1/1 เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก แผนที่ กราฟ 
แผนภูมิ) ในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
ประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
ตัวชี้วัด ส 5.1 ม.1/3 วิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุและแนวทางป้องกันภัย
ธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดข้ึนในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

ประวัติศำสตร์ ตัวชี้วัด ส 4.3 ม.1/1 อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัย
โดยสังเขป 
ตัวชี้วัด ส 4.3 ม.1/2 วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆ 
ตัวชี้วัด ส 4.3 ม.1/3 วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัย
สุโขทัยและสังคมไทยในปัจจุบัน 

กำรงำน ตัวชี้วัด ง 1.1 ม.1/1 วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน 



วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ผลการเรียนรู้ 1.Students should be able to use the English 

language structures, and analyze them to understand the 
relationships among them. 
ผลการเรียนรู้ 2.Students should be able to learn the assigned 
vocabulary, idioms, and expressions and understand their  
meanings in context. 
ผลการเรียนรู้ 3.Students should be able to listen to; comprehend 
major concepts and ideas in speeches, discussions, audio and 
video presentations. 
ผลการเรียนรู้ 4.Students should be able to read and comprehend 
English texts through different reading types and reading 
strategies  
ผลการเรียนรู้ 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. 

คอมพิวเตอร์ ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.1/1   อธิบายหลักการท างานบทบาทและประโยชนของ
คอมพิวเตอร์ 
ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.1/2  อภิปรายลักษณะส าคัญและผลกระทบของเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.1/3  ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 

นำฏศิลป ์ ตัวชี้วัดที่ ศ 3.1 ม.1/2 ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง   
ตัวชี้วัดที่ ศ 3.1 ม.1/3 แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ   
ตัวชี้วัดที่ ศ 3.2 ม.1/1 ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์พื้นบ้าน  ละครไทยและละครพ้ืนบ้าน    
ตัวชี้วัดที่ ศ 3.1 ม.1/2  บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย 
(เครื่องแต่งกายของร าวงมาตรฐานในแต่ละยุคสมัย)   

ทัศนศิลป์ 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด ศ 1.1 ม.1/6 ประเมินงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุง
งานของตนเองและผู้อ่ืนโดยใช้เกณฑ์ ที่ก าหนดให้ 
ตัวชี้วัด ศ 1.2 ม.1/1 ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์
ของชาติและของท้องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
ตัวชี้วัด ศ 1.2 ม.1/2 ระบุและเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่างๆ ใน
ประเทศไทย 
ตัวชี้วัด ศ 1.2 ม.1/3 เปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงค์ในการ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล 



วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 

 
 
 
 

 

ตัวชี้วัด พ 5.1 ม.1/1 แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่าง
ปลอดภัย 
ตัวชี้วัด พ 5.1 ม.1/2 อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการ
ป้องกันการติดสารเสพติด   
ตัวชี้วัด พ 5.1 ม.1/4 แสดงวิธีการชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิกสารเสพติด   โดย
ใช้ทักษะต่าง ๆ 
ตัวชี้วัด พ 3.1 ม.1/1 เพิ่มพูนความสามารถของตนตามหลักการเคลื่อนไหวที่
ใช้ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา 
ตัวชี้วัด พ 3.1 ม.1/2 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้
ทักษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาอย่าละ 1 ชนิด 
ตัวชี้วัด พ 3.2 ม.1/2 ออกก าลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด 
ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนเอง
และผู้อ่ืน 
ตัวชี้วัด พ 3.2 ม.1/3 ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือก
เล่น 
ตัวชี้วัด พ 3.2 ม.1/5 ร่วมมือในการเล่นกีฬาและการท างานเป็นทีมอย่าง
สนุกสนาน 
ตัวชี้วัด พ 3.2 ม.1/6 วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อ่ืน 

คริสตศำสตร ์ ผลการเรียนรู้ 7.  แบบอย่างที่ดีในชีวิตของพระแม่มารี 
ผลการเรียนรู้ 8.  แบบอย่างที่ดีในเรื่องการรักษาความบริสุทธิ์ความนอบน้อม
เชื่อฟังและความรัก 

 


