
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล ำนำรำยณ์ 
ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ปลำยภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2560 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 

ภำษำไทย ตัวชี้วัด ท ๒.๑  ม.๒/๑ คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 
ตัวชี้วัด ท ๒.๑  ม.๒/๔ เขียนย่อความ 
ตัวชี้วัด ท ๕.๑  ม.๒/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับ
ที่ยากขึ้น 
ตัวชี้วัด ท ๕.๑  ม.๒/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับ
ที่ยากขึ้น 
ตัวชี้วัด ท ๕.๑  ม.๒/๒ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรมและ
วรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ 
ตัวชี้วัด ท ๕.๑  ม.๒/๔ สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

คณิตศำสตร์พื้นฐำน ตัวชี้วัด ค 3.2 ม.2/1 ใช้สมบัติเก่ียวกับความเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยมและสมบัติของเส้นขนานในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา 
ตัวชี้วัด ค 3.2 ม.2/4 บอกภาพที่เกิดจากการเลื่อนขนาน การสะท้อน การ
หมุน รูปต้นแบบและอธิบายวิธีการที่จะได้ภาพที่ปรากฏเมื่อก าหนดรูป
ต้นแบบและภาพนั้นให้ 
ตัวชี้วัด ค 5.2 ม.1/1 อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ท่ีก าหนดให้เหตุการณ์ใดจะมี
โอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่ากัน 
ตัวชี้วัด ค 4.2 ม.2/2 หาพิกัดของจุด และอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิต
ที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุนบนระนาบในระบบ
พิกัดฉาก 
ตัวชี้วัด ค 5.2 ม.2/1 อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ท่ีก าหนดให้ เหตุการณ์ใด
เกิดข้ึนแน่นอน เหตุการณ์ใดไม่เกิดขึ้นแน่นอน และเหตุการณ์ใดมีโอกาส
เกิดข้ึนได้มากกว่ากัน 
ตัวชีวัด ค 3.2 ม.2/3 เข้าใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในเรื่อง การ
เลื่อนขนาน  การสะท้อน และการหมุน และน าไปใช้    

คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ผลการเรียนรู้ที่ 3.ใช้ความรู้แยกตัวประกอบในการแก้สมการก าลังสองตัว
แปรเดียว 
ผลการเรียนรู้ที่ 4.แก้สมการก าลังสองโดยการใช้สูตร 
ผลการเรียนรู้ที่ 5.แก้โจทย์ปัญหาสมการก าลังสองตัวแปรเดียวพร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ      



วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
วิทยำศำสตร์ ตัวชี้วัด ว 6.1 ม.2/1 ส ารวจทดลองและอธิบายลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน 

สมบัติของดินและกระบวนการเกิดดิน   
ตัวชี้วัด ว 6.1 ม.2/2 ส ารวจ ทดลอง และอธิบายการใช้ประโยชน์และการ 
ปรับปรุงคุณภาพของดิน 
ตัวชี้วัด ว 6.1 ม.2/3ทดลองเลียนแบบเพื่ออธิบายกระบวนการเกิด แล
ลักษณะองค์ประกอบของหิน                                  
ตัวชี้วัด ว 6.1 ม.2/4 ทดสอบและสังเกตองค์ประกอบและสมบัติของหิน
เพ่ือจ าแนกประเภทของหินและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวชี้วัด ว 6.1 ม.2/5 ตรวจสอบและอธิบายลักษณะทางกายภาพของแร่

และ 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

ภำษำอังกฤษ ตัวชี้วัด ต 2.2 ม.2/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการอ่านออกเสียง ประโยคชนิดต่างๆ และล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
ตัวชี้วัด ต 1.1 ม.2/4 เลือกหัวข้อเรื่องใจความส าคัญบอกรายละเอียด
สนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านพร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆประกอบ 
ตัวชี้วัด ต 1.1 ม.2/3 ระบุ/เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน 
ตัวชี้วัด ต 1.2 ม.2/4  พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยายและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
ตัวชี้วัด ต 2.2 ม.2/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการอ่านออกเสียง ประโยคชนิดต่างๆ และล าดับค า ตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
ตัวชี้วัด ต 1.3 ม.2/3 เลือกหัวข้อเรื่องใจความส าคัญบอกรายละเอียด
สนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านพร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ 
ตัวชี้วัด ต 3.1 ม.2/1 ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้และน าเสนอด้วย
การพูดและการเขียน 



วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
ภำษำอังกฤษเพื่อกำร

สื่อสำร 
ผลการเรียนรู้ 1. Analyze and evaluate previously learned terms 
and concepts. 
ผลการเรียนรู้ 2. Be able to guess word meaning from context in 
low intermediate materials. 
ผลการเรียนรู้ 3. Find and understand detailed information in 
short audio listening segments. 
ผลการเรียนรู้ 4. Students will be able to identify major concepts 
and ideas in illustrations. 
ผลการเรียนรู้ 5. Students will be able to respond correctly to 
written works. 

สังคมศึกษำ ตัวชี้วัด  ส 5.1 ม.2/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์
และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
และแอฟริกา 
ตัวชี้วัด  ส 5.1 ม.2/2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา 
ตัวชี้วัด  ส 5.2 ม.2/2 ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา 
ตัวชี้วัด  ส 5.2 ม.2/3 ส ารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่
เกิดข้ึนในทวีปยุโรปและแอฟริกา 
ตัวชี้วัด  ส 5.2 ม.2/4 วิเคราะห์เหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจาก
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป  และแอฟริกา 
ตัวชี้วัด  ส 5.2 ม.2/1 วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อัน
เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  และทางสังคมของทวีปยุโรป
และแอฟริกา 

ประวัติศำสตร์ ตัวชี้วัด ส 4.2 ม.2/1 พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ภูมิภาคเอเชีย 
ตัวชี้วัด ส 4.2 ม.2/2 ระบุความส าคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณใน
ภูมิภาคเอเชีย 

กำรงำน ตัวชี้วัด ง 1.1 ม.1/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาการท างาน
ตัวชี้วัด ง 1.1 ม.1/2 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน  
ตัวชี้วัด ง 1.1 ม.1/3 มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า  



วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
คอมพิวเตอร์ ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.2/2  อธิบายหลักการและวิธีกาแก้ปัญหาด้วยระบบการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.2/3  ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.2/4 ใช้ซอฟต์แวร์ในการท างาน 

นำฏศิลป ์ ตัวชี้วัด ศ 3.1 ม.2/1 อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืน ๆ กับการแสดง 
ตัวชี้วัด ศ 3.1 ม.2/2 สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และ
การละคร 
ตัวชี้วัด ศ 3.1 ม.2/3 วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อื่น โดยใช้นาฏย
ศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม   
ตัวชี้วัด ศ 3.1 ม.2/4  เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง   

ทัศนศิลป์ ตัวชี้วัด ศ 1.2  ม.2/2 บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ของ
ไทยในแต่ละยุคสมัย โดยเน้นถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน   
ตัวชี้วัด ศ 1.2  ม.2/1 ระบุและบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆ ที่สะท้อน
ถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน 
ตัวชี้วัด ศ 1.2  ม.2/3 เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์
ที่มาจากวัฒนธรรมไทยและสากล 

สุขศึกษำ ตัวชี้วัด พ 4.1 ม.2/4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่าง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
ตัวชี้วัด พ 4.1 ม.2/5 อธิบายลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหา
สุขภาพจิต 
ตัวชี้วัด พ 4.1 ม.2/6 เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด 
ตัวชี้วัด พ 5.1 ม.2/1 ระบุวิธีการ ปัจจัย และแหล่งที่ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ติด
สารเสพติด 
ตัวชี้วัด พ 5.1 ม.2/3 ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยง
สถานการณ์คับขันที่อาจน าไป สู่อันตรา 

คริสตศำสตร ์ ผลการเรียนรู้ 10. เหตุการณ์ส าคัญในชีวิตนักบุญเปโตร 
ผลการเรียนรู้ 11. วิเคราะห์ข้อคิด และคุณธรรมที่ดี ที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได้ 



วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
พลศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด พ 3.1 ม.2/2  เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ทั้งประเภทบุคคลและ
ทีมได้อย่างละ 1 ชนิด 
ตัวชี้วัด พ 3.1 ม.2/4  ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม และ
น าความรู้และหลักการที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน อย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัด พ 3.2 ม.2/3  มีวินัย  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  และข้อตกลงในการ
เล่นกีฬาที่เลือก 
ตัวชี้วัด พ 3.2 ม.2/4  วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่
เลือกและน าไปใช้ ในการเล่นอย่างเหมาะสมกับทีม 
ตัวชี้วัด พ 3.2 ม.2/5  น าผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่
เหมาะสมกับตนเองด้วยความมุ่งม่ัน 

 


