
 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล ำนำรำยณ์ 
ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ปลำยภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2560 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 

ภำษำไทย ตัวชี้วัด ท ๕.๑ ม.๓/๑ สรุปเนือ้หาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรม
ท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งข้ึน 
ตัวชี้วัด ท ๕.๑ ม.๓/๒ วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน 
ตัวชี้วัด ท ๕.๑ ม.๓/๓ สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ม.๓/๓ เขียนจดหมายกิจธุระ 
ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ม.๓/๖ แต่งบทร้อยกรอง 
ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ม.๓/๓ ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่
สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 
ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ม.๓/๙ ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดท่ีได้จากงาน
เขียนอย่างหลากหลาย เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต  
ตัวชี้วัด ท ๑/๑ ม.๓/๕ วิเคราะห์  วิจารณ์  และประเมินเรื่องที่อ่าน  โดย
ใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ  เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น 
ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ม.๓/๒ ระบุความแตกต่างของค าที่มีความหมายโดยตรง
และความหมายโดยนัย 
ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ม.๓/๖ ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนใน
เรื่องท่ีอ่าน 
ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ม.๓/๘ วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอ่าน   
ตัวชี้วัด ท ๒.๑ ม.๓/๔ เขียนยอ่ความ 
ตัวชี้วัด ท ๒.๑ ม.๓/๖ เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและโต้แย้ง
อย่างมีเหตุผล 
ตัวชี้วัด ท ๒.๑ ม.๓/๘ กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ความรู้และทักษะของตนเองที่เหมาะสมกับงาน 
ตัวชี้วัด ท ๓.๑ ม.๓/๒ วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูเพ่ือน าข้อคิด
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ม.๓/๒ วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน 
ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ม.๓/๔ ใช้ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ 
ตัวชี้วัด ท ๕.๑ ม.๓/๒ วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน 



วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
คณิตศำสตร์พื้นฐำน ตัวชี้วัด ค 5.2 ม.2/1 อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ท่ีก าหนดให้ เหตุการณ์ใด

เกิดข้ึนแน่นอน เหตุการณ์ใดไม่เกิดขึ้นแน่นอน และเหตุการณ์ใดมีโอกาส
เกิดข้ึนได้มากกว่ากัน 
ตัวชี้วัด ค 5.1 ม.3/1 ก าหนดประเด็น และเขียนข้อค าถามเกี่ยวกับปัญหา
หรือสถานการณ์ต่างๆรวมทั้งก าหนดวิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เหมาะสม 
ตัวชี้วัด ค 5.1 ม.3/2 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของ
ข้อมูลที่ไม่ได้แจกแกจงความถี่ และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 
ตัวชี้วัด ค 5.1 ม.3/3 น าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม 
ตัวชี้วัด ค 5.1 ม.3/4 อ่าน แปลความหมาย และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การน าเสนอ 
ตัวชี้วัด ค 5.2 ม.3/1 หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม
ที่ผลแต่ละตัวมีโอกาสเกิดขึ้น เท่าๆกัน และใช้ความน่าจะเป็นในการ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 
ตัวชี้วัด  ค 5.3 ม.3/1 อภิปรายถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดข้ึนได้จาก
การน าเสนอข้อมูลทางสถิต 

คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ผลการเรียนรู้ที่ 3.แก้ระบบสมการก าลังสองที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้น
และสมการก าลังสองได้ 
ผลการเรียนรู้ที่ 4.แก้โจทย์ปัญหาของระบบสมการก าลังสองที่
ประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและสมการก าลังสองได้ 
ผลการเรียนรู้ที่ 5.แก้ระบบสมการก าลังสองที่ประกอบด้วยสมการก าลัง
สองด้วยสมการก าลังสองทั้งสองสมการได้ 
ผลการเรียนรู้ที่ 6.แก้โจทย์ปัญหาของระบบสมการก าลังสองที่
ประกอบด้วยสมการก าลังสองทั้งสองสมการได้ 
ผลการเรียนรู้ที่ 7.บวก  ลบ คูณ  และหารเศษส่วนของพหุนามได้ 
ผลการเรียนรู้ที่ 8.แก้สมการเศษส่วนของพหุนามและตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
ผลการเรียนรู้ที ่9.ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาได้ 
ผลการเรียนรู้ที่ 10.ใช้ความรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 



วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
วิทยำศำสตร์ ตัวชี้วัด ว 5.1 ม.3/2 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่าง

ศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   
ตัวชี้วัด ว 5.1 ม.3/5  อธิบายตัวต้านทาน   ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และ
ทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น   
ตัวชี้วัด ว 5.1 ม.3/3 ค านวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้  ไฟฟ้า และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
ตัวชี้วัด ว 5.1 ม.3/4 สังเกตและอภิปรายการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่าง
ถูกต้องปลอดภัย และประหยัด 

ภาษาอังกฤษ ตัวชี้วัด ต 2.2 ม.3/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการอ่านออกเสียง ประโยคชนิดต่างๆ และล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
ตัวชี้วัด ต 1.2 ม.3/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยายและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
ตัวชี้วัด ต 1.3 ม.3/3 ระบุ/เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน 
ตัวชี้วัด ต 3.1 ม.3/1 ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้และน าเสนอ
ด้วยการพูดและการเขียน 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ผลการเรียนรู้ 1.Use knowledge of words and phrases that signal 
an author’s organizational pattern to aid comprehension. 
ผลการเรียนรู้ 2.Students will be able to respond orally to 
written works, grounding their ideas in the text. 
ผลการเรียนรู้ 3.Students will be able to listen attentively. 
ผลการเรียนรู้ 4.Organize and synthesize information for use in 
written and oral presentations. 

ประวัติศาสตร์ ตัวชี้วัด ส 4.3 ม.3/1 วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ใน
ด้านต่างๆ 
ตัวชี้วัด ส 4.3 ม.3/2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
ตัวชี้วัด ส 4.3 ม.3/3 วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย 
ตัวชี้วัด ส 4.3 ม 3/4 วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย 



วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
สังคมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด ส 5.1 ม.3/1 บอกวิธกีารใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ตัวชี้วัด ส 5.1  ม.3/1 ม.3/2  ส 5.2  ม.3/1 ม.3/2 วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกา
เหนือ 
ตัวชี้วัด ส 5.1  ม.3/1  ส 5.2  ม.3/1  ม.3/3  ม.3/4 การเปลี่ยนแปลง
ของประชากร สภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม มีผลต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมของทวีปอเมริกาเหนือ 
ตัวชี้วัด ส 5.1  ม.3/1  ม.3/2  ส 5.2  ม.3/1 ท าเลที่ตั้ง ลักษณะทาง
กายภาพ ส่งผลต่อลักษณะทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงของประชากร 
วัฒนธรรม 
ตัวชี้วัด ส 5.2  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3 ม.3/4 การเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติและทางสังคมก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ข้ึนในทวีปอเมริกาใต้ 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติและแนวทางป้องกัน
แก้ไขและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปอเมริกาใต้ 

การงาน ตัวชี้วัด ง 1.1 ม.3/1 อภิปรายขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด ง 1.1 ม.3/2 ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม  
ตัวชี้วัด ง 1.1 ม.3/3 อภิปรายการท างานโดยใช้ทักษะการจัดการเพ่ือการ
ประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด ง 4.1 ม.3/1 อภิปรายการหางานด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
ตัวชี้วัด ง 4.1 ม.3/2 วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ    
ตัวชี้วัด ง 4.1 ม.3/3 ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้อง
กับความรู้ ความถนัดและความสนใจของตนเอง 

คอมพิวเตอร์ ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.3/1 อธิบายหลักการท าโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.3/2 เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.3/3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบที่
เหมาะสมกับลักษณะงาน 
ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.3/4 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรือ
งานที่ท าในชีวิตประจ าวัน ตามหลักการท าโครงงานอย่างมีจิตส านึกและ
ความรับผิดชอบ 



วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
นาฏศิลป์ ตัวชี้วัด ศ 3.1 ม.3/2  ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม

บรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจ าวันและ
ในการแสดง 
ตัวชี้วัด ศ 3.1 ม.3/4  มีทักษะในการแปรความและการสื่อสารผ่านการ
แสดง 
ตัวชี้วัด ศ 3.1 ม.3/5  วิจารณเ์ปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ที่มีความแตกต่าง
กันโดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบนาฏศิลป์ 
ตัวชี้วัด ศ 3.2 ม.3/1  ออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่ง
กาย เพ่ือแสดงนาฏศิลป์และละครที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ  
ตัวชี้วัด ศ 3.1 ม.3/3  แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์ 

ทัศนศิลป์ ตัวชี้วัด ศ 1.1 ม.3/11เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นอย่าง
เหมาะสมและน าไปจัดนิทรรศการ 
ตัวชี้วัด ศ 1.2 ม.3/1 ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อน
คุณค่าของวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัด ศ 1.2 ม.3/2 เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่
ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล 

สุขศึกษา ตัวชี้วัด พ 5.1 ม.3/1 วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อ
สุขภาพและแนวทางป้องกัน 
ตัวชี้วัด พ 5.1 ม.3/2 หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้
หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา 
ตัวชี้วัด พ 5.1 ม.3/4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 
ตัวชี้วัด พ 5.1 ม.3/5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 
ตัวชี้วัด พ 5.1 ม.3/4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 

คริสตศาสตร์ ผลการเรียนรู้ 8.เหตุการณ์ส าคัญในชีวิตนักบญเปาโล อัครสาวกและคุณ
แม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา 
ผลการเรียนรู้ 9.บอกทางการด าเนินชีวิตของท่าน คุณธรรม ลักษณะเด่น
ของนักบญเปาโลอัครสาวกและคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา 
ผลการเรียนรู้ 10.น าแบบอย่างที่ดีในชีวิตของท่านทั้งสองมาปรับ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนเองเพ่ือเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองให้มีความสุข
เพ่ิมข้ึน 



วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
พลศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด พ 3.1 ม.3/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ได้อย่างละ 1 ชนิดโดย
ใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมกับตนเองและทีม 
ตัวชี้วัด พ 3.2 ม.3/3 ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และข้อตกลงในการเล่น
ตามชนิดกีฬาที่เลือกและน าแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนใน
สังคม 
ตัวชี้วัด พ 3.2 ม.3/5 เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการ
ออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจ า 
ตัวชี้วัด พ 3.2 ม.3/4 จ าแนกกลวิธีการรุก การป้องกัน  และใช้ในการเล่น
กีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตาม
สถานการณ์ของการเล่น 

 


