
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล ำนำรำยณ์ 
ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ปลำยภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2560 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 

ภำษำไทยพื้นฐำน ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ม.๔-๖/๒  ตีความ  แปลความและ ขยายความจากเรื่องที่อ่าน 
ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ม.๔-๖/๓  วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุก ๆ ด้านอย่างมีเหตุผล 
ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ม.๔-๖/๔  การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพ่ือ
น าความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ม.๔-๖/๕  วิเคราะห์วิจารณ์แสดงความคิดเห็น โต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่
อ่านและเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล 
ตัวชี้วัด ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการ
วิจารณ์เบื้องต้น 
ตัวชี้วัด ท ๕.๑ ม.๔-๖/๒  วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 
ตัวชี้วัด ท ๕.๑ ม.๔-๖/๓  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดี
และวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ของชาติ 
ตัวชี้วัด ท ๕.๑ ม.๔-๖/๕  รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทาง
ภาษา 

ภำษำไทยเพิ่มเติม ผลการเรียนรู้ ๔ อธิบายเนื้อหาวรรณคดีไทยโดยสังเขปในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี 
และรัตนโกสินทร์ได้ 
ผลการเรียนรู้ ๙ ประเมินค่าทางวรรณคดีไทย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์ในด้านวรรณศิลป์ สังคมและวัฒนธรรมได้     
ผลการเรียนรู้ ๘ วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมได้ 
ผลการเรียนรู้ ๖ บอกค่านิยม ลักษณะชีวิตของคนในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี  และ
รัตนโกสินทร์ได้ 
ผลการเรียนรู้ ๑๐ น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาวรรณคดีไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

คณิตศำสตร์พื้นฐำน ตัวชี้วัด ค 2.1 ม.4–6/1 ใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมในการคาดคะเน
ระยะทางและ ความสูง 
ตัวชี้วัด ค 2.2 ม.4–6/1 แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูงโดยใช้
อัตราส่วน ตรีโกณมิติ 
ตัวชี้วัด ค 2.1 ม.4–6/1 ใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมในการคาดคะเน
ระยะทางและ ความสูง 
ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.4–6/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 



วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
คณิตศำสตร์พื้นฐำน ม.4/1,2 ตัวชี้วัด ค 2.1 ม.4–6/1 ใช้ความรู้ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม ในการคาดคะเน

ระยะทางและความสูง 
ตัวชี้วัด ค 2.2 ม.4-6/1 แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูงโดยใช้
อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.4-6/1 ใช้วิธกีารที่หลากหลายแก้ปัญหา 
ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.4-6/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  
ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.4-6/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน   ได้อย่างเหมาะสม 
ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.4-6/5 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ 
ตัวชี้วัด ค 6.1 ม4-6/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน 

คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ม.4/1,2 ผลการเรียนรู้ที่  5. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับฟังก์ชัน เขียนกราฟของฟังก์ชันและ
สร้างฟังก์ชันจากโจทย์ปัญหา 
ผลการเรียนรู้ที่  6. น าความรู้เรื่องฟังก์ชันไปใช้แก้ปัญหาได้โดยวิธีการที่หลากหลาย 

ฟิสิกส์สำยศิลป์ 1 ม.4/1,3,4,5 ตัวชี้วัด ว 4.2 ม.4-6/1 อธิบายและทดลองความ สัมพันธ์ระหว่างการกระจัด  เวลา 
ความเร็ว  ความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวตรง 
ตัวชี้วัด ว 4.2 ม.4-6/2 สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม 
และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย            
ตัวชี้วัด ว 4.2 ม.4-6/3 อภิปรายผลการสืบค้นและประโยชน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 

ฟิสิกส์พื้นฐำน ม.4/2 ผลการเรียนรู้  9. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
ผลการเรียนรู้ 10. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบวงกลม 
ผลการเรียนรู้ 11. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 

ธรณี-ดำรำศำสตร์สำยศิลป ์1   
ม.4/1,3,4,5 

ตัวชี้วัด ว 6.1 ม.4–6/5 ส ารวจวิเคราะห์และอธิบายการล าดับชั้นหินจากการวางตัว
ของชั้นหิน ซากดึกด าบรรพ์ และโครงสร้างทางธรณีวิทยาเพ่ืออธิบายประวัติความ
เป็นมาของพ้ืนที่ 

ชีววิทยำพื้นฐำน 1 
ม.4/1,3,4,5 

ตัวชี้วัด ว 1.1 ม.4-6/1อธิบายกลไกการรักษาดุลยภาพของน้ าในพืช รักษาดุลยภาพ
ของสัตว์ การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิ  การรักษาดุลยภาพของกรด- เบส กลไก
การควบคุมดุลยภาพของมนุษย์ 
ตัวชี้วัด ว 1.1 ม.4-6/2 กลไกการควบคุมดุลยภาพของมนุษย์ 



วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
เคมีพื้นฐำน ม.4/2  ผลการเรียนรู้  8. บอกเหตุผลที่แสดงว่ามีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารหรือ

พันธะเคมีได้ 
ผลการเรียนรู้  9. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์และระบุชนิดของพันธะโคเวเลนต์ใน
โมเลกุลได้ 
ผลการเรียนรู้  10. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ได้ 
ผลการเรียนรู้  11. ใช้ความรู้เรื่องความยาวพันธะและพลังงานพันธะระบุชนิดของ
พันธะโคเวเลนต์ได้ 
ผลการเรียนรู้  12. ใช้ค่าพลังงานพันธะค านวณหาพลังงานที่เปลี่ยนแปลงของ
ปฏิกิริยาได้ 
ผลการเรียนรู้  13. อธิบายโครงสร้างของสารโคเวเลนต์ที่มีโครงสร้างเรโซแนนซ์ได้ 
ผลการเรียนรู้  14. ท านายรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และเขียนแสดงด้วยโครงสร้างลิว
อิสได้ 
ผลการเรียนรู้  15. อธิบายสภาพขั้วและทิศทางของขั้วของพันธะโคเวเลนต์และของ
โมเลกุลโคเวเลนต์ได้ 
ผลการเรียนรู้  16. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ รวมทั้ง
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลกับจุดหลอมเหลวและจุด
เดือดของสารโคเวเลนต์ได้ 
ผลการเรียนรู้  17. บอกสมบัติที่แตกต่างกันของสารโคเวเลนต์ประเภทโมเลกุลไม่มีขั้ว 
โมเลกุลมีขั้ว และโครงผลึกร่างตาข่ายได้ 
ผลการเรียนรู้  18. อธิบายเกี่ยวกับกฎออกเตต การเกิดไอออน การเกิดพันธะไอออนิก
และโครงสร้างของสารประกอบไอออนิกได้ 
ผลการเรียนรู้  19. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกได้ 
ผลการเรียนรู้  20. อธิบายการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก 
และสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิกได้ 
ผลการเรียนรู้  21. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิได้ 
ผลการเรียนรู้  22. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและใช้ความรู้เรื่องพันธะโลหะอธิบาย
สมบัติของโลหะได้ 



วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
เคมีพื้นฐำน 1 ม.4/1,3,4,5 ผลการเรียนรู้  10. อธิบายเกี่ยวกับกฎออกเตต การเกิดไอออน การเกิดพันธะไอออนิก 

โครงสร้างของสารประกอบไอออนิกเขียนสูตร และเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 
ผลการเรียนรู้  11. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการเกิดสารประกอบ
ไอออนิกสมบัติ และปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 
ผลการเรียนรู้  12. อธิบายเกี่ยวกับการเกิดพันธะ และชนิดของพันธะ โครงสร้างของ
โมเลกุลโคเวเลนต์ เขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ 
ผลการเรียนรู้  13. ส ารวจตรวจสอบและอภิปรายรูปร่างโมเลกุล สภาพขั้วของโมเลกุล 
และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ 
ผลการเรียนรู้  14. อธิบายการเกิดพันธะโลหะ และสมบัติของโลหะ 

ชีววิทยำพื้นฐำน ม.4/2 หน่วยที่ 1 Digestive System and Food breakdown for ATP Synthesis 
ผลการเรียนรู้ 1 เข้าใจ แบ่งประเภท และอธิบายการย่อยได้ 
ผลการเรียนรู้ 2 จ าแนกประเภทการย่อยของสัตว์ได้ 
ผลการเรียนรู้ 3 อธิบายส่วนประกอบและหน้าที่ของทางเดินอาหารของคนได้ 
ผลการเรียนรู้ 4 อธิบาย Aerobic respiration ได้ 
ผลการเรียนรู้ 5 เข้าใจถึง Glycolysis ได้ 
ผลการเรียนรู้ 6 เขา้ใจและอธิบายถึงกระบวนการ Pyruvate Oxidation ได้ 
ผลการเรียนรู้ 7 อธิบาย Krebs cycle ได้ถูกต้อง 
ผลการเรียนรู้ 8 เข้าใจและอธิบาย Electron transportได้ 
ผลการเรียนรู้ 9 อธิบาย Anaerobic respiration ได ้
หน่วยที่ 2 Animal reproduction and Development 
ผลการเรียนรู้ 10 จ าแนกประเภทของการสืบพันธุ์ได้ 
ผลการเรียนรู้ 11 อธิบายวิธีการในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้ 
ผลการเรียนรู้ 12 อธิบายการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์ชั้นสูงได้ 
ผลการเรียนรู้ 13 อธิบายถึงระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ได้ 
ผลการเรียนรู้ 14 การเจริญเติบโตและกราฟการเติบโตของสิ่งมีชีวิตได้ 
ผลการเรียนรู้ 15 อธิบายถึงการเจริญของเอมบริโอของสัตว์ได้ 
ผลการเรียนรู้ 16 อธิบายถึงการเจริญของเอมบริโอของมนุษย์ได้ 
ผลการเรียนรู้ 17 อธิบายการเกิด Metamorphosisได้ 



วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
ภำษำอังกฤษ ตัวชี้วัด ต 1.3 ม. 6/1 พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว 

/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
ตัวชี้วัด ต 1.1 ม.6/2  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง
และบทละครสั้น (Skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
ตัวชี้วัด ต 1.1 ม. 6/4 จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดง
ความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผล
และยกตัวอย่างประกอบ 
ตัวชี้วัด ต 1.1 ม. 6/1 ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือ การใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง 
ค าอธิบายและค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
ตัวชี้วัด ต 1.2 ม. 6/2 เลือกและใช้ค าข้อร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายอย่าง
คล่องแคล่ว 
ตัวชี้วัด ต 1.2 ม.6/3 พูดและแสดงความต้องการเสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์  จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
ตัวชี้วัด ต 2.1 ม.6/1 เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของ
บุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาท สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
ตัวชี้วัด ต 2.1 ม.6/3  เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่าง
เหมาะสม 
ตัวชี้วัด ต 2.2 ม.6/1 อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวน ค า พังเพย สุภาษิต และ บทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
ตัวชี้วัด ต 1.1 ม.6/3  อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างๆที่ อ่านรวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ
ให้สัมพันธ์กับประโยคและ ข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
ตัวชี้วัด ต 1.3 ม.6/2  เขียนและสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์
เรื่อง กิจกรรม ข่าวเหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ 
ตัวชี้วัด ต 1.2 ม.6/4  พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและ
อ่านอย่างเหมาะสม 
ตัวชี้วัด ต.1.2 ม.6/5  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรมประสบการณ์ และข่าว /เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
ตัวชี้วัด ต 1.3 ม.6/1  พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว 
/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็น ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
ตัวชี้วัด ต 1.3 ม.6/3  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์
และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่นสังคมและโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ 
ตัวชี้วัด ต 4.2 ม. 6/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ 
และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ   



วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ผลการเรียนรู้  1. Students will be able to use strategies before, during, 

and after reading to aid in the construction  and enhancement of 
meaning.   
ผลการเรียนรู้  2. Students will be able to learn the assigned vocabulary, 
idioms, and expressions and to understand their meaning.    
ผลการเรียนรู้  4. Students will be able to engage critically and 
constructively in oral exchanges of ideas (i.e. class discussions, peer 
group assignments). 
ผลการเรียนรู้  5. Students will be able to identify major concepts and 
ideas in speeches, discussions, audio and video  presentations. 
ผลการเรียนรู้  6. 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. 

ภำษำฝรั่งเศส ผลการเรียนรู้  2 เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทยในเรื่องเสียง 
สระ พยัญชนะ ค า วลี ประโยค และข้อความง่ายๆและน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
ผลการเรียนรู้  3 เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทยในเรื่องเสียง 
สระ พยัญชนะ ค า วลี ประโยค และข้อความง่ายๆและน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
ผลการเรียนรู้  4 พูด/ เขียนน าเสนอข้อมูลโดยใช้ภาษาง่าย ๆ เพื่อขอและให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวหรือเก่ียวกับบุคคลรอบตัวและชีวิตประจ าวันของตนเอง 

ภำษำจีน ตัวชี้วัด 1 ม. 4/1  ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือ การใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย
และค าบรรยายที่ฟัง และอ่าน 
ตัวชี้วัด 2 ม. 4/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว 
ประสบการณ์สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ ในความสนใจของสังคม และ
สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

กำรงำน ตัวชี้วัด ง 1.1 ม.4-6/2 สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการท างาน
ร่วมกัน                      
ตัวชี้วัด ง 1.1 ม.4-6/3 มีทักษะการจัดการในการท างาน                                                                 
ตัวชี้วัด ง 1.1 ม.4-6/4 มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน                                                  
ตัวชี้วัด ง 1.1 ม.4-6/5 มีทักษะในการท างานแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต                                       
ตัวชี้วัด ง 1.1 ม.4-6/6 มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน    
ตัวชี้วัด ง 1.1 ม.4-6/7 ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพ่ือ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    



วิชำ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
คอมพิวเตอร์ ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.4 – 6/5  แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.4 – 6/6  เขียนโปรแกรมภาษา 
ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.4 – 6/8  ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน 

ดนตรี ตัวชี้วัด ศ 2.2  ม.4-6/1 วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัย
ต่าง ๆ 
ตัวชี้วัด ศ 2.2  ม.4-6/2  วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ 

ทัศนศิลป์ ตัวชี้วัด ศ 1.1  ม.4-6/1 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกด้านอย่างมีเหตุผล 

สุขศึกษำ ตัวชี้วัด  พ 5.1 ม.4-6/1 มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สาร
เสพติดและความรุนแรงเพ่ือสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม 
ตัวชี้วัด พ  5.1 ม.4-6/7 แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี   

พลศึกษำ  
ม.4/1,5 

ตัวชี้วัด  พ 5.1 ม.4/1 มีส่วนรว่มในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพ
ติดและความรุนแรงเพ่ือสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม 
ตัวชี้วัด พ 4.1 ม.4/7 วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพกายและ
สมรรถภาพกลไก 

ประวัติศำสตร์สำกล ตัวชี้วัด ส 4.2  ม.4-6/1  วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดต่อ
ระหว่างโลกตะวันออกกับโลก ตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการ เปลี่ยนแปลงของ
โลก 

สังคม 
 
 
 
 
 

สาระที่ 4 ภูมิศาสตร์  
ตัวชี้วัด ส 5.1 ม.4-6/1 ใช้เครือ่งมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมวิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด ส 5.1 ม.4-6/3 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ 
ตัวชี้วัด ส 5.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งท าให้เกิดปัญหาทาง
กายภาพ หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก 

หน้ำที่พลเมือง ผลการเรียนรู้  8  มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ    
ผลการเรียนรู้  9  รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
ผลการเรียนรู้  10 คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล 
ผลการเรียนรู้  12 เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน         
ผลการเรียนรู้  14 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

คริสตศำสตร ์ ผลการเรียนรู้  4 รู้และเข้าใจต้นก าเนิด ธรรมชาติและวิธีการเผยแผ่พระศาสนาของ
คริสตศาสนจักรสมัยแรกเริ่ม ตระหนักถึงคุณค่าของจิตตารมณ์ วิธีการด าเนินชีวิต 
แบบเรียบง่ายและรักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 


