การวางแผนการวัดผลประเมินผล
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่อรายวิชา ภาษาไทย
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ครูผู้สอน
นางสุวภัทร พูนผล
นางนุช เมืองแก้ว
นางอุไรวรรณ ทองชุม
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
1-9

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการ
สื่อ/แหล่ง
ประเมิน
เรียนรู้
1.บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก 25 1. ใบงาน
หนังสือเรียน
2. แบบฝึกหัด
อินเทอร์เน็ต
3. แบบทดสอบ

ตัวชี้วัด
ท1.1
ท2.1
ท3.1
ท4.1
ท5.1

คะแนนสอบกลางภาค 20
สัปดาห์
ที่
10

ตัวชี้วัด
ท1.1
ท2.1
ท3.1
ท4.1
ท5.1

11-19

ตัวชี้วัด
ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1

คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1.บทละครพูดเรื่องเห็น
20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
แก่ลูก
ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย(เช่น แสดงวิธีทา/เติม
คา/อื่นๆ) จานวน 1 ข้อ

คะแนนหลังกลางภาค 25
สัปดาห์
ที่

รหัสวิชา ท23101
จานวน 1.5 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบการ
สื่อ/แหล่ง
ประเมิน
เรียนรู้
2. นิทานคากลอนเรื่อง 25 1. ใบงาน
หนังสือเรียน
พระอภัยมณี ตอน
2. แบบฝึกหัด
อินเตอร์เน็ต
พระอภัยมณีหนีนาง
3. แบบทดสอบ
ผีเสื้อสมุทร
3.พระบรมราโชวาท

คะแนนสอบปลายภาค 30
สัปดาห์
ที่
20

คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ท 1.1
2. นิทานคากลอนเรื่อง
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
ท 2.1
พระอภัยมณี ตอน พระ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ท 3.1
อภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
จานวน 60 ข้อ
ท 4.1
สมุทร
- แบบทดสอบอัตนัย(เช่น
ท 5.1
3. พระบรมราโชวาท
แสดงวิธีทา/เติมคา/อื่นๆ)
จานวน
1 ข้อ

ชิ้นงานการการท่องบทอาขยาน(เรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสือ้ สมุทร)
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน

ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิน้ งาน
1. เรื่องพระอภัยมณี ตอน
1. ท่องบทอาขยาน งานเดี่ยว
1
พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 2. พูดอภิปราย
งานเดี่ยว
1
2. พูดอภิปราย

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน
หลังจากเรียน
จบบท

การวางแผนการวัดผลประเมินผล
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์ 5
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอน
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ มณีสวาท

รหัสวิชา ส 23105
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ตัวชี้วัด

1-5

ส 4.1 ม.3/1
ม.3/2

6-9

ส 4.2 ม.3/2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ประเมิน
วิธีการทางประวัติศาสตร์ 15 - ใบงาน
- หนังสือแบบเรียน
- แบบทดสอบ รายวิชาประวัติศาสตร์
ย่อย
- powerpoint
- อินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์ต่าง ๆ
ความขัดแย้งและความ
ร่วมมือในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 20

10

- ใบงาน
- แบบทดสอบ
ย่อย
- ชิ้นงานผังมโน
ทัศน์สงครามโลก

- หนังสือแบบเรียน
รายวิชาประวัติศาสตร์
- powerpoint
- อินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์ต่าง ๆ

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.3/1
ม.3/2
ส 4.2 ม.3/2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1. วิธีการทางประวัติศาสตร์
10
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
2. ความขัดแย้งและความ
10
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 2 ข้อ

คะแนนหลังกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ตัวชี้วัด
11 - 19 ส 4.2 ม.3/1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
พัฒนาการของภูมิภาค
25 - ใบงาน
- หนังสือ
- แบบทดสอบย่อย แบบเรียนรายวิชา
ต่างๆของโลก
ประวัติศาสตร์
- powerpoint
- อินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์ต่าง ๆ

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
20

ตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.3/1
ม.3/2
ส 4.2 ม.3/2

ส 4.2 ม.3/1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1. วิธีการทาง
5
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ประวัติศาสตร์
ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
2. ความขัดแย้งและความ
10
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 2 ข้อ
20
3. พัฒนาการของภูมิภาค
ต่างๆของโลก

ชิ้นงาน ผังมโนทัศน์สงครามโลก
หน่วยการเรียนรู้ หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือผล
วิธีการเก็บ
การเรียนรู้/บูรณาการ
คะแนน
ความขัดแย้งและความร่วมมือ เก็บจากชิ้นงาน
ในคริสต์ศตวรรษที่ 20

15

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน หมายเหตุ
ประเภท ชิน้ งาน
เดี่ยว

1

กาหนดเวลาส่งงาน
สัปดาห์ที่ 9 หลังเรียน
จบหน่วยการเรียนรู้
ความขัดแย้งและความ
ร่วมมือใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20

การวางแผนการวัดผลประเมินผล
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่อรายวิชา พระพุทธศาสนา 5
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/ สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูผู้สอน
นางอัญชลี ไชยบรรดิษฐ์
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

รหัสวิชา ส 23103
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อแหล่งเรียนรู้
1-9 ส 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่
25 -การตอบคาถามในชั้น 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
ม.3/1 1 เรือ่ งประวัติและ
เรียน/ใบงาน
พระพุทธศาสนา
ความสาคัญของ
-รายงานผลการสืบค้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ม.3/2 พระพุทธศาสนา
ข้อมูลตามประเด็นที่ 2. หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม
หน่วยการเรียนรู้ที่
กาหนด
3. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
ม.3/4 2 เรื่องพุทธประวัติ
-ชิ้นงาน/ภาระงาน
4. บัตรภาพ
พระสาวก ศาสนิก
-แบบทดสอบหลังเรียน 5. ใบงาน
ม.3/5 ชนตัวอย่าง และ
6. กระดาษชาร์ต และอุปกรณ์
ชาดก
7. ข้อมูลสารสนเทศจาก
เว็บไซต์ (Web Site)
8. ห้องสมุดโรงเรียน
9. ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา
10. ห้องศูนย์บริการข้อมูล
Resource Center
11. ระบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (www.dlit.ac.th)
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
10 ส 1.1
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/4
ม.3/5

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องประวัติและ 20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ 15
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องพุทธประวัติ
คะแนน
พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และ
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 10 ข้อ
ชาดก
5 คะแนน

คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่ ตัวชี้วัด
11-19 ส 1.1
ม.3/3
ม.3/6
ม.3/8
ม.3/9

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการ
สื่อแหล่งเรียนรู้
ประเมิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
25 -การตอบ
1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
พระไตรปิฎกและพุทธ
คาถามในชั้น พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ศาสนสุภาษิต
เรียน/ใบงาน 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
-รายงานผล 2. หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม
การบริหารจิตและการ
การสืบค้น
3. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
เจริญปัญญา
ข้อมูลตาม
4. บัตรภาพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ประเด็นที่
5. ใบงาน
พระพุทธศาสนากับการ
กาหนด
6. กระดาษชาร์ต และอุปกรณ์
แก้ปัญหาและการ
-ชิ้นงาน/
7. ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์
พัฒนา
ภาระงาน
(Web Site)
-แบบทดสอบ 8. ห้องสมุดโรงเรียน
หลังเรียน
9. ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา
10. ห้องศูนย์บริการข้อมูล
Resource Center
11. ระบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(www.dlit.ac.th)

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
20 ส 1.1
ม.3/3
ม.3/6
ม.3/8
ม.3/9

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
พระไตรปิฎกและพุทธ
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ 20 คะแนน
ศาสนสุภาษิต
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 10 ข้อ 10
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
คะแนน
การบริหารจิตและการ
เจริญปัญญา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
พระพุทธศาสนากับการ
แก้ปัญหาและการพัฒนา

ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
วิธีการเก็บคะแนน
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
รายงาน เรื่อง การเผยแผ่
การใช้เกณฑ์การ
พระพุทธศาสนา และความสาคัญ ประเมินชิ้นงาน
ของพระพุทธศาสนา
หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง พุทธประวัติ
ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ศา
สนิกชนตัวอย่าง และชาดก
แผ่นพับ เรื่อง พระไตรปิฎกและ
พุทธศาสนสุภาษิต (งานเดี่ยว)
รายงานผลการปฏิบัติตนในการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา (งาน
เดี่ยว)
อภิปราย เรื่อง พระพุทธศาสนา
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน (งานเดี่ยว)

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน หมายเหตุ
ประเภท ชิ้นงาน
รายงาน
1
งานเดี่ยว

กาหนดเวลา
ส่งงาน
3-4

การใช้เกณฑ์การ
ประเมินชิ้นงาน

สมุด
ความรู้

1

งานเดี่ยว

8-9

การใช้เกณฑ์การ
ประเมินชิ้นงาน
การใช้เกณฑ์การ
ประเมินชิ้นงาน

แผ่นพับ

1

งานเดี่ยว

11-12

รายงาน

1

งานเดี่ยว

15-16

การใช้เกณฑ์การ
ประเมินชิ้นงาน

อภิปราย

1

งานเดี่ยว

18-19

การวางแผนการวัดผลประเมินผล
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา 5 (ภูมิศาสตร์)
จานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอน
นางเพชรินทร์ วงศ์ข้าหลวง นางสาววรปภา ริญาธนันท์
นางสาวนิสากรณ์ ฉิมมี

รหัสวิชา ส23101
จานวน 1 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวจิราพรรณ ประสานวุฒิ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
1-2 ส 5.1 เครื่องมือค้นพบ
5
- แบบทดสอบก่อน - หนังสือเรียน
ม 3/1 โลกใหม่
เรียน
- ใบความรู้
- โทรศัพท์มือถือ (เวลาโลก)
- Google Classroom
3-4 ส 5.1 ท่องดินแดนโลก
5
(สรุปผังความคิด)
- ใบความรู้
ม. 3/2 ใหม่
- ใบงาน
(สภาพแวดล้อม
- www.trueplookpanya.com
ของอเมริกาเหนือ)
- https://youtu.bel
- DLIT
Google Classroom
5-6 ส 5.2 ท่องดินแดนโลก
5
(สรุปผังความคิด)
- ใบความรู้
www.trueplookpanya.com
ม. 3/2 ใหม่
- DLIT
(สภาพแวดล้อม
Google Classroom
ทางกายภาพของ
ทวีปอเมริกาใต้)
7-8 ส 5.1 ท่องดินแดนโลก
5
(สรุปผังความคิด)
- หนังสือเรียน
ม. 3/2 ใหม่
- แผนที่
(สภาพแวดล้อม
- DLIT
ทางกายภาพของ
- Google Classroom
ทวีปอเมริกาใต้)
9
ส 5.1 ทบทวนและ
5
แบบทดสอบ
- หนังสือเรียน
ม. 3/1 ทดสอบหลังเรียน
หลังเรียน
- แผนที่
ม. 3/2 (ท่องดินแดนโลก
- ใบความรู้
ใหม่อมริกาเหนือ)
- โทรศัพท์มือถือ (เวลาโลก)
- https://youtu.bel
- Google Classroom

คะแนนกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
10 ส 5.1
ม. 3/1,
3/2
ส 5.2
ม 3/1,
ม.3/2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
รูปแบบข้อสอบ
- เครื่องมือทาง
20 - แบบทดสอบปรนัย 4
- แบบทดสอบปรนัย 4
ภูมิศาสตร์
ตัวเลือก
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
-ท่องดินแดนโลกใหม่
จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
อเมริการิกาเหนือ
- แบบทดสอบอัตนัย
จานวน 10 ข้อ
จานวน 10 ข้อ

คะแนนหลังสอบกลางภาค
สัปดาห์
ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค

ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
11 ส 5.2 ท่องดินแดนโลกใหม่
5 - ใบงาน
ม. 3/1 (สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของ
ทวีปอเมริกาใต้)
12 ส 5.2 รักษ์โลก
5 -ใบงาน
ม. 3/2 (ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือและทวีป
อเมริกาใต้)
13-14 ส 5.2 รักษ์โลก
5 - วิเคราะห์ข่าว
ม. 3/3 (ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือและทวีป
อเมริกาใต้)
15-16 ส 2.1 เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
5 - ถามตอบ
ม.
วัฒนธรรมและภูมิ
3/2,3 ปัญญาท้องถิ่น

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
- หนังสือเรียน
- แผนที่
- ข่าว
- Google Classroom
- หนังสือเรียน
- ข่าว
- Google Classroom
- หนังสือเรียน
- Google Classroom
- ข่าว
- หนังสือเรียน
- Google Classroom

สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
17-18 ส 2.1
ม. 3/1
,4,5
19

ส 2.1
ม. 3/1-5
ส 5.1
ม. 3/1-2
ส 5.2
ม. 3/1-2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
5 - วิเคราะห์ข่าว
- หนังสือเรียน
(กฎหมายสาคัญของ
สถานการณ์ปัจจุบัน
- ข่าว
ประเทศไทยแนว
- Google Classroom
ทางการดารงชีวิต
อย่างมีความสุข
สรุปเนื้อหาก่อนสอบ
- สรุปผังความคิด
- หนังสือเรียน
ปลายภาค
- ใบความรู้

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์ที่
ตัวชี้วัด
20

ส 5.1
ม. 3/1,
2,3,4,5
ส 1.2
ม 3/1,
2,3,4,5
ชิ้นงาน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบการ
รูปแบบข้อสอบ
ประเมิน
- ท่องดินแดนโลก
20 - แบบทดสอบ
- แบบทดสอบปรนัย 4
ใหม่
ปรนัย 4 ตัวเลือก ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- รักษ์โลก
จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
- เรียนรู้การอยู่
- แบบทดสอบ
จานวน 10 ข้อ
ร่วมกัน
อัตนัย
จานวน 10 ข้อ

สรุปแผนผังความคิด/ป๊อปอัพ
- ท่องดินแดนโลกใหม่
- การเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
ดินแดนโลกใหม่
(ทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้)

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บ
ลักษณะ จานวน
คะแนน
ประเภท ชิ้นงาน
สรุปผังความคิด/ แผนผัง
1
นาเสนอใน
ความคิด/
รูปแบบป็อบอัพ ป็อบอัพ

หมายเหตุ

กาหนด
เวลาส่ง
10 คะแนน สิงหาคม

การวางแผนการวัดผลประเมินผล
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่อรายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี 3
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูผู้สอน
นางสาวณัฎปัณณิกา เอี่ยมต้นวงศ์

รหัสวิชา ว23103
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
1–4
5-9

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ว. 4.1 ม.3/1
1
10
- ใบงาน
- PowerPoint
2
15
- แบบฝึกหัด
- Google
ว. 4.1 ม.3/2
- ชิ้นงาน
Classroom
ว. 4.1 ม.3/3
-ห้องเรียนออนไลน์
http://gg.gg/krugu
g-nbr

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ว. 4.1 ม.3/1
1
20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
2
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
ว. 4.1 ม.3/2
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีทา/
ว. 4.1 ม.3/3
เติมคา/อื่นๆ) จานวน 1 ข้อ

คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
11- 19

ตัวชี้วัด
ว. 4.1 ม.3/1
ว. 4.1 ม.3/2
ว. 4.1 ม.3/3
ว. 4.1 ม.3/4
ว. 4.1 ม.3/5

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
3-4
25 - ใบงาน
- PowerPoint
- แบบฝึกหัด
- หนังสือเรียน
- ชิ้นงาน
- Google
Classroom
-ห้องเรียนออนไลน์
http://gg.gg/krugugnbr

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
20

ตัวชี้วัด
ว. 4.2 ม.3/1
ว. 4.2 ม.3/2
ว. 4.2 ม.3/3
ว. 4.2 ม.3/4
ว. 4.1 ม.3/5

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1-4
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
(เช่น แสดงวิธีทา/เติมคา/อื่นๆ)
จานวน 2 ข้อ

ชิ้นงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาชุมชน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
ว. 4.2
ว. 4.2
ว. 4.2
ว. 4.2
ว. 4.2

ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/5

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน
ตรวจชิ้นงานตาม
สภาพจริง (ส่งผ่าน
เว็บไซต์ google
classroom)

ลักษณะ
ประเภท
ชิ้นงาน

จานวน
ชิ้นงาน
1

หมายเหตุ กาหนดเวลาส่งงาน
1

สัปดาห์สุดท้ายก่อน
สอบปลายภาค

การวางแผนการวัดผลประเมินผล
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์สร้างเสริม5
จานวนชั่วโมง 1 คาบ/สัปดาห์ 20 คาบ/ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูผู้สอน
นางสาวสิริลักษณ์ เพ็ชรศิริ
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

รหัสวิชา ว23205
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
1-7
1-5
- การถ่ายทอดลักษณะ 20 - ใบงาน/แบบฝึก
ทางพันธุกรรม
ทักษะเรื่องการ
8-9
6-8
- คลื่นและแสง
5
ถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม
- แผนผังมโนทัศน์เรื่อง
คลื่น (นักเรียน
สามารถส่งงานทาง
อินเตอร์เน็ตได้)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้/
power point
เรื่องการถ่ายทอด
ลักษะทาง
พันธุกรรม และ
คลื่น

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
10
1-5
- การถ่ายทอดลักษณะ 15 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
ทางพันธุกรรม
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
6-8
- คลื่นและแสง
5
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีทา/เติม
คา/อื่นๆ) จานวน 2 ข้อ
คะแนนหลังกลางภาค

25 คะแนน

สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
11-16
9-13
- คลื่นและแสง(ต่อ)
15 - ใบงาน/แบบฝึก
- ใบความรู้/power
17-19
14-16
- ปฏิสัมพันธ์ในระบบ
10 ทักษะเรื่องแสงและ
pointเรื่องแสง และ
สุริยะ
ปฏิสัมพันธ์ในระบบ
ปฏิสัมพันธ์ในระบบ
สุริยะ
สุริยะ
- แบบจาลองระบบ
- แบบจาลองระบบ
สุริยะหรือปฏิสัมพันธ์ สุริยะ
ในระบบสุริยะ
-วีดิทัศน์

คะแนนสอบปลายภาค

30 คะแนน

สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20
9-13
- คลื่นและแสง(ต่อ)
10
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
14-16
- ปฏิสัมพันธ์ในระบบ
20
ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
สุริยะ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีทา/
เติมคา/อื่นๆ) จานวน 4 ข้อ
ชิ้นงาน แบบจาลองระบบสุริยะหรือปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน
ประเมินจากความ
ถูกต้องของ
แบบจาลอง
ความคิดสร้างสรรค์
ความสวยงาม และ
ความพอเพียง

ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิน้ งาน
แบบจาลอง 1

หมายเหตุ กาหนดเวลา
ส่งงาน
สัปดาห์ที่ 18

การวางแผนการวัดผลประเมินผล
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่อรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 3
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูผู้สอน
นายพุทธิพงษ์ ทิพวาที
นางอาภรณ์ ศิริคณินทร์
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

รหัสวิชา ว 30283
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1- 4 ข้อ1-3
1.โครงงานวิทยาศาสตร์
25 - ทาใบงาน
ตัวอย่างโครงงาน
5-9 ข้อ 5
2.ประเภทของโครงงาน
3.ขั้นตอนการทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
10 ข้อ1-5
1.โครงงานวิทยาศาสตร์
20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
2.ประเภทของโครงงาน
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
3.ขั้นตอนการทาโครงงาน
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีทา/
วิทยาศาสตร์ ประเภท
เติมคา/อื่นๆ) จานวน 2 ข้อ
สิ่งประดิษฐ์
คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
11-19 ข้อ 6-8
1.ตัวแปรและสมมติฐาน
10 -ทาใบงาน
ตัวอย่างโครงงาน
2.การนาเสนอผลงาน
15 -นาเสนอโครงงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ใน
วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20 ข้อ4-11
1.ขั้นตอนการทา
30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
โครงงานวิทยาศาสตร์
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ประเภทสิ่งประดิษฐ์
จานวน40 ข้อ
2.ตัวแปรและสมมติฐาน
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น
3.การนาเสนอโครงงาน
แสดงวิธีทา/เติมคา/อื่นๆ)
วิทยาศาสตร์
จานวน 4ข้อ
ชิ้นงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ( สิ่งประดิษฐ์ )
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
1.โครงงานวิทยาศาสตร์

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บ
คะแนน
สังเกตให้
คะแนนจาก
สิ่งประดิษฐ์
ที่ทาส่ง

ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิน้ งาน
โครงงาน
1

หมายเหตุ กาหนดเวลาส่งงาน
- เมื่อเรียนจบ
บทเรียน

การวางแผนการวัดผลประเมินผล
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูผู้สอน
นางสาวธิดารัตน์ ขะแมสันเทียะ
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
1-3
4-6
7-9

รหัสวิชา ว23201
จานวน 1.5 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบการ
ประเมิน
ผลการเรียนรู้
บทนา
5 - ตรวจแบบฝึกหัด
ที่ 1-2
- ทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
การเคลื่อนที่แนวตรง
10 - ตรวจแบบฝึกหัด
ที่ 3-4
- ทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แรงและกฎการ
10 - ตรวจแบบฝึกหัด
ที่ 5-8
เคลื่อนที่
- ทดสอบหลังเรียน

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้
- เอกสาร
ปร ะ ก อ บก าร
เรียน
-Power point
- ชุ ด อุ ป ก ร ณ์
การทดลอง

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
10 ผลการเรียนรู้ที่ 1-2
บทนา
5
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
ผลการเรียนรู้ที่ 3-4
การเคลื่อนที่แนวตรง
5
30 ข้อ
ผลการเรียนรู้ที่ 5-8 แรงและกฎการเคลื่อนที่
10 - แบบทดสอบอัตนัยแสดงวิธีทา
จานวน 2 ข้อ
คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
11-14
15-19

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
การเคลื่อนที่แบบ
15 - ตรวจแบบฝึกหัด
- เอกสาร
ที่ 9-10
ต่าง ๆ
- ทดสอบหลังเรียน
ประกอบการเรียน
- ชิ้นงาน
- power point
- ชุ ด อุ ป กรณ์ ก าร
ผลการเรียนรู้
สภาพสมดุล
10 - ตรวจแบบฝึกหัด
ทดลอง
ที่ 11-12
- ทดสอบหลังเรียน

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20 ผลการเรียนรู้ที่ การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ 15 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
9 -10
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
ผลการเรียนรู้
สภาพสมดุล
15 - แบบทดสอบอัตนัยแสดงวิธีทาจานวน
2 ข้อ
ที่ 11 - 12
ชิ้นงาน แผนผังความคิดการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่
แบบต่างๆ
ผลการเรียนรู้ที่ 9-10

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บ
คะแนน

ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิน้ งาน
พิ จ ารณาชิ้ น งาน แผนผัง
1
จากเนื้อหา ความ ความคิด
ถูกต้อง เรียบร้อย
สวยงามและตรง
ต่อเวลา

หมายเหตุ กาหนดเวลาส่ง
งาน
-

ภายในสัปดาห์
ที่ 16

การวางแผนการวัดผลประเมินผล
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่อรายวิชา science 5
รหัสวิชา sc 23101
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้สอน
ครูต่างชาติ ( ครูสิริลักษณ์ เพ็ชรศิริ )
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
1-9 ว 1.3
ม.3/1-11
ว 2.1
ม.3/1-2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หน่วยที่ 1 พันธุ
15 - แบบทดสอบก่อนเรียน
- PowerPoint
ศาสตร์
10 - แบบทดสอบเรียนระหว่าง - ใบงาน
หน่วยที่ 2 วัสดุใน
เรียน
- หนังสื่อเรียน
ชีวิตประจาวัน
- แบบทดสอบเรียนหลังเรียน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5
- การตอบคาถามระหว่าง
- เว็ปไซต์ต่างๆที่
เรียน
เกี่ยวข้อง
- การปฏิบัติกิจกรรมการ
- อุปกรณ์ในการ
สืบค้น การทดลอง
ทดลอง
- การอภิปรายรายบุคคล และ - วิดโิ อโรคทางพันธุ
อภิปรายกลุ่ม
ศาสตร์

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
10 ว 1.3 ม.3/1-11 หน่วยที่ 1 พันธุศาสตร์
15 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ว 2.1 ม.3/1-2 หน่วยที่ 2 วัสดุใน
5
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
ชีวิตประจาวัน
- แบบทดสอบอัตนัยจานวน 1 ข้อ

คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
11-20 ว 2.3
ม.3/10-21
ว 3.1
ม.3/1-4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หน่วยที่ 3 คลื่น
15
- แบบทดสอบก่อนเรียน - PowerPoint
และแสง
10
- แบบทดสอบเรียน
- ใบงาน
หน่วยที่ 4 ดารา
ระหว่างเรียน
- หนังสื่อเรียน
ศาสตร์และ
- แบบทดสอบเรียนหลัง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5
อวกาศ
เรียน
- เว็ปไซต์ต่าง ๆ ที่
- การตอบคาถาม
เกี่ยวข้อง
ระหว่างเรียน
- อุปกรณ์ในการทดลอง
- การปฏิบัติกิจกรรมการ - วิดิโอระบบสุริยะ
สืบค้น การทดลอง
- การอภิปรายรายบุคคล
และอภิปรายกลุ่ม

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
21 ว 2.3 ม.
3/10-21
ว 3.1 ม.
3/1-4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
หน่วยที่ 3 คลื่นและแสง
20 -แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
หน่วยที่ 4 ดาราศาสตร์และ
10 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
อวกาศ
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 2 ข้อ

ชิ้นงาน 3 ชิ้น
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
ว 1.3 ม.3/1-11
ว 2.1 ม.3/1-2
ว 2.3 ม.3/13-21

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน

ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิน้ งาน
1.ใบงานพันธุศาสตร์ ใบงาน
1
2.ใบงานวัสดุใน
ใบงาน
1
ชีวิตประจาวัน
3.ใบงานแสง
ใบงาน
1

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน
เมื่อจบบทเรียน
เมื่อจบบทเรียน
เมื่อจบบทเรียน

การวางแผนการวัดผลประเมินผล
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 5
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูผู้สอน
นางสมร เอกจีน
นายมงคล ประเสริฐสังข์
นายนรุตม์ อัฐนาค
นางสาวณัฐรดา ไชยสมร
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
1-9 ว 1.3
ม.3/1-11
ว 2.1
ม.3/1-2

รหัสวิชา ว23101
จานวน 1.5 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หน่วยที่ 1 พันธุ
15 - แบบทดสอบก่อนเรียน - PowerPoint
ศาสตร์
10 - แบบทดสอบเรียน
- ใบงาน
หน่วยที่ 2 วัสดุใน
ระหว่างเรียน
- หนังสื่อเรียน
ชีวิตประจาวัน
- แบบทดสอบเรียนหลัง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5
เรียน
- เว็ปไซต์ต่างๆที่
- การตอบคาถาม
เกี่ยวข้อง
ระหว่างเรียน
- อุปกรณ์ในการ
- การปฏิบัติกิจกรรม
ทดลอง
การสืบค้น การทดลอง - วิดิโอโรคทางพันธุ
- การอภิปรายรายบุคคล ศาสตร์
และอภิปรายกลุ่ม

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
10 ว 1.3 ม.3/1-11
ว 2.1 ม.3/1-2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
หน่วยที่ 1 พันธุศาสตร์
15 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
หน่วยที่ 2 วัสดุใน
5 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
ชีวิตประจาวัน
- แบบทดสอบอัตนัยจานวน 1 ข้อ

คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
11-20 ว 2.3
หน่วยที่ 3 คลื่นและแสง
15 - แบบทดสอบก่อน
- PowerPoint
ม.3/10-21 หน่วยที่ 4 ดาราศาสตร์
10 เรียน
- ใบงาน
ว 3.1
และอวกาศ
- แบบทดสอบเรียน
- หนังสื่อเรียน
ม.3/1-4
ระหว่างเรียน
วิทยาศาสตร์
- แบบทดสอบเรียนหลัง พื้นฐาน 5
เรียน
- เว็ปไซต์ต่าง ๆ ที่
- การตอบคาถาม
เกี่ยวข้อง
ระหว่างเรียน
- อุปกรณ์ในการ
- การปฏิบัติกิจกรรม
ทดลอง
การสืบค้น การทดลอง - วิดิโอระบบสุริยะ
- การอภิปราย
รายบุคคล และ
อภิปรายกลุ่ม
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
21 ว 2.3
หน่วยที่ 3 คลื่นและแสง
20 -แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ม.3/10-21 หน่วยที่ 4 ดาราศาสตร์และ
10 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
ว 3.1
อวกาศ
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 2 ข้อ
ม.3/1-4
ชิ้นงาน 3 ชิ้น
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ
ว 1.3 ม.3/1-11
ว 2.1 ม.3/1-2
ว 2.3 ม.3/13-21

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน
1.ใบงานพันธุศาสตร์
2.ใบงานวัสดุใน
ชีวิตประจาวัน
3.ใบงานแสง

ลักษณะ
ประเภท

จานวน
ชิ้นงาน

หมายเหตุ กาหนดเวลาส่ง
งาน

ใบงาน
ใบงาน

1
1

เมื่อจบบทเรียน
เมื่อจบบทเรียน

ใบงาน

1

เมื่อจบบทเรียน

การวางแผนการวัดผลประเมินผล
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 5
รหัสวิชา ค23101
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
60ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวน 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้สอน
นางศิรินทร์ เอี่ยมเจริญ , นางสาวเนาวรัตน์ ขจิตจรรยา , นางสาวสุภาวดี แรกตั้ง
นางสาวณัฐกานต์ มั่นยา , นางสาวรจนา สืบสาม, นางนุชจรินทร์ ปิยะจันทร์
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
1-3

ตัวชี้วัด

4–6

ค 2.1 ม.3/1
ค 2.1 ม.3/2
ค 1.3 ม.3/3

7–9

ค 1.2 ม.3/1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ประเมิน
พื้นที่ผิวและปริมาตร
10 -แบบฝึกหัด
-แบบทดสอบ
ระบบสมการ
10 -แบบฝึกหัด
-แบบทดสอบ
การแยก
5 -แบบฝึกหัด
ตัวประกอบของพหุนาม
-แบบทดสอบ

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
10 ค 2.1 ม.3/1
ค 2.1 ม.3/2
ค 1.3 ม.3/3
ค 1.2 ม.3/1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- พื้นที่ผิวและปริมาตร
20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
- ระบบสมการ
ตัวเลือก
- การแยกตัวประกอบ
จานวน 24 ข้อ
ของพหุนาม
- แบบทดสอบอัตนัย(เช่น แสดงวิธีทา/เติม
คา/อื่นๆ) จานวน 2 ข้อ

คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ตัวชี้วัด

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้

11–13

ค 1.3 ม.3/2 สมการกาลังสองตัวแปรเดียว

5

14–16

ค 1.2 ม.3/1 ฟังก์ชันกาลังสอง

10

17–19

ค 2.2 ม.3/2 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

10

-แบบฝึกหัด
-แบบทดสอบ
-แบบฝึกหัด
-แบบทดสอบ
-แบบฝึกหัด
-แบบทดสอบ

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20 ค 1.3 ม.3/2 - สมการกาลังสอง
30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ค 1.2 ม.3/1
ตัวแปรเดียว
ตัวเลือก
ค 2.2 ม.3/2 - ฟังก์ชันกาลังสอง
จานวน 24 ข้อ
- อัตราส่วนตรีโกณมิติ
- แบบทดสอบอัตนัย(เช่น แสดงวิธีทา/
เติมคา/อื่นๆ) จานวน 2 ข้อ
ชิ้นงานสรุปสูตรคณิตศาสตร์ ม. 3 ภาคเรียนที่ 1
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
- พื้นที่ผิวและปริมาตร
- ระบบสมการ
- การแยกตัวประกอบของพหุนาม
- สมการกาลังสองตัวแปรเดียว
- ฟังก์ชันกาลังสอง
- อัตราส่วนตรีโกณมิติ

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บ
คะแนน
1. ความถูกต้อง
ของเนื้อหา
2. ความน่าสนใจ
3. ความคิด
สร้างสรรค์

ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิน้ งาน
งานกลุ่ม 2
1
– 3 คน

หมายเหตุ กาหนดเวลาส่ง
งาน
สัปดาห์ที่ 17

การวางแผนการวัดผลประเมินผล
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เข้มข้น 5
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้สอน
นางสาวดวงกมล ลิภูนนท์
นางอัชฉรา จิตต์พุทธคุณ
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ผลการเรียนรู้

รหัสวิชา ค23203
จานวน 1.5 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้

คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1–3

ข้อที่ 1

-กรณีที่สอง

10

-แบบฝึกหัด
-แบบทดสอบ

4–9

ข้อที่ 2

-การแยกตัวประกอบของ
พหุนาม

15

-แบบฝึกหัด
-แบบทดสอบ

- เอกสาร
ประกอบ
การเรียนรู้
- เอกสาร
ประกอบ
การเรียนรู้

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
10
ข้อที่ 1
-กรณ์ที่สอง
20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ข้อที่ 2
-การแยกตัวประกอบของ
ตัวเลือก
พหุนาม
จานวน 20 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย(เช่น แสดงวิธีทา/
เติมคา/อื่นๆ) จานวน 2 ข้อ
คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ผลการเรียนรู้

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้

คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้

11–13

ข้อที่ 3

-สมการกาลังสอง

10

-แบบฝึกหัด
-แบบทดสอบ

14–19

ข้อที่ 4

-พาราโบลา

15

-แบบฝึกหัด
-แบบทดสอบ

-เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรู้
-เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรู้

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ข้อที่ 3
-สมการกาลังสอง
30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
ข้อที่ 4
-พาราโบลา
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 20 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย(เช่น
แสดงวิธีทา/เติมคา/อื่นๆ)
จานวน 2 ข้อ

ชิ้นงานสรุปสูตรคณิตศาสตร์ ม. 3 ภาคเรียนที่ 1
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
-กรณฑ์ที่สอง
-การแยกตัวประกอบของพหุ
นาม
-สมการกาลังสอง
-พาราโบลา

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บ
คะแนน

ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิน้ งาน
1. ความถูกต้อง งาน
1
ของเนื้อหา
กลุ่ม 2
2. ความ
– 3 คน
น่าสนใจ
3. ความคิด
สร้างสรรค์

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน
สัปดาห์ที่ 17

การวางแผนการวัดผลประเมินผล
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์สร้างเสริม 5
รหัสวิชา ค23205
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวน 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้สอน
นางศิรินทร์ เอี่ยมเจริญ , นางสาวเนาวรัตน์ ขจิตจรรยา , นางสาวสุภาวดี แรกตั้ง
นางสาวณัฐกานต์ มั่นยา , นางสาวอิสราภรณ์ สิงห์ราชู , นางสาวรจนา สืบสาม
นางนุชจรินทร์ ปิยะจันทร์
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1-3

ข้อที่ 1
ข้อที่ 2

พื้นที่ผิวและปริมาตร

10

-แบบฝึกหัด
-แบบทดสอบ

4–6

ข้อที่ 3

ระบบสมการ

10

-แบบฝึกหัด
-แบบทดสอบ

7–9

ข้อที่ 4

การแยกตัวประกอบ
ของพหุนาม

5

-แบบฝึกหัด
-แบบทดสอบ

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ผลการเรียนรู้
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- พื้นที่ผิวและปริมาตร
20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
- ระบบสมการ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
- การแยกตัวประกอบของพหุ
จานวน 24 ข้อ
นาม
- แบบทดสอบอัตนัย
(เช่น แสดงวิธีทา/เติมคา/อื่นๆ)
จานวน 2 ข้อ

คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ผลการเรียนรู้

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้

คะแนน

รูปแบบการประเมิน

11 –
13

ข้อที่ 5

สมการกาลังสอง
ตัวแปรเดียว

5

-แบบฝึกหัด
-แบบทดสอบ

14 –
16

ข้อที่ 6

ฟังก์ชันกาลังสอง

10

-แบบฝึกหัด
-แบบทดสอบ

17 –
19

ข้อที่ 7

อัตราส่วตรีโกณมิติ

10

-แบบฝึกหัด
-แบบทดสอบ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ผลการเรียนรู้
20
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6
ข้อที่ 7

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- สมการกาลังสอง
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวแปรเดียว
ตัวเลือก
- ฟังก์ชันกาลังสอง
จานวน 24 ข้อ
- อัตราส่วนตรีโกณมิติ
- แบบทดสอบอัตนัย
(เช่น แสดงวิธีทา/เติมคา/อื่นๆ)
จานวน 2 ข้อ

ชิ้นงานสรุปสูตรคณิตศาสตร์ ม. 3 ภาคเรียนที่ 1
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บ
คะแนน

ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิน้ งาน
- พื้นที่ผิวและปริมาตร
1. ความถูกต้อง งานกลุ่ม
1
- ระบบสมการ
ของเนื้อหา
2–3
- การแยกตัวประกอบของพหุนาม 2. ความ
คน
- สมการกาลังสองตัวแปรเดียว น่าสนใจ
- ฟังก์ชันกาลังสอง
3. ความคิด
- อัตราส่วนตรีโกณมิติ
สร้างสรรค์

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน
สัปดาห์ที่ 17

การวางแผนการวัดผลประเมินผล
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่อรายวิชา การงาน 3
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ครูผู้สอน
นางสาวกรองกาญจน์ ขาวทอง
นางศิริรักษ์ สมพงษ์
นางสาววรรณา ชูไสว
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
1 – 4 ง 1.1 ม.3/1
5-9
ง 1.1 ม.3/2
ง 1.1 ม.3/3

รหัสวิชา ง23101
จานวน 1.0 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบการประเมิน
1
10
- ใบงาน (5 คะแนน)
2
20
- แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
(5 คะแนน)
- ชิ้นงาน (จัดอาหารในชั้นเรียน
พร้อมรายงาน
(20คะแนน)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- PowerPoint
- หนังสือเรียน
- อินเทอร์เน็ต

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
10 ง 1.1 ม.3/1
ง 1.1 ม.3/2
ง 1.1 ม.3/3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
1
จานวน 30 ข้อ
2
20
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีทา/เติมคา/
3
อื่นๆ) จานวน 5 ข้อ

คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
11- 19 ง 1.1 ม.3/1
ง 1.1 ม.3/2
ง 1.1 ม.3/3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบการประเมิน
- ใบงาน (10 คะแนน)
- แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
3-4
30
(10 คะแนน)
- ชิ้นงาน (ถุงผ้า10คะแนน)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- PowerPoint
- หนังสือเรียน
- อินเทอร์เน็ต

คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20 ง 1.1 ม.3/1, ง 1.1
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
ม.3/2, ง 1.1 ม.3/3
- แบบทดสอบอัตนัย
ง 2.1 ม.3/1, ง 2.1
4-7
20
(เช่น แสดงวิธีทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน
ม.3/2, ง 2.1 ม.
5 ข้อ
3/3
ชิ้นงาน จัดอาหารสารับ , เย็บถุงผ้าเอนกประสงค์
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บ
คะแนน

1. จัดอาหารสารับ

ตรวจชิ้นงาน
ตามสภาพจริง

2. เย็บถุงผ้าเอนกประสงค์

ตรวจชิ้นงาน
ตามสภาพจริง

ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิน้ งาน
จัดอาหาร
1
4 ภาค
สิ่งของ
เครื่องใช้
(ถุงผ้า)

1 ใบ

หมาย
เหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน

งานกลุ่ม ส่งในชั่วโมงเรียน

งานเดี่ยว สัปดาห์ก่อนสอบ
กลางภาค

การวางแผนการวัดผลประเมินผล
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่อรายวิชา ศิลปะ 4
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ครูผู้สอน
นางสาวพรพรรณ ปิติภัทรภิญโญ
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 40 คะแนน

รหัสวิชา ศ23101
จานวน 1 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
1-2 ศ 3.1 ม.3/1,
ม.3/7
3-4 ศ 3.1 ม.3/2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
3
สอบเก็บคะแนน
powerpoint
ละคร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
5
สอบเก็บคะแนน
powerpoint
นาฏยศัพท์และภาษาท่า
5-6 ศ 3.1 ม.3/5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10
5
สอบเก็บคะแนน
powerpoint
การเปรียบเทียบ
องค์ประกอบของนาฏศิลป์
7-8 ศ 3.1 ม.3/3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11
2
สอบเก็บคะแนน
powerpoint
การแสดงนาฏศิลป์
9-10 ศ 3.1 ม.3/4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12
5
สอบเก็บคะแนน
powerpoint
การประดิษฐ์ท่ารา
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
11
ศ 3.1 ม.3/1,ม.3/7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
10 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
ละคร
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ศ 3.1 ม.3/2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 1 ข้อ
นาฏยศัพท์และภาษาท่า
ศ 3.1 ม.3/2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10
การเปรียบเทียบ
องค์ประกอบของนาฏศิลป์
ศ 3.1 ม.3/3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11
การแสดงนาฏศิลป์
ศ 3.1 ม.3/4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12
การประดิษฐ์ท่ารา

คะแนนหลังกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
12-13 ศ 3.1 ม.3/6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13
5
สอบเก็บคะแนน
powerpoint
ศ 3.2 ม.3/1 สร้างสรรค์การแสดง
14-16 ศ 3.2 ม.3/2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14
5
สอบเก็บคะแนน
powerpoint
,ม.3/3
นาฏศิลป์และการละคร
17-19 ศ 3.1 ม.3/2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 15
10
สอบเก็บคะแนน
Powerpoint
ราวงมาตรฐาน
คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ศ 3.1 ม.3/6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13
10
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
ศ 3.2 ม.3/1
สร้างสรรค์การแสดง
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน.............ข้อ
ศ 3.2 ม.3/2 ,ม.3/3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น
นาฏศิลป์และการละคร
แสดงวิธีทา/เติมคา/อื่นๆ)
ศ 3.1 ม.3/2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 15
จานวน...........ข้อ
ราวงมาตรฐาน

ชิ้นงาน วิดิโอการประดิษฐ์ท่าราประกอบเพลงไทยสากล
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13
สร้างสรรค์การแสดง
ศ 3.1 ม.3/6
ศ 3.2 ม.3/1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
นาฏยศัพท์และภาษาท่า
ศ 3.1 ม.3/2

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บ
คะแนน

ลักษณะ
ประเภท
คะแนนรายกลุ่มๆ วิดิโอ
ละ 6-7 คน

จานวน
ชิ้นงาน
1

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน
หลังสอบกลาง
ภาค

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
ชื่อรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ 23101
จานวนชั่วโมง.2...ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวน 1.0 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้สอน
นายกุณฑณ เดชดี
นางสาวจุฑามาศ จันนาวัน
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ตัวชี้วัด

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้

พ1.1
การเจริญเติบโตและ
ม.3/1,3/2,3/3 พัฒนาการแต่ละช่วงวัย

10

- ใบงานที่ 1
- ใบงานที่ 2

- PowerPoint

พ2.1
ม.3/1,3/2,3/3

10

- จัดทาป้ายนิเทศก์

- PowerPoint

ชีวิตและครอบครัว

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
พ1.1
การเจริญเติบโตและ
5
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
ม.3/1,3/2,3/3
พัฒนาการแต่ละช่วงวัย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน....
36....ข้อ
พ2.1
ชีวิตและครอบครัว
5
- แบบทดสอบอัตนัย(เช่น แสดง
ม.3/1,3/2,3/3
วิธีทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน..
4..ข้อ
พ 3.1
เข้าใจ มีทักษะในการ
10
ม.3/1,3/2,3/3
เคลื่อนไหว กิจกรรมทาง
กาย การเล่นเกมและกีฬา

คะแนนหลังกลางภาค 40 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการ สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ประเมิน
พ 3.1
การเล่นกีฬา
20
- ทักษะ
- อุปกรณ์กีฬา
ม.
ทางด้านกีฬา
3/1,3/2,3/3,3/4,3/5
พ3.2
ม.3/1,3/2,3/3

การสร้างเสริมสุขภาพ

20

- ทักษะ
ทางด้านกีฬา

- อุปกรณ์กีฬา

คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
พ1.1
การเจริญเติบโตและ
5
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
ม.3/1,3/2,3/3
พัฒนาการแต่ละช่วงวัย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน...
36...ข้อ
พ 2.1
ชีวิตและครอบครัว
5
- แบบทดสอบอัตนัย(เช่น แสดง
ม.3/1,3/2,3/3
วิธีทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน...
4....ข้อ
พ 3.1
เข้าใจ มีทักษะในการ
5
ม.3/1,3/2,3/3,3/4,3/5
เคลื่อนไหว กิจกรรมทาง
กาย การเล่นเกมและกีฬา
พ3.2
ม.3/1,3/2,3/3

การสร้างเสริมสุขภาพ

5

ชิ้นงาน 3 (บอกชื่อชิ้นงาน)
1. กระโดดเชือก 12,000 ครั้ง
2. เต้นตาราง 9 ช่อง จานวน 9 แบบ
3. คัดแผนที่ชีวิตพ่อ 36 ข้อ
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน

พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่า - คัดแผนที่ชีวิตพ่อ
ตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา
และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการ
เคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย
การเล่นเกม และกีฬา

- กระโดดเชือก
12,000 ครั้ง
หรือ เต้นตาราง 9
ช่อง จานวน 9 แบบ

ลักษณะ
ประเภท
- การคัด
ข้อความ

จานวน
ชิ้นงาน
1

- ทักษะการ
ปฏิบัติ

1

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน
กรกฎาคม

ก่อนหมดภาค
เรียนที่ 1

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5
รหัสวิชา อ23101
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวน 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้สอน
นางสาวกัญฐภา เต่าสุวรรณ, นายปิยะพงษ์ ไชยเพียร, นางสาวจินตหรา หนองบัว
นางสาวภุมรินทร์ เกตุมณี, นายธีระศักดิ์ ต้นกัลยา
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรูใ้ นการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่
ตัวชีว้ ัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1 - 3 ต 1.1 ม.3/4, How Often Do You
10 1.ข้อสอบรายหน่วย
หนังสือเรียน New
ต 1.2 ม.3/4, Work Out?
20 ข้อ 10 คะแนน
World 3
ต 1.2 ม.3/5,
2. แบบฝึกหัดรายหน่วย
ต 1.3 ม.3/1,
ต 2.1 ม.3/1,
ต 2.2 ม.3/1,
ต 3.1 ม.3/1,
ต 4.1 ม.3/1
4-6 ต 1.1 ม.3/4, Don’t Worry! Be
10 1.ข้อสอบรายหน่วย
หนังสือเรียน New
ต 1.2 ม.3/1, Happy.
20 ข้อ 10 คะแนน
World 3
ต 1.2 ม.3/2,
2. แบบฝึกหัดรายหน่วย
ต 1.2 ม.3/3,
ต 1.2 ม.3/5,
ต 1.3 ม.3/1,
ต 1.3 ม.3/3 ,
ต 2.1 ม.3/1,
ต 3.1 ม.3/1,
ต 4.1 ม.3/1
7-9 ต 1.1 ม.3/3, What Do We Need?
5
1.ข้อสอบรายหน่วย
หนังสือเรียน New
ต 1.1 ม.3/4,
20 ข้อ 10 คะแนน
World 3
ต 1.2 ม.3/1,
2. แบบฝึกหัดรายหน่วย
ต 1.3 ม.3/1,
ต 2.1 ม.3/3,
ต 2.2 ม.3/1,
ต 3.1 ม.3/1,
ต 4.1 ม.3/1

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ต 1.1 ม.3/4, ต 1.2 ม.3/1,
ต 1.2 ม.3/2, ต 1.2 ม.3/3,
ต 1.2 ม.3/5, ต 1.3 ม.3/1,
ต 1.3 ม.3/3, ต 2.1 ม.3/1,
ต 3.1 ม.3/1, ต 4.1 ม.3/1

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน

รูปแบบข้อสอบ

1. How Often Do
You Work Out?
2. Don’t Worry! Be
Happy.
3. What Do We
Need?

20

- แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย แบบ
เขียนโครงสร้างประโยค
จานวน 5-10 ข้อ

คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการ
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เรียนรู้
11-13 ต 1.1 ม.3/3, ต 1.1 ม.3/4, Going
10
1.ข้อสอบรายหน่วย
หนังสือเรียน
ต 1.2 ม.3/3, ต 1.2 ม.3/4, Shopping
20 ข้อ 5 คะแนน New World 3
ต 1.2 ม.3/5, ต 1.3 ม.3/1,
2.แบบฝึกหัดราย
ต 1.3 ม.3/3, ต 2.1 ม.3/3,
หน่วย
ต 2.2 ม.3/1, ต 2.2 ม.3/2,
ต 3.1 ม.3/1, ต 4.1 ม.3/1,
ต 4.2 ม.3/2

สัปดาห์
ที่

14-16 ต 1.1 ม.3/2, ต 1.1 ม.3/4,
ต 1.2 ม.3/1, ต 1.2 ม.3/4,
ต 1.3 ม.3/1, ต 2.1 ม.3/1,
ต 3.1 ม.3/1, ต 4.1 ม.3/1,
ต 4.2 ม.3/2

Did You
Have a
Good
Time?

10

1.ข้อสอบรายหน่วย
20 ข้อ 5 คะแนน
2. แบบฝึกหัดราย
หน่วย

หนังสือเรียน
New World 3

17-19 ต 1.1 ม.3/4, ต 1.2 ม.3/1,
ต 1.3 ม.3/1, ต 2.2 ม.3/1,
ต 3.1 ม.3/1, ต 4.1 ม.3/1,
ต 4.2 ม.3/1

Accidents
Happen!

5

1.ข้อสอบรายหน่วย
20 ข้อ 5 คะแนน
2. แบบฝึกหัดราย
หน่วย

หนังสือเรียน
New World 3

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด/ผลการ
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
เรียนรู้
ต 1.1 ม.3/2,
4. Going Shopping
30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
ต 1.1 ม.3/4,
5. Did You Have a Good
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ต 1.2 ม.3/1,
Time?
จานวน 50 ข้อ
ต 1.2 ม.3/4,
6. Accidents Happen!
- แบบทดสอบอัตนัย แบบ
ต 1.3 ม.3/1,
เขียนโครงสร้างประโยค
ต 2.1 ม.3/1,
จานวน 5-10 ข้อ
ต 3.1 ม.3/1,
ต 4.1 ม.3/1,
ต 4.2 ม.3/2

ชิ้นงาน Household Account
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
Going Shopping
ต 1.1 ม.3/3, ต 1.1 ม.3/4,
ต 1.2 ม.3/3, ต 1.2 ม.3/4,
ต 1.2 ม.3/5, ต 1.3 ม.3/1,
ต 1.3 ม.3/3, ต 2.1 ม.3/3,
ต 2.2 ม.3/1, ต 2.2 ม.3/2,
ต 3.1 ม.3/1, ต 4.1 ม.3/1,
ต 4.2 ม.3/2

วิธีการเก็บคะแนน
1.ความถูกต้องชิ้นงาน
ตามกาหนด
2.ความถูกต้องของ
คาศัพท์และไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ
3.ความน่าใจสนของ
งานชิ้นงาน
4.มีคุณลักษณะ
ประหยัดและอดออม

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน
บัญชี
1 ชิ้นงาน
รายรับ- 5 คะแนน
รายจ่าย
ภาษาอัง
กฤษ

หมายเหตุ กาหนดเวลา
ส่งงาน
สามารถ ชิ้นงานส่ง
ปรับแก้ไข ก่อนการสอบ
งานได้
ปลายภาค
ตามเวลา
ที่กาหนด

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6
รหัสวิชา อ23102
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวน 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้สอน
นางสาวกัญฐภา เต่าสุวรรณ, นายปิยะพงษ์ ไชยเพียร, นางสาวจินตหรา หนองบัว
นางสาวภุมรินทร์ เกตุมณี, นายธีระศักดิ์ ต้นกัลยา
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
1-3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการ คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้
เรียนรู้
ต 1.1 ม.3/2,ต 1.1 ม.3/4, Have You
10
1.ข้อสอบรายหน่วย
หนังสือเรียน
ต 1.2 ม.3/1, ต 1.2 ม.3/5, Ever?
20 ข้อ 10 คะแนน New World 3
ต 1.3 ม.3/1,ต 3.1 ม.3/1,
2. แบบฝึกหัดราย
ต 4.2 ม.3/1
หน่วย

4-6

ต 1.1 ม.3/2,ต 1.1 ม.3/4, It’s
ต 1.2 ม.3/4, ต 1.3 ม.3/1, Amazing!
ต 3.1 ม.3/1, ต 4.2 ม.3/1

10

7-9

ต 1.1 ม.3/2,ต 1.1 ม.3/4, Main
ต 1.2 ม.3/1, ต 1.2 ม.3/4, Clause.
ต 1.3 ม.3/1,ต 3.1 ม.3/1,
ต 4.1 ม.3/1, ต 4.2 ม.3/1

5

1.ข้อสอบรายหน่วย
20 ข้อ 10 คะแนน
2. แบบฝึกหัดราย
หน่วย
1.ข้อสอบรายหน่วย
20 ข้อ 10 คะแนน
2. แบบฝึกหัดราย
หน่วย

หนังสือเรียน
New World 3
หนังสือเรียน
New World 3

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ต 1.1 ม.3/2,ต 1.1 ม.3/4,
ต 1.2 ม.3/1, ต 1.2 ม.3/4,
ต 1.2 ม.3/5, ต 1.3 ม.3/1,
ต 3.1 ม.3/1, ต 4.1 ม.3/1,
ต 4.2 ม.3/1

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน

รูปแบบข้อสอบ

1. Have You Ever?
2. It’s Amazing!
3. Main Clause.

20

- แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย แบบเขียน
โครงสร้างประโยค จานวน 510 ข้อ

คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
สัปดาห์
รูปแบบการ
สื่อ/แหล่ง
ที่
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
ประเมิน
เรียนรู้
11-13 ต 1.1 ม.3/2, ต 1.2 ม.3/4,
Leave My
10 1.ข้อสอบราย หนังสือเรียน
ต 1.2 ม.3/1, ต 1.2 ม.3/3,
Things Alone!
หน่วย 20 ข้อ New World 3
ต 1.2 ม.3/4, ต 1.2 ม.3/5,
5 คะแนน
ต 1.3 ม.3/1, ต 1.3 ม.3/2,
2.แบบฝึกหัด
ต 3.1 ม.3/1, ต 4.1 ม.3/1,
รายหน่วย
ต 4.2 ม.3/1
14-16 ต 1.1 ม.3/1, ต 1.1 ม.3/2,
What Should I
10 1.ข้อสอบราย หนังสือเรียน
ต 1.1 ม.3/4, ต 1.2 ม.3/2,
Do?
หน่วย
New World 3
ต 1.2 ม.3/4, ต 1.3 ม.3/1,
20 ข้อ 5
ต 2.1 ม.3/1, ต 2.1 ม.3/2,
คะแนน
ต 2.2 ม.3/2, ต 3.1 ม.3/1,
2. แบบฝึกหัด
ต 4.1 ม.3/1, ต 4.2 ม.3/1
รายหน่วย
17-19 ต 1.1 ม.3/4, ต 1.2 ม.3/4,
ต 1.2 ม.3/5, ต 1.3 ม.3/1,
ต 2.1 ม.3/1, ต 2.1 ม.3/2,
ต 2.2 ม.3/2, ต 3.1 ม.3/1,
ต 4.1 ม.3/1, ต 4.2 ม.3/1

Will You Miss
Me?

5

1.ข้อสอบราย หนังสือเรียน
หน่วย
New World 3
20 ข้อ 5
คะแนน
2. แบบฝึกหัด
รายหน่วย

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20

ต 1.1 ม.3/1, ต 1.1 ม.3/2,
ต 1.1 ม.3/4, ต 1.2 ม.3/1,
ต 1.2 ม.3/4, ต 1.2 ม.3/5,
ต 1.3 ม.3/1, ต 1.3 ม.3/2,
ต 3.1 ม.3/1, ต 4.1 ม.3/1,
ต 4.2 ม.3/1

4. Leave My Things
Alone!
5. What Should I Do?
6. Will You Miss Me?

30

- แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 50 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย แบบ
เขียนโครงสร้างประโยค
จานวน 5-10 ข้อ

ชิ้นงาน Healthy Menu
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/
วิธีการเก็บคะแนน
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11
1.ความถูกต้อง
What Should I Do?
ชิ้นงานตามกาหนด
ต 1.1 ม.3/3, ต 1.1 ม.3/4, 2.ความถูกต้องของ
ต 1.2 ม.3/3, ต 1.2 ม.3/4, คาศัพท์และ
ต 1.2 ม.3/5, ต 1.3 ม.3/1, ไวยากรณ์
ต 1.3 ม.3/3, ต 2.1 ม.3/3, ภาษาอังกฤษ
ต 2.2 ม.3/1, ต 2.2 ม.3/2, 3.ความน่าใจสนของ
ต 3.1 ม.3/1, ต 4.1 ม.3/1, งานชิ้นงาน
ต 4.2 ม.3/2
4.อธิบายลักษณะ
และส่วนประกอบ
ของเมนูเพื่อสุขภาพ

ชิ้นงาน

หมายเหตุ
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน
แผนผัง
1 ชิ้นงาน สามารถ
เมนูอาหาร 5 คะแนน ปรับแก้ไข
เพื่อสุภาพ
งานได้ตาม
เวลาที่
กาหนด

กาหนดเวลา
ส่งงาน
ชิ้นงานส่ง
ก่อนการสอบ
ปลายภาค

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
ชื่อรายวิชา
ภาษาจีนพื้นฐาน 3
รหัสวิชา จ 23201
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวน 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้สอน
ครูพิราอร จันทร์เปรม
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1-3 ต1.3 ม 3/2 1. แนะนาตนเอง
10
แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
Self-Introduction in
เอกสารประกอบการ
Chinese Mandarin
เรียน
4-5 ต1.3 ม 3/1 2. คุณชื่ออะไร
5
แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
What Is Your Name in
เอกสารประกอบการ
Chinese
เรียน
6-7 ต2.2 ม 3/1 3. สัญชาติและประเทศ
5
แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
Nationalities in Chinese
เอกสารประกอบการ
| Country Names in
เรียน
Chinese

8-9

ต1.1 ม 3/3 4. ตัวเลข 1-10 ,1-100
Chinese Numbers 1 to 10,
1 to 20 and 1 to 100

5

แบบทดสอบ

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการ
เรียน

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
10 ต 1.1 ม 3/3,
Unit 1 - 4
20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
ต 1.3 ม 3/1,
4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
ต 1.3 ม 3/2
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แปลคาศัพท์/เติมคา/
อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ

คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ตัวชี้วัด

11-12 ต 1.1 ม
3/3
13-14 ต 1.1 ม
3/3
15-16 ต 1.3 ม
3/1
17-19 ต 1.3 ม
3/1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ประเมิน
5. คุณอายุเท่าไร
5
แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
How Old Are You in Chinese
เอกสารประกอบการ
เรียน
6. คุณชอบดื่มอะไร
5
แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
What do you like to
เอกสารประกอบการ
drink?
เรียน
7. วันในสัปดาห์
5
แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
Day of week
เอกสารประกอบการ
เรียน
8. คุณเกิดวันอะไร
10
แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
What is your birthday
เอกสารประกอบการ
เรียน

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
20 ต 1.1 ม 3/3,
ต 1.3 ม 3/1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
Unit 5 - 8
30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แปลคาศัพท์/เติม
คา/อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ

ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
ชิ้นงาน
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด วิธีการเก็บคะแนน
หมายเหตุ
ลั
ก
ษณะ
จ
านวน
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
ประเภท ชิ้นงาน
-

กาหนดเวลาส่ง
งาน
-

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
ชื่อรายวิชา
ภาษาจีนพื้นฐาน 4
รหัสวิชา จ 23202
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวน 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้สอน
ครูพิราอร จันทร์เปรม
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1-3 ต 1.2 ม 3/5 9. ภาษาจีนยากไหม
10
แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
Is Chinese difficult?
เอกสารประกอบการ
เรียน
4-5

ต 1.1 ม 3/3 10. หมายเลขโทรศัพท์
ของคุณคืออะไร

5

แบบทดสอบ

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการ
เรียน
บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการ
เรียน
บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการ
เรียน

What is your phone
number?

6-7

ต 1.3 ม 3/1 11. คาตรงข้าม
Antonym word

5

แบบทดสอบ

8-9

ต 1.3 ม 3/1 12. เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
Clothing

5

แบบทดสอบ

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
10 ต 1.2 ม 3/5,
ต 1.3 ม 3/1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
Unit 9 – 12
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แปลคาศัพท์/
เติมคา/อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ

คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ตัวชี้วัด

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน รูปแบบการประเมิน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

11-13 ต 1.3 ม 3/1 13. ไปโรงเรียน
Go to school

5

แบบทดสอบ

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการ
เรียน

14-15 ต 1.1 ม 3/3 14. วันนี้ฉันมีความสุข

5

แบบทดสอบ

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการ
เรียน

5

แบบทดสอบ

10

แบบทดสอบ

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการ
เรียน
บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการ
เรียน

I am very happy
today

16-17 ต 1.1 ม 3/3 15. กิจกรรมยามว่าง
ของฉัน

My hobby
18-19 ต 1.1 ม 3/3 16. การเดินทาง
Transportation

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
20 ต 1.1 ม 3/3,
ต 1.3 ม 3/1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
Unit 13 – 16
30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แปล
คาศัพท์/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 10
ข้อ

ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ

วิธีการเก็บ
คะแนน

-

-

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิน้ งาน
-

หมาย
เหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน

-

-

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูผู้สอน
Mister Goodenough

รหัสวิชา อ23201
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

UNIT

SCOPE

FUNCTIONS

GRAMMAR

LANGUAGE

VOCABULARY

PRONUN
CIATION
Vowel + r

READING

1

How
often
do you
work
out?

Frequency
adverbs
and
expression,
Gerunds as
objects of
verbs

How often
do you
exercise? I
go to the
gym three
times a
week.

Everyday
activities. +
Conversation

2

Don’t
Worry!
Be
happy.

Speaks
about how
often one
does
everyday
activities
also
expresses
likes and
dislikes.
This talks
about
emotions,
to make
suggestions
, to give
reasons

Negative
questions
with why
Why?/beca
use
Intensifiers:
very, so, a
little

Why don’t
you take a
rest? Why
are you
smiling?
because
I’m happy
She is very
worried

Emotions
Animals. +
Conversation

Stress in
two
syllabuses

3

What
do we
need?

Talking
about food,
recipes and
diet. Also
talking
about
things one
needs and
quantities

Count/noncount
nouns
Expression
of quantity

How much
flour is
there? Only
a little
How many
eggs are
there?

Names of food
Containers. +
Conversation

Reduction
of “of”

Fruits
from Asia
Curriculu
m conn.
Life
science/h
ealth

Talking
about
shopping
Talks about
plans, to
agree with
someone
has said

Informatio
n questions
with going
to,
agreeing
with so…
And
neither….

What are
you going
to buy? I’m
going to
buy a new
wallet. I’m
tired, so
Am I. I
didn’t buy
anything.

Vocabulary for
clothes,
accessories
and sports. +
Conversation

Reduced
Vowel
Sound
“shwa”

Shopahol
ics
Curriculu
m conn.
Life skills

What
kind of a
student
are you?
Curriculu
m
Connecti
on:
psycholo
gy
The
octopus
curriculu
m
connecti
on.
Life
science/h
ealth

Review 1

4

Going
Shoppi
ng

5

Did
you
have a
good
time?

Talking
about
travel and
trip in the
past. To
talk about
interesting
places. And
to discuss
the
weather

Simple past
tense
Infinitive of
purpose

6

Accide
nts
Happe
n!

Talking
about
accidents
and
blackouts.
Talking
about
ongoing
actions in
the past.

Past
Progressive
Past
progressive
+ when

Review 2

He
travelled to
China on
his
vacation.
The
weather
was hot
and humid.
They went
to Africa to
see wildlife
What were
you doing
when you
fell? I was
getting a
pot from
the
cabinet.

Tourist
activities. +
Conversation

Past
tense
Verb
ending

The city
of Angels
(Bangkok
)Curricul
um Conn.
Geograp
hy/social
studies

Verbs related
to accidents
(fall, slip, crash
etc.) +
Conversation

Reduction
of was
Were in
the past

What
were you
doing
when the
lights
went
out?
Curr.
Connecti
on
Technolo
gy

