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ค าน า 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน           
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) เพิ่มเติมหลักสูตรอาเซียน หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรมาตรฐานสากล 
มีการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย อีกท้ังการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม            
มีสติปัญญา สามารถน าความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเท่าทัน
ต่อการพัฒนาของสังคมโลก 
  อนึ่ง หลักสูตรก าหนดให้สถานศึกษาวางหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนท้ังใน
ระดับช้ันเรียนระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับชาติ ซึ่งการวางแผนการวัดและประเมินผลให้
ความรู้ความเข้าใจเรื่องวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุกคน 

เอกสารฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบแนวทางท่ีโรงเรียนได้ก าหนดการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียน ซึ่งโรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันพัฒนา
คุณภาพนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 และพร้อมท่ีจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใน
โลกสากล 
 
 
 
 

        (นายจันทร  เท่ียงภักดิ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  
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สารบัญ 

       
                            หน้า 

ค าน า                   ก 

สารบัญ            ข 

กรอบโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา        1 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน      

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    14 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    19 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  40 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 66 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   80 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     85 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    89 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            99 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแนะแนว               115 
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กรอบโครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
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กรอบโครงสร้าง หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565-2567 

 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
  หน่วยกิต(เวลาเรียน) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-2 
รวม    ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 

 1. รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
 1)  ภาษาไทย 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
 2)  คณิตศาสตร์ 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
 3)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
 ·    วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
 ·    ออกแบบฯและวิทยาการค านวณ 1.0(40) - 1.0(40) - 1.0(40) - 3.0(120) 
 4)  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม               
 ·      สังคมศึกษา 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
 ·      พระพุทธศาสนา 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
 ·      ประวัติศาสตร์ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
 5)  สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
 6)  ศิลปะ 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
 7)  การงานอาชีพ 1.0(40) -   1.0(40) - 1.0(40) - 3.0(120) 
 8)  ภาษาต่างประเทศ               
 ·      ภาษาอังกฤษ 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
 รวมหน่วยกติรายวิชาพื้นฐาน (คาบ) 12.0(480) 10.0(400) 12.0(480) 10.0(400) 12.0(480) 10.0(400) 66.0(2,640) 
 2.  รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
 1)  คณิตศาสตร์               
 ·    คณิตศาสตร์เข้มข้น 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
 ·    คณิตศาสตร์สร้างเสริม 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
 2)  วิทยาศาสตร์                
 ·    วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
 ·    เทคโนโลยีเพิ่มเติม - 1.0(40) - 1.0(40) - 1.0(40) 3.0(120) 
 3)  ภาษาต่างประเทศ               
 ·      ภาษาอังกฤษ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
 4)  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

- - 
IS1 IS2 

- - 2.0(80)        1.0(40) 1.0(40) 
 รวมหน่วยกติรายวิชาเพิ่มเติม (คาบ) 4.0(160) 5.0(200) 5.0(200) 6.0(240) 4.0(160) 5.0(200) 29.0(1,160) 
 3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - กิจกรรมแนะแนว 20 20 20 20 20 20 120 
 - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 20 20 20 20 20 20 120 
 - กิจกรรมชุมนุม 20 20 20 20 20 20 120 
 - กิจกรรมคุณธรรม/เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
         IS3 IS3   

 10 10 10 10 10 10 60 
 รวมหน่วยกติท้ังสิ้น (คาบ) 16.0(710) 15.0(670) 17.0(750) 16.0(710) 16.0(710) 15.0(670) 95(4,220) 
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กรอบโครงสร้าง หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565-2567 

ห้องเรียนพิเศษ  MEP  
 
  หน่วยกิต(เวลาเรียน) 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
รวม 

  ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 
1. รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
1)  ภาษาไทย 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
2)  คณิตศาสตร์ 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
3)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

     
  

·    Science 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
·    ออกแบบฯและวิทยาการค านวณ 1.0(40) - 1.0(40) - 1.0(40) - 3.0(120) 
4)  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม               
·      สังคมศึกษา 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
·      พระพุทธศาสนา 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
·      ประวัติศาสตร์ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
5)  สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
6)  ศิลปะ 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
7)  การงานอาชีพ 1.0(40) -   1.0(40) - 1.0(40) - 3.0(120) 
8)  ภาษาต่างประเทศ               
·      ภาษาอังกฤษ 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
รวมหน่วยกติรายวิชาพื้นฐาน (คาบ) 12.0(480) 10.0(400) 12.0(480) 10.0(400) 12.0(480) 10.0(400) 66.0(2,640) 
2. รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
1)  คณิตศาสตร์               
·    คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
2)  วิทยาศาสตร์                
·    วิทยาศาสตร์สร้างเสริม 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
·    เทคโนโลยีเพิ่มเติม - 1.0(40) - 1.0(40) - 1.0(40) 3.0(120) 
3)  ภาษาต่างประเทศ               
·    Listening and Speaking  1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
·    Critical Reading  1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
·    Creative Writing  1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
4)  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

- - 
IS1 IS2 

- - 2.0(80) 
      1.0(40) 1.0(40) 
รวมหน่วยกติรายวิชาเพิ่มเติม (คาบ) 4.5(180) 5.5(220) 5.5(220) 6.5(260) 4.5(180) 5.5(220) 32.0(1,280) 
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 20 20 20 20 20 20 120 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 20 20 20 20 20 20 120 
- กิจกรรมชุมนุม 20 20 20 20 20 20 120 

- กิจกรรมคุณธรรม/เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

         IS3 IS3   
10 10 10 10 10 10 60 

รวมหน่วยกติท้ังสิ้น (คาบ) 16.5(730) 15.5(690) 17.5(770) 16.5(730) 16.5(730) 15.5(690) 98.0(4,340) 

 



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 4 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

กรอบโครงสร้าง หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565-2567 

ห้องเรียนคอมพิวเตอร-์หุ่นยนต์  
  หน่วยกิต(เวลาเรียน) 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที1่/4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/4 
รวม 

  ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 
1. รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
1)  ภาษาไทย 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
2)  คณิตศาสตร์ 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
3)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
·  วิทยาศาสตร์ 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
·  ออกแบบฯและวิทยาการค านวณ 1.0(40) - 1.0(40) - 1.0(40) - 3.0(120) 
4)  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม               
·  สังคมศึกษา 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
·  พระพุทธศาสนา 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
·  ประวัติศาสตร์ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
5)  สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
6)  ศิลปะ 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40)  1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
7)  การงานอาชีพ 1.0(40) - 1.0(40) - 1.0(40) - 3.0(120) 
8)  ภาษาต่างประเทศ               
·  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
รวมหน่วยกติรายวิชาพื้นฐาน (คาบ) 12.0(480) 10.0(400) 12.0(480) 10.0(400) 12.0(480) 10.0(400) 66.0(2,640) 

2. รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
1)  คณิตศาสตร์พิเศษ  1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
2)  เทคโนโลยีเพิ่มเติม - 1.0(40) - 1.0(40) - 1.0(40) 3.0(120) 
3)  ภาษาต่างประเทศ               
·    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
4)  วิทยาศาสตร์               
·    วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
·    คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
5)  การงานอาชีพ - 1.0(40) - 1.0(40) - 1.0(40) 3.0(120) 
6)  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

- - 
IS1 IS2 

- - 2.0(80) 
      1.0(40) 1.0(40) 

รวมหน่วยกติรายวิชาเพิ่มเติม (คาบ) 3.0(120) 5.0(200) 4.0(160) 6.0(240) 3.0(120) 5.0(200) 26.01,040) 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 20 20 20 20 20 20 120 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 20 20 20 20 20 20 120 
- กิจกรรมชุมนุม 20 20 20 20 20 20 120 
- กิจกรรมคุณธรรม/เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

         IS3 IS3   
10 10 10 10 10 10 60 

รวมหน่วยกติท้ังสิ้น (คาบ) 15.0(670) 15.0(670) 16.0(710) 16.0(710) 15.0(670) 15.0(670) 92.0(4,100) 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 5 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

กรอบโครงสร้าง หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565-2567 

ห้องเรียนทั่วไป (เน้นคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์) 
  หน่วยกิต(เวลาเรียน) 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที1่/5-7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/5-7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/5-7 
รวม 

  ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 
1. รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
1)  ภาษาไทย 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
2)  คณิตศาสตร์ 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
3)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
·  วิทยาศาสตร์ 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
·  ออกแบบฯและวิทยาการค านวณ 1.0(40) - 1.0(40) - 1.0(40) - 3.0(120) 
4)  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม               
·  สังคมศึกษา 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
·  พระพุทธศาสนา 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
·  ประวัติศาสตร์ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
5)  สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
6)  ศิลปะ 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40)  1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
7)  การงานอาชีพ 1.0(40) - 1.0(40) - 1.0(40) - 3.0(120) 
8)  ภาษาต่างประเทศ               
·  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 

รวมหน่วยกติรายวิชาพื้นฐาน (คาบ) 12.0(480) 10.0(400) 12.0(480) 10.0(400) 12.0(480) 10.0(400) 66.0(2,640) 
2. รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
1)  คณิตศาสตร์พิเศษ  1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
2)  วิทยาศาสตร์                
·    วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
·    เทคโนโลยีเพิ่มเติม - 1.0(40) - 1.0(40) - 1.0(40) 3.0(120) 
3)  ภาษาต่างประเทศ               
·    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
4)  การงานอาชีพ   1.0(40)   1.0(40)   1.0(40) 3.0(120) 
5) การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

- - 
IS1   IS1   

- - 2.0(80) 
     1.0(40) 1.0(40) 

รวมหน่วยกติรายวิชาเพิ่มเติม (คาบ) 2.0(80) 4.0(160) 3.0(120) 5.0(200) 2.0(80) 4.0(160) 20.0(800) 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 20 20 20 20 20 20 120 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 20 20 20 20 20 20 120 
- กิจกรรมชุมนุม 20 20 20 20 20 20 120 

- กิจกรรมคุณธรรม/เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

         IS3 IS3   
10 10 10 10 10 10 60 

รวมหน่วยกติท้ังสิ้น (คาบ) 14.0(630) 14.0(630) 15.0(670) 15.0(670) 14.0(630) 14.0(630) 86.0(3,860) 

 
  



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 6 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

กรอบโครงสร้าง หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565-2567 

ห้องเรียนทั่วไป (เน้นภาษาจีน) 
  หน่วยกิต(เวลาเรียน) 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที1่/8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/8 
รวม 

  ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 
1. รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
1)  ภาษาไทย 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
2)  คณิตศาสตร์ 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
3)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
·  วิทยาศาสตร์ 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
·  ออกแบบฯและวิทยาการค านวณ 1.0(40) - 1.0(40) - 1.0(40) - 3.0(120) 
4)  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม               
·  สังคมศึกษา 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
·  พระพุทธศาสนา 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
·  ประวัติศาสตร์ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
5)  สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
6)  ศิลปะ 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40)  1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
7)  การงานอาชีพ 1.0(40) - 1.0(40) - 1.0(40) - 3.0(120) 
8)  ภาษาต่างประเทศ               
·  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
รวมหน่วยกติรายวิชาพื้นฐาน (คาบ) 12.0(480) 10.0(400) 12.0(480) 10.0(400) 12.0(480) 10.0(400) 66.0(2,640) 

2. รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
1)  คณิตศาสตร์สร้างเสริม 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
2)  วิทยาศาสตร์                
·    เทคโนโลยีเพิ่มเติม - 1.0(40) - 1.0(40) - 1.0(40) 3.0(120) 
3)  ภาษาต่างประเทศ               
·    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
·    สัมผัสภาษาจีน 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
4)  การงานอาชีพ   1.0(40)   1.0(40)   1.0(40) 3.0(120) 
5) การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

- - 
IS1   IS1   

- - 2.0(80) 
     1.0(40) 1.0(40) 

รวมหน่วยกติรายวิชาเพิ่มเติม (คาบ) 2.5(100) 4.5(180) 3.5(140) 5.5(220) 2.5(100) 4.5(180) 23.0(920) 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 20 20 20 20 20 20 120 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 20 20 20 20 20 20 120 
- กิจกรรมชุมนุม 20 20 20 20 20 20 120 

- กิจกรรมคุณธรรม/เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

         IS3 IS3   
10 10 10 10 10 10 60 

รวมหน่วยกติท้ังสิ้น (คาบ) 14.5(650) 14.5(650) 15.5(690) 15.5(690) 14.5(650) 14.5(650) 89.0(3,980) 

 

 



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 7 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

กรอบโครงสร้าง หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565-2567 

ห้องเรียนทั่วไป 
  หน่วยกิต(เวลาเรียน) 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที1่/9-13 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/9-13 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/9-13 
รวม 

  ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 
1. รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
1)  ภาษาไทย 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
2)  คณิตศาสตร์ 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
3)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
·  วิทยาศาสตร์ 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
·  ออกแบบฯและวิทยาการค านวณ 1.0(40) - 1.0(40) - 1.0(40) - 3.0(120) 
4)  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม               
·  สังคมศึกษา 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
·  พระพุทธศาสนา 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
·  ประวัติศาสตร์ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
5)  สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
6)  ศิลปะ 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40)  1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
7)  การงานอาชีพ 1.0(40) - 1.0(40) - 1.0(40) - 3.0(120) 
8)  ภาษาต่างประเทศ               
·  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
รวมหน่วยกติรายวิชาพื้นฐาน (คาบ) 12.0(480) 10.0(400) 12.0(480) 10.0(400) 12.0(480) 10.0(400) 66.0(2,640) 

2. รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
1)  คณิตศาสตร์สร้างเสริม 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
2)  วิทยาศาสตร์                
·    เทคโนโลยีเพิ่มเติม - 1.0(40) - 1.0(40) - 1.0(40) 3.0(120) 
3)  ภาษาต่างประเทศ               
·    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
·    ภาษาจีน - - - - 0.5(20) 0.5(20) 1.0(40) 
4)  การงานอาชีพ               
·    ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า 0.5(20) 0.5(20) - - - - 1.0(40) 
·    งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
·    อาชีพ     1.0(40)   1.0(40)   1.0(40) 3.0(120) 
5) การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

- - 
IS1   IS1   

- - 2.0(80) 
     1.0(40) 1.0(40) 

รวมหน่วยกติรายวิชาเพิ่มเติม (คาบ) 2.5(100) 4.5(180) 3.0(120) 5.0(200) 2.5(100) 4.5(180) 22.0 (880) 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 20 20 20 20 20 20 120 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 20 20 20 20 20 20 120 
- กิจกรรมชุมนุม 20 20 20 20 20 20 120 
- กิจกรรมคุณธรรม/เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

         IS3 IS3   
10 10 10 10 10 10 60 

รวมหน่วยกติท้ังสิ้น (คาบ) 14.5(650) 14.5(650) 15.0(670) 15.0(670) 14.5(650) 14.5(650) 88.0(3,940) 

 

  



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 8 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565-2567 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-2 

            ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. 

วิชาพื้นฐาน  จ านวน 12.0  หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน จ านวน  10.0  หน่วยกิต 
ท 21101 ภาษาไทย 1 1.5 3 ท 21102 ภาษาไทย 2 1.5 3 
ค 21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 3 ค 21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 3 
ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 3 ว 21103 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 3 

ว 21102 
ออกแบบฯและวิทยาการ
ค านวณ 1 

1.0 2 ส 21104 สังคมศึกษา 2   1.0 2 

ส 21101 สังคมศึกษา 1 1.0 2 ส 21105 พระพุทธศาสนา 2   0.5 1 
ส 21102 พระพุทธศาสนา 1 0.5 1 ส 21106 ประวัติศาสตร์ 2   0.5 1 
ส 21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 พ 21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1.0 2 
พ 21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1.0 2 ศ 21102 ศิลปะ 2     1.0 2 
ศ 21101 ศิลปะ 1 1.0 2 อ 21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  1.5 3 
ง 21101 การงาน 1 1.0 2         
อ 21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  1.5 3         

วิชาเพิ่มเติม จ านวน 4.0 หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม จ านวน 5.0 หน่วยกิต 
ค 21203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 1 1.5 3 ค 21204 คณิตศาสตร์เข้มข้น 2 1.5 3 
ค 21205 คณิตศาสตร์สร้างเสริม 1 0.5 1 ค 21206  คณิตศาสตร์สร้างเสริม 2 0.5 1 
ว 21201 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.5 3 ว 21202 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 2 1.5 3 
อ 21201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 0.5 1 ว 21207 เทคโนโลยีเพ่ิมเติม 1 1.0 2 

        อ 21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 0.5 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 
กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 
กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   

รวมทั้งสิ้น 16.0 35 รวมทั้งสิ้น 15.0 33 
 

 

 

 

 

 



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 9 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565-2567 

ห้องเรียนพิเศษ MEP 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 

            
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. 

วิชาพื้นฐาน จ านวน     12.0    หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน จ านวน     10.0     หน่วยกิต  
ท 21101 ภาษาไทย 1 1.5 3 ท 21102 ภาษาไทย 2 1.5 3 
ค 21101 Mathematic 1 1.5 3 ค 21102 Mathematic 1 1.5 3 
ว 21101 Science 1 1.5 3 ว 21103 Science 2 1.5 3 
ว 21102 ออกแบบฯและวิทยาการค านวณ 1 1.0 2 ส 21104 สังคมศึกษา 2   1.0 2 
ส 21101 สังคมศึกษา 1 1.0 2 ส 21105 พระพุทธศาสนา 2 0.5 1 
ส 21102 พระพุทธศาสนา 1 0.5 1 ส 21106 ประวัติศาสตร์ 2   0.5 1 
ส 21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 พ 21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1.0 2 
พ 21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1.0 2 ศ 21102 ศิลปะ 2     1.0 2 
ศ 21101 ศิลปะ 1 1.0 2 อ 21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  1.5 3 
ง 21101 การงาน 1 1.0 2         
อ 21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  1.5 3         
วิชาเพิ่มเติม จ านวน  4.5 หน่วยกิต     วิชาเพิ่มเติม จ านวน 5.5 หน่วยกิต     
ค 21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.0 2 ค 21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  2 1.0 2 
ว 21205 วิทยาศาสตร์สร้างเสริม 1 0.5 1 ว 21206 วิทยาศาสตร์สร้างเสริม 2 0.5 1 
อ 21203 Critical Reading 1 1.0 2 ว 21207 เทคโนโลยีเพ่ิมเติม 1 1.0 2 
อ 21205 Creative Writing 1 1.0 2 อ 21204 Critical Reading 2 1.0 2 
อ 21207 Listening and Speaking 1 1.0 2 อ 21206 Creative Writing 2 1.0 2 

        อ 21208 Listening and Speaking 2 1.0 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 
กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 
กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   

รวมทั้งสิ้น 16.5 36 รวมทั้งสิ้น 15.5 34 
 

 

 

 

 

 



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 10 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565-2567 

ห้องเรียนคอมพิวเตอร-์หุ่นยนต์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4  

            
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. 

วิชาพื้นฐาน จ านวน   12.0    หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน จ านวน    10.0    หน่วยกิต 
ท 21101 ภาษาไทย 1 1.5 3 ท 21102 ภาษาไทย 2 1.5 3 
ค 21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 3 ค 21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 3 
ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 3 ว 21103 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 3 
ว 21102 ออกแบบและวิทยาการค านวณ1 1.0 2 ส 21104 สังคมศึกษา 2 1.0 2 
ส 21101 สังคมศึกษา 1 1.0 2 ส 21105 พระพุทธศาสนา 2 0.5 1 
ส 21102 พระพุทธศาสนา 1 0.5 1 ส 21106 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 
ส 21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 พ 21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1.0 2 
พ 21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1.0 2 ศ 21102 ศิลปะ 2 1.0 2 
ศ 21101 ศิลปะ 1 1.0 2 อ 21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  1.5 3 
ง 21101 การงาน 1 1.0 2         
อ 21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  1.5 3         
วิชาเพิ่มเติม จ านวน     3.0    หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม จ านวน    5.0    หน่วยกิต 
ว 21211 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 0.5 1 ค 21210  คณิตศาสตร์พิเศษ 2 1.0 2 
ว 21213 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 1 1.0 2 ว 21207 เทคโนโลยีเพ่ิมเติม 1 1.0 2 
อ 21201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 0.5 1 ว 21212 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 0.5 1 

    ว 21214 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 2 1.0 2 
            อ 21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 0.5 1 
        ง 21201 อาชีพ1 1.0 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 
กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 
กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   

รวมทั้งสิ้น 15.0 31 รวมทั้งสิ้น 15.0 33 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565-2567 
ห้องเรียนทั่วไป (เน้นวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5-7 

            
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. 

วิชาพื้นฐาน จ านวน   12.0    หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน จ านวน     10.0     หน่วยกิต 
ท 21101 ภาษาไทย 1 1.5 3 ท 21102 ภาษาไทย 2 1.5 3 
ค 21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 3 ค 21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 3 
ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 3 ว 21103 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 3 
ว 21102 ออกแบบฯและวิทยาการค านวณ 1 1.0 2 ส 21104 สังคมศึกษา 2 1.0 2 
ส 21101 สังคมศึกษา 1 1.0 2 ส 21105 พระพุทธศาสนา 2 0.5 1 
ส 21102 พระพุทธศาสนา 1 0.5 1 ส 21106 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 
ส 21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 พ 21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1.0 2 
พ 21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1.0 2 ศ 21102 ศิลปะ 2 1.0 2 
ศ 21101 ศิลปะ 1 1.0 2 อ 21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  1.5 3 
ง 21101 การงาน 1 1.0 2         
อ 21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  1.5 3         
วิชาเพิ่มเติม จ านวน   2.0    หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม จ านวน    4.0    หน่วยกิต 
ค 21209 คณิตศาสตร์พิเศษ 1 1.0 2 ค 21210 คณิตศาสตร์พิเศษ 1 1.0 2 
ว 21215 วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 1 0.5 1 ว 21207 เทคโนโลยีเพ่ิมเติม 1 1.0 2 
อ 21201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 0.5 1 ว 21216 วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2 0.5 1 

        ง 21201 อาชีพ1 1.0 2 
        อ 21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 
กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 
กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   

รวมทั้งสิ้น 14.0 31 รวมทั้งสิ้น 14.0 31 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565-2567 

ห้องเรียนทั่วไป (เน้นภาษาจีน) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 

            
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. 

วิชาพื้นฐาน จ านวน   12.0    หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน จ านวน     10.0     หน่วยกิต 
ท 21101 ภาษาไทย 1 1.5 3 ท 21102 ภาษาไทย 2 1.5 3 
ค 21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 3 ค 21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 3 
ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 3 ว 21103 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 3 
ว 21102 ออกแบบฯและวิทยาการค านวณ 1 1.0 2 ส 21104 สังคมศึกษา 2 1.0 2 
ส 21101 สังคมศึกษา 1 1.0 2 ส 21105 พระพุทธศาสนา 2 0.5 1 
ส 21102 พระพุทธศาสนา 1 0.5 1 ส 21106 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 
ส 21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 พ 21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1.0 2 
พ 21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1.0 2 ศ 21102 ศิลปะ 2 1.0 2 
ศ 21101 ศิลปะ 1 1.0 2 อ 21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  1.5 3 
ง 21101 การงาน 1 1.0 2 

 
      

อ 21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  1.5 3 
 

      
วิชาเพิ่มเติม จ านวน   2.5    หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม จ านวน    4.5    หน่วยกิต 
ค 21205 คณิตศาสตร์สร้างเสริม 1 0.5 1 ค 21206  คณิตศาสตร์สร้างเสริม 2 0.5 1 
อ 21201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 0.5 1 ว 21207 เทคโนโลยีเพ่ิมเติม 1 1.0 2 
จ 21203 สัมผัสภาษาจีน 1 1.5 3 ง 21201 อาชีพ1 1.0 2 
        อ 21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร2 0.5 1 
        จ 21204 สัมผัสภาษาจีน 2 1.5 3 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 
กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 
กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   

รวมทั้งสิ้น 14.5 32 รวมทั้งสิ้น 14.5 32 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565-2567 

ห้องเรียนทั่วไป 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9-13 

            
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. 

วิชาพื้นฐาน จ านวน     12.0    หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน จ านวน     10.0     หน่วยกิต 
ท 21101 ภาษาไทย 1 1.5 3 ท 21102 ภาษาไทย 2 1.5 3 
ค 21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 3 ค 21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 3 
ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 3 ว 21103 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 3 
ว 21102 ออกแบบฯและวิทยาการค านวณ 1 1.0 2 ส 21104 สังคมศึกษา 2 1.0 2 
ส 21101 สังคมศึกษา 1 1.0 2 ส 21105 พระพุทธศาสนา 2 0.5 1 
ส 21102 พระพุทธศาสนา 1 0.5 1 ส 21106 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 
ส 21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 พ 21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1.0 2 
พ 21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1.0 2 ศ 21102 ศิลปะ 2 1.0 2 
ศ 21101 ศิลปะ 1 1.0 2 อ 21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  1.5 3 
ง 21101 การงาน 1 1.0 2 

 
      

อ 21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  1.5 3         
วิชาเพิ่มเติม จ านวน    2.5    หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม จ านวน    4.5    หน่วยกิต 
ค 21205 คณิตศาสตร์สร้างเสริม 1 0.5 1 ค 21206  คณิตศาสตร์สร้างเสริม 2 0.5 1 
อ 21201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 0.5 1 ว 21207 เทคโนโลยีเพ่ิมเติม 1 1.0 2 
ง 20201 ห้องสมุดเพ่ือการค้นคว้า 1 0.5 1 ง 21201 อาชีพ 1 1.0 2 
ง 20264 งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1 0.5 1 ง 20202 ห้องสมุดเพ่ือการค้นคว้า 2 0.5 1 

        ง 20265 งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 2 1.0 2 

        อ 21202 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2 

0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 
กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 
กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   

รวมทั้งสิ้น 13.0 34 รวมทั้งสิ้น 14.5 32 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
 

1. ชื่อรายวิชา ภาษาไทย 2      รหัสวิชา ท21102 
 จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1–13  
 ครูผู้สอน นางพิศมัย สารผล , นางสาวณัฐนันท์ ปานกูล , นางสาวศุภักษร โมกข์รัตน์ 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาวิธีการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน การอ่าน       
จับใจความจากส่ือต่าง ๆ เช่น เรื่องเล่าจากประสบการณ์ เรื่องส้ัน บทสนทนา นิทานชาดก วรรณคดีในบทเรียน 
งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ บทความ สารคดี บันเทิงคดี ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น จากเรื่องท่ีอ่าน 
วิเคราะห์คุณค่าท่ีได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต มีมารยาทในการอ่าน  
เขียนส่ือสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย เขียนย่อความจากเรื่องท่ีอ่าน เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้า เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ มีมารยาทในการเขียน วิเคราะห์ความแตกต่างของ
ภาษาพูด และภาษาเขียน สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ี
อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด การฝึกปฏิบัติ        
การสืบค้นข้อมูล กระบวนการส่ือสาร การรายงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ความคิด 
ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้      
มีความสามารถในการตัดสินใจน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ภาคภูมิใจในภาษาไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม         
ท่ีเหมาะสม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่ อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน              
มีจิตสาธารณะ และรักความเป็นไทย 
3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ท 1.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/8  ม.1/9 
ท 2.1  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9 
ท 3.1  ม.1/5  ม.1/6   
ท 4.1  ม.1/3    
ท 5.1  ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3  ม.1/4  
รวมทั้งหมด 14 ตัวชี้วัด 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

 สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30 คะแนน 
  คะแนนก่อนกลางภาค      25  คะแนน 
  คะแนนสอบกลางภาค     20  คะแนน 
  คะแนนหลังกลางภาค     25 คะแนน 
  คะแนนสอบปลายภาค     30 คะแนน 

4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-3 ท 2.1  ม.1/8 
 ม.1/9 
 

ปฐมนิเทศ/ขอบเขต
เนื้อหา/วิธีวัดผล 
------------------------- 
1. เขียนรายงานจาก 
การศึกษาค้นคว้า 
 

10 - รูปเล่มรายงาน
การศึกษาค้นคว้า
อิสระ 

- หนังสือเรียน 
ภาษาไทยช้ัน ม. 1 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
- เอกสารประกอบการ
เรียน 
- การบรรยายในช้ันเรียน 
- ห้องเรียนออนไลน ์
- google classroom 

4-6 ท 3.1  ม.1/5 
 ม.1/6 
  
 

2. การพูดรายงาน 10 - การพูดรายงาน - หนังสือเรียน 
ภาษาไทยช้ัน ม. 1 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
- เอกสารประกอบการ
เรียน 
- การบรรยายในช้ันเรียน 
- ห้องเรียนออนไลน ์
- google classroom 

7-9 ท 1.1  ม.1/1 
 ม.1/2 
 ม.1/8 
 ม.1/9 
ท 5.1  ม.1/1 
 ม.1/2  
 ม.1/3 
 ม.1/4  
 

3. ราชาธิราช ตอนสมิง 
พระรามอาสา 

5 - ใบงาน 
- แบบทดสอบย่อย 

- หนังสือเรียน 
ภาษาไทยช้ัน ม. 1 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
- เอกสารประกอบการ
เรียน 
- การบรรยายในช้ันเรียน 
- ห้องเรียนออนไลน ์
- google classroom 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 
 
 
 
 
 

 

ท 1.1  ม.1/1 
 ม.1/2 
 ม.1/8 
 ม.1/9 
ท 2.1  ม.1/8 
 ม.1/9 
ท 3.1  ม.1/5 
 ม.1/6 
ท 5.1  ม.1/1 
 ม.1/2  
 ม.1/3 
 ม.1/4  

1. เขียนรายงานจาก 
การศึกษาค้นคว้า 
2. การพูดรายงาน 
3. ราชาธิราช ตอนสมิง 
พระรามอาสา 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-14 ท 4.1  ม.1/3 
   
 

4. ชนิดและหน้าท่ีของค า 10 - ใบงาน 
- แบบทดสอบย่อย 
 

- หนังสือเรียน 
ภาษาไทยช้ัน ม. 1 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
- เอกสารประกอบการ
เรียน 
- การบรรยายในช้ัน
เรียน 
- ห้องเรียนออนไลน ์
- google classroom 

15 ท 2.1  ม.1/7 
 ม.1/9 
 

5. เขียนจดหมายส่วนตัว
และจดหมายกิจธุระ 

5 - ใบงาน 
- แบบทดสอบย่อย 
 

- หนังสือเรียน 
ภาษาไทยช้ัน ม. 1 
- ใบงาน 
- เอกสารประกอบการ
เรียน 
- การบรรยายในช้ัน
เรียน 
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- ห้องเรียนออนไลน ์
- google classroom 

16-19 ท 1.1  ม.1/1 
 ม.1/2 
 ม.1/8 
 ม.1/9 
ท 5.1  ม.1/1 
 ม.1/2  
 ม.1/3 
 ม.1/4  

6. กาพย์เห่ชมเครื่องคาว 
หวาน 
 

10 - ใบงาน 
- แบบทดสอบย่อย 
 

- หนังสือเรียน 
ภาษาไทยช้ัน ม. 1 
- เอกสารประกอบการ
เรียน 
- การบรรยายในช้ัน
เรียน 
- ห้องเรียนออนไลน ์
- google classroom 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ท 1.1  ม.1/1  
          ม.1/2  
          ม.1/8  
          ม.1/9 
ท 2.1  ม.1/7 
 ม.1/9 
ท 4.1  ม.1/3 
ท 5.1  ม.1/1 
 ม.1/2  
 ม.1/3 
 ม.1/4 

4. ชนิดและหน้าท่ีของค า 
5. เขียนจดหมายส่วนตัวและ
จดหมายกิจธุระ 
6. กาพย์เห่ชมเครื่องคาว 
หวาน 
 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ 

 

          4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
เขียนรายงานจากการศึกษา
ค้นคว้า 
สาระ ท 2.1 (ม.1/8, ม.1/9) 

ท ารายงานการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ 

เล่ม
รายงาน 

1 

- 

สัปดาห์ท่ี 3 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1. ชื่อรายวิชาคณิตศาสตร์ 2      รหัสวิชา ค21102 
 จ านวนชั่วโมงเรียน  3  ชั่วโมง/สัปดาห์  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน       จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-2, 1/4-13  
    ครูผู้สอน      นางนุชจรินทร์  ปิยะจันทร์ 
                  นางสาวภิดาพรรธน์  เกษมสมิทธิพงศ์  

        นางสาววราภรณ์  ดับทุกข์   
                  นางสาววนิดา  ปันโนจา 
 
2. ค าอธิบายรายวิชา   

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
ศึกษาอัตราส่วน อัตราส่วนของจ านวนหลายๆจ านวน อัตราส่วนท่ีเท่ากัน สัดส่วน และการน าความรู้

เกี่ยวกับอัตราส่วนสัดส่วน และร้อยละไปใช้ในชีวิตจริง การสร้างพื้นฐาน การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง การ
สร้างเกี่ยวกับมุม การสร้างเกี่ยวกับเส้นต้ังฉาก การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต 
การสร้างมุมท่ีมีขนาดต่างๆ การสร้างเส้นขนาน และการน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช้ใน
ชีวิตจริง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น สมการเชิง
เส้นสองตัว แปรค าตอบของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และการน าความรู้
เกี่ยวกับกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง การต้ังค าถามทางสถิติ ความหมายของค าถามทางสถิติ 
ประเภทของค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอและการแปลความหมายของข้อมูล การน าเสนอ
ข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ การน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง การน าเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้น การน าเสนอข้อมูล
ด้วยแผนภูมิรูปวงกลม และการน าความรู้เกี่ยวกับสถิติใช้ในชีวิตจริง 

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึก
ทักษะโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดค านวณ  
การแก้ปัญหาการให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
และกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบรอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ค1.1 ม.1/3 
ค1.3 ม.1/2 ,ม.1/3 
ค2.2 ม.1/1 
ค3.1 ม.1/1 

          รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 
  คะแนนก่อนกลางภาค......................25........................คะแนน 
  คะแนนสอบกลางภาค......................20….....................คะแนน 
  คะแนนหลังกลางภาค.......................25........................คะแนน 
  คะแนนสอบปลายภาค.....................30.........................คะแนน 
 
4.2 คะแนนก่อนกลางภาค    25    คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 
1 - 4 ค1.1 ม.1/3 อัตราส่วน 15 แบบฝึกหัด 

แบบทดสอบ 
- แบบเรียน 
- ห้องสมุด 
- ห้องเรียนออนไลน ์

5 - 9 ค2.2  ม.1/1 การสร้างทางเรขาคณิต 10 แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 

- แบบเรียน 
- ห้องสมุด 
- ห้องเรียนออนไลน ์

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค    20    คะแนน 
  

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 
 
 

 
 

ค1.1 ม.1/3 
ค2.2 ม.1/1 

1.อัตราส่วน 
2.การสร้างทางเรขาคณิต 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก  
จ านวน 20 ข้อ 
แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ท า/เติมค า/อื่น ๆ)  จ านวน 2ข้อ 
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4.4 คะแนนหลังกลางภาค    25    คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11 - 15  ค1.3 ม.1/2 
ค1.3 ม.1/3 

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 15 แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 

- แบบเรียน 
- ห้องสมุด 
- ห้องเรียนออนไลน ์

16 - 19 ค3.1 ม.1/1 สถิติ 10 แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 

- แบบเรียน 
- ห้องสมุด 
- ห้องเรียนออนไลน ์

 
4.5 คะแนนสอบปลายภาค    30    คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 
 
 
 

 

ค1.3 ม.1/2 
ค1.3 ม.1/3 
ค3.1 ม.1/1 

1. สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
2. สถิติ 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
 4 ตัวเลือก จ านวน  30  ข้อ 

 

 
4.6 ชิ้นงาน – 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา Mathematics 2       รหัสวิชา ค21102 
 จ านวนชั่วโมงเรียน  3  ชั่วโมง/สัปดาห์   60  ชั่วโมง/ภาคเรียน       จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  
    ครูผู้สอน      นางสาววราภรณ์  ดับทุกข์   
                
2. ค าอธิบายรายวิชา   

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
ศึกษาอัตราส่วน อัตราส่วนของจ านวนหลายๆจ านวน อัตราส่วนท่ีเท่ากัน สัดส่วน และการน าความรู้

เกี่ยวกับอัตราส่วนสัดส่วน และร้อยละไปใช้ในชีวิตจริง การสร้างพื้นฐาน การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง การ
สร้างเกี่ยวกับมุม การสร้างเกี่ยวกับเส้นต้ังฉาก การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต 
การสร้างมุมท่ีมีขนาดต่างๆ การสร้างเส้นขนาน และการน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช้ใน
ชีวิตจริง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น สมการเชิง
เส้นสองตัว แปรค าตอบของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และการน าความรู้
เกี่ยวกับกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง การต้ังค าถามทางสถิติ ความหมายของค าถามทางสถิติ 
ประเภทของค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอและการแปลความหมายของข้อมูล การน าเสนอ
ข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ การน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง การน าเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้น การน าเสนอข้อมูล
ด้วยแผนภูมิรูปวงกลม และการน าความรู้เกี่ยวกับสถิติใช้ในชีวิตจริง 

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึก
ทักษะโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดค านวณ  
การแก้ปัญหาการให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
และกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบรอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ค1.1 ม.1/3 
ค1.3 ม.1/2 ,ม.1/3 
ค2.2 ม.1/1 
ค3.1 ม.1/1 

          รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 
  คะแนนก่อนกลางภาค......................25........................คะแนน 
  คะแนนสอบกลางภาค......................20….....................คะแนน 
  คะแนนหลังกลางภาค.......................25........................คะแนน 
  คะแนนสอบปลายภาค.....................30.........................คะแนน 
 
4.2 คะแนนก่อนกลางภาค    25    คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 
1 - 4 ค1.1 ม.1/3 อัตราส่วน 15 แบบฝึกหัด 

แบบทดสอบ 
- แบบเรียน 
- ห้องสมุด 
- ห้องเรียนออนไลน ์

5 - 9 ค2.2  ม.1/1 การสร้างทางเรขาคณิต 10 แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 

- แบบเรียน 
- ห้องสมุด 
- ห้องเรียนออนไลน ์

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค    20    คะแนน 
  

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ค1.1 ม.1/3 
ค2.2 ม.1/1 

1.อัตราส่วน 
2.การสร้างทางเรขาคณิต 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

 

4.4 คะแนนหลังกลางภาค    25    คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11 - 15  ค1.3 ม.1/2 
ค1.3 ม.1/3 

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 15 แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 

- แบบเรียน 
- ห้องสมุด 
- ห้องเรียนออนไลน ์

16 - 19 ค3.1 ม.1/1 สถิติ 10 แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 

- แบบเรียน 
- ห้องสมุด 
- ห้องเรียนออนไลน ์
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค    30    คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 
 
 
 

 

ค1.3 ม.1/2 
ค1.3 ม.1/3 
ค3.1 ม.1/1 

1. สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
2. สถิติ 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 25 ข้อ 

 
4.6 ชิ้นงาน – 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 

1. ชื่อรายวิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2       รหัสวิชา  ค21202 
 จ านวนชั่วโมงเรียน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์   40 ชั่วโมง/ภาคเรียน        จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/3  
 ครูผู้สอน  นางสาววราภรณ์  ดับทุกข์ 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา   
ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
ศึกษาอัตราส่วน อัตราส่วนของจ านวนหลายๆจ านวน อัตราส่วนท่ีเท่ากัน สัดส่วน และการน าความรู้

เกี่ยวกับอัตราส่วนสัดส่วน การสร้างพื้นฐาน การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง การสร้างเกี่ยวกับมุม การสร้าง
เกี่ยวกับเส้นต้ังฉาก การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างมุมท่ีมีขนาด
ต่างๆ การสร้างเส้นขนาน กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ กราฟของความสัมพันธ์
เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัว แปรค าตอบของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การ
น าเสนอและการแปลความหมายของข้อมูล การน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ การน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ
แท่ง การน าเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้น การน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลม  

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึก
ทักษะโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา
การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบรอบคอบ   
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 

3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
1.  เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา 
     ในชีวิตจริง 
2.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  
3.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้นในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง   
4.  ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือเช่น วงเวียนและสันตรง รวมท้ังโปรแกรม the geometer   
     sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตอื่นๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนน าความรู้เกี่ยวกับการ  
     สร้างนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
5.  เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล รวมท้ังน าสถิติไปใช้ใน  
     ชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1  คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

 สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 
  คะแนนก่อนกลางภาค......................25........................คะแนน 
  คะแนนสอบกลางภาค......................20….....................คะแนน 
  คะแนนหลังกลางภาค.......................25........................คะแนน 
  คะแนนสอบปลายภาค.....................30.........................คะแนน 

 
4.2  คะแนนก่อนกลางภาค    25    คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 - 5 1.  เข้าใจและประยุกต์ใช้
อัตราส่วน สัดส่วนและร้อย
ละ ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหา 
ในชีวิตจริง 

อัตราส่วน 15 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 

- แบบเรียน   
- ห้องสมุด 
- ห้องเรียน online     

6 - 9 4.  ใช้ความรู้ทางเรขาคณิต
และเครื่องมือเช่น วงเวียน
และสันตรง รวมท้ัง
โปรแกรม the geometer  
sketchpad หรือโปรแกรม
เรขาคณิตอื่นๆ เพื่อสร้างรูป
เรขาคณิต ตลอดจนน า
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้
ไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตจริง 

การสร้างทาง
เรขาคณิต 

10 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 

- แบบเรียน   
- ห้องสมุด 
- ห้องเรียน online     

 
4.3  คะแนนสอบกลางภาค    20    คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 
 

1.  เข้าใจและประยุกต์ใช้
อัตราส่วน สัดส่วนและร้อย
ละ ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหา 
ในชีวิตจริง 
4.  ใช้ความรู้ทางเรขาคณิต
และเครื่องมือเช่น วงเวียน
และสันตรง รวมท้ัง

1.  อัตราส่วน 
2.  การสร้างทาง 
    เรขาคณิต 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

โปรแกรม the geometer  
sketchpad หรือโปรแกรม
เรขาคณิตอื่นๆ เพื่อสร้างรูป
เรขาคณิต ตลอดจนน า
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้
ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต
จริง 

 
4.4  คะแนนหลังกลางภาค    25    คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11 - 15 2.  เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับกราฟในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง  
3.  เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิง
เส้นในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง   

สมการเชิงเส้น 
สองตัวแปร 

15 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 

- แบบเรียน   
- ห้องสมุด 
- ห้องเรียน online     

 

 

 

 

 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
16 - 19 

 
5.  เข้าใจและใช้ความรู้ทาง
สถิติในการน าเสนอข้อมูล
และแปลความหมายข้อมูล 
รวมท้ังน าสถิติไปใช้ใน 
 ชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 

สถิติ 10 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 

- แบบเรียน   
- ห้องสมุด 
- ห้องเรียน online     
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4.5  คะแนนสอบปลายภาค    30    คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 
 

 

2.  เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับกราฟในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง  
3.  เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิง
เส้นในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง   
5.  เข้าใจและใช้ความรู้ทาง
สถิติในการน าเสนอข้อมูล
และแปลความหมายข้อมูล 
รวมท้ังน าสถิติไปใช้ใน 
 ชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 

1.  สมการเชิงเส้น 
    สองตัวแปร 
2.  สถิติ 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 25 ข้อ 

 
4.6  ชิ้นงาน  -  
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

                                     ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เข้มข้น 2      รหัสวิชา ค21204 
   จ านวนชั่วโมง  3  ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-2 
    ครูผู้สอน   นางสาวภิดาพรรธน์  เกษมสมิทธิพงศ์  

 
2. ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ จัดการเรียนรู้ โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันของผู้เรียน ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง สรุปรายงานและฝึกทักษะ/กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ข้อความคาดการณ์ ประโยคเงื่อนไข บทกลับของ
ประโยคเงื่อนไข และการให้เหตุผล 

พหุนาม เอกนาม การบวกและการลบเอกนาม พหุนาม การบวกและการลบพหุนาม การคูณพหุ
นาม และการหารพนุนาม 

บทประยุกต์ 2 แบบรูปของจ านวน ข่ายงาน และการประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม 
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ัง 
เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ  
มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ   
พร้อมท้ังประหยัด อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

   
3. ผลการเรียนรู้ 

1. สังเกต ให้ข้อความคาดการณ์ และให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายได้ 
2. หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได้ 
3. หาผลคูณและผลหารของพหุนามอย่างง่ายได้ 
4. ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 
5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้ 

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1  คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน 

  คะแนนก่อนกลางภาค............................25...................... คะแนน 
  คะแนนสอบกลางภาค............................20...................... คะแนน 
  คะแนนหลังกลางภาค.............................25...................... คะแนน 
  คะแนนสอบปลายภาค............................30...................... คะแนน 
 
4.2  คะแนนก่อนกลางภาค   25   คะแนน 

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

9 - 10 ข้อท่ี 1 
ข้อท่ี 4 

 

- การเตรียมความพร้อมใน
การให้เหตุผล 
- การประยุกต์ 2 
 
 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

   จ านวน   16   ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น 

แสดงวิธีท า/เติมค า/อื่นๆ)  
จ านวน  2  ข้อ 

 
 
 
 
 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
1 - 4 ข้อท่ี 1 การเตรียมความ

พร้อมในการให้
เหตุผล 

10 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 

 
 

- หนังสือ   
   เรียน   
- ห้องสมุด 

5 - 8 
 

ข้อท่ี 4 
 

การประยุกต์ 2 15 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 

 

- หนังสือ   
   เรียน   
- ห้องสมุด 
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4.4  คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 

 

4.5  คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 2. หาผลบวกและผลลบ
ของเอกนามและพหุนามได้ 
3. หาผลคูณและผลหาร
ของพหุนามอย่างง่ายได้ 
 

พหุนาม 25 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน  21  ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
วิธีท า/เติมค า/อื่นๆ)   
จ านวน   9   ข้อ 

  

4.6  ชิ้นงาน  Pop-up 

 
 

 

 
 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

11 - 19 2. หาผลบวกและผลลบของเอกนาม
และพหุนามได้ 
3. หาผลคูณและผลหารของพหุนาม
อย่างง่ายได้ 
 

พหุนาม  30 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 

 
 

- หนังสือ
เรียน  
รายวิชา
คณิตศาสตร์  
- ห้องสมุด 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ

ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

พหุนาม 
 

1. ความถูกต้อง 
ครบถ้วนของ
เนื้อหา  
2. ความน่าสนใจ 
3. ความคิด
สร้างสรรค์ 

งานเด่ียว 1 10 คะแนน สัปดาห์ท่ี 15 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 

1. ชื่อรายวิชา  คณิตศาสตร์สร้างเสริม 2           รหัสวิชา  ค21206 
    จ านวนชั่วโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน      จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1-2, 1/8-13 
    ครูผู้สอน   นางนุชจรินทร์  ปิยะจันทร์,   นางสาวภิดาพรรธน์  เกษมสมิทธิพงศ์  

        นางสาววราภรณ์  ดับทุกข์,  นางสาววนิดา  ปันโนจา 
   

2. ค าอธิบายรายวิชา   
ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
ศึกษาอัตราส่วน อัตราส่วนของจ านวนหลายๆจ านวน อัตราส่วนท่ีเท่ากัน สัดส่วน และการน าความรู้

เกี่ยวกับอัตราส่วนสัดส่วน การสร้างพื้นฐาน การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง การสร้างเกี่ยวกับมุม การสร้าง
เกี่ยวกับเส้นต้ังฉาก การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างมุมท่ีมีขนาด
ต่างๆ การสร้างเส้นขนาน กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ กราฟของความสัมพันธ์
เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัว แปรค าตอบของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การ
น าเสนอและการแปลความหมายของข้อมูล การน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ การน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ
แท่ง การน าเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้น การน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลม  

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า ฝึก
ทักษะโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา
การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบรอบคอบ   
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 

3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
1.  เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา 
     ในชีวิตจริง 
2.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  
3.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้นในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง   
4.  ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือเช่น วงเวียนและสันตรง รวมท้ังโปรแกรม the geometer 
     sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตอื่นๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนน าความรู้เกี่ยวกับการ  
     สร้างนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
5.   เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล รวมท้ังน าสถิติไปใช้ 
      ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 34 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

 
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
 สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

  คะแนนก่อนกลางภาค......................25........................คะแนน 
  คะแนนสอบกลางภาค......................20….....................คะแนน 
  คะแนนหลังกลางภาค.......................25........................คะแนน 
  คะแนนสอบปลายภาค.....................30.........................คะแนน 

 

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค    25    คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 - 5 1.  เข้าใจและประยุกต์ใช้
อัตราส่วน สัดส่วนและร้อย
ละ ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหา 
ในชีวิตจริง 

อัตราส่วน 15 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 

- แบบเรียน   
- ห้องสมุด 
- ห้องเรียน online     

6 - 9 4.  ใช้ความรู้ทางเรขาคณิต
และเครื่องมือเช่น วงเวียน
และสันตรง รวมท้ัง
โปรแกรม the geometer  
sketchpad หรือโปรแกรม
เรขาคณิตอื่นๆ เพื่อสร้างรูป
เรขาคณิต ตลอดจนน า
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้
ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต
จริง 

การสร้างทาง
เรขาคณิต 

10 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 

- แบบเรียน   
- ห้องสมุด 
- ห้องเรียน online     
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค    20    คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 
 

1.  เข้าใจและประยุกต์ใช้
อัตราส่วน สัดส่วนและร้อย
ละ ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหา 
ในชีวิตจริง 
4.  ใช้ความรู้ทางเรขาคณิต
และเครื่องมือเช่น วงเวียน
และสันตรง รวมท้ัง
โปรแกรม the geometer  
sketchpad หรือโปรแกรม
เรขาคณิตอื่นๆ เพื่อสร้างรูป
เรขาคณิต ตลอดจนน า
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้
ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต
จริง 

1.  อัตราส่วน 
2.  การสร้างทาง 
    เรขาคณิต 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

 
 

4.4 คะแนนหลังกลางภาค    25     คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11 - 15 2.  เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับกราฟในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง  
3.  เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิง
เส้นในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง   
 
 
 
 
 
 

สมการเชิงเส้น 
สองตัวแปร 

15 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 

- แบบเรียน   
- ห้องสมุด 
- ห้องเรียน online     
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

16 - 19 
 

5.  เข้าใจและใช้ความรู้ทาง
สถิติในการน าเสนอข้อมูล
และแปลความหมายข้อมูล 
รวมท้ังน าสถิติไปใช้ใน 
 ชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 

สถิติ 10 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 

- แบบเรียน   
- ห้องสมุด 
- ห้องเรียน online     

 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค    30    คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 
 

 

2.  เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับกราฟในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง  
3.  เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิง
เส้นในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง   
5.  เข้าใจและใช้ความรู้ทาง
สถิติในการน าเสนอข้อมูล
และแปลความหมายข้อมูล 
รวมท้ังน าสถิติไปใช้ใน 
 ชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 

1.  สมการเชิงเส้น 
    สองตัวแปร 
2.  สถิติ 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 25 ข้อ 

 
4.6 ชิ้นงาน   -  
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา  คณิตศาสตร์พิเศษ 2.            รหัสวิชา ค21210 
จ านวนชั่วโมง    2  ชั่วโมง/สัปดาห์    40.ชั่วโมง/ภาคเรียน      จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ . ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4-7    .     
ครูผู้สอน  นางนุชจรินทร์ ปิยะจันทร์   

 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของ

ผู้เรียน ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง สรุปรายงานและฝึกทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในสาระ
ต่อไปนี้ 

พหุนาม เอกนาม การบวกและการลบเอกนาม พหุนาม การบวกและการลบพหุนาม การคูณพหุนาม 
และการหารพนุนาม  สมการเชิงเส้นสองตัวแปร สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ค าตอบของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  
กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และการน าความรู้เกี่ยวกับกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยการจัดประสบการณ์หรืสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายท าง
คณิตศาสตร์ และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง  ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็น
คุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ 
และมีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ  พร้อมท้ังประหยัด 
อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
   
3. ผลการเรียนรู้ 

1. หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได้ 
2. หาผลคูณและผลหารของพหุนามอย่างง่ายได้ 
3. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้นในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้  

 
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1  คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน 

  คะแนนก่อนกลางภาค............................25...................... คะแนน 
  คะแนนสอบกลางภาค............................20...................... คะแนน 
  คะแนนหลังกลางภาค.............................25...................... คะแนน 
  คะแนนสอบปลายภาค...........................30...................... คะแนน 
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4.2  คะแนนก่อนกลางภาค   25   คะแนน 

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

9 - 10 1. หาผลบวกและผลลบ
ของเอกนามและพหุนามได้ 
2. หาผลคูณและผลหาร
ของพหุนามอย่างง่ายได้ 
 

พหุนาม 20 -  แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน   
20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
วิธีท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน  5 
ข้อ 

 
4.4  คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 - 8 1. หาผลบวกและผลลบของเอกนาม
และพหุนามได้ 
2. หาผลคูณและผลหารของพหุนาม
อย่างง่ายได้ 
 

พหุนาม 25 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 

 
 

- แบบเรียน   
- ห้องสมุด 
- ห้องเรียน
online     

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

11 - 19 3. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

สมการเชิงเส้น
สองตัวแปร 

25 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 

 
 

- แบบเรียน   
- ห้องสมุด 
- ห้องเรียน
online     
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4.5  คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 3. เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิง
เส้นในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง 

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน  25  
ข้อ 

 

  

 4.6  ชิ้นงาน  สมการสร้างสรรค์ 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ

ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 1. ความถูกต้อง 
ครบถ้วนของ
เนื้อหา  
2. ความน่าสนใจ 
3. ความคิด
สร้างสรรค์ 

งานเด่ียว 1 10 คะแนน สัปดาห์ท่ี 16 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2      รหัสวิชา ว 21103 

    จ านวนชั่วโมงเรียน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-2,1/4-13 

 ครูผู้สอน นางสาวนุสรา  จูไข่   นางสาววราพร  ผลดีดก  นางสาวณัฐรดา  ไชยสมร   
                ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัลยาณี  บุญทรัพย ์

2. ค าอธิบายรายวิชา  

 ศึกษาเกี่ยวกับสารรอบตัว สมบัติของสาร การจ าแนกสารด้วยสถานะ เนื้อสาร และขนาดอนุภาคของสาร 
การเปล่ียนแปลงของสาร สารบริสุทธิ์และสารผสม สมบัติของสารบริสุทธิ์และสารผสม การใช้ความรู้ทางเคมีให้
เป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย การศึกษาชีววิทยาโดยอาศัย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาประเภทโครงสร้างและหน้าท่ีของส่วนประกอบภายในเซลล์ส่ิงมีชี วิตด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ ศึกษากระบวนการล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ด้วยวิธีการแพร่และการออสโมซิส ศึกษาการ
ด ารงชีวิตของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การล าเลียงสารในพืช การเจริญเติบโตของพืช การสืบพันธุ์ของ
พืช และเทคโนโลยีชีวภาพของพืช ศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิและการวัด ผลของความร้อนท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของสาร การถ่ายโอนความร้อน การดูดกลืนและคายความร้อน สมดุลความร้อน องค์ประกอบของบรรยากาศ การ
แบ่งช้ันบรรยากาศ ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศ องค์ประกอบของบรรยากาศ ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ 
ความดันอากาศ ความช้ืนอากาศ ลม เมฆและฝน พายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน มรสุม การพยากรณ์อากาศ 
และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก  
 โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และสรุป  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 

3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

  ว 1.2    ม.1/1  - 1/18   
 ว 2.1    ม.1/1 - ม.1/10     

ว 2.2  ม.1/1   

 ว 3.2  ม.1/1  -  ม.1/7 

     รวมทั้งหมด 36 ตัวชี้วัด 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

 สัดส่วนคะแนนระหว่าง ภาคต่อปลายภาค 70  : 30 คะแนน 

  คะแนนก่อนกลางภาค   25  คะแนน 

  คะแนนสอบกลางภาค   20  คะแนน 

  คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 

  คะแนนสอบปลายภาค   30  คะแนน 

 
4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค  25  คะแนน 

 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

1 - 6  ว 1.2  
ม.1/1-5   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เซลล์ : หน่วย
ของส่ิงมีชีวิต 

15 ใบงาน (10 
คะแนน) 

สอบประจ าบท  
(5 คะแนน) 

หนังสือ 

เว็บไซต์ 

7 - 9 ว 1.2    
ม.1/6 -18   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พืช 10 ใบงาน (5 
คะแนน) 

สอบประจ าบท  
(5 คะแนน) 

หนังสือ 

เว็บไซต์ 

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด/ 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10  ว 1.2  หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เซลล์ : หน่วย
ของส่ิงมีชีวิต               
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พืช 

20   แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ 
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4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด/ 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

11 –14 
 

ว. 2.2 
    ม.1/1 

ว. 3.2 
    ม.1/1- 2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บรรยากาศ 15 ใบงาน (10 
คะแนน) 

สอบประจ าบท  
(5 คะแนน) 

หนังสือ 

เว็บไซต์ 

15-19 ว 3.2  
ม.1/3 - ม.
1/7 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ปรากฏการณ์เกี่ยวกับ
อากาศในชีวิตประจ าวัน 

10 ใบงาน (5 
คะแนน) 

สอบประจ าบท  
(5 คะแนน) 

หนังสือ 

เว็บไซต์ 

 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ตัวชี้วัด/ 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ว 2.2   
ว 3.2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บรรยากาศ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ปรากฏการณ์
เกี่ยวกับอากาศในชีวิตประจ าวัน 

30   แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ 

 

       
 4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

หน่วยการเรียนรู้ 

หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือผล
การเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน 
หมาย
เหตุ 

 

ก าหนด 

เวลาส่ง ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

หน่วย : ส่ิงมีชีวิต 

ใบงานท่ี 1 เรื่องเซลล์ 

ตรวจช้ินงาน ใบงาน 1 - เมื่อจบ
บทเรียน 

หน่วย : พืช 

ใบงานท่ี 2 เรื่องพืช 

ตรวจช้ินงาน ใบงาน 1 - เมื่อจบ
บทเรียน 

หน่วย : บรรยากาศ 

ใบงานท่ี 3 เรื่องบรรยากาศ 

ตรวจช้ินงาน ใบงาน 1 - เมื่อจบ
บทเรียน 

หน่วย : บรรยากาศ 

ใบงานท่ี 4 เรื่องปรากฏการณ์เกี่ยวกับ
อากาศในชีวิตประจ าวัน 

ตรวจช้ินงาน ใบงาน 1 - เมื่อจบ
บทเรียน 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1. ชื่อรายวิชา Science 2      รหัสวิชา ว21103 

 จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน         จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  
 ครูผู้สอน นายภุชงค์  ในพิมาย 

2. ค าอธิบายรายวิชา  

 ศึกษา วิเคราะห์ ความร้อนกับการเปล่ียนแปลงของสสาร การถ่ายโอนความร้อน ลมฟ้าอากาศรอบตัว 
มนุษย์และการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศ   
 โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย   
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การ
แก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ว 2.1 ม.1/9 -10 

ว 2.2 ม.1/1 

ว 2.3 ม.1/1 - 7 

ว 3.2 ม.1/1 – 7  

รวมทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

 สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน 

  คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน 

  คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

  คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน 

  คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

1-5 ว 2.1 ม.1/9-10 สารและการเปล่ียนสถานะ
ของสาร 

10 -แบบทดสอบ 

-แบบฝึกหัด 

-หนังสือเรียน 

-สไลด์ 

6-9 ว 2.3 ม.1/1-7 ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ดันอากาศกับความสูง 

15 -แบบทดสอบ 

-แบบฝึกหัด 

-หนังสือเรียน 

-สไลด์ 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ว 2.1 ม.
1/9-10 

ว 2.3 ม.
1/1-7 

-สารและการเปล่ียนสถานะ
ของสาร 

-ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ดันอากาศกับความสูง 

20  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

 แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีท า/
เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 2 ข้อ 

 

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

11-12 ว 2.2 ม.1/1 บรรยากาศ 10 -ช้ินงานแบบจ าลอง
อะตอม 

-หนังสือเรียน 

-สไลด์ 

13-19 ว 3.2 ม.
1/1-7 

กระบวนกาเปล่ียนแปลงลมฟ้า
อากาศ 

15 -แบบฝึกหัด 

-ช้ินงาน 

-หนังสือเรียน 

-สไลด์ 
 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ว 2.2 ม.
1/1 

ว 3.2 ม.
1/1-7 

-บรรยากาศ 

-กระบวนกาเปล่ียนแปลง
ลมฟ้าอากาศ 

30  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน40 ข้อ 

 แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีท า/
เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 

2 ข้อ 
 

4.6 ชิ้นงาน  
หน่วยการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

/บูรณาการ 

 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน  

หมายเหตุ 

 

ก าหนด 

เวลาส่ง ลักษณะประเภท จ านวนชิ้นงาน 

ว 2.2 ม.1/1 

-บรรยากาศ 
 

ตรวจช้ินงาน ว่าวจ๋ิว 1 

 

12 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2     รหัสวิชา ว21202  
 จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน          จ านวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-2 
    ครูผู้สอน นางสาวรัตติยา  สุขนิจรัญ 
 
2. ค าอธิบายรายวิชา 

 สืบค้นข้อมูล อธิบาย  ทดลอง วิเคราะห์ การสังเคราะห์ด้วยแสง การเจริญเติบโตของพืช  
การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช การใช้สารสังเคราะห์ท่ีมนุษย์สร้างขึ้นควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ลักษณะทาง
พันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมท่ีถูกควบคุมด้วยยีนท่ีอยู่บนโครโมโซมเพศ มัลติเปิลแอลลีล การกลาย 
ความก้าวหน้าของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบัน ความหมายของวิวัฒนาการ ปัจจัยท่ีท าให้เกิดวิวัฒนาการ 
ความหมายของสปีชีส์และการเกิดสปีชีส์ใหม่ วิวัฒนาการของพืช สัตว์ และมนุษย์ การปรับตัวให้อยู่รอดใน
ส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้จากการส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูล บันทึก
จัดกลุ่มข้อมูลอธิบายและอภิปราย น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม 

เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. ทดสอบและบอกชนิดของสารอาหารที่พืชสังเคราะห์ได้ 
2. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสารต่างๆท่ีพืชบางชนิดสร้างขึ้น 
3. ออกแบบการทดลอง ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
4. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชท่ีมนุษย์สังเคราะห์ข้ึน และยกตัวอย่างการน ามา

ประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตรของพืช  
5. สังเกต และอธิบายการตอบสนองของพืชต่อส่ิงเร้าในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิต  
6. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีนและลักษณะทางพันธุกรรม             
7. อธิบายหลักการถ่ายทอดลักษณะท่ีถูกควบคุมด้วยยีนท่ีอยู่บนโครโมโซมเพศและมัลติเปิลแอลลีล 
8. อธิบายผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงล าดับนิวคลีโอไทด์ในดีเอ็นเอต่อการแสดงลักษณะของส่ิงมีชีวิต 
9. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการน ามิวเทชันไปใช้ประโยชน์ 
10. สืบค้นข้อมูล และอภิปรายผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอท่ีมีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 
11. สืบค้นข้อมูล อธิบายและยกตัวอย่างความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการ 
รวม 11 ผลการเรียนรู้ 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน 
  คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน 
  คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
  คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน 
  คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

1-4 1-5 -กระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสง 

15 -แบบทดสอบ 

-แบบฝึกหัด 

-ใบงาน 

-เอกสาร
ประกอบ 

การเรียน 

-สไลด์ 

5-9 6-7 -พันธุกรรมและการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม 

10 -แบบทดสอบ 

-แบบฝึกหัด 

-ใบงาน 

-เอกสาร
ประกอบ 

การเรียน 

-สไลด์ 
 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1-7 -กระบวนการสังเคราะห ์

ด้วยแสง 

-พันธุกรรมและการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม 

20  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

 แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีท า/
เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 2 ข้อ 

 
4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

11-14 9-10 -พันธุกรรมและการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม 

15 -แบบทดสอบ 

-แบบฝึกหัด 

-ใบงาน 

-เอกสาร
ประกอบ 

การเรียน 

-สไลด์ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

15-19 11 -วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 10 -แบบทดสอบ 

-ใบงาน 

-เอกสาร
ประกอบ 

การเรียน 

-สไลด์ 
 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 9-11 -พันธุกรรมและการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม 

-วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 

30  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน40 ข้อ 

 แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีท า/
เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 

2 ข้อ 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์สร้างเสริม 2      รหัสวิชา ว21206 

 จ านวนชั่วโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน         จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  
 ครูผู้สอน นายภุชงค์  ในพิมาย 

2. ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษา วิเคราะห์ ความร้อนกับการเปล่ียนแปลงของสสาร การถ่ายโอนความร้อน ลมฟ้าอากาศรอบตัว 
มนุษย์และการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศ  
 โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย   
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การ
แก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

3. ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค และการเคล่ือนท่ีของอนุภาคของ   
    สสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยใช้แบบจ าลอง 
2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการเปล่ียนสถานะของสสาร โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
และแบบจ าลอง 

3.สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก 

4. วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และค านวณปริมาณความร้อนท่ีท าให้สสารเปล่ียนอุณหภูมิและเปล่ียน   
    สถานะ โดยใช้สมการ Q = mcΔt และ Q = mL 
5. ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสาร 
6. สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการขยายตัวหรือหดตัวของสสารเนื่องจากได้รับหรือสูญเสียความร้อน 
7. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการหดและขยายตัวของสสารเนื่องจากความร้อน 

    โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และเสนอแนะวิธีการน าความรู้มาแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

8. วิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อนและค านวณปริมาณความร้อนท่ีถ่ายโอนระหว่างสสารจนเกิด 
    สมดุล ความร้อนโดยใช้สมการ Qสูญเสีย = Qได้รับ 
9. สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการถ่ายโอนความร้อนโดยการน าความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความ
ร้อน 
10. ออกแบบ เลือกใช้ และสร้างอุปกรณ์ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอน
ความร้อน 
11. สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการแบ่งช้ันบรรยากาศ และเปรียบเทียบประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละช้ัน 
12. อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
13. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน และผลท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและ 
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     ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย 
14. อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
15. ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศโดยน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์จากค า 
     พยากรณ์อากาศ 
16. อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
17. ตระหนักถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก โดยน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้การ 
     เปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 

รวมทั้งหมด 17 ผลการเรียนรู้ 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

 สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน 

  คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน 

  คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

  คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน 

  คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
 

4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

1-5 1-2 สารและการเปล่ียนสถานะของ
สาร 

10 -แบบทดสอบ 

-แบบฝึกหัด 

-หนังสือเรียน 

-สไลด์ 

6-9 4-10 ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน
อากาศ 
กับความสูง 

15 -แบบทดสอบ 

-แบบฝึกหัด 

-หนังสือเรียน 

-สไลด์ 

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1-2,4-10 -สารและการเปล่ียนสถานะ
ของสาร 

-ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน
อากาศกับความสูง 

20  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

 แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีท า/
เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 2 ข้อ 

 

  



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 51 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

11-12 3 บรรยากาศ 10 -ช้ินงานแบบจ าลอง
อะตอม 

-หนังสือเรียน 

-สไลด์ 

13-19 11-17 กระบวนกาเปล่ียนแปลงลมฟ้า
อากาศ 

15 -แบบฝึกหัด 

-ช้ินงาน 

-หนังสือเรียน 

-สไลด์ 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 3,11-17 -บรรยากาศ 

-กระบวนกาเปล่ียนแปลงลม
ฟ้าอากาศ 

30  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน40 ข้อ 

 แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีท า/เติม
ค า/อื่นๆ)  จ านวน 

2 ข้อ 
 

4.6 ชิ้นงาน  
หน่วยการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้/ผลการ
เรียนรู้ 

/บูรณาการ 

 

วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  

หมาย
เหตุ 

 

ก าหนด 

เวลาส่ง ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลการเรียนรู้ข้อ 3 

-บรรยากาศ 
 

ตรวจช้ินงาน ว่าวจ๋ิว 1 

 

12 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1. ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีเพิ่มเติม 1      รหัสวิชา ว21207 

 จ านวนชั่วโมงเรียน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวน 1 หน่วยกิต 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/13  
 ครูผู้สอน นางสาววิลาสินี โกศิลป์สุข , นางสาวนภาพร ปุจฉาการและนายกิตติคุณ กันแย้ม 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุดค าส่ังท่ีส่ังให้คอมพิวเตอร์สามารถท างานได้ตรงตามความ
ต้องการและความถูกต้อง เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับส่ังให้คอมพิวเตอร์พิมพ์เอกสาร โปรแกรมส าหรับ
สร้างตาราง การน าเสนองาน และการออกแบบอัลกอริทึม (Algorithm) ออกแบบล าดับข้ันตอนการท างานก่อน
และหลังของโปรแกรม บรรยายข้ันตอนการท างานของอัลกอริทึมใดๆโดยใช้ภาษามนุษย์และผังงาน การเขียน
ชุดค าส่ัง Coding ด้วย block  เน้นท่ีการคิดอย่างเป็นระบบ 

โดยอาศัยกระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีเหตุผลและตรรกะ เน้น
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปล่ียนความคิดเห็น ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด การท างาน
ร่วมกับผู้อื่น  

ส่งเสริมลักษณะนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อ
สังคม ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้เท่าทันเทคโนโลยีและใช้อย่างสร้างสรรค์ 
 

3. ผลการเรียนรู้ 

1. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส านักงาน 

2. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม 

3. ออกแบบล าดับข้ันตอนการท างานด้วยผังงาน 

4. การเขียนชุดค าส่ัง Coding ด้วย block   
5. สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต อย่างรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
6. การใช้แหล่งเก็บข้อมูลออนไลน์ 
รวมทั้งหมด   6  ผลการเรียนรู้ 
 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

 สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน 

  คะแนนก่อนกลางภาค  25 คะแนน 

  คะแนนสอบกลางภาค  20 คะแนน 

  คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน 

  คะแนนสอบปลายภาค  30 คะแนน 
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4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 

1-3 1 
 
 

1. รู้จักกับโปรแกรมส านักงาน
เบ้ืองต้น 

2. ความแตกต่างของโปรแกรม
ส านักงาน 

5 
 
 

- แบบฝึกหัด 

- แบบทดสอบ
ย่อย 

- PowerPoint 
- MS office 

- Google 
Classroom 

- ห้องเรียนออนไลน ์

Google Site 

4-5 2 3. ความหมายของอัลกอริทึม 

4. รูปแบบของอัลกอริทึมใน
ชีวิตประจ าวัน 

10 - แบบฝึกหัด 

- แบบทดสอบ
ย่อย 

- PowerPoint 
- Google 
Classroom 

- ห้องเรียนออนไลน ์

Google Site 

6-9 3 5. การเขียนอัลกอริทึมแบบผัง
งาน 

10 - แบบฝึกหัด 

- แบบทดสอบ
ย่อย 

- PowerPoint 
- Google 
Classroom 

- ห้องเรียนออนไลน ์

Google Site 

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1-3 1. รู้จักกับโปรแกรมส านักงาน
เบ้ืองต้น 

2. ความแตกต่างของ
โปรแกรมส านักงาน 

3. ความหมายของอัลกอริทึม 

4. รูปแบบของอัลกอริทึมใน
ชีวิตประจ าวัน 

5. การเขียนอัลกอริทึมแบบผัง
งาน 

20  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

แบบทดสอบอัตนัย (เช่น บรรยาย/เติมค า/
อื่นๆ)  จ านวน 5 ข้อ 
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4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-14 
 
 
 
 

4 6. การเขียนชุดค าส่ัง Coding 
ด้วย block  
7. ผจญภัยกับภารกิจ Coding 

15 - แบบฝึกหัด 

- แบบทดสอบ
ย่อย 

- เว็บไซต์ Coding 
ต่างๆ 

- Google 
Classroom 

- ห้องเรียนออนไลน ์

Google Site 

15-16 5 8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
9. ประโยชน์ของเว็บไซต์น่ารู้ 

5 - แบบฝึกหัด 

- แบบทดสอบ
ย่อย 

- PowerPoint 
- Google 
Classroom 

- ห้องเรียนออนไลน ์

Google Site 

17-19 
 
 
 

6 
 

10. แหล่งเก็บข้อมูลออนไลน์ 5 - แบบฝึกหัด 

- แบบทดสอบ
ย่อย 

- PowerPoint 
- หนังสือเรียน 

- Google 
Classroom 

- ห้องเรียนออนไลน ์

Google Site 

 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 4-6 
 

6. การเขียนชุดค าส่ัง Coding 
ด้วย block  

7. ผจญภัยกับภารกิจ Coding 

8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
9. ประโยชน์ของเว็บไซต์น่ารู้ 
10. แหล่งเก็บข้อมูลออนไลน์ 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น บรรยาย/เติมค า/
อื่นๆ)  จ านวน 1 ข้อ 
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4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน  
หน่วยการเรียนรู้ 

หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ 

วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน 
หมาย
เหตุ 

 

ก าหนด 

เวลาส่ง ลักษณะประเภท จ านวน
ชิ้นงาน 

1-6 
 

ตรวจช้ินงาน
และ 

การน าเสนอ 
 

โปสเตอร์(1หน้า) 

เรื่อง สรุปองค์ความรู้
เทคโนโลยีเพิ่มเติม 

1 งาน
เด่ียว 

ส้ินภาคเรียน
ท่ี 2 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 
1. ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์      รหัสวิชา ว 21212 

 จ านวนชั่วโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 

 ครูผู้สอน นางสาวนุสรา  จูไข่  

2. ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษา ทดลอง และอภิปราย ความหมายและคุณค่าของโครงงานสะเต็ม ขั้นตอนการท าโครงงานสะเต็ม 
การส ารวจและเลือกหัวข้อ การระบุปัญหา การส ารวจเอกสารหรือแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง การออกแบบการทดลอง
และการวางแผนการด าเนินการ การเขียนเค้าโครง การท าโครงงาน การเขียนรายงานของโครงงานสะเต็ม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้  สืบค้นข้อมูล บันทึกจัดกลุ่มข้อมูลและอภิปราย 
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ สามารถน าไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง 
เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแม่นย า  น าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดผล
เชิงบวก  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยม  ท่ีเหมาะสม 

3. ผลการเรียนรู้ 

1. อภิปรายความหมายและคุณค่าของโครงงานสะเต็มได้ 

 2. ล าดับขั้นตอนการท าโครงงานสะเต็มได้ 

 3. ส ารวจและเลือกหัวข้อท่ีจะท าโครงงานสะเต็มได้ 

 4. ระบุปัญหาในการท าโครงงานสะเต็มได้ 

 5. ศึกษา ส ารวจเอกสาร หรือแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยงข้องกับโครงงานสะเต็มได้ 

 6. ออกแบบการทดลองและการวางแผนการด าเนินการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 

 7. เขียนเค้าโครงของโครงงานสะเต็มได้ 

 8. ท าโครงงานสะเต็มได้ 

 9. เขียนรายงานโครงงานสะเต็มได้ 

 10. เสนอผลงานและการจัดแสดงผลงานโครงงานสะเต็มได้ 

 11. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ ส ารวจตรวจสอบสืบค้นข้อมูล 
อภิปราย บันทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจข้อมูล มีความรู้ความคิดความเข้าใจ  น าเสนอส่ิงท่ีเรียนรู้ได้อย่าง
สร้างสรรค์  มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มี
คุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสม 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70  : 30 คะแนน 

            คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน 

             คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

             คะแนนหลังกลางภาค 20 คะแนน 

             คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-4 1-7   หน่วยที่ 1 การเขียน
โครงงานสะเต็ม 

10 แบบทดสอบ  หนังสือ  
-  เว็บไซต์ 

5-7 1-7 หน่วยที่ 1 การเขียนโครงงาน
สะเต็ม 

10 ช้ินงาน  หนังสือ  
       -  เว็บไซต์ 

8 - 9 1-7 หน่วยที่ 1 การเขียนโครงงาน
สะเต็ม 

10 ช้ินงาน  หนังสือ  
       -  เว็บไซต์ 

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10  1-7 หน่วยที่ 1 การเขียน
โครงงานสะเต็ม 
 

20   แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ 

 แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีท า/เติมค า/
อื่นๆ)  จ านวน 2 ข้อ 

 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11 -15 8-11 หน่วยที่ 2 โครงงานสะเต็ม 10 ช้ินงาน  หนังสือ 
 เว็บไซต์ 

16-19 8-11 หน่วยที่ 2 โครงงานสะเต็ม 10 ช้ินงาน  หนังสือ 
 เว็บไซต์ 
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ตัวชี้วัด/ 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20  1-11 หน่วยที่ 1-2 30   แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
40 ข้อ 

 แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีท า/เติมค า/
อื่นๆ)  จ านวน 4 ข้อ 

 

4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

หน่วยการเรียนรู้ 

หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือผล
การเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน 
หมาย
เหตุ 

 

ก าหนด 

เวลาส่ง ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

โครงงาน ตรวจช้ินงาน ช้ินงาน 1 - เมื่อจบ
บทเรียน 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1. ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 2      รหัสวิชา ว21214 

 จ านวนชั่วโมงเรียน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวน 1 หน่วยกิต 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4  
 ครูผู้สอน นางสาววิลาสินี โกศิลป์สุข  
 

2. ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและใช้แนวคิดการเรียนรู้โค้ดด้ิง (Coding ) แนะน าส่วนประกอบและการใช้งานแผงวงจร Robot 
ชุดเรียนรู้หุ่นยนต์อัตโนมัติส าหรับใช้ micro bit เข้าใจพื้นฐานการเขียนโปรแกรม micro bit มีทักษะการใช้ เขียน
โปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ เพื่อขับเคล่ือนหุ่นยนต์กับการหลบหลีกส่ิงกีดขวาง และตรวจจับ วัดระยะทางด้วย
แสง อินฟราเรด และภารกิจตรวจจับเส้นในช่องท่ีก าหนดได้ 

     ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ การใช้ซอฟต์แวร์ Micro : bit  ช่วยในการเขียนโปรแกรมเพื่อ
ควบคุมหุ่นยนต์ เช่น รู้จักกับบอร์ด Micro:bit และการใช้งานเบ้ืองต้น มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม micro:bit ใช้
ค าส่ังควบคุมมอเตอร์เด่ียว ค าส่ังควบคุมมอเตอร์คู่ การอ่านค่าเซนเซอร์ ค าส่ังหุ่นยนต์ตรวจจับเส้นอย่างง่าย การ
สร้างฟังก์ช่ันและเรียกใช้งานฟังก์ช่ัน ค าส่ังควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ และค าส่ังวัดระยะทางด้วยอัลตร้าโซนิค 

     เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการใช้งาน ปฏิบัติการ วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี 
ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยีท่ีซับซ้อนการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น 
โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยี โดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ทรัพยากรเพื่อออกแบบสร้างหรือ
พัฒนาผลงาน ส าหรับแก้ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อสังคม 
 

3. ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจความเป็นมา คุณสมบัติ ส่วนประกอบและการใช้งานแผงวงจร  
2. เข้าใจพื้นฐานการเขียนโปรแกรม micro:bit  
3. เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ ด้วย micro:bit 

  4. ใช้ Micro:bit เพื่อขับเคล่ือนหุ่นยนต์กับการหลบหลีกส่ิงกีดขวาง  
5. ใช้ Micro:bit ตรวจจับและวัดระยะทางด้วยแสง อินฟราเรด  
6. ประยุกต์ใช้ Micro:bit  สร้างภารกิจตรวจจับเส้นต่างๆ  

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้  
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

 สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน 

  คะแนนก่อนกลางภาค  25 คะแนน 

  คะแนนสอบกลางภาค  20 คะแนน 

  คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน 

  คะแนนสอบปลายภาค  30 คะแนน 

4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 

1-3 1 
 
 

1. รู้จักกับ Micro 
Controller 
 

5 
 
 

- แบบฝึกหัด 

- แบบทดสอบ
ย่อย 

- PowerPoint 
- เว็บไซต์ Coding 

- Google 
Classroom 

- ห้องเรียนออนไลน ์

Google Site 

4-5 2 2. รู้จักกับส่วนประกอบของ 
micro:bit 
3. ค าส่ังพื้นฐาน
ของ  micro:bit 

10 - แบบฝึกหัด 

- แบบทดสอบ
ย่อย 

- PowerPoint 
- เว็บไซต์ Coding 

- Google 
Classroom 

- ห้องเรียนออนไลน ์

Google Site 

6-9 3 4. การใช้ค าส่ังควบคุม 
หุ่นยนต์ marquee 

10 - แบบฝึกหัด 

- แบบทดสอบ
ย่อย 

- PowerPoint 
- เว็บไซต์ Coding 

- Google 
Classroom 

- ห้องเรียนออนไลน ์

Google Site 
 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1-3 1. รู้จักกับ Micro Controller 
2. รู้จักกับส่วนประกอบของ 
micro:bit 
3. ค าส่ังพื้นฐาน

20  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

แบบทดสอบอัตนัย (เช่น บรรยาย/เติมค า/
อื่นๆ)  จ านวน 5 ข้อ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

ของ  micro:bit 
4. การใช้ค าส่ังควบคุม 
หุ่นยนต์ marquee 

 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-14 
 
 
 
 

4 5. ภารกิจหลบหลีกส่ิงกีด
ขวาง 

10 - แบบฝึกหัด 

- แบบทดสอบ
ย่อย 

- เว็บไซต์ Coding 
ต่างๆ 

- Google 
Classroom 

- ห้องเรียนออนไลน ์

Google Site 

15-16 5 6. การตรวจจับระยะทาง 

ด้วยแสง 

5 - แบบฝึกหัด 

- แบบทดสอบ
ย่อย 

- PowerPoint 
- Google 
Classroom 

- ห้องเรียนออนไลน ์

Google Site 

17-19 
 
 
 

6 
 

7. ภารกิจควบคุม ตรวจจับ
เส้นต่างๆ 

10 - แบบฝึกหัด 

- แบบทดสอบ
ย่อย 

- PowerPoint 
- หนังสือเรียน 

- Google 
Classroom 

- ห้องเรียนออนไลน ์

Google Site 

 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 4-6 
 

5. ภารกิจหลบหลีกส่ิงกีด
ขวาง 

6. การตรวจจับระยะทาง 

ด้วยแสง 

7. ภารกิจควบคุม ตรวจจับ
เส้นต่างๆ 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น บรรยาย/เติมค า/
อื่นๆ)  จ านวน 1 ข้อ 
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                             4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน  
หน่วยการเรียนรู้ 

หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ 

วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน 
หมาย
เหตุ 

 

ก าหนด 

เวลาส่ง ลักษณะประเภท จ านวน
ชิ้นงาน 

1-6 
 

ตรวจช้ินงาน
และ 

การน าเสนอ 
 

ภารกิจควบคุมหุ่นยนต์ 
marquee ตามก าหนด 

1 งาน
กลุ่ม 

ส้ินภาคเรียน
ท่ี 2 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1. ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2    รหัสวิชา ว21216 

 จ านวนชั่วโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.1/5-7  
 ครูผู้สอน นางอาภรณ์  ศิริคณินทร์ 

2. ค าอธิบายรายวิชา  

 ศึกษา  ค้นคว้าและและปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   ท้ัง 13 ทักษะ มีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการท างาน และการดูแลรักษาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์อย่างถูกวิธิี และมีความรู้ ในเรื่องหลักการรักษาความปลอดภัยและการบ ารุงรักษาเครื่องมือ  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลและ
การอภิปราย  
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
3. ผลการเรียนรู้ 

 1. มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาสาสตร์  ทักษะท่ื 1 - 4 

 2. มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาสาสตร์  ทักษะท่ื 5 - 8 

 3. มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาสาสตร์  ทักษะท่ื 9 - 13 

4. ศึกษาทดลองและสืบค้นเกี่ยวกับหลักการท างาน และการดูแลรักษาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานฝึก
การใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างถูกวิธิี  

5. มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะท่ีส าคัญและวิธีการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องมือในห้องทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน 

  คะแนนก่อนกลางภาค   25 คะแนน 

  คะแนนสอบกลางภาค   20 คะแนน 

  คะแนนหลังกลางภาค   25 คะแนน 

  คะแนนสอบปลายภาค  30 คะแนน 
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4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 - 9  1 1. ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ทักษะท่ี 1 - 4 
 

10 

15 

-แบบทดสอบหลังเรียน 

- การตอบค าถามระหว่าง
เรียน 

- การปฏิบัติกิจกรรมการ
สืบค้น การทดลอง 

- การอภิปรายรายบุคคล 
และอภิปรายกลุ่ม 
 

- PowerPoint 
- ใบงาน 

- อุปกรณ์ในการ
ทดลอง 

-ใบความรู้ 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 2 1. ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ทักษะท่ี 5 - 8 
 

10 

10 

แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

11 -13 3  1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะท่ี 9 – 13 
 

15 - ใบงาน 

- การตอบค าถาม
ระหว่างเรียน 

- การปฏิบัติ
กิจกรรมการ
สืบค้น การ
ทดลอง 

- การอภิปราย
รายบุคคล และ
อภิปรายกลุ่ม 
 

- PowerPoint 
- ใบงาน 

- อุปกรณ์ใน
การทดลอง 

- ใบความรู้ 

14 – 
19  

4 - 5 1. ศึกษาทดลองและสืบค้นเกี่ยวกับ
หลักการท างาน และการดูแลรักษา
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานฝึกการใช้

10 - ใบงาน 

- การตอบค าถาม
ระหว่างเรียน 

- PowerPoint 
- ใบงาน 

- อุปกรณ์ใน
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างถูกวิธิี  
2. มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะท่ีส าคัญ
และวิธีการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องมือใน
ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
 

- การปฏิบัติ
กิจกรรมการ
สืบค้น การ
ทดลอง 

- การอภิปราย
รายบุคคล และ
อภิปรายกลุ่ม 
 

การทดลอง 

- ใบความรู้ 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 1 - 5 1. มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาสาสตร์  ทักษะท่ื 1 - 4 

2. มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาสาสตร์  ทักษะท่ื 5 - 8 

3. มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาสาสตร์  ทักษะท่ื 9 – 13 

4. ศึกษาทดลองและสืบค้นเกี่ยวกับหลักการท างาน 
และการดูแลรักษาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
ฝึกการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างถูกวิธิี  
5. มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะท่ีส าคัญและ
วิธีการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องมือในห้องทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ 
 

30 แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ 
 

 

4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 

หน่วยการเรียนรู้ 

หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน 
หมาย
เหตุ 

 

ก าหนด 

เวลาส่ง ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลการเรียนรู้ 1 - 3 
 

ตรวจใบงาน  ใบงาน 1 

 

ก่อนสอบ
ปลายภาค 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
1. ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา 2      รหัสวิชา ส21104 
 จ านวนชั่วโมงเรียน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์  40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-13 
 ครูผู้สอน นางชวนพิศ ตินตะบุระ, นางสาวจิราพรรณ ประสารวุฒิ 
 
2. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษากฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล ประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย บทบาท หน้าท่ีของ
เยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ โดยเน้นจิตสาธารณะความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย
กับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  คุณค่าทางวัฒนธรรมท่ีเป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีหรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน    และประเทศ โดยสังเขป หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระส าคัญ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน การแบ่งอ านาจและการถ่วงดุล อ านาจอธิปไตยท้ัง 3 ฝ่ายคือ
นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ี 
 ศึกษาความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ความหมาย
ของค าว่าทรัพยากรมีจ ากัดกับความต้องการมีไม่จ ากัดความขาดแคลน การเลือกและค่าเสียโอกาส หลักการในการ
บริโภคท่ีดี ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค ค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภคของคนในสังคมปัจจุบัน 
รวมท้ังผลดีและผลเสียของพฤติกรรมดังกล่าว ความหมายและความเป็นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมท้ังโครงการตามพระราชด าริ หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต ความส าคัญ คุณค่า และประโยชน์ของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อสังคมไทย  ความหมายประเภทและความส าคัญของสถาบันการเงินท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ  บทบาท
หน้าท่ีและความส าคัญของธนาคารกลางการหารายได้รายจ่ายการออมการลงทุนซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ผลิตผู้บริโภคและสถาบันการเงิน ตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกันและกัน  การแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนประเทศและแนวทางการแก้ไข ความหมายและกฎอุปสงค์อุปทาน 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์และอุปทาน ความหมายและความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาพอสังเขป  ตัวอย่างการละเมิดแห่งทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละ
ประเภท  
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
ทางสังคม และกระบวนการกลุ่ม 

เพื่อให้เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่นศรัทธาและธ ารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมท่ีดีงาม
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และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข   เข้าใจ
ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือกันทาง
เศรษฐกิจในสังคมโลก สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลย
ภาพ 

  
3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  ส2.1  1/1, 1/2, 1/3, 1/4 
  ส2.2  1/1, 1/2, 1/3 
  ส3.1  1/1, 1/2, 1/3 
  ส3.2  1/1, 1/2, 1/3, 1/4 

รวมทั้งหมด 14 ตัวชี้วัด 
 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

 สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน 
  คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน 
  คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
  คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน 

   คะแนนสอบปลายภาค 30  คะแนน 
 

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน 
สัปดาห์ท่ี ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู ้ คะแนน รูปแบบการประเมิน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
1-2 ส2.1  

ม.1/2, 1/4 
บทบาทและหน้าท่ีของ
เยาวชนที่มีต่อสังคมและ

ประเทศชาติ 

5 - ใบงาน 
- แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือ 
แบบเรียนรายวิชา 
สังคมศึกษา ม.1 
- ส่ือ Power point 
- ห้องเรียนออนไลน ์

3-5 
 
 
 
 

ส2.2  
ม.1/1-3 

รัฐธรรมนูญกับการเมือง
การปกครองไทย 

7 - ใบงาน 
- แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือ 
แบบเรียนรายวิชา 
สังคมศึกษา ม.1 
- ส่ือ Power point 
- ห้องเรียนออนไลน ์

6-7 
 
 
 

 

ส2.1 ม.1/1 กฎหมายคุ้มครองสิทธิ
ของผู้บริโภค 

7 - ใบงาน 
- แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือ 
แบบเรียนรายวิชา 
สังคมศึกษา ม.1 
- ส่ือ Power point 
- ห้องเรียนออนไลน ์
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สัปดาห์ท่ี ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู ้ คะแนน รูปแบบการประเมิน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

8-9 
 
 
 

 

ส2.1 ม.1/3 วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของประเทศ

ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

6 - ใบงาน 
- แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือ 
แบบเรียนรายวิชา 
สังคมศึกษา ม.1 
- ส่ือ Power point 
- ห้องเรียนออนไลน ์

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู ้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 
10 
 
 
 

 

ส2.1  1/1, 1/2, 
1/3, 1/4 
ส2.2  1/1, 1/2, 
1/3 

 

หน่วยที่ 1 บทบาทและหน้าท่ีของ
เยาวชนที่มีต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 
หน่วยที่ 2 รัฐธรรมนูญกับ
การเมืองการปกครองไทย 
หน่วยที่ 3 กฎหมายคุ้มครองสิทธิ
ของผู้บริโภค 
หน่วยที่ 4 วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด 
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ 20 คะแนน 

 
 
 
 
 

 
4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11 ส3.1 ม.1/1  
 

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 - ใบงาน 
- แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือ 
แบบเรียนรายวิชา 
สังคมศึกษา ม.1 
- ส่ือ Power point 
- ห้องเรียนออนไลน ์

12-13 ส3.2 ม.1/3-4 
  
 

พฤติกรรมการบริโภค 10 - แผ่นพับ เรื่อง ปัจจัย
ในการบริโภคสินค้า
และบริการ 

- หนังสือ 
แบบเรียนรายวิชา 
สังคมศึกษา ม.1 
- ส่ือ Power point 
- ห้องเรียนออนไลน ์
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

14-15 ส3.2 ม.1/1 สถาบันการเงิน 5 - ใบงาน 
- แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือ 
แบบเรียนรายวิชา 
สังคมศึกษา ม.1 
- ส่ือ Power point 
- ห้องเรียนออนไลน ์

16-17 ส3.2 ม.1/2 เศรษฐกิจประเทศไทย 2 - ใบงาน 
- แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือ 
แบบเรียนรายวิชา 
สังคมศึกษา ม.1 
- ส่ือ Power point 
- ห้องเรียนออนไลน ์

18-19 ส3.1 ม.1/3 เศรษฐกิจพอเพียง 5 - ใบงาน 
- แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือ 
แบบเรียนรายวิชา 
สังคมศึกษา ม.1 
- ส่ือ Power point 
- ห้องเรียนออนไลน ์

 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 
 
 
 
 

ส3.1  1/1, 
1/2, 1/3 
ส3.2  1/1, 
1/2, 1/3, 1/4 

 

หน่วยที่ 5 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
หน่วยที่ 6 พฤติกรรมการบริโภค 
หน่วยที่ 7 สถาบันการเงิน 
หน่วยที่ 8 เศรษฐกิจประเทศไทย 
หน่วยที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียง 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด 
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 60 ข้อ 30 คะแนน 
 

 

 
4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน   

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

หน่วยที ่6 พฤติกรรมการ
บริโภค 
ส3.2 ม.1/3-4 

การใช้เกณฑ์การประเมิน
ช้ินงาน 

แผ่นพับ 1 งานเด่ียว สัปดาห์ท่ึ 15 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
1.  ชื่อรายวิชา    พระพุทธศาสนา 2              รหัสวิชา ส21105 

จ านวนชั่วโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน           จ านวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง ม.1/1-13 

ครูผู้สอน  นางสาวพงศ์ลดา  สุภาพ 
     2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา เหตุผลความจ าเปนในเรียนรูศาสนาอื่น ๆ ศาสนิกชนของศาสนาตาง ๆ การประพฤติปฏิบัติตน 
และวิถีการด าเนินชีวิตท่ีแตกตางกันตามหลักความเช่ือและค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ การปฏิบัติอย าง
เหมาะสมตอศาสนิกชนอื่นในสถานการณตาง ๆ บุคคลตัวอย่างในทองถิ่นหรือประเทศท่ีปฏิบัติตนเปนแบบอยางด
านศาสนสัมพันธ หรือมีผลงานดานศาสนสัมพันธ์ การบ าเพ็ญประโยชน การบ ารุงรักษาวัด จริยวัตรของสาวก การ
ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสาวกของศาสนาท่ีตนนับถือ วิถีชีวิตของพระภิกษุ บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา  เชน การแสดงธรรม ปาฐกถาธรรม การประพฤติตนใหเป็นแบบบอยาง การเขาพบพระภิกษุ การ
แสดงความเคารพ การประนมมือ การไหว การกราบ การเคารพพระรัตนตรัย  การฟงเจริญพระพุทธมนต การฟ
งสวดพระอภิธรรม การฟงพระธรรมเทศนา  การปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอเพื่อนตามหลักพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือ การจัดโตะหมูบูชาแบบหมู ๔  หมู ๕ หมู ๗ หมู่ ๙ การจุดธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบโต
ะหมบููชา ค าอาราธนาตาง ๆ อีกท้ัง ประวัติและความส าคัญของวันธรรมสวนะ วันเขาพรรษา วันออกพรรษา วันเท
โวโรหณะ ระเบียบพิธี พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา วัน
ธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล สร้างความคิดรวบยอด กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา                                                                              
 เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างของศาสนพิธีกรรมต่าง ๆ ของศาสนาอื่น ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชน
ท่ีดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ สามารถน าความรู้ไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม และน าหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
 
3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้   

ส 1.1 ม.1/9-11 
ส 1.2 ม.1/1-5 

รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด     
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1  คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค......70..... : ........30.......คะแนน 
  คะแนนก่อนกลางภาค.........................25...................... คะแนน 
  คะแนนสอบกลางภาค.........................20.....................  คะแนน 
  คะแนนหลังกลางภาค..........................25....................   คะแนน 
  คะแนนสอบปลายภาค........................ 30...................   คะแนน 
 
4.2 คะแนนก่อนกลางภาค…………25………คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 
1 - 5 

ส 1.1  ม.1/9 
 

 

เหตุผลความจ าเป็นท่ีทุก
คนต้องศึกษาเรียนรู้

ศาสนาอื่น ๆ 

10 - ภาระงาน 
(แบบฝึกหัด) 
- ทดสอบย่อยท้าย
หน่วย 

 

- หนังสือเรียน 
- วิดิทัศน์ 
- สืบค้นข้อมูลจาก 
Internet 
- ส่ือโปรแกรม 
Power Point 
- ห้องเรียนออนไลน์
ครูพงศ์ลดา 
- อื่นๆ 
 

6 - 7 ส 1.1  ม.1/10 
ส 1.1  ม.1/11 

ศาสนสัมพันธ์ 5 - ภาระงาน 
(แบบฝึกหัด) 
- ทดสอบย่อยท้าย
หน่วย 

 

- หนังสือเรียน 
- สืบค้นข้อมูลจาก 
Internet 
- ส่ือโปรแกรม 
Power Point 
- ห้องเรียนออนไลน์
ครูพงศ์ลดา 
- อื่นๆ 

8 ส 1.2  ม.1/1 การบ าเพ็ญประโยชน์
และการบ ารุงรักษาวัด 

5 - ภาระงาน 
(แบบฝึกหัด) 
- ทดสอบย่อยท้าย
หน่วย 
 

- หนังสือเรียน 
- สืบค้นข้อมูลจาก 
Internet 
- รูปภาพ 
- ส่ือโปรแกรม 
Power Point 
- ห้องเรียนออนไลน์
ครูพงศ์ลดา 
- อื่นๆ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

9 ส 1.2  ม.1/2 บทบาทหน้าท่ีของ
พระภิกษุ และการปฏิบัติ

ตนต่อพระภิกษ ุ

5 - ภาระงาน 
(แบบฝึกหัด) 
- ทดสอบย่อยท้าย
หน่วย 
 

- หนังสือเรียน 
- สืบค้นข้อมูลจาก 
Internet 
- ส่ือโปรแกรม 
Power Point 
- ห้องเรียนออนไลน์
ครูพงศ์ลดา 
- อื่นๆ 

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค...........20.......... คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ส 1.1 ม.1/9–ม.1/11 
ส 1.2 ม.1/1–ม.1/2 

 
 

- เหตุผลความจ าเป็นท่ีทุกคน
ต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่น ๆ 
- ศาสนสัมพันธ์ 
- การบ าเพ็ญประโยชน์และ
การบ ารุงรักษาวัด 
- บทบาทหน้าท่ีของพระภิกษุ 
และการปฏิบัติตนต่อ
พระภิกษ ุ

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน....40......ข้อ 
 

 
4.4  คะแนนหลังกลางภาค...........25......... คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-12 ส 1.2  ม.1/3 การปฏิบัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

5 
 

- ภาระงาน 
(แบบฝึกหัด) 
- ทดสอบย่อยท้าย
หน่วย 
 
 

- หนังสือเรียน 
- สืบค้นข้อมูลจาก 
Internet 
- ส่ือโปรแกรม 
Power Point 
- ห้องเรียนออนไลน์ครู
พงศ์ลดา 
- อื่นๆ 

13-15 ส 1.2  ม.1/4 การจัดพิธีกรรมและ
การปฏิบัติตนในศาสน

พิธี พิธีกรรม 

10 - ภาระงาน 
(แบบฝึกหัด) 
- ทดสอบย่อยท้าย

- หนังสือเรียน 
- สืบค้นข้อมูลจาก 
Internet 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

หน่วย 
- งานกลุ่ม 
(ภาคปฏิบัติ)  

- ส่ือโปรแกรม 
Power Point 
- ห้องเรียนออนไลน์ครู
พงศ์ลดา 
- อื่นๆ 

16-19 ส 1.2  ม.1/5 วันส าคัญและเทศกาล
ส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา 

10 - ภาระงาน 
(แบบฝึกหัด) 
- ทดสอบย่อยท้าย
หน่วย 
 

- หนังสือเรียน 
- สืบค้นข้อมูลจาก 
Internet 
- รูปภาพ 
- วิดิทัศน์ 
- ส่ือโปรแกรม 
Power Point 
- ห้องเรียนออนไลน์ครู
พงศ์ลดา 
- อื่นๆ 

 
4.5 คะแนนสอบปลายภาค.........30.......  คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ส 1.2  ม.1/3 – 
ม.1/5 

 

- การปฏิบัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนา 
- การจัดพิธีกรรมและการปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี พิธีกรรม 
- วันส าคัญและเทศกาลส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน
.....60......ข้อ 
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4.6  ชิ้นงาน/ภาระงาน  
1. สอบปฏิบัติ การอาราธนาศีล และค าอาราธนาแบบต่าง ๆ 

 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ส 1.2  ม.1/4 ความถูกต้องของ
บทอาราธนา และ
ความพร้อมเพรียง 

ภาค 
ปฏิบัติ 

1 งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 13  
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน(course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 
1.   ชื่อรายวิชา  ประวัติศาสตร์ 2       รหัสวิชา  ส 21106  
     จ านวนชั่วโมง  1  ช่ัวโมง/ สัปดาห์  20  ช่ัวโมง/ ภาคเรียน  จ านวนหน่วยกิต  0.5  หน่วยกิต 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
     ครูผู้สอน  นางอัญชลี  ไชยบรรดิษฐ์ , นางสาวพรรณกร เรืองศรี 
2.  ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม           
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย ความเส่ือมของอาณาจักรสุโขทัย ท่ีต้ัง
และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนท่ีถือว่าเป็นพัฒนาการ ของภูมิภาค 
ท่ีต้ังและความส าคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อิทธิพลของอารย-ธรรมโบราณใน
ดินแดนไทยท่ีมีพัฒนาการของสังคมไทยสมัยปัจจุบัน 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิ เคราะห์  กระบวนการสืบ ค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบั ติ  กระบวน                  
การกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการแก้ปัญหา และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงความส าคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย พัฒนาการด้านต่างๆ 
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต                 
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

 

3.มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
   ส 4.2 ม.1/1  ม.1/2 
        ส 4.3   ม.1/2   ม.1/3 
 รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด 
 

4.  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
    4.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
               สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 
              คะแนนก่อนกลางภาค 25  คะแนน 
              คะแนนสอบกลางภาค 20  คะแนน 
              คะแนนหลังกลางภาค 25  คะแนน 

           คะแนนสอบปลายภาค 30  คะแนน 
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4.2  คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค  25 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อแหล่งเรียนรู้ 

1-9 ส 4.3 

ม.1/2 

ม.1/3 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้
ท่ี 4   

พัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัย 

 

 

25 -การตอบค าถาม
ในช้ันเรียน/ใบ
งาน 

-รายงานผลการ
สืบค้นข้อมูลตาม
ประเด็นท่ีก าหนด 

-ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

-แบบทดสอบหลัง
เรียน 

1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1 
2) หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม 

- ดนัย ไชยโยธา. (2550). ประวัติศาสตร์
ไทย : ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงส้ิน
อาณาจักรสุโขทัย. กรุงเทพมหานคร : 
โอเดียนสโตร์. 

- 3) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการสถาปนา
อาณาจักรสุโขทัย   
แหล่งมรดกโลกต่างๆ 
4) บัตรค า  บัตรภาพ 
5) หนังสือพิมพ ์
6) ใบงาน 
7) หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 
8)   แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
9)   ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์ 
(Web Site) 
10)   ห้องสมุดโรงเรียน 
11)   ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา 
12)   ห้องศูนย์บริการข้อมูล Resource 
Center 
13)   ระบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(www.dlit.ac.th) 
14)   ห้องเรียนออนไลน์ 
https://sites.google.com/view/kru-
anchalee 

          
 
 
 

http://www.dlit.ac.th/
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4.3  คะแนนสอบกลางภาค  20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ส 4.3 

ม.1/2 

ม.1/3 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   

พัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัย 

 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  

4 ตัวเลือก จ านวน  30 ข้อ 15 คะแนน 

- แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ 5 
คะแนน 

 
4.4  คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค  25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อแหล่งเรียนรู้ 

11-19 ส 4.2 

ม.1/1 

 

 

 

ส 4.2 

ม.1/2 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  

พัฒนาการของ
ภูมิภาค  เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 

แหล่งอารยธรรมใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

25 -การตอบ
ค าถามในช้ัน
เรียน/ใบงาน 

-การท า
กิจกรรมกลุ่ม 

-รายงานผล
การสืบค้น
ข้อมูลตาม
ประเด็นท่ี
ก าหนด 

-ช้ินงาน/
ภาระงาน 

-แบบทดสอบ
หลังเรียน 

1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1 
2) หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม 

-- ฮอลล์.ดี.จี.อี. 2549. ประวัติศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูม-ิ
อุษาคเนย์   ภาคพิสดาร เล่ม 1-2. แปล
โดย วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ
คณะ กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
โครงการต าราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์. 
3) วีดิทัศน์เกี่ยวกับ สงคราม
เวียดนาม หรือความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แหล่ง
อารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
แหล่งมรดกโลกต่างๆ 
4) แผนท่ีภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
5) บัตรค า  บัตรภาพ 
6) หนังสือพิมพ ์
7) ใบงาน 
8) เพลง The ASEAN Way 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อแหล่งเรียนรู้ 

9) หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 
10)   แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
11)   ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์ 
(Web Site) 
12)   ห้องสมุดโรงเรียน 
13)   ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา 
14)   ห้องศูนย์บริการข้อมูล Resource 
Center 
15)   ระบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(www.dlit.ac.th) 
16)   ห้องเรียนออนไลน์ 
https://sites.google.com/view/kru-
anchalee 

 
4.5  คะแนนสอบปลายภาค  30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ส 4.2 

ม.1/1 

 

 

 

ส 4.2 

ม.1/2 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  

พัฒนาการของภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 

แหล่งอารยธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  

4 ตัวเลือก จ านวน  60 ข้อ 30 คะแนน 

 

 
 
 

http://www.dlit.ac.th/
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4.6  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
หน่วยการเรียนรู้ 

หรือสาระการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ 

 

วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  

หมายเหตุ 

 

ก าหนดเวลาส่ง
งาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   

ส 4.3  ม.1/2  ม.1/3   

เรื่อง พัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัย 

ใช้เกณฑ์การประเมิน
ช้ินงาน 

ผัง
ความคิด 

1 งานเด่ียว  

สัปดาห์ท่ึ7-8 

 ตรวจสอบความถูกต้อง
จากแบบฝึกหัด/ใบงาน 

ใบงาน 1 งานเด่ียว 

เหน่วยการเรียนรู้ที่ 5  

ส 4.2  ม.1/1 เรื่อง 
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

ใช้เกณฑ์การประเมิน
ช้ินงาน 

รายงาน 1 งานกลุ่ม  

สัปดาห์ท่ี13-14 
ตรวจสอบความถูกต้อง
จากแบบฝึกหัด/ใบงาน 

ใบงาน 1 งานเด่ียว 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 

ส 4.2 ม.1/2  เรื่อง แหล่ง
อารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

ใช้เกณฑ์การประเมิน
ช้ินงาน 

แผ่นพับ 1 งานกลุ่ม  

สัปดาห์ท่ี17-18 

 ตรวจสอบความถูกต้อง
จากแบบฝึกหัด/ใบงาน 

ใบงาน 1 งานเด่ียว 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (Course Syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา     รหัสวิชา  พ21102 
จ านวนชั่วโมง  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวนหน่วยกิต  1.0  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1/10 - 
1/13 
ครูผู้สอน ว่าท่ีร้อยตรีสุประสิทธิ์ อิ่มคง 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหลักการเลือกกินอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย ปัญหาท่ีเกิดจากการภาวะโภชนาการ   เกณฑ์

มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย วิธีควบคุมน้ าหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน วิธีทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย วิธีสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบการปฐมพยาบาล
และเคล่ือนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด อาการ ของผู้ติดสารเสพติด การ
ป้องกันการติดสารเสพติด ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ  ทักษะท่ีใช้ใน
การชักชวนผู้อื่นให้ลดละ เลิกสารเสพติดเพื่อให้เห็นคุณค่าและทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารง
สุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพในการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักการออกก าลังกาย เพื่อแนวทางในการพัฒนาตนเอง มีวินัย ปฏิบัติตาม
กฏ กติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬา  วางแผนในการเล่นอย่างเหมาะสม และน าผลการปฏิบัติในการ
เล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง 

โดยให้ผู้เรียนเข้ากลุ่ม  เพื่อศึกษาความรู้เพิ่มเติม  เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นน าข้อมูลมาใช้
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  ออกแบบหรือสร้างทางเลือกท่ีน าไปสู่การท าให้ดีขึ้นกว่าเดิม  โดยเน้นการลงมือ
ท าจริง  จนเกิดเป็นความรู้ท่ีเกิดขึ้นอยู่ในตัวผู้เรียน  ให้ผู้เรียนได้แสดงออก  และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เห็นคุณค่าและความส าคัญของการดูแลสุขภาพ  เพื่อน าไปเป็นแนวทางการปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจ าวัน  เพื่อใช้ในการดูแล รักษา และสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

พ3.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5  ม.1/6 
  พ4.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4  
  พ5.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3  ม1/4 

รวมทั้งหมด 14 ตัวชี้วัด 
 
 
4.   การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
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4.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
 สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  80 : 20  คะแนน 

                               คะแนนก่อนกลางภาค  30 คะแนน 
  คะแนนสอบกลางภาค  20 คะแนน 
  คะแนนหลังกลางภาค  30 คะแนน 
  คะแนนสอบปลายภาค  20 คะแนน 
4.2  คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 พ4.1 

 ม1/1 
 

พ1.1 
 ม1/2 

 
พ3.2 

ม1/1,2,6 
 

พ4.1 
ม1/4   

อาหารที่เหมาะสมกับวัย 
 

ภาวะโภชนาการท่ีมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

การเคล่ือนไหวน าไปสู่การ 
 

เล่นกีฬา 
(แชร์บอล) 

 
สมรรถภาพทางกาย 

5 
 
 
5 
 
 

15 
 
 
5 

ใบงานท่ี 1 
 
 
ใบงานท่ี 2 
 
 
ทักษะด้านกีฬา 
 
 
ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

PowerPoint 
หนังสือ 
 
PowerPoint 
หนังสือ 
 
อุปกรณ์กีฬา 
 
 
อุปกรณ์ทดสอบ
สมรรถภาพ 

 
4.3  คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

 ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
 พ4.1 

 ม1/1,2 
 

พ4.1 
ม1/3,4 

 

อาหารที่เหมาะสมกับวัย 
 
 

ภาวะโภชนาการท่ีมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

การเคล่ือนไหวน าไปสู่การ 
 

 

10 
 

10 

-แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
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4.4  คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 พ5.1 

ม1/1,2,3,4 
 
 

พ3.2 
ม1/3,4,5 

 
          พ4.1 

ม1/4 

การปฐมพยาบาลและการ
เคล่ือนย้ายผู้ป่วย 

สารเสพติด 
 

เล่นกีฬา 
(แชร์บอล) 

 
สมรรถภาพทางกาย 

10 
 
 
 

15 
 
 

     5 

ใบงานท่ี 3 
ใบงานท่ี 4 

 
 

ทักษะด้านกีฬา 
 
 

ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

PowerPoint 
หนังสือ 

 
 

อุปกรณ์กีฬา 
 
 

อุปกรณ์ทดสอบ
สมรรถภาพ 

 
4.5  คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน 

 ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
 พ5.1 

ม1/1,2ม3ม4 
 

 
พ3.2 ม1/3,4,5 

การปฐมพยาบาลและการ
เคล่ือนย้ายผู้ป่วย 

สารเสพติด 
 

        แชร์บอล 
 

15 
 
 
 

     5 

-แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
 

 
4.6 ชิ้นงาน  ประวัติความเป็นมาของกีฬาแชร์บอล 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้

บุรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ช้ินงาน  
หมายเหตุ ก าหนดเวลา

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ช้ินงาน 

กีฬาไทย ทักษะ กฎ กติกา มารยาท 
การเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย 

รายงานประวัติ
ความเป็นมา 

ทักษะ กฎ กติกา 
มารยาท การ
เคล่ือนไหว  

เอกสารรายงาน 1 ช้ิน - สัปดาห์ท่ี 4 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (Course Syllabus) 

                                     ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา ศิลปะ2       รหัสวิชา ศ21102 
    จ านวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/13 
    ครูผู้สอน  1.นางสาวกรศศิร์ ดียิ่ง  2.นางสาวพรพรรณ  ปิติภัทรภิญโญ 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ความรู้ความเข้าใจนาฏยศัพท์  การแสดงนาฏศิลป์  และละครในรูปแบบต่างๆ  สามารถใช้ทักษะการ

ท างานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง  โดยก าหนดบทบาทและหน้าท่ีอย่างชัดเจนเพื่อการสร้างสรรค์
กิจกรรมการแสดงให้น่าสนใจ  วิเคราะห์  และประเมินค่าคุณภาพการแสดงโดยให้เกณฑ์พิจารณาคุณภาพเรื่องการ
ใช้เสียง  การแสดงท่า  และการเคล่ือนไหว 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางนาฏศิลป์ในการแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์   การวิเคราะห์  
วิพากษ์  วิจารณ์เพื่อให้เห็นคุณค่างานนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย  
และสากล  เข้าใจความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์ 

เพื่อให้เห็นคุณค่างานนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเข้าใจความสัมพันธ์ของ
นาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3. ตัวชี้วัด  
 ศ 3.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 

ศ 3.2  ม.1/1, ม.1/2  

 รวม  7  ตัวชี้วัด 
 
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

 4.1  คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน 

 คะแนนก่อนกลางภาค  30  คะแนน 
 คะแนนสอบกลางภาค  20 คะแนน 
 คะแนนหลังกลางภาค 30  คะแนน 
 คะแนนสอบปลายภาค 20  คะแนน 
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4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน 
 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1-2 ศ 3.2 ม.1/1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
นาฏศิลป์ 

10 ใบงาน - PowerPoint 
- ห้องเรียน
นาฏศิลป์ออนไลน์ 
- google 
classroom 
- หนังสือเรียน
นาฏศิลป์ ม.1 

3-6 ศ 3.1 ม.1/2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ทักษะพื้นฐานและการ
ฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ 

10 ใบงาน 

7-9 ศ 3.1 ม.1/3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การแสดงนาฏศิลป์ 

10 ปฏิบัติร าวงมาตรฐาน 

 
 4.3    คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 ศ 3.2 ม.1/1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนาฏศิลป์ 

20 แบบทดสอบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน 40 ข้อ 20  คะแนน ศ 3.1 ม.1/2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการ
แสดงนาฏศิลป์ 

ศ 3.1 ม.1/3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การแสดงนาฏศิลป์ 

 
4.4  คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน 
 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 ศ 3.2 ม.1/1 
ศ 3.2 ม.1/2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ละคร 

15 ใบงาน - PowerPoint 
- ห้องเรียน
นาฏศิลป์ออนไลน์ 
- google 
classroom 
- หนังสือเรียน
นาฏศิลป์ ม.1 

14-16 ศ 3.1 ม.1/1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
ทักษะพื้นฐานและการ
ฝึกหัดการแสดงละคร 

15 ใบงาน 
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4.5  คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน 

 

สัปดาห์ที่  ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ศ 3.2 ม.1/1 
ศ 3.2 ม.1/2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับละคร 

20 แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน 40 ข้อ 20  คะแนน ศ 3.1 ม.1/1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  

ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการ
แสดงละคร 

  
 4.6 ชิ้นงาน  พีระมิดนาฏยศัพท์ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ศ 3.1 ม.1/2  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัด
การแสดงนาฏศิลป์ 

น าเสนอ ช้ินงาน
รูปทรง
พีระมิด 

1 บูรณาการ
กับ

คณิตศาสตร์ 

ก่อนสอบกลาง
ภาค 2/2565 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 89 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

  



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 90 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

 
 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
                                     ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา  อาชีพ 1 (มัดย้อม)                                                รหัสวิชา   ง21201 
จ านวนชั่วโมง  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                 จ านวนหน่วยกิต  1.0 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพ                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/4-13 
ครูผู้สอน   นางสาวพิกุล  เสนทรนารถ, นางณัฐรมวดีจ์  ศิริโวหาร 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความเป็นมาของการย้อมผ้า  ชนิดของผ้าท่ีใช้ส าหรับมัดย้อม  สีท่ีใช้ย้อมผ้า  วัสดุและ

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการย้อมผ้า  ขั้นตอนการย้อมผ้า  การออกแบบลวดลายด้วยเทคนิคการพับ  การขยุ้ม  การ
ขย า  การห่อ  การเย็บ  การออกแบบลวดลายด้วยการใช้วัสดุอื่น  เช่น  เหรียญ  พลาสติ ก  ตะเกียบ  
ลูกปัด ฯลฯ เป็นส่วนท าให้เกิดลวดลายในการมัดย้อมผ้า  การย้อมสีผ้าโดยใช้วิธีย้อมแบบสีเดียวและแบบ
สีผสม  การกัดสีผ้าเพื่อท าให้เกิดลวดลาย  การออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมให้เป็นของใช้
ของประดับตกแต่ง  การน าความรู้เกี่ยวกับการย้อมสีผ้าประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์   

 เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน  เรียงล าดับขั้นตอนการท างานในรูปแบบแผนภาพ  
ฝึกการวางแผนและการปฏิบัติงานต่าง ๆ  อย่างมีหลักการ  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานตามท่ี
วางแผนไว้และประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน 

 มีเจตคติท่ีดีต่อการท างานปลูกจิตส านึกในการสร้างพลังงาน  และทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่าสร้างเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต  และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
     3.  ผลการเรียนรู้ 

1. บอกประวัติความเป็นมาและความส าคัญของผ้ามัดย้อม 
2. บอกวัสดุ  อุปกรณ์ในการท ามัดย้อม 
3. สามารถอธิบายสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ 
4. สามารถวางแผนออกแบบ  ด าเนินงานตามข้ันตอน  และแบบท่ีก าหนด 
5. สามารถท าผ้ามัดย้อม  และน ามาใช้งานได้จริง 
6. สามารถบอกแหล่งผ้ามัดย้อมท่ีมีอยู่ในท้องถิน่ 
7. สามารถออกแบบและท าผ้ากัดสีได้  
8. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริต 
9. มีทักษะกระบวนการกลุ่ม 
10. รู้จักใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่า 

     รวมทั้งหมด  10   ผลการเรียนรู้ 
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4.  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1  คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

   สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค   80  : 20  คะแนน 
    คะแนนก่อนกลางภาค   30   คะแนน 
    คะแนนสอบกลางภาค   20   คะแนน 
    คะแนนหลังกลางภาค   30   คะแนน 
    คะแนนสอบปลายภาค  20   คะแนน 
 

         4.2  คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค   30  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-9 1-5 - ความเป็นมาของ 
มัดย้อม 
- สร้างสีสันให้ผืนผ้า 
- ผ้ามัดย้อมชิโบริ 

30 - แบบทดสอบ  
(10 คะแนน) 
- ตรวจสอบช้ินงาน 
(ผ้ามัดย้อม 20 
คะแนน) 
 

- VDO การท าผ้ามัดย้อม 
- ตัวอย่างช้ินงานผ้ามัด
ย้อมลายต่าง ๆ 
- powerpoint 
- ห้องเรียนออนไลน ์BY 
Krukul  
- ห้องสมุดโรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 
เบญจมราชาลัย 
 

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1-5 - ความเป็นมาของมัดย้อม 
- สร้างสีสันให้ผืนผ้า 
- ผ้ามัดย้อมชิโบริ 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน  30  ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย จ านวน  2-5ข้อ 
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4.4  คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค  30  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-19 6-10 - ผ้ามัดย้อม 
ชิโบริ 
- ผ้ามัดย้อมใน
ท้องถิ่น 
 

30 - แบบทดสอบ (10 คะแนน) 
- ตรวจช้ินงาน 
(ผ้ากัดสี 10 คะแนน) 
-ตรวจใบความรู้ผ้ามัดย้อม
ในท้องถิ่น (10 คะแนน) 

-VDO การท าผ้ามัดย้อม 
- powerpoint 
- ตัวอย่างช้ินงานผ้ามัด
ย้อมลายต่าง ๆ 
- ห้องเรียนออนไลน ์
BY Krukul 

           4.5  คะแนนสอบปลายภาค  20  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 6-10 - ผ้ามัดย้อมชิโบริ 
- ผ้ามัดย้อมในท้องถิ่น 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน  30  ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย จ านวน  2  ข้อ 
           4.6  ชิ้นงาน /ภาระงาน 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะประเภท จ านวน
ชิ้นงาน 

- สร้างสีสันให้ผืนผ้า - ตรวจช้ินงาน 
การน าเสนอถูกต้อง
ตามเกณฑ์ 

ผ้าเช็ดหน้ามัด
ย้อมลายพื้นฐาน 

1 งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 4-5 

- ผ้ามัดย้อมชิโบริ - ตรวจช้ินงาน 
การน าเสนอถูกต้อง
ตามเกณฑ์ 

เส้ือมัดย้อม 

ลายชิโบริ 

1 งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 6-7 

- ผ้ามัดย้อมชิโบริ - ตรวจช้ินงาน 
การน าเสนอถูกต้อง
ตามเกณฑ์ 

เส้ือกัดสีลาย
สร้างสรรค์ 

1 งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 13-14 

-ผ้ามัดย้อมในท้องถิ่น - ตรวจช้ินงาน 
การน าเสนอถูกต้อง
ตามเกณฑ์ 

ใบความรู้ผ้ามัด
ย้อมในท้องถิ่น 

1 งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 15-16 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (Course Syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1. ชื่อรายวิชางานประดิษฐ์           รหัสวิชา ง20265 

จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                  จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วย
กิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 - 
1/13 
ครูผู้สอน  นายอนันต์  ขันแก้ว 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์ข้ันตอนการท างานตามกระบวนการท างานตามล าดับข้ันตอนท่ีวางแผนไว้ในการใช้อุปกรณ์

อ านวยความสะดวกในการท างาน รู้จักวางแผนการท างานเป็นกลุ่ม โดยใช้ทักษะ กระบวนการกลุ่มในการท างาน
ร่วมกันด้วยความเสียสละในการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น 
วัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุจากธรรมชาติ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผลในการซ่อมแซมอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ พร้อมท้ังแสวงหาความรู้ เพื่อน ามาประเมินผลงาน ปรับปรุงเพื่อให้เกิดความตระหนัก และเห็น
คุณค่าของการท างาน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มี
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม ท้ังมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ 
2. บอกองค์ประกอบหลักของงานประดิษฐ์ได้ 
3. สามารถใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างาน 
4. รู้และเข้าใจบทบาทหน้าท่ีในการท างานกลุ่ม 
5. น าเสนอผลงานประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้อง 
6. การท างานร่วมกันด้วยความเสียสละ 
7. มีความมุ่งมั่นในการท างานและมีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน 
8. มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมและจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
 
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน 

  คะแนนก่อนกลางภาค   30  คะแนน 
  คะแนนสอบกลางภาค   20  คะแนน 
  คะแนนหลังกลางภาค   30  คะแนน 
  คะแนนสอบปลายภาค  20  คะแนน 
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 4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-5 ข้อ 1-4 1.ความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับงาน
ประดิษฐ์ 
2. การเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติ 
3. ขั้นตอนและ
วิธีการท างาน
ประดิษฐ์ 
 

30  ช้ินงานประดิษฐ์จาก
วัสดุในท้องถิ่น 

 วัสดุเหลือใช้ 
 หรือวัสดุธรรมชาติ 

- แบบทดสอบ  
- Power point ความรู้เบ้ือต้น
เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ 
- Power point ประเภทงาน
ประดิษฐ์ 

 
 4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

6-8 ข้อ 1-4 1.ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับงาน
ประดิษฐ์ 
2. งานประดิษฐ์เพื่ออาชีพ 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 2 ข้อ 

 
4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

9-19 ข้อ 5-8 3. งานประดิษฐ์เพื่อ
อาชีพ 
4. เทคนิคการประดิษฐ์ 
5. สรุปผล  

30  - น าเสนองานประดิษฐ์  
 (20 คะแนน) 

 

- แบบทดสอบ 
- เว็บไซด์ต่างๆ 
- Power point ตัวอย่างงาน
ประดิษฐ์ 
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 4.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ข้อ 5-8 3. งานประดิษฐ์เพื่ออาชีพ 
4. เทคนิคการประดิษฐ์ 
5. สรุปผล 

20 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ 

              
4.6 ชิ้นงาน  

 
ผลการ
เรียนรู้ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ข้อท่ี 1-4 ตรวจผลงานตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

งานประดิษฐ์ 
- วัสดุในท้องถิ่น 
- วัสดุเหลือใช้ 
 
 

2 งานเด่ียว จบสัปดาห์ท่ี 10 
(หรือเรียนจบผลการเรียนรู้ 
ข้อ 1-4) 

ข้อท่ี 5-8 ตรวจผลงานตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

งานประดิษฐ์ 
- วัสดุในท้องถิ่น 
- วัสดุเหลือใช้ 

2 งานกลุ่ม จบสัปดาห์ท่ี 20  
(หรือเรียนจบผลการเรียนรู้ 
ข้อ 5-8) 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
 
1. ช่ือรายวิชา ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า 2       รหัสวิชา ง20202 
    จ านวนชั่วโมง  20 ช่ัวโมง/สัปดาห์    20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9-13 
    ครูผู้สอน นางเขมจิรา วิไลเลิศ  
 
2. ค าอธิบายรายวิชา 
    ศึกษา  หนังสือและการระวังรักษา การจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น หนังสืออ้างองิ การสืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์  
ห้องสมุดในอนาคต 
     ปฏิบัติ  สามารถระวังรักษาหนงัสือ จัดเรียงหนังสือขึ้นชั้นได้ถูกต้อง ค้นคว้าจากหนังสืออ้างอิง สืบค้นข้อมูล
จากส่ือเทคโนโลยี และบอกลักษณะห้องสมุดในอนาคตได้ 
     เพื่อ ให้มีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุด มีคุณธรรมในการใช้ส่ือเทคโนโลยี มีนิสัยรักการอ่าน การศึกษา
ค้นคว้า  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 
3. ผลการเรียนรู้ 
    1. ระวังรักษาหนังสือได้ 
    2. ค้นหาหนังสือและจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้นได้อย่างถูกต้องตามหลักการ 
    3. ค้นคว้าจากหนังสืออ้างอิงได้ 
    4. สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณธรรมในการใช้ส่ือ 
    5. บอกลักษณะห้องสมุดในอนาคตได้ 

รวมทั้งหมด   5  ผลกาเรียนรู้ 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

 4.1 คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค    80 : 20 คะแนน 
   คะแนนก่อนกลางภาค   30  คะแนน 
   คะแนนสอบกลางภาค   20  คะแนน 
   คะแนนหลังกลางภาค    30  คะแนน 
   คะแนนสอบปลายภาค   20  คะแนน  
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4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค  30  คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด/       
ผลการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-9 1-2 1. หนังสือและการระวัง
รักษา 
2. การจัดเรียงหนังสือ 
ขึ้นช้ัน 

30 - ใบงาน 
(30 คะแนน) 

- เอกสาร
ประกอบการเรียน 
วิชาห้องสมุดเพื่อ 
การค้นคว้า 2         
(ง20202) 
- ใบงาน 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
 

  

           4.3 คะแนนสอบกลางภาค  20 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด/       
ผลการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1-2 1. หนังสือและการระวังรักษา 
2. การจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 2-5 ข้อ 
 
 

  

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค  30   คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด/       
ผลการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-19 3-5 3. หนังสืออ้างอิง 
4. การสืบค้นข้อมูล 
จากคอมพิวเตอร์  
5. ห้องสมุดในอนาคต 

30 - ใบงาน 
(30 คะแนน) 

- เอกสาร
ประกอบการเรียน 
วิชาห้องสมุดเพื่อ 
การค้นคว้า 2         
(ง20202) 
- ใบงาน 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค   20  คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ตัวชี้วัด/       
ผลการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 3-5 3. หนังสืออ้างอิง 
4. การสืบค้นข้อมูล 
จากคอมพิวเตอร์  
5. ห้องสมุดในอนาคต 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 2-5 ข้อ 
 

 
4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/ 
บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 

หมายเหตุ ก าหนดเวลาส่ง ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

1. หนังสือและการระวังรักษา ตรวจใบงาน ใบงาน 1 งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 4-5 
2. การจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น ตรวจใบงาน ใบงาน 1 งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 6-7 
3. หนังสืออ้างอิง ตรวจใบงาน ใบงาน 1 งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 13-14 
4. การสืบค้นข้อมูลจาก
คอมพิวเตอร์ 

ตรวจใบงาน ใบงาน 1 งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 15-16 

5. ห้องสมุดในอนาคต ตรวจใบงาน ใบงาน 1 งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 17-18 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

3. ชื่อรายวิชา  ภาษาอังกฤษ 2      รหัสวิชา อ21102 
จ านวนชั่วโมง  3  ช่ัวโมง/สัปดาห์  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน    จ านวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1,2,4-13 
ครูผู้สอน    นางสาวจรัมพร จิตร์ชื่น,  นางสาวสุจิตรา สาลีวัน,  นางสาววิชุดา สมพริ้ง, 

นางสาวอัจฉรา จันทร์แจ่มแจ้ง 
2.  ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาค าส่ัง  ค าขอร้อง  ค าแนะน า ค าช้ีแจง ข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง ประโยค หรือ
ข้อความ บทสนทนา เรื่องส้ัน เรื่องจากส่ือ ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร  การแสดงความต้องการ  ขอความ
ช่วยเหลือ  ค าศัพท์ ส านวนภาษา ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการขอและให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น  
การแสดงความรู้สึก การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ การจับใจความส าคัญ 
 แก่นสาระ ความเป็นมาและความส าคัญของเทศกาลวันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของ
ภาษา  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม   การใช้เครื่องหมายวรรคตอน ข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น สถานการณ์จริง / จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา  การใช้
ภาษาต่างประเทศสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ ตามกระบวนการฝึกทักษะ
ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม อ่านออกเสียง  เลือกระบุ
สนทนา พูดและเขียน ใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทาง บรรยาย  เปรียบเทียบ กระบวนการกลุ่ม   
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิด วิเคราะห์ได้เหมาะสม โดยใช้ภาษาและกระบวนการ
เรียนรู้อื่นๆ ท่ีเหมาะสมตามมารยาททางสังคม 
 เพื่อเห็นประโยชน์ เห็นคุณค่า ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  น าไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ แสวงหาความรู้ท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อขยาย
โลกทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังมีความมั่นใจในการใช้ภาษาส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝน อย่างจริงจัง มีเหตุผล มีวิจารณญาณ  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีนิสัยรักการอ่าน และมีขันติธรรม  
 

3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ต 1.1   ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3, ม. 1/4   
ต 1.2   ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3, ม. 1/4, ม.1/5 
ต 1.3   ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3          
ต 2.1   ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3          
ต 2.2   ม. 1/1, ม. 1/2                    
ต 3.1   ม. 1/1                             
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ต 4.1   ม. 1/1                             
ต 4.2   ม. 1/1 
รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด 
 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน 
  คะแนนก่อนกลางภาค  25  คะแนน 
  คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 
  คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 
  คะแนนสอบปลายภาค 30  คะแนน 

4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-9 ต 1.1 ม.1/1-1/4 
ต 1.2 ม.1/1-1/5 
ต 1.3 ม.1/1- 
1/3 
ต 2.1 ม.1/1-1/3 
ต 2.2 ม.1/1-1/2 
ต 3.1 ม.1/1 
ต 4.1 ม.1/1 
ต 4.2 ม.1/1 
 
 

หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 6 
Unit 5 Out 
and About 
 

25 - การส่งสมุด/
แบบฝึกหัดท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 
- การเข้าเรียนและการ
มีปฏิสัมพันธ์ในห้อง
ห้องเรียน  
 
- แบบประเมินการ
เขียนและพูดน าเสนอ
สภาพอากาศ  
(Weather Forecast) 
 

 

1. หนังสือเรียน 
    Move It 1 
2. เอกสารประกอบ 
การเรียน เล่ม 2 
3. ซีดีบันทึกเสียง  
4. บัตรค าศัพท์ 
5. บัตรภาพ 
6. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
-  PowerPoint 
7. Website for 
Education 
- Google Classroom 
- Google Sites 
- Google Form 
- YouTube 
-Livesworksheets.com 
8. Authentic material 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ต 1.1 ม.1/1,1/3,1/4 
ต 1.2 ม.1/1-1/2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
Unit 5 Out and About 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดา
ห์ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-19 ต 1.1 ม.1/1-1/4 
ต 1.2 ม.1/1-1/5 
ต 1.3 ม.1/1- 1/3 
ต 2.1 ม.1/1-1/3 
ต 2.2 ม.1/1-1/2 
ต 3.1 ม.1/1 
ต 4.1 ม.1/1 
ต 4.2 ม.1/1 
 

หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 7 
Unit 6 
Delicious  
 

25 - การส่งสมุด/
แบบฝึกหัด  
 
- การเข้าเรียนและ
การมีปฏิสัมพันธ์ใน
ช้ันเรียน 
 
-แบบประเมินการ
แสดงบทบาทสมมติ 
Ordering Food 
(Role Play)  
 

1.หนังสือเรียน Move It 1 
2. เอกสารประกอบ 
การเรียน เล่ม 2 
3. ซีดีบันทึกเสียง  
4. บัตรค าศัพท์ 
5. บัตรภาพ 
6. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
-  PowerPoint 
7. Website for 
Education 
- Google Classroom 
- Google Sites 
- Google Form 
- YouTube 
- Liveworksheets.com 
8. Authentic material 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ต 1.1 ม.1/1,1/3,1/4 
ต 1.2 ม.1/1-1/2 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
Unit 6 Delicious  
 
 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก  
จ านวน 50 ข้อ 
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4.6 ชิ้นงาน Weather Forecast (โปสเตอร์หรือ VDO) 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด /บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  
Unit 5 Out and About 

 

ประเมินการท าโปสเตอร์ /
แผ่นพับ/VDO เขียนและพูด
น าเสนอเกี่ยวกับสภาพ
อากาศ (Weather 
Forecast) 
 
โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
การเขียนบรรยายและใช้
เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้ 

โปสเตอร์ /
แผ่นพับ/

VDO 

1  ก่อนกลางภาค 
ภาคเรียนท่ี 
2/2565 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus)  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา Basic English 2         รหัสวิชา EN21102 
 จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน              จ านวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
 ครูผู้สอน Teacher Adam , นางสาวจรัมพร  จิตร์ชื่น 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาการใช้ภาษาน้ าเสียง และกิริยาท่าทาง  ส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน  
ห้องเรียนและสถานศึกษาอย่างสุภาพ  เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ปฏิบัติตาม
ค าส่ังและค าช้ีแจงง่าย ๆ ท่ีฟังและอ่านใช้ค าขอร้อง   

โดยให้ค าแนะน าและค าช้ีแจงตามสถานการณ์อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง  (poem) 
ส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันโดยใช้ภาษาพูดและเขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ   ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม  บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และ
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว    

เพื่อบอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆการใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน  และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  ค้นคว้า รวบรวมและสรุป
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน เพื่อให้
น าความรู้  ความสามารถท่ีเกิดจากการฝึกฝนทักษะต่างๆ ไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  
สร้างวินัยในตนเอง  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม  สืบค้นข้อมูลจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  ตลอดจนมีจิตสาธารณะมีส่วนร่วมและจัด
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
 ต 1.1  ม 1/1-2 ต 1.2  ม 1/1-3 ต 1.3  ม 1/1,3   

ต 2.1  ม 1/1,3 ต 2.2  ม 1/1   
ต 3.1  ม 1/1  

 ต 4.1  ม 1/1 ต 4.2  ม 1/1 
รวมทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
 สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70  :  30  คะแนน 

  คะแนนก่อนกลางภาค   25 คะแนน 
  คะแนนสอบกลางภาค  20 คะแนน 
  คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 
  คะแนนสอบปลายภาค  30 คะแนน 
4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1 - 3 ต 1.1 ม.1/4,  

ต 1.2 ม.1/4, 
ต 1.2 ม.1/5, 
ต 2.1 ม.1/1,  
ต 2.2 ม.1/1,  
ต 3.1 ม.1/1, 
ต 4.1 ม.1/1 

6. Out and about 10 1.แบบฝึกหัดบทท่ี 6 

2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 6 

- หนังสือเรียน  
  Aim High 1 
- แบบฝึกหัด 

   4 -6 ต 1.1 ม.1/4,  
ต 1.2 ม.1/1, 
ต 1.2 ม.1/2,  
ต 1.2 ม.1/3,  
ต 1.2 ม.1/5,  
ต 1.3 ม.1/3,  
ต 2.1 ม.1/1,  
ต 3.1 ม.1/1, 
ต 4.1 ม.1/1 

7 .World famous 

10 
 
 
 
 
 
 

 

1.แบบฝึกหัดบทท่ี 7 
2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 7 

- หนังสือเรียน    
 Aim High 1 
- แบบฝึกหัด 

7 -9 ต 1.1 ม.1/3,  
ต 1.1 ม.1/4, 
ต 1.2 ม.1/4, 
ต 1.3 ม.1/1,  
ต 2.1 ม.1/3,  
ต 2.2 ม.1/1,  
ต 3.1 ม.1/1,  
ต 4.1 ม.1/1 

8. On the menu 

5 1.แบบฝึกหัดบทท่ี 8 
2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 8 

- หนังสือเรียน         
  Aim High 1 
- แบบฝึกหัด 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 ต 1.1 ม.1/4, 

ต 1.2 ม.1/4, 
ต 1.2 ม.1/5,  
ต 2.1 ม.1/1,  
ต 2.2 ม.1/1, 
ต 3.1 ม.1/1,  
ต 4.1 ม.1/1 
ต 1.1 ม.1/4, 
ต 1.2 ม.1/1,
ต 1.2 ม.1/2,  
ต 1.2 ม.1/3, 
ต 1.2 ม.1/5, 
ต 1.3 ม.1/3, 
ต 2.1 ม.1/1,  
ต 3.1 ม.1/1, 
ต 4.1 ม.1/1 

 

6. Out and about 

7. World famous 

8. On the menu 

20 -แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน  
30 ข้อ 

-แบบทดสอบอัตนัย 

จ านวน 10 ข้อ 

 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
11-13 ต 1.1 ม.1/4, 

ต 1.1 ม.1/5, 
ต 1.2 ม.1/3,
ต 1.2 ม.1/4, 
ต 1.2 ม.1/5, 
ต 1.3 ม.1/1, 
ต 1.3 ม.1/3, 
ต 2.1 ม.1/3, 
ต 2.2 ม.1/1, 
ต 2.2 ม.1/2, 
ต 3.1 ม.1/1, 
ต 4.1 ม.1/1, 
ต 4.2 ม.1/2 

9. Journeys 10 1.แบบฝึกหัด 
บทท่ี 9 
2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 9 

- หนังสือเรียน       
  Aim High 1 
- แบบฝึกหัด 
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สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
14-16 ต 1.1 ม.1/2, 

ต 1.1 ม.1/4, 
ต 1.2 ม.1/1, 
ต 1.2 ม.1/4, 
ต 1.3 ม.1/1, 
ต 2.1 ม.1/1, 
ต 3.1 ม.1/1, 
ต 4.1 ม.1/1, 
ต 4.2 ม.1/1 

10. Just the job 10 1.แบบฝึกหัด 
บทท่ี 10 
2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 10 

- หนังสือเรียน  
  Aim High 1 
- แบบฝึกหัด 

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

Review 5 1.แบบฝึกหัด 
บทท่ี 9-10 
2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 9-10 

- หนังสือเรียน  
  Aim High 1 
- แบบฝึกหัด 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค   30   คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 ต 1.1 ม.1/2, 

ต 1.1 ม.1/4, 
ต 1.2 ม.1/1, 
ต 1.2 ม.1/4, 
ต 1.3 ม.1/1, 
ต 2.1 ม.1/1, 
ต 3.1 ม.1/1, 
ต 4.1 ม.1/1, 
ต 4.2 ม.1/1 
ต 1.1 ม.1/1, 
ต 1.2 ม.1/1, 
ต 1.3 ม.1/1, 
ต 2.2 ม.1/1, 
ต 3.1 ม.1/1, 
ต 4.1 ม.1/1, 
ต 4.2 ม./1 

9. Journey 

10. Just the job 

30 -แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือก 
ตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน  50 ข้อ 
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4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

หน่วยการเรียนรู้ 
9.Spend, spend, 
spend! 
10.Inspiration  
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.3/1 ต 1.1 ม.3/1, 
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 
 

 

Rubric Score  งานเขียน 1 ช้ินงาน 
5 คะแนน 

- ส่งก่อนสอบปลาย
ภาค 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus)  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา Critical Reading         รหัสวิชา อ21204  
 จ านวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน   จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 
 ครูผู้สอน Mrs. Acuna Romana, นางสาวสุจิตรา สาลีวัน 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษา อ่าน และวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิตสัตว์โลก วิทยาศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ ดาราศาสตร์ กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ต่าง ๆ ในท้องถิ่น ความรู้ท่ีเกี่ยวกับ สาระการเรียนรู้ 
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างประเทศ  
 โดยใช้กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา ในการคิดเพื่ออธิบาย บรรยาย กระบวนการการจัดการในการ
น าเสนอความคิดรวบยอด ความคิดเห็น กระบวนการการเรียนรู้ด้วยตนเองในการใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้แบบบูรณาการในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
 เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ ภาษาในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับกลุ่มสาระอื่น เห็นคุณค่าของภาษา
และวัฒนธรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานและเพลิดเพลิน ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า บันทึก
รวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

3. ผลการเรียนรู้   
1. ตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความหมายของค าศัพท์ท่ีไม่คุ้นเคยโดยใช้เทคนิคและวิธีการเดา

ความหมายได้ 
2. ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ (main idea)และตอบค าถามจากการอ่าน 
3. พูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมท้ังให้

เหตุผลส้ัน ๆ ประกอบอย่างเหมาะสม 
4. เขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ (theme) ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ท่ีอยู่ใน 

ความสนใจของสังคม 
5. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จ จริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากการแหล่ง 

เรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน  
 รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน 

  คะแนนก่อนกลางภาค  25 คะแนน 
  คะแนนสอบกลางภาค  20 คะแนน 
  คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน 
  คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 
4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 - 3 1,2,3 Mind’s Eye 8 1.แบบฝึกหัดบทท่ี 7 
2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 7 

- หนังสือเรียน  
Critical Reading 
Foundation 
- แบบฝึกหัด 

   4-6 1,2,3,4 Animal Wonders 8 
 
 

 

1.แบบฝึกหัดบทท่ี 8 
2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 8 

- หนังสือเรียน  
Critical Reading 
Foundation 
- แบบฝึกหัด 

7-9 1,2,3,4 Building Beauty  9 1.แบบฝึกหัดบทท่ี 9 
2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 9 

- หนังสือเรียน  
Critical Reading 
Foundation 
- แบบฝึกหัด 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1,2,3,4 7,8,9 20 -แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน  40 ข้อ 
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4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ 

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 1,2,3,4 Forces of Nature 7 1.แบบฝึกหัดบทท่ี 10 
2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 10 

- หนังสือเรียน Critical 
Reading Foundation 
- แบบฝึกหัด 

14-16 1,2,3,4,5 Giants of the 
Past 

7 1.แบบฝึกหัดบทท่ี 11 
2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 11 

- หนังสือเรียน  
Critical Reading 
Foundation 
- แบบฝึกหัด 

17-19 1,2,3,4 Technology 6 1.แบบฝึกหัดบทท่ี 12 
2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 12 

- หนังสือเรียน  
Critical Reading 
Foundation 
- แบบฝึกหัด 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 1,2,3,4,5 10,11,12 30 1. แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน  50 ข้อ 

           4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา 

ส่ง ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

Chapter 8 Animal 
Wonders 

ผลการเรียนรู้ที่ 1-5 

Rubric Score  
 

น าเสนอ 1 ช้ินงาน 
5 คะแนน 

- ส่งก่อนสอบ
กลางภาค 

Chapter 11 Giants of 
the Past 

ผลการเรียนรู้ที่ 1-5 

Rubric Score  
 

น าเสนอ 1 ช้ินงาน 
5 คะแนน 

- ส่งก่อนสอบ
ปลายภาค 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (Course Syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา Listening & Speaking  2                 รหัสวิชา อ21208 
 จ านวนชั่วโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน              จ านวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 
 ครูผู้สอน Miss Ana Marei Roa, นางสาวชุติมา แสนค า 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาค าศัพท์ ไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค การออกเสียง บทสนทนาท่ีใช้ในฟังและพูดเกี่ยวกับกิจวัตร

ประจ าวัน ประสบการณ์ต่าง ๆ ข่าว/เหตุการณ์/ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมต่างประเทศโดยค านึงถึงความเหมาะสมและความถนัดของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โดยฝึกการฟัง และเรียนรู้ส านวนภาษา ลีลา ท่าทาง และกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ และการใช้ภาษาพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์  กระบวนการ
ท างานเป็นกลุ่ม/คู่ กระบวนการการเรียนรู้ด้วยตนเองในการใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้แบบ
บูรณาการในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  

เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานทางด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความ
พร้อมเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเสริมความมั่นใจ ให้เห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม
และการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานและเพลิดเพลิน ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า บันทึก รวบรวม 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน  

     3. ผลการเรียนรู้   
1. สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน 

อย่างเหมาะสม 
2. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจงและค าอธิบายตามสถานการณ์ 
3. พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรมและประสบการณ์

พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 
4. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน 
5. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากการแหล่ง 

เรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน 

  คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน 
  คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
  คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน 
  คะแนนสอบปลายภาค 30  คะแนน 
4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-3 1,3,4,5 1. Weather 8 1. แบบฝึกหัดการฟัง 
2. การพูดบทสนทนา 

- เอกสาร 
- Audio 
- แบบฝึกหัด 

4-6 1,2,3,4 2. Phone 
Conversation 

8 1. แบบฝึกหัดการฟัง 
2. การพูดบทสนทนา 

- เอกสาร 
- Audio 
- แบบฝึกหัด 

7-9 1,2,3,4 3. Directions 9 1. แบบฝึกหัดการฟัง 
2. การพูดบทสนทนา 

- เอกสาร 
- Audio 
- แบบฝึกหัด 

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1,2,3,4 1-3 
 
 

20 -แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน  40 ข้อ 
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4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ 
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 1,3,4,5 4. Room Service  
(at a hotel) 

7 1. แบบฝึกหัดการฟัง 
2. การพูดบทสนทนา 

- เอกสาร 
- Audio 
- แบบฝึกหัด 

14-16 1,2,3,4 5. Modes of 
Transport 

8 1. แบบฝึกหัดการฟัง 
2. การพูดบทสนทนา 

- เอกสาร 
- Audio 
- แบบฝึกหัด 

17-19 1,2,3,4 6. At the airport 10 1. แบบฝึกหัดการฟัง 
2. การพูดบทสนทนา 

- เอกสาร 
- Audio 
- แบบฝึกหัด 

 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 1,2,3,4,5 5-7 30 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน  40 ข้อ 
 

      
          4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

Role Play (บทบาทสมมติ) 
ผลการเรียนรู้ที่ 1-5 

Rubric Score แสดง
บทบาท
สมมติ 

1 ช้ินงาน 
5 คะแนน 

- ก่อนสอบ
ปลายภาค 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (Course Syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

 

1. ชื่อรายวิชา สัมผัสภาษาจีน 2      รหัสวิชา   จ21204 
จ านวนชั่วโมง   3  ช่ัวโมง/สัปดาห์  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน    จ านวนหน่วยกิต   1.5  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาต่างประเทศ            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/8 
ครูผู้สอน นายทนงศักดิ์  วีรบุญชัยวัฒน ์

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาทักษะการอ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค าประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน ตอบ

ค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่าย ๆ ใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจงง่าย ๆ ท่ี
ฟังและอ่าน แล้วปฏิบัติตาม โดยใช้ถ้อยค า น้ าเสียง กิริยา ท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สนทนาและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง  ๆ ใกล้ตัวและสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน แสดงความคิดเห็นความต้องการ ความรู้สึกของตนเอง และขอความช่วยเหลือ ใช้ภาษาต่างประเทศ
ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ บอกความเหมือน ความแตกต่างและเปรียบเทียบ
ภาษา วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษาและไทยและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะกับวัย 

โดยใช้ทักษะตามกระบวนการฝึกทักษะภาษาเพื่อการส่ือสาร กระบวนการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการคิดวิเคราะห์
ได้เหมาะสมเห็นคุณค่า และมีความั่นใจในการส่ือสาร ใช้ภาษาอย่างมีมารยาท ถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล รัก
การเรียนรู้ภาษาจีน ฝึกฝนอย่างจริง และพอเพียง ใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น ประยุกต์ใช้ภาษา
เพื่อการศึกษาต่อ การอาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ มีเหตุมีผล มีวิจารณญาณ มีประสิทธิภาพในการส่ือสาร มี
สุนทรีภาพทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีขันติธรรม 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้นวัตกรรม ในการส่ือสารเพื่อแสดงความต้องการของตนและ
ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว ใช้ถ้อยค า ง่าย ๆ ในการปฏิสัมพันธ์ การเข้าใจความแตกต่างระหว่างเสียงสระ พยัญชนะ ค า วลี 
ประโยคและข้อความ ระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาจีน เข้าใจเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง และน าเรื่องการออมน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

3. ผลการเรียนรู้ 
1. ฟังค าศัพท์ภาษาจีนแล้วเข้าใจได้ และสามารถบันทึกเสียงนั้น ๆ ด้วยตัวสัทอักษรและอักษรจีนได้ 
2. ฟังประโยคสนทนาภาษาจีนจากบทสนทนาและข้อความส้ัน ๆ แล้วเข้าใจได้ 
3. สามารถอ่านออกเสียงสัทอักษรและตัวอักษรจีนได้ 
4. สามารถสนทนาโต้ตอบโดยใช้ภาษาจีนระดับต้นได้ 
5. พูดประโยครูปแบบต่าง ๆ ได้ 
6. อ่านพยางค์ และแปรเสียงวรรณยุกต์ได้ตามกฎเกณฑ์ 
7. อ่านค าท่ีก าหนดให้ท้ังในตัวสัทอักษรและรูปอักษรจีนได้ 
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8. ประสมเสียง และสะกดพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ จากตารางผสมเสียง และอ่านออกเสียงได้ 
9. เขียนค าศัพท์และประโยคภาษาจีนด้วยตัวสัทอักษร และตัวอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
10. เขียนภาษาจีนได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียนอักษรจีน โครงสร้าง และล าดับขีด 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค   70 :    30 คะแนน 
  คะแนนก่อนกลางภาค  25  คะแนน 
  คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 
  คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 
  คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 

4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค  25   คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-2 ข้อท่ี 1-10 11.แอปเป้ิลช่ังละ
เท่าไหร่ 
苹果多少钱一斤 

5 แบบทดสอบท้ายบท 
 

1.《汉语会话301句》 

2.《体验汉语基础教程》 

3. 《轻松学中文1》 
3-4 ข้อท่ี 1-10 12.คุณต้องการซื้อ

อะไร 
你想买什么 

5 แบบทดสอบท้ายบท 
 

1.《汉语会话301句》 

2.《体验汉语基础教程》 

3. 《轻松学中文1》 
5-6 ข้อท่ี 1-10 13.ฉันขอลองหน่อย

ได้ไหม 
我可以试试吗 

5 แบบทดสอบท้ายบท 
 

1.《汉语会话301句》 

2.《体验汉语基础教程》 

3. 《轻松学中文1》 
7 
 

 

ข้อท่ี 1-10 14.ฉันต้องการเปล่ียน
รถ 
要换车 

5 แบบทดสอบท้ายบท 
 

1.《汉语会话301句》 

2.《体验汉语基础教程》 

3. 《轻松学中文1》 
8 ข้อท่ี 1-10 15.ฉันต้องการถ่ายรูป 

我要照张相 
5 แบบทดสอบท้ายบท 

 
1.《汉语会话301句》 

2.《体验汉语基础教程》 

3. 《轻松学中文1》 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค   20   คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ข้อท่ี 1-10 11 - 15 20 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
 

 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค  25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 ข้อท่ี 1-10 16.คุณเคยดูงิ้วไหม 
你看过京剧吗 

5 แบบทดสอบท้ายบท 
 

1.《汉语会话301句》 

2.《体验汉语基础教程》 

3. 《轻松学中文1》 
14-16 ข้อท่ี 1-10 17.ไปสวนสัตว์ 

去动物园 
5 แบบทดสอบท้ายบท 

 
1.《汉语会话301句》 

2.《体验汉语基础教程》 

3. 《轻松学中文1》 
17 ข้อท่ี 1-10 18.บนท้องถนน 

路上辛苦了 
5 แบบทดสอบท้ายบท 

 
1.《汉语会话301句》 

2.《体验汉语基础教程》 

3. 《轻松学中文1》 

18 ข้อท่ี 1-10 19.ยินดีต้อนรับคุณ 
欢迎你 

5 แบบทดสอบท้ายบท 1.《汉语会话301句》 

2.《体验汉语基础教程》 

3. 《轻松学中文1》 
19 ข้อท่ี 1-10 20.เพื่อมิตรภาพของ

พวกเรา 
为我们的友谊 

干杯 

5 แบบทดสอบท้ายบท 1.《汉语会话301句》 

2.《体验汉语基础教程》 

3. 《轻松学中文1》 
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ข้อท่ี 1-10 
 

16 - 20 30 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ 

          4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนด 

เวลาส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

- - - - - - 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 119 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1.รายวิชาแนะแนว         รหัสวิชา ก.21905 

จ านวนชั่วโมงเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน                            จ านวน  20   ช่ัวโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/13 

ครูผู้สอนนางสาวรัตนาวดี  พางาม  

2.ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาฝึกทักษะกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมลักษณะจิต
สาธารณะในตน เรียนรู้วิธีการสร้างกิจนิสัยท่ีดีในการเรียน กิจนิสัยท่ีดีในการท างานเป็นทีม การใช้กระบวนการ
กลุ่มในการท างาน วิธีการคิดเพื่อแก้ไขปัญหา เรียนรู้วิธีการแสวงหาข้อมูลสนเทศทางการศึกษา อาชีพตามความ
สนใจ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรูลักษณะอาชีพเบื้องต้น ศึกษาและส ารวจปัญหาของนักเรียน 
 โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยก าหนดรูปแบบและจ านวนสมาชิกกลุ่มให้
เหมาะสมกับลักษณะและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม การใช้สถานการณ์จ าลอง บทบาทสมมุติ เพื่อพัฒนาทักษะการ
ท างาน กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์และการส่ือสารปฏิสัมพันธ์ 
 เพื่อมุ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถวางแผนการ
เรียน อาชีพ รวมท้ังการด าเนินชีวิตและสังคม สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
3.ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถท างานเป็นทีม และใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน 
 2. สามารถหาข้อมูลสนเทศทางการศึกษา อาชีพ ท่ีตนเองสนใจ 
 3. สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

4. ส ารวจนิสัยการเรียนและผลการเรียนของภาคเรียนท่ี 1                                                                
5. ส ารวจข้อดีของตนเองและผู้อื่น 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 

 
4.การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2. ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา

ก าหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติกิจกรรม 
3. ผู้เรียนท่ีมีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์

ท่ีสถานศึกษาก าหนด เป็นผู้ผ่านการประเมินกิจกรรมแนะแนว และบันทึกผลในระเบียนแสดงผลการเรียน 
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4. ผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือการปฏิบัติกิจกรรม และ/
หรือ ผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในปีการศึกษานั้นๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานศึกษา 

โครงสร้างรายวิชาการจัดกิจกรรมแนะแนว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
หน่วยการ

จัด
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

พฤติกรรมนักเรียน 
(รู้อะไร/ท าอะไรได้) 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

วิธีการจัดกิจกรรม 
 

วิธีประเมินผล ภาค/ 
ช.ม. 

ฉลาดเรียน
เพียรสู่
ความ 
ส าเร็จ 

นักเรียน รู้จัก
และเข้าใจ
หลักสูตร การวัด
ประเมินผล เห็น
คุณค่าการเรียน
และคุณค่า
รายวิชาใน
หลักสูตร และมี
แนวทาง
พัฒนาการเรียน
ให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.บอกเกี่ยวกับ
หลักสูตร การวัด
และประเมินผลได้ 
2. บอกคุณค่าของ
การเรียน คุณค่า
รายวิชาท่ีจัดให้
เรียนตามหลักสูตร
ได้ 
3. บอกวิธีการ
ปฏิบัติตนเพื่อ
พัฒนาทักษะการ
เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพได้ 
4. บอกแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียน 
5. บอกระดับความ 
สามารถทางการ
เรียนของตนได้ 
6. บอกวิธีการ
ปฏิบัติตนเพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนาผลการเรียน
ได้ 

ช้ินงานท่ีแสดง
ถึง1.ความ
เข้าใจหลักสูตร 
การวัด ประเมิน 
2.การเห็น
คุณค่าของการ
เรียนและ
รายวิชาตาม
หลักสูตร 
3. วิธีการ
พัฒนาตนเอง
ด้านการเรียน 
4. การใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
โรงเรียน 
5. การ
วิเคราะห์ระดับ
ความ สามารถ
ทางการเรียน 
และการ
วางแผน
พัฒนาการเรียน 

1. ศึกษาหลักสูตร 
การวัดและ
ประเมินผล 
2. วิเคราะห์คุณค่า
ของการเรียน และ
รายวิชาใน
หลักสูตร 
3. ส ารวจ
คุณลักษณะ
ทางการเรียนของ
ตน 
4. ระดมสมอง
วิธีการพัฒนา
ทักษะการเรียนท่ี
เหมาะกับตนเอง 
5. แสวงหาแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและ
นอกโรงเรียน 
6. วิเคราะห์ผลการ
เรียนและวางแผน
พัฒนา ปรับปรุง
แก้ไขวิธีการเรียน
ของตนเอง 

1. สังเกตการ
ปฏิบัติ
กิจกรรม 
2. การตรวจ
ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

2 / 4 

ชีวิตกับ
การงาน 

นักเรียนเข้าใจ
ความสัมพันธ์
ของชีวิตกับ
อาชีพ เห็น
คุณค่าการ

1.  อธิบาย
เช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ของ
ชีวิตกับกับอาชีพ 
2.  อธิบายลักษณะ

1. ใบงาน เรื่อง  
ต้นไม้อาชีพของ
ครอบครัว 
2. ใบงาน เรื่อง  
พ่อฉันเป็น.......? 

1.  วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของ
ชีวิตกับกับอาชีพ 
2.  ศึกษาลักษณะ
และคุณค่าของ

1. สังเกตการ
ปฏิบัติ
กจิกรรม 
2. การตรวจ
ช้ินงาน/ภาระ

2 / 6 
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หน่วยการ
จัด

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

พฤติกรรมนักเรียน 
(รู้อะไร/ท าอะไรได้) 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

วิธีการจัดกิจกรรม 
 

วิธีประเมินผล ภาค/ 
ช.ม. 

ประกอบอาชีพ
สุจริตท่ีมีต่อการ
ด ารงชีวิต รู้จัก
อาชีพสุจริตใน
ครอบครัวและ
ชุมชนอย่าง
หลากหลาย รู้
คุณลักษณะของ
บุคคลในอาชีพที่
ตนสนใจ  
ประเมิน
คุณลักษณะของ
ตนและวางแผน
พัฒนาตนเพื่อ
เตรียมเข้าสู่
อาชีพที่สนใจ  

และคุณค่าของ
อาชีพสุจริต 
3.  บอกข้อมูล
อาชีพสุจริตใน
ครอบครัว และ
ชุมชน  
4.  ระบุอาชีพที่ตน
สนใจ 
5.  ประเมิน
คุณลักษณะของตน
กับอาชีพที่สนใจ 
6.  ระบุแนวทาง
การวางแผนและ
พัฒนาตนเข้าสู่
อาชีพที่สนใจ 
 

3. ใบงาน เรื่อง  
ทักทายอาชีพ
สุจริต (ส ,จ, ร, 
ต) 
4. ใบงาน เรื่อง  
แบบสัมภาษณ์
อาชีพคนใน
ครอบครัว 
5. ใบงานเรื่อง  
อาชีพ
หลากหลายท่ี
ฉันได้เรียนรู้   
6. ใบงานเรื่อง  
แรงบันดาลใจสู่
อาชีพในฝัน 
 

อาชีพสุจริต 
3.  สัมภาษณ์
ข้อมูลอาชีพสุจริต
ในครอบครัว และ
ชุมชน  
4.  ระบุอาชีพที่ตน
สนใจ 
5.  ประเมิน
คุณลักษณะของตน
กับอาชีพที่สนใจ 
6.  วางแผนและ
พัฒนาตนเข้าสู่
อาชีพที่สนใจ 

งาน 

ปัญหา
แก้ไขได้ 

นักเรียนยอมรับ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ใน
ชีวิตประจ าวัน  
พร้อมเผชิญกับ
ปัญหาและ
วางแผน
แก้ปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในชีวิต
ของตนเองได้ 

1.บอกปัญหาท่ี
เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันของ
ตนเองได้ 
2. บอก
กระบวนการ
แก้ปัญหาได้ 
3.บอกวิธีการ
จัดการกับปัญหา
ของตนได้ 

ช้ินงานท่ีแสดง
ถึง 
วิธีการ
แก้ปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในชีวิต
ของตนเอง
อย่างมีข้ันตอน 

1. ส ารวจปัญหาท่ี
เกิดขึ้นกับตนเองใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.ศึกษา
กระบวนการแกไ้ข
ปัญหา 
3. วางแผน
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ในชีวิตของตนเอง 

1. สังเกตการ
ปฏิบัติ
กิจกรรม 
2. การตรวจ
ช้ินงาน/ภาระ
งาน 
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คล่ืน
อารมณ์ 
 
 

นักเรียนรู้จัก
อารมณ์ท่ีเกิดขึ้น
ท้ังของตนเอง
และผู้อื่น 
สามารถจัดการ
กับอารมณ์ และ
แสดงออกได้
อย่างเหมาะสม 
 
 

1.บอกอารมณ์ด้าน
บวกและด้านลบ ท่ี
เกิดขึ้นกับตนเองได้ 
2. บอกผลกระทบ
ของอารมณ์ท่ี
เกิดขึ้นต่อตนเอง
และผู้อื่น 
3.บอกวิธีการ
จัดการกับอารมณ์
ด้านบวกและด้าน

ช้ินงานท่ีแสดง
ถึง 
วิธีการจัดการ
กับอารมณ์ด้าน
บวกและด้าน
ลบของตนเอง
อย่างเหมาะสม 

1.ส ารวจและ 
จ าแนกอารมณ์ด้าน
บวกและด้านลบ 
2.วิเคราะห์และ
อธิบายผลกระทบ
ของอารมณ์ท่ี
เกิดขึ้นต่อตนเอง
และผู้อื่น 
3.ระดมสมองหา
วิธีการจัดการกับ

1. สังเกตการ
ปฏิบัติ
กิจกรรม 
2. การตรวจ
ช้ินงาน/ภาระ
งาน 
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หน่วยการ
จัด

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

พฤติกรรมนักเรียน 
(รู้อะไร/ท าอะไรได้) 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

วิธีการจัดกิจกรรม 
 

วิธีประเมินผล ภาค/ 
ช.ม. 

ลบได้ 
 
 

อารมณ์และ
รูปแบบการ
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

มิตรภาพ
ระหว่าง
เพศ 

นักเรียนรู้จัก
และเข้าใจความ
แตกต่างทางเพศ     
สามารถปฏิบัติ
ตน  ต่อเพศท่ี
แตกต่างได้อย่าง
เหมาะสมและ
เป็นกัลยาณมิตร 
 

1.บอกความ
แตกต่างทางเพศ
ของบุคคลในสังคม 
2.บอกวิธีการ
ปฏิบัติตนในการอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นท่ีมี
ความแตกต่างทาง
เพศ 
อย่างให้เกียรติ
เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อ
กัน 

ช้ินงานท่ีแสดง
ถึง 
วิธีการปฏิบัติ
ตนในการอยู่
ร่วมกันกับผู้ท่ีมี
ความแตกต่าง
ทางเพศ อย่าง 
ให้เกียรติ และ
เอื้อเฟื้อเกื้อกูล
ต่อกัน 

1. บอกความ
แตกต่างทางเพศ
ของบุคคลในสังคม 
2. อภิปรายวิธีการ
ปฏิบัติตนในการอยู่
ร่วมกันกับผู้ท่ีมี
ความแตกต่างทาง
เพศ อย่างให้เกียรติ 
และเป็น
กัลยาณมิตร 

1. สังเกตการ
ปฏิบัติ
กิจกรรม 
2. การตรวจ
ช้ินงาน/ภาระ
งาน 
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ชิ้นงาน/ภาระงาน  หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวนชิ้นงาน 

 
คล่ืนอารมณ์ 

- แบบประเมิน    
ช้ินงานตามสภาพ 
จริง (Rubrics)   
++ซึ่งเป็นแบบ 
ประเมินการ น าเสนอ
ผลงาน ผ่าน vdo 
clip โดยเฉพ าะ (ประ
กอบดว้ย KPA)    

- -The chef 
show โดย
ใหน้กัเรยีน น า 
เสนอผลง าน ของ
ตนเอง ใน 
รูปแบบ vdo 
clip 

 

- 

 

 


