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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    11 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    19 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  38 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 65 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   84 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     95 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    103 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           113 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแนะแนว                125 
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กรอบโครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 

  



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 2 
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กรอบโครงสร้าง หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2564-2566  
ห้องเรียนพิเศษ วทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
หน่วยกิต(เวลาเรียน) 

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) 
·    ออกแบบเทคโนโลยี 0.5(20) - 0.5(20) - 0.5(20) - 1.5(60) 
·    วิทยาการค านวณ - 0.5(20) - 0.5(20) - 0.5(20) 1.5(60) 
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) 11.5(460) 10.5(420) 11.5(460) 10.5(420) 11.5(460) 10.5(420) 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 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 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) การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

- - 
IS1 IS2 

- - 2.0(80) 
 

1.0(40) 1.0(40) 
รวมหน่วยกติรายวิชาเพิ่มเติม (คาบ) 4.5(180) 4.5(180) 5.5(220) 5.5(220) 4.5(180) 4.5(180) 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/เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์     
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) 95.0(4,220) 
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กรอบโครงสร้าง หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2564-2566  
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
หน่วยกิต(เวลาเรียน) 

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) 
·    ออกแบบเทคโนโลยี 0.5(20) - 0.5(20) - 0.5(20) - 1.5(60) 
·    วิทยาการค านวณ - 0.5(20) - 0.5(20) - 0.5(20) 1.5(60) 
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) 11.5(460) 10.5(420) 11.5(460) 10.5(420) 11.5(460) 10.5(420) 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 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 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) 5.0(200) 5.0(200) 6.0(240) 6.0(240) 5.0(200) 5.0(200) 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/เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์     
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) 
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กรอบโครงสร้าง หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2564-2566   
ห้องเรียนทั่วไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
หน่วยกิต(เวลาเรียน) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/4-13 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/4-13 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/4-13 
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) 
·  ออกแบบเทคโนโลยี 0.5(20) - 0.5(20) - 0.5(20) - 1.5(60) 
·  วิทยาการค านวณ - 0.5(20) - 0.5(20) - 0.5(20) 1.5(60) 
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) 11.5(460) 10.5(420) 11.5(460) 10.5(420) 11.5(460) 10.5(420) 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) เทคโนโลยีเพิ่มเติม 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 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) 
· ภาษาจีนพื้นฐาน 

  
0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 2.0(80) 

4) การงานอาชีพ 0.5(20) 1.0(40) - 1.0(40) - 1.0(40) 3.5(140) 
5) การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

- - 
IS1  

1.0(40) 
IS2  

1.0(40) 
- - 2.0(80) 

 
6) วิชาเลือกเสรี 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
รวมหน่วยกติรายวิชาเพิ่มเติม (คาบ) 2.5(100) 3.5(140) 3.5(140) 4.5(180) 2.5(100) 3.5(140) 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/เพื่อสังคมและาธารณประโยชน์     
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) 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2564-2566 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ช.ม. 
วิชาพื้นฐาน จ านวน 11.5 หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน จ านวน 10.5 หน่วยกิต 

ท 22101 ภาษาไทย 3 1.5 3 ท 22102 ภาษาไทย 4 1.5 3 

ค 22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 3 ค 22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 3 

ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 3 ว 22103 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 3 

ว 22102 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว 22104 วิทยาการค านวณ 2 0.5 1 

ส 22101 สังคมศึกษา 3 1.0 2 ส 22104 สังคมศึกษา 4 1.0 2 

ส 22102 พระพุทธศาสนา 3 0.5 1 ส 22105 พระพุทธศาสนา 4 0.5 1 

ส 22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 ส 22106 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1 

พ 22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1.0 2 พ 22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1.0 2 

ศ 22101 ศิลปะ 3 1.0 2 ศ 22102 ศิลปะ 4 1.0 2 

ง 22101 การงาน 2 1.0 2 อ 22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.5 3 

อ 22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3  1.5 3 
    

วิชาเพิ่มเติม จ านวน 5.5 หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม จ านวน 5.5 หน่วยกิต 

ค 22203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 3 1.5 3 ค 22204 คณิตศาสตร์เข้มข้น 4 1.5 3 

ค 22205 คณิตศาสตร์สร้างเสริม 3 0.5 1 ค 22206 คณิตศาสตร์สร้างเสริม 4 0.5 1 

ว 22201 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.5 3 ว 22202 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.5 3 

อ 22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 0.5 1 อ 22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 0.5 1 

I 20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ 1.0 2 I 20202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 2 

ว 22207 เทคโนโลยีเพ่ิมเติม 3 0.5 1 ว 22208 เทคโนโลยีเพ่ิมเติม 4 0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 

กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 

กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
รวมทั้งสิ้น 17.0 37 รวมทั้งสิ้น 16.0 35 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2564-2566 

ห้องเรียนพิเศษ MEP 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ช.ม. 
วิชาพื้นฐาน จ านวน 11.5 หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน จ านวน 10.5 หน่วยกิต 

ท 22101 ภาษาไทย 3 1.5 3 ท 22102 ภาษาไทย 4 1.5 3 

ค 22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 3 ค 22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 3 

ว 22101 Science 3 1.5 3 ว 22103 Science 4 1.5 3 

ว 22102 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว 22104 วิทยาการค านวณ 2 0.5 1 

ส 22101 สังคมศึกษา 3 1.0 2 ส 22104 สังคมศึกษา 4 1.0 2 

ส 22102 พระพุทธศาสนา 3 0.5 1 ส 22105 พระพุทธศาสนา 4 0.5 1 

ส 22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 ส 22106 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1 

พ 22101 สุขศึกษาและพละศึกษา 3 1.0 2 พ 22102 สุขศึกษาและพละศึกษา 4 1.0 2 

ศ 22101 ศิลปะ 3 1.0 2 ศ 22102 ศิลปะ 4 1.0 2 

ง 22101 การงาน 2 1.0 2 อ 22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.5 3 

อ 22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3  1.5 3 
    

วิชาเพิ่มเติม จ านวน 6.0 หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม จ านวน 6.0 หน่วยกิต 

ค 22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.0 2 ค 22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.0 2 

ว 22205 วิทยาศาสตร์สร้างเสริม 3 0.5 1 ว 22206 วิทยาศาสตร์สร้างเสริม 4 0.5 1 

อ 22207 Listening and Speaking 3 1.0 2 อ 22208 Listening and Speaking 4 1.0 2 

อ 22203 Critical Reading 3 1.0 2 อ 22204 Critical Reading 4 1.0 2 

อ 22205 Creative Writing 3 1.0 2 อ 22206 Creative Writing 4 1.0 2 

I 20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 2 I 20202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 2 

ว 22207 เทคโนโลยีเพ่ิมเติม 3 0.5 1 ว 22208 เทคโนโลยีเพ่ิมเติม 4 0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 

กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 

กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
รวมทั้งสิ้น 17.5 38 รวมทั้งสิ้น 16.5 36 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2564-2566 

ห้องเรียนทั่วไป 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4-13 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ช.ม. 
วิชาพื้นฐาน จ านวน 11.5 หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน จ านวน 10.5 หน่วยกิต 

ท 22101 ภาษาไทย 3 1.5 3 ท 22102 ภาษาไทย 4 1.5 3 

ค 22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 3 ค 22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 3 

ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 3 ว 22103 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 3 

ว 22102 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว 22104 วิทยาการค านวณ 2 0.5 1 

ส 22101 สังคมศึกษา 3 1.0 2 ส 22104 สังคมศึกษา 4 1.0 2 

ส 22102 พระพุทธศาสนา 3 0.5 1 ส 22105 พระพุทธศาสนา 4 0.5 1 

ส 22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 ส 22106 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1 

พ 22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1.0 2 พ 22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1.0 2 

ศ 22101 ศิลปะ 3 1.0 2 ศ 22102 ศิลปะ 4 1.0 2 

ง 22101 การงาน 2 1.0 2 อ 22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.5 3 

อ 22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3  1.5 3 
    

วิชาเพิ่มเติม จ านวน 3.5 หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม จ านวน 4.5 หน่วยกิต 

ค 22205 คณิตศาสตร์สร้างเสริม 3 0.5 1 ค 22206  คณิตศาสตร์สร้างเสริม 4 0.5 1 

ว 22207 เทคโนโลยีเพ่ิมเติม 3 0.5 1 ว 22208 เทคโนโลยีเพ่ิมเติม 4 0.5 1 

I 20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ 1.0 2 ง 22201 อาชีพ 2 1.0 2 

อ 22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 0.5 1 I 20202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 2 

จ 22201 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 0.5 1 อ 22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 0.5 1 

 
   จ 22202 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 2 0.5 1 

วิชาเลือกเสรี 0.5 1 วิชาเลือกเสรี 0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 

กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 

กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
รวมทั้งสิ้น 15.0 33 รวมทั้งสิ้น 15.0 33 
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วิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
ภาคเรียนที่ 1-2  ปีการศึกษา2564-66 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4-2/13 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ช.ม. 
ท 22201 การพูดเชิงสร้างสรรค์ 1 0.5 1 ท 22202 การพูดเชิงสร้างสรรค์ 2 0.5 1 

ค 22207 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ 3 0.5 1 ค 22208 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ 4 0.5 1 

ว 22251 อาหารและยา 0.5 1 ว 22252 วิทยาศาสตร์กับความงาม 0.5 1 

ว 22253 Micro bit 1 0.5 1 ว 22254 Micro bit 1 0.5 1 

ส 22101 เงินทองของมีค่า  0.5 1 ส 22202 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 1 

ง 20280 ริบบ้ินพาเพลิน 1 0.5 1 ง 20281 ริบบ้ินพาเพลิน 2 0.5 1 

ศ 22221 วิจิตรศิลป์ 1 0.5 1 ศ 22222 วิจิตรศิลป์ 2 0.5 1 

พ 22228 กีฬาเพื่อสุขภาพ 3 0.5 1 พ 22229 กีฬาเพื่อสุขภาพ 4  0.5 1 

ญ 22201 ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก 1 0.5 1 ญ 22202 ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก 2 0.5 1 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา ภาษาไทย 4               รหัสวิชา ท22102 
 จ านวนชั่วโมงเรียน  3  ช่ัวโมง/สัปดาห์  60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 - 13 
 ครูผู้สอน นางสาวตรียกนิษฐ์  จันทรสถาพร , นางนุช  เมืองแก้ว, นางสาวพลอยวรีย์  พิมพ์ทอง 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา   
ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง จับใจความส าคัญ สรุปความและอธิบาย

รายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่าง ๆ ท่ีอ่าน วิเคราะห์และจ าแนก
ข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากบทความท่ีอ่าน อ่านหนังสือ บทความหรือค าประพันธ์อย่าง
หลากหลายและประเมินคุณค่าหรือแนวคิดท่ีได้จากการอ่านเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ฝึกคัดลายมือตัวบรรจง
ครึ่งบรรทัด เขียนย่อความ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เขียนจดหมายกิจธุระ ฝึกวิเคราะห์ข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็นและความน่าเช่ือถือของข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีเหตุผลเพื่อน า
ข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูและการ
สนทนา ศึกษาการสร้างค าในภาษาไทย วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยคความรวมและประโยคความ
ซ้อน แต่งบทร้อยกรอง รวบรวมและอธิบายความหมายของค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย สรุปเนื้อหา
วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านในระดับท่ียากขึ้น วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่านพร้อมยก
เหตุผลประกอบ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน   ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ   
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  เพื่อให้
เกิดความรู้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การพูดและการดู มีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การใช้
ทักษะชีวิตในการใช้เทคโนโลยี เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่ งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย   มีคุณธรรม  จริยธรรม
และค่านิยมท่ีเหมาะสม    
 
 

3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ท 1.1 ม.2/1       ม.2/2 ม.2/3      ม.2/4      ม.2/5     
ท 2.1 ม.2/1     ม.2/2          ม.2/3      ม.2/4      ม.2/6     
ท 3.1 ม.2/1     ม.2/2 ม.2/3      ม.2/4      ม.2/6 
  
ท 4.1 ม.2/1     ม.2/2 ม.2/3      ม.2/4      ม.2/5 
ท 5.1 ม.2/1     ม.2/2 ม.2/3      ม.2/4      ม.2/5      
รวมทั้งหมด   25  ตัวชี้วัด 
 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
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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 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-4 ท1.1 ม.2/1-2 
ท4.1 ม.2/1 
ท5.1 ม.2/1-5 
             
 

- ศิลาจารึกหลักท่ี 1 
- การสร้างค า 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

- ประเมินการอ่าน
ลายสือไทย 
- ใบงานการสร้างค า 

- หนังสือเรียน
ภาษาไทยระดับ ช้ัน  
ม.2 
- ห้องสมุด 
- PowerPoint 
- ห้องเรียนออนไลน ์

5-8 ท1.1 ม.2/1-2 
ท4.1 ม.2/3 
ท5.1 ม.2/1-5           
 

- รามเกียรต์ิ ตอน 
นารายณ์ปราบนนทก 
- กลอนสุภาพ 

5 
 

10 

- ตรวจใบงาน 
รามเกียรต์ิ ตอน
นารายณ์ปราบนนทก 
- ประเมินช้ินงานการ
แต่งกลอนสุภาพ 

- หนังสือเรียน
ภาษาไทยระดับ ช้ัน   
ม.2 
- PowerPoint 
- ห้องเรียนออนไลน ์

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

9-10 ท1.1  ม.2/1-2 
ท4.1  ม.2/1 
        ม.2/3 
ท5.1  ม.2/1-5 
 

- ศิลาจารึกหลักท่ี 1 
- การสร้างค า 
- รามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์     
ปราบนนทก 
- กลอนสุภาพ 
 

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-15 ท 1.1 ม.2/1 
         ม.2/2 
ท 4.1 ม.2/5 
ท 5.1 ม.2/1-5 
            
 

- โคลงสุภาษิตพระราช
นิพนธ์ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
- ค ายืม
ภาษาต่างประเทศ 
 

10 
 
 

 

- ตรวจสมุด 
- ตรวจใบงานค ายืม 
 

- หนังสือเรียน
ภาษาไทยระดับช้ัน 
ม.2 
-PowerPoint 
- ห้องเรียนออนไลน ์

16-19 ท 1.1 ม.2/1-3 
ท 4.1 ม.2/2 
         ม.2/4 
ท 5.1 ม.2/1-5         

- กาพย์ห่อโคลงประพาส
ธารทองแดง 
- ค าราชาศัพท์ 
- ประโยค 
 

10 
 
5 

- ตรวจช้ินงาน กาพย์
ห่อโคลงประพาสธาร
ทองแดง 
- ตรวจใบงานเรื่อง ค า
ราชาศัพท์ 
- ตรวจใบงาน เรื่อง 
ประโยค 

- หนังสือเรียน
ภาษาไทยระดับช้ัน 
ม.2 
-PowerPoint 
- ห้องเรียนออนไลน ์
 

 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ท 1.1 ม.2/1 
         ม.2/2 
         ม.2/3 
ท 4.1 ม.2/2 
         ม.2/4 
         ม.2/5 
ท 5.1 ม.2/1-5 

- โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
- ค ายืมภาษาต่างประเทศ 
- กาพย์ห่อโคลงประพาสธาร
ทองแดง 
- ค าราชาศัพท์ 
- ประโยค 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 60 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 

- บทละคร เรื่อง รามเกียรต์ิ 
ตอน นารายณ์ปราบนนทก  
- กาพย์ห่อโคลงประพาส
ธารทองแดง 

- ตรวจช้ินงานการ
แต่งกลอนสุภาพ 
- ตรวจช้ินงาน 
กาพย์ห่อโคลง
ประพาสธารทองแดง 

ช้ินงาน  
 
ช้ินงาน  

1 
 
1 

งานกลุ่ม 
 
งานกลุ่ม 

- เมื่อจบ
บทเรียน 
- เมื่อจบ
บทเรียน 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา การพูดเชิงสร้างสรรค์     รหัสวิชา ท22202 
 จ านวนชั่วโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-13 
 ครูผู้สอน นางสาวพลอยวรีย์ พิมพ์ทอง 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
การพูดเชิงสร้างสรรค์ คือ ศึกษาหลักการพูด  วิธีการพูด  และฝึกการพูดต่อหน้าประชุมชน  ท้ังท่ีเป็นการ

บรรยาย  การพรรณนาการชักชวน  การกล่าวแนะน า  การกล่าวต้อนรับ  การกล่าวในโอกาสเข้ารับต าแหน่งใหม่  
การกล่าวอวยพร การกล่าวอ าลา และการท าหน้าท่ีพิธีกร โดยการพูดสามารถ น าไปใช้ในการแลกเปล่ียนความรู้ 
และประสบการณ์ท้ังในการด าเนินชีวิตประจ าวันแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นการใช้ถ้อยค าน้ าเสียง
และท่าทางท่ีเหมาะสมในการพูดท่ีดี   และในการปฏิบัติงาน ดังนั้นการพูดในโอกาสต่าง ๆ เช่น การพูดชักชวน พูด
สรุปความจากส่ือต่าง ๆ และการพูดในท่ีประชุมชนหรือในสังคม พูดเล่าเหตุการณ์ จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีผู้พูดจะต้อง
ปฏิบัติให้เกิดความช านาญ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ใช้กระบวนการทางภาษาในการพูดเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการพูดปรับใช้ใน
การส่ือสารทั้งในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติงาน  

เห็นคุณค่าของความเป็นไทย ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และ
มีจิตสาธารณะ 
 

3. ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถพูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องท่ีฟังและดูได้ 
 2. สามารถพูดวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีเหตุผลเพื่อน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ 
           ในการด าเนินชีวิต 
 3. สามารถพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 4. สามารถพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้า 
 5. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 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 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-9 1 

2 
4 

 5 

- การพูดต่อหน้าประชุม
ชน 
- การกล่าวชักชวน 
- การพูดสรุปความจากส่ือ
ต่าง ๆ 
- การพูดรายงานเรื่องท่ี
ศึกษาค้นคว้า 

 
 
 

25 

ประเมินผลการพูดต่อ
หน้าประชุมชน 
- ประเมินการพูด
ชักชวน 
- ประเมินการพูดสรุป
ความ 
- ประเมินการพูด
รายงานเรื่องท่ีศึกษา 

- เอกสารประกอบการ
เรียน 
- การบรรยายในช้ัน
เรียน 
- ห้องเรียนออนไลน ์
- google classroom 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

 
10 

1 

2 
4 

 5 

การพูดต่อหน้าประชุมชน 
- การกล่าวชักชวน 
- การพูดสรุปความจากส่ือต่าง ๆ 
- การพูดรายงานเรื่องท่ีศึกษาค้นคว้า 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
 

 
4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค  25  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-19 1 
2 
3 

5 
 

 

การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ 
- การท าหน้าท่ีพิธีกร 
- การกล่าวอวยพรในโอกาส
ต่าง ๆ 

 
15 
10 

การประเมินผลการพูด
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
- ประเมินการท าหน้าท่ี
พิธีกร 
- ประเมินการกล่าว
อวยพรในโอกาสต่าง 

- เอกสาร
ประกอบการเรียน 
- การบรรยายใน
ช้ันเรียน 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์
- google 
classroom 
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 
 

 

1 

2 
3 
5 

การพูดในสถานการณ์ต่างๆ 
- การท าหน้าท่ีพิธีกร 
- การกล่าวอวยพรในโอกาสต่าง ๆ 

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 

การพูดต่อหน้าประชุมชน 
- การกล่าวชักชวน 
 
- การพูดสรุปความจากส่ือ
ต่าง ๆ 
- การพูดรายงานเรื่องท่ี
ศึกษาค้นคว้า 
การพูดในสถานการณ์
ต่างๆ 
- การท าหน้าท่ีพิธีกร 

 
- การกล่าวอวยพรในโอกาส
ต่าง ๆ 

 
- ประเมินการพูด
ชักชวน 
- ประเมินการพูด
สรุปความ 
- ประเมินการพูด
รายงานเรื่องท่ีศึกษา 
 
 
- ประเมินการท า
หน้าท่ีพิธีกร 
- ประเมินการกล่าว
อวยพรในโอกาสต่าง 

 
ปฏิบัติใน
ช้ันเรียน 
ปฏิบัติใน
ช้ันเรียน 
ปฏิบัติใน
ช้ันเรียน 

 
 

ปฏิบัติใน
ช้ันเรียน 
ปฏิบัติใน
ช้ันเรียน 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 

 
งานเด่ียว 

 
งานเด่ียว 

 
งานเด่ียว 

 
 
 

งานเด่ียว 
 

งานเด่ียว 

 
หลังจบหน่วย
การเรียนรู ้

หลังจบหน่วย
การเรียนรู ้

หลังจบหน่วย
การเรียนรู ้

 
 

หลังจบหน่วย
การเรียนรู ้

หลังจบหน่วย
การเรียนรู ้
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

                                     ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 4      รหัสวิชา ค 22102      จ านวน
ชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน         จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2,4-13 
    ครูผู้สอน  นายสมพงษ์   อ าพันเสน 

       นางสาวสุนารี พลีพูล 
       นางสาวอรุณประไพ สว่างวงค์  
       นายมานิตย์  รองเมือง 
       นางสาวรจนา สืบสาม 
       นางวนิดา   ปันโนจา 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

ของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
ในสาระต่อไปนี้ 

จ านวนจริง เข้าใจจ า นวนจริงและความสัมพันธ์ของ จ า นวนจริง และใช้สมบัติของจ า นวนจริง ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา ในชีวิตจริง 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาใน ชีวิตจริง 

พื้นที่ผิวและปริมาตร ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นท่ีผิวของปริซึม และทรงกระบอกในการแก้ปัญหา 
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

ความเท่ากันทุกประการ เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหล่ียมท่ี เท่ากันทุกประการในการแก้ปัญหา 
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

การแปลงทางเรขาคณิต เข้าใจและใช้ความรู้ เกี่ยวกับการแปลงทาง เรขาคณิตในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และ ปัญหาในชีวิตจริง 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์  และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  รวมท้ัง
เ ห็ น คุ ณ ค่ า แ ละ มี เ จ ต ค ติ ท่ี ดี ต่ อ วิ ช า ค ณิ ตศ า สต ร์   ส า ม า ร ถ ท า ง า น อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ ร ะ เ บี ย บ   
มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง  สามารถบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 
เงื่อนไข 4 มิติ  พร้อมท้ังประหยัด อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
 
3. ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้  

1. ค 1.1  ม.2/2 
2. ค 2.2  ม.2/5 
3. ค 2.1  ม.2/1   
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4. ค 2.1  ม.2/2   
5. ค 2.2  ม.2/4 
6. ค 2.2  ม.2/3 

 

รวม  6  ตัวชี้วัด  
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

       คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน 

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

       4.1 คะแนนก่อนกลางภาค  25  คะแนน 

4.2 คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 
 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

9-10 ค 1.1 ม.2/2 
ค 2.2 ม.2/5 

จ านวนจริง 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน  24  ข้อ 

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

 

4.3 คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-8 ค 1.1 ม.2/2 
ค 2.2 ม.2/5 

จ านวนจริง 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 

15 
20 
 

-แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

 

Googlesites 
Google 

classroom 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
11-18 ค 2.1 ม.2/1,ม.2/2   

ค 2.2 ม.2/4   
ค 2.2 ม.2/3   

พื้นท่ีผิวและปริมาตร 
ความเท่ากันทุกประการ 
การแปลงทางเรขาคณิต 

10 
5 
10 

- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 

Googlesites 
Google 

classroom 
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4.4 คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 
 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

19-20 ค 2.1 ม.2/1,ม.2/2   
ค 2.2 ม.2/4   
ค 2.2 ม.2/3   

พื้นท่ีผิวและปริมาตร 
ความเท่ากันทุกประการ 
การแปลงทางเรขาคณิต 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

    จ านวน 30 ข้อ 
 

 
 

       4.5 ชิ้นงาน  การแปลงทางเรขาคณิต 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

การแปลงทางเรขาคณิต ความถูกต้อง 
ความสวยงามและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

งานเด่ียว      1   สัปดาห์ท่ี 18 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
                                     ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 

1. ชื่อรายวิชา  Mathematic 4       รหัสวิชา MA22102       
    จ านวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน         จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
    ครูผู้สอน  นางสาวอรุณประไพ สว่างวงค์  
 
2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
ของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 
จ านวนจริง เข้าใจจ านวนจริงและความสัมพันธ์ของ จ านวนจริง และใช้สมบัติของจ านวนจริง ในการ

แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา ในชีวิตจริง 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ

ปัญหาใน ชีวิตจริง 
พื้นที่ผิวและปริมาตร ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นท่ีผิวของปริซึม และทรงกระบอกในการแก้ปัญหา 

คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
ความเท่ากันทุกประการ เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหล่ียมท่ี เท่ากันทุกประการในการแก้ปัญหา 

คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
การแปลงทางเรขาคณิต เข้าใจและใช้ความรู้ เกี่ยวกับการแปลงทาง เรขาคณิตในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์และ ปัญหาในชีวิตจริง 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือ

ความหมายทางคณิตศาสตร์  และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค์  รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็น ระบบระเบียบ   
มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง  สามารถบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 
เงื่อนไข 4 มิติ  พร้อมท้ังประหยัด อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

 

3. ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้  
1. ค 1.1  ม.2/2 
2. ค 2.2  ม.2/5 
3. ค 2.1  ม.2/1   
4. ค 2.1  ม.2/2   
5. ค 2.2  ม.2/4 
6. ค 2.2  ม.2/3 
รวม  6  ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
       คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

       4.1 คะแนนก่อนกลางภาค  25  คะแนน 

4.2 คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 
 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

9-10 ค 1.1 ม.2/2 
ค 2.2 ม.2/5 

จ านวนจริง 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน  24  ข้อ 

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

 

4.3 คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 

 

  

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-8 ค 1.1 ม.2/2 
ค 2.2 ม.2/5 

จ านวนจริง 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 

15 
20 
 

-แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

 

Googlesites 
Google 

classroom 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
11-18 ค 2.1 ม.2/1,ม.2/2   

ค 2.2 ม.2/4   
ค 2.2 ม.2/3   

พื้นท่ีผิวและปริมาตร 
ความเท่ากันทุกประการ 
การแปลงทางเรขาคณิต 

10 
5 
10 

- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 

Googlesites 
Google 

classroom 
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4.4 คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 
 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

19-20 ค 2.1 ม.2/1,ม.2/2   
ค 2.2 ม.2/4   
ค 2.2 ม.2/3   

พื้นท่ีผิวและปริมาตร 
ความเท่ากันทุกประการ 
การแปลงทางเรขาคณิต 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

    จ านวน 24 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย  

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

 
 

       4.5 ชิ้นงาน  การแปลงทางเรขาคณิต 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

การแปลงทางเรขาคณิต ความถูกต้อง 
ความสวยงามและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

งานเด่ียว      1   สัปดาห์ท่ี 18 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

                                     ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ช่ือรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4     รหัสวิชา ค22202  
จ านวนชั่วโมง  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน         จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
    ครูผู้สอน  นางสาวอรุณประไพ สว่างวงค์  
 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ จัดการเรียนรู้ โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ใน

ชีวิตประจ าวันของผู้เรียน  ให้ ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

จ านวนจริง เข้าใจจ า นวนจริงและความสัมพันธ์ของ จ า นวนจริง และใช้สมบัติของจ า นวนจริง  
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

ทฤษฎีพีทาโกรัส เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ 
ปัญหาใน ชีวิตจริง 

พื้นที่ผิวและปริมาตร ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นท่ีผิวของปริซึม และทรงกระบอกในการแก้ปัญหา 
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

ความเท่ากันทุกประการ เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหล่ียมท่ี เท่ากันทุกประการในการแก้ปัญหา 
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

การแปลงทางเรขาคณิต เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทาง เรขาคณิตในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และ ปัญหาในชีวิตจริง 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์  และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  รวมท้ัง
เห็ น คุณ ค่ า และมี เ จ ตค ติ ท่ี ดี ต่ อ วิ ช าค ณิตศาสต ร์   ส า มา รถ ท า ง า นอ ย่ า ง เป็ น ร ะบ บร ะ เ บี ย บ   
มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง  สามารถบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 
เงื่อนไข 4 มิติ  พร้อมท้ังประหยัด อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

3. ผลการเรียนรู้   
1. เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา 

ในชีวิตจริง 
3. ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมท้ังโปรแกรม The Geometer's  

Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนาความรู้ 
เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

4. เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
5. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด แผนภาพ  
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ต้น – ใบ   ฮิสโทแกรม และค่ากลางของข้อมูล และแปลความหมายผลลัพธ์ รวมท้ังน าสถิติไปใช้ 
ในชีวิตจริง โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
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 
 

4.2  คะแนนก่อนกลางภาค   25   คะแนน 

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

9-10 ข้อท่ี 1 
ข้อท่ี 2 

-จ านวนจริง 
-ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 
 
 
   

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

    จ านวน 24 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย  

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

4.4  คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-8 ข้อท่ี 1 
ข้อท่ี 2 

จ านวนจริง 
 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

10 
15 

-แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

11-18 ข้อท่ี 4 
ข้อท่ี 5 

 

-พื้นท่ีผิวและ
ปริมาตร 
-ความเท่ากัน
ทุกประการ 
-การแปลงทาง
เรขาคณิต 

10 
 

10 
 

5 

-แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 
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4.5  คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

19-20 ข้อท่ี 4 
ข้อท่ี 5 

 

-พื้นท่ีผิวและปริมาตร  
-ความเท่ากันทุกประการ 
-การแปลงทางเรขาคณิต 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

    จ านวน 24 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย  

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

 
  

4.6  ชิ้นงาน  แบบจ าลองรูปทรงเรขาคณิต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ

ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

พื้นท่ีผิวและปริมาตร -ความถูกต้อง 
-ความคงทน
แข็งแรง 
-ความสวยงาม
และความคิด
สร้างสรรค์ 

งานกลุ่ม 
(4-5คน) 

     1   สัปดาห์ท่ี 15 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

                                     ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
 
1. ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เข้มข้น 4             รหัสวิชา ค22204  
   จ านวนชั่วโมง   3  ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน                 จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2 
   ครูผู้สอน    นางสาวรจนา  สืบสาม  
 
2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
ของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
ในสาระต่อไปนี้ 
 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง การแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในรูปท้ังสองสมบูรณ์  และการ
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยู่ในรูปผลต่างก าลังสอง 
 สมการก าลังสองตัวแปรเดียว สมการก าลังสองตัวแปรเดียว และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัว
แปรเดียว   

การแปรผัน การแปรผันตรง การแปรผกผัน การแปรผันเกี่ยวเนื่อง และการน าไปใช้ 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์  และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  รวมท้ัง
เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ   
มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง  สามารถบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 
เงื่อนไข 4 มิติ  พร้อมท้ังประหยัด อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติการแจกแจงได้ 
2. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในรูป ax2 + bx + c  เมื่อ a, b, c  

เป็นค่าคงตัวและ a  ≠ 0 ได้ 
3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยู่ในรูปก าลังสองสมบูรณ์ได้ 
4. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยู่ในรูปผลต่างก าลังสองได้ 
5. แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้ 
6. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้ 
7. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้ 
8. เขียนสมการการแปรผันระหว่างปริมาณต่าง ๆ ท่ีแปรผันต่อกันได้ 
9. แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปรผันได้ 

   รวมทั้งหมด  9  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 2 
ข้อท่ี 3 
ข้อท่ี 4 

 

การแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสอง 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน  16  ข้อ 

-  แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง 
วิธีท า/เติมค า/อื่น ๆ)   

  จ านวน  2  ข้อ 
 

4.4  คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 

 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 – 8 ข้อท่ี 1 
ข้อท่ี 2 
ข้อท่ี 3 
ข้อท่ี 4 

การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสอง 

25 
 

- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 
- ใบงาน 

Google sites 
Google classroom 
Google Meet 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-18 ข้อท่ี 5 
ข้อท่ี 6 
ข้อท่ี 7 
ข้อท่ี 8 
ข้อท่ี 9 

- สมการก าลังสองตัว
แปรเดียว 

- การแปรผัน 

15 
 

10 

-แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

Google sites 
Google classroom 
Google Meet 
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4.5  คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

19-20 ข้อท่ี 5 
ข้อท่ี 6 
ข้อท่ี 7 
ข้อท่ี 8 
ข้อท่ี 9 

- สมการก าลังสองตัวแปร
เดียว 
- การแปรผัน 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน  24  ข้อ 

-  แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง 
วิธีท า/เติมค า/อื่นๆ)   

  จ านวน  2  ข้อ 

 
4.6  ชิ้นงาน  สมุดเล่มเล็ก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ

ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

การแปลงทางเรขาคณิต -ความถูกต้อง 
-ความสวยงาม
และความคิด
สร้างสรรค์ 

งานกลุ่ม 1   สัปดาห์ท่ี 15 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

                                     ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์สร้างเสริม 4     รหัสวิชา ค 22206      จ านวน
ชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน         จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2,4-13 
    ครูผู้สอน  นางศรกช   เดชะ 
        นายสมพงษ์   อ าพันเสน 

       นางสาวสุนารี พลีพูล 
       นางสาวอรุณประไพ สว่างวงค์  
       นายมานิตย์  รองเมือง 
       นางสาวรจนา สืบสาม 
       นางวนิดา   ปันโนจา 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

ของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
ในสาระต่อไปนี้ 

จ านวนจริง เข้าใจจ า นวนจริงและความสัมพันธ์ของ จ า นวนจริง และใช้สมบัติของจ า นวนจริง ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา ในชีวิตจริง 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาใน ชีวิตจริง 

พื้นที่ผิวและปริมาตร ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นท่ีผิวของปริซึม และทรงกระบอกในการแก้ปัญหา 
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

ความเท่ากันทุกประการ เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหล่ียมท่ี เท่ากันทุกประการในการแก้ปัญหา 
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

การแปลงทางเรขาคณิต เข้าใจและใช้ความรู้ เกี่ยวกับการแปลงทาง เรขาคณิตในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และ ปัญหาในชีวิตจริง 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์  และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  รวมท้ัง
เ ห็ น คุ ณ ค่ า แ ละ มี เ จ ต ค ติ ท่ี ดี ต่ อ วิ ช า ค ณิ ตศ า สต ร์   ส า ม า ร ถ ท า ง า น อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ ร ะ เ บี ย บ   
มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง  สามารถบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 
เงื่อนไข 4 มิติ  พร้อมท้ังประหยัด อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
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3. ผลการเรียนรู้   
1. เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา 

ในชีวิตจริง 
3. ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมท้ังโปรแกรม The Geometer's  

Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนาความรู้ 
เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

4. เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
5. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด แผนภาพ  

ต้น – ใบ   ฮิสโทแกรม และค่ากลางของข้อมูล และแปลความหมายผลลัพธ์ รวมท้ังน าสถิติไปใช้ 
ในชีวิตจริง โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
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 
 
4.2  คะแนนก่อนกลางภาค   25   คะแนน 

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

9-10 ข้อท่ี 1 
ข้อท่ี 2 

-จ านวนจริง 
-ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 
 
 
   

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

    จ านวน 24 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย  

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-8 ข้อท่ี 1 
ข้อท่ี 2 

จ านวนจริง 
 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

10 
15 

-แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 
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4.4  คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 

 

4.5  คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

19-20 ข้อท่ี 4 
ข้อท่ี 5 

 

-พื้นท่ีผิวและปริมาตร  
-ความเท่ากันทุกประการ 
-การแปลงทางเรขาคณิต 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

    จ านวน 30 ข้อ 
 

 
 

4.6  ชิ้นงาน  แบบจ าลองรูปทรงเรขาคณิต 

 
 

 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

11-18 ข้อท่ี 4 
ข้อท่ี 5 

 

-พื้นท่ีผิวและ
ปริมาตร 
-ความเท่ากัน
ทุกประการ 
-การแปลงทาง
เรขาคณิต 

10 
 

10 
 

5 

-แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ

ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

พื้นท่ีผิวและปริมาตร -ความถูกต้อง 
-ความคงทน
แข็งแรง 
-ความสวยงาม
และความคิด
สร้างสรรค์ 

งานกลุ่ม 
(4-5คน) 

     1   สัปดาห์ท่ี 15 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

                                     ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
 
1. ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์สร้างสรรค ์4                       รหัสวิชา ค22208  
   จ านวนชั่วโมง   1  ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน             จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4-13 
   ครูผู้สอน    นางสาวรจนา  สืบสาม  
 
2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของ
ผู้เรียน  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
ในสาระต่อไปนี้ 

การแปลงทางเรขาคณิต เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง เทสเซลเลชัน 

โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสมใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมายและการน าเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจนเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์
ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

             เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ ท างานอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบและมีความ
รอบคอบในการท างาน  มีความรับผิดชอบ มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีวิจารณญาณ มีความ
เช่ือมั่นในตนเอง  พร้อมท้ังตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
    รวมทั้งหมด 1 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 

10 ข้อท่ี 1 
 

การแปลงทางเรขาคณิต 20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 14 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย  
(เช่น แสดงวิธีท า/เติมค า/อื่น ๆ)  
จ านวน  2  ข้อ 

 
4.4 คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 

 
4.5 คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ข้อท่ี 1 
 

การแปลงทางเรขาคณิต 30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

    จ านวน 24 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย  

(เช่น แสดงวิธีท า/เติมค า/อื่น ๆ)  
จ านวน 2 ข้อ 

  

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-9 ข้อท่ี 1 
 

การแปลงทางเรขาคณิต 25 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 
- ใบงาน 

Google sites 
Google classroom 
Google Meet 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-19 ข้อท่ี 1 
 

การแปลงทางเรขาคณิต 25 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 
- ใบงาน 

Google sites 
Google classroom 
Google Meet 
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4.6 ชิ้นงาน  เทสเซลเลชัน 
หน่วยการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

เทสเซลเลชัน 
1. ความน่าสนใจ 
2. ความคิดสร้างสรรค์ 

เด่ียว 1 - สัปดาห์ท่ี 18 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 
1. ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 4       รหัสวิชา ว 22103 
 จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2, 2/4-13  
 ครูผู้สอน นางสาวปาริชาติ บุญวิเชียร,นางกรรณา ดิษยธ ารงกุล,นางสาวจิราพร หมอบอกและ 
                นายนภสินธุ์ ภัครัตน์ 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาเกี่ยวกับแรงและการเคล่ือนท่ี แรง แรงดันในของเหลว แรงพยุง แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง แรง
ในธรรมชาติ การเคล่ือนท่ีระยะทางและการกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ศึกษาเกี่ยวกับงานและพลังงานงานก าลัง
เครื่องกลพลังงานประเภทของพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน ศึกษาเกี่ยวกับโลกและการเปล่ียนแปลงเช้ือเพลิง 
ซากดึกด าบรรพ์ ถ่านหิน หินน้ ามัน ปิโตรเลียม พลังงานทดแทน โครงสร้างของโลก การเปล่ียนแปลงของโลก
ทรัพยากรดิน กระบวนการเกิดดิน หน้าตัดข้าง ปัจจัยในการเกิดดิน สมบัติของดิน การปรับปรุงคุณภาพของดิน 
แหล่งน้ า น้ าบนดิน น้ าใต้ดิน การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า ภัยพิบัติท่ีเกิดจากน้ า 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและการสรุป  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไป
ใช้ในชีวิตของตนเอง 
 
3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ว 2.2 ม.2/1 – 15 
 ว 2.3 ม. 2/1-6   
 ว 3.2 ม. 2/1 – 10 

รวมทั้งหมด 31 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 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-4 ว 3.2  
ม. 2/1 – 10 

1. โลกและการ
เปล่ียนแปลง 

10 ใบงาน 
สอบประจ าบท 

เว็บไซต์ 
• Google 
Classroom 
• Google site  
• Google.co 
• หนังสือเรียน 

5-9  ว 2.2 
 ม. 2/1-15 

แรงและการเคล่ือนท่ี 15 ใบงาน (10 
คะแนน) 

สอบประจ าบท  
(5 คะแนน) 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10  
 
 
 

ว 2.2  
ม. 2/1-15 

ว 2.3  
ม. 2/1-6 

1.โลกและการ
เปล่ียนแปลง  
2.แรงและการเคล่ือนท่ี 

20 1. แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
30 ข้อ  

แบบทดสอบอัตนัย 4 ข้อ 

 
4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 ว 2.3  
ม. 2/1-2 6 

3. งานและก าลัง 10 ใบงาน (5 คะแนน) 
สอบประจ าบท  
(5 คะแนน) 

เว็บไซต์ 
 Google Classroom 
 Google site  
 Google.com 

หนังสือเรียน 
14-19 ว 2.3  

ม. 2/2-6 
4. พลังงาน 15 ใบงาน (5 คะแนน) 

สอบประจ าบท  
(10 คะแนน) 
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 
 

ว 2.3  
ม. 2/1-6 

3. งานและก าลัง 
4. พลังงาน 

30 1. แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 ข้อ  
 

        
 4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 40 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

 
แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 
1. ชื่อรายวิชา Science IV       รหัสวิชา ว 22103 
 จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3  
 ครูผู้สอน นางสาวจิราพร หมอบอก 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาเกี่ยวกับแรงและการเคล่ือนท่ี แรง แรงดันในของเหลว แรงพยุง แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง แรง
ในธรรมชาติ การเคล่ือนท่ีระยะทางและการกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ศึกษาเกี่ยวกับงานและพลังงานงานก าลัง
เครื่องกลพลังงานประเภทของพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน ศึกษาเกี่ยวกับโลกและการเปล่ียนแปลงเช้ือเพลิง 
ซากดึกด าบรรพ์ ถ่านหิน หินน้ ามัน ปิโตรเลียม พลังงานทดแทน โครงสร้างของโลก การเปล่ียนแปลงของโลก
ทรัพยากรดิน กระบวนการเกิดดิน หน้าตัดข้าง ปัจจัยในการเกิดดิน สมบัติของดิน การปรับปรุงคุณภาพของดิน 
แหล่งน้ า น้ าบนดิน น้ าใต้ดิน การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า ภัยพิบัติท่ีเกิดจากน้ า 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและการสรุป  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไป
ใช้ในชีวิตของตนเอง 
 
3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
 ว 2.2 ม.2/1–15 
 ว 2.3 ม. 2/1- 6   
 ว 3.2 ม. 2/1 – 10 

รวมทั้งหมด 31 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 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-4 ว 3.2  
ม. 2/1 – 10 

1. โลกและการ
เปล่ียนแปลง 

10 ใบงาน 
สอบประจ าบท 

เว็บไซต์ 
• Google 
Classroom 
• Google site  
• Google.co 
• หนังสือเรียน 

5-9  ว 2.2  
ม. 2/1-15 

แรงและการเคล่ือนท่ี 15 ใบงาน (5 คะแนน) 
สอบประจ าบท  

(5 คะแนน) 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10  
 
 
 

ว 2.2  
ม. 2/1-15 
ว 2.3 ม. 
2/1-6 

1.โลกและการ
เปล่ียนแปลง  
2.แรงและการเคล่ือนท่ี 

20 1. แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
30 ข้อ  

แบบทดสอบอัตนัย 4 ข้อ 

 
4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 ว 2.3 
 ม. 2/1-2 6 

3. งานและก าลัง 10 ใบงาน (5 คะแนน) 
สอบประจ าบท  
(10 คะแนน) 

เว็บไซต์ 
 Google Classroom 
 Google site  
 Google.com 

หนังสือเรียน 
14-19 ว 2.3  

ม. 2/2-6 
4. พลังงาน 15 ใบงาน (5 คะแนน) 

สอบประจ าบท  
(10 คะแนน) 
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 
 

ว 2.3  
ม. 2/1-6 

3. งานและก าลัง 
4. พลังงาน 

30 1. แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 ข้อ  
 

        
 4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน - 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา วิทยาการค านวณ       รหัสวิชา ว22104 
 จ านวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/13 
 ครูผู้สอน นางเอราวัณ ด าภูผา , นางสาวนภาพร ปุจฉาการ , นางสาวปิยธิดา แพงหอม และ 
     นายศิวานน์ ค าชนะ 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
อธิบายแนวคิดเชิงค านวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงค านวณ การเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตรรกะ

และ ฟังก์ชัน องค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส่ือสาร แนวทางการปฏิบัติเมื่อ
พบเนื้อหา ท่ีไม่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ วิธีการสร้างและก าหนดสิทธิความ
เป็นเจ้าของผลงานโดยน าความรู้แนวคิดเชิงค านวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิต
จริง สร้างและก าหนดสิทธิ์ การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สามารถท างานอย่างมีระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบ มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน สมรรถนะส าคัญ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี วิสัยทัศน์ น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ว 4.2  ม.2/1-4 
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 

 
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
 สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 45 : 55 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 รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-3 ว 4.2  
ม.2/1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
แนวคิดเชิงค านวณ 

10 1. ตรวจช้ินงาน/
แบบทดสอบ 
2. สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล/ราย
กลุ่ม 
3. สังเกตพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 

- หนังสือเรียนรายวิชา 
เทคโนโลยี(วิทยาการ
ค านวณ) 
- Power Point 
- ส่ือวีดีโอ 
- ใบงาน 
- Google Classroom 

4-10 ว 4.2  

ม.2/2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อ
แก้ปัญหา 

15 1. ตรวจช้ินงาน/
แบบทดสอบ 
2. สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล/ราย
กลุ่ม 
3. สังเกตพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 

- หนังสือเรียนรายวิชา 
เทคโนโลยี(วิทยาการ
ค านวณ) 
- Power Point 
- ส่ือวีดีโอ 
- ใบงาน 
- Google Classroom 

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
 

11 
 
 
 
 
 

ว 4.2 ม.2/1 
ว 4.2 ม.2/2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดเชิงค านวณ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาโปรแกรม
เพื่อแก้ปัญหา 

20 แบบปรนัย จ านวน 40 
ข้อ 
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4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
12-13 ว 4.2 ม.

2/3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
คอมพิวเตอร์ 

10 1. ตรวจช้ินงาน/
แบบทดสอบ 
2. สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล/ราย
กลุ่ม 
3. สังเกตพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- หนังสือเรียนรายวิชา 
เทคโนโลยี(วิทยาการ
ค านวณ) 
- Power Point 
- ส่ือวีดีโอ 
- ใบงาน 
- Google Classroom 

14-16 
 
 
 

ว 4.2 ม.
2/3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
เทคโนโลยีการส่ือสาร 

10 1. ตรวจช้ินงาน/
แบบทดสอบ 
2. สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล/ราย
กลุ่ม 
3. สังเกตพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- หนังสือเรียนรายวิชา 
เทคโนโลยี(วิทยาการ
ค านวณ) 
- Power Point 
- ส่ือวีดีโอ 
- ใบงาน 
- Google Classroom 

17-19 
 
 
 
 

ว 4.2 ม.
2/4 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การ
ใช้เทคโนโลยีเผยแพร่
ผลงาน 

5 1. ตรวจช้ินงาน/
แบบทดสอบ 
2.สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล/ราย
กลุ่ม 
3.สังเกตพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- หนังสือเรียนรายวิชา 
เทคโนโลยี(วิทยาการ
ค านวณ) 
- Power Point 
- ส่ือวีดีโอ 
- ใบงาน 
- Google Classroom 

 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30  คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
 

20 
 
 

ว 4.2 ม.
2/3 

ว 4.2 ม.
2/4 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3คอมพิวเตอร์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เทคโนโลยีการส่ือสาร 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การใช้เทคโนโลยีเผยแพร่
ผลงาน 
 

30 แบบปรนัย จ านวน 40 
ข้อ 
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4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ

ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ใบงาน/แบบฝึกหัด 
 

ตรวจสอบใบงาน/
แบบฝึกหัด 

ใบงาน 5 

 

ท้ายคาบ
เรียน 

งานกลุ่มหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
คอมพิวเตอร์ 

- ตรวจสอบงาน
น าเสนอ 
- สังเกตพฤติกรรม
การท างานกลุ่ม 
- การน าเสนอช้ินงาน 

งานน าเสนอ 1 

 

ในคาบ
เรียน 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1. ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 4           รหัสวิชา ว 22202 
 จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์    60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน           จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/2 
 ครูผู้สอน นางสาวมยุรี  ค าแก้ว 
2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและค านวณเกี่ยวกับมวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอม มวลอะตอมเฉล่ียของธาตุ มวล
โ ม เ ล กุ ล ข อ ง ส า ร  ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง จ า น ว น โ ม ล  อ นุ ภ า ค  ม ว ล แ ล ะ ป ริ ม า ต ร ข อ ง แ ก๊ ส 
ท่ีSTP ศึกษาหน่วยและค านวณความเข้มข้นของสารละลาย ศึกษาและทดลองเตรียมสารละลาย ศึกษาความหมาย
และเขียนสูตรโมเลกุล สูตรเอมพิริคัลหรือสูตรอย่างง่าย การค านวณหามวลเป็นร้อยละจากสูตร ศึกษาการเขียน
และการดุลสมการเคมี ทดลองและค านวณหาอัตราส่วนจ านวนโมลของสารต้ังต้นท่ีท าปฏิกิริยาพอดีกัน ศึกษา
สมบัติของระบบปิดและระบบเปิด ศึกษาและฝึกค านวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเป็นไปตามกฎทรงมวล กฎ
สัดส่วนคงท่ี ศึกษาทดลองและค านวณปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมีตามตามกฎของเกย์-ลูสแซก และกฎของอา
โวกาโดร ศึกษาและฝึกค านวณหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมีนั้น ๆ และผลได้ร้อยละ 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการค านวณเกี่ยวกับผลผลิตของปฏิกิริยาเคมี โดยใช้เรียนรู้ด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ  

สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เช่ือมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหา 
มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
3. ผลการเรียนรู้ 
 1. ค านวณมวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอมและมวลอะตอมเฉล่ียของธาตุได้ 
 2. ค านวณมวลโมเลกุลของสารหรือมวลสูตร และมวลของสาร 1 โมเลกุลได้สาร  
 3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆ ของสาร ซึ่งได้แก่ จ านวนโมล จ านวนอนุภาค มวลและ
ปริมาตรของแก๊สท่ี STP รวมท้ังใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวค านวณหาปริมาณใดปริมาณหนึ่ง 
 4. อธิบายวิธีเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นหรือปริมาตรตามต้องการและค านวณหาความเข้มข้นของ
สารละลายในหน่วยต่างๆ ท่ีก าหนดให้ได้ 
 5. ค านวณหามวลเป็นร้อยละของธาตุองค์ประกอบจากสูตรที่ก าหนดให้ได้ 
 6. เขียนและดุลสมการเคมี เมื่อทราบสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ได้ 
 7. ค านวณหาอัตราส่วนจ านวนโมลของธาตุทีท่ีท ารวมตัวกันเป็นสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงท่ี 
 8. สรุปกฎของเกย-์ลูสแซก และกฎของอาโวกาโดร รวมท้ังสามารถใช้กฎท้ังสองค านวณหาปริมาตรของ
แก๊สท่ีเกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเคมีและสูตรโมเลกุลของแก๊สได้ 
 9. ค านวณหาปริมาณของสารจากสมการเคมีได้ 
 รวม 9 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 
สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1 - ปฐมนิเทศ/ขอบเขต/เนื้อหา - - 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

2-9 1-5 ปริมาณสารสัมพันธ์ 25 1.ใบงาน 
2.แบบทดสอบ 

1.ใบความรู้ 
2.power point 

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1-5 ปริมาณสาร
สัมพันธ์ 

20  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ 

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

 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค  25  คะแนน 
สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
11-19 6-9 ปริมาณสารสัมพันธ์ 25 1.ใบงาน 

2.การตรวจหนังสือเล่มเล็ก 
1.ใบความรู้ 
2.power point 

 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 6-9 ปริมาณสาร
สัมพันธ์ 

30  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ 

 แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีท า/เติมค า/
อื่นๆ)  จ านวน 2 ข้อ 
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 4.6 ชิ้นงาน หนังสือเล่มเล็กสรุปสูตรปริมาณสารสัมพันธ์  
หน่วยการเรียนรู้ 

หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ปริมาณสารสัมพันธ์ ตรวจหนังสือ
เล่มเล็ก 

หนังสือเล่ม
เล็ก 

1  สัปดาห์ท่ี 15 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์สร้างเสริม 4      รหัสวิชา ว 22206 
 จ านวนชั่วโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3  
 ครูผู้สอน นางสาวจิราพร หมอบอก 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาเกี่ยวกับแรงและการเคล่ือนท่ี แรง แรงดันในของเหลว แรงพยุง แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง แรง
ในธรรมชาติ การเคล่ือนท่ีระยะทางและการกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว  ศึกษาเกี่ยวกับงานและพลังงานงานก าลัง
เครื่องกลพลังงานประเภทของพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน ศึกษาเกี่ยวกับโลกและการเปล่ียนแปลงเช้ือเพลิง 
ซากดึกด าบรรพ์ ถ่านหิน หินน้ ามัน ปิโตรเลียม พลังงานทดแทน โครงสร้างของโลก การเปล่ียนแปลงของโลก
ทรัพยากรดิน กระบวนการเกิดดิน หน้าตัดข้าง ปัจจัยในการเกิดดิน สมบัติของดิน การปรับปรุงคุณภาพของดิน 
แหล่งน้ า น้ าบนดิน น้ าใต้ดิน การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า ภัยพิบัติท่ีเกิดจากน้ า  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและการสรุป  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไป
ใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
3. ผลการเรียนรู้ 
 1. พยากรณ์การเคล่ือนท่ีของวัตถุท่ีเป็นผลของแรงลัพธ์ท่ีเกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระท าต่อวัตถุในแนว
เดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 2. เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์ท่ีเกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระท าต่อวัตถุในแนวเดียวกัน 
 3. วิเคราะห์แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุในของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 4. เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระท าต่อวัตถุในของเหลว 
 5. อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 6. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอื่น ๆท่ีกระท าต่อวัตถุ 
 7. ตระหนักถึงประโยชน์ ของความรู้เรื่องแรงเสียดทานโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะ
วิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสียดทานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
 8. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายโมเมนต์ของแรง เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพ
สมดุลต่อการหมุน และค านวณโดยใช้สมการ M = Fl 
 9. เปรียบเทียบแหล่งของสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วง และทิศทางของแรงท่ีกระท าต่อ
วัตถุท่ีอยู่ในแต่ละสนามจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
 10. เขียนแผนภาพแสดงแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงท่ีกระท าต่อวัตถุ 
 11. อธิบายและค านวณอัตราเร็วและความเร็วของการเคล่ือนท่ีของวัตถุ โดยใช้สมการจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
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 12. เขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็ว 
 13. วิเคราะห์สถานการณ์และค านวณเกี่ยวกับงานและก าลังท่ีเกิดจากแรงท่ีกระท าต่อวัตถุโดยใช้สมการ 
W = Fs และ P = w/t จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
 14. วิเคราะห์หลักการท างานของเครื่องกลอย่างง่ายจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
 15. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของเครื่องกลอย่างง่าย โดยบอกประโยชน์และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 16. แปลความหมายข้อมูลและอธิบายการเปล่ียนพลังงานระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์
ของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุมีค่าคงตัวจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
 17. วิเคราะห์สถานการณ์และอธิบายการเปล่ียนและการถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงาน 
 18. เปรียบเทียบกระบวนการเกิด สมบัติ และการใช้ประโยชน์ รวมท้ังอธิบายผลกระทบจากการใช้
เช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
 19. แสดงความตระหนักถึงผลจากการใช้เช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์ โดยน าเสนอแนวทางการใช้เช้ือเพลิง
ซากดึกด าบรรพ์ 
 20.เปรียบเทียบข้อดีและข้อจ ากัดของพลังงานทดแทนแต่ละประเภทจากการรวบรวมข้อมูลและน าเสนอ
แนวทางการใช้พลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมในท้องถิ่น 
 21. อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับท่ี การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนจากแบบจ าลองรวมท้ัง
ยกตัวอย่างผลของกระบวนการดังกล่าวที่ท าให้ผิวโลกเกิดการเปล่ียนแปลง 
 22. อธิบายลักษณะของช้ันหน้าตัดดินและกระบวนการเกิดดิน จากแบบจ าลอง รวมท้ังระบุปัจจัยท่ีท าให้
ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน 
 23. ตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน โดยใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมและน าเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์
ดินจากข้อมูลสมบัติของดิน 
 24. อธิบายปัจจัยและกระบวนการเกิดแหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดิน จากแบบจ าลอง 
รวมทั้งหมด 31 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 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-4 18-24 1. โลกและการ
เปล่ียนแปลง 

10 ใบงาน 
สอบประจ าบท 

เว็บไซต์ 
• Google 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

5-9  1-12 แรงและการเคล่ือนท่ี 15 ใบงาน  
(10 คะแนน) 

สอบประจ าบท  
(5 คะแนน) 

Classroom 
• Google site  
• Google.co 
• หนังสือเรียน 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10  
 
 
 

18-24 
1-12 

1.โลกและการ
เปล่ียนแปลง  
2.แรงและการเคล่ือนท่ี 

20 1. แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
30 ข้อ  

แบบทดสอบอัตนัย 4 ข้อ 

 
4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
11-13 13-15 3. งานและก าลัง 10 ใบงาน (5 คะแนน) 

สอบประจ าบท  
(5 คะแนน) 

เว็บไซต์ 
 Google Classroom 
 Google site  
 Google.com 

หนังสือเรียน 
14-19 16 -17 4. พลังงาน 15 ใบงาน (5 คะแนน) 

สอบประจ าบท  
(10 คะแนน) 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 
 

13-15 
16-17 

3. งานและก าลัง 
          4. 
พลังงาน 

30 1. แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 
ข้อ  

 
       
 4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน - 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีเพิ่มเติม 4       รหัสวิชา ว22208 
 จ านวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 , 2/6 
 ครูผู้สอน นางเอราวัณ ด าภูผา , นางสาวนภาพร ปุจฉาการ , นางสาวปิยธิดา แพงหอม , นายศิวานน์ ค าชนะ 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาการใช้งานโปรแกรม Replit เว็บไซต์ออนไลน์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน โดยเริ่มจาก

การสมัครใช้งาน เข้าสู่ระบบ การเขียนค าส่ัง จนกระท่ังการรันค าส่ัง  
 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเขียนค าส่ังได้จนเกิดเป็นทักษะเบ้ืองต้น ตลอดจนสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้งานได้ อีกท้ังยังเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าการเรียนรู้  มีความ
รับผิดชอบมีวินัย  มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ มีจิตสารธารณะและมีสัมมาคารวะ 

3. ผลการเรียนรู้ 
1. เพื่อเรียนรู้และอธิบายความรู้พื้นฐานของโปรแกรม Replit ได้ 
2. นักเรียนสามารถใช้งานโปรแกรม Replit ได้ 
3. นักเรียนสามารถเขียนค าส่ังภาษาไพธอนจากโปรแกรม Replit ได้ 

รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
 สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 45 : 55 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 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-4 1 รู้จักโปรแกรม Replit 10 ใบงาน/กิจกรรม - เว็บไซต์ Replit 
- Google 
Classroom 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

5-10 2 แนะน าเครื่องมือและการใช้
โปรแกรม Replit 

15 ใบงาน/กิจกรรม - เว็บไซต์ Replit 
- Google 
Classroom 

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
11 1 - 2 

 
- รู้จักโปรแกรม Replit 
- แนะน าเครื่องมือและการใช้โปรแกรม Replit 

20 แบบปรนัย 30 ข้อ 

 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

12-14 2 - 3 เขียนโปรแกรม print เพื่อ
แสดงผล 

10 ใบงาน/กิจกรรม - เว็บไซต์ Replit 
- Google 
Classroom 

15-19 
 

2 - 3 การค านวณทางคณิตศาสตร์
เบ้ืองต้น 

15 ใบงาน/กิจกรรม - เว็บไซต์ Replit 
- Google 
Classroom 

 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30  คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 2 - 3 - เขียนโปรแกรม print เพื่อแสดงผล 

- การค านวณทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น 
30 แบบปรนัย 40 ข้อ 

   
 4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือผล

การเรียนรู้/บูรณาการ 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน 
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ใบงาน/กิจกรรท้ายคาบ ตรวจใบงาน/
กิจกรรม 

ใบงาน/
กิจกรรม 

6 
 

ท้ายคาบ
เรียน 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 
1. ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์ กับความงาม                                           รหัสวิชา ว 22252 
 จ านวนชั่วโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์   20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                   หน่วยกิต 0.5หน่วยกิต  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ครูผู้สอน นางสาวปาริชาต  บุญวิเชียร 
  2. ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา วิเคราะห์ความงามของมนุษย์เป็นลักษณะของบุคคลท่ีให้ความรู้สึกประทับใจแก่ผู้ พบเห็นซึ่งเป็น
ลักษณะท่ีเกิดจากการผสมผสานกันระหว่างคุณลักษณะภายนอกกับคุณลักษณะภายในของ บุคคลความงามเกิด
จากการตัดสินใจส่วนบุคคล ลักษณะของความงามจึงมีความแตกต่างกันในแต่ละสังคมขึ้น อยู่กับค่านิยม 
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม เช้ือชาติรวมท้ังพันธุกรรมของคนในสังคมนั้น แต่ลักษณะร่วมกันของมนุษย์ทุกเพศและ
ทุกชนชาติท่ีแสดงถึงความงามคือ การมีสุขภาพแข็งแรง ร่างกายสะอาด สมบูรณ์แต่งกายสะอาด เรียบร้อย ถูก
กาลเทศะ และปฏิบัติตนได้เหมาะสมสมุนไพรได้มาจาก พืช สัตว์หรือแร่ธาตุสามารถน ามาเป็นอาหาร เครื่องด่ืม ใช้
แต่งกล่ินแต่งสีอาหารและยา เป็นสารก าจัดศัตรูพืช ตลอดจนใช้เพื่อความงามและสุขภาพความรู้เรื่องการใช้
สมุนไพรเป็นภูมิปัญญาไทยแขนงหนึ่ง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้การส ารวจ
ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการ อภิปราย  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ี เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจ น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
ศึกษา เกี่ยวกับการด ารงชีวิตของพืช โครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอก เนื้อเยื่อพืช อวัยวะและหน้าท่ีของอวัยวะ
ของพืชจากราก ล าต้น และใบ  โครงสร้างของดอก  การสร้างเซลล์สืบพันธุ์และการปฎิสนธิ ผลและเมล็ด  การ
สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชมีดอกและการขยายพันธุ์พืช รวมท้ังการวัดการเจริญเติบโตของพืช ศึกษาพืชท่ีมี
ผลต่อส่ิงแวดล้อม การน าความรู้เกี่ยวกับพืชมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
           โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยม 
 
3. ผลการเรียนรู้ 
 1. อภิปราย วิเคราะห์และสรุปลักษณะของความงามในวัยรุ่น  
 2. อธิบายลักษณะและการเปล่ียนแปลงความงามในแต่ละวัย โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 3. สืบค้นข้อมูล อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อความงามแนวทางปฏิบัติเพื่อบ ารุงรักษาและเสริมสร้างความ งามท่ี
สมวัย  
 4. สะท้อนความคิดเกี่ยวกับความงามตามธรรมชาติของตนเอง  
 5. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับสมุนไพรและภูมิปัญญาไทยท่ีเกี่ยวกับความงามและสุขภาพ  
 6. ส ารวจตรวจสอบสมุนไพรในท้องถิ่นที่น ามาใช้ประโยชน์เพื่อความงามและสุขภาพ  
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 7. เสนอแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพที่มีส่วนผสมของสมุนไพรในท้องถิ่น  
 8. วิเคราะห์ข้อมูลและน าความรู้ไปใช้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพอย่างถูกต้อง และ
เหมาะสม  
 9. ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับความงามและสุขภาพอย่างมีคุณธรรมและ จริยธรรม 
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 
 
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1 คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 :   30 คะแนน 

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

 

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1 -  2 1    ความงามตาม

ช่วงวัย  
5 ใบงาน 

สอบประจ าบท 
เว็บไซต์ 
• Google Classroom 
• Google site  
• Google.co 
• หนังสือเรียน 

3 - 6 2    ความงามตาม
ช่วงวัย 

10 ใบงาน (5 คะแนน) 
สอบประจ าบท  

(5 คะแนน) 

7 - 9 3   ความงามตาม
ช่วงวัย 

10 ใบงาน (5 คะแนน) 
สอบประจ าบท  

(5 คะแนน) 

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20  คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10  

 
 
 

 1- 3   ความงามตาม
ช่วงวัย 

20 1. แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 
ข้อ  

แบบทดสอบอัตนัย 4 ข้อ 
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4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
11-13 5-6 สมุนไพรกับความ

งาม 
10 ใบงาน (5 คะแนน) 

สอบประจ าบท  
(10 คะแนน) 

เว็บไซต์ 
 Google Classroom 
 Google site  
 Google.com 

หนังสือเรียน 
14-19 7-8 สมุนไพรกับความ

งาม 
15 ใบงาน (5 คะแนน) 

สอบประจ าบท  
(10 คะแนน) 

 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 

 
5 - 9  สมุนไพรกับความ

งาม 
30 1. แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 

ข้อ  
 

        
         4.6  ชิ้นงาน -   
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1. ชื่อรายวิชา 3D Design 2      รหัสวิชา  ว22254 
 จ านวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ครูผู้สอน นายศิวานนท์ ค าชนะ 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาการใช้งานโปรแกรม sketch up เว็บไซต์ออนไลน์ท่ีใช้ในการออกแบบ 3D โดยเริ่มจากการสมัครใช้

งาน รู้จักเครื่องมือต่างๆ (Interface Setting & Tools & Modification) การใช้งาน sketch up เบ้ืองต้น 
การใช้ค าส่ังเมนูคลิกขวา (Group & Component) การลงสีและการน าเสนอ (Material & Component) 
จนกระท่ังสามารถออกแบบ 3D ตามค าส่ัง   
 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถออกแบบ 3D ได้จนเกิดเป็นทักษะเบ้ืองต้น ตลอดจนสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้งานได้ อีกท้ังยังเป็นพืน้ฐานในการศึกษาต่อ รวมท้ังพัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าการเรียนรู้  มีความ
รับผิดชอบมีวินัย  มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ มีจิตสารธารณะและมีสัมมาคารวะ 

3. ผลการเรียนรู้ 
1. เพื่อเรียนรู้และอธิบายความรู้พื้นฐานของโปรแกรม sketch up ได้ 
2. นักเรียนสามารถใช้งานโปรแกรม sketch up ได้ 
3. นักเรียนสามารถออกแบบ 3D จากโปรแกรม sketch up ได้ 

รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

 สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 45 : 55 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 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-4 1 - รู้จักเครื่องมือต่างๆ 
(Interface Setting & Tools & 
Modification) 

10 ใบงาน/กิจกรรม - เว็บไซต์ sketch up 
- Google 
Classroom 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

5-10 2 - การใช้งาน sketch up เบ้ืองต้น 15 ใบงาน/กิจกรรม - เว็บไซต์ sketch up 
- Google 
Classroom 

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
11 

 
 

1 - 2 - รู้จักเครื่องมือต่างๆ 
(Interface Setting & Tools & Modification) 
- การใช้งาน sketch up เบ้ืองต้น 

20 แบบปรนัย 30 ข้อ 

 
4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

12-14 2 - 3 - การใช้ค าส่ังเมนูคลิกขวา 
(Group & Component) 

10 ใบงาน/กิจกรรม - เว็บไซต์ sketch up 
- Google Classroom 

15-19 
 

2 - 3 - การลงสีและการน าเสนอ 
(Material & 
Component) 

15 ใบงาน/กิจกรรม - เว็บไซต์ sketch up 
- Google Classroom 

 
4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30  คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 

 
 
 

2 - 3 - การใช้ค าส่ังเมนูคลิกขวา 
(Group & Component) 
- การลงสีและการน าเสนอ 
(Material & Component) 

30 แบบปรนัย 40 ข้อ 
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4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 
หน่วยการเรียนรู้ 

หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือผล
การเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน 
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ใบงาน/กิจกรรมท้ายคาบ ตรวจใบงาน/
กิจกรรม 

ใบงาน/
กิจกรรม 

6 
 

ท้ายคาบ
เรียน 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา 4        รหัสวิชา ส22102 
 จ านวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1-13 
 ครูผู้สอน นางสาวนิสากรณ์  ฉิมมี , นางสาวลีลาวดี  ค าส าโรง 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษา คว ามหมาย คว ามส า คัญและประ โยชน์ ของ วิ ช า เศรษฐศาสตร์  ปั จ จัย ท่ี ส่ งผลต่อ  
การออมและการลงทุน ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ       
การผลิตในท้องถื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การคุ้มครองผู้บริโภค ระบบเศรษฐกิจ การพึ่งพาและ
แข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 ศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ บทบาท ความส าคัญ 
ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย วัฒนธรรมี่เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน กระบวนในการตรา
กฎหมาย ข้อมูล ข่าวสารทางการเมืองการปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทยในปัจจุบัน  
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
กลุ่ม 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนตามหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย       
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
  
 

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

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 
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4.2 คะแนนก่อนกลางภาค…………25………คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 

1-2 
ส3.1 ม.2/1 
ส3.1 ม.2/3 

1. ออมแล้วรวย 

 

5 
 

- ประเมินใบงาน 
 

 

-หนังสือเรียน 
- รูปภาพ 
- ชุมชน 
- บทเรียนออนไลน ์
- Youtube 
- บุคคลตัวอย่าง 
- ธนาคาร 

3-6 ส3.1 ม.2/2 
ส3.1 ม.2/3 

2. ตามรอยพระราชา 

 

5 
5 

- ประเมินใบงาน 
- ทดสอบประจ าหน่วย 
 

 

-หนังสือเรียน 
- รูปภาพ 
- ชุมชน 
- บทเรียนออนไลน ์
- Youtube 
- บุคคลตัวอย่าง 

7-9 ส3.2 ม.2/1 
ส3.2 ม.2/2 
ส3.2 ม.2/3 
ส3.2 ม.2/4 

3. เรียนรู้เศรษฐกิจ
ภูมิภาค 

 

5 
5 

- ประเมินใบงาน 
- ทดสอบประจ าหน่วย 
 

-หนังสือเรียน 
- รูปภาพ 
- ชุมชน 
- บทเรียนออนไลน ์
- Youtube 

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

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 ส3.1 ม.2/1 

ส3.1 ม.2/2 
ส3.1 ม.2/3 
ส3.2 ม.2/1 
ส3.2 ม.2/2 
ส3.2 ม.2/3 
ส 3.2 ม.2/4 

1. ออมแล้วรวย 
2. ตามรอยพระราชา 
3. เรียนรู้เศรษฐกิจภูมิภาค 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน....40......ข้อ 
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4.4 คะแนนหลังกลางภาค ...........25......... คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
11-13 ส 2.1 ม.2/2 

ส 2.2 ม.2/1 
4. พลเมืองไทย 

 
5 
 

- ประเมินใบงาน 
 
 
 

-หนังสือเรียน 
- รูปภาพ 
- โครงงาน 
- บทเรียนออนไลน ์
- Youtube 

14-16 ส 2.1 ม.2/1 
ส 3.1 ม.2/4 

5. กฎหมายน่ารู้ 
 

5 - ทดสอบประจ าหน่วย 
 

 

-หนังสือเรียน 
- รูปภาพ 
- กฎหมาย 
- บทเรียนออนไลน ์
- Youtube 

17 ส 2.2 ม.2/2 6. ข่าวสารบ้านเมือง 10 - วิเคราะห์ข่าว 
 

-หนังสือเรียน 
- รูปภาพ 
- บทเรียนออนไลน ์
- Youtube 

18-20 ส 2.1 ม.2/3 
ส 2.1 ม.2/4 

7. เมืองไทยงดงามตาม
วัฒนธรรม 

 

5 - ทดสอบประจ าหน่วย 
 

-หนังสือเรียน 
- รูปภาพ 
- ชุมชน 
- บทเรียนออนไลน ์
- Youtube 

 

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

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 ส 2.1 ม.2/1 

ส 2.1 ม.2/2 
ส 2.1 ม.2/3 
ส 2.1 ม.2/4 
ส 2.2 ม.2/1 
ส 2.2 ม.2/2 
ส 3.1 ม.2/4 

4. พลเมืองไทย 
5. กฎหมายน่ารู้ 
6. ข่าวสารบ้านเมือง 
7. เมืองไทยงดงามตามวัฒนธรรม 
 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ 
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4.6  ชิ้นงาน/ภาระงาน    ข่าวสารบ้านเมือง 
หน่วยการเรียนรู้ 

หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/

บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ข่าวสารบ้านเมือง วิเคราะห์ข่าว งานเด่ียว 1 
- 

สัปดาห์ท่ี 
18 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 

1. ชื่อรายวิชา พระพุทธศาสนา  4     รหัสวิชา ส 22105 
 จ านวนชั่วโมงเรียน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-13  
 ครูผู้สอน นางชวนพิศ ตินตะบุระ ,นางสาวพิมพ์ปวีณ์  มณีสวาท ,นางสาวพงศ์ลดา สุภาพ 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา   
ศึกษารายละเอียดและวิเคราะห์การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการมี 10 วิธีแต่ในช้ัน

นี้ให้ศึกษา 2 วิธี คือการคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมและวิธีการคิดแบบอรรถสัมพันธ์ การสวดมนต์แปลและแผ่
เมตตา การบริหารจิตด้วยการเจริญปัญญาด้วยการฝึกอานาปนสติด้วยหลักของสติปัฏฐาน 4  

อธิบายและการปฏิบัติตนตามหลักธรรมท่ีตนนับถือ เพื่อการด ารงตนให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของ
โลกและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักทิศ 6  การเรียนรู้เรื่องมารยาทของศาสนิก
ชนท่ีดี และการวิเคราะห์คุณค่าของ ศาสนพิธี และการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและถูกต้องตามหลักธรรมในเบี้องต้น 
และศึกษาเกี่ยวกับวันส าคัญทางศาสนา น าไปประพฤติและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และความแตกต่างของศาสน
พิธีกรรมต่างของศาสนาอื่นและแนวทางการปฏิบัติ การเรียนรู้เข้าใจกัน ให้เป็นประโยชน์ของสังคม      
 เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาของรายวิชาพระพุทธศาสนา แล้วน าไปประพฤติปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และสามารถน าหลักธรรมไปใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและมีคุณค่ายิ่งขึ้นต่อไป 
 
3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  ส 1.1 ม.2/9-11 

ส 1.2 ม.2/1-5 
รวมทั้งหมด 8 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 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 

1 - 2 ส 1.1 ม.2/9 1.การพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และด าเนินชีวิต
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมน 
สิการ 

5 -  ใบงาน 
-  แบบทดสอบย่อย
ออนไลน ์

 

-  หนังสือแบบเรียน
รายวิชา
พระพุทธศาสนา 
-  power point 
- ห้องเรียน
classroom 
-  อินเตอร์เน็ต  
เว็บไซต์ต่าง ๆ 

3 - 4 ส 1.1 ม.2/10 2.การสวดมนต์แปล การ 
แผ่เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญา 
 

10 -  ใบงาน 
-  แบบทดสอบย่อย
ออนไลน ์
 

-  หนังสือแบบเรียน
รายวิชา
พระพุทธศาสนา 
-  powerpoint 
- ห้องเรียน
classroom 
-  อินเตอร์เน็ต  
เว็บไซต์ต่าง ๆ 

5 - 6 ส 1.1 ม.2/11 3.การปฏิบัติตนตามหลัก 
ธรรมทางพระพุทธ 
ศาสนาเพื่อการด ารงตน
อย่างเหมาะสมในกระแส
ความเปล่ียนแปลงของ
โลกและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 

5 -  ใบงาน 
-  แบบทดสอบย่อย
ออนไลน ์
 

-  หนังสือแบบเรียน
รายวิชา
พระพุทธศาสนา 
-  powerpoint 
- ห้องเรียน
classroom 
-  อินเตอร์เน็ต  
เว็บไซต์ต่าง ๆ 

7 - 9 ส 1.2 ม.2/1 4.การเป็นลูกท่ีดีตาม
หลักทิศเบ้ืองต้นในทิศ 6 

5 -  ใบงาน 
-  แบบทดสอบย่อย
ออนไลน ์
 

-  หนังสือแบบเรียน
รายวิชา
พระพุทธศาสนา 
-  powerpoint 
- ห้องเรียน
classroom 
-  อินเตอร์เน็ต  
เว็บไซต์ต่าง ๆ 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 ส 1.1 ม.2/9-

11 
ส 1.2 ม.2/1 

1. การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และ
ด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ 
2. การสวดมนต์แปล การแผ่เมตตา 
บริหารจิตและเจริญปัญญา 
3. การปฏิบัติตนตามหลัก 
ธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการ
ด ารงตนอย่างเหมาะสมในกระแส
ความเปล่ียนแปลงของโลกและการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
4. การเป็นลูกท่ีดีตามหลักทิศ
เบ้ืองต้นในทิศ 6 
 

10 
          

10 

-  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน  30  ข้อ 
-  แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน  2  ข้อ 

 
4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11 - 12 ส 1.2 ม.2/2 

 

5.มารยาทของ
พุทธศาสนิกชนท่ีดี 
 

5 -  ใบงาน 
-  แบบทดสอบย่อย
ออนไลน ์
 

-  หนังสือแบบเรียน
รายวิชา
พระพุทธศาสนา 
-  powerpoint 
- ห้องเรียน
classroom 
-  อินเตอร์เน็ต  
เว็บไซต์ต่าง 
 

13 - 14 ส 1.2 ม.2/3 6.คุณค่าของศาสนพิธี 
และการปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้อง 

5 - เข้าร่วมศาสนพิธีท่ี
ตนเองนับถือ 

-  หนังสือแบบเรียน
รายวิชา
พระพุทธศาสนา 
-  powerpoint 
- ห้องเรียน
classroom 
-  อินเตอร์เน็ต  
เว็บไซต์ต่าง 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

15 - 16 ส 1.2 ม.2/4 7.วันส าคัญทางพระพุทธ 
ศาสนาและการปฏิบัติตน
ใด้ถูกต้อง 
 

10 -  ใบงาน 
-  แบบทดสอบย่อย
ออนไลน ์
 

-  หนังสือแบบเรียน
รายวิชา
พระพุทธศาสนา 
-  powerpoint 
- ห้องเรียน
classroom 
-  อินเตอร์เน็ต  
เว็บไซต์ต่าง 

17 - 19 ส 1.2 ม.2/5 8.ศาสนพิธี พิธีกรรม 
ตามแนวปฏิบัติของศาสนา
อื่นๆ 
 

5 -  ใบงาน 
-  แบบทดสอบย่อย
ออนไลน ์
 

-  หนังสือแบบเรียน
รายวิชา
พระพุทธศาสนา 
-  powerpoint 
- ห้องเรียน
classroom 
-  อินเตอร์เน็ต  
เว็บไซต์ต่าง 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแน
น 

รูปแบบขอ้สอบ 

20 ส 1.2 ม.2/2-5 
                                                                    

 

5. มารยาทของพุทธศาสนิกชนท่ีดี 
6. คุณค่าของศาสนพิธี และการ
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
7. วันส าคัญทางพระพุทธ 
ศาสนาและการปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
8. ศาสนพิธี พิธีกรรม 
ตามแนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ 

20 
 
 

10 

-  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน  40  ข้อ 
-  แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน  2  ข้อ 

           
  4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน  เข้าร่วมศาสนพิธีท่ีตนเองนับถือ 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

6.คุณค่าของศาสนพิธี และ
การปฏิบัติตนได้อย่าง

ถูกต้อง 

ประเมินการเข้า
ร่วมศาสนพิธี 

ภาระ
งานเด่ียว 

- 
- 

สัปดาห์ท่ี 
14 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์ 4      รหัสวิชา ส22106 
 จ านวนชั่วโมงเรียน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห ์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-13 
 ครูผู้สอน นางสาวสุกัญญา มลิซ้อน 
2. ค าอธิบายรายวิชา   
 และศึกษาภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี  เช่น การควบคุมก าลังคนและ
ศิลปวัฒนธรรม วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด้านผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญและ
วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทย อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ
ภูมิภาคเอเชีย ท่ีต้ังและสภาพภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)  
ท่ีต้ังและความส าคัญของแหล่งอารยธรรมตะวันออกและแหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย 
ตลอดจนอิทธิพลของอารยธรรมโบราณท่ีมีต่อทวีปเอเชียในปัจจุบัน 

 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการ
แก้ปัญหา และกระบวนการกลุ่ม 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย เกิดความรัก        
ความภูมิใจ และธ ารงความเป็นไทย เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์
และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีความรัก ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 
3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
 ส 4.2 ม. 2/1 
 ส 4.2 ม. 2/2  
 ส 4.3 ม. 2/1  
 ส 4.3 ม. 2/3  
 รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

 สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน 
  คะแนนก่อนกลางภาค   25  คะแนน 
  คะแนนสอบกลางภาค   20  คะแนน 
  คะแนนหลังกลางภาค   25  คะแนน 
  คะแนนก่อนสอบปลายภาค  30  คะแนน 
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4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1-5 ส 4.3  

ม. 2/3 
ภูมิปัญญาและ

ศิลปวัฒนธรรมไทยสมัย
อยุธยาและธนบุรี 

10 - การตอบค าถาม 
- การสืบค้นข้อมูลตาม
ประเด็นท่ีก าหนด 
- การท าใบงาน 
- การท าแบบทดสอบ 

- หนังสือเรียนรายวิชา
ประวัติศาสตร์  
- ใบงาน 
- ข้อมูลทางอินเทอร์ 
เน็ต 
- ห้องเรียนออนไลน์ครู
สุกัญญา มลิซ้อน 
- อื่นๆ  

6-9 ส 4.3 
ม.2/1 

บุคคลส าคัญสมัยอยุธยา
และธนบุรี                          

 

15 

 

 

 

- การตอบค าถาม 
- การสืบค้นข้อมูลตาม
ประเด็นท่ีก าหนด 
- การท าใบงาน 
- การท าแบบทดสอบ 

- หนังสือเรียนรายวิชา
ประวัติศาสตร์  
- ใบงาน 
- ข้อมูลทางอินเทอร์ 
เน็ต 
- ห้องเรียนออนไลน์ครู
สุกัญญา มลิซ้อน 
- อื่นๆ 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 ส 4.3 ม.2/1 

ส 4.3 ม. 2/3 
- ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมไทย
สมัยอยุธยาและธนบุรี 
- บุคคลส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี                          

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
 

 
4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-14 ส 4.2 
ม.2/1 

 

พัฒนาการของภูมิภาค
ต่างๆ ในเอเชีย 

10 - การตอบค าถาม 
- การสืบค้นข้อมูลตาม
ประเด็นท่ีก าหนด 
- การท าใบงาน 
- การท าแบบทดสอบ 

- หนังสือเรียนรายวิชา
ประวัติศาสตร์  
- ใบงาน 
- ข้อมูลทางอินเทอร์ 
เน็ต 
- ห้องเรียนออนไลน์ครู
สุกัญญา มลิซ้อน 
- อื่นๆ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

15-19 ส 4.2  
ม.2/2 

 

แหล่งอารยธรรมโบราณใน
เอเชีย 

15 - การตอบค าถาม 
- การสืบค้นข้อมูลตาม
ประเด็นท่ีก าหนด 
- การท าใบงาน 
- การท าแบบทดสอบ 
- งานเด่ียว 

- หนังสือเรียนรายวิชา
ประวัติศาสตร์  
- ใบงาน 
- ข้อมูลทางอินเทอร์ 
เน็ต 
- ห้องเรียนออนไลน์ครู
สุกัญญา มลิซ้อน 
- อื่นๆ 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 ส 4.2 ม.2/1 

ส 4.2 ม.2/2 
 

- พัฒนาการของภูมิภาคต่างๆ ใน
เอเชีย 
- แหล่งอารยธรรมโบราณในเอเชีย 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ   
4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ 

 
 
4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน   

  โปสเตอร์แหล่งมรดกโลกในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย    
หน่วยการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ส 4.2 ม.2/2 

การท าโปสเตอร์แหล่งมรดก
โลกในประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียอย่างถูกต้อง  
และตกแต่งสวยงาม 

โปสเตอร์ 1 งานคู่ สัปดาห์ท่ี 16 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา หน้าท่ีพลเมือง 2        รหัสวิชา ส22202 
 จ านวนชั่วโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
 ครูผู้สอน นางสาวลีลาวดี  กล้ารอด  

2. ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาการมีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา       

การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ การแสดงออกและแนะน าผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม  
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การเผยแพร่พระบรมราโชวาทในเรื่องการมีสติ ความขยัน อดทน 
หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือก าไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี การปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเรื่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความกล้าหาญทางจริยธรรม การเป็นผู้น า
และการเป็นสมาชิกท่ีดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน การ
ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ และรู้ทันข่าวสาร การอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชีย
อย่างสันติ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยค านึงถึงความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ใน
เรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา ส่ิงแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน อีก
ท้ัง การปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน การปฏิบัติหน้าท่ี และ
ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 

     โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถ านการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม 
และกระบวนการสร้างเจตคติ 

     เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง 
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3. ผลการเรียนรู้ 

    1.  มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย 
    2.  แสดงออกและแนะน าผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
    3.  เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
    4.  เป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    5.  ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    6.  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
    7.  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ต่างๆ และรู้ทันข่าวสาร 
    8.  เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
    9.  มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
   10.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
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 คะแนนก่อนกลางภาค…………25………คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-2 ข้อ 1-3 ความเป็นไทย 5 
5 

- ทดสอบปฏิบัติ 
-แบบทดสอบท้าย
หน่วย 

- ส่ือ Power point 
- ห้องเรียนออนไลน ์

3-5 ข้อ 4-5 
  
 

รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

5 
5 

- ประเมินตนเอง 
- ประเมินใบงาน 

- ส่ือ Power point 
- ห้องเรียนออนไลน ์
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

6-9 ข้อ 6-7 ความเป็นพลเมืองดี ใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 

5 
5 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- ส่ือ Power point 
- ห้องเรียนออนไลน ์

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 
 
 
 
 

ข้อ 1-7 หน่วยที่ 1 ความเป็นไทย 
หน่วยที่ 2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
หน่วยที่ 3 ความเป็นพลเมืองดี ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

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 
11-16 ข้อ 8-9 ความปรองดอง

สมานฉันท์ 
10 - ใบงาน 

 
- ส่ือ Power point 
- ห้องเรียนออนไลน ์

16-19 
 
 
 
 

ข้อ 10 ความมีวินัยในตนเอง 5 
10 

- ประเมินตนเอง 
- สังเกตพฤติกรรม 

- ส่ือ Power point 
- ห้องเรียนออนไลน ์
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 
 
 
 

 

ข้อ 8-10 
 

หน่วยที่ 4 ความปรองดอง
สมานฉันท์ 
หน่วยที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง 
 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด 
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ 20 คะแนน 
- แบบทดสอบแบบอัตนัย 2 ข้อ 
10 คะแนน 

 

 

4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน   
หน่วยการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณา

การ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

หน่วยที่ 1 ความเป็นไทย ทดสอบการปฏิบัติ
มารยาทไทย 

การ
ปฏิบัติ 

- งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 
1-18 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (Course Syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา     รหัสวิชา  พ22102 
จ านวนชั่วโมง  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวนหน่วยกิต  1.0  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   2/1-2/13 
ครูผู้สอน  นายวิชาญ  บรรจงศิลป์     นายสุประสิทธิ์  อิ่มคง 

2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะห์การเลือกใช้บริการทางสุขภาพและการเลือกใช้เทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้า
ทางการแพทย์  ท่ีมีผลต่อสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ  ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต  
ปัญหาสุขภาพจิต  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด  การช่วยฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด  การหลีกเล่ียง
พฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ์เส่ียง  การป้องกันและหลีกเล่ียงสถานการณ์คับขัน  ทักษะกลไกการ
เคล่ือนไหว  การเล่นกีฬา  การออกก าลังกาย เพื่อแนวทางในการพัฒนาตนเอง มีวินัย ปฏิบัติตามกฏ 
กติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬา  วางแผนในการเล่นอย่างเหมาะสม และน าผลการปฏิบัติในการเล่น
กีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง 

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/ผลการเรียนรู้ 
  พ3.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 
  พ4.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 
  พ5.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 

รวมทั้งหมด 15 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 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 พ4.1 

ม2/1 
 

พ4.1 
ม2/2,3 

 
 

พ4.1 
ม2/4 

 
พ4.1 

ม2/5,6 
 

พ3.2 
ม2/1,2,3 

การเลือกใช้บริการทาง
สุขภาพ 

 
เทคโนโลยีและความ
เจริญก้าวหน้าทางการ

แพทย์ 
 

สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 
 

ปัญหาสุขภาพจิต อารมณ์ 
และความเครียด 

 
กีฬาไทย 

(กระบี่กระบอง) 
 
 

3 
 
 
5 
 
 
 
2 
 
 
5 
 
 

15 
 

ใบงานท่ี  
 
 

ใบงานท่ี 
 
 
 

ใบงานท่ี 
 
 

ใบงานท่ี 
 
 

ทักษะด้านกีฬา 
 

PowerPoint 
หนังสือ 

 
PowerPoint 

หนังสือ 
 
 

PowerPoint 
หนังสือ 

 
PowerPoint 

หนังสือ 
 

อุปกรณ์กีฬา 
 

 
 
4.3  คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

 ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
 พ4.1 

ม2/1,2,3,4,5,6 
 

2 , 3 , 4 , 5 
 

 

20 
 

-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 

ม2/1 
 

พ5.1 
ม2/2 

 
พ5.1 
 ม2/3 

 
พ3.2 

ม2/4,5  
 

พ4.1 
ม2/7 

การบ าบัดและฟื้นฟูผู้ติดสาร
เสพติด 

 
หลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง

และสถานการณ์เส่ียง 
 

ป้องกันและหลีกเล่ียง
สถานการณ์คับขัน 

 
กีฬาไทย 
(กระบี่) 

 
สมรรถภาพทางกาย 

4 
 
 
3 
 
 
3 
 
 

15 
 

 
5 

ใบงานท่ี  
 
 

ใบงานท่ี 
 
 

ใบงานท่ี 
 
 

ทักษะด้านกีฬา 

 

ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

PowerPoint 
หนังสือ 

 
PowerPoint 

หนังสือ 
 

PowerPoint 
หนังสือ 

 
อุปกรณ์กีฬา 

  
 
อุปกรณ์ทดสอบ

สมรรถภาพ 

 
 

4.5  คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน 
 ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
 พ5.1 

ม2/1,2,3 
 

พ3.2 
ม2/1,2,3,4,5 

7 , 8 , 9  
 
 

6,10 

17 
 
 
3 

-แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
 

 
4.6 ชิ้นงาน  ถ่ายคลิปวีดีโอ ไม้ตีกระบี่กระบอง 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือผล

การเรียนรู้บุรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ช้ินงาน  
หมายเหตุ ก าหนดเวลา

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ช้ินงาน 

กระบี่กระบอง ถ่ายคลิปวีดีโอ ไม้ตี
กระบี่กระบอง 

ช้ินงาน/
ปฏิบัติ 

1 ช้ิน - สัปดาห์ท่ี 14 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (Course Syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา  กีฬาเพื่อสุขภาพ 4       รหัสวิชา  พ 22229 
    จ านวนชั่วโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน            จ านวนหน่วยกิต  0.5  หน่วยกิต 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    2 
    ครูผู้สอน นายวิชาญ  บรรจงศิลป์  นายชัยวัฒน์  ข าวิลัย 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย

ส าหรับการเล่นกีฬาและการออกก าลังกาย  ทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬา ประวัติกีฬาและทักษะการเล่น
กีฬา และการแข่งขันกีฬา และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬา  ทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาการแข่งขันกีฬา  กติกาการ
เล่นกีฬา   การเล่นฟุตบอล  เพื่อการแข่งขัน การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และมีความเข้าใจอธิบาย
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกีฬาท่ีเล่นได้  

เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีถูกต้องและเหมาะสม เกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตามความ
สนใจและน าทักษะกีฬาท่ีเล่น ไปใช้ในการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพต่อไป  

     3.   ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกีฬาท่ีเล่นได้  
2. เข้าใจและสามารถปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพทางร่างกายส าหรับการเล่นกีฬาได้ 
3. มีทักษะในการเล่นและการเคล่ือนไหวในการเล่นกีฬา  
4. รู้ขั้นตอนและวิธีการเล่นการแข่งขัน 
5. รู้ขั้นตอนและวิธีการเล่นเป็นทีม  
6. เข้าใจ  กฎกติกา  การแข่งขันกีฬาท่ีเล่นด้อย่างถูกต้อง  
7. เข้าใจ วิธีการเล่น และมีทักษะในการเล่นกีฬาการแข่งขันได้  
8. รู้เข้าใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง  

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  คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
4 

อธิบายความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับกีฬาท่ีเล่นได้ 

 
เข้าใจและสามารถปฏิบัติการ
สร้างเสริมสมรรถภาพทาง
ร่างกายส าหรับการเล่นกีฬา

ได้ 
 

มีทักษะในการเล่นและการ
เคล่ือนไหวในการเล่นกีฬา 

 
รู้ขั้นตอนและวิธีการเล่นการ

แข่งขัน 

5 
 
 
5 
 
 
 
 

10 
 
 

10 

ภาคปฏิบัติ 
 
 

ภาคปฏิบัติ 
 
 
 
 

ภาคปฏิบัติ 
 
 

ภาคปฏิบัติ 
 

 
 
 

 
อุปกรณ์กีฬา 

วีดีทัศ 
หนังสือ 

 
4.3  คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

 ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

 1,2,3,4  1,2,3,4 20 

 

-แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

 
4.4  คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 5 

 

 

6 

 

รู้ขั้นตอนและวิธีการเล่นเป็น
ทีม 

 

เข้าใจ  กฎกติกา  การ
แข่งขันกีฬาท่ีเล่นด้อย่าง

ถูกต้อง 

5 

 

 

10 

 

ใบงานท่ี 1 

 

 

ใบงานท่ี 2 

 

 

 

 

อุปกรณ์กีฬา 

วีดีทัศ 



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 83 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

เข้าใจ วิธีการเล่น และมี
ทักษะในการเล่นกีฬาการ

แข่งขันได้ 

 

 

รู้เข้าใจ และปฏิบัติการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ได้อย่างถูกต้อง 

 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

ทักษะด้านกีฬา 

 

 

 

ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

หนังสือ 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ทดสอบ
สมรรถภาพ 

 
4.5  คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน 

 ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

 5,6,7 5,6,7 20 

 

-แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

 
 4.6 ชิ้นงาน   
 

หน่วยการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ

ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

- - - -  - 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
1. ชื่อรายวิชา ศิลปะ 4       รหัสวิชา ศ 22102 
 จ านวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/13 
 ครูผู้สอน นายพัชรพล จันทร์ศรี , นางสาวชลิตา ล้ าสุทธิรักษ์ 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
 อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมา บรรยายความ

เหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุและอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน วาดภาพด้วยเทคนิคท่ี
หลากหลายในการส่ือความหมายและเรื่องราวต่างๆ สร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ น าผล
การวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน วาดภาพบุคลิกลักษณะตัวละคร บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการ
โฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจและน าเสนอตัวอย่างประกอบ 

 ระบุและบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆท่ีสะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน บรรยายถึงการ
เปล่ียนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน เปรียบเทียบแนวคิด
ในการออกแบบงานทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมไทยและสากล 

3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ศ 1.1  ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 ,  ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 
ศ 1.2  ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 
รวมทั้งหมด  11  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 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-3 ศ 1.1 ม.2/1 
ศ 1.1 ม.2/2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ทัศนธาตุ แนวคิดในงาน
ทัศนศิลป์และรูปแบบ
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ใน
งานทัศนศิลป์ของศิลปิน 

15 - คะแนนช้ินงาน 
เรื่อง ทัศนธาตุ 
- คะแนนช้ินงาน 
เรื่อง ออกแบบป้ายช่ือ 
- คะแนนช้ินงาน 
เรื่อง จุดสีโปสเตอร์ 

- PowerPoints 
- ห้อง 503 

4 ศ 1.1 ม.2/4 
ศ 1.1 ม.2/5 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
การประเมินและวิจารณ์
งานทัศนศิลป์ 

5 - แบบฝึกหัดการ
ประเมินและวิจารณ์
งานทัศนศิลป์ 

- PowerPoints 
- ห้อง 503 

5-9 ศ 1.1 ม.2/3 
ศ 1.1 ม.2/6 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การวาดภาพส่ือ
ความหมายและการวาด
ภาพบุคลิกลักษณะของ
ตัวละคร 

10 - คะแนนช้ินงาน 
ออกแบบตัวละคร 

- PowerPoints 
- ห้อง 503 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ศ 1.1 ม.2/1 
ศ 1.1 ม.2/2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ทัศนธาตุ แนวคิดในงานทัศนศิลป์
และรูปแบบการใช้วัสดุ อุปกรณ์ใน
งานทัศนศิลป์ของศิลปิน 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน  30 ข้อ 15 
คะแนน 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
วิธีท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน  1 
ข้อ  5  คะแนน 

ศ 1.1 ม.2/4 
ศ 1.1 ม.2/5 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
การประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์ 

ศ 1.1 ม.2/3 
ศ 1.1 ม.2/6 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การวาดภาพส่ือความหมายและการ
วาดภาพบุคลิกลักษณะของตัวละคร 
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4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 ศ 1.1  ม.2/7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
งานทัศนศิลป์ในโฆษณา 

10 - ช้ินงาน 
(10 คะแนน) 

- PowerPoints 
- ห้อง 503 

14-15 ศ 1.2  ม.2/1 
ศ 1.2  ม.2/2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
ทัศนศิลป์ไทย 

5 - แบบฝึกหัด 
- คะแนนช้ินงาน 

- PowerPoints 
- ห้อง 503 

16-17 ศ 1.2  ม.2/1 
ศ 1.2  ม.2/2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
ทัศนศิลป์สากล 

5 - แบบฝึกหัด 
- คะแนนช้ินงาน 

- PowerPoints 
- ห้อง 503 

18-19 ศ 1.2  ม.2/3 หน่วยการเรียนรู้ 7 
งานทัศนศิลป์กับ
วัฒนธรรมไทยและสากล 

10 - ช้ินงาน 
(10 คะแนน) 

- PowerPoints 
- ห้อง 503 

 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 20  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ศ 1.1  ม.2/7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
งานทัศนศิลป์ในโฆษณา 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน  40 ข้อ 20 
คะแนน 

 
ศ 1.2  ม.2/1 
ศ 1.2  ม.2/2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
ทัศนศิลป์ไทย 

ศ 1.2  ม.2/1 
ศ 1.2  ม.2/2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
ทัศนศิลป์สากล 

ศ 1.2  ม.2/3 หน่วยการเรียนรู้ 7 
งานทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมไทย
และสากล 
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 4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 
หน่วยการเรียนรู้ 

หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/

บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ทัศนธาตุ แนวคิดในงาน
ทัศนศิลป์และรูปแบบการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ในงาน
ทัศนศิลป์ของศิลปิน 

ศ 1.1 ม.2/1 
ศ 1.1 ม.2/2 

ใบงาน 3 - ใบงาน วงจรสี 
- ใบงาน ออกแบบป้าย
ช่ือตนเอง (ขนาด A5) 
- ช้ินงานเทคนิคจุดสี 
(ขนาด A3) - งานคู่ 

พ.ย. 65 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
การประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์ 

ศ 1.1 ม.2/4 
ศ 1.1 ม.2/5 

ใบงาน 
 

1 - แบบฝึกหัดการ
ประเมินและการวิจารณ์
งานทัศนศิลป์ (กลุ่ม) 

ธ.ค. 65 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การวาดภาพส่ือความหมาย
และการวาดภาพ
บุคลิกลักษณะของตัวละคร 

ศ 1.1 ม.2/3 
ศ 1.1 ม.2/6 

ช้ินงาน 1 - ออกแบบตัวละคร 
(ขนาด A3) - งานกลุ่ม 

ธ.ค. 65 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
งานทัศนศิลป์ในโฆษณา 

ศ 1.1  ม.2/7 ช้ินงาน 1 - ออกแบบโปสเตอร์
โฆษณา 
(ขนาด A3) - งานกลุ่ม 

ม.ค. 65 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
ทัศนศิลป์ไทย 

ศ 1.2  ม.2/1 
ศ 1.2  ม.2/2 

แบบฝึกหัด 1 - แบบทดสอบย่อย ก.พ. 65 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
ทัศนศิลป์สากล 

ศ 1.2  ม.2/1 
ศ 1.2  ม.2/2 

แบบฝึกหัด 1 - แบบทดสอบย่อย ก.พ. 65 

หน่วยการเรียนรู้ 7 
งานทัศนศิลป์กับวัฒนธรรม
ไทยและสากล 

ศ 1.2  ม.2/3 ใบงาน 1 - ใบงานผังมโนทัศน์ ก.พ. 65 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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                              แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
                                       ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2565 
1. ช่ือรายวิชา   อาชีพ  2 (การปลูกพืช)                              รหัสวิชา ง22201 
จ านวนชั่วโมง  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์   40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน            จ านวนหน่วยกิต 1.0  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพ                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4-13          
ครูผู้สอน  นายอภิสิทธิ์  ภูระวงษ์  นางณัฐรมจ์วดี  ศิริโวหาร 
2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายความส าคัญประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช  และวิธีการขยายพันธุ์พืช   และไม้ดอก 
ไม้ประดับ   สภาพแวดล้อมและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช  ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ดี การเตรียม
ดินปลูก  วิธีการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา  การป้องกันโรคและก าจัดศัตรูพืช โดยเน้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ฝึกปฏิบัติงานเตรียมดินปลูกพืช วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด 
เลือกปลูกพืชได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพาะเมล็ดปลูก ดูแลรักษาพืชท่ีปลูก เก็บเกี่ยว ปฏิบัติการหลัง
เก็บเกี่ยว ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาขาย  จัดจ าหน่าย  บันทึกการปฏิบัติงานท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย  
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน  ประหยัด  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซื่อสัตย์   
รักการท างาน  มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
      

     3.  ผลการเรียนรู้ 
1.  อธิบายความหมายและความส าคัญของการเกษตร  
2.  จ าแนกประเภทของการเกษตรได้  
3.  บอกความส าคัญของดินและน้ าได้  
4.  อธิบายคุณสมบัติของดินท่ีใช้ในการปลูกพืชได้  
5.  บอกความหมายของการอนุรักษ์ดินและน้ าได้  
6.  อธิบายวิธีการและปฏิบัติการอนุรักษ์ดินและน้ าได้  
7.  บอกความส าคัญ ชนิด และคุณสมบัติของปุ๋ยได้  
8.  บอกความหมาย และประโยชน์ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกพืชได้ 
9.  เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกพืชได้เหมาะสมและเก็บรักษาถูกวิธี 
10.  บอกความหมาย และประโยชน์ของเกษตรทฤษฎีใหม่ได้  
11.  อธิบายหลักการการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้  
12.  อธิบายข้ันตอนของการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ได้  
13.  อธิบายวิธีการขยายพันธุ์พืช โดยใช้เมล็ด และการปักช าได้  
14.  คัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อน าไปเพาะปลูกได้ 
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15.  ดูแลรักษาพืช และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้   
 
 รวมทั้งหมด  15  ผลการเรียนรู้ 
 
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  คะแนนเก็บก่อนกลางภาค   30  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-9 ข้อ  1-8 1. ความส าคัญของการ 
เกษตร 

2. ดินและน้ า 
3.ปุ๋ย 
4.เครื่องและอุปกรณ์ใน 
การปลูกพืช 
 

30 -ทดสอบจากการ 
ปฏิบัติงานจริง(แปลง
ปลูกพืช 20 คะแนน) 
-  ท าแบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 

 

- หนังสือเรียน 
- แปลงสาธิต 
- แบบทดสอบ 
- เว็บไซด์ต่างๆ 
- ห้องเรียนออนไลน ์
- อุปกรณ์จริง 

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค   20  คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ข้อ  1-8 1. ความส าคัญของการเกษตร 

2. ดินและน้ า 
3.ปุ๋ย 
4. เครื่องและอุปกรณ์ในการ 
ปลูกพืช 
 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีท า/
เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 5 ข้อ 
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4.4  คะแนนเก็บหลังกลางภาค  30  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-19 ข้อ  9-15 5. การเกษตรทฤษฎีใหม่ 
6. การคัดเลือกและ 
การขยายพันธุ์พืช 
7. วิธีการปลูกพืช 
 

30 -  ทดสอบจากการ 
ปฏิบัติงานจริง 
(ไม้กระถาง 20 
คะแนน) 
-  ท าแบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 

- หนังสือเรียน 
- แบบทดสอบ 
- เว็บไซด์ต่างๆ 
- ห้องเรียน 
ออนไลน ์
- อุปกรณ์จริง 

 
4.5  คะแนนสอบปลายภาค  20  คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ข้อ  9-15 5. การเกษตรทฤษฎีใหม่ 
6. การคัดเลือกและการ 
ขยายพันธุ์พืช 
7. วิธีการปลูกพืช 
 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ท า/เติมค า/อื่นๆ)   
จ านวน  5 ข้อ 

           
          4.6  ช้ินงาน  ผลผลิตจากแปลงสาธิตและ การขยายพันธุ์ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย 
เหตุ 

 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

1. การปลูกพืชท่ัวไป 
 

ตรวจผลงานจาก 
แปลงสาธิต 

แปลง 
ปลูกพืช 

1 งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 5-8 

2. การขยายพันธุ์ 
 
 

ตรวจผลงานจากการ
ขยายพันธุ์ 

ไม้กระ 
ถาง 

1 งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 14-17  
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา  การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2)    รหัสวิชา  I20202 
จ านวนชั่วโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์   40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน              จ านวนหน่วยกิต  1.0 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1-13 
ครูผู้สอน  นางสาวอัญชลี  สารนา  นางสาวประกายดาว  จันทรา  นางสาวเขมจิรา  ภาเจริญสิริ 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา  เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้จาก

การศึกษาค้นคว้าในรายวิชาศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Researchand Knowledge  Formation) 
เขียน โครงร่าง บทน า เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ โดยใช้ค า จ านวน 2,500 ค า  

มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ท่ีเช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เรียบเรียงและถ่ายทอดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มี
การน าเสนอในรูปแบบเด่ียว (Oral Individual Presentation) หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation)  
โดยใช้ส่ือประกอบท่ีหลากหลาย และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ   

เพื่อให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ           
เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 

      3.  ผลการเรียนรู้ 
1.  วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และวิธีการเขียนโครงร่าง 

2.  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทยความยาว 4,000 ค า หรือภาษาอังกฤษ
ความยาว 2,500 ค า 

3.  น าเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว (Oral  individual 
presentation) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 

4.  เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดยใช้การสนทนา/วิพากย์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  เช่น   
e-conference , social media online 

5.  เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ 
 สาธารณะ 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1  คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  80 : 20  คะแนน 

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-9 ข้อท่ี 1-2 - การเขียนรายงาน  
การค้นคว้า 
อย่างอิสระ 
(Independent 
Report) 
 

30 - แบบฝึกหัดท้ายบท 
(10 คะแนน) 
- แบบฝึกทักษะการ
เขียนรายงาน 
(20 คะแนน) 

 
 

- Power point 
- ห้องเรียนออนไลน ์
- ห้องสมุดโรงเรียน 
- ตัวอย่างผลงานเล่ม
รายงาน  
- คู่มือการเขียน
รายงานส าหรับ
นักเรียน 

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ข้อท่ี 1-2 - การเขียนรายงาน  
การค้นคว้าอย่างอิสระ 
(Independent Report) 
 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
วิธีท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 2 
ข้อ 

 
4.4  คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 30 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-19 ข้อท่ี 3-5 - การน าเสนอ 
(Presentation) 
- การเผยแพร่งาน 
(Spread out) 

30 - น าเสนอผลการ
เขียนรายงาน 
(10 คะแนน) 
- รูปเล่มรายงาน 5 
บท  
(20 คะแนน) 

- Power point 
- ห้องเรียนออนไลน ์
- ห้องสมุดโรงเรียน 
- ตัวอย่างผลงานเล่ม
รายงาน  
- คู่มือการเขียน
รายงานส าหรับ
นักเรียน 
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4.5  คะแนนสอบปลายภาค 20  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ข้อท่ี 1-5 - การเขียนรายงาน  
การค้นคว้าอย่างอิสระ 
(Independent Report) 
- การน าเสนอ 
(Presentation) 
- การเผยแพร่งาน (Spread 
out) 
 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
วิธีท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 2 
ข้อ 

           
4.6  ชิ้นงาน   

 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

- การเขียนรายงาน  
การค้นคว้าอย่างอิสระ 
(Independent Report) 

- ตรวจแบบฝึกหัด
ท้ายบท 
- ตรวจแบบฝึกทักษะ
การเขียนรายงาน 

แบบฝึกหัด 
และแบบ
ฝึกทักษะ
การเขียน 

3 งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 1-9 

- การน าเสนอ (Presentation) - ตรวจรูปเล่ม
รายงาน  
- การน าเสนอผลการ
เขียนรายงาน 

เล่ม
รายงาน 

1 งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 11-
16 

- การเผยแพร่งาน (Spread 
out) 

- ตรวจรูปเล่ม
รายงานแบบสมบูรณ์ 
 

เล่ม
รายงาน 

1 งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 17-
19 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา  ริบบ้ินพาเพลิน 2       รหัสวิชา  ง20281 
จ านวนชั่วโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์   20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน              จ านวนหน่วยกิต  0.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
ครูผู้สอน  นางสาวประกายดาว  จันทรา  นางชัชมน ลีละอ าไพกุล 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาท่ีมาและความส าคัญของการพับริบบิ้นเหรียญโปรยทาน วิธีการพับริบบิ้นในรูปแบบต่างๆ     

เช่น การพับริบบิ้นอย่างง่ายเป็นรูปส่ีเหล่ียมลายตาราง ไปจนถึงการพับริบบิ้นเป็นรูปผลไม้ เช่น ส้ม 
สับปะรด เป็นต้น และการพับริบบิ้นเป็นรูปต่างๆ เช่น ลูกอม ซาลาเปา เป็นต้น เพื่อน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือหารายได้เสริมในชีวิตประจ าวัน 

ฝึกทักษะกระบวนการท างานอย่างมีระบบและขั้นตอนกระบวนความคิดสร้างสรรค์  การใช้
เทคโนโลยีในการศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และกระบวนการแก้ปัญหา 

มีเจตคติท่ีดีต่อการท างานปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
สร้างเจตคติท่ีดีต่อการประกอบ 

อาชีพสุจริต และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

      3.  ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและท่ีมาของการพับริบบิ้น  
2. สามารถพับริบบิ้นในรูปแบบต่างๆ ได้ 4  ลาย  
3. สามารถน าความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือหารายได้เสริมได้ 
4. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1  คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-9 ข้อท่ี 1-2 - ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยว 
กับการพับริบบิ้น  
- การพับริบบิ้น 
อย่างง่าย 
- การพับริบบิ้นรูปปลา 

30 - แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 
- การท าช้ินงาน 
(ลายตาราง, รูปปลา
เทวดา) 
(20 คะแนน) 

 
 

- Youtube 
-เว็บไซต์ต่างๆ 
- ตัวอย่างช้ินงาน 
- อุปกรณ์และเครื่อง 
มือในการฝึกปฎิบัติ 

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ข้อท่ี 1-2 - ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการ
พับริบบ้ิน  
- การพับริบบิ้นอย่างง่าย 
- การพับริบบิ้นรูปปลา 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
วิธีท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 2 
ข้อ 
 

 
4.4  คะแนนเก็บหลังกลางภาค 30 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-19 ข้อท่ี 2-4 - การพับริบบิ้นรูป 
ดอกไม้ 
- การหารายได้เสริม 
จากการประดิษฐ์ 
ริบบ้ิน 

30 - แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 
- การท าช้ินงาน (รูป
ดอกกุหลาบ, รูป
ดอกพิกุล) 
(20 คะแนน) 
 

- Youtube 
-เว็บไซต์ต่างๆ 
- ตัวอย่างช้ินงาน 
- อุปกรณ์และเครื่อง 
มือในการฝึกปฎิบัติ 
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4.5  คะแนนสอบปลายภาค 20  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ข้อท่ี 2-4 - การพับริบบิ้นอย่างง่าย 
- การพับริบบิ้นรูปปลา 
- การพับริบบิ้นรูปดอกไม ้
- การหารายได้เสริมจากการ 
ประดิษฐ์ริบบ้ิน 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือก 
ตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
วิธีท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 2 
ข้อ 

           
4.6  ชิ้นงาน   

 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา

ส่งงาน ลักษณะ 
ประเภท 

จ านวน 
ชิ้นงาน 

- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการ 
พับริบบ้ิน  
 

- ตรวจแบบทดสอบ 
 

แบบทด 
สอบ 

1 งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 1-2 

- การพับริบบิ้นอย่างง่าย 
 

- ตรวจการท าช้ิน 
งาน (ลายตาราง) 

ช้ินงาน 1 งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 3-5 

- การพับริบบิ้นรูปปลา - ตรวจการท าช้ิน 
งาน (รูปปลาเทวดา) 

ช้ินงาน 1 งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 6-9 

- การพับริบบิ้นรูปดอกไม ้ - ตรวจการท าช้ิน 
งาน(รูปดอกกุหลาบ, 
รูปดอกพิกุล) 

ช้ินงาน 2 งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 11-
17 

- การหารายได้เสริมจากการ 
ประดิษฐ์ริบบ้ิน 
 

- ตรวจแบบทดสอบ 
 

แบบทด 
สอบ 

1 งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 18-
19 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ 4      รหัสวิชา อ22102 
 จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-13 
    ครูผู้สอน  นางสาวภัทราภรณ์  ศรีสุธรรม, นายชัชพิสิฐศ์  สิงหเสนี, นางสาวจิดาภา หวังสุขเกษม,  

       นางสาววิชุดา สมพริ้ง 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาทักษะการใช้ภาษา  น้ าเสียง ท่าทาง ส่ือสารตามมารยาททางสังคม  และภาษาในการส่ือสาร 

ข้อความ ข้อมูล บทอ่าน เรื่องส้ัน ส่ือประเภทต่าง ๆ ส่ือท่ีเป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียง จากส่ือส่ิงพิมพ์ และ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ข่าว โฆษณา และเหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของผู้เรียน ชุมชน และสังคมโลก เขียนประโยค
และข้อความ แสดงความคิดเห็น ระบุ ตีความ ถ่ายโอนและน าเสนอข้อมูล การปฏิบัติงาน การสมัครงาน การพูด
เพื่อขอและให้ข้อมูล ความช่วยเหลือ และบริการผู้อื่น กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เพื่อให้มี ความรู้ ความ
เข้าใจ มีทักษะการฝึกภาษาเพื่อการส่ือสาร 
 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการศึกษค้นคว้า          
การรวบรวม การสรุป และการน าเสนอข้อมูล การใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลอง การใช้
ภาษาในการเผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิด
วิเคราะห์ การส่ือความ โดยใช้ภาษาและกระบวนการเรียนรู้อื่น ๆ ท่ีเหมาะสม วางแผนการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีท่ี
มีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 เพื่อเห็นประโยชน์ เห็นคุณค่า ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล  น าไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ แสวงหาความรู้ท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อขยายโลกทัศน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ัง มีความมั่นใจในการใช้ภาษาส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ รักการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจัง มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม มีนิสัยรักการอ่าน และมีขันติธรรม 
3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัดวิชาพื้นฐาน 
  ต 1.1 ม.2/1 ต 1.1 ม.2/2 ต 1.1 ม.2/3  ต 1.1 ม.2/4  
  ต 1.2 ม.2/1 ต 1.2 ม.2/2        ต 1.2 ม.2/3  ต 1.2 ม.2/4    ต 1.2 ม.2/5    
  ต 1.3 ม.2/1  ต 1.3 ม.2/2 ต 1.3 ม.2/3   
 ต 2.1 ม.2/1   ต 2.1 ม.2/2    ต 2.1 ม.2/3   
      ต 2.2 ม.2/1  ต 2.2 ม.2/2    
  ต 3.1 ม.2/1   
  ต 4.1 ม.2/1  

ต 4.2 ม.2/1  
รวมทั้งหมด 20 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/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-9 ต 1.1 ม.2/1 
ม.2/2,  ม.2/3,  
ม.2/4  
ต 1.2 ม.2/1, 
ม.2/3, ม2/5 
ต 1.3 ม.2/1, 
ม.2/3 
ต 2.1 ม.2/1 
ต 2.2 ม.2/1 
ต 3.1 ม.2/1  
ต 4.1 ม.2/1 
ต 4.2 ม.2/1, 
ม.2/2 

Unit 5: Look at You 
 
Unit 6: It’s Your 
World 
 
Unit 7: Make Music 

 

20 - การสนทนาโต้ตอบ 
- การเขียนบรรยาย  
- การพูดบรรยาย 
- การฟัง 
- ท าแบบฝึกหัด/ 
แบบทดสอบ 

- หนังสือ Move It 2 
- คอมพิวเตอร์ 
- Power Point 
- Internet 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ต 1.1 ม.2/1 ม.
2/2,  ม.2/3,  
ม.2/4  
ต 1.2 ม.2/1, 
ม.2/3, ม2/5 
ต 1.3 ม.2/1, 
ม.2/3 
ต 2.1 ม.2/1 

สอบกลางภาค เนื้อหา  
Unit 5 - 7 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

ต 2.2 ม.2/1 
ต 3.1 ม.2/1  
ต 4.1 ม.2/1 
ต 4.2 ม.2/1, 
ม.2/2 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

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

Unit 8: Adventure 
 
Unit 9: World of 
Work 
 

 

 
 

20 
 
 

- การสนทนาโต้ตอบ 
- การเขียนบรรยาย  
- การพูดบรรยาย 
- การฟัง 
- ท าแบบฝึกหัด/ 
แบบทดสอบ 
 

- หนังสือ Move It 2 
- คอมพิวเตอร์ 
- Power Point 
- Internet 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

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

สอบปลายภาคเนื้อหา Unit 8 – 9 
 
 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 50 
ข้อ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

ต 4.1 ม.2/1 
ต 4.2 ม.2/1, 
ม.2/2 

 

4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

Unit 6: It’s Your World 
 
 
Unit 9: My Future Job 

งานเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับการดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อม 
ช้ินงานบูรณาการ
เกี่ยวกับอาชีพใน 
อนาคต  

งานเด่ียว 
 
งานเด่ียว 

1 
 

1 

5 คะแนน 
 
5 คะแนน 

ก่อนกลาง
ภาค 

 
ก่อนปลาย

ภาค 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา Critical Reading 4                  รหัสวิชา อ22204 
    จ านวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน              จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
    ครูผู้สอน   Mrs. Acuna Romana, นางสาวเบญญาภา ศิวะสกุล 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาบทความเกี่ยวกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิตสัตว์โลก วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ดารา

ศาสตร์ กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ต่าง ๆ ในท้องถิ่น ความรู้ท่ีเกี่ยวกับ สาระการเรียนรู้ วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมต่างประเทศ  

โดยการอ่านและวิเคราะห์ ใช้กระบวนการการเรียนรู้ทางภาษา ในการคิดเพื่ออธิบาย บรรยาย กระบวนการ
การจัดการในการน าเสนอความคิดรวบยอด ความคิดเห็น กระบวนการการเรียนรู้ด้วยตนเองในการใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ หรือ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้แบบบูรณาการในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ ภาษาในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับกลุ่มสาระอื่น เห็นคุณค่าของภาษา
และวัฒนธรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานและเพลิดเพลิน ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า บันทึก 
รวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 
3. ผลการเรียนรู้   

1. ตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความหมายของค าศัพท์ท่ีไม่คุ้นเคยโดยใช้เทคนิคและวิธีการเดา
ความหมายได้ 

2. เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน (Supporting Detail) และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ 

3. พูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรมและประสบการณ์พร้อมท้ัง
ให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 

4. เขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (Topic) ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ท่ี
อยู่ในความสนใจของสังคม 

5. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากการแหล่ง 
เรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน  

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
 

 



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 105 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 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 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 - 3 1,2,3  
1.When Dinosaurs 

Ruled 

8 1.แบบฝึกหัดบทท่ี 7 

2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 7 

- หนังสือเรียน  
Critical Reading 
1 
- แบบฝึกหัด 

   4-6 1,2,3,4 

2.Stories and 
Storytellers 

8 
 
 
 
 
 
 

 

1.แบบฝึกหัดบทท่ี 8 
2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 8 

- หนังสือเรียน  
Critical Reading 
1 
- แบบฝึกหัด 

7-9 1,2,3,4 

3.Unusual Jobs 

9 1.แบบฝึกหัดบทท่ี 9 
2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 9 

- หนังสือเรียน  
Critical Reading 
1 
- 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  30 ข้อ 
-แบบทดสอบอัตนัย 

จ านวน 10 ข้อ 
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4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ 
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 1,2,3,4,5  
4. Uncovering the 

Past   

6 1.แบบฝึกหัด 
บทท่ี 10 
2.แบบทดสอบย่อย
บทท่ี 10 

- หนังสือเรียน 
Critical Reading 1 
- แบบฝึกหัด 

14-16 1,2,3,4 

5.Plastic Planet 

12 1.แบบฝึกหัด 
บทท่ี 11 
2.แบบทดสอบย่อย
บทท่ี 11 

- หนังสือเรียน  
Critical Reading 1 
- แบบฝึกหัด 

17-19 1,2,3,4  
6.Vanished! 

7 1.แบบฝึกหัด 
บทท่ี 12 
2.แบบทดสอบย่อย
บทท่ี 12 

- หนังสือเรียน  
Critical Reading 1 
- แบบฝึกหัด 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 1,2,3,4,5 1-6 30 1. แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน  
40 ข้อ 

2. แบบทดสอบอัตนัย 10 ข้อ 

          4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

5. Plastic Planet 
ผลการเรียนรู้ที่ 1-5 

 

Rubric Score โครงงาน 1 ช้ินงาน 
5 คะแนน 

- ส่งก่อนสอบ
ปลายภาค 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา Creative Writing 4                  รหัสวิชา อ22206 
จ านวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน              จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
ครูผู้สอน  Mr.Neil Anthony Winnett, นางสาวลักษ์ขณา  จันทรดา       

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษารูปแบบของค า วลี ประโยค ย่อหน้าและบทความ ข้อมูลข่าวสารท้ังท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็น

ความเรียงอย่างง่ายๆ ฝึกเขียนเกี่ยวกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิตสัตว์โลก วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
ดาราศาสตร์ กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ต่าง ๆ ข่าว/เหตุการณ์/ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างประเทศโดยค านึงถึงความคิดสร้างสรรค์และความถนัดของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  การเรียนรู้ทางภาษาอย่างสร้างสรรค์ ในการคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์และเขียนส่ือความ กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม/คู่ กระบวนการการจัดการในการน าเสนอความคิดรวบ
ยอด ความคิดเห็น กระบวนการการเรียนรู้ด้วยตนเองในการใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้แบบ
บูรณาการในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  

เพื่อใหม้ีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ศิลปะการใช้ภาษา เนื้อหา และรูปแบบ
ท่ีแสดงความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานและ
เพลิดเพลิน ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า บันทึก รวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ท างาน  
3. ผลการเรียนรู้   

1. ตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความหมายของค าศัพท์ท่ีไม่คุ้นเคยโดยใช้เทคนิคและวิธีการเด า
ความหมายได้ 

2. เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ 

3. เขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (topic) ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ท่ี
อยู่ในความสนใจของสังคม 

4. เขียนเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ เรื่องต่างๆ ข่าว/เหตุการณ์/ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 

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 รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 - 4 1,2,3  
1.Writing about the 

Future 

8 1.แบบฝึกหัดบทท่ี 5 

2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 5 

- หนังสือเรียน  
Creative Writing 1 
- แบบฝึกหัด 

   5-7 1,2,3,4 2.Sentence variety 8 
 

1.แบบฝึกหัดบทท่ี 6 
2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 6 

- หนังสือเรียน  
Creative Writing 1 
- แบบฝึกหัด 

8-9 1,2,3,4 3. Review 9 1.แบบทดสอบย่อย 
ทบทวน 

- หนังสือเรียน  
Creative Writing 1 
- แบบฝึกหัด 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1,2,3,4 1-3 
 
 

20 -แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน  30 
ข้อ 
-แบบทดสอบอัตนัย 

จ านวน 10 ข้อ 
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4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ 
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 1,2,3,4,5  
4. Reader Response 

6 1.แบบฝึกหัด 
บทท่ี 7 
2.แบบทดสอบย่อย
บทท่ี 7 

- หนังสือเรียน 
Creative Writing 1 
- แบบฝึกหัด 

14-16 1,2,3,4 
5.Putting it 
Together 

12 1.แบบฝึกหัด 
บทท่ี 8 
2.แบบทดสอบย่อย
บทท่ี 8 

- หนังสือเรียน  
Creative Writing 1 
- แบบฝึกหัด 

17-19 1,2,3,4 6.Review 7 1.แบบฝึกหัด 
ทบทวน 
 

- หนังสือเรียน  
Creative Writing 1 
- แบบฝึกหัด 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 1,2,3,4,5 1-6 30 3. แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน  
40 ข้อ 

4. แบบทดสอบอัตนัย 10 ข้อ 

          4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

Paragraph 
ผลการเรียนรู้ที่ 1-5 

 

Rubric Score งานเขียน 1 ช้ินงาน 
5 คะแนน 

- ส่งก่อนสอบ
ปลายภาค 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา Listening & Speaking 4                  รหัสวิชา อ22208 
จ านวนชั่วโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน              จ านวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
ครูผู้สอน Mr.Chima Kenneth Ugonabo, นางสาวจิดาภา หวังสุขเกษม 

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
สถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ และการใช้ภาษาพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ กระบวนการท างาน
เป็นกลุ่ม/คู่ กระบวนการการเรียนรู้ด้วยตนเองในการใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้แบบบูรณา
การในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  

เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานทางด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความ
พร้อมเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนวิชาอื่นๆ 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 - 2 1,2,3 1.Your Daily Activity 5 1. แบบฝึกหัดการฟัง 
2. การพูดบทสนทนา 

- เอกสาร 
- Audio 
- แบบฝึกหัด 

3-4 1,2,3,4 2. Sports and 
exercise 

5 1. แบบฝึกหัดการฟัง 
2. การพูดบทสนทนา 

- เอกสาร 
- Audio 
- แบบฝึกหัด 

5-6 1,2,3,4 
3. Free Time 

Activity 

5 1. แบบฝึกหัดการฟัง 
2. การพูดบทสนทนา 

- เอกสาร 
- Audio 
- แบบฝึกหัด 

7-8 1,2,3,4 
4. Health Problems 

5 1. แบบฝึกหัดการฟัง 
2. การพูดบทสนทนา 

- เอกสาร 
- Audio 
- แบบฝึกหัด 

9 1,2,3 
5. Pronunciation 

5 1. แบบฝึกหัดการ
ออกเสียง 
 

- เอกสาร 
- Audio 
- แบบฝึกหัด 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1,2,3,4 1-5 
 
 

20 -แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน  30 ข้อ 
-แบบทดสอบอัตนัย 

จ านวน 10 ข้อ 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ 
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-12 1,2,3,4,5 6.Going Shopping 5 1. แบบฝึกหัดการฟัง 
2. การพูดบทสนทนา 

- เอกสาร 
- Audio 
- แบบฝึกหัด 

13-14 1,2,3,4 7. How to be 
Healthy 

5 1. แบบฝึกหัดการฟัง 
2. การพูดบทสนทนา 

- เอกสาร 
- Audio 
- แบบฝึกหัด 

15-16 1,2,3,4 8.My Experience 5 1. แบบฝึกหัดการฟัง 
2. การพูดบทสนทนา 

- เอกสาร 
- Audio 
- แบบฝึกหัด 

17-18 1,2,3,4 9. Covid-19 5 1. แบบฝึกหัดการฟัง 
2. การพูดบทสนทนา 

- เอกสาร 
- Audio 
- แบบฝึกหัด 

19 1,2,3,4,5 10. Role play 5 การฟังพูดบทสนทนา
จากกิจกรรมแสดง
บทบาทสมมติ 
 

กิจกรรมแสดง
บทบาทสมมติ 
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 1,2,3,4,5 6-10 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 

- ส่งก่อนสอบ
ปลายภาค 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา ภาษาจีนพื้นฐาน 2     รหัสวิชา   จ22202 
จ านวนชั่วโมง   1  ช่ัวโมง/สัปดาห์   20   ช่ัวโมง/ภาคเรียน     จ านวนหน่วยกิต   0.5  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/4 - 13 
ครูผู้สอน   นางสาวสาธวินี  พลเสน,  นายทนงศักด์ิ  วีรบุญชัยวัฒน์,  นางสาวพิราอร  จันทร์เปรม 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามค าส่ังง่าย ๆ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียงค า

ง่าย ๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการ
ฟังหรือการอ่าน พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ัน ๆ เพื่อส่ือสารระหว่างบุคคล เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน ค าศัพท์
ง่าย ๆ บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยค และข้อความของภาษาจีนกับ
ภาษาไทย 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่ และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ  คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตามค าส่ังง่าย ๆ  
2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียงค าง่าย ๆ ตามหลักการออกเสียง  
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการ                    

 อ่าน 
4. พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ันๆ เพื่อส่ือสารระหว่างบุคคล 
5. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน ค าศัพท์ง่าย ๆ 
6. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยค และข้อความของ 
   ภาษาจีนกับภาษาไทย 

      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 รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-3 ข้อท่ี 1,3,4,5 7.  ฉันชอบหมาน้อย 
我喜欢小狗 

5 แบบฝึกหัดท้ายบท บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน 
4-6 ข้อท่ี 

1,2,3,4,5 
8. เธอกินอะไร  
你吃什么？ 

10 แบบฝึกหัดท้ายบท 
แบบทดสอบ 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน 
7-9 ข้อท่ี 

1,2,3,4,5 
9.  ฉันชอบสีแดง  
我喜欢红色 

10 แบบฝึกหัดท้ายบท 
แบบทดสอบ 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ข้อท่ี 2,3,5,6 7 - 9 20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แปลค าศัพท์/
เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 10 ข้อ 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-12 ข้อท่ี 2,3,5,6 10. ในกระเป๋าของเธอมี
อะไร 
你的书包里有什么？ 

10 แบบฝึกหัดท้ายบท 
แบบทดสอบ 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน 
13-15 ข้อท่ี 

2,3,4,5,6 
11. ฉันปวดหัว 我头疼 5 แบบฝึกหัดท้ายบท บทเรียนออนไลน์ / 

เอกสารประกอบการ
เรียน 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

16-19 ข้อท่ี 
1,2,3,4,5,6 

12. ฉันก าลังอ่านหนังสือ 

我正在看书 

10 แบบฝึกหัดท้ายบท 
แบบทดสอบ 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ข้อท่ี 2,3,5,6 10 - 12 30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

                               4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน   

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

- - - - - - 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก     รหัสวิชา ญ22202 
 จ านวนชั่วโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ครูผู้สอน นางสาวกชพร พวงชมภ ู

2. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาค าศัพท์ ส านวน รูปประโยค ข้อความท่ีใช้ในการส่ือสาร ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค 
บทสนทนา ข้อความหรือบทอ่านส้ัน ๆ พูดโต้ตอบด้วยค าส้ัน ๆ ง่าย ๆ ในการแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่อง
ต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน เรียนรู้มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ภูมิศาสตร์ของ
ประเทศญี่ปุ่น สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศญี่ปุ่น อาหารญี่ปุ่น ชีวิตในโรงเรียนมัธยมญี่ปุ่น ศิลปะ วัฒนธรรมญี่ปุ่น 
เช่น การเขียนพู่กัน การห่อผ้าฟุโรชิกิ เพลงญี่ปุ่น เป็นต้น 

โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้อง ทักษะการปฏิบัติ ทักษะ
กระบวนการคิด เลือกวิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข   

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน รักการอ่าน มีสุนทรียภาพทางภาษา สามารถ
ใช้ภาษาญี่ปุ่นส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เข้าใจความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของภาษาต่างประเทศท่ีเรียนกับของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม มีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้ภาษา ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3. ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตามค าส่ัง และค าขอร้องง่าย ๆ ท่ีฟังหรืออ่าน 
2. เลือกและระบุภาพตรงตามความหมายของค า กลุ่มค าประโยค และข้อความส้ัน ๆ ท่ีฟังหรืออ่าน 
3. ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยคบทสนทนา ข้อความหรือบทอ่านส้ัน ๆ 
4. พูดโต้ตอบด้วยค าส้ัน ๆ ง่าย ๆ ในการแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และ

สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ถ้อยค า น้ า เสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 
6. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นตามความสนใจ 
7. บอกค า ศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและน า เสนอด้วยการพูดหรือเขียน 
8. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา  และใน

ชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งหมด 8 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 1,2,3,4,5 เวลา 2 แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือเรียน 
ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย
สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 1 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

2 1,2,3,4,5 เวลาในโรงเรียน 3 แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือเรียน 
ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย
สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 1 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

3 1,2,3,4,5 ของท่ีอยู่ในห้อง 5 แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือเรียน 
ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย
สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 1 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

4 1,2,3,4,5 จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 

2 แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือเรียน 
ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย
สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 1 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

5 1,2,3,4,5 อาหารที่กินเป็นมื้อ
เช้า 

3 แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือเรียน 
ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย
สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 1 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

6 1,2,3,4,5 อาหารญี่ปุ่นที่อยาก
ลองกิน 

5 แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือเรียน 
ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย
สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 1 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

 

7-8 

1,2,3,4,5,6 อาหารญี่ปุ่น 5 การปฏิบัติจริง - หนังสือเรียน 
ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย
สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 1 
- บทเรียนออนไลน ์

9 1,2 เกมค าศัพท์  แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือเรียน 
ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย
สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 1 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

 
 
 

10 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6 1. เวลา 
2. เวลาในโรงเรียน 
3. ของท่ีอยู่ในห้อง 
4. จ านวนสมาชิกใน

ครอบครัว 
5. อาหารที่กินเป็นมื้อเช้า 
6. อาหารญี่ปุ่น 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน  30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ 
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4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11 1,2,3,4,5 ภูมิศาสตร์ของประเทศ
ญี่ปุ่น 

5 แบบทดสอบ
ท้ายบทเรียน 

- หนังสือเรียน ภาษาญี่ปุ่นเรียน
สบายสไตล์โคะฮะรุ เล่ม 1 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

12 1,2,3,4,5 คนญี่ปุ่นกับการ
ท่องเท่ียว 

 แบบทดสอบ
ท้ายบทเรียน 

- หนังสือเรียน ภาษาญี่ปุ่นเรียน
สบายสไตล์โคะฮะรุ เล่ม 1 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

13-14 1,2,3,4,5,6 สถานท่ีท่ีอยากไป 5 -แบบทดสอบ
ท้ายบทเรียน 
-การน าเสนอ
แบบกลุ่มย่อย 

- หนังสือเรียน ภาษาญี่ปุ่นเรียน
สบายสไตล์โคะฮะรุ เล่ม 1 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

15 1,2,3,4,5 นักเรียนมัธยมญี่ปุ่นกับ
การเรียน 

2 แบบทดสอบ
ท้ายบทเรียน 

- หนังสือเรียน ภาษาญี่ปุ่นเรียน
สบายสไตล์โคะฮะรุ เล่ม 1 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

16 1,2,3,4,5 ชีวิตในโรงเรียนมัธยม
ญี่ปุ่น 

3 แบบทดสอบ
ท้ายบทเรียน 

- หนังสือเรียน ภาษาญี่ปุ่นเรียน
สบายสไตล์โคะฮะรุ เล่ม 1 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

17 6,7,8 การเขียนพู่กัน 2 การปฏิบัติจริง - เอกสารประกอบการเรียน 
- บทเรียนออนไลน ์

18 6,7,8 ศิลปะการห่อผ้าฟุโรชิกิ 5 การปฏิบัติจริง - เอกสารประกอบการเรียน 
- บทเรียนออนไลน ์

19 6,7,8 เพลงญี่ปุ่น 3 การปฏิบัติจริง - เอกสารประกอบการเรียน 
- บทเรียนออนไลน ์

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

 
20 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 1. ภูมิศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น 
2. คนญี่ปุ่นกับการท่องเท่ียว 
3. สถานท่ีท่ีอยากไป 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน  
50 ข้อ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

 
 

4. นักเรียนมัธยมญี่ปุน่กับการ
เรียน 
5. ชีวิตในโรงเรียนมัธยมญี่ปุ่น 
6. การเขียนพู่กัน 
7. ศิลปะการห่อผ้า ฟุโรชิกิ 
 

- แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 10 
ข้อ 

 4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน  

หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

6,7,8 
 
 

Scoring Rubric 
1. ความถูกต้องในการใช้

ภาษา เนื้อหา 
2. ความคิดสร้างสรรค์ 

การน าเสนอ 
3. ความร่วมมือในการ

ท างานเป็นทีม 

การน าเสนอ
แบบกลุ่มย่อย 

เกี่ยวกับ
แผนการ
ท่องเท่ียว

ประเทศญี่ปุ่น 

1 5 คะแนน สัปดาห์ท่ี  
13-14 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอนแนะแนว 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 

1.รายวิชาแนะแนว         รหัสวิชา ก 22905 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/13 

ครูผู้สอนนายศตพล  สมยา            

2.ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาฝึกทักษะกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลสารสนเทศทางอาชีพ การวางแผนเลือกวิชาเอกให้
สอดคล้องกับศักยภาพเฉพาะตน การประเมินและการรับรู้ระดับสติปัญญา ระดับความฉลาดทางอารมณ์ ความรู้
เรื่องการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ ความรู้และการพัฒนาทักษะชีวิต 
ทักษะการส่ือสาร การลดความเครียดและความขัดแย้งใจ การป้องกันและการลดภาวะเสียงในวัยรุ่น การศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การสัมภาษณ์นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาเอก
ต่างๆท่ีนักเรียนสนใจ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเยาวชนรุ่นใหม่    การพัฒนาความคิดเชิงบวก 
 จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยก าหนดรูปแบบจ านวนสมชิกกลุ่มให้เหมาะสมกับ
ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม การใช้สถานการณ์จ าลอง บทบาทสมมุติ เพื่อพัฒนาทักษะการท างาน 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์และการส่ือสารปฏิสัมพันธ์ 
 เพื่อมุ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถวางแผนการ
เรียน อาชีพ รวมท้ังการด าเนินชีวิตและสังคม สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
3.ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถการวางแผนเลือกแผนการเรียนให้สอดคล้องกับศักยภาพเฉพาะตน 
 2. สามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ ความรู้และการพัฒนา
ทักษะชีวิต 
 3. สามารถทราบโครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 รวมทั้งหมด 3 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 2 

 
หน่วยการ

จัด
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

พฤติกรรมนักเรียน 
(รู้อะไร/ท าอะไร

ได้) 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

วิธีการจัดกิจกรรม 
 

วิธีประเมินผล 
ภาค/ 
ช.ม. 

ประเมิน
ตนเพื่อผล
การเรียน 

นักเรียนรู้
ความสามารถ
ทางการเรียน
ของตนและมี
แนวทางในการ
พัฒนาผลการ
เรียน 

1.บอกระดับความ 
สามารถทางการ
เรียนของตนได้ 
2. บอกวิธีการ
ปฏิบัติตนเพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนาผลการเรียน
ได้ 

ช้ินงานท่ีแสดง
ถึง 
การวิเคราะห์
ระดับความ 
สามารถ
ทางการเรียน 
และการ
วางแผนพัฒนา 
การเรียน 
 

วิเคราะห์ผลการ
เรียนและวางแผน
พัฒนา ปรับปรุง
แก้ไขวิธีการเรียน
ของตนเอง 
 

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

นักเรียน
ตระหนักถึง
ความสัมพันธ์
เช่ือมโยงกันเป็น
เครือข่ายอาชีพ
และเกื้อกูลกันใน
สังคม  เห็น
คุณค่าอาชีพ
สุจริตทุกอาชีพ 
และรู้จักอาชีพใน
สังคมอย่าง
หลากหลาย 
น าไปสู่การ
สร้างสรรค์อาชีพ
ใหม่ท่ีสอดคล้อง
กับสภาพสังคมท่ี
เปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว อีก
ท้ังรู้บุคลิกภาพ

1. วิเคราะห์
ความสัมพันธ์และ
เกื้อกูลกันของ
อาชีพต่าง ๆ ใน
สังคม ท่ีมีผลต่อ
การอยู่ร่วมกันใน
สังคมและร่วมกัน
พัฒนาอาชีพซึ่งกนั
และกัน 
2.  ประเมิน
บุคลิกภาพของ
ตนเองจากแบบ
ส ารวจบุคลิกภาพ
ทางอาชีพ                   
3.  จัดล าดับความ
สนใจในอาชีพท่ี
สอดคล้องกับ
บุคลิกภาพทาง
อาชีพของตนเอง 

1. เครือข่าย
อาชีพที่สนใจ 
2. รายงาน
อาชีพที่
สอดคล้องกับ
บุคลิกภาพของ
ฉัน  
 

1.  ศึกษาและ
วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของ
อาชีพต่างๆ ใน
สังคม 
2.  ศึกษาและ
แสวงหาข้อมูล
เครือข่ายอาชีพ 
3.  ศึกษา
บุคลิกภาพทาง
อาชีพ 
4.  ศึกษาข้อมูล
อาชีพที่สนใจและ
สอดคล้องกับ
บุคลิกภาพของ
ตนเอง 
5.  ศึกษา
คุณลักษณะของ
เด็กไทยในการเข้าสู่

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

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

พฤติกรรมนักเรียน 
(รู้อะไร/ท าอะไร

ได้) 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

วิธีการจัดกิจกรรม 
 

วิธีประเมินผล 
ภาค/ 
ช.ม. 

ทางอาชีพของ
ตนและมี
แนวทางพัฒนา
ตนเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่อาชีพ
ในอนาคตยุค 
AEC   
 

4.  บอกข้อมูล
อาชีพที่สนใจและ
สอดคล้องกับ
บุคลิกภาพทาง
อาชีพของตนเอง
จากการศึกษา
ค้นคว้าจาก
แหล่งข้อมูล 
5.  อธิบาย
คุณลักษณะของ
เด็กไทยในการเข้าสู่
อาชีพในยุค AEC   
6.  วางแผนพัฒนา
ตนเพื่อ
เตรียมพร้อมเข้าสู่
อาชีพในยุค AEC  
 
 

อาชีพในยุค AEC   
 

โรงเรียน
ของฉัน 

นักเรียนมีส่วน
ร่วมคิดวิเคราะห์
ปัญหาของ
โรงเรียนสามารถ
วางแผน
แก้ปัญหาตาม
ศักยภาพ 
ของตน 
 

1. บอกพฤติกรรม
ของนักเรียนท่ี
ก่อให้เกิดปัญหา
ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและโรงเรียน 
2. บอกวิธีการ
แก้ปัญหาใน
โรงเรียนท่ีนักเรียน
สามารถ 
มีส่วนร่วมและ 
ปฏิบัติได้ 
 
 

ช้ินงานท่ีแสดง
ถึง วิธีการ
แก้ปัญหาใน
โรงเรียนท่ี
นักเรียน
สามารถมีส่วน
ร่วมและปฏิบัติ
ได้ 
 

1. ส ารวจ
พฤติกรรมของ
นักเรียนท่ีก่อให้เกิด
ปัญหา 
ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและโรงเรียน 
2. ศึกษาวิธีการ
แก้ปัญหาจาก 
กรณีตัวอย่าง 
3. ร่วมคิด และ
วางแผนแก้ปัญหา 
ในโรงเรียนท่ี 
นักเรียนสามารถ 
มีส่วนร่วมและ 
ปฏิบัติได้ 
 
 
 

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

2 / 3 
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หน่วยการ
จัด

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

พฤติกรรมนักเรียน 
(รู้อะไร/ท าอะไร

ได้) 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

วิธีการจัดกิจกรรม 
 

วิธีประเมินผล 
ภาค/ 
ช.ม. 

รู้ทัน
อารมณ์ 
 
 

นักเรียนรู้เท่าทัน
อารมณ์ด้านลบท่ี
เกิดขึ้น สามารถ
จัดการและ
แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ 
 

1. บอกผลกระทบ
ของการกระท าท่ี
เกิดจากอารมณ์
ด้านลบ 
2. บอกวิธีการ
จัดการกับอารมณ์
ด้านลบ และ
แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ 
 
 

ช้ินงานท่ีแสดง
ถึง 
วิธีการจัดการ
กับอารมณ์ด้าน
ลบ อย่าง
เหมาะสมและ
สร้างสรรค์ 
 

1 วิเคราะห์
ผลกระทบของ
อารมณ์ด้านลบจาก
กรณีตัวอย่าง 
2  อภิปรายวิธีการ
จัดการกับอารมณ์
ด้านลบและการ
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
3 วางแผนการ 
จัดการกับอารมณ์
ด้านลบของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม
และสร้างสรรค์ 

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

นักเรียน 
ตระหนักและ
สามารถประเมิน
โอกาสเส่ียงทาง
เพศ   รู้จักการ
ปฏิบัติตนเพื่อ
หลีกเล่ียงการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่
พร้อมและไม่
ปลอดภัย 
 
 

1. บอก
สถานการณ์ท่ีเป็น
โอกาสเส่ียงของ
วัยรุ่นท่ีจะน าไปสู่
การมีเพศสัมพันธ์ที่
ไม่พร้อมและไม่
ปลอดภัย 
2.  บอกผลกระทบ
ของการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่
พร้อมและไม่
ปลอดภัย 
3. บอกวิธีการ
ปฏิบัติตนเพื่อ
หลีกเล่ียงการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่
พร้อมและไม่
ปลอดภัย 
 

ช้ินงานท่ีแสดง
ถึงวิธีปฏิบัติตน
เพื่อหลีกเล่ียง
การมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่
พร้อมและไม่
ปลอดภัย 
 

1. ศึกษาและ
วิเคราะห์โอกาส
เส่ียงของวัยรุ่นท่ีจะ
น าไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่
พร้อมและไม่
ปลอดภัยจากกรณี
ตัวอย่าง 
2. อภิปราย
ผลกระทบของการ
มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
พร้อมและไม่
ปลอดภัย 
3. ระดมสมองหา
แนวทางการปฏิบัติ
ตนเพื่อหลีกเล่ียง
การมีเพศสัมพันธ์ที่
ไม่พร้อมและไม่
ปลอดภัย 

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 านวน
ชิ้นงาน 

 
เบิกบานสู่อาชีพ 

 

-กระบวนการกลุ่ม 
-การจดบันทึกการ
ดูแลและแบ่งหน้าท่ี
ของทุกคนในกลุ่ม 

- เล้ียงและ
ดูแลไก่ไข่ 

 

- 

 

 


