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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    4 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    13 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  31 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 53 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   69 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     77 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    83 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           96 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแนะแนว               124 
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กรอบโครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 

ระดับมัธนมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563-2565 
ห้องเรียนพิเศษ วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-2 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ช.ม. 
วิชาพื้นฐาน จ านวน 11.0 หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน จ านวน 10.0 หน่วยกิต 
ท 23101 ภาษาไทย 5 1.5 3 ท 23102 ภาษาไทย 6 1.5 3 
ค 23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 3 ค 23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 3 
ว 23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 3 ว 23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 3 
ว 23103 ออกแบบเทคโนโลยี 3 0.5 1 ว 23104 วิทยาการค านวน 3 0.5 1 
ส 23101 สังคมศึกษา 5 1.0 2 ส 23102 สังคมศึกษา 6 1.0 2 
ส 23103 พระพุทธศาสนา 5 0.5 1 ส 23104 พระพุทธศาสนา 6 0.5 1 
ส 23105 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 1 ส 23106 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 1 
พ 23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ 23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 
ศ 23101 ศิลปะ 5 1.0 2 ศ 23102 ศิลปะ 6 1.0 2 
ง 23101 การงาน 3 1.0 2 อ 23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 1.5 3 
อ 23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5  1.5 3 

    วิชาเพิ่มเติม จ านวน 4.5 หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม จ านวน 4.5 หน่วยกิต 
ค 23203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 5 1.5 3 ค 23204 คณิตศาสตร์เข้มข้น 6 1.5 3 
ค 23205 คณิตศาสตร์สร้างเสริม 5 0.5 1 ค 23206 คณิตศาสตร์สร้างเสริม 6 0.5 1 
ว 23201 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1.5 3 ว 23202 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 6 1.5 3 
อ 23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 0.5 1 อ 23202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 0.5 1 
ว 23207 เทคโนโลยีเพ่ิมเติม 5 0.5 1 ว 23208 เทคโนโลยีเพ่ิมเติม 6 0.5 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 
กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 
กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 
กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 รวมทั้งสิ้น 15.5 34 รวมทั้งสิ้น 14.5 32 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธนมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563-2565 

ห้องเรียนพิเศษ MEP 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 

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 23101 ภาษาไทย 5 1.5 3 ท 23102 ภาษาไทย 6 1.5 3 
ค 23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 3 ค 23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 3 
SC 23101 Science 5 1.5 3 SC 23102 Science 6 1.5 3 
ว 23103 ออกแบบเทคโนโลยี 3 0.5 1 ว 23104 วิทยาการค านวน 3 0.5 1 
ส 23101 สังคมศึกษา 5 1.0 2 ส 23102 สังคมศึกษา 6 1.0 2 
ส 23103 พระพุทธศาสนา 5 0.5 1 ส 23104 พระพุทธศาสนา 6 0.5 1 
ส 23105 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 1 ส 23106 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 1 
พ 23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1.0 2 พ 23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1.0 2 
ศ 23101 ศิลปะ 5 1.0 2 ศ 23102 ศิลปะ 6 1.0 2 
ง 23101 การงาน 3 1.0 2 อ 23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 1.5 3 
อ 23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5  1.5 3 

    วิชาเพิ่มเติม จ านวน 5.0 หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม จ านวน 5.0 หน่วยกิต 
ค 23201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1.0 2 ค 23202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 1.0 2 
ว 23205 วิทยาศาสตร์สร้างเสริม 5 0.5 1 ว 23206 วิทยาศาสตร์สร้างเสริม 6 0.5 1 
อ 23207 Listening and Speaking 5 1.0 2 อ 23208 Listening and Speaking 6 1.0 2 
อ 23203 Critical Reading 5 1.0 2 อ 23204 Critical Reading 6 1.0 2 
อ 23205 Creative Writing 5 1.0 2 อ 23206 Creative Writing 6 1.0 2 
ว 23207 เทคโนโลยีเพ่ิมเติม 5 0.5 1 ว 23208 เทคโนโลยีเพ่ิมเติม 6 0.5 1 

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

 
กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 รวมทั้งสิ้น 16.5 36 รวมทั้งสิ้น 15.5 34 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธนมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563-2565 

ห้องเรียนทั่วไป 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4-13 

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 23101 ภาษาไทย 5 1.5 3 ท 23102 ภาษาไทย 6 1.5 3 
ค 23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 3 ค 23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 3 
ว 23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 3 ว 23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 3 
ว 23103 ออกแบบเทคโนโลยี 3 0.5 1 ว 23104 วิทยาการค านวน 3 0.5 1 
ส 23101 สังคมศึกษา 5 1.0 2 ส 23102 สังคมศึกษา 6 1.0 2 
ส 23103 พระพุทธศาสนา 5 0.5 1 ส 23104 พระพุทธศาสนา 6 0.5 1 
ส 23105 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 1 ส 23106 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 1 
พ 23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1.0 2 พ 23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1.0 2 
ศ 23101 ศิลปะ 5 1.0 2 ศ 23102 ศิลปะ 6 1.0 2 
ง 23101 การงาน 3 1.0 2 อ 23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 1.5 3 
อ 23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5  1.5 3 

    วิชาเพิ่มเติม จ านวน 2.0 หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม จ านวน 3.0 หน่วยกิต 
ค 23205 คณิตศาสตร์สร้างเสริม 5  0.5 1 ค 23206 คณิตศาสตร์สร้างเสริม 6 0.5 1 
ว 23207 เทคโนโลยีเพ่ิมเติม 5 0.5 1 ว 23208 เทคโนโลยีเพ่ิมเติม 6 0.5 1 
อ 23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 0.5 1 ง 23201 อาชีพ 3 1.0 2 
จ 23201 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 3 0.5 1 อ 23201 ภาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 0.5 1 

 
เลือกเสร ี 0.5 1 จ 23202 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 4 0.5 1 

     
เลือกเสร ี 0.5 1 

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

 
กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 รวมทั้งสิ้น 14.0 31 รวมทั้งสิ้น 14.0 31 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา ภาษาไทย 6       รหัสวิชา  ท 23102 
 จ านวนชั่วโมงเรียน  3   ช่ัวโมง/สัปดาห์  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน               จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-13  
 ครูผู้สอน นางสาวภาณุกา บินฮาซัน นางสาวสุภารัตน์ เพียกขุนทด  นางอุไรวรรณ  ทองชุม  นางนุช  เมืองแก้ว   

2. ค าอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาบทร้อยแก้วบทร้อยกรองประเภทกลอนบทละคร กลอนเสภา กาพย์ยานี11 โคลงส่ีสุภาพ   
กาพย์ฉบัง16 บทความ บทความท่ัวไป  บทความปกิณกะวรรณคดีและเรื่องราวในบทเรียนข่าวและเหตุการณ์  
การเขียนเชิงสร้างสรรค์  วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์และการประเมินค่าเรื่องท่ีอ่าน  หลักการตีความ มารยาทในการ
อ่าน  หลักการเขียนข้อความตามสถานการณ์  หลักการเขียนค าขวัญ  ค าคม ค าอวยพรต่าง ๆ  หลักการเขียน
ชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ  หลักการเขียนย่อความ นิทาน ต านาน  สารคดี หลักการเขียนช้ีแจงและโต้แย้งต่าง ๆ 
หลักการเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินความรู้  มารยาทในการเขียน  เข้าใจการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ี
ฟัง  ดู  หลักการพูดโต้วาที  พูดอภิปราย  พูดยอวาที  การพูดโน้มน้าวใจ   หลักการวิเคราะห์ประโยคท่ีซับซ้อน  
ระดับภาษา   หลักการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน การเขียน การคิด ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการส่ือสาร การสืบค้นข้อมูล 
บันทึก   แยกค าไทยท่ีมาจากภาษาอื่น  จัดกลุ่มข้อมูลและอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นคุณค่าวรรณกรรมของชาติ  ส านึกรักเห็น
คุณค่าในภาษาและใช้ภาษาไทยได้อย่างไพเราะงดงามประเมินค่าเรื่องท่ีอ่านด้วย การเขียนและพูด ร่วมแสดง
ความคิดโดยการโต้แย้งด้วยเหตุผล จากการศึกษาค้นคว้าด้วยใจท่ีเป็นกลาง 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้และน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันมี
คุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้   
อยู่อย่างพอเพียง   มุ่งมั่นในการท างาน   รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 

 

3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ท 1.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8  ม.3/9   
ท 2.1  ม.3/2  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8  ม.3/9    
ท 3.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/4  ม.3/5   
ท 4.1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/6    
ท 5.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4 
รวมทั้งหมด  27 ตัวชี้วัด 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

 

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค  25  คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 
1-9 

 

 

 

มาตรฐาน ท1.1 
ม.3/1-3/10
มาตรฐาน ท2.1 
ม.3/1-3/4,3/9-
3/10 
มาตรฐาน ท3.1 
ม.3/1-3/3,3/6 
มาตรฐาน ท4.1 
ม.3/2,3/5-6 
มาตรฐาน ท5.1 
ม.3/1-4 
 

- ปฐมนิเทศ/ขอบเขต/
เนื้อหา/การวัดผล 
1. อิศรญาณภาษิต 
2. การเขียนข้อความตาม
สถานการณ์และโอกาส
ต่าง ๆ เช่น ค าอวยพร ค า
ขวัญ ค าคม คติพจน์ การ
เขียนโฆษณา  
สุนทรพจน์ 
- ค าทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ  
- ศัพท์ทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
- การเขียนย่อความ 
- การวิเคราะห์โครงสร้าง
ประโยคซับซ้อน 

25 1. ใบงาน  
2. แบบทดสอบ 
3. ท่องอาขยาน 

1. หนังสือเรียน 
2. ส่ือออนไลน์ 
3. GOOGLE SITE 

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน ท
1.1 
ม.3/1-3/10
มาตรฐาน ท
2.1 
ม.3/1-3/4,3/9-

1. อิศรญาณภาษิต 
2. การเขียนข้อความตาม
สถานการณ์และโอกาสต่าง ๆ เช่น 
ค าอวยพร ค าขวัญ ค าคม คติพจน์ 
การเขียนโฆษณา สุนทรพจน์ 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4  ตัวเลือก   
จ านวน  40  ข้อ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

 
 

3/10 
มาตรฐาน ท
3.1 
ม.3/1-3/3,3/6 
มาตรฐาน ท
4.1 
ม.3/2,3/5-6 
มาตรฐาน ท
5.1 
ม.3/1-4 

- ค าทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ  
- ศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
- การเขียนย่อความ 
- การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค
ซับซ้อน 

 
 
 
 
 

 

 
4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค  25  คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-19 มาตรฐาน ท1.1 
ม.3/1-3/10
มาตรฐาน ท2.1 
ม.3/1-3/4,3/9-
3/10 
มาตรฐาน ท3.1 
ม.3/1-3/3,3/6 
มาตรฐาน ท4.1 
ม.3/2,3/5-6 
มาตรฐาน ท5.1 
ม.3/1-4 

1. บทพากย์เอราวัณ 
- การแต่งโคลงส่ีสุภาพ 
- การเขียนชีวประวัติ  
อัตชีวประวัติ 
2. การเขียนรายงานและ
โครงงาน 
- การกรอกแบบสมัคร
งาน  
- การเขียนวิเคราะห์  
วิจารณ์  และแสดง
ความรู้  ความคิดเห็น  
หรือโต้แย้งจากส่ือต่าง  
ๆ  
- การพูดเรื่องส่ือท่ีฟัง    
และดู 

25 1. ใบงาน  
2. แบบทดสอบ 
3. ท่องอาขยาน 

1. หนังสือเรียน 
2. ส่ือออนไลน์ 
3. GOOGLE SITE 
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 
 
 
 

 

มาตรฐาน ท1.1 
ม.3/1-3/10
มาตรฐาน ท2.1 
ม.3/1-3/4,3/9-3/10 
มาตรฐาน ท3.1 
ม.3/1-3/3,3/6 
มาตรฐาน ท4.1 
ม.3/2,3/5-6 
มาตรฐาน ท5.1 
ม.3/1-4 

1. บทพากย์เอราวัณ 
- การแต่งโคลงส่ีสุภาพ 
- การเขียนชีวประวัติ  
อัตชีวประวัต ิ
2. การเขียนรายงานและ
โครงงาน 
- การกรอกแบบสมัครงาน  
- การเขียนวิเคราะห์  วิจารณ์  
และแสดงความรู้  ความคิดเห็น  
หรือโต้แย้งจากส่ือต่าง ๆ  
- การพูดเรื่องส่ือท่ีฟังและดู 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4  ตัวเลือก  จ านวน  60  ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน   

 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ

ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

ก าหนด 
เวลาส่ง 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

1. อิศรญาณภาษิต 
2. บทพากย์เอราวัณ 
 

แบบประเมิน 
 

1. ท่องจ า 
บทอาขยาน 
2. ช้ินงาน
ถอดรหัส 
อิศรญาณ
ภาษิต 

1 
 

1 

งานเด่ียว 
 

งานเด่ียว 
 

ก่อนสอบ 
ปลายภาค 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
 

1. ชื่อรายวิชา  บันไดภาษา 2            รหัสวิชา  ท 23202 
   จ านวนชั่วโมง  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                        จ านวนหน่วยกิต  0.5  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย                                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3             
   ครูผู้สอน นางสาวอุไรวรรณ  สลีอ่อน     

2. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทย วิเคราะห์ลักษณะการเพิ่มค าในภาษาไทย วิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ี 
ของค า  สามารถเลือกใช้ค า  กลุ่มค า มาแต่งประโยค ความเดียว  ความรวม และความซ้อน ได้อย่างถูกต้อง 
และสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ในการส่ือสาร และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
ปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดความรู้  มีมรรยาทในการอ่าน การเขียน  
การฟัง การด ูการพูดมีความสามารถในการส่ือสารในการด ารงชีวิต เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมุ่งมั่นในการท างาน     
รักความเป็นไทย  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

3. ผลการเรียนรู้ 
 1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดและหน้าท่ีของค าในภาษาไทยท้ัง 7 ชนิด 

 2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ชนิดและหน้าท่ีกลุ่มค าในภาษาไทยท้ัง 7 ชนิด  
 3.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ และชนิดของประโยค 
       รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1  คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค     70 : 30  คะแนน 

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-2 1. มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับชนิด
และหน้าท่ีของ
ค าใน
ภาษาไทยท้ัง 
7 ชนิด 

ลักษณะการเพิ่มค าใน
ภาษาไทย 

5 แบบทดสอบ 
 

- เล่มแบบฝึก 
- ใบงาน 
- ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทย 
- ห้องสมุดโรงเรียน 

3-6 2. มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับชนิด
และหน้าท่ีของ
ค าใน
ภาษาไทยท้ัง 
7 ชนิด 

ชนิดและหน้าท่ีของค า  10 ใบงาน   
แบบทดสอบ   

- เล่มแบบฝึก 
- ใบงาน 
- ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทย 
- ห้องสมุดโรงเรียน  

7-9 2. มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ความหมาย 
ชนิดและ
หน้าท่ีกลุ่มค า
ในภาษาไทย
ท้ัง 7 ชนิด 

กลุ่มค าหรือวลี 10 รายงาน - เล่มแบบฝึก 
- ใบงาน 
- ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทย 
- ห้องสมุดโรงเรียน 

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค  20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ผลการเรียนรู้ข้อ
ท่ี 1-3 

เนื้อหาจากสัปดาห์ท่ี 2 - 9 20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ท า/เติมค า/อื่น ๆ)  จ านวน 5 ข้อ 
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4.4  คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

รูปแบบการ
ประเมิน 

ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

11-14 2. มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับชนิด
และหน้าท่ีของค า
ในภาษาไทยท้ัง 7 
ชนิด 

หน้าท่ีของค าท้ัง 7 ชนิด 15 รายงาน 

 

- เล่มแบบฝึก 
- ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทย 
- ห้องสมุด
โรงเรียน 

15-19 3. มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมาย 
องค์ประกอบ และ
ชนิดของประโยค 

ชนิดของประโยค 10 ใบงาน  
แบบทดสอบ   

สมุด 

- เล่มแบบฝึก 
- ใบงาน 
- ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทย 
- ห้องสมุด
โรงเรียน 

 
4.5 คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ผลการเรียนรู้
ข้อท่ี 1-3 

เนื้อหาจากสัปดาห์ท่ี 11 - 19 30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

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

           

           4.6  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
หน่วยการเรียนรู้ 

หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

-  ส่ือ เกม ค าประสม ค าซ้ า  
ค าซ้อน ค าสมาส และการสนธิ- 
- ค าท้ัง 7 ชนิด 

แบบฝึกหัด 
 

แบบทดสอบ 

 1 
 
1 

  งานกลุ่ม 
 
  งานเด่ียว 

เมื่อจบ
บทเรียน 
เมื่อจบ
บทเรียน 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1. ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 6     รหัสวิชา   ค23102 
    จ านวนชั่วโมงเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์   60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวนหน่วยกิต  1.5 หน่วยกิต 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-2, 3/4-13 
    ครูผู้สอน นางศิรินทร์ เอี่ยมเจริญ  นางสาวเนาวรัตน์ ขจิตจรรยา   นางสาวสุภาวดี  แรกต้ัง 
                   นางกาญจนา ชิดสิน     นางสาวดลณัชฐ์  มนต์ศรัณย์    นายธีรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา                
2. ค าอธิบายรายวิชา   

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
ของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสอง    
ตัวแปร  การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 วงกลม   วงกลม  คอร์ดและเส้นสัมผัส  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 

พีระมิด กรวย และทรงกลม  การหาพื้นท่ีผิวและปริมาตรของพีระมิด  กรวย  และทรงกลม  การน า
ความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวและปริมาตรของพีระมิด  กรวย และทรงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 ความน่าจะเป็น  เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม ความน่าจะเป็น การน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น  
ไปใช้ในชีวิตจริง 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ  อัตราส่วนตรีโกณมิติ การน าค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศา  
และ 60 องศา  ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็น
คุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ  พร้อม
ท้ังประหยัด อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

3.  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
ค 1.3  ม.3/3 
ค 2.1  ม.3/1 
ค 2.1  ม.3/2 
ค 2.2  ม.3/2 
ค 2.2  ม.3/3  
ค 3.2  ม.3/1 
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1  คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค......70........:.......30........  คะแนน 

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

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

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 – 4 ค 1.3 ม.3/3 ระบบสมการเชิงเส้น 
สองตัวแปร 

10 
 

 

-แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 
 

 

5 – 9  ค 2.2 ม.3/3 วงกลม 15 -แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 
 

 

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

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ค 1.3 ม.3/3 
ค 2.2 ม.3/3 

- ระบบสมการเชิง
เส้น 
สองตัวแปร 
- วงกลม 
 

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

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

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11 – 14    ค 2.1 ม.3/1 
ค 2.1 ม.3/2 

พีระมิด กรวย และ
ทรงกลม 

10 -แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

 

15 – 17  ค 3.2 ม.3/1 ความน่าจะเป็น 5 -แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

 

17 – 19  ค 2.2 ม.3/2 อัตราส่วนตรีโกณมิติ 10 -แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค...........30........  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ค 2.1 ม.3/1 
ค 2.1 ม.3/2 
ค 3.2 ม.3/1 
ค 2.2 ม.3/2 

 

- พีระมิด กรวย และ
ทรงกลม 
- ความน่าจะเป็น 
- อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ       
4 ตัวเลือก จ านวน......24.......ข้อ 

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

              
         4.6 ชิ้นงาน  สรุปสูตรคณิตศาสตร์    
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

- ระบบสมการเชิงเส้น 
สองตัวแปร 
- วงกลม 
- พีระมิด กรวย และทรงกลม 
- ความน่าจะเป็น 
- อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

1. ความถูกต้อง
ของเนื้อหา 
2. ความน่าสนใจ 
3. ความคิด
สร้างสรรค์ 

งานกลุ่ม 
2 – 3 คน 

1  สัปดาห์ท่ี 17 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1. ชื่อรายวิชา Mathematics 6       รหัสวิชา   ค 23102  
    จ านวนชั่วโมงเรียน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์   40 ชั่วโมง/ภาคเรียน    จ านวน 1.0  หน่วยกิต  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
    ครูผู้สอน นางสาวเนาวรัตน์ ขจิตจรรยา  
              
2. ค าอธิบายรายวิชา   

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
ของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสอง    
ตัวแปร  การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 วงกลม   วงกลม  คอร์ดและเส้นสัมผัส  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 

พีระมิด กรวย และทรงกลม  การหาพื้นท่ีผิวและปริมาตรของพีระมิด  กรวย  และทรงกลม  การน า
ความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวและปริมาตรของพีระมิด  กรวย และทรงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 ความน่าจะเป็น  เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม ความน่าจะเป็น การน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น  
ไปใช้ในชีวิตจริง 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ  อัตราส่วนตรีโกณมิติ การน าค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศา  
และ 60 องศา  ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็น
คุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ  พร้อม
ท้ังประหยัด อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

3.  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
ค 1.3  ม.3/3 
ค 2.1  ม.3/1 
ค 2.1  ม.3/2 
ค 2.2  ม.3/2 
ค 2.2  ม.3/3  
ค 3.2  ม.3/1 
รวมทั้งหมด  6  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 

 
4.3  คะแนนก่อนกลางภาค………25……………คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 – 4 ค 1.3 ม.3/3 ระบบสมการเชิงเส้น 
สองตัวแปร 

10 
 

 

-แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 
 

 

5 – 9  ค 2.2 ม.3/3 วงกลม 15 -แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 
 

 

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

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ค 1.3 ม.3/3 
ค 2.2 ม.3/3 

- ระบบสมการเชิง
เส้น 
สองตัวแปร 
- วงกลม 
 

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

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

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11 – 14    ค 2.1 ม.3/1 
ค 2.1 ม.3/2 

พีระมิด กรวย และ
ทรงกลม 

10 -แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

 

15 – 17  ค 3.2 ม.3/1 ความน่าจะเป็น 5 -แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

 

17 – 19  ค 2.2 ม.3/2 อัตราส่วนตรีโกณมิติ 10 -แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค...........30........  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ค 2.1 ม.3/1 
ค 2.1 ม.3/2 
ค 3.2 ม.3/1 
ค 2.2 ม.3/2 

 

- พีระมิด กรวย และ
ทรงกลม 
- ความน่าจะเป็น 
- อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ       
4 ตัวเลือก จ านวน......24.......ข้อ 

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

              
         4.6 ชิ้นงาน  สรุปสูตรคณิตศาสตร์    
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

- ระบบสมการเชิงเส้น 
สองตัวแปร 
- วงกลม 
- พีระมิด กรวย และทรงกลม 
- ความน่าจะเป็น 
- อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

1. ความถูกต้อง
ของเนื้อหา 
2. ความน่าสนใจ 
3. ความคิด
สร้างสรรค์ 

งานกลุ่ม 
2 – 3 คน 

1  สัปดาห์ท่ี 17 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 
1. ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6                                  รหัสวิชา ค23202  
   จ านวนชั่วโมง   2  ชั่วโมง/สัปดาห์     40 ชั่วโมง/ภาคเรียน            จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
   ครูผู้สอน   นางสาวเนาวรัตน์  ขจิตจรรยา 
 
2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
ของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร  การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหา 

วงกลม   วงกลม  คอร์ดและเส้นสัมผัส  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 
 พีระมิด กรวย และทรงกลม  การหาพื้นท่ีผิวและปริมาตรของพีระมิด  กรวย  และทรงกลม  การน า
ความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวและปริมาตรของพีระมิด  กรวย และทรงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ความน่าจะเป็น  เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม  ความน่าจะเป็น การน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น 
ไปใช้ในชีวิตจริง 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ  อัตราส่วนตรีโกณมิติ การน าค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศา  
และ 60 องศา  ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ ส่ิงต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค์  รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ    มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง  สามารถบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง  2 
เงื่อนไข 4 มิติ    พร้อมท้ังประหยัด อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้ 
2. เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ 

3. หาพื้นท่ีผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลมได้ 
4. หาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลมได้ 
5. เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่ม และหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ได้ 
6. ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาได้ 

      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 คะแนนก่อนกลางภาค   25   คะแนน 

 

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ข้อท่ี 1 
ข้อท่ี 2 

 

- ระบบสมการเชิงเส้น 
  สองตัวแปร 
- วงกลม 
 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

    จ านวน 16 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย  

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

 
 

  

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 – 4 ข้อท่ี 1 แกร้ะบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรได้ 
 

ระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปร 

10 
 

-แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

หนังสือเรียน 
ห้องเรียนออนไลน ์

5 – 9  ข้อท่ี 2 เข้าใจและใช้ทฤษฎีบท
เกี่ยวกับวงกลมในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ได้ 
 

วงกลม 15 -แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

หนังสือเรียน 
ห้องเรียนออนไลน ์
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4.4 คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 

 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ข้อท่ี 3 
ข้อท่ี 4 
ข้อท่ี 5 
ข้อท่ี 6 

 

- พีระมิด กรวย  
  และทรงกลม 
- ความน่าจะเป็น 
- อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

    จ านวน 24 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย  

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

 
 

4.6 ชิ้นงาน  สรุปสูตรคณิตศาสตร์ ม.3 ภาคเรียนที่ 2 
 

 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11 – 13    ข้อท่ี 3 หาพื้นท่ีผิวของพีระมิด กรวย 
และทรงกลมได้ 
ข้อท่ี 4 หาปริมาตรของพีระมิด กรวย 
และทรงกลมได้ 

พีระมิด กรวย  
และทรงกลม 

10 -แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

หนังสือเรียน 
ห้องเรียนออนไลน ์

14 – 16  ข้อท่ี 5 เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่ม 
และหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
ได้ 

ความน่าจะเป็น 5 -แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

หนังสือเรียน 
ห้องเรียนออนไลน ์

17 – 19   ข้อท่ี 6 ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน
ตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาได้ 

อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ 

10 -แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

หนังสือเรียน 
ห้องเรียนออนไลน ์

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ

ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

- ระบบสมการเชิงเส้น 
  สองตัวแปร 
- วงกลม 
- พีระมิด กรวย และทรงกลม 
- ความน่าจะเป็น 
- อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

1. ความถูกต้อง
ของเนื้อหา 
2. ความน่าสนใจ 
3. ความคิด
สร้างสรรค์ 

งานกลุ่ม 
2 – 3 
คน 

1  สัปดาห์ท่ี 17 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 
1. ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เข้มข้น 6            รหัสวิชา ค23204  

จ านวนชั่วโมง   3  ช่ัวโมง/สัปดาห์    60 ชั่วโมง/ภาคเรียน      จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-2     
ครูผู้สอน          นางสาวดวงกมล   ลิภูนนท์ 

 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

ของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

ระบบสมการ  การแก้ระบบสมการสองตัวแปรท่ีมีดีกรีไม่เกินสอง  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบ 
สมการสองตัวแปรท่ีมีดีกรีไม่เกินสอง 

การให้เหตุผลทางเรขาคณิต  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการให้เหตุผล  สมบัติเกี่ยวกับวงกลม  การให้
เหตุผลเกี่ยวกับการสร้างรูปเรขาคณิต 

เศษส่วนของพหุนาม  เศษส่วนของพหุนาม  การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วนของพหุนาม  
การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนพหุนาม 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์  และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  รวมท้ัง
เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ    มีความรับผิดชอบ  

มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง  สามารถบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง  2 เงื่อนไข 4 
มิติ  พร้อมท้ังประหยัด อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

 
3. ผลการเรียนรู้ 

1.   แก้ระบบสมการสองตัวแปรท่ีมีดีกรีไม่เกินสองได้ 
2.   อธิบายเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิตได้ 
3.   ใช้สมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการให้เหตุผลได้ 
4.   บวก  ลบ  คูณ หาร เศษส่วนของพหุนามได้ 
5.   แก้สมการเศษส่วนของพหุนามได้ 

 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้  
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1   คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

 

4.3  คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ข้อท่ี 1 
ข้อท่ี 2 
ข้อท่ี 3 

 

-ระบบสมการ 
-การให้เหตุผลทาง
เรขาคณิต 
 
 

20 
 
 

- แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

   จ านวน  20  ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น 

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

 

4.4  คะแนนหลังกลางภาค  30  คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 – 4  ข้อท่ี 1 -ระบบสมการ 
 

15 
 

-แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรู ้

5 – 9 ข้อท่ี 2 
ข้อท่ี 3 

 

-การให้เหตุผลทาง
เรขาคณิต 

 

10 
 

-แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรู ้

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

11 – 19 ข้อท่ี 4 
ข้อท่ี 5 

 

-เศษส่วนพหุ
นาม 

25 
 
 

-แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 
 

- เอกสาร
ประกอบการ

เรียนรู ้
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4.5  คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ข้อท่ี 4 
ข้อท่ี 5 

 

-เศษส่วนพหุนาม 30 
 
 

- แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

  จ านวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น 

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

 

4.6  ชิ้นงาน  สรุปสูตรคณิตศาสตร์ ม. 3 ภาคเรียนที่ 2 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ

ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

-ระบบสมการ 
-การให้เหตุผลทางเรขาคณิต 
-เศษส่วนของพหุนาม 

1. ความถูกต้อง
ของเนื้อหา 
2. ความน่าสนใจ 
3. ความคิด
สร้างสรรค์ 

งานกลุ่ม 
2 – 3 
คน 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 
1. ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์สร้างเสริม 6                                 รหัสวิชา ค23206  
   จ านวนชั่วโมง   1  ชั่วโมง/สัปดาห์     20 ชั่วโมง/ภาคเรียน            จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4-13 
   ครูผู้สอน   นางศิรินทร์  เอี่ยมเจริญ, นางสาวเนาวรัตน์  ขจิตจรรยา, นางสาวสุภาวดี  แรกต้ัง,  
                นางกาญจนา  ชิดสิน, นางสาวดลณัชฐ์  มนต์ศรัณย์, นายธีรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
 
2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
ของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร  การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหา 

วงกลม   วงกลม  คอร์ดและเส้นสัมผัส  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 
 พีระมิด กรวย และทรงกลม  การหาพื้นท่ีผิวและปริมาตรของพีระมิด  กรวย  และทรงกลม  การน า
ความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวและปริมาตรของพีระมิด  กรวย และทรงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ความน่าจะเป็น  เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม  ความน่าจะเป็น การน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น 
ไปใช้ในชีวิตจริง 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ  อัตราส่วนตรีโกณมิติ การน าค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศา  
และ 60 องศา  ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ ส่ิงต่ างๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค์  รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ    มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง  สามารถบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง  2 
เงื่อนไข 4 มิติ    พร้อมท้ังประหยัด อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้ 
2. เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ 

3. หาพื้นท่ีผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลมได้ 
4. หาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลมได้ 
5. เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่ม และหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ได้ 
6. ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาได้ 

      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 คะแนนก่อนกลางภาค   25   คะแนน 

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ข้อท่ี 1 
ข้อท่ี 2 

 

- ระบบสมการเชิงเส้น 
  สองตัวแปร 
- วงกลม 
 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

    จ านวน 16 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย  

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

 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 – 4 ข้อท่ี 1 แกร้ะบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรได้ 

ระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปร 

10 
 

-แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

หนังสือเรียน 
ห้องเรียนออนไลน ์

5 – 9  ข้อท่ี 2 เข้าใจและใช้ทฤษฎีบท
เกี่ยวกับวงกลมในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ได้ 
 

วงกลม 15 -แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

หนังสือเรียน 
ห้องเรียนออนไลน ์



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 28 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

 
4.4 คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 

 
 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ข้อท่ี 3 
ข้อท่ี 4 
ข้อท่ี 5 
ข้อท่ี 6 

 
 

- พีระมิด กรวย  
  และทรงกลม 
- ความน่าจะเป็น 
- อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

    จ านวน 24 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย  

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

 

4.6 ชิ้นงาน  สรุปสูตรคณิตศาสตร์ ม.3 ภาคเรียนที่ 2 
 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11 – 13    ข้อท่ี 3 หาพื้นท่ีผิวของพีระมิด กรวย 
และทรงกลมได้ 
ข้อท่ี 4 หาปริมาตรของพีระมิด กรวย 
และทรงกลมได้ 

พีระมิด กรวย  
และทรงกลม 

10 -แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

หนังสือเรียน 
ห้องเรียนออนไลน ์

14 – 16  ข้อท่ี 5 เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่ม 
และหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
ได้ 

ความน่าจะเป็น 5 -แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

หนังสือเรียน 
ห้องเรียนออนไลน ์

17 – 19   ข้อท่ี 6 ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน
ตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาได้ 

อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ 

10 -แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

หนังสือเรียน 
ห้องเรียนออนไลน ์

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ

ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

- ระบบสมการเชิงเส้น 
  สองตัวแปร 
- วงกลม 
- พีระมิด กรวย และทรงกลม 
- ความน่าจะเป็น 
- อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

1. ความถูกต้อง
ของเนื้อหา 
2. ความน่าสนใจ 
3. ความคิด
สร้างสรรค์ 

งานกลุ่ม 
2 – 3 
คน 

1  สัปดาห์ท่ี 17 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 
1. ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ 6            รหัสวิชา ค23208  

จ านวนชั่วโมง  1  ชั่วโมง/สัปดาห์    20 ชั่วโมง/ภาคเรียน      จ านวน 0.5  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ครูผู้สอน    นายธีรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 
2. ค าอธิบายรายวิชา    

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
ศึกษาล าดับเลขหลายจ านวน ท่ีถูกน ามาเรียงล าดับกันภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีแน่นอนเพื่อสามารถน าไปใช้

ในชีวิตจริง รวมท้ังสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับแบบรูปต่าง ๆ เพื่อหาความสัมพันธ์นอกเหนือจากตัวเลขหรือ
จ านวน โดยเชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์คือความสามารถในการเข้าใจ คิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผล ความสามารถเหล่านี้เป็นความสามารถพื้นฐานท่ีใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งมักจะเป็น
แบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถเกี่ยวกับการสังเกต คิด วิเคราะห์ และเช่ือมโยงส่ิงท่ีเหมือนหรือต่างกันเข้า
ด้วยกันอย่างมีเหตุผล ซึ่งจะประกอบด้วยชุดตัวเลข หรือรูปทรงเรขาคณิต หรือรูปของวัตถุ ท่ีจัดวางอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์ใดกฎเกณฑ์หนึ่ง ให้นักเรียนสังเกต คิด และวิเคราะห์ เพื่อหากฎเกณฑ์นั้น เรียกส่ิงเหล่านี้ว่า แบบรูป
และความสัมพันธ์   
           และเพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของล าดับเลขคณิตต่าง ๆ 
2. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงเรขาคณิต และรูปแบบอื่น ๆ  
รวมทั้งหมด 2 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 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ข้อท่ี 1 ความสัมพันธ์ระหว่างชุด
ตัวเลข 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก  

    จ านวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย  

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

 

4.4  คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 

 

4.5  คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 ข้อท่ี 2 

 
 

 

- ความสัมพันธ์
ระหว่างจ านวนและ
แบบรูป  

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก  

    จ านวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย  
- (เช่น แสดงวิธีท า/เติมค า/อื่นๆ)  

จ านวน 2 ข้อ 

  

4.6 ชิ้นงาน  - 
  

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 – 9 ข้อท่ี 1 
 

ล าดับ 25 
 

-แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

Google sites          
Google 
Classroom 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
11 – 13    ข้อท่ี 2 - ความสัมพันธ์รูปทรง

เรขาคณิต 
25 -แบบฝึกหัด 

-แบบทดสอบ 
Google sites          
Google 
Classroom 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 
1. ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 6                                          รหัสวิชา ว 23103 

จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                    จ านวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   วิทยาศาสตร์และทคโนโลยี                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-2,3/4-13 
ครูผู้สอน  นางสมร เอกจีน, นายมงคล ประเสริฐสังข์, นางสาวณัฐรดา ไชยสมร,นางสาวจิราพร หมอบอก 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศ รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมชีีวิตกับ
ส่ิงมีชีวิตรูปแบบต่าง ๆ แบบจ าลองในการอธิบายการถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร ความสัมพันธ์ของผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ การสะสมสารพิษในส่ิงมีชีวิตในโซ่อาหาร การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
รวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้แบบจ าลองและสมการข้อความ กฎทรงมวล 
ปฏิกิริยาดูดความร้อน และปฏิกิริยาคายความร้อน จากการเปล่ียนแปลงพลังงานความร้อนของปฏิกิริยา ปฏิกิริยา
การเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ และอธิบายปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้สารสนเทศ 
รวมท้ังเขียนสมการข้อความแสดงปฏิกิริยา ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
และยกตัวอย่างวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมีท่ีพบในชีวิตประจ าวัน วิธีแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย   
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การ
แก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   

3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ว 1.1 ม.3/1-6  
ว 1.3 ม.3/1-11 
ว 2.1 ม.3/3-8 

  รวม 25 ตัวชี้วัด 
 
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน 

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

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1-9 ว 1.1 ม.

3/1-6 
ว 1.1 ม.
3/9-11 
 
ว 1.3 ม.
3/1-8 

1. ชีวิตกับระบบ
นิเวศ 
 
 

2. พันธุกรรมกับ
ส่ิงมีชีวิต 

10 
 
 
 

15 
 

- แบบทดสอบก่อนเรียน 
- แบบทดสอบเรียนระหว่าง
เรียน 
- แบบทดสอบเรียนหลังเรียน 
- การตอบค าถามระหว่าง
เรียน 
- การปฏิบัติกิจกรรมการ
สืบค้น การทดลอง 
- การอภิปรายรายบุคคล และ
อภิปรายกลุ่ม 

- PowerPoint 
- ใบงาน 
- หนังส่ือเรียน
วิทยาศาสตร์  
- เว็ปไซต์ต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง 
- อุปกรณ์ในการ
ทดลอง 
- วิดิโอโรคทางพันธุ
ศาสตร์ 
 

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 ว 1.1 ม.3/1-

6 
ว 1.1 ม.3/9-
11 
 
ว 1.3 ม.3/1-
8 

1. ชีวิตกับระบบ
นิเวศ 
 

 
2. พันธุกรรมกับ
ส่ิงมีชีวิต 

10 
 

 
 

10 
 

 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ 

 

 

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน 
 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
11-19 ว 2.1 ม.

3/1-2 
 
ว 2.1 ม.
3/3-8 

3. วัสดุท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
4. การเกิดปฏิกิริยา
เคมี 

10 
 

 
15 

 

- แบบทดสอบก่อนเรียน 
- แบบทดสอบเรียนระหว่าง
เรียน 
- แบบทดสอบเรียนหลังเรียน 
- การตอบค าถามระหว่าง

PowerPoint 
- ใบงาน 
- หนังส่ือเรียน
วิทยาศาสตร์ 
- เว็ปไซต์ต่าง ๆ ท่ี
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 
 
 

เรียน 
- การปฏิบัติกิจกรรมการ
สืบค้น การทดลอง 
- การอภิปรายรายบุคคล 
และอภิปรายกลุ่ม 

เกี่ยวข้อง 
- อุปกรณ์ในการ
ทดลอง 
- วิดิโอการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 ว 2.1 ม.

3/1-2 
ว 2.1 ม.
3/3-8 
 

3. วัสดุท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
4. การเกิดปฏิกิริยาเคมี 

10 
20 

 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ 

 
        4.6 ชิ้นงาน 3 ชิ้น  

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ว 1.3 ม.3/1-11 
ว 2.1 ม.3/1-2 
 
ว 2.1 ม.3/3-8 

1.ใบงานพันธุศาสตร์ 
2.ใบงานวัสดุใน
ชีวิตประจ าวัน 
3.ใบงานปฏิกิริยาเคมี 

ใบงาน 
ใบงาน 

 
ใบงาน 

1 
1 

 
1 

 

เมื่อจบ
บทเรียน 
เมื่อจบ
บทเรียน 

 
เมื่อจบ
บทเรียน 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1. ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 6                                      รหัสวิชา ว 23103 
 จ านวนชั่วโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                   จ านวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
 ครูผู้สอน  นางสาวจิราพร หมอบอก 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน และค านวณปริมาณท่ี

เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า การวัดปริมาณทางไฟฟ้า ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบอนุกรมและแบบขนาน แผนภาพ
วงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนาน การท างานของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย ค านวณ
พลังงานไฟฟ้า เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยน าเสนอวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย  อธิบายการ
เกิดคล่ืนและบรรยายส่วนประกอบของคล่ืน คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ตระหนักถึง
ประโยชน์และอันตรายจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าโดยน าเสนอการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และอันตรายจากคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน กฎการสะท้อนของแสง การเคล่ือนท่ีของแสง ภาพจากกระจกเงา การหักเหของ
แสง การกระจายแสงของแสงขาว การเกิดภาพจากเลนส์ ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับแสง และการท างานของทัศน
อุปกรณ์ ความสว่างท่ีมีต่อดวงตา วัดความสว่างของแสง การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง 
แบบจ าลองท่ีอธิบายการเกิดฤดู และการเคล่ือนท่ีปรากฏของดวงอาทิตย์ แบบจ าลองท่ีอธิบายการเกิดข้างขึ้น
ข้างแรม การเปล่ียนแปลงเวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์ และการเกิดน้ าขึ้นน้ าลง การใช้ประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศ   
 โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การ
แก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   

 

3. ตัวชี้วัดรายวิชา 
 ว 2.3 ม.3/1-21 
 ว 3.1 ม.3/1-4 

รวมทั้งหมด 25 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 
สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1-9 ว 2.3 ม.3/1-9 

 
1. ไฟฟ้ากระแส 
 

15 
 

ใบงาน 
สอบประจ าบท 

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

 ว 2.3 ม.3/10-12 2. คล่ืน 10 ใบงาน 
สอบประจ าบท 

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ว 2.3 ม.3/1-9 
 
ว 2.3 ม.3/10-
12 

1. ไฟฟ้า
กระแส 
 
2. คล่ืน 

10 
 

10 
 

 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ 

 

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-19 ว 2.3 ม.3/13-
21 

3. แสง 15 
 

ใบงาน 
สอบประจ าบท 

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

 ว 3.1 ม.3/1-4 
 

4. ระบบสุริยะและเทคโนโลยี
อวกาศ 

10 
 

ใบงาน 
สอบประจ าบท 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 ว 2.3 ม.

3/13-21 
ว 3.1 ม.3/1-
4 
 

3. แสง 
4. ระบบสุริยะและ
เทคโนโลยีอวกาศ 

20 
10 

 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

              
          4.6 ชิ้นงาน - 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1. ชื่อรายวิชา  วิทยาการค านวณ 3     รหัสวิชา ว 23104  
 จ านวนชั่วโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน   จ านวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
 ครูผู้สอน  นางสาวณัฎปัณณิกา เอี่ยมต้นวงศ์,นายสิทธิ อารีพงษ์ 
2. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาข้ันตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Internet of Things (IoT)การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนา 
แอปพลิเคชัน ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผล ซอฟต์แวร์หรือ
บริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีใช้ในการจัดการข้อมูล การประเมินการความน่าเช่ือถือของข้อมูล การสืบค้นหาแหล่งต้น
ตอของข้อมูลเหตุผลวิวัติ ผลกระทบจากข่าวสารท่ีผิดพลาด การรู้เท่าทันส่ือ กฎหมายท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การ
ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม 
 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก และน าเสนอการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพออกแบบและเขียนโปรแกรม  
 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ว. 4.2  ม.3/1-4 
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

 4.2 คะแนนก่อนกลางภาค  25  คะแนน 
สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1 – 4 
5 - 9 

ว. 4.2  ม.3/1 
ว. 4.2  ม.3/2 
 

1 
2 

10 
15 

- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
- ช้ินงาน 
 

- PowerPoint 
- หนังสือเรียน 
- Google Classroom 
- ห้องเรียนออนไลน ์
Google Site 
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4.3  คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ว. 4.2  ม.
3/1 

ว. 4.2  ม.
3/2 

 

1 
2 

20  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน  30 ข้อ 

 แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีท า/เติมค า/
อื่นๆ)  จ านวน 1 ข้อ 

 
4.4  คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11- 19 ว. 4.2  ม.3/1-4 
 

3 - 4 25 - ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
- ช้ินงาน 
 

- หนังสือเรียน 
- PowerPoint 
- Google Classroom 
- Google site 

 
4.5 คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ว. 4.2 
 

 
ม.3/1-4 

 

1 - 4 30  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน40 
ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย  
(เช่น แสดงวิธีท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน  2 ข้อ 

          
4.6  ชิ้นงาน  การพัฒนาแอปพลิเคชัน Internet of Things (IoT) 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

4 อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพส่ิง 
(Internet of Things) 

ตรวจช้ินงาน
ตามสภาพจริง 

เป็น
โปรแกรม 

1 1 สัปดาห์สุดท้ายก่อน
สอบปลายภาค 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1. ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6      รหัสวิชา ว23202 
 จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-2 
 ครูผู้สอน นางสาวธิดารัตน์ ขะแมสันเทียะ 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา  

 ศึกษา อธิบายและวิเคราะห์ งานของแรงคงตัว ก าลังเฉล่ีย พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล กฎการ
อนุรักษ์พลังงานกล ประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่าย ความร้อนท่ีท าให้สสารเปล่ียน
อุณหภูมิ ความร้อนท่ีท าให้สสารเปล่ียนสถานะ และความร้อนท่ีเกิดจากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 
การสะท้อนของแสงท่ีผิววัตถุตามกฎการสะท้อน การน าความรู้เรื่องการสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบ และ
กระจกเงาทรงกลมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหัก
เห ความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดของแสง ภาพท่ีเกิด
จากเลนส์บาง การน าความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกี่ยวกับแสง 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูลการอภิปราย การวิเคราะห์ 
การเปรียบเทียบ การส ารวจตรวจสอบ การฝึกทักษะการคิดการแก้ปัญหา การทดลองและการน าเสนอข้อมูล  

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมท้ัง
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการส่ือสาร 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม
ท่ีเหมาะสม 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์ และค านวณงานของแรงคงตัวจากสมการ งานท่ีเกิดขึ้นจากแรงลัพธ์ รวมท้ังอธิบาย  
และ ค านวณก าลังเฉล่ีย 

2. อธิบาย และค านวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล  
  3. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมท้ังวิเคราะห์ และค านวณปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ  
การเคล่ือนท่ีของวัตถุในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 

4. อธิบายการท างาน ประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิดรวมท้ัง
ค านวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกล 

5. อธิบาย และค านวณความร้อนท่ีท าให้สสารเปล่ียนอุณหภูมิ ความร้อนท่ีท าให้สสารเปล่ียนสถานะ และ 
ความร้อนท่ีเกิดจากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 
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6. ทดลอง และอธิบายการสะท้อนของแสงท่ีผิววัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและค านวณ
ต าแหน่งและขนาดภาพของวัตถุเมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลมรวมท้ัง  อธิบายการน า
ความรู้เรื่องการสะท้อนของแสงประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 7.  ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห รวมท้ังอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดของแสงและค านวณ
ปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 8. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาต าแหน่ง ขนาด ชนิดของภาพ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมท้ังค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ี เกี่ ยวข้อง  และ 
อธิบายการน าความรู้เรื่องการหักเหของแสงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 9. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็น  ท้องฟ้าเป็นสี
ต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่างกัน 
 10. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี การผสมแสงสี  และความผิดปกติใน
การมองเห็นสี   

 รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
 
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน 

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

 4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1-6 1-4 งานและพลังงาน 15 1. แบบฝึกหัด 

2. แบบทดสอบ 
 

1. เอกสาร 
ประกอบการเรียน 
2. google classroom 
3. google site 

7-9 5 พลังงานความร้อน 10 1. แบบฝึกหัด 
2. แบบทดสอบ 
 

1. เอกสาร 
ประกอบการเรียน 
2. google classroom 
3. google site 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 
 

1-5 งานและ
พลังงาน 
พลังงาน
ความร้อน 

20  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ 

 แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 2 ข้อ 

 
 4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
11-19 6-10 แสงและการมองเห็น 25 1. แบบฝึกหัด 

2. แบบทดสอบ 
3. ช้ินงาน 

1. เอกสาร 
ประกอบการเรียน 
2. google classroom 
3. google site 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 
 
 

6-10 แสงและการ
มองเห็น 

30  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 25 ข้อ 

 แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 2 ข้อ 

        
 4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือผล

การเรียนรู้/บูรณาการ 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน 
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

แสงและการมองเห็น 
ผลการเรียนรู้ที่ 6-10 

 

ประเมินผลจาก 
- ความถูกต้อง 
- ความคิด
สร้างสรรค์ 
- การตรงต่อ
เวลา 

แผนผัง
ความคิด 

1 - สัปดาห์
ท่ี  
18 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์สร้างเสริม 6      รหัสวิชา ว 23206 
 จ านวนชั่วโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  
 ครูผู้สอน นางสาวจิราพร หมอบอก 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษา วิเคราะห การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง แบบจ าลองท่ีอธิบายการเกิด
ฤดู และการเคล่ือนท่ีปรากฏของดวงอาทิตย์ แบบจ าลองท่ีอธิบายการเกิดข้างขึ้นข้างแรม การเปล่ียนแปลงเวลา
การขึ้นและตกของดวงจันทร์ และการเกิดน้ าขึ้นน้ าลง การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ ศึกษา วิเคราะห์ 
กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน และค านวณปริมาณท่ีเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า การวัดปริมาณทางไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัว
แบบอนุกรมและแบบขนาน แผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนาน การท างานของ
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย ค านวณพลังงานไฟฟ้า เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยน าเสนอวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัดและปลอดภัย อธิบายการเกิดคล่ืนและบรรยายส่วนประกอบของคล่ืน คล่ืนแม่เหล็ กไฟฟ้าและ
สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าโดยน าเสนอการใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และอันตรายจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน กฎการสะท้อนของแสง การ
เคล่ือนท่ีของแสง ภาพจากกระจกเงา การหักเหของแสง การกระจายแสงของแสงขาว การเกิดภาพจากเลนส์ 
ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับแสง และการท างานของทัศนอุปกรณ์ ความสว่างท่ีมีต่อดวงตา วัดความสว่างของแสง
   
 โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย   
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การ
แก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม    
3. ผลการเรียนรู้ 
 1.อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงจากสมการ F = (Gm1m2)/r2 
 2.อธิบายการเกิดฤดู และการเคล่ือนท่ีปรากฏของดวงอาทิตย์ 
 3.อธิบายการเกิดข้างขึ้น ข้างแรม การเปล่ียนแปลงเวลาการขึ้นและตก ของดวงจันทร์ และการเกิดน้ าขึ้น 
น้ าลง 
 4.วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบอนุกรม
และแบบขนานจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 5.เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนาน 
 6.บรรยายการท างานของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
 7.เขียนแผนภาพและต่อช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า 
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 8.อธิบายและค านวณพลังงานไฟฟ้าโดยใช้สมการ W = Pt รวมท้ังค านวณค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
บ้าน 
 9.ตระหนักในคุณค่าของการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยน าเสนอวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ
ปลอดภัย 
 10.อธิบายคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
 11.ตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าโดยน าเสนอการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
และอันตรายจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 
 12.เขียนแผนภาพการเคล่ือนท่ีของแสง แสดงการเกิดภาพจากกระจกเงา 
 13.อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสท่ีแตกต่างกัน และอธิบายการกระจายแสงของแสง
ขาวเมื่อผ่านปริซึมจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 14.เขียนแผนภาพการเคล่ือนท่ีของแสงแสดงการเกิดภาพจากเลนส์บาง 
 15.อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับแสง และการท างานของทัศนอุปกรณ์จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
 16.เขียนแผนภาพการเคล่ือนท่ีของแสง แสดงการเกิดภาพของทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตา 
 17.อธิบายผลของความสว่างท่ีมีต่อดวงตาจากข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้น 
 18.ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่อง ความสว่างของแสงท่ีมีต่อดวงตา โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
และเสนอแนะการจัดความสว่างให้เหมาะสมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 

รวมทั้งหมด 18 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 

1-8 4-9 1.ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

10 ใบงาน 
สอบประจ าบท 

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

9  10-11 2. คล่ืน 15 ใบงาน (10 
คะแนน) 

สอบประจ าบท  
(5 คะแนน) 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10  
 
 
 

4-9 
10-11 

1.ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  
2.คล่ืน 

20 1. แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
30 ข้อ  

แบบทดสอบอัตนัย 4 ข้อ 

 
4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-16 12-18 3. แสงและการมองเห็น 15 ใบงาน (10 
คะแนน) 

สอบประจ าบท  
(5 คะแนน) 

เว็บไซต์ 
 Google 

Classroom 
 Google site  
 Google.com 

หนังสือเรียน 
17-19 1-3 4. ดาราศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
10 ใบงาน (5 

คะแนน) 
สอบประจ าบท  

(5 คะแนน) 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 
 

12-18 
1-3 

3. แสงและการมองเห็น 
4. ดาราศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

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 6     รหัสวิชา ว 23208  
 จ านวนชั่วโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน   จ านวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
 ครูผู้สอน  นางสาวณัฎปัณณิกา เอี่ยมต้นวงศ์,นายสิทธิ อารีพงษ์ 
 
2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Mobile Application คุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
เพื่อใช้งานด้านการพัฒนา Mobile Application มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนา Mobile 
Application มีความรู้ในการสร้าง Mobile Application ด้วยโปรแกรม Kodular การใช้เมนูค าส่ังการน าเทคนิค
ต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไขและปรับปรุงช้ินงานโปรแกรม โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี เห็นคุณค่าของการน า
เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน มีจินตนาการคิดสร้างสรรค์ช้ินงานและแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
           เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ  เกิดความรู้  ความคิด  ความ
เข้าใจ  เกี่ยวกับโปรแกรมสร้าง Mobile Application ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อีก
ท้ังยังเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพได้  รวมท้ังพัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าการเรียนรู้  มีความ
รับผิดชอบมีวินัย  มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ มีจิตสาธารณะและมีสัมมาคารวะ 

 
3. ผลการเรียนรู้ 

1.  เพื่อเรียนรู้และอธิบายความรู้พื้นฐานของโปรแกรม สร้าง Mobile Application ได้ 
2.  นักเรียนสามารถใช้งานโปรแกรม Kodular ได้ 
3.  นักเรียนสามารถสร้าง Mobile Application ท่ีได้รับมอบหมายได้ 
4.  นักเรียนสามารถเผยแพร่ Mobile Application ได้ 

รวมทั้งหมด 4 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 
สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1 – 4 
5 - 9 

1 
2 

 

1 
2 

10 
15 

- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
- ช้ินงาน 
 

- PowerPoint 
- หนังสือเรียน 
- Google Classroom 
- ห้องเรียนออนไลน ์
Google Site 

 
4.3  คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1-2 
 

1 
2 

20  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน  30 ข้อ 

 แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีท า/เติมค า/
อื่นๆ)  จ านวน 1 ข้อ 

 
4.4  คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11- 19 3-4 3 - 4 25 - ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
- ช้ินงาน 
 

- หนังสือเรียน 
- PowerPoint 
- Google Classroom 
- Google site 

 
4.5 คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 1-4 1 - 4 30  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน40 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย  
(เช่น แสดงวิธีท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน  2 ข้อ 

       
    



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 47 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

4.6  ชิ้นงาน  การสร้าง Mobile Application ด้วยโปรแกรม Kodular 
หน่วยการเรียนรู้ 

หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

4. สร้าง Mobile Application 
ท่ีมีประโยชน์ 

ตรวจช้ินงาน
ตามสภาพจริง 

เป็น
โปรแกรม 

1 1 สัปดาห์สุดท้ายก่อน
สอบปลายภาค 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1. ช่ือรายวิชา อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น                                รหัสวิชา ว 23152 
    จ านวนชั่วโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                 จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    ครูผู้สอน  นางสมร เอกจีน 

 
2. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายของอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้าง หลักการท างาน สัญลักษณ์ ของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้นคือ ตัวต้านทาน ไดโอด  ตัวเก็บประจุ  ทรานซิสเตอร์  ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  อย่างง่ายท่ีมี
ทรานซิสเตอร์เป็นองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งตัว    
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น  ข้อมูล 
ทดลองและการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์และ  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ 
บูรณาการความรู้ต่าง ๆ   
 เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตามความเหมาะสมกับสภาพ ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และมุ่ง พัฒนาสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานของความพอเพียง 
มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

3.  ผลการเรียนรู้  
1. สืบค้น อธิบาย ความหมายของอิเล็กทรอนิกส์  
2. สืบค้นข้อมูล อธิบายหลักการท างาน สัญลักษณ์และประโยชน์ของตัวต้านทาน  
3. สืบค้นข้อมูล อธิบายหลักการท างาน สัญลักษณ์และประโยชน์ของไดโอด  
4. สืบค้นข้อมูล อธิบายหลักการท างาน สัญลักษณ์และประโยชน์ของตัวเก็บประจุ  
5. สืบค้นข้อมูล อธิบายหลักการท างาน สัญลักษณ์และประโยชน์ของทรานซิสเตอร์  
6. ทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นท่ีมีทรานซิสเตอร์เป็นส่วนประกอบ  

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้  
 

4.  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 4.1  คะแนนเต็ม  100   คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค   70 : 30  คะแนน 

คะแนนก่อนกลางภาค   25 คะแนน 
  คะแนนสอบกลางภาค   20 คะแนน 
  คะแนนหลังกลางภาค   25 คะแนน 
  คะแนนสอบปลายภาค  30 คะแนน 
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4.2  คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน 
 
สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1-9 1-3 

 
 

1-3 25 - ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
- ช้ินงาน 
 

- PowerPoint 
- หนังสือเรียน 
 

 
4.3  คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1-3 
 

1-3 20  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน  20 ข้อ 
 

 
4.4  คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11- 19 4-6 4-6 25 - ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
- ช้ินงาน 

- หนังสือเรียน 
- PowerPoint 

 
4.5 คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 4-6 4-6 30  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
30 ข้อ 
 

          
4.6  ชิ้นงาน  - 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา  สร้างแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ 2 (เลือกเสรี)  รหัสวิชา ว 23254 
 จ านวนชั่วโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน   จ านวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
 ครูผู้สอน  นายสิทธิ อารีพงษ์ 
2. ค าอธิบายรายวิชา 
 อธิบายความรู้เบ้ืองต้น ในการสร้างแอพพลิเคชัน ด้วยโปรแกรม Kodular การสร้างฟอร์ม การสร้าง
ฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรม Session การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล การสร้างโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน 
การอัพโหลดและเผยแพร่ผลงาน 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของการพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณ์มือถือด้วยภาษาและเทคโนโลยี
ยุคใหม่ท่ีทันสมัย การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือด้วยภาษาและเทคโนโลยียุคใหม่ เลือกใช้
เครื่องมือและโปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนา ออกแบบ สร้าง ทดสอบ และประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานหรือภาคธุรกิจ 
 โดยใช้กระบวนการท างาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อ
พัฒนาแอปพลิเคชันท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของ Mobile Application 
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา Mobile Application ด้วยโปรแกรม Kodular 
3. สามารถออกแบบแอปพลิเคชันอย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Kodular 
4. สามารถติดต้ังแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเข้าระบบปฏิบัติการ Android 

   รวมทั้งหมด 4 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 
 
สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1 – 2 
3 - 5 

ว. 4.2  ม.3/1 
ว. 4.2  ม.3/2 
 

1 
2 

10 
15 

- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
- ช้ินงาน 
 

- PowerPoint 
- Google Classroom 
- ห้องเรียนออนไลน ์
Google Site 

 
4.3  คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 

 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

6 ข้อ 1,2 
 

1 
2 

20  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน  40 ข้อ 

 
4.4  คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 

 
สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
7-9 ข้อ 1-4 3 – 4 25 - ใบงาน 

- แบบฝึกหัด 
- ช้ินงาน 
 

- PowerPoint 
- Google Classroom 
- ห้องเรียนออนไลน ์

Google Site 
 

4.5  คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 
 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

คะแนน นรูปแบบข้อสอบ 

10 ข้อ 1-4 1 - 4 30  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน30 ข้อ 
 
 

          
 
 



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 52 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

4.6  ชิ้นงาน  การพัฒนาแอปพลิเคชัน  
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

การเขียนโปรแกรม 
(MyFirstApp) 

ตรวจช้ินงาน
ตามสภาพจริง 

เป็น
โปรแกรม 

1 1 สัปดาห์สุดท้ายก่อน
สอบปลายภาค 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 

1. ชื่อรายวิชา  สังคมศึกษา 6      รหัสวิชา  ส23102           
    จ านวนชั่วโมงเรียน  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน          จ านวน  1  หน่วยกิต 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/13 

    ครูผู้สอน  นางเพชรินทร์   วงศ์ข้าหลวง ,   นางสาววรปภา  ริญญาธนันท์ , นางสาวจารุวรรณ  อุ่นอก           
 

2. ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาความแตกต่างของการกระท าความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง  การมีส่วนร่วมในการปกป้อง
คุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม ปัจจัยท่ีเกิด
ปัญหาความขัดแย้งในประเทศ การเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้งและการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข         
ในประเทศและสังคมโลก การปกครองแบบต่างๆ ท่ีใช้ในยุคปัจจุบันการเปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทย
กับประเทศอื่นๆ ท่ีมีการปกครองประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกต้ัง 
การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ประเด็นปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทย  

ศึกษากลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลใน
ระบบเศรษฐกิจ การแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐท่ีมีต่อบุคคลกลุ่มคนและ
ประเทศชาติ  บทบาทความส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะ              
เงินเฟ้อเงินฝืด ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางแก้ปัญหา สาเหตุและวิธีการกีดกันการค้าระหว่างประเทศ 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย การสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม การเผชิญ
สถานการณ์ การแก้ปัญหา การปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม 

 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีความสามารถในการส่ือสาร เห็นคุณค่าในการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การด ารงชีวิตประจ าวัน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติ
ตนในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ได้อย่างถูกต้อง สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี 
ความสุขในประเทศและสังคมโลก   
 
3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 ส2.2    ม.3/1,ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

 ส3.1    ม.3/1,ม.3/2, ม.3/3 

 ส3.2  ม.3/1,ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5,ม.3/6 

รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด 
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4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

    4.1  คะแนนเต็ม   100  คะแนน 

           สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค   70 : 30 คะแนน 

   คะแนนก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 

   คะแนนสอบกลางภาค  20 คะแนน 

   คะแนนหลังสอบกลางภาค 25  คะแนน 

   คะแนนสอบปลายภาค  30 คะแนน 
 

    4.2 คะแนนก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 
สื่อ/แหล่งการ

เรียนรู้ 

1-3 ส3.1     
ม.3/1    

กลไกราคาในระบบ
เศรษฐกิจ 

10 - แบบทดสอบก่อน
และหลังเรียน  
- กิจกรรมสมุด 
เล่มเล็ก 
(โตไปใช้เงินเป็น)  
 

- หนังสือเรียน 
- ห้องเรียนออนไลน ์

- Google 
Classroom 

- สืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต 

4-5 ส3.1    
ม.3/1-2 

เศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาประเทศ 

5 - แบบทดสอบก่อน 
และหลังเรียน  
- กิจกรรมสมุด 
เล่มเล็ก 
(โตไปใช้เงินเป็น)  
 

- หนังสือเรียน 

- Google 
Classroom 

- ห้องเรียนออนไลน ์
- สืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต 

6-8 ส3.2      
ม.3/1-2,         
ม.3/4-5 
 

บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลใน
การพัฒนาประเทศ 

5 - แบบทดสอบก่อน
และหลังเรียน  
 - กิจกรรมสมุด 
เล่มเล็ก 

(โตไปใช้เงินเป็น)  
 

- หนังสือเรียน 
- Google 
Classroom 

- ห้องเรียนออนไลน ์
- สืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต 

9 ส3.1      
ม.3/1-2  
ส3.2      
ม.3/1-2,                
ม.3/4-5 

 

ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ
กลางภาค 

 - กลไกราคาใน
ระบบ              
เศรษฐกิจ 

-เศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาประเทศ 

- บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาล
ในการพัฒนาประเทศ 

5 -สนทนา ซักถาม 
อภิปรายจาก 
สมุดกิจกรรมหนังสือ
เล่มเล็ก  

- หนังสือเรียน 

- สืบค้นจาก
อินเตอร์เน็ต 
-สมุดกิจกรรม
หนังสือเล่มเล็ก 
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   4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 
 
 
 
 

ส3.1      
ม.3/1-2  
ส3.2      
ม.3/1-2,  
ม.3/4 -5 
 

- กลไกราคาในระบบ              
เศรษฐกิจ 

- เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ประเทศ 

- บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลในการ
พัฒนาประเทศ 

20 - แบบทดสอบปรนัย 4 
ตัวเลือก  
  จ านวน 30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 2 
ข้อ 
 
 

 

4.4 คะแนนหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 
สื่อ/แหล่งการ

เรียนรู้ 

11-12 ส3.2      
ม.3/6   
 

การค้าและการลงทุน 

ระหว่างประเทศ 

10 - น าเสนอธุรกิจขนาดย่อม 
“หนูร้อยเงนิแสน”  

- หนังสือเรียน 

-  Google 
Classroom 

- ข่าว 
-สืบค้นจากอน
เตอร์เน็ต 
 

13-14 ส3.2      
ม.3/3   
 

การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 

5 - แบบทดสอบ 

ก่อนและหลังเรียน  
- สรุปข่าวการประชุมเอเปค 
 

- หนังสือเรียน 
- ส่ือออนไลน์  
- ข่าว 

15-16 ส2.2 

ม.3/1 

 ระบอบการเมืองการ
ปกครองในโลกปัจจุบัน 

5 - แบบทดสอบ 

ก่อนและหลังเรียน  
- เกมบิงโก “รอบรู้การเมือง
การปกครอง” 

- หนังสือเรียน 

- Google 
Classroom 

- ห้องเรียน
ออนไลน ์
-สืบค้นจาก
อินเตอร์เน็ต 

17-18 ส2/2 

ม. 3/3 

วัฒนธรรมไทย  
ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมสากล 

5 - แบบทดสอบ 

ก่อนและหลังเรียน  
- บุรณาการกับวิชา
ประวัติศาสตร์ 

-หนังสือเรียน 

-Google 
Classroom 

-ห้องเรียน
ออนไลน ์
-สืบค้นจาก
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 
สื่อ/แหล่งการ

เรียนรู้ 

อินเตอร์เน็ต 

19 ส3.2      
ม.3/3,3/6   
ส 2.2 

ม.3/1-2 

ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ
ปลายภาค 
- การค้าการลงทุน
ระหว่างประเทศ 
-การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 
-ระบอบการเมืองการ
ปกครองในโลกปัจจุบัน 

 -สนทนา ซักถาม อภิปราย 
ร่วมกันน าเสนอสรุปเนื้อหา
ในรูปแบบผังความคิด  

-หนังสือเรียน 
-สืบค้นจาก
อินเตอร์เน็ต 
-สมุดกิจกรรม
เล่มเล็ก 

    
 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ส3.2      
ม.3/3,3/6   
ส2.2 

ม.3/1,3/2 

- สอบปลายภาค 
 

30 - แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  
  จ านวน 60 ข้อ 
 

 
4.6 ชิ้นงาน  สมุดกิจกรรมเล่มเล็ก “โตไปใช้เงินเป็น” /น าเสนอธุรกิจขนาดย่อม “หนูน้อยเงนิแสน” 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
1. ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์ 6     รหัสวิชา ส 23106 
 จ านวนชั่วโมงเรียน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-13  
 ครูผู้สอน นางสาวพิมพ์ปวีณ์  มณีสวาท 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา   
 ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์  
พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยใน
สมัยรัตนโกสินทร์ บทบาทของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญและความมั่นคงของชาติ 
พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ทางด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศตามช่วงสมัยต่างๆ เหตุการณ์ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ท่ีมีผลต่อการพัฒนาชาติไทย โดยวิเคราะห์สาเหตุ 
ปัจจัย และผลของเหตุการณ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย 
และบทบาทของไทยในสังคมโลก  
  โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการน าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์สมัย
รัตนโกสินทร์ เกิดความรักความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  
 

3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  ส 4.3  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3  , ม.3/4   
 

รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 

1 - 9 ส 4.3 ม.3/1, 
ม.3/2, ม.3/4 

พัฒนาการของไทยใน
สมัยรัตนโกสินทร์ 

25 -  ใบงาน 
-  แบบทดสอบย่อย
ออนไลน ์

 

-  หนังสือแบบเรียน
รายวิชาประวัติศาสตร์ 
-  powerpoint 
- ห้องเรียน
classroom 
-  อินเตอร์เน็ต  
เว็บไซต์ต่าง ๆ 

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 ส 4.3 ม.3/1 , 

ม.3/2 ,ม.3/4 
พัฒนาการของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ 

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 4.3 ม.3/4 บทบาทของไทยในสังคม
โลก 

5 -  ใบงาน 
 

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

13 - 19 ส 4.3  
ม.3/3 

 

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

20 -  ใบงาน 
-  แบบทดสอบย่อย 
-  ป๊อปอพัภูมิปัญญา
ไทย 

 

-  หนังสือแบบเรียน
รายวิชา
ประวัติศาสตร์ 
-  powerpoint 
- ห้องเรียน
classroom 
-  อินเตอร์เน็ต  
เว็บไซต์ต่าง ๆ 
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 ส 4.3 ม.3/1 , ม.

3/2 ม.3/3 ,ม.3/4 
                                                                    

 

1. พัฒนาการของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ 
2. บทบาทของไทยในสังคมโลก 
3. ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยรัตนโกสินทร์  
 

20 
 
 

10 

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

 
4.6 ชิ้นงาน  ป๊อปอพัภูมิปัญญาไทย 
หน่วยการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ 

เก็บจากช้ินงาน   กลุ่ม 1  สัปดาห์ท่ี  
19  หลัง
เรียนจบ
หน่วยการ
เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาและ
วัฒนธรรม
ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์   
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 

1.   ชื่อรายวิชา  พระพุทธศาสนา 6      รหัสวิชา  ส 23104   
     จ านวนชั่วโมง  1  ช่ัวโมง/ สัปดาห์  20  ช่ัวโมง/ ภาคเรียน จ านวนหน่วยกิต  0.5  หน่วยกิต 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
     ครูผู้สอน  นางเพชรินทร์ วงศ์ข้าหลวง, นางอญัชลี  ไชยบรรดิษฐ์ 
2.  ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์ สังฆคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 ในเรื่องทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) ประกอบด้วย
ขันธ์ 5 (ไตรลักษณ์) สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ) ประกอบด้วย หลักกรรม (วัฏฏะ 3) ปปัญจธรรม 3 (ตัณหา , มานะ, 
ทิฏฐิ) นิโรธ (ธรรมท่ีควรรู้) ประกอบด้วย อัตถะ 3 มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) ประกอบด้วย มรรคมีองค์ 8 ปัญญา 3 
สัปปุริสธรรม 7 บุญกิริยาวัตถุ 3 อุบาสกธรรม 1 มงคล 38 (มีศิลปวิทยา พบสมณะ ฟังธรรมตามกาล สนทนาธรรม
ตามกาล) ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนา ตามหน้าท่ีของศาสนิกชนท่ีดี ศาสนพิธี 
พิธีกรรม ประวัติวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การเสนอแนวทางในการธ ารงรักษา
ศาสนาท่ีตนนับถือ การยอมรับความแตกต่างและวิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่น 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชน
และสังคม มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้                 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สมารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
สุข 
 
3.มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  ส 1.1  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/10  
  ส 1.2  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7 
 รวมทั้งหมด  10  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 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อแหล่งเรียนรู้ 

1-9 ส 1.1 
ม.3/6 

ม.3/7 

 

ส 1.2 
ม.3/1        
ม.3/2        
ม.3/3          

ม.3/6        
ม.3/7 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  
เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  
เรื่อง หน้าท่ีชาวพุทธ
และมารยาทชาวพุทธ 

 

25 -การตอบ
ค าถามในช้ัน
เรียน/ใบงาน 

-รายงานผลการ
สืบค้นข้อมูล
ตามประเด็นท่ี
ก าหนด 

-ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

-แบบทดสอบ
หลังเรียน 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
พระพุทธศาสนา  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
2. หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม  
3. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
4. บัตรภาพ 
5. ใบงาน 
6. กระดาษชาร์ต และอุปกรณ์
ประกอบการแสดง 
7. ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์ (Web 
Site) 

8. ห้องสมุดโรงเรียน 

9. ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา  

10. ห้องศูนย์บริการข้อมูล Resource 
Center 

11. ระบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(www.dlit.ac.th) 

12.ห้องเรียนออนไลน์ 
https://sites.google.com/view/kr
u-anchalee  

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ส 1.1 ม.3/6 

        ม.3/7 

         

 

ส 1.2 ม.3/1 

        ม.3/2 

        ม.3/3             

        ม.3/6 

        ม.3/7 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  
เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  
เรื่อง หน้าท่ีชาวพุทธและ
มารยาทชาวพุทธ 

 

 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  

4 ตัวเลือก จ านวน  30 ข้อ 15 คะแนน 

- แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ 5 
คะแนน 

 
4.4  คะแนนหลังเก็บหลังสอบกลางภาค  25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อแหล่งเรียนรู้ 

11-19 ส 1.2 ม.3/4                         

        ม.3/5     

         

 

 

ส 1.1 ม.3/10 

 

หน่วยการเรียนรู้
ท่ี 8  เรื่อง วัน
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และศาสนพิธี 

  

หน่วยการเรียนรู้
ท่ี 9  เรื่อง ศาสนา
กับการอยู่ร่วมกัน
ในประเทศไทย 

25 -การตอบ
ค าถามในช้ัน
เรียน/ใบงาน 

-การท า
กิจกรรมกลุ่ม 

-รายงานผล
การสืบค้น
ข้อมูลตาม
ประเด็นท่ี
ก าหนด 

-ช้ินงาน/

1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
พระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
2. หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม  
3. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
4. บัตรภาพ 
5. ใบงาน 
6. กระดาษชาร์ต และอุปกรณ์
ประกอบการแสดง 
7. ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์  
(Web Site) 

8. ห้องสมุดโรงเรียน 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อแหล่งเรียนรู้ 

ภาระงาน 

-แบบทดสอบ
หลังเรียน 

9. ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา  

10. ห้องศูนย์บริการข้อมูล Resource 
Center 

11. ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(www.dlit.ac.th) 

12. 12.ห้องเรียนออนไลน์ 
https://sites.google.com/view/kru-
anchalee 

 
4.5  คะแนนสอบปลายภาค  30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ส 1.2 ม.3/4                         

        ม.3/5     

 

 

 

ส 1.1 ม.3/10 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  
เรื่อง วันส าคัญทางพระ 

พุทธศาสนาและศาสนพิธี 

  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  
เรื่อง ศาสนากับการอยู่
ร่วมกันในประเทศไทย 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  

4 ตัวเลือก จ านวน  60 ข้อ 30 คะแนน 

 

 
  

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

หรือสาระการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้/ 

บูรณาการ 

 

วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  

หมายเหตุ 

 

ก าหนดเวลาส่ง
งาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ส 1.1 
ม.3/6 ม.3/7 เรื่องหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา 

ใช้เกณฑ์การประเมิน
ช้ินงาน 

ผัง
ความคิด 

1 งานเด่ียว  

 

สัปดาห์ท่ี7-8 ตรวจสอบความถูก
ต้องจากแบบฝึกหัด/
ใบงาน 

 

ใบงาน 

1 งานเด่ียว 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7ส 1.2 
ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/6 

ม.3/7  เรื่อง หน้าท่ีชาวพุทธ
และมารยาทชาวพุทธ 

ใช้เกณฑ์การประเมิน
ช้ินงาน 

รายงาน 1 งานกลุ่ม  

 

สัปดาห์ท่ี13-14 ตรวจสอบความถูก
ต้องจากแบบฝึกหัด/
ใบงาน 

 

ใบงาน 

1 งานเด่ียว 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ส 1.2  

ม.3/4  ม.3/5 เรื่อง วันส าคัญ
ทาง พระพุทธศาสนาและ 

ศาสนพิธี 

ใช้เกณฑ์การประเมิน
ช้ินงาน 

แผ่นพับ 1 งานกลุ่ม  

 

สัปดาห์ท่ี17-18 

 

 

ตรวจสอบความถูก
ต้องจากแบบฝึกหัด/
ใบงาน 

 

ใบงาน 

1 งานเด่ียว 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1.ชื่อรายวิชา  หน้าท่ีพลเมือง 3 รหัสวิชา ส23202 
  จ านวนชั่วโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                  จ านวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
  ครูผู้สอน  นางสาววรปภา  ริญญาธนันท์ 

 

2.ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาการมีส่วนร่วม การแนะน าผู้อื่นในอนุรักษ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทย การแสดงออก การแนะน า
ผู้อื่นและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อ เฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม การอนุรักษ์ สืบสาน 
ประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย การปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง และเป็น
แบบอย่างท่ีดี มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ การประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย์ หลักการทรงงาน 
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของห้องเรียน
และโรงเรียน สามารถตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการท าหน้าท่ีของบุคคลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ  การอยู่
ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ศึกษาแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้งในสังคม
พหุวัฒนธรรม  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบั ติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม 
และกระบวนการสร้างเจตคติ  
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง 
 
3. ผลการเรียนรู้ 

  1. มีส่วนร่วม แนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย  
  2. ปฏิบัติ แนะน าผู้อื่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละ  
  3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
              และภูมิปัญญาไทย 

  4. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา  และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  

  5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
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  7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการท าหน้าท่ีของบุคคล เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจ  

  8. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน  
  9. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง  
  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 
  คะแนนก่อนสอบปลายภาค  30  คะแนน 
 
4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลกาเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-5 ข้อท่ี 1-3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง ความเป็นไทย 

15 ตรวจให้คะแนน 
- การตอบค าถาม 
- การท าใบงาน 
- การท าแบบทดสอบ 

- หนังสือเรียน 
- ใบงาน 
- สืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต 

6-9 ข้อท่ี 4-5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง รักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์ 

10 

 

 

 

ตรวจให้คะแนน 
- การตอบค าถาม 
- การท าใบงาน 
- การท าแบบทดสอบ 

- หนังสือเรียน 
- ใบงาน 
- สืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต 
 

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 ข้อท่ี 1-5 - ความเป็นไทย 

- รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 ข้อท่ี 6-7 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  
เรื่อง ความเป็นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 

10 ตรวจให้คะแนน 
- การตอบค าถาม 
- การท าแบบทดสอบ 

- หนังสือเรียน 
- เกมส์ 
- สืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต 
- อื่นๆ 

14-17 ข้อท่ี 8-10 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
เรื่อง  เห็นคุณค่าของการอยู่
ร่วมกันในภูมิภาคต่าง ๆ  

   

10 ตรวจให้คะแนน 
- การตอบค าถาม 
- การท าใบงาน 
- การท าแบบทดสอบ 

- หนังสือเรียน 
- ใบงาน 
- สืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต 

18-19 ข้อท่ี 10 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 
เรื่อง ความมีวินัยในตนเอง 

5 ตรวจให้คะแนน 
- การตอบค าถาม 
- การท าใบงาน 
- การท าแบบทดสอบ 

- หนังสือเรียน 
- ใบงาน 
- สืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 ข้อท่ี 6-10 

 
- ความเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- ความปรองดอง สมานฉันท์ 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ   
4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ 

 
 
4.6 ชิ้นงาน   

  -  
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (Course Syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1. ชื่อรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา     รหัสวิชา พ 23102 
 จ านวนชั่วโมงเรียน   2  ช่ัวโมง/สัปดาห์  40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/13 
 ครูผู้สอน     นายชัยวัฒน์ ข าวิลัย     นางสาวจุฑามาศ จันนาวัน 

2. ค าอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาส่ือต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ผ่านส่ือส่งผลให้เกิดความรุนแรงน าไปสู่ 

ปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงสังคม การวิเคราะห์ส่ือท้ังด้านบวกและด้านลบเพื่อใช้ในการบริโภคท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง แต่เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ท าให้เกิดโรคต่างๆ ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของตนเอง ส่งผลกระทบ
ต่อครอบครัวสังคมและยังเป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุจราจร จึงควรหลีกเล่ียงการดื่มเครื่องด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์เพื่อการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข  
  โดยเน้นการช่วยฟื้นคืนชีพแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่มีอาการหัวใจหยุดเต้นและหยุด  
หายใจ ผู้ช่วยเหลือจะต้องได้รับการฝึกจนมีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิถี จึงจะสามารถช่วยผู้ป่วยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อันจะท าให้ผู้ป่วยรอดพ้นจากความตายได้  
  การเคล่ือนไหวร่างกายสามารถน าไปใช้สร้างเสริมสุขภาพได้ด้วยการเล่นเกม ท ากิจกรรมทาง  
กาย เล่นกีฬาซึ้งหากปฏิบัติเป็นประจ าจะสร้างเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง การเล่นกีฬาสากล แบบมีมารยาท
ในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา ปฏิบัติตนตามกฎกติกาและข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาท่ีเลือก 
และน าแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนในสังคม และสร้างสมรรถภาพให้แข็งแรง การท ากิจกรรม
นันทนาการเป็นกิจกรรมท่ีท าในเวลาว่างด้วยความสมัครใจ ก่อให้เกิดความสุข และควรมีกิจกรรมนนัทนาการท่ี
ชอบอย่างน้อย 1 กิจกรรม และสามารถน าไปจัดกิจกรรมนันทนาการให้ผู้อื่นซึ่งควรเลือกอย่างสร้างสรรค์ เป็นไป
ด้วยความสมัครใจ เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติ 
 
3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน พ 3.2 ตัวช้ีวัด ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5  

มาตรฐาน พ 4.1 ตัวช้ีวัด ม.3/4,ม.3/5  
มาตรฐาน พ 5.1 ตัวช้ีวัด ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5  
รวมทั้งหมด 11ตัวชี้วัด/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 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแน
น 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 

1-5 พ 4.1 
ม.

3/1,3/2,3/3 
 
 

พ 5.1  
 ม.3/2,ม.3/3 

-การสร้างเสริมสุขภาพ 
สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
 
 
 
-การดูแลสุขภาพ 
-ความรุนแรงกับการแก้ปัญหา 

10 
 
 
 
 

10 

ภาคปฏิบัติ 
 
 
 
 

แบบทดสอบ 

 

6-10 พ3.2 
ม.

3/1,3/2,3/3, 
3/4,3/5 

 

การเคล่ือนไหว การออกก าลัง
กาย การเล่นเกม กีฬาไทยและ

กีฬาสากล 

10 ภาคปฏบัติ  

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
 

 
 
 

 

พ 4.1 
ม.3/1,3/2,3/3 

 
พ 5.1  

 ม.3/2,ม.3/3 
 

    
 
 
  พ 3.2 
ม3/1,3/2,3/3, 

3/4,3/5 
 

การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ
และการป้องกันโรค 
 
-การดูแลสุขภาพ 
-ความรุนแรงกับการแก้ปัญหา 
 
 
 
การเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย 
การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล 

5 
 
 

10 
 
 
 
 
 
5 

ข้อสอบปรนัยและอัตนัย 
- ปรนัย 20 ข้อ 
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4.4 คะแนนหลังกลางภาค .......30........ คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-14 พ 3.2 
ม.3/1,3/2, 
3/3,3/4,3/5 

 

การเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย การ
เล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล 

10 ภาคปฏิบัติ ห้องเรียนครู
จุฑามาศ 

15-18 
 
 
 
 

พ 5.1  
 ม.3/5 

การช่วยฟื้นคืนชีพ 
 

20 ภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ 

ห้องเรียนครู
จุฑามาศ 

 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค......20......  คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลวยภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
 
 
 
 

 

พ 3.2 
ม.3/1,3/2, 
3/3,3/4,3/5 

 
 

พ5.1  
 ม.3/2,ม.3/3,ม.

3/4,ม.3/5 

การเคล่ือนไหว การออกก าลัง
กาย การเล่นเกม กีฬาไทยและ
กีฬาสากล 
 
 
การช่วยฟื้นคืนชีพ 

10 
 
 
 
 

10 

 

          
          4.6 ชิ้นงาน    

หน่วยการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ

ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

การสร้างเสริมสุขภาพ 
สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

1. การเดินให้ครบ 10 กิโลเมตร 
 

ภาคปฏิบัติ ท าด้วย
ตนเอง 

1 

 

ตลอดภาค
เรียน 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1. ชื่อรายวิชา กีฬาเพื่อสุขภาพ 6 ( แบดมินตัน )   รหัสวิชา พ 23229 

  จ านวนชั่วโมงเรียน   1  ช่ัวโมง/สัปดาห์  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ¾ - 3/13 
  ครูผู้สอน นางสาวจุฑามาศ จันนาวัน   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 
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4.4  คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

รู้ขั้นตอนและวิธีการเล่นเป็น
ทีม 

 

เข้าใจ  กฎกติกา  การ
แข่งขันกีฬาท่ีเล่นด้อย่าง

ถูกต้อง 

 

เข้าใจ วิธีการเล่น และมี
ทักษะในการเล่นกีฬาการ

แข่งขันได้ 

 

 

รู้เข้าใจ และปฏิบัติการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ได้อย่างถูกต้อง 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

5 

ใบงานท่ี 1 

 

 

ใบงานท่ี 2 

 

 

 

ทักษะด้านกีฬา 

 

 

 

ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

 

 

 

อุปกรณ์กีฬา 

วีดีทัศ 

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 
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 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 (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา ศิลปะ 5        รหัสวิชา ศ 23102 
    จ านวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน            จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 - 3/13 
    ครูผู้สอน นายจักรี  ภูมิบูรณ์ , นายศรัณย์ บุญสนธิ 

2. ค าอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาและฝึกทักษะทางดนตรี-นาฏศิลป์ผ่านกระบวนการอธิบาย การร้องเพลง การเล่นดนตรี การแต่ง
เพลง การจัดแสดงดนตรี การวิจารณ์เปรียบเทียบ การฝึกทักษะการปฏิบัติ อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีท่ีมี
ต่อบุคคลและสังคม อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง ร้อง
เพลงเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวง อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของ
ตนเอง เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อื่น 
 จัดการแสดงดนตรี บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย เปรียบเทียบองค์ประกอบท่ีใช้ในงาน
ดนตรีและงานศิลปะอื่น แต่งเพลงส้ันๆ น าเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงท่ีสามา รถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน   อธิบายความส าคัญนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าวัน แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์
นาฏศิลป์และการละคร มีทักษะในการใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง วิจารณ์เปรียบเทียบงาน
นาฏศิลป์ท่ีมีความแตกต่างกัน โดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบนาฏศิลป์ ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางละครท่ี
เหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจ าวันและการแสดงโดยใช้นาฏยศัพท์            
มีทักษะในการแปลความและส่ือสารผ่านการแสดง ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร ออกแบบ
และสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพื่อแสดงนาฏศิลป์และละครที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ  
 มีความกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในช้ันเรียน มีลักษณะนิสัยท่ีดีในเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ช่ืน
ชม ช่ืนชอบดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีสากล มีแนวคิดในการอนุรักษ์ดนตรี และเห็นคุณค่าในงานดนตรีแนวโน้ม
การเปล่ียนแปลงค่านิยมของสังคมไทยต่อดนตรี ในฐานะมรดกของชาติ 

3. ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
 ศ  2.1     ม.3/1    ม.3/2    ม.3/3    ม.3/4     ม.3/5     ม.3/6 ม.3/7 
      ศ  2.2     ม.3/1    ม.3/2 
      ศ  3.1     ม.3/1    ม.3/2    ม.3/3     ม.3/4    ม.3/5     ม.3/6     ม.3/7     
      ศ  3.2     ม.3/1    ม.3/2    ม.3/3    

 รวม     19    ตัวชี้วัด  
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
        คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 

1-3 ศ 2.1   ม. 3/1 
 ม. 3/6 
ศ 2.2   ม. 3/2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ดนตรีกับวัฒนธรรม 

5 - แบบทดสอบก่อน
เรียน 
- แบบทดสอบหลัง
เรียน 
- ใบงาน 

1. Internet / 
Youtube และ 
Social Media ต่างๆ 
2.หนังสือเรียนดนตร-ี
นาฏศิลป์ ม.3 

4-7 
 

ศ 2.1   ม. 3/2 
 ม. 3/4 
 ม. 3/5 
 ม. 3/7 
ศ 2.2   ม. 3/1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
พื้นฐานดนตรีไทย 

10 - แบบทดสอบก่อน
เรียน  
- แบบทดสอบหลัง
เรียน 
- ใบงาน 

1. Internet / 
Youtube และ 
Social Media ต่างๆ 
2.หนังสือเรียนดนตร-ี
นาฏศิลป์ ม.3 
3.เครื่องดนตรีพื้นบ้าน 

8 - 9 ศ 2.1   ม. 3/2 
 ม. 3/3 
 ม. 3/7 
ศ 2.2   ม. 3/1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การปฏิบัติดนตรีไทย
และดนตรีสากล 

15 - แบบฝึกหัด 
- ทักษะในการปฏิบัติ
ดนตรี (พิณ) 

1. Internet / 
Youtube และ 
Social Media ต่างๆ 
2.หนังสือเรียนดนตร-ี
นาฏศิลป์ ม.3 
3.เครื่องดนตรีพื้นบ้าน 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
  ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแน
น 

รูปแบบขอ้สอบ 

 
 
 
 

10 
 
 
 

ศ 2.1   ม. 3/1 
 ม. 3/6 
ศ 2.2   ม. 3/2 
ศ 2.1   ม. 3/2 
 ม. 3/4 
 ม. 3/5 
 ม. 3/7 
ศ 2.2   ม. 3/1 
ศ 2.1   ม. 3/2 
 ม. 3/3 
 ม. 3/7 
ศ 2.2   ม. 3/1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ดนตรีกับวัฒนธรรม 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
พื้นฐานดนตรีไทย 
 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การปฏิบัติดนตรีไทยและดนตรี
สากล 

 
20 

 
1.แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
10 ข้อ 
2. สอบทักษะการปฏิบัติพิณ 
ลายโปงลาง 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
11 - 14 ศ 2.1   ม. 3/2 

 ม. 3/3 
 ม. 3/7 
ศ 2.2   ม. 3/1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การปฏิบัติดนตรีไทย
และดนตรีสากล (ต่อ) 

15 - แบบฝึกหัด 
- ทักษะในการปฏิบัติ
ดนตรี (พิณ) 

1. Internet / 
Youtube และ 
Social Media 
ต่างๆ 
2.หนังสือเรียน
ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3 
3.เครื่องดนตรี
พื้นบ้าน 

 
15 - 16 

 

ศ 2.1   ม. 3/1 
 ม. 3/6 
ศ 2.2   ม. 3/2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ดนตรีและนาฏศิลป์
กับชีวิตมนุษย์ 

5 
 
 

- แบบทดสอบก่อนเรียน  
- แบบทดสอบหลังเรียน 
- ใบงาน 

 
 
 



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 81 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 
 
 
 

17-19 

ศ 3.1   ม. 3/7 
ศ 3.2   ม. 3/2 
 ม. 3/3 

 
ศ 2.1   ม. 3/2 
 ม. 3/3 
 ม. 3/7 
ศ 2.2   ม. 3/1 

 
 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
เทคนิคพื้นฐานในการ
จัดการแสดงดนตรี 

 
 
 
 

10 

 
 
 
- แบบทดสอบก่อนเรียน  
- แบบทดสอบหลังเรียน 
- การจัดการแสดงดนตรี 
 
 

 
 
 
 
1. Internet / 
Youtube และ 
Social Media 
ต่างๆ 
2.หนังสือเรียน
ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 20  คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
 
 
 

20 
 

ศ 2.1   ม. 3/2 
 ม. 3/3 
 ม. 3/7 
ศ 2.2   ม. 3/1 
ศ 2.1   ม. 3/1 
 ม. 3/6 
ศ 2.2   ม. 3/2 
ศ 3.1   ม. 3/7 
ศ 3.2   ม. 3/2 
 ม. 3/3 
ศ 2.1   ม. 3/2 
 ม. 3/3 
 ม. 3/7 
ศ 2.2   ม. 3/1 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การปฏิบัติดนตรีไทยและดนตรี
สากล (ต่อ) 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ดนตรีและนาฏศิลป์กับชีวิตมนุษย์ 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เทคนิค
พื้นฐานในการจัดการแสดงดนตรี 

 
20 

 
แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ 
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4.6 ชิ้นงาน 2 
หน่วยการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ดนตรีกับวัฒนธรรม 

- แบบทดสอบ
ก่อนเรียน  
- แบบทดสอบ 

ใบงาน 1 

 

ภายในคาบ
เรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
พื้นฐานดนตรีไทย 

- แบบทดสอบ
ก่อนเรียน  
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 

ใบงาน 1 

 

ภายในคาบ
เรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การปฏิบัติดนตรีไทยและ
ดนตรีสากล 

ทักษะการปฏิบัติ
ดนตรี 

การ
ปฏิบัติ 

 

 

ก่อนสอบ
กลางภาค
เรียนท่ี 
2/2565 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ดนตรีและนาฏศิลป์กับชีวิต
มนุษย์ 

การสืบเสาะหา
ความรู้โดย
กระบวนการกลุ่ม 

รายงาน 1 
 

ภายในคาบ
เรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เทคนิค
พื้นฐานในการจัดการแสดง
ดนตรี 

การสืบเสาะหา
ความรู้โดย
กระบวนการกลุ่ม 

การ
ปฏิบัติ 

 

 

ก่อนสอบ
กลางภาค
เรียนท่ี 
2/2565 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

  



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 84 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

 
แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1. ชื่อรายวิชา อาชีพ 3        รหัสวิชา ง23201 
 จ านวนชั่วโมง     2    ช่ัวโมง/สัปดาห์    40    ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวน   1.0   หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 - 13 
 ครูผู้สอน นางศิริรักษ์  สมพงษ์   นางมะลิวัลย์  ศิริสุทธิ์ 
 
2. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  ประโยชน์  หลักการ  วิธีการและขั้นตอนของการก าหนดเป้าหมายใน
ชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  การวางแผนการใช้จ่าย  หลักการเลือกซื้อสินค้าและบริการ  การออมทรัพย์และ 
การลงทุน สินเช่ือเพื่อการบริโภค  การประกันชีวิต  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการวางแผนการเงินหลัง
เกษียณอายุ 
 

 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการการเงินส่วนบุคคล  สามารถจัดสรรทรัพยากรและจัดล าดับ
ความส าคัญได้อย่างเหมาะสม  
 

 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะเกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล  สามารถน าความรู้และทักษะ
ไปใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างสมดุล  มั่นคง  ยั่งยืนและมีคุณธรรม 
 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมาย ความส าคัญและขั้นตอนของการก าหนดเป้าหมายชีวิตได้ 
2. บอกความเป็นมาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
3. อธิบายเกี่ยวกับการวางแผนการใช้จ่ายและสามารถน าไปวางแผนการใช้จ่ายของตนเอง และครอบครัว 
4. บอกหลักการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 
5. บอกความหมาย  ประเภทของสินเช่ือเพื่อการบริโภค วิธีใช้ ข้อดี ข้อเสีย ข้อควรระวัง และแหล่งสินเช่ือ
เพื่อการบริโภคได้ 
6. บอกความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการออมทรัพย์และการลงทุนได้ 
7. บอกความหมาย รูปแบบและประโยชน์ของการท าประกันชีวิตได้ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการตัดสินใจท า
ประกันชีวิตได้ 
8. บอกถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  แหล่งของเงินได้  ประเภทของเงินได้พึง
ประเมินจ านวนเงนิท่ีหักค่าใช้จ่าย  หักค่าลดหย่อนและสามารถค านวณหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้
อย่างถูกต้อง 
9. บอกความส าคัญของการวางแผนการเงินหลังเกษียณอายุ  วิธีการประมาณการเงิน  การป้องกัน
ปัญหา 
    ทางการเงินและจัดท าแผนพินัยกรรมได้ 

    รวมทั้งหมด  9 ผลการเรียนรู้ 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
        สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 80 : 20  คะแนน 

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

4.2 คะแนนเก็บก่อนกลางภาค  30    คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 
1-2 1 เป้าหมายชีวิต 5 - แบบทดสอบ 

- ตรวจใบงาน 
 

-PowerPoint 
-ห้องเรียนออนไลน ์
-ส่ือ e-book 

3-4 2 หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5 - แบบทดสอบ 
- ตรวจชิ้นงาน 
(งานบูรณาการ 

4 กลุ่มสาระฯ 

ท ากลว้ยกรอบ

แก้วไส้มะขาม) 
 

-PowerPoint 
-ห้องเรียนออนไลน ์
-ส่ือ e-book 

5-6 3 การวางแผนการใช้จ่าย 5 - แบบทดสอบ 
- ตรวจใบงาน 
 

-PowerPoint 
-ห้องเรียนออนไลน ์
-ส่ือ e-book 

6-8 4 การเลือกซื้อสินค้าและ
บริการ 

15 - แบบทดสอบ 
- ตรวจรายงานการ
เลือกซื้อสินค้าและ
บริการ (งานกลุ่ม) 
 

-PowerPoint 
-ห้องเรียนออนไลน ์
-สื่อ e-book 
-ตัวอย่าง
รายงานฯ 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
 
9 
 
 
 

 
1-4 

-เป้าหมายชีวิต 
-หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-การวางแผนการใช้จ่าย 
-การเลือกซื้อสินค้าและบริการ 

20 - แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 ข้อ 

- แบบทดสอบแบบอัตนัย 2-5 
ข้อ 

 

 
4.4 คะแนนเก็บหลังกลางภาค  30    คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

10-11 5 สินเช่ือเพื่อการบริโภค 5 - แบบทดสอบ 
 

-PowerPoint 
-ห้องเรียนออนไลน ์
-ส่ือe-book 

 
12-13 

 
 

6 การออมทรัพย์การ
ลงทุน 

10 - แบบทดสอบ 
- ตรวจใบงาน 
 

-PowerPoint 
-ห้องเรียนออนไลน ์
-ส่ือe-book 

14-15 
 
 
 

7 การประกันชีวิต 5 - แบบทดสอบ 
 

-PowerPoint 
-ห้องเรียนออนไลน ์
-ส่ือe-book 

16-17 
 
 
 

8 ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 

5 - แบบทดสอบ 
 

-PowerPoint 
-ห้องเรียนออนไลน ์
-ส่ือe-book 

18-19 9 การวางแผนการเงิน
หลังเกษียณอายุ   

5 - แบบทดสอบ 
 

-PowerPoint 
-ห้องเรียนออนไลน ์
-ส่ือe-book  
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค   20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
 

20 
 
 

 

5-9 - สินเช่ือเพื่อการบริโภค 
- การออมทรัพย์การลงทุน 
- การประกันชีวิต 
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
- การวางแผนการเงินหลัง
เกษียณอายุ   

20 - แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 ข้อ 

- แบบทดสอบแบบอัตนัย  
จ านวน 2 ข้อ 

 
 

 
 

 
4.6  ชิ้นงาน/ภาระงาน 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

การเลือกซื้อสินค้าและ
บริการ 
 

- ตรวจรายงาน 
การเรียงล าดับ
เนื้อหาถูกต้อง 
ความคิดสร้างสรรค์ 
ภาพประกอบ 
การน าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

- เล่ม
รายงาน 
หรือ 
- e-book 
online 

 
 

1 งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 
8-9 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา อาหารไทยอะไรเอ่ย 2     รหัสวิชา ง20263 
 จ านวนชั่วโมงเรียน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ครูผู้สอน นางศิริรักษ์  สมพงษ์  

2. ค าอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ ประเภทชนิดและลักษณะของอาหารพื้นเมือง  
การจัดท ารายการอาหารพื้นเมืองในชีวิตประจ าวัน การเลือกซื้ออาหารสด อาหารแห้ง การเลือกใช้อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของอาหาร มีทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาหารพื้นเมือง  
 ปฏิบัติงานการจัดท ารายการอาหารพื้นเมืองในชีวิตประจ าวัน ประกอบอาหารพื้นเมือง 4 ภาค 

ทักษะการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซื่อสัตย์ รู้จัก
รับผิดชอบ  รอบคอบ  ประณีตสะอาด เป็นระเบียบในการท างาน  มีเจตคติท่ีดีต่องานการประกอบอาหารไทย
ท้องถิ่น และน าไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้ 
3. ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของอาหารท้องถิ่น 

2. อธิบายวิธีการหลักการการเลือกซื้ออาหารท้องถิ่นได้ 
3. อธิบายวิธีใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารท้องถิ่นได้ 
4. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดรายการอาหารท้องถิ่นประจ าวัน 
5. สามารถปฏิบัติการประกอบอาหารไทยท้องถิ่น 4 ภาคได้  
6. โครงงานการผลิตอาหารไทยท้องถิ่น เพื่อจ าหน่าย 

รวมทั้งหมด 6 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 คะแนนเก็บก่อนกลางภาค  30  คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 

1 – 2 
 
 

ข้อ 1 1. อาหารไทยท้องถิ่น 
 
 

5 
 
 

ตรวจใบงาน  ใบความรู้ 
ใบงาน 
ห้องสมุด 
เว็บไซต์ 

3 - 4 ข้อ 2 2. เลือกวัตถุดิบอย่างไรดี 5 ตรวจใบงาน  ใบความรู้ 
ใบงาน 

ห้องสมุด 

เว็บไซต์ 

5 - 6  ข้อ 3 3. รักษาดีมีใช้นาน 

 
5 ตรวจใบงาน  ใบความรู้ 

ใบงาน 

ห้องสมุด 

เว็บไซต์ 

7 - 9 ข้อ 5 5. อาหารอร่อยจาก
ท้องถิ่น 

15 

 
ตรวจผลงาน ใบความรู้ 

ใบงาน 
ห้องสมุด 
เว็บไซต์ 

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 ข้อ 1-3 1 - 3 20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 1 ข้อ 
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4.4 คะแนนเก็บหลังกลางภาค  30 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
11 – 12 

 
ข้อ 4 4. จัดรายการอาหาร 

 
 
 

5 

 
ตรวจใบงาน  ใบความรู้ 

ใบงาน 
ห้องสมุด 
เว็บไซต์ 

13 – 15 
 

 

 ข้อ 5 5. อาหารอร่อยจาก
ท้องถิ่น 

15 
 

 

ตรวจใบงาน  ใบความรู้ 
ใบงาน 
ห้องสมุด 
เว็บไซต์ 

16 - 19 ข้อ 6 6. โครงงานอาหาร
ไทยท้องถิ่น 

10 ตรวจใบงาน  ใบความรู้ 
ใบงาน 
ห้องสมุด 
เว็บไซต์ 

 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 
 

 

ข้อ 4 - 6 4 - 6  20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

 
4.6 ชิ้นงาน   
หน่วยการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

อาหารอร่อยจากท้องถิ่น ตรวจผลงาน 

 
อาหาร
ท้องถิ่น 

6 ชนิด งานกลุ่ม ภายในคาบ
เรียน 

 โครงงานอาหารไทยท้องถิ่น ตรวจผลงาน 

 
รายงาน  1 เล่ม 

 
งานกลุ่ม ก่อนสอบปลาย

ภาค สัปดาห์ 
ท่ี 19 

 
 
 



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 91 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

                                    
 
 
 

 
แนวทางการจัดการเรียนการสอน (Course Syllabus) 
                 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2565 

1. ชื่อรายวิชา  งานใบตอง 2                      รหัสวิชา  ง20274 
จ านวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน             จ านวนหน่วยกิต  0.5  หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ครูผู้สอน        นางณัฐรมจ์วดี  ศิริโวหาร 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับ ศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกบังานใบตอง การเลือกดอกไม้ ใบไม้ท่ีใช้ในงานใบตอง 
ต่าง ๆ การใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

        ปฏิบัติงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์ การพับกลีบใบตองแบบต่าง ๆ ประดิษฐ์กระทงลอย การเย็บกระทงใบตอง
ใส่อาหาร การใช้ใบตองห่อขนม จดบันทึกการท างาน  

       มีคุณธรรมในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม  

3. ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายความส าคัญเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับงานใบตอง 

        2. อธิบายและเลือกดอกไม้ใบไม้ จัดเตรียม เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้กับงานใบตอง    

              ออกแบบ บรรจุภัณฑ์ช้ินงานเกี่ยวกับงานใบตองได้ 

       3. สามารถประดิษฐ์ช้ินงานจากใบตองแบบต่าง ๆ ได้ เช่น กระทงลอย การเย็บกระทงใบตองใส่อาหาร  
    การใช้ใบตองห่อขนมได้ 

      4. อธิบายและปฏิบัติการออกแบบและวางแผนผลิตช้ินงาน จดบันทึกการปฏิบัติงาน 

     รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1  คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-9 1.อธิบายความหมาย
ความส าคัญเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับงาน
ใบตอง 

2.อธิบายและเลือก
ดอกไม้ใบไม้ 
จัดเตรียม เก็บรักษา
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้กับ
งาน
ใบตอง     ออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ช้ินงาน
เกี่ยวกับงานใบตองได้ 

3.สามารถประดิษฐ์
ช้ินงานจากใบตอง
แบบต่างๆได้ เช่น 
กระทงลอย การเย็บ
กระทงใบตองใส่
อาหาร   การใช้ใบตอง
ห่อขนมได้ 

 

1. ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับงาน
ใบตอง 

2. กระทงลอย 

3. การพับกลีบ
ใบตอง 

 

30 ทดสอบจากการ
ปฏิบัติงานจริง 

-การพับกระทงใบตอง 

-การพับกลีบใบตอง 

-การพับกระทงใบตอง 
ใส่อาหาร (20คะแนน) 
แบบทดสอบ (10 
คะแนน) 

- เอกสาร 
- แบบทดสอบ 
- เว็บไซด์ต่างๆ 
- อุปกรณ์จริง 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค   20  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1.อธิบาย
ความหมาย
ความส าคัญ
เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับงาน
ใบตอง 

2.อธิบายและเลือก
ดอกไม้ใบไม้ 
จัดเตรียม เก็บ
รักษาวัสดุ อุปกรณ์
ท่ีใช้กับงาน
ใบตอง     ออกแบ
บ บรรจุภัณฑ์
ช้ินงานเกี่ยวกับงาน
ใบตองได้ 

3.สามารถประดิษฐ์
ช้ินงานจากใบตอง
แบบต่างๆได้ เช่น 
กระทงลอย การ
เย็บกระทงใบตอง
ใส่อาหาร  การใช้
ใบตองห่อขนมได้ 

 
 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
งานใบตอง 

2. กระทงลอย 

3. การพับกลีบใบตอง 

 

 
 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 5 ข้อ 
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4.4  คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค   30  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-19 3.สามารถประดิษฐ์
ช้ินงานจากใบตอง
แบบต่างๆได้ เช่น 
กระทงลอย การ
เย็บกระทงใบตอง
ใส่อาหาร  การใช้
ใบตองห่อขนมได้ 

4. อธิบายและ
ปฏิบัติการ
ออกแบบและ
วางแผนผลิต
ช้ินงาน จดบันทึก
การปฏิบัติงาน 

4. การใช้ใบตอง
ห่อขนม 
 

30 ทดสอบจากการ
ปฏิบัติงานจริง 
-การห่อกรวยใส่ขนม 
-การห่อขนมใส่ไส้ 
-การห่อขนมเทียน  

(20 คะแนน) 

แบบทดสอบ(10 
คะแนน) 

- เอกสาร 
- แบบทดสอบ 
- เว็บไซด์ต่างๆ 
- อุปกรณ์จริง 

 
4.5 คะแนนสอบปลายภาค   20  คะแนน 

 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 1. อธิบาย

ความหมาย
ความส าคัญ
เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรร
มท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานใบตอง 

2. อธิบายและ
เลือกดอกไม้
ใบไม้ 
จัดเตรียม 
เก็บรักษาวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีใช้
กับงาน

1.ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับงานใบตอง 

2. กระทงลอย 

3. การพับกลีบใบตอง 

4. การใช้ใบตองห่อ
ขนม 
 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

ใบตอง    

  ออกแบบ บรรจุภัณฑ์
ช้ินงานเกี่ยวกับงาน
ใบตองได้ 

3. สามารถประดิษฐ์
ช้ินงานจากใบตองแบบ
ต่างๆได้ เช่น กระทง
ลอย การเย็บกระทง
ใบตองใส่อาหาร  การ
ใช้ใบตองห่อขนมได้ 

 4. อธิบายและ
ปฏิบัติการออกแบบ
และวางแผนผลิต
ช้ินงาน จดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน 

             
    
      4.6  ชิ้นงาน/ภาระงาน  งานใบตองรูปแบบต่างๆ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

2. กระทงลอย 

4. การใช้ใบตองห่อขนม 
 

ตรวจช้ินงาน กระทงลอย 
 
ห่อขนมเทียน 

1 
 
3 

งานเด่ียว 
 
งานเด่ียว 

สัปดาห์ท่ี 5-8 
 
สัปดาห์ท่ี 9 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6            รหัสวิชา อ23102 
จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                  จ านวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-2,3/4-3/13 
ครูผู้สอน นายปิยะพงษ์ ไชยเพียร, นางสาวลักษ์ขณา จันทรดา, นางสาวจรัมพร จิตรช่ืน, นางสาวพนิดา  
            ศรีจ านงค์, นายธีระศักดิ์ ต้นกัลยา 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการใช้ภาษาเพื่อการปฏิบัติตาม อ่านออกเสียง เขียน เลือก สนทนา ระบุ บรรยาย แสดงความ

คิดเห็น  อธิบาย จัดกิจกรรม เปรียบเทียบ ค้นคว้า รวบรวม สรุป และเผยแพร่  โดยให้ผู้เรียนศึกษา น้ าเสียง 
ความรู้สึกของผู้พูด ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าบรรยาย บทอ่าน ส่ือท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความ
เรียง ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ จากส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่าง อาชีพ การซื้อขาย ลมฟ้า
อากาศ  การเดินทาง การเสนอบริการ เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชุมชนและสังคม  บทความ วัฒนธรรม ประเพณี ความ
เป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  วัฒนธรรมไทย เนื้อหาทีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ภาษาท่ีใช้ในการสมัครงาน  
การศึกษาต่อ การเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  ข้อมูล ข่าวสารของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการการค้นคว้า การรวบรวม 
การสรุป และการน าเสนอข้อมูล  การใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลอง  การใช้ภาษาในการ
เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการคิดวิเคราะห์ได้อย่าง
เหมาะสม   โดยใช้ภาษาและกระบวนการเรียนรู้อื่น ๆ  ท่ีเหมาะสม  ตามมารยาททางสังคม 

เพื่อใหเ้ห็นประโยชน์ เห็นคุณค่า   ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล น าไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ แสวงหาความรู้ท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อขยายโลกทัศน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม   รวมท้ังมีความมั่นใจในการใช้ภาษาส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ รักการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและฝึกฝน อย่างจริงจัง  มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม  มีนิสัยรักการอ่านและมีขันติธรรม   

 

3. ตัวชี้วัด 
ต  1.1  ม. 3/1, 2, 3, 4    ต  1.2   ม. 3/1 , 2, 3, 4, 5     ต  1.3   ม. 3/1, 2, 3            
ต  2.1  ม. 3/1, 2, 3         ต  2.2   ม. 3/1 , 2                    ต  3.1   ม. 3/1   
ต  4.1  ม. 3/1                         ต  4.2  ม. 3/1, 2 
รวมทั้งหมด  21  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 98 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 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 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

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

That’s Life! 10 1.ข้อสอบรายหน่วย  
   20 ข้อ 10 คะแนน 
2. แบบฝึกหัดราย
หน่วย 

-หนังสือเรียน Move It 3 
-เอกสาร / Power Point
ประกอบการสอน 
-แหล่งเรียนรู้ออนไลน ์

6 - 9 ต 1.1 ม.3/2, 
ต 1.1 ม.3/3, 
ต 1.1 ม.3/4,  
ต 1.2 ม.3/4,  
ต 1.2 ม.3/5, 
ต 1.3 ม.3/1,  
ต 1.3 ม.3/2, 
ต 2.1 ม.3/1,  
ต 3.1 ม.3/1, 
ต 4.1 ม.3/1, 
ต 4.2 ม.3/1 

Make a Difference 15 1.ข้อสอบรายหน่วย 
   20 ข้อ 10 คะแนน 
2. แบบฝึกหัดราย
หน่วย 

-หนังสือเรียน Move It 3 
-เอกสาร / Power Point
ประกอบการสอน 
-แหล่งเรียนรู้ออนไลน ์
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

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

6. That’s Life! 
7. Make a Difference 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ   
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย แบบเขียนโครงสร้าง
ประโยค จ านวน 5-10 ข้อ 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-15 ต 1.1 ม.3/4,  
ต 1.2 ม.3/1,  
ต 1.2 ม.3/2,  
ต 1.2 ม.3/4,  
ต 1.3 ม.3/1,  
ต 2.1 ม.3/1,  
ต 2.1 ม.3/3,  
ต 4.1 ม.3/1 

Danger and 
Risk 

10 1.ข้อสอบรายหน่วย    
   20 ข้อ 5 คะแนน 
2.แบบฝึกหัดรายหน่วย 
 

-หนังสือเรียน Move It 3 
-เอกสาร / Power Point
ประกอบการสอน 
-แหล่งเรียนรู้ออนไลน ์

16-19 ต 1.1 ม.3/4,  
ต 1.2 ม.3/1,  
ต 1.2 ม.3/4,  
ต 1.2 ม.3/5,  
ต 1.3 ม.3/1,  
ต 2.1 ม.3/1 
 

Inventions 15 1.ข้อสอบรายหน่วย  
   20 ข้อ 5 คะแนน 
2. แบบฝึกหัดรายหน่วย 
3. ช้ินงาน/การน าเสนอ
งาน 10 คะแนน 

-หนังสือเรียน Move It 3 
-เอกสาร / Power Point
ประกอบการสอน 
-แหล่งเรียนรู้ออนไลน ์
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ต 1.1 ม.3/4,  
ต 1.2 ม.3/1,  
ต 1.2 ม.3/2,  
ต 1.2 ม.3/4,  
ต 1.3 ม.3/1,  
ต 2.1 ม.3/1,  
ต 2.1 ม.3/3,  
ต 4.1 ม.3/1 

8. Danger and Risk 
9. Inventions 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน 50 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย แบบเขียน
โครงสร้างประโยค 

   จ านวน 5-10 ข้อ 

 4.6 ชิ้นงาน (บูรณาการหน่วยเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวล
าส่งงาน ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 
Inventions 
ต 1.1 ม.3/4,  
ต 1.2 ม.3/1,  
ต 1.2 ม.3/4,  
ต 1.2 ม.3/5,  
ต 1.3 ม.3/1,  
ต 2.1 ม.3/1 

1.ความถูกต้องช้ินงานตาม
ก าหนด 
2.ความถูกต้องของค าศัพท์
และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
3.ความน่าใจสนของงาน
ช้ินงาน 
4.อธิบายนวัตกรรมท่ี
นักเรียนออกแบบได้อย่าง
น่าสนใจ 

ช้ินงาน
นวัตกรรม
ท่ีนักเรียน
สนใจ 

1 ช้ินงาน 
10 

คะแนน 

สามารถปรับแก้
ไขงานได้ตาม
เวลาท่ีก าหนด 

ช้ินงานส่ง
ก่อนการ
สอบปลาย
ภาค 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus)  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา Basic English 2         รหัสวิชา EN23102 
 จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน              จ านวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
 ครูผู้สอน Teacher Adam , นางสาวพนิดา ศรีจ านงค์ 

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

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

เพื่อบอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆการใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน  และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยค้นคว้า  รวบรวมและสรุป
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน เพื่อให้
น าความรู้  ความสามารถท่ีเกิดจากการฝึกฝนทักษะต่างๆ ไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  
สร้างวินัยในตนเอง  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม  สืบค้นข้อมูลจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ตลอดจนมีจิตสาธารณะมีส่วนร่วมและจัดกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ   

 

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

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

 ต 4.1  ม 3/1 ต 4.2  ม 3/1 
รวมทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

สัปดา
ห์ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

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

6. Telling tales 10 1.แบบฝึกหัดบทท่ี 6 

2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 6 

- หนังสือเรียน  
  Aim High 3 
- แบบฝึกหัด 

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

7. Friendship 10 
 
 
 
 
 
 

 

1.แบบฝึกหัดบทท่ี 7 
2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 7 

- หนังสือเรียน    
 Aim High 3 
- แบบฝึกหัด 

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

8. Travel 5 1.แบบฝึกหัดบทท่ี 8 
2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 8 

- หนังสือเรียน         
  Aim High 3 
- แบบฝึกหัด 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 ต 1.1 ม.3/4, 

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

6. Telling tales 

7. Friendship 

8. Travel 

20 -แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน  30 ข้อ 

-แบบทดสอบอัตนัย 

จ านวน 10 ข้อ 

 
4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 ต 1.1 ม.3/4, 
ต 1.1 ม.3/5, 
ต 1.2 ม.3/3,
ต 1.2 ม.3/4, 
ต 1.2 ม.3/5, 
ต 1.3 ม.3/1, 
ต 1.3 ม.3/3, 
ต 2.1 ม.3/3, 
ต 2.2 ม.3/1, 
ต 2.2 ม.3/2, 
ต 3.1 ม.3/1, 
ต 4.1 ม.3/1, 
ต 4.2 ม.3/2 

9. Spend, spend, 
spend!! 

10 1.แบบฝึกหัด 
บทท่ี 9 
2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 9 

- หนังสือเรียน       
  Aim High 3 
- แบบฝึกหัด 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

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

10. Inspiration 10 1.แบบฝึกหัด 
บทท่ี 10 
2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 10 

- หนังสือเรียน  
  Aim High 3 
- แบบฝึกหัด 

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

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

- หนังสือเรียน  
  Aim High 3 
- แบบฝึกหัด 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

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

9. Spend, spend, spend! 

10. Inspiration 

30 1. แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือก 
ตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน 50 ข้อ 
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4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

หน่วยการเรียนรู้ 
9.Spend, spend, 
spend! 
10.Inspiration  
ต 1.1 ม.3/2, ต 1.1 ม.3/4, 
ต 1.2 ม.3/1, ต 1.2 ม.3/4, 
ต 1.3 ม.3/1, ต 2.1 ม.3/1, 
ต 3.1 ม.3/1, ต 4.1 ม.3/1, 
ต 4.2 ม.3/1 ต 1.1 ม.3/1, 
ต 1.2 ม.3/1, ต 1.3 ม.3/1, 
ต 2.2 ม.3/1, ต 3.1 ม.3/1, 
ต 4.1 ม.3/1, ต 4.2 ม.3/1 
 

 

Rubic Score  Clip 
Video 

1 ช้ินงาน 
5 

คะแนน 

- ช้ินงานส่งก่อน
สอบปลาย

ภาค 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (Course Syllabus) 
 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา Critical Reading 6                  รหัสวิชา อ23204 
จ านวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน              จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
ครูผู้สอน Mrs. Acuna Romana, นางสาวลักษ์ขณา จันทรดา 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาบทความเกี่ยวกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิตสัตว์โลก วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ดารา

ศาสตร์ กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ต่าง ๆ ในท้องถิ่น ความรู้ท่ีเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมต่างประเทศ  

โดยอ่านและวิเคราะห์ ใช้กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา ในการคิดเพื่ออธิบาย บรรยาย กระบวนการ
การจัดการในการน าเสนอความคิดรวบยอด ความคิดเห็น กระบวนการการเรียนรู้ด้วยตนเองในการใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ 
หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้แบบบูรณาการในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  

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

3. ผลการเรียนรู้   
1. ตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความหมายของค าศัพท์ท่ีไม่ คุ้นเคยโดยใช้เทคนิคและวิธีการเดา

ความหมายได้ 
2. เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง

และอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
3. พูดบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรมประสบการณ์ และ

ข่าว/เหตุการณ์ พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 
4. เขียนสรุปใจความส าคัญ/ แก่นสาระ หัวข้อเรื่องท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว /เหตุการณ์/

สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
5. ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ 

และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30  คะแนน 

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

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 - 3 1,2,3 1.Dollars and 
Scents 

8 1.แบบฝึกหัดบทท่ี 7 

2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 7 

- หนังสือเรียน  
Critical Reading 2 
- แบบฝึกหัด 

   4-6 1,2,3,4 2.Great Explorers 8 
 
 
 
 
 
 

 

1.แบบฝึกหัดบทท่ี 8 
2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 8 

- หนังสือเรียน  
Critical Reading 2 
- แบบฝึกหัด 

7-9 1,2,3,4 3.Identity  

 
9 

1.แบบฝึกหัดบทท่ี 9 
2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 9 

- หนังสือเรียน  
Critical Reading 2 
- 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 4.Facing Change 6 1.แบบฝึกหัด 
บทท่ี 10 
2.แบบทดสอบย่อย
บทท่ี 10 

- หนังสือเรียน Critical 
Reading 2 
- แบบฝึกหัด 

14-16 1,2,3,4,5 

5.Fact or Fake? 

12 1.แบบฝึกหัด 
บทท่ี 11 
2.แบบทดสอบย่อย
บทท่ี 11 

- หนังสือเรียน  
Critical Reading 2 
- แบบฝึกหัด 

17-19 1,2,3,4  
6.Going to Extreme 

7 1.แบบฝึกหัด 
บทท่ี 12 
2.แบบทดสอบย่อย
บทท่ี 12 

- หนังสือเรียน  
Critical Reading 2 
- แบบฝึกหัด 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 1,2,3,4,5 1-6 30 1. แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน  50 ข้อ 

 4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

11. Fact or Fake? 
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 6                  รหัสวิชา อ23206 
 จ านวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน              จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
 ครูผู้สอน  Mr.Neil Anthony Winnett, นางสาวจิดาภา  หวังสุขเกษม             

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  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ศิลปะการใช้ภาษา เนื้อหา และรูปแบบท่ี
แสดงความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานและ
เพลิดเพลิน ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า บันทึก รวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน  
3. ผลการเรียนรู้   

1. ตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความหมายของค าศัพท์ท่ีไม่ คุ้นเคยโดยใช้เทคนิคและวิธีการเดา
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 รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 - 3 1,2,3  
 
1.Paragraph Review 

8 1.แบบฝึกหัดบทท่ี 5 

2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 5 

- หนังสือเรียน  
Creative 
Writing 2 
- แบบฝึกหัด 

   4-6 1,2,3,4 

2.Definition 
Paragraphs 

8 
 
 
 
 
 
 

 

1.แบบฝึกหัดบทท่ี 6 
2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 6 

- หนังสือเรียน  
Creative 
Writing 2 
- แบบฝึกหัด 

7-9 1,2,3,4 
3. Process 
Paragraphs 

 
 

9 

1.แบบฝึกหัดบทท่ี 7 
2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 7 

- หนังสือเรียน  
Creative 
Writing 2 
- แบบฝึกหัด 
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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 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ 
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 1,2,3,4,5  
4. Opinion 
Paragraphs 

6 1.แบบฝึกหัด 
บทท่ี 8 
2.แบบทดสอบย่อย
บทท่ี 8 

- หนังสือเรียน 
Creative Writing 2 
- แบบฝึกหัด 

14-16 1,2,3,4 
5.Narrative 
Paragraphs 

12 1.แบบฝึกหัด 
บทท่ี 9 
2.แบบทดสอบย่อย
บทท่ี 9 

- หนังสือเรียน  
Creative Writing 2 
- แบบฝึกหัด 

17-19 1,2,3,4  
6.From Paragraphs 

to Essays 

7 1.แบบฝึกหัด 
บทท่ี 10 
2.แบบทดสอบย่อย
บทท่ี 10 

- หนังสือเรียน  
Creative Writing 2 
- แบบฝึกหัด 
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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 

Essay 
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  6                 รหัสวิชา อ23208 
 จ านวนชั่วโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน              จ านวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
 ครูผู้สอน Mr. Adam Gabriel Surillo, นางสาวชุติมา แสนค า 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาค าศัพท์ ไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค การออกเสียง บทสนทนาท่ีใช้ในฟังและพูดเกี่ยวกับกิจวัตร

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

โดยฝึกการฟัง และเรียนรู้ส านวนภาษา ลีลา ท่าทาง และกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารตาม
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.Does practice 
make perfect? 

6 1. แบบฝึกหัดการฟัง 
2. การพูดบทสนทนา 

- เอกสาร 
- Audio 
- แบบฝึกหัด 

3-4 1,2,3,4 2. Should we 
always keep 

learning? 

6 1. แบบฝึกหัดการฟัง 
2. การพูดบทสนทนา 

- เอกสาร 
- Audio 
- แบบฝึกหัด 

5-6 1,2,3,4 3. Should all jobs 
be enjoyable? 

6 1. แบบฝึกหัดการฟัง 
2. การพูดบทสนทนา 

- เอกสาร 
- Audio 
- แบบฝึกหัด 

7-9 1,2,3,4 
4. The best lesson I 

have learned 

7 1. แบบฝึกหัดการฟัง 
2. การพูดบทสนทนา 

- เอกสาร 
- Audio 
- แบบฝึกหัด 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ 
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 1,2,3,4,5 5. Importance of 
reading 

8 1. แบบฝึกหัดการฟัง 
2. การพูดบทสนทนา 

- เอกสาร 
- Audio 
- แบบฝึกหัด 

14-16 1,2,3,4 6. How to speak 
confidently in 

public (in English 
and in general) 

10 1. แบบฝึกหัดการฟัง 
2. การพูดบทสนทนา 

- เอกสาร 
- Audio 
- แบบฝึกหัด 

17-19 1,2,3,4 7. Boredom always 
leads to trouble 

7 1. แบบฝึกหัดการฟัง 
2. การพูดบทสนทนา 

- เอกสาร 
- Audio 
- แบบฝึกหัด 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

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

            
 4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน  
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

Role Play (บทบาทสมมติ) 
ผลการเรียนรู้ที่ 1-5 

Rubric Score แสดง
บทบาท
สมมติ 

1 ช้ินงาน 
5 คะแนน 

- ส่งก่อนสอบ
ปลายภาค 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา ภาษาจีนพื้นฐาน 4     รหัสวิชา   จ23202 
จ านวนชั่วโมง   1  ช่ัวโมง/สัปดาห์   20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน     จ านวนหน่วยกิต   0.5  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/4 - 13 
ครูผู้สอน นางสาวสาธวินี  พลเสน, นายทนงศักดิ์  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. พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ัน ๆ 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 
1,2,3,4,5,6 

7. เธอรู้สึกอย่างไร 
你感觉怎么样？ 

10 แบบฝึกหัดท้ายบท
แบบทดสอบ 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน 

4-6 ข้อท่ี 
1,2,3,4,5 

8. พวกเขาก าลังเล่นเทนนิส  
他们正在打网球 

5 แบบฝึกหัดท้ายบท บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน 

7-9 ข้อท่ี 
1,2,3,4,5 

9. งานอดิเรกของเธอคือ
อะ ไร  你的爱好是什

么？ 

10 แบบฝึกหัดท้ายบท
แบบทดสอบ 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ข้อท่ี 2,3,5 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 

11-13 ข้อท่ี 
1,2,3,4,5 

10. หล่อนเป็นหมอ 

她是医生 

10 แบบฝึกหัดท้ายบท
แบบทดสอบ 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน 

14-16 ข้อท่ี 
1,2,3,4,5,6 

11. ฉันอยากไป
ห้องสมุด 
我要去图书馆 

5 แบบฝึกหัดท้ายบท บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

17-19 ข้อท่ี 
1,2,3,4,5 

12. เธอจะไปอย่างไร 
你怎么去？ 

10 แบบฝึกหัดท้ายบท
แบบทดสอบ 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน 

 
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  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

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

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา หรรษาภาษาญี่ปุ่น      รหัสวิชา ญ23202 
 จ านวนชั่วโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ครูผู้สอน นางสาวกชพร พวงชมภ ู

2. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาค าศัพท์ ส านวน รูปประโยค ข้อความท่ีใช้ในการส่ือสาร ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค 
บทสนทนา ข้อความหรือบทอ่านส้ัน ๆ พูดโต้ตอบด้วยค าส้ัน ๆ ง่าย ๆ ในการแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   
เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน เช่น กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน ส่ิงของต่าง ๆ ราคาของ ส่ิงท่ี
อยากได้ วันเกิด เรียนรู้มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น กีฬาญี่ปุ่น ศิลปะ วัฒนธรรมญี่ปุ่น เช่น พิธีชงชา 
การเขียนพู่กัน มังงะ อนิเมะ 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 ชมและตอบรับค าชม 3 แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือเรียน 
ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย
สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 2 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

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

- หนังสือเรียน 
ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย
สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 2 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

3-4 1,2,3,4,5 กีฬาท่ีชอบ 
คนญี่ปุ่นกับกีฬา 

2 แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือเรียน 
ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย
สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 2 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

5 1,2,3,4,5 กิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน 

5 แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือเรียน 
ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย
สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 2 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

6 1,2,3,4,5 สถานท่ีของห้องต่างๆ ใน
โรงเรียน 

3 แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือเรียน 
ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย
สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 2 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

7 5,6,7,8 พิธีชงชา 2 - การปฏิบัติจริง 
- แบบทดสอบท้าย

บทเรียน 

- เอกสารประกอบการ
เรียน 
- บทเรียนออนไลน ์

8 5,6,7,8 การเขียนพู่กัน 3 - การปฏิบัติจริง 
- แบบทดสอบท้าย

บทเรียน 

- เอกสารประกอบการ
เรียน 
- บทเรียนออนไลน ์

9 5,6,7,8 มังงะ อนิเมะญี่ปุ่น 2 - การปฏิบัติจริง 
- แบบทดสอบท้าย

บทเรียน 

- เอกสารประกอบการ
เรียน 
- บทเรียนออนไลน ์

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7,
8 

1. กีฬาท่ีชอบ 
2. ชมและตอบรับค าชม 
3. ส่ิงของท่ีอยู่ในกระเป๋า 
4. วิธีการเดินทางมาโรงเรียน 
5. กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
6. สถานท่ีของห้องต่างๆ ใน

โรงเรียน 
7. พิธีชงชา 
8. การเขียนพู่กัน 
9. อนิเมะญี่ปุ่น 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน  30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ 
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4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
11 1,2,3,4,5 อายุตัวเองและคนใน

ครอบครัว 
2 แบบทดสอบท้าย

บทเรียน 
- หนังสือเรียน 
ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย
สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 2 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

12 
 
 
 
 

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

- หนังสือเรียน 
ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย
สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 2 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

13 1,2,3,4,5 ส่ิงท่ีชอบท่ีสุด 2 แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือเรียน 
ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย
สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 2 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

14-15 1,2,3,4,5,7,8 ราคาของ 
คนญี่ปุ่นกับการซื้อของ 

5 - การปฏิบัติจริง 
- แบบทดสอบท้าย

บทเรียน 

- หนังสือเรียน 
ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย
สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 2 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

16 1,2,3,4,5 ของท่ีอยากได้ 3 แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือเรียน 
ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย
สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 2 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

17 1,2,3,4,5 วันเกิด 2 แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือเรียน 
ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย
สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 2 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์
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สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
18 1,2,3,4,5 ขออนุญาต 3 แบบทดสอบท้าย

บทเรียน 
- หนังสือเรียน 
ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย
สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 2 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

19 5,6,7,8 ขนมญี่ปุ่น 5 - การปฏิบัติจริง 
- แบบทดสอบท้าย

บทเรียน 

- หนังสือเรียน 
ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย
สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 2 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 
 
 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 1. อายุตัวเองและคนใน
ครอบครัว 
2. อาชีพที่อยากเป็น 
3. ส่ิงท่ีชอบท่ีสุด 
4. ราคาของ 
5. ของท่ีอยากได้ 
6. วันเกิด 
7. ขออนุญาต 
8. ขนมญี่ปุ่น 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน  50 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ 

 4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 
หน่วยการเรียนรู้ 

หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/

บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน  

หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

5,6,7,8 
 
 

Scoring Rubric 
1. ความถูกต้องในการใช้

ภาษา เนื้อหา 
2. ความคิดสร้างสรรค์ 

การน าเสนอ 
3. ความร่วมมือในการ

ท างานเป็นทีม 

การน าเสนอ
แบบกลุ่มย่อย 
เกี่ยวกับกีฬา

ญี่ปุ่น 

1 5 คะแนน สัปดาห์ท่ี  
3-4 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอนแนะแนว 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
1.รายวิชาแนะแนว         รหัสวิชา ก 23905                                             

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/13 

ครูผู้สอนนางสาวอุมาพรรณ  ลัทธิธรรม  

          

2.ค าอธิบายรายวิชา 

   ศึกษาเรื่องการรับรู้ความรู้สึก อารมณ์ของตนเองจากการประเมินของผู้อื่นเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ ศึกษาข้อมูลทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ ต/ สังคม
ออนไลน์ ศึกษาลักษณะอาชีพแยกตามกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพท่ีสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาต่อ ฝึกทักษะ
วิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ บุคคลในอุดมคติท่ีมีลักษณะจิตสาธารณะและเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต 
 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. สามารถพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 
 2. นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนจากเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต/ สังคมออนไลน์ 
 3. นักเรียนศึกษาลักษณะอาชีพแยกตามกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาต่อ 
 รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 
 
4.การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

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

ก าหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติกิจกรรม 
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3. ผู้เรียนท่ีมีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์
ท่ีสถานศึกษาก าหนด เป็นผู้ผ่านการประเมินกิจกรรมแนะแนว และบันทึกผลในระเบียนแสดงผลการเรียน 

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

 
 

โครงสร้างรายวิชาการจัดกิจกรรมแนะแนว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
หน่วยการ

จัด
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

พฤติกรรมนักเรียน 
(รู้อะไร/ท าอะไร

ได้) 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

วิธีการจัดกิจกรรม 
 

วิธีประเมินผล 
ภาค/ 
ช.ม. 

เรียนรู ้
สู่อนาคต 

นักเรียนรู้และ
เข้าใจ
ความสามารถ
ทางการเรียน
ของตนและโลก
กว้างการศึกษา
ต่อส าหรับผู้จบ
ช้ัน ม.3และ
สามารถพัฒนา
ตนด้าน 
การเรียน 

1. บอกระดับ
ความสามารถและ
ความถนัดทางการ
เรียนของตน 
2. บอกวิธีการ
พัฒนาตนด้านการ
เรียน 
3. อธิบายโลกกว้าง
การศึกษาต่อ
ส าหรับผู้จบ ม.3 
4.อธิบาย
ความส าคัญของ
การวางแผน
การศึกษาต่อ  และ
สามารถวางแผน
การศึกษาต่อ  ได้
อย่างเหมาะสมกับ
ตนเอง  

ช้ินงานท่ีแสดง
ถึงความเข้าใจ
ระดับ
ความสามารถ
ทางการเรียน
ของตนและโลก
ว้างการศึกษา
ต่อส าหรับผู้จบ
ช้ัน ม.3 
 
 

1. วิเคราะห์
ความสามารถ
ทางการเรียนของ
ตนตามความเป็น
จริง 
2.  ระดมสมองหา
วิธีการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคใน
การเรียน 
3.  ส ารวจโลก
กว้างการศึกษาต่อ
ส าหรับผู้จบช้ัน ม.3 
4. อภิปราย
ความส าคัญของ
การวางแผนโดยใช้
ข้อมูลท่ีครอบคลุม
และสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของตน 
5. ศึกษาวิธีการ
และขั้นตอนการ
วางแผนอย่างเป็น
ระบบ  
6. จัดท าแผนการ
ศึกษาต่อ 
 

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

2 / 8 
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หน่วยการ
จัด

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

พฤติกรรมนักเรียน 
(รู้อะไร/ท าอะไร

ได้) 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

วิธีการจัดกิจกรรม 
 

วิธีประเมินผล 
ภาค/ 
ช.ม. 

รอบบ้าน
เรา 

นักเรียนมีส่วน
ร่วมคิดวิเคราะห์
ปัญหาของชุมชน
ทีตนอาศัย 
สามารถวางแผน
และปฏิบัติตน
เพื่อช่วย
แก้ปัญหาของ
ชุมชนตาม
ศักยภาพของ
ตนเอง 
 

1. บอกสภาพ
ปัญหาของชุมชนที
ตนอยู่อาศัย 
2. บอก
ความสามารถของ
ตนท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ช่วยแก้ปัญหาใน
ชุมชน 
3. บอกวิธีปฏิบัติ
ตนท่ีเป็นประโยชน์
ต่อชุมชน 

ช้ินงานท่ีแสดง
ถึงการปฏิบัติ
ตนท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อ
ชุมชนตาม
ศักยภาพ 
 

1.  ศึกษาสภาพ
ปัญหาของชุมชน 
ท่ีตนอยู่อาศัย 
2. ส ารวจ
ความสามารถของ
ตนเองท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ช่วยแก้ปัญหาใน
ชุมชน 
3. วางแผนและ
ปฏิบัติตนท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน 

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

นักเรียนเห็น
ความส าคัญของ
การปฏิเสธ   
สามารถปฏิเสธ
และยืนยันการ
ปฏิเสธใน 
สถานการณ์ท่ี ไม่
ต้องการหรือเป็น
ภัยต่อชีวิตได้ 
 
 

1. บอก
ความส าคัญและ
ขั้นตอนการปฏิเสธ
และยืนยันการ
ปฏิเสธใน
สถานการณ์ท่ีไม่
ต้องการหรือเป็น
ภัยต่อชีวิต 
2. แสดงการปฏิเสธ
และยืนยันการ
ปฏิเสธใน
สถานการณ์ท่ี ไม่
ต้องการหรือเป็น
ภัยต่อชีวิต 

ช้ินงานท่ีแสดง
ถึงทักษะการ
ปฏิเสธ 

1. ศึกษา
ความส าคัญและ
ทักษะการปฏิเสธ 
2. ฝึกทักษะการ
ปฏิเสธใน
สถานการณ์ท่ี ไม่
ต้องการหรือเป็น
ภัยต่อชีวิต 
 

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

2 / 2 

ชายหญิง
คิดต่าง 

นักเรียนรู้เท่าทัน
อารมณ์ 
ความคิดและ
ความรู้สึกของ
เพศตรงข้าม  
สามารถปฏิบัติ
ตนต่อเพศตรง
ข้ามได้อย่าง
เหมาะสม 
 

1. บอกอารมณ์ 
ความคิด ความรู้สึก
ของเพศชายและ
เพศหญิงท่ีมีต่อ
สถานการณ์ต่างๆ 
ทางเพศ 
2. บอกวิธีการ
ปฏิบัติตนกับเพศ
ตรงข้ามท่ี
เหมาะสม 

ช้ินงานท่ีแสดง
ถึงการปฏิบัติ
ตนกับเพศตรง
ข้ามอย่าง
เหมาะสม 

1. ศึกษา
เปรียบเทียบ
อารมณ์ ความคิด 
ความรู้สึกของเพศ
ชายและเพศหญิงท่ี
มีต่อสถานการณ์
ต่างๆ 
ทางเพศ 
2. บอกวิธีวางตน
และปฏิบัติตนกับ

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

2 / 4 
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หน่วยการ
จัด

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

พฤติกรรมนักเรียน 
(รู้อะไร/ท าอะไร

ได้) 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

วิธีการจัดกิจกรรม 
 

วิธีประเมินผล 
ภาค/ 
ช.ม. 

  
 

เพศตรงข้ามอย่าง
รู้เท่าทันอารมณ์ 
ความคิดและ
ความรู้สึกของเพศ
ตรงข้าม 

ชีวิต 
อึด ฮึด สู้ 

นักเรียน รู้จัก
และเข้าใจการ
ปฏิบัติตนตาม
แบบของคนสู้
ชีวิต  สามารถ
น าไปใช้ในการ
เผชิญและจัดการ
กับปัญหา เพื่อ
การด ารงชีวิต
อย่างมีความสุข 
 

1. อธิบาย
ความหมายและ
คุณลักษณะของคน
สู้ชีวิต 
2. บอกวิธีการ
ปฏิบัติตนเมื่อเผชิญ
กับปัญหาและการ
ปรับตัวเพื่อ
ด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขตามสภาพ
ของตน 
 
 

ช้ินงานท่ีแสดง
ถึงวิธีการปฏิบัติ
ตนเมื่อเผชิญกับ
ปัญหาและการ
ปรับตัวเพื่อ
ด ารงชีวิตอย่าง
มีความสุขตาม
สภาพของตน 
 

1. วิเคราะห์
คุณลักษณะและ
วิธีการปฏิบัติตน
ของคนสู้ชีวิต 
2. ศึกษารูปแบบ
การด าเนินชีวิตของ
ตัวอย่างคนสู้ชีวิต 
3. อภิปรายเพื่อหา
วิธีการปฏิบัติตน
เพื่อ ด ารงชีวิต
อย่างมีความสุข
ตามสภาพของตน 

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 

หนว่ยการเรียนรู้บูรณาการ 
เรือง รอบบ้านเรา 

 

- ประเมินการท างาน
กลุ่ม 
-เนื้อหา ความถูกผิด  

งานกลุ่ม 1.Power 
point นาํ

เสนอผลงาน 
2.ชินงาน
(วารสาร,
โฆษณา,
โปสเตอร์
,แผน่พบั, 

รูปภาพการ
ท ากิจกรรม 
เลือกมา 1 
ชินงาน) 
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