
  



                        แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า ก 
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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    18 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    31 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  37 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 57 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   70 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     74 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    78 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           97 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแนะแนว               159 
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กรอบโครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 

  



                        แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 2 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

กรอบโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565 – 2567 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
หน่วยกิต(เวลาเรียน) 

มัธยมศึกษาท่ี 4/1-4/3 มัธยมศึกษาท่ี 5/1-5/3 มัธยมศึกษาท่ี 6/1-6/3 
รวม 

ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 
1. รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
1)  ภาษาไทย 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
2)  คณิตศาสตร์ 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
3)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
·  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
·  ออกแบบฯและวิทยาการค านวณ 1.0(40) - 1.0(40) -   - 2.0(80) 
4)  สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

              

·  สังคมศึกษา - 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 0.5(20)   0.5(20) 4.0(160) 
·  พระพุทธศาสนา 0.5(20) 0.5(20) - 0.5(20) 0.5(20) - 2.0(80) 
·  ประวัติศาสตร์ 1.0(40) - 1.0(40) -  -  - 2.0(80) 
5)  สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
6)  ศิลปะ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
7)  การงานอาชีพ 0.5(20) 0.5(20) - - -  -  1.0(40) 
8)  ภาษาต่างประเทศ               
·  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) - - 6.0(240) 
   รวมหน่วยกติรายวิชาพื้นฐาน 
(คาบ) 

8.5(340) 7.5(300) 8.5(340) 7.0(280) 5.0(200) 4.5(180) 41.0(1,640) 

2. รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
1)  คณิตศาสตร์ 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 12(480) 
2)  วิทยาศาสตร์               
·  ฟิสิกส ์ 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 12.0(480) 
·   เคม ี 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
·   ชีววิทยา 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
·   โครงงานวิทยาศาสตร์ - - 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) - 1.5(60) 
·  เทคโนโลยีสร้างเสริม - 1.0(40) - 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 4.0(160) 
3)  การงานอาชีพ 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) - - 4.0(160) 
4)  ภาษาต่างประเทศ                  
·  ภาษาอังกฤษ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 1.5(60) 1.5(60) 5.0(200) 

5) การศึกษาค้นคว้าอิสระ - - 
IS1 IS2  

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

   รวมหน่วยกติรายวิชาเพิ่มเติม 
(คาบ) 

8.5(340) 9.5(380) 10.0(400) 11.0(440) 10.0(400) 9.5(380) 58.5(2,340) 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - กิจกรรม แนะแนว 20 20 20 20 20 20 120 
 - กิจกรรมชุมนุม/รด. 20 20 20 20 20 20 120 
 - กิจกรรมคุณธรรม/เพื่อสังคม         IS 3 IS 3   
และสาธารณประโยชน์   15 15 15 15 15 15 90 

รวมหน่วยกติท้ังสิ้น (คาบ) 17.0(735) 17.0(735) 18.5(795) 18.0(775) 15.0(655) 14.0(615) 99.5(4,210) 
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กรอบโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565 – 2567 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - ปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
หน่วยกิต(เวลาเรียน) 

มัธยมศึกษาท่ี 4/3 มัธยมศึกษาท่ี 5/3 มัธยมศึกษาท่ี 6/3 
รวม 

ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 
1. รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
1)  ภาษาไทย 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
2)  คณิตศาสตร์ 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
3)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
·  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
·  ออกแบบฯและวิทยาการค านวณ 1.0(40) - 1.0(40) -   - 2.0(80) 
4)  สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

              

·  สังคมศึกษา - 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 0.5(20)   0.5(20) 4.0(160) 
·  พระพุทธศาสนา 0.5(20) 0.5(20) - 0.5(20) 0.5(20) - 2.0(80) 
·  ประวัติศาสตร์ 1.0(40) - 1.0(40) -  -  - 2.0(80) 
5)  สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
6)  ศิลปะ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
7)  การงานอาชีพ 0.5(20) 0.5(20) - - -  -  1.0(40) 
8)  ภาษาต่างประเทศ               
·  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) - - 6.0(240) 
รวมหน่วยกติรายวิชาพื้นฐาน 
(คาบ) 

8.5(340) 7.5(300) 8.5(340) 7.0(280) 5.0(200) 4.5(180) 41.0(1,640) 

2. รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
1)  คณิตศาสตร์ 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 12(480) 
2)  วิทยาศาสตร์               
·  ฟิสิกส ์ 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 12.0(480) 
·   เคม ี 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
·   ชีววิทยา 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 9.0(360) 
·  เทคโนโลยีสร้างเสริม - 1.0(40) - 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 4.0(160) 
·  คอมฯส าหรับปัญญาประดิษฐ์ 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
3)  การงานอาชีพ 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) - - 4.0(160) 
4)  ภาษาต่างประเทศ                  
·  ภาษาอังกฤษ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 1.5(60) 1.5(60) 5.0(200) 

5) การศึกษาค้นคว้าอิสระ - - 
IS1 IS2  

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

รวมหน่วยกติรายวิชาเพิ่มเติม 
(คาบ) 

9.5(380) 10.5(420) 10.5(420) 11.5(460) 10.5(420) 10.5(420) 63.0(2,520) 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - กิจกรรม แนะแนว 20 20 20 20 20 20 120 
 - กิจกรรมชุมนุม/รด. 20 20 20 20 20 20 120 
 - กิจกรรมคุณธรรม/เพื่อสังคม         IS 3 IS 3   
และสาธารณประโยชน์   15 15 15 15 15 15 90 

รวมหน่วยกติท้ังสิ้น (คาบ) 18.0(775) 18.0(775) 19.0(815) 18.5(795) 15.5(655) 15.0(655) 104.0(4,490) 
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กรอบโครงสร้าง หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565 – 2567 

แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

หน่วยกิต(เวลาเรียน) 

มัธยมศึกษาท่ี 4/4 มัธยมศึกษาท่ี 5/4 มัธยมศึกษาท่ี 6/4 
รวม 

ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 

1. รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

1)  ภาษาไทย 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 

2)  คณิตศาสตร์ 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 

3)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               

·  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 

·  ออกแบบฯและวิทยาการค านวณ 1.0(40) - 1.0(40) -   - 2.0(80) 
4)  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม               

·  สังคมศึกษา - 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 0.5(20)   0.5(20) 4.0(160) 

·  พระพุทธศาสนา 0.5(20) 0.5(20) - 0.5(20) 0.5(20) - 2.0(80) 

·  ประวัติศาสตร์ 1.0(40) - 1.0(40) -  -  - 2.0(80) 

5)  สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 

6)  ศิลปะ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 

7)  การงานอาชีพ 0.5(20) 0.5(20) - - -  -  1.0(40) 

8)  ภาษาต่างประเทศ               
·  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) - - 6.0(240) 

รวมหน่วยกติรายวิชาเพิ่มเติม (คาบ) 8.5(340) 7.5(300) 8.5(340) 7.0(280) 5.0(200) 4.5(180) 41.0(1,640) 

2. รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

1)  คณิตศาสตร์ 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 12(480) 

2)  วิทยาศาสตร์               

.  เทคโนโลยีสร้างเสริม - 1.0(40) - 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 4.0(160) 

3) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0.5(20) - 0.5(20) - 0.5(20) 0.5(20) 2.0(80) 

4)  การงานอาชีพ 1.5(60) 1.5(60) 1.0(40) 1.0(40) - - 5.0(200) 

5)  ภาษาต่างประเทศ                  
·  ภาษาอังกฤษ 3.5(140) 3.5(140) 3.5(140) 3.5(140) 5.0(200) 5.0(200) 24.0(960) 

6)  การศึกษาค้นคว้าอิสระ - - 
IS1 IS2  

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

รวมหน่วยกติรายวิชาเพิ่มเติม (คาบ) 7.5(300) 8.0(320) 8.0(320) 8.5(340) 8.5(340) 8.5(340) 49.0(1,960) 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 - กิจกรรม แนะแนว 20 20 20 20 20 20 120 

 - กิจกรรมชุมนุม/รด. 20 20 20 20 20 20 120 

 - กิจกรรมคุณธรรม/เพื่อสังคม         IS 3 IS 3   

และสาธารณประโยชน์   15 15 15 15 15 15 90 

รวมหน่วยกติท้ังสิ้น (คาบ) 16.0(695) 15.5(675) 16.5(715) 15.5(675) 13.5(595) 13.0(575) 90.(3,930) 

 

  



                        แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 5 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

กรอบโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565 – 2567 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

หน่วยกิต(เวลาเรียน) 

มัธยมศึกษาท่ี 4/5-4/6 มัธยมศึกษาท่ี 5/5-5/6 มัธยมศึกษาท่ี 6/5-6/6 
รวม 

ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 

1. รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

1)  ภาษาไทย 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 

2)  คณิตศาสตร์ 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 

3)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
·  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
·  ออกแบบฯและวิทยาการ
ค านวณ 1.0(40) - 1.0(40) -   - 2.0(80) 
4)  สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

              

·  สังคมศึกษา - 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 0.5(20)   0.5(20) 4.0(160) 

·  พระพุทธศาสนา 0.5(20) 0.5(20) - 0.5(20) 0.5(20) - 2.0(80) 

·  ประวัติศาสตร์ 1.0(40) - 1.0(40) -  -  - 2.0(80) 

5)  สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 

6)  ศิลปะ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 

7)  การงานอาชีพ 0.5(20) 0.5(20) - - -  -  1.0(40) 

8)  ภาษาต่างประเทศ               
·  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) - - 6.0(240) 
รวมหน่วยกติรายวิชาพื้นฐาน 
(คาบ) 

8.5(340) 7.5(300) 8.5(340) 7.0(280) 5.0(200) 4.5(180) 41.0(1,640) 

2. รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

1)  วิทยาศาสตร์               

.  เทคโนโลยีสร้างเสริม - 1.0(40) - 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 4.0(160) 
2) สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

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

3)  การงานอาชีพ 1.5(60) 1.5(60) 1.0(40) 1.0(40) - - 5.0(200) 

4)  ภาษาต่างประเทศ                  
·  ภาษาอังกฤษ 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 4.5(180) 4.5(180) 21.0(840) 

·  ภาษาจีน 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 18.0(720) 

5) การศึกษาค้นคว้าอิสระ   - 
IS1 IS2  

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

รวมหน่วยกติรายวิชาเพิ่มเติม 
(คาบ) 

8.0(320) 8.5(340) 8.5(340) 9.0(360) 9.0(360) 9.0(360) 52.0(2,080) 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 - กิจกรรม แนะแนว 20 20 20 20 20 20 120 

-  กิจกรรมชุมนุม/รด. 20 20 20 20 20 20 120 

 - กิจกรรมคุณธรรม/เพื่อสังคม         IS 3 IS 3   

และสาธารณประโยชน์   15 15 15 15 15 15 90 

รวมหน่วยกติท้ังสิ้น (คาบ) 16.5(715) 16.0(695) 17.0(735) 16.0(695) 14.0(615) 13.5(595) 93.0(4,050) 



                        แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 6 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

กรอบโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565 – 2567 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

หน่วยกิต(เวลาเรียน) 

มัธยมศึกษาท่ี 4/5 มัธยมศึกษาท่ี 5/5 มัธยมศึกษาท่ี 6/5 
รวม 

ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 

1. รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

1)  ภาษาไทย 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 

2)  คณิตศาสตร์ 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 

3)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
·  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 

·  ออกแบบฯและวิทยาการค านวณ 1.0(40) - 1.0(40) -   - 2.0(80) 
4)  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม               
·  สังคมศึกษา - 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 0.5(20)   0.5(20) 4.0(160) 

·  พระพุทธศาสนา 0.5(20) 0.5(20) - 0.5(20) 0.5(20) - 2.0(80) 

·  ประวัติศาสตร์ 1.0(40) - 1.0(40) -  -  - 2.0(80) 

5)  สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 

6)  ศิลปะ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 

7)  การงานอาชีพ 0.5(20) 0.5(20) - - -  -  1.0(40) 

8)  ภาษาต่างประเทศ               

·  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) - - 6.0(240) 
   รวมหน่วยกติรายวิชาพื้นฐาน 
(คาบ) 

8.5(340) 7.5(300) 8.5(340) 7.0(280) 5.0(200) 4.5(180) 41.0(1,640) 

2. รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

1)  คณิตศาสตร์ - - - - - - - 

2)  วิทยาศาสตร์ - - - - - - - 
—.  เทคโนโลยีสร้างเสริม - 1.0(40) - 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 4.0(160) 

3) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0.5(20) - 0.5(20) - 0.5(20) 0.5(20) 2.0(80) 

4)  การงานอาชีพ 1.5(40) 1.5(40) 1.0(40) 1.0(40) - - 5.0(200) 

5)  ภาษาต่างประเทศ                  

·  ภาษาอังกฤษ 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 4.5(180) 4.5(180) 21.0(840) 

·  ภาษาฝรั่งเศส 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 18.0(720) 

6)  การศึกษาค้นคว้าอิสระ   - 
IS1 IS2  

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

   รวมหน่วยกติรายวิชาเพิ่มเติม 
(คาบ) 

8.0(320) 8.5(340) 8.5(340) 9.0(360) 9.0(360) 9.0(360) 52.0(2,080) 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 - กิจกรรม แนะแนว 20 20 20 20 20 20 120 

-  กิจกรรมชุมนุม/รด. 20 20 20 20 20 20 120 

 - กิจกรรมคุณธรรม/เพื่อสังคม         IS 3 IS 3   

และสาธารณประโยชน์   15 15 15 15 15 15 90 

รวมหน่วยกติท้ังสิ้น (คาบ) 16.5(715) 16.0(695) 17.0(735) 16.0(695) 14.0(615) 13.5(595) 93.0(4,050) 
 



                        แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 7 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

กรอบโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565 – 2567 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
หน่วยกิต(เวลาเรียน) 

มัธยมศึกษาท่ี 4/7 มัธยมศึกษาท่ี 5/7 มัธยมศึกษาท่ี 6/7 
รวม 

ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 
1. รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
1)  ภาษาไทย 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
2)  คณิตศาสตร์ 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
3)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
·  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
·  ออกแบบฯและวิทยาการค านวณ 1.0(40) - 1.0(40) -   - 2.0(80) 
4)  สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

              

·  สังคมศึกษา - 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 0.5(20)   0.5(20) 4.0(160) 
·  พระพุทธศาสนา 0.5(20) 0.5(20) - 0.5(20) 0.5(20) - 2.0(80) 
·  ประวัติศาสตร์ 1.0(40) - 1.0(40) -  -  - 2.0(80) 
5)  สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
6)  ศิลปะ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 
7)  การงานอาชีพ 0.5(20) 0.5(20) - - -  -  1.0(40) 
8)  ภาษาต่างประเทศ               
·  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) - - 6.0(240) 
   รวมหน่วยกติรายวิชาพื้นฐาน 
(คาบ) 

8.5(340) 7.5(300) 8.5(340) 7.0(280) 5.0(200) 4.5(180) 41.0(1,640) 

2. รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
1)  วิทยาศาสตร์               
 .  เทคโนโลยีสร้างเสริม - 1.0(40) - 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 4.0(160) 
2) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0.5(20) - 0.5(20) - 0.5(20) 0.5(20) 2.0(80) 
3)  การงานอาชีพ 1.5(60) 1.5(60) 1.0(40) 1.0(40) - - 5.0(200) 
4)  ภาษาต่างประเทศ                  
·  ภาษาอังกฤษ 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 4.5(180) 4.5(180) 21.0(840) 
·  ภาษาญี่ปุ่น 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 18.0(720) 

5) การศึกษาค้นคว้าอิสระ   - 
IS1 IS2  

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

   รวมหน่วยกติรายวิชาเพิ่มเติม 
(คาบ) 

8.0(320) 8.5(340) 8.5(340) 9.0(360) 9.0(360) 9.0(360) 52.0(2,080) 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - กิจกรรม แนะแนว 20 20 20 20 20 20 120 
-  กิจกรรมชุมนุม/รด. 20 20 20 20 20 20 120 
 - กิจกรรมคุณธรรม/เพื่อสังคม         IS 3 IS 3   
และสาธารณประโยชน์   15 15 15 15 15 15 90 

รวมหน่วยกติท้ังสิ้น (คาบ) 16.5(715) 16.0(695) 17.0(735) 16.0(695) 14.0(615) 13.5(595) 93.0(4,050) 

 

 

 



                        แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 8 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

กรอบโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565 – 2567 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

หน่วยกิต(เวลาเรียน) 

มัธยมศึกษาท่ี 4/8 มัธยมศึกษาท่ี 5/8 มัธยมศึกษาท่ี 6/8 
รวม 

ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 

1. รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

1)  ภาษาไทย 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 

2)  คณิตศาสตร์ 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 

3)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
·  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 

·  ออกแบบฯและวิทยาการค านวณ 1.0(40) - 1.0(40) -   - 2.0(80) 
4)  สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

              

·  สังคมศึกษา - 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 0.5(20)   0.5(20) 4.0(160) 

·  พระพุทธศาสนา 0.5(20) 0.5(20) - 0.5(20) 0.5(20) - 2.0(80) 

·  ประวัติศาสตร์ 1.0(40) - 1.0(40) -  -  - 2.0(80) 

5)  สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 

6)  ศิลปะ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 

7)  การงานอาชีพ 0.5(20) 0.5(20) - - -  -  1.0(40) 

8)  ภาษาต่างประเทศ               

·  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) - - 6.0(240) 

รวมหน่วยกติรายวิชาพื้นฐาน (คาบ) 8.5(340) 7.5(300) 8.5(340) 7.0(280) 5.0(200) 4.5(180) 41.0(1,640) 

 2. รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

1)  วิทยาศาสตร์               
— . เทคโนโลยีสร้างเสริม - 1.0(40) - 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 4.0(160) 

2) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0.5(20) - 0.5(20) - 0.5(20) 0.5(20) 2.0(80) 

3)  การงานอาชีพ 4.5(180) 4.5(180) 4.0(160) 4.0(160) 3.0(120) 3.0(120) 23.0(920) 

4)  ภาษาต่างประเทศ                  

·  ภาษาอังกฤษ 2.5(100) 2.5(100) 2.5(100) 2.5(100) 3.5(140) 3.5(140) 17.0(680) 

5)  การศึกษาค้นคว้าอิสระ   - 
IS1 IS2  

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

รวมหน่วยกติรายวิชาเพิ่มเติม (คาบ) 7.5(300) 8.0(320) 8.0(320) 8.5(340) 8.0(320) 8.0(320) 48.0(1,920) 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 - กิจกรรม แนะแนว 20 20 20 20 20 20 120 

 - กิจกรรมชุมนุม/รด. 20 20 20 20 20 20 120 

 - กิจกรรมคุณธรรม/เพื่อสังคม         IS 3 IS 3   
และสาธารณประโยชน์   15 15 15 15 15 15 90 

รวมหน่วยกติท้ังสิ้น (คาบ) 16.0(695) 15.5(675) 16.5(715) 15.5(675) 13.0(575) 12.5(555) 89.0(3,890) 
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กรอบโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565– 2567 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา-คอมพิวเตอร ์

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

หน่วยกิต(เวลาเรียน) 

มัธยมศึกษาท่ี 4/9 มัธยมศึกษาท่ี 5/9 มัธยมศึกษาท่ี 6/9 
รวม 

ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 

1. รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

1)  ภาษาไทย 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 

2)  คณิตศาสตร์ 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 

3)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
·  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 

·  ออกแบบฯและวิทยาการค านวณ 1.0(40) - 1.0(40) -   - 2.0(80) 
4)  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม               
·  สังคมศึกษา - 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 0.5(20)   0.5(20) 4.0(160) 

·  พระพุทธศาสนา 0.5(20) 0.5(20) - 0.5(20) 0.5(20) - 2.0(80) 

·  ประวัติศาสตร์ 1.0(40) - 1.0(40) -  -  - 2.0(80) 

5)  สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 

6)  ศิลปะ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120) 

7)  การงานอาชีพ 0.5(20) 0.5(20) - - -  -  1.0(40) 

8)  ภาษาต่างประเทศ               

·  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) - - 6.0(240) 
   รวมหน่วยกติรายวิชาพื้นฐาน 
(คาบ) 

8.5(340) 7.5(300) 8.5(340) 7.0(280) 5.0(200) 4.5(180) 41.0(1,640) 

2. รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

1)  ภาษาไทย 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 12.0(480) 

2)  วิทยาศาสตร์               
.  เทคโนโลยีสร้างเสริม - 1.0(40) - 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 4.0(160) 

.  เทคโนโลยีเพื่อการน าเสนอ - - - - 1.0(40) - 1.0(40) 

3) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.5(60) 1.0(40) 1.5(60) 1.0(40) 1.5(60) 1.5(60) 8.0(320) 

4)  การงานอาชีพ 1.5(60) 1.5(60) 1.0(40) 1.0(40) - - 5.0(200) 

5)  ภาษาต่างประเทศ                  

·  ภาษาอังกฤษ 2.5(100) 2.5(100) 2.5(100) 2.5(100) 3.5(140) 3.5(140) 17.0(680) 

6) การศึกษาค้นคว้าอิสระ   - 
IS1 IS2  

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

   รวมหน่วยกติรายวิชาเพิ่มเติม 
(คาบ) 

7.5(300) 8.0(320) 8.0(320) 8.5(340) 9.0(360) 8.0(320) 49.0(1,960) 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 - กิจกรรม แนะแนว 20 20 20 20 20 20 120 

 - กิจกรรมชุมนุม/รด. 20 20 20 20 20 20 120 

 - กิจกรรมคุณธรรม/เพื่อสังคม         IS 3 IS 3   

และสาธารณประโยชน์   15 15 15 15 15 15 90 

รวมหน่วยกติท้ังสิ้น (คาบ) 16.0(695) 15.5(675) 16.5(715) 15.5(675) 14.0(615) 12.5(555) 90.0(3,930) 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565-2567 

แผนการเรียน วิทยาศาสตร-์ คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-3 

            
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ช.
ม. 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ช.
ม. 

วิชาพื้นฐาน จ านวน  8.5  หน่วยกิต  วิชาพื้นฐาน จ านวน  7.5  หน่วยกิต 
ท 31101 ภาษาไทย 1 1.0 2 ท 31102 ภาษาไทย 2 1.0 2 
ค 31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1 1.0 2 ค 31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 2 
ว 31101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.0 2 ว 31103 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 2 

ว 31102 
ออกแบบและวิทยาการค านวณ 
1 

1.0 2 ส 31103 สังคมศึกษา 1 1.0 2 

ส 31101 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 2 ส 31104 พระพุทธศาสนา 2 0.5 1 

ส 31102 พระพุทธศาสนา 1 0.5 1 พ 31102 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
2 

0.5 1 

พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 ศ 31102 ศิลปะ 2 0.5 1 
ศ 31101 ศิลปะ 1 0.5 1 ง 31102 การด ารงชีวิต 2  0.5 1 

ง 31101 การด ารงชีวิต 1 0.5 1 อ 31102 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
2  

1.5 3 

อ 31101 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  
  

1.5 3         

วิชาเพิ่มเติม จ านวน  8.5  หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม จ านวน 9.5  หน่วยกิต 

ค 31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2.0 4 ค 31202 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  
2 

2.0 4 

ว 31201 ฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1 2.0 4 ว 31202 ฟิสิกส์เพ่ิมเติม 2 2.0 4 
ว 31221 เคมีเพ่ิมเติม 1 1.5 3 ว 31222 เคมีเพ่ิมเติม 2 1.5 3 
ว 31241 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 1 1.5 3 ว 31242 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 2 1.5 3 

ง 31241 โครงงานอาชีพ 1 1.0 2 
ว 31291 

เทคโนโลยีสร้างเสริม 
1 

1.0 2 

อ 31201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 0.5 1 ง 31242 โครงงานอาชีพ 2 1.0 2 

        
อ 31202 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 2 0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 
กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 
กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 

รวมทั้งสิ้น 17.0 37 รวมทั้งสิ้น 17.0 37 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565-2567 

แผนการเรียน วิทยาศาสตร-์ คณิตศาสตร์-ปัญญาประดิษฐ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 

            
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. 

วิชาพื้นฐาน จ านวน  8.5  หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน จ านวน   7.5   หน่วยกิต 
ท 31101 ภาษาไทย 1 1.0 2 ท 31102 ภาษาไทย 2 1.0 2 
ค 31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1 1.0 2 ค 31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 2 
ว 31101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.0 2 ว 31103 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 2 
ว 31102 ออกแบบและวิทยาการค านวณ 1 1.0 2 ส 31103 สังคมศึกษา 1 1.0 2 
ส 31101 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 2 ส 31104 พระพุทธศาสนา 2 0.5 1 
ส 31102 พระพุทธศาสนา 1 0.5 1 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 
พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 ศ 31102 ศิลปะ 2 0.5 1 
ศ 31101 ศิลปะ 1 0.5 1 ง 31102 การด ารงชีวิต 2  0.5 1 
ง 31101 การด ารงชีวิต 1 0.5 1 อ 31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  1.5 3 
อ 31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  1.5 3         
วิชาเพิ่มเติม จ านวน  9.5  หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม จ านวน  10.5  หน่วยกิต 
ค 31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2.0 4 ค 31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  2 2.0 4 
ว 31201 ฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1 2.0 4 ว 31202 ฟิสิกส์เพ่ิมเติม 2 2.0 4 
ว 31221 เคมีเพ่ิมเติม 1 1.5 3 ว 31222 เคมีเพ่ิมเติม 2 1.5 3 
ว 31241 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 1 1.5 3 ว 31242 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 2 1.5 3 
ว 31211 การสร้างตัวละคร 3D 1.0 2 ว 31291 เทคโนโลยีสร้างเสริม 1 1.0 2 
ง 31241 โครงงานอาชีพ 1 1.0 2 ว 31212 Internet of Things 1.0 2 
อ 31201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 0.5 1 ง 31242 โครงงานอาชีพ 2 1.0 2 

        อ 31202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 
กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 
กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 

รวมทั้งสิ้น 18.0 39 รวมทั้งสิ้น 18.0 39 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565-2567 

แผนการเรียน คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 

            
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. 

วิชาพื้นฐาน จ านวน 8.5 หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน จ านวน 7.5 หน่วยกิต 
ท 31101 ภาษาไทย 1 1.0 2 ท 31102 ภาษาไทย 2 1.0 2 
ค 31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1 1.0 2 ค 31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 2 
ว 31101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.0 2 ว 31103 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 2 
ว 31102 ออกแบบและวิทยาการค านวณ 1 1.0 2 ส 31103 สังคมศึกษา 1 1.0 2 
ส 31101 พระพุทธศาสนา 1 0.5 1 ส 31104 พระพุทธศาสนา 2 0.5 1 
ส 31102 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 2 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 
พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 ศ 31102 ศิลปะ 2 0.5 1 
ศ 31101 ศิลปะ 1 0.5 1 ง 31102 การด ารงชีวิต 2  0.5 1 
ง 31101 การด ารงชีวิต 1 0.5 1 อ 31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  1.5 3 
อ 31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  1.5 3         
วิชาเพิ่มเติม จ านวน 7.5 หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม จ านวน 8.0 หน่วยกิต 
ค 31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2.0 4 ค 31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  2 2.0 4 
ส 30264 รักษ์ท้องถ่ิน 0.5 1 ว 31291 เทคโนโลยีสร้างเสริม 2 1.0 2 
ง 31241 โครงงานอาชีพ 1 1.0 2 ง 30222 สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า 2 0.5 1 
ง 30221 สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า 1 0.5 1 ง 31242 โครงงานอาชีพ 2 1.0 2 
อ 31201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 0.5 1 อ 31202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 1 
อ 31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 2 อ 31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 2 
อ 31205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.5 3 อ 31206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.5 3 
อ 31207 ภาษาเพ่ือการประกอบอาชีพ 1 0.5 1 อ 31208 ภาษาเพื่อการประกอบอาชีพ 2 0.5 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 
กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 
กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 

รวมทั้งสิ้น 16.0 35 รวมทั้งสิ้น 15.5 34 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565-2567 

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5-6 

            ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. 

วิชาพื้นฐาน จ านวน 8.5  หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน จ านวน 7.5 หน่วยกิต 
ท 31101 ภาษาไทย 1 1.0 2 ท 31102 ภาษาไทย 2 1.0 2 
ค 31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1 1.0 2 ค 31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 2 
ว 31101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.0 2 ว 31103 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 2 
ว 31102 ออกแบบและวิทยาการค านวณ1 1.0 2 ส 31103 สังคมศึกษา 1 1.0 2 
ส 31101 พระพุทธศาสนา 1 0.5 1 ส 31104 พระพุทธศาสนา 2 0.5 1 
ส 31102 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 2 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 
พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 ศ 31102 ศิลปะ 2 0.5 1 
ศ 31101 ศิลปะ 1 0.5 1 ง 31102 การด ารงชีวิต 2  0.5 1 
ง 31101 การด ารงชีวิต 1 0.5 1 อ 31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  1.5 3 
อ 31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  1.5 3         
วิชาเพิ่มเติม จ านวน 8.0 หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม จ านวน 8.5หน่วยกิต 
ส 30264 รักษ์ท้องถ่ิน 0.5 1 ว 31291 เทคโนโลยีสร้างเสริม 1 1.0 2 
ง 30221 สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า 1 0.5 1 ง 30222 สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า 2 0.5 1 
ง 31241 โครงงานอาชีพ 1 1.0 2 ง 31242 โครงงานอาชีพ 2   1.0 2 
อ 31201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 0.5 1 อ 31202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 0.5 1 
อ 31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 2 อ 31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 2 
อ 31205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.5 3 อ 31206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.5 3 
จ 31201 ภาษาจีน 1 2.0 4 จ 31202 ภาษาจีน 2     2.0 4 
จ 31203 เสริมทักษะภาษาจีน 1 1.0 2 จ 31204 เสริมทักษะภาษาจีน 2 1.0 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 
กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 

กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 
กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

1 

รวมทั้งสิ้น 16.5 36 รวมทั้งสิ้น 16.0 35 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565-2567 

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 

            ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. 

วิชาพื้นฐาน จ านวน 8.5 หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน จ านวน 7.5  หน่วยกิต 
ท 31101 ภาษาไทย 1 1.0 2 ท 31102 ภาษาไทย 2 1.0 2 
ค 31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1 1.0 2 ค 31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 2 
ว 31101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.0 2 ว 31103 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 2 
ว 31102 ออกแบบและวิทยาการค านวณ 1 1.0 2 ส 31103 สังคมศึกษา 1 1.0 2 
ส 31101 พระพุทธศาสนา 1 0.5 1 ส 31104 พระพุทธศาสนา 2 0.5 1 
ส 31102 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 2 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 
พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 ศ 31102 ศิลปะ 2 0.5 1 
ศ 31101 ศิลปะ 1 0.5 1 ง 31102 การด ารงชีวิต 2  0.5 1 
ง 31101 การด ารงชีวิต 1 0.5 1 อ 31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  1.5 3 
อ 31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  1.5 3         
วิชาเพิ่มเติม จ านวน 8.0 หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม จ านวน 8.5หน่วยกิต 
ส 30264 รักษ์ท้องถ่ิน   0.5 1 ว 31291 เทคโนโลยีสร้างเสริม 1 1.0 2 
ง 30221 สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า 1 0.5 1 ง 30222 สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า 2 0.5 1 
ง 31241 โครงงานอาชีพ 1 1.0 2 ง 31242 โครงงานอาชีพ 2 1.0 2 
อ 31201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 1 อ 31202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 1 
อ 31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 2 อ 31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 2 
อ 31205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.5 3 อ 31206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.5 3 
ฝ 31201 ภาษาฝรัง่เศส 1 1.5 3 ฝ 31202 ภาษาฝรัง่เศส 2 1.5 3 
ฝ 31203 เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 1 1.5 3 ฝ 31204 เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 2 1.5 3 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 
กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 
กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 

รวมทั้งสิ้น 16.5 36 รวมทั้งสิ้น 16.0 35 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565-2567 

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 

            
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา 
หน่ว
ยกิต 

ช.ม. 

วิชาพื้นฐาน จ านวน 8.5 หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน จ านวน 7.5 หน่วยกิต 
ท 31101 ภาษาไทย 1 1.0 2 ท 31102 ภาษาไทย 2 1.0 2 
ค 31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1 1.0 2 ค 31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 2 
ว 31101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.0 2 ว 31103 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 2 
ว 31102 ออกแบบและวิทยาการค านวณ 1 1.0 2 ส 31103 สังคมศึกษา 1 1.0 2 
ส 31101 พระพุทธศาสนา 1 0.5 1 ส 31104 พระพุทธศาสนา 2 0.5 1 
ส 31102 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 2 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 
พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 ศ 31102 ศิลปะ 2 0.5 1 
ศ 31101 ศิลปะ 1 0.5 1 ง 31102 การด ารงชีวิต 2  0.5 1 
ง 31101 การด ารงชีวิต 1 0.5 1 อ 31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  1.5 3 
อ 31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  1.5 3         

วิชาเพิ่มเติม จ านวน 8.0 หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม จ านวน 8.5 หน่วยกิต 
ส 30264 รักษ์ท้องถ่ิน 0.5 1 ว 31291 เทคโนโลยีสร้างเสริม 1 1.0 2 
ง 30221 สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า 0.5 1 ง 30222 สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า 2 0.5 1 
ง 31241 โครงงานอาชีพ 1 1.0 2 ง 31242 โครงงานอาชีพ 2   1.0 2 
อ 31201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 0.5 1 อ 31202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 0.5 1 
อ 31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 2 อ 31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 2 
อ 31205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.5 3 อ 31206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.5 3 
ญ 31201 ภาษาญ่ีปุ่น 1 2.0 4 ญ 31202 ภาษาญ่ีปุ่น 2   2.0 4 
ญ 31203 เสริมทักษะภาษาญ่ีปุ่น 1 1.0 2 ญ 31204 เสริมทักษะภาษาญ่ีปุ่น 2 1.0 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 
กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 
กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 

รวมทั้งสิ้น 16.5 36 รวมทั้งสิ้น 16.0 35 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565-2567 

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ธุรกิจ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 

 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. 

วิชาพื้นฐาน จ านวน 8.5 หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน จ านวน 7.5 หน่วยกิต 
ท 31101 ภาษาไทย 1 1.0 2 ท 31102 ภาษาไทย 2 1.0 2 
ค 31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1 1.0 2 ค 31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 2 
ว 31101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.0 2 ว 31103 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 2 
ว 31102 ออกแบบและวิทยาการค านวณ1 1.0 2 ส 31103 สังคมศึกษา 1 1.0 2 
ส 31101 พระพุทธศาสนา 1 0.5 1 ส 31104 พระพุทธศาสนา 2 0.5 1 
ส 31102 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 2 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 
พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 ศ 31102 ศิลปะ 2 0.5 1 
ศ 31101 ศิลปะ 1 0.5 1 ง 31102 การด ารงชีวิต 2  0.5 1 
ง 31101 การด ารงชีวิต 1 0.5 1 อ 31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  1.5 3 
อ 31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  1.5 3         
วิชาเพิ่มเติม จ านวน 7.5 หน่วยกิต  วิชาเพิ่มเติม จ านวน  8.0 หน่วยกิต 

ส 30264 
รักษ์ท้องถ่ิน 
  

0.5 1 ว 31291 เทคโนโลยีสร้างเสริม 1 1.0 2 

ง 30221 สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า 1 0.5 1 ง 30261 บริการอาหารเครื่องด่ืม 1.5 3 
ง 31241 โครงงานอาชีพ 1 1.0 2 ง 30264 กลยุทธ์การตลาด 1.5 3 
ง 30262 ธุรกิจท่องเท่ียว 1.5 3 อ 31202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร2 0.5 1 
ง 30263 ศิลปะการผูกผ้า 1.5 3 อ 31212 เสริมทักษะอ่าน-เขียน 2 1.0 2 
อ 31201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 0.5 1 อ 31214 เสริมทักษะฟัง-พูด 2 1.0 2 
อ 31211 เสริมทักษะอ่าน-เขียน 1 1.0 2 ง 30222 สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า 2 0.5 1 
อ 31213 เสริมทักษะฟัง-พูด 1 1.0 2 ง 31242 โครงงานอาชีพ 2   1.0 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 
กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 
กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 

รวมทั้งสิ้น 16.0 35 รวมทั้งสิ้น 15.5 34 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565-2567 

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา-คอมพิวเตอร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 

            
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. 

วิชาพื้นฐาน จ านวน 8.5 หน่วยกิต  วิชาพื้นฐาน จ านวน 7.5 หน่วยกิต 
ท 31101 ภาษาไทย 1 1.0 2 ท 31102 ภาษาไทย 2 1.0 2 
ค 31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1 1.0 2 ค 31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 2 
ว 31101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.0 2 ว 31103 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 2 
ว 31102 ออกแบบและวิทยาการค านวณ 1 1.0 2 ส 31103 สังคมศึกษา 1 1.0 2 
ส 31101 พระพุทธศาสนา 1 0.5 1 ส 31104 พระพุทธศาสนา 2 0.5 1 
ส 31102 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 2 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 
พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 ศ 31102 ศิลปะ 2 0.5 1 
ศ 31101 ศิลปะ 1 0.5 1 ง 31102 การด ารงชีวิต 2  0.5 1 
ง 31101 การด ารงชีวิต 1 0.5 1 อ 31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  1.5 3 
อ 31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  1.5 3         

วิชาเพิ่มเติม จ านวน 7.5 หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม จ านวน 8.0 หน่วยกิต 
ท 31201 การพูดเบื้องต้น 1.0 2 ท 31203 นิทานพ้ืนบ้าน 1.0 2 
ท 31202 วรรณกรรมท้องถ่ินรามัญ 1.0 2 ท 31204 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 1.0 2 
ส 30264 รักษ์ท้องถ่ิน 0.5 1 ว 31291 เทคโนโลยีสร้างเสริม 1 1.0 2 
ส 30287 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว 1.0 2 ส 30224 ปัญหาสังคม 1.0 2 
ง 30221 สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า 1 0.5 1 ง 30222 สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า 2 0.5 1 
ง 31241 โครงงานอาชีพ 1 1.0 2 ง 31242 โครงงานอาชีพ 2 1.0 2 
อ 31201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 0.5 1 อ 31202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 0.5 1 
อ 31211 เสริมทักษะอ่าน-เขียน 1 1.0 2 อ 31212 เสริมทักษะอ่าน-เขียน 2 1.0 2 
อ 31213 เสริมทักษะฟัง-พูด 1 1.0 2 อ 31214 เสริมทักษะฟัง-พูด 2 1.0 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 
กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 
กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 

รวมทั้งสิ้น 16.0 35 รวมทั้งสิ้น 15.5 34 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา ภาษาไทย 2      รหัสวิชา ท31102 
 จ านวนชั่วโมง  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                  จ านวน   1.0  หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-9 
 ครูผู้สอน นางสาวเกล้าลฎา ปล้องประภา  , นางสาวภาณุกา  บินฮาซัน 
 
2. ค าอธิบายรายวิชา  
  ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง ตีความ แปลความ และขยายความ ตอบค าถาม วิเคราะห์ 
วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ฝึกทักษะการเขียน
อธิบาย เขียนจดหมายกิจธุระ การกรอกแบบรายการต่าง  ๆ เขียนเรียงความ ย่อความ เขียนบันทึกความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ฝึกทักษะการพูดสรุปแนวคิด แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องท่ีฟังและดู การเลือก
เรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดในโอกาสต่าง  ๆ และศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพลังของภาษา 
ลักษณะของภาษา การใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค ค าราชาศัพท์ แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์และโคลง       
 วิเคราะห์ ประเมินค่า และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง ค านมัสการคุณานุคุณ อิเ หนา  
ตอน ศึกกะหมังกุหนิง นิทานเวตาล (เรื่องท่ี 10) นิราศนรินทร์ค าโคลง หัวใจชายหนุ่ม ทุกข์ของชาวนาในบทกวี 
มงคลสูตรค าฉันท์ มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการอ่าน เพื่อสร้างความรู้ความคิดน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต กระบวนการ
เขียนเพื่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟังและดู และพูดแสดง
ความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การ
เปล่ียนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่า
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  มีมารยาทใน
การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
 
3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
 ท 1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/8 ม.4-6/9 

ท 2.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/7 ม.4-6/8 
ท 3.1 ม.4-6/1 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 
ท 4.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/7 
ท 5.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 

 รวมทั้งหมด 29 ตัวชี้วัด 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
  4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
   สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70  : 30  คะแนน 
    คะแนนก่อนกลางภาค    25  คะแนน 
    คะแนนสอบกลางภาค    20      คะแนน 
    คะแนนหลังกลางภาค    25     คะแนน 
    คะแนนสอบปลายภาค    30    คะแนน 

4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค   25   คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 - 2 ท 1.1   ม.4-6/6  
ท 5.1   ม.4-6/1       
          ม.4-6/2 
          ม.4-6/3 
          ม.4-6/4 

ปฐมนิเทศ / ขอบเขต / 
เนื้อหา / วิธีกา
ประเมินผล ทดสอบ
ก่อนเรียน 
1. นิทานเวตาล       
(เรื่องท่ี 10)  

5 - แบบฝึกหัด 
- ช้ินงาน 
- ทดสอบหลังเรียน 

 

- หนังสือเรียน 
ภาษาไทยช้ันม.4 
- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- ห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาไทย 

3 - 5   ท 1.1   ม.4-6/1  
              ม.4-
6/7 
ท 5.1   ม.4-6/1  
         ม.4-6/2  
         ม.4-6/3 
         ม.4-6/4 
         ม.4-6/6 

2. นิราศนรินทร์                    
ค าโคลง 

10 - แบบฝึกหัด 
- ช้ินงาน 
- ทดสอบหลังเรียน 

 

- หนังสือเรียน 
ภาษาไทยช้ันม.4 
- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- ห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาไทย 

6 - 8 ท 1.1 ม.4-6/7  
ท 5.1  ม.4-6/1  
         ม.4-6/2  
         ม.4-6/3  
         ม.4-6/4 

3. หัวใจชายหนุ่ม 5 - แบบฝึกหัด 
- ช้ินงาน 
- ทดสอบหลังเรียน 
 

- หนังสือเรียน 
ภาษาไทยช้ันม.4 
- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- ห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาไทย 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

9 - 10 ท 1.1  ม.4-6/7  
ท 5.1 ม.4-6/1
 ม.4-6/2
 ม.4-6/3
 ม.4-6/4          

4. ทุกข์ของชาวนาใน
บทกวี   

5 - แบบฝึกหัด 
- ช้ินงาน 
- ทดสอบหลังเรียน 

- หนังสือเรียน 
ภาษาไทยช้ันม. 4 
- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- ห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาไทย 
- ห้องสมุด นมร.บร.
ฯลฯ 

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค   20   คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

11 
 
 
 
 
 
 
 

ท 1.1   ม.4-6/1 
          ม.4-6/6  
          ม.4-6/7   
ท 5.1   ม.4-6/1       
          ม.4-6/2 
          ม.4-6/3 
          ม.4-6/4 
        ม.4-6/7 

1. นิทานเวตาล  (เรื่องท่ี 10) 
2. นิราศนรินทร์ค าโคลง 
3. หัวใจชายหนุ่ม 
4. ทุกข์ของชาวนาในบทกวี   

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน  30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น 
แสดงวิธีท า/เติมค า/อื่น ๆ)  
จ านวน 1 ข้อ 

 
4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค   25   คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

12 - 14 ท 1.1  ม.4-6/6  
ท 5.1  ม.4-6/1  
         ม.4-6/2 
         ม.4-6/3  

       ม.4-6/4 

5. มงคลสูตรค าฉันท์ 10 
 
 
 
 
 

 

- แบบฝึกหัด 
- ช้ินงาน 
- ทดสอบหลังเรียน 

- หนังสือเรียน 
ภาษาไทยช้ัน       ม.
4 
- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- ห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาไทย 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
นมร.บรฯลฯ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

15 - 17 
 
 
 
 

ท 1.1  ม.4-6/7  
ท 5.1  ม.4-6/1  

         ม.4-6/2 

         ม.4-6/3  

         ม.4-6/4 

       ม.4-6/5 

6. มหาชาติหรือมหา
เวสสันดรชาดก 

5 - แบบฝึกหัด 
- ช้ินงาน 
- ทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 

- หนังสือเรียน 
ภาษาไทยช้ัน       ม.
4 
- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- ห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาไทย 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
นมร.บรฯลฯ 
 

18 - 19 
 
 
 
 

ท 1.1 ม.4-6/6
 ม.4-6/7
 ม.4-6/8
 ม.4-6/9  
ท 4.1 ม.4-6/7 

7. การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

5 - แบบฝึกหัด 
- ช้ินงาน 
- ทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 

- หนังสือเรียน 
ภาษาไทยช้ัน       ม.
4 
- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- ห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาไทย 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
นมร.บรฯลฯ 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค   30   คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 
 
 

 

ท 1.1  ม.4-6/6 
         ม.4-6/7            
         ม.4-6/8 
   ม.4-6/9 
ท 2.1  ม.4-6/7  

       ม.4-6/8 
ท 4.1  ม.4-6/7 
ท 5.1  ม.4-6/1  

         ม.4-6/2 

         ม.4-6/3  

         ม.4-6/4 

        ม.4-6/5 

5. มงคลสูตรค าฉันท์ 
6. มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก 
7. การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน  30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น 
แสดงวิธีท า/เติมค า/อื่น ๆ)  
จ านวน 1 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 

3. ทุกข์ของชาวนาในบทกวี 
ท 1.1  ม.4-6/7  
ท 5.1    ม.4-6/1                    
           ม.4-6/2 
    ม.4-6/3  
           ม.4-6/4 

 

ช้ินงานเรื่องทุกข์ของ
ชาวนาในบทกวี 

ช้ินงาน 1 งานเด่ียว 30 ม.ค. 
2566 

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

 

1. ชื่อรายวิชา นิทานพื้นบ้าน            รหัสวิชา  ท31203 
    จ านวนชั่วโมงเรียน  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน              จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 
 ครูผู้สอน นางสาวตรียกนิษฐ์  จันทรสถาพร   
 

2. ค าอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาความส าคัญและประโยชน์ของนิทานพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน ต านาน นิยาย เรื่องเล่า โดยให้ทราบถึง
ท่ีมา ค าศัพท์ ส านวน ความหมาย ท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของคนไทยเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็น
คุณค่า รวมท้ังช่วยกันอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านของไทย 
 ศึกษานิทานพื้นบ้าน ต านาน นิยาย เรื่องเล่า  ของภาคต่าง ๆ และชุมชนคนรามัญวัดแป้นทองเพื่อน า
ความรู้ข้อคิด  คติธรรม แนวคิดไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 

3. ผลการเรียนรู้ 
 1. บอกความหมาย ความเป็นมา ลักษณะและประเภทของนิทานพื้นบ้านได้อย่างถูกต้อง 
 2. วิเคราะห์ลักษณะ ท่ีมาและคุณค่าของนิทานพื้นบ้านภาคเหนือได้ 
 3. วิเคราะห์ลักษณะ ท่ีมาและคุณค่าของนิทานพื้นบ้านภาคกลางได้ 
 4. วิเคราะห์ลักษณะ ท่ีมาและคุณค่าของนิทานพื้นบ้านภาคอีสานได้ 
 5. วิเคราะห์ลักษณะ ท่ีมาและคุณค่าของนิทานพื้นบ้านภาคใต้ได้ 
 6. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาภาษาของนิทานพื้นบ้านไทยได้อย่างถูกต้อง 
 7. อนุรักษ์เผยแพร่คุณค่าของภูมิปัญญาไทยในนิทานพื้นบ้านและน าไปปรับในชีวิตประจ าวัน 
             ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

รวมทั้งหมด  7 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 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 

1-9 ข้อท่ี 1-3 - ปฐมนิเทศ/ขอบเขต/เนื้อหา/
การวัดผล 
-  การศึกษานิทานพื้นบ้าน
เบ้ืองต้น 
- นิทานพื้นบ้านภาคกลาง 
- นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ 
 

25 1. ใบงาน  
2. แบบทดสอบ 
 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนรู ้
2. ส่ือออนไลน์ 
 

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 
 
 
 

ข้อท่ี 1-3 -  การศึกษานิทานพื้นบ้านเบ้ืองต้น 
- นิทานพื้นบ้านภาคกลาง 
- นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4  ตัวเลือก         
จ านวน  40  ข้อ 

 
 

4.4 คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-15 ข้อท่ี 
 4-5 

- นิทานพื้นบ้าน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- นิทานพื้นบ้านภาคใต้ 

15 1. ใบงาน  
2. แบบทดสอบ 
 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนรู ้
2. ส่ือออนไลน์ 
 

16-19 ข้อท่ี 
 6-7 

- วิ เคราะห์ คุณค่า  การอนุรักษ์
เผยแพร่นิทานพื้นบ้านของไทย 
- น าคติข้อคิดจากไปปรับในชีวิต 
ประจ าวันของตนได้ 

10 1. ใบงาน  
2. แบบทดสอบ 
 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนรู ้
2. ส่ือออนไลน์ 
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 
 

 

ข้อท่ี 4-7 - นิทานพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- นิทานพื้นบ้านภาคใต้ 
 

30 - แบบทดสอบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก   
จ านวน  60  ข้อ 

 
4.6 ชิ้นงาน   
หน่วยการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

- แผ่นภาพ 3 มิติ นิทานพื้นบ้าน ประเมิน     
จากช้ินงาน 

แผ่นภาพ  
3 มิติ 

1 
- 

ท้ายสัปดาห์ท่ี 9  
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 

1. ชื่อรายวิชา การเขียนเชิงสร้างสรรค์                   รหัสวิชา ท31204 
 จ านวนชั่วโมง  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 
 ครูผู้สอน นางสาวเกล้าลฎา  ปล้องประภา 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
  การเขียนเป็นระบบการส่ือสาร หรือบันทึกถ่ายทอดภาษาเพื่อแสดงออกซึ่งความรู้ ความคิด ความรู้สึก        
และอารมณ์ โดยใช้ตัวหนังสือและเครื่องหมายต่าง ๆ เป็นส่ือ ดังนั้นการเขียนจึงเป็นทักษะการใช้ภาษาแทนค าพูด     
ท่ีสามารถส่ือความหมายให้เป็นหลักฐานปรากฏได้นานกว่าการพูด การเขียนท่ีเป็นเรื่องราวเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจตรง
ตามความมุ่งหมายของผู้เขียนนั้น จะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ส่วนส าคัญขึ้นอยู่กับว่าผู้เขียนมีทักษะ   
ในการใช้ภาษาเขียนได้ดีเพียงใด ทักษะการใช้ภาษาเขียนต้องอาศัยพื้นฐานความรู้จากการฟัง การพูด และการอ่าน          
เพราะจากพื้นฐานดังกล่าว จะท าให้มีความรู้  มีข้อมูล และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะให้เกิดความคิด 
ความสามารถในการเรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดออกมา ส่ือสารกับผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและ
สาระส าคัญชัดเจน ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สารคดี บันเทิงคดี บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อ
น าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และมีมารยาทในการเขียน  การใช้ภาษาเพื่อส่ือความหมายเป็นศาสตร์ท่ีผู้ใช้
ต้องรู้จักค าและเลือกใช้ค าให้ถูกต้องเหมาะสม  ตรงความหมาย ตรงราชาศัพท์ เหมาะกับกาลเทศะ ไม่ใช้ค าซ้ าซ้อน 
รู้จักหลบค าโดยไม่เกิดความก ากวม และใช้ค าให้เกิดภาพพจน์ ในการน าค าท่ีเลือกแล้วมาเรียบเรียงเป็นประโยค 
เป็นข้อความ ถือเป็นศิลป์แห่งการใช้ค าท่ีมิใช่เพียงแต่ส่ือความรู้ความเข้าใจเท่านั้นหากยังสามารถก่อให้เกิดภาพ 
เสียง และความรู้สึกได้อีกด้วย 
  อย่างไรก็ตาม การเขียนเอกสารแต่ละประเภท จะมีรูปแบบและวิธีการในการน าเสนอแตกต่างกันออกไป       
ซึ่งผู้เขียนจ าเป็นต้องมีทักษะในการเลือกใช้ และทักษะเกิดได้จากการอ่านมาก ฟังมาก และเขียนมาก ซึ่งจะต้อง
ฝึกฝนอยู่เสมอ จึงจะเขียนให้ส่ือสารกันอย่างประสบผลส าเร็จได้ 

 

3. ผลการเรียนรู้ 
1. เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและ
สาระส าคัญชัดเจน 

 2. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ 
 3. ประเมินงานเขียนของผู้อื่น แล้วน ามาพัฒนางานเขียนของตนเอง 
  4. บันทึกการศึกษาค้าคว้าเพื่อน าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
  5. มีมารยาทในการเขียน 
  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 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 - 5 5. มีมารยาท       
ในการเขียน 

ปฐมนิเทศ / ขอบเขต / 
เนื้อหา / วิธีการ
ประเมินผล ทดสอบก่อน
เรียน 

1. หลักการเขียนและ
มารยาทในการเขียน     

10 - แบบฝึกหัด 
- ช้ินงาน 
- ทดสอบหลังเรียน 
 

- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- ห้องศูนย์ภาษาไทย 
- ห้องสมุดนมร.บร. 
ฯลฯ 

6 - 10 1. เขียนส่ือสาร
ในรูปแบบต่าง ๆ 
ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
โดยใช้ภาษา
เรียบเรียง
ถูกต้อง  มีข้อมูล
และสาระส าคัญ
ชัดเจน 

2. การเขียนค ากล่าว ใน
โอกาสต่าง ๆ 
- คติพจน์ 
- ค าขวัญ 
- ค าอวยพร     

15 - แบบฝึกหัด 
- ช้ินงาน 
- ทดสอบหลังเรียน 

- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- ห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาไทย 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
นมร.บร. 
ฯลฯ 

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค   20   คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

11 1. เขียนส่ือสาร
ในรูปแบบต่าง 
ๆ ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
โดยใช้ภาษา

1. หลักการเขียนและมารยาทในการ
เขียน  
2. การเขียนค ากล่าวในโอกาสต่าง ๆ 
    - คติพจน์ 
    - ค าขวัญ 

20 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน  30 ข้อ 
แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ท า/เติมค า/อื่น ๆ )  จ านวน 1 ข้อ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

เรียบเรียง
ถูกต้อง  มี
ข้อมูลและ
สาระส าคัญ
ชัดเจน 
5. มีมารยาท 
ในการเขียน 

    - ค าอวยพร       

 
4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค   25  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

12 - 15 2. ผลิตงาน
เขียนของ
ตนเองใน
รูปแบบต่าง ๆ 

3. การเขียนบันเทิงคดี 
    - นิทาน   
    - เรื่องส้ัน 
  

 

10 - แบบฝึกหัด 
- ช้ินงาน 
- ทดสอบหลังเรียน 
 

- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- ห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาไทย 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
นมร.บร. 
ฯลฯ 

16 - 19 3. ประเมิน
งานเขียนของ
ผู้อื่น แล้ว
น ามาพัฒนา
งานเขียน   
ของตนเอง 

4. การเขียนบันทึก 
   - การจดบันทึกจากการ
ฟัง 
   - บันทึกประจ าวัน 
   - บันทึกเหตุการณ์ 
   - บันทึกการเดินทาง 
   - บันทึกการประชุม 

15 
 
 
 
 
 

 

- แบบฝึกหัด 
- ช้ินงาน 
- ทดสอบหลังเรียน 
 
 

 

- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- ห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาไทย 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
นมร.บร 
ฯลฯ 

 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค   30   คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 2 . ผ ลิตงานเขียน
ข อ ง ต น เ อ ง ใ น
รูปแบบต่าง ๆ 

3. การเขียนบันเทิงคดี 
   - นิทาน    
   - เรื่องส้ัน 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก  
จ านวน  60  ข้อ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

3. ป ร ะ เ มิ น ง า น
เขียนของผู้อื่น แล้ว
น าม าพัฒนาง าน
เขียนของตนเอง 

4. การเขียนบันทึก 
   - การจดบันทึกจากการฟัง 
   - บันทึกประจ าวัน 
   - บันทึกเหตุการณ์ 
   - บันทึกการเดินทาง 
   - บันทึกการประชุม 
 

 

       
4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  
- การเขียนบันเทิงคดี 
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 2  
- ผลิตงานเขียนของตนเอง
ในรูปแบบต่าง ๆ 

 

ช้ินงานการเขียน
นิทานหรือเรื่องส้ัน 

ช้ินงาน 1 งานกลุ่ม 30 ม.ค. 
2566 

(ก่อนสอบ
ปลายภาค) 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
1. ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2       รหัสวิชา ค31202 
 จ านวนชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์   80 ชั่วโมง/ภาคเรียน              จ านวน 2 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 – 4  
 ครูผู้สอน นางกาญจนา  ชิดสิน 
        นายมานิตย์  รองเมือง 

2. ค าอธิบายรายวิชา   
ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง 

 ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ ตัวผกผันของความสัมพันธ์ ฟังก์ชันและกราฟ ฟังก์ชันผกผัน การด าเนินการของ  
ฟังก์ชัน ฟังก์ชันประกอบ การน าความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันและกราฟไปใช้ในการแก้ปัญหา 
           เรขาคณิตวิเคราะห์ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย  
 โดยการจัดกิจกรรม  จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้าและค้นพบ
ด้วยตนเอง  ด้วยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุปและรายงานเพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ             
การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  การน าเสนอ การเช่ือมโยง
ความรู้  มีความคิดรวบยอด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย  มีความ
รับผิดชอบ   มีความเช่ือมั่นในตนเอง  ตระหนักเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

 

3. ผลการเรียนรู้ 
 1)  หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน หาฟังก์ชันประกอบและฟังก์ชันผกผัน 
    2)  ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 
    3)  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา 

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 – 8  ข้อท่ี 1 - ฟังก์ชัน 

 
 

 

25 
 
 

- แบบฝึกหัด 
- ใบกิจกรรม 
- การมีส่วนร่วม 
  ในช้ันเรียน 
- แบบทดสอบ 

- ห้องเรียน Google 
Classroom 

- Power point /ไฟล์
เอกสาร PDF /ไฟล์
เอกสาร word 
ประกอบการสอน 

-  ห้องเรียนออนไลน์  
   google site 

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค    20   คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
9 – 10  ข้อท่ี 1 - ฟังก์ชัน 

 
 

20 
 
 

- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
  จ านวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีท า/เติมค า/ 
  อื่น ๆ) จ านวน 2 ข้อ 

 

4.4 คะแนนหลังกลางภาค     25    คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
11 – 19  ข้อท่ี 2 

ข้อท่ี 3 
- เรขาคณิตวิเคราะห์ 
 
 
 
 

 

10 
15 

- แบบฝึกหัด 
- ใบกิจกรรม 
- การมีส่วนร่วม 
  ในช้ันเรียน 
- แบบทดสอบ 

- ห้องเรียน Google 
Classroom 

- Power point /ไฟล์
เอกสาร PDF /ไฟล์
เอกสาร word 
ประกอบการสอน 

-  ห้องเรียนออนไลน์  
   google site 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค    30   คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 ข้อท่ี 2 

ข้อท่ี 3 
- เรขาคณิตวิเคราะห์ 
 
 
 
 

30 -  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
   จ านวน 30 ข้อ 
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4.6 ชิ้นงาน บูรณาการ STEM 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

เรขาคณิตวิเคราะห์ 1. ความสอดคล้องกับ 
   เนื้อหา 
2. ความถูกต้อง 
2. ความคิดสร้างสรรค์ 

 งานกลุ่ม       1 Model  
สเก็ตบอร์ด 

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

 

1. ชื่อรายวิชาคณิตศาสตร์ 2      รหัสวิชา ค 31102      จ านวน
ชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน         จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1- 9 
    ครูผู้สอน นางสาวเนาวรัตน์  ขจิตจรรยา 
                นางสาวดลณัชฐ์ มนต์ศรัณย์  

      นางสาวสุนารี พลีพูล 
      นางสาวอรุณประไพ สว่างวงค์  

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะการคิดค านวณ การแก้ปัญหา จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์

หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน  และฝึก
ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 
 การนับเบื้องต้น  หลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปล่ียน การจัดหมู่  
 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น การทดลองสุ่ม ปริภูมิตัวอย่างหรือแซมเปิลสเปซ ความน่าจะเป็นโดยการจัด
ประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ ศึกษา ค้นคว้า  
ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดค านวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ ด้านความรู้  ความคิด 
ทักษะและกระบวนการท่ีได้ ไปใช้ ในการเรียนรู้ ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  
 เพื่อให้เห็น คุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง  

 

3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
1. ค 3.2 ม. 4/1 เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณการเรียงสับเปล่ียนและการจัดหมู่ในการแก้ปัญหา 
2. ค 3.2 ม. 4/2 หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 

 

รวม  2  มาตรฐาน/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 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 
 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

9-10 ค. 3.2 ม.4/1 หลักการนับ
เบ้ืองต้น 

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 
 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

19-20 ค. 3.2 ม.4/2 
     

ความน่าจะเป็น
เบ้ืองต้น 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
    จ านวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย  

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

       
 4.6 ชิ้นงาน   - 
 

                                                     
 

 

 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1-8 ค. 3.2 ม.4/1 หลักการนับ

เบ้ืองต้น 
25 - แบบฝึกหัด 

-  ใบงาน 
-  ใบกิจกรรม 
- แบบทดสอบ 

Googlesites 
Google classroom 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
11-18 ค. 3.2 ม.4/2 

     
ความน่าจะเป็น

เบ้ืองต้น 
25     - แบบฝึกหัด 

    - แบบทดสอบ 
Googlesites 

Google classroom 



                        แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 37 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 
1. ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2                                          รหัสวิชา ว 31103 
 จ านวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์   40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                 จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-9 
 ครูผู้สอน นายพุทธิพงษ ์  ทิพวาที, นายภุชงค์  ในพิมายและนายนภสินธิ์  ภัครัตน์ 
 
2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาธาตุและสารประกอบ โครงสร้างอะตอม  ความเป็นโลหะ อโลหะ ประโยชน์และโทษของธาตุตาม
ตารางธาตุ พันธะเคมี  การละลายของสารในน้ า สารประกอบอินทรีย์ การเกิดและโครงสร้างของพอลิเมอรฺ 
ผลิตภุณฑ์จากพอลิเมอร์  ผลท่ีเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี ต่อสิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม ปฎิกิริยาเคมี สมการ
เคมี  ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมี ท่ีใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันหรือใน
อุตสาหกรรม  ปฏิกิริยารีดอกซ์  สารกัมมันตรังสี  และศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงค านวณ การแยกส่วน 
ประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบการคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงค านวณ
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการออกแบบข้ันตอนวิธีส าหรับแก้ปัญหา 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย  สรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตของตนเอง และดูแลรักษาส่ิงมีชีวิตอื่นๆ เฝ้าระวังและพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ว 2.1 ม. 4-6/1 – ม4-6/25 
 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 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแน
น 

รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

1- 4 
 
 

5-6 
7-9 

ว.2.1 
ม.4/1-4 
 
ว.2.1 ม.4/ 
5-6 
ว.2.1  
ม.4/1-12 

1.ธาตุและสารประกอบ 
 
 
2.ตารางธาตุ  
3.พันธะเคม ี

10 
 

10 
5 

 - เขียนภาพโครงสร้าง
อะตอม 

 - สรุปแนวคิดเกี่ยวกับ
อะตอม  
 - แบบฝึกหัด               
 - ท่องตารางธาตุ 
 - แบบฝึกหัด 

-แผนภาพ
โครงสร้าง
อะตอม 
-ตารางธาตุ 
-แผนผังพันธะ
เคมี 

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20  คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 ว.2.1 

ม.4/1-4 
 
ว.2.1 ม.4/ 
5-6 
ว.2.1  
ม.4/1-12 

1.ธาตุและ
สารประกอบ 
2.ตารางธาตุ  
3.พันธะเคม ี
 

20  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน  30 ข้อ 

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

 

4.4  คะแนนหลังกลางภาค 25  คะแนน 
สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

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

4/20-25 
1. ปฏิกิริยาเคมี 
   -สูตรเคมี 
   -สมการเคมี 

5 
10 
10 

- แบบฝึกหัด 
-ทดสอบ:สมการเคมี 
-ทดสอบ:อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 

-แผนผัง:สมการเคมี 

 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการ
เรียนรู้ 

คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ว.2.1 ม.4/20-
25 

1.พอลิเมอร์ 
2.ปฏิกริยาเคมี 

15 
15 

 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 40 
ข้อ 

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

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณา

การ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

1. ธาตุและสารประกอบ 
 

สังเกตให้
คะแนนจาก
ผลงาน 

แผนภาพ
โครงสร้าง
อะตอม 
 

1 
     
 

 หลังจากเรียนจบ
บทเรียน 1 สัปดาห์ 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 
1. ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2       รหัสวิชา ว 31202 
 จ านวนชั่วโมงเรียน 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 80 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-3 
 ครูผู้สอน นางสาวธิดารัตน์ ขะแมสันเทียะ 

2. ค าอธิบายรายวิชา   
ศึกษาหลักการของกลศาสตร์ในเรื่องสมดุลกลและเงื่อนไขท่ีท าให้วัตถุหรือระบบอยู่ในสมดุลกล ศูนย์กลาง

มวลของวัตถุและผลของศูนย์ถ่วงท่ีมีต่อเสถียรภาพของวัตถุ งาน พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงาน
จลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง และความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงใช้ดึงสปริงกับ
ระยะท่ีสปริงยืดออก แรงอนุรักษ์ กฎการอนุรักษ์พลังงาน ก าลัง เครื่องกลอย่างง่าย ประสิทธิและการได้เปรียบ
เชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด โมเมนตัม การดล แรงดล กฎการอนุ รักษ์โมเมนตัม และการชนและ 
การดีดตัวของวัตถุในหนึ่งมิติ การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ และการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมในระนาบระดับ  

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และการสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมท้ังทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา สามารถส่ือสาร
ส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
 
3. ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายสมดุลกลของวัตถุโมเมนต์และผลรวมของโมเมนต์ท่ีมีต่อการหมุน แรงคู่ควบและผล ของแรง
คู่ควบท่ีมีต่อสมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยู่ในสมดุลกล  แ ล ะ ค า น ว ณ
ปริมาณต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง 
 2. สังเกต และอธิบายสภาพการเคล่ือนท่ีของวัตถุเมื่อแรงท่ีกระท าต่อวัตถุผ่านศูนย์กลางมวลของวัตถุ และ
ผลของศูนย์ถ่วงท่ีมีต่อเสถียรภาพของวัตถุ  

3. วิเคราะห์ และค านวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพื้นท่ีใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง แร งกั บ
ต าแหน่ง รวมท้ังอธิบายและค านวณก าลังเฉล่ีย 

4. อธิบาย และค านวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่าง ง านกั บ
พลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของ แรงท่ีใช้ดึงสปริง
กับระยะท่ีสปริงยืดออกและความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุ่น รวมท้ัง อ ธิ บ า ย ค ว าม สั ม พั น ธ์
ระหว่างงานของแรงลัพธ์และพลังงานจลน์ และค านวณงานท่ีเกิดขึ้นจากแรงลัพธ์ 
  5. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมท้ังวิเคราะห์ และค านวณปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ ก า ร
เคล่ือนท่ีของวัตถุในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 
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6. อธิบายการท างาน ประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิดโดย ใ ช้
ความรู้เรื่องงานและสมดุลกล รวมท้ังค านวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกล 
  7. อธิบาย และค านวณโมเมนตัมของวัตถุและการดลจากสมการและพื้นท่ีใต้กราฟ ความสัมพันธ์ ระหว่าง
แรงลัพธ์กับเวลา รวมท้ังอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัม 

8. ทดลอง อธิบาย และค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติ ท้ังแบบ ยืดหยุ่น 
ไม่ยืดหยุ่น และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 
   9. อธิบายวิเคราะห์และค านวณปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ และ ทดลอง
การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 
 10. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคล่ือนท่ี อัตราเร็ว  
เชิงเส้น อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุ ในการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมในระนาบระดับ รวมท้ังค านวณ ปริมาณ
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและประยุกต์ใช้ความรู้การเคล่ือนท่ีแบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของ ดาวเทียม  
 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 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-4 1-2 สมดุลกล 15 1. แบบฝึก
ทักษะ 
2. แบบทดสอบ 
3. ช้ินงานสมดุล
กล 

1. หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ 
เล่ม 2 (สสวท.) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. google classroom 
4. google site 

5-9 3-6 งานและ
พลังงาน 

10 1. แบบฝึก
ทักษะ 
2. แบบทดสอบ 
 

1. หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ 
เล่ม 2 (สสวท.) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. google classroom 
4. google site 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 
 

1-6 สมดุลกล 
งานและ
พลังงาน 

20  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน  25 ข้อ 

แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 2 ข้อ 
 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-15 7-8 โมเมนตัมและ
การชน 

15 1. แบบฝึก
ทักษะ 
2. แบบทดสอบ 

1. หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ฟิสิกส์ เล่ม 2 (สสวท.) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. google classroom 
4. google site 

16-19 
 

9-10 การเคล่ือนท่ี
แนวโค้ง 

10 1. แบบฝึก
ทักษะ 
2. แบบทดสอบ 

1. หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ฟิสิกส์ เล่ม 2 (สสวท.) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. google classroom 
4. google site 

 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 
 
 

7-10 โมเมนตัมและการ
ชน 

การเคล่ือนท่ีแนว
โค้ง 

30  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน  30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 2 ข้อ 
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4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 
หน่วยการเรียนรู้ 

หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมาย
เหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

สมดุลกล 
ผลการเรียนรู้ที่ 1-2 

 

ประเมินผลจาก 
1. ความถูกต้องของ
เนื้อหา  
2. ความคิด
สร้างสรรค์  
3. ส่งงานตรงเวลา 

ช้ินงาน
ประดิษฐ์ 

1 - สัปดาห์ท่ี 
8 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 45 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

 
แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 
1. ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร์ส าหรับปัญญาประดิษฐ์ 2   รหัสวิชา ว 31212 
 จ านวนชั่วโมงเรียน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวน 1 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3  
 ครูผู้สอน นางสาวเนตรทราย เทียมสัมฤทธิ์ 
 
2. ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาวิเคราะห์  บทบาท  ความส าคัญ และความเป็นมาของระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of 
Things) การรู้จักองค์ประกอบต่าง ๆ ของอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง ( Internet of Things) รู้จัก Hardware และ 
Software ต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้งานร่วมกันกับระบบของอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง ( Internet of Things) รวมท้ัง
การศึกษาถึงกระบวนการน าเข้าข้อมูล การประมวลผล และการส่งค่าและแสดงผลออกในช่องทางต่าง ๆ   โดยใช้
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ และการฝึกปฏิบัติ การสร้างเจตคติท่ีดี เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความตระหนักและเห็นคุณค่าในการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things) ท่ีสามารถ
น ามาใช้ในการควบคุมระบบการท างานในแบบต่าง ๆ และการออกแบบเพื่อน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน   

ศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ทางด้าน Hardware ของอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things) เช่น 
โมดูลหน่วยประมวลผล NodeMCU อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล (Input Unit) อุปกรณ์แสดงผลและส่ังการ (Output 
Unit) ฯลฯ องค์ประกอบต่าง ๆ ทางด้าน Software ของอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things) เช่น การ
ใช้งาน Arduino ide การเขียนชุดค าส่ังควบคุมการท างานโดยใช้ภาษา C++ การสร้าง Application IoT โดยใช้ 
Blynk Application การสร้างระบบแจ้งเตือนโดย Line Application ฯลฯ การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของ
สรรพส่ิง (Internet of Things) ในการควบคุมและรับค่าต่าง ๆ งานประยุกต์ด้านการศึกษา โดยใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things) เช่น การสร้างระบบ Smart Farm , Smart Home , Smart Car 
เป็นต้น 

นักเรียนน าทักษะกระบวนการท างานของอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง ( Internet of Things) มาประยุกต์
ด้านการศึกษา เพื่อเลือกใช้กับงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีทักษะด้านการจัดการท างานอย่างเป็นระบบ
และมีกลยุทธ์  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ     
 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของ Internet of Things  
2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของ Internet of Things 
3. นักเรียนสามารถเขียนชุดค าส่ังภาษา C++ และอับโหลดลงในโมดูล Internet of Things 
4. นักเรียนสามารถเขียนชุดค าส่ังภาษา C++ เพื่อแสดงผลและควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ 
5. นักเรียนสามารถเขียนชุดค าส่ังภาษา C++ เพื่ออ่านและรับค่าสัญญาณจากอุปกรณ์ต่าง ๆ  
6. นักเรียนสามารถสร้าง Application ท่ีสามารถควบคุมและแจ้งเตือนผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 

1-2 1 1. Internet of 
Things theory 
 

10 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบย่อย 

- โปรแกรม Arduino 
IDE 
- PowerPoint 
- Google Classroom 

3-8 2 2. Internet of 
Things system 

15 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบย่อย 

- โปรแกรม Arduino 
IDE 
- Google Classroom 

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

9 1-2 1. Internet of Things 
theory 
2. Internet of Things 
system 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น บรรยาย/เติมค า/
อื่นๆ)  จ านวน 5 ข้อ 

 
4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

10-14 3-5 
 
 

3. Internet of 
Things lab 

10 
 
 
 

- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบย่อย 

- โปรแกรม Arduino 
IDE 
- Google Classroom 

15-19 6 
 

4. Internet of 
Things project 

15 - แบบฝึกหัด - โปรแกรม Arduino 
IDE 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

- แบบทดสอบย่อย - Google Classroom 

 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 3-6 
 

3. Internet of Things 
lab 

4. Internet of Things 
project 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ 

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

 
4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน - 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา เคมีเพิ่มเติม 2       รหัสวิชา ว31222 
 จ านวนชั่วโมง  3  ช่ัวโมง/สัปดาห์  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/3 
 ครูผู้สอน นางสาวมยุรี  ค าแก้ว 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาความหมายและค านวณมวลอะตอม มวลอะตอมสัมพัทธ์ มวลอะตอมเฉล่ียของธาตุ มวลโมเลกุล
และมวลสูตร ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของแก๊สท่ี STP ศึกษากฎสัดส่วน
คงท่ี ค านวณอัตราส่วนโดยมวล อัตราส่วนโดนโมล ร้อยละโดยมวล สูตรโมเลกุลและสูตรเอมพิริคัล  
ศึกษาหน่วยความเข้มข้นและค านวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ ส่วนในล้านส่วน ส่วนในพันล้าน
ส่วน โมลาริตี โมแลลิตี และเศษส่วนโมล ศึกษาการเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์และจากการเจือจาง
สารละลายเข้มข้นเปรียบเทียบจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย  
 ศึกษาการเขียนและการดุลสมการเคมี อัตราส่วนโดยโมลของสารในปฏิกิริยาเคมี แปลความหมาย
สัญลักษณ์ในสมการเคมี ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีตามกฎทรงมวล ศึกษากฎการรวมปริมาตรแก๊ส
ของของเกย์-ลูสแซก และสมมติฐานของอาโวกาโดร ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างโมล มวล ความเข้มข้น และปริมาตรแก๊ส ค านวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน ปริมาณสาร
เมื่อมีสารก าหนดปริมาณ และผลได้ร้อยละ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมท้ังทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและ
การแก้ปัญหา ด้านการส่ือสาร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
 
3. ผลการเรียนรู้ 
 1. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และค านวณมวลอะตอมเฉล่ียของธาตุ มวลโมเลกุล และมวล
สูตร 
 2. อธิบายและค านวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จ านวนอนุภาค มวลและปริมาตร
ของแก๊สท่ี STP  
 3. ค านวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงท่ี 
 4. ค านวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร 
 5. ค านวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่าง ๆ 
 6. อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตี และปริมาตรของสารละลาย
ตามท่ีก าหนด 
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 7. เปรียบเทียบจุดเดือด จุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมท้ังค านวณจุดเดือดและจุดเยือก
แข็งของสารละลาย 
 8. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด 
 9. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับมวลสาร 
 10. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของสารละลาย 
 11. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับปริมาตรแก๊ส 
 12. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายข้ันตอน 
 13. ระบุสารก าหนดปริมาณและค านวณหาปริมาณต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี 
 14. ค านวณหาผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี 
รวมทั้งหมด 14 ผลการเรียนรู้ 
 
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
 สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

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

 
4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 - ปฐมนิเทศ/
ขอบเขต/เนื้อหา 

- - ค าอธิบายรายวิชา 

2-9 1-7 ปริมาณสาร
สัมพันธ์ 

25 1.ใบงาน 
2.แบบทดสอบ 

1.อุปกรณ์หรืเครื่องมือในการท า
ปฏิบัติการ 
2. ใบความรู้ 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1-7 ปริมาณสาร
สัมพันธ์ 

20  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ 

แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีท า/เติมค า/
อื่นๆ)  จ านวน 2 ข้อ 
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4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
11-19 8-14 ปริมาณสารสัมพันธ์ 25 1.ใบงาน 

2.แบบทดสอบ 
1.ใบความรู้ 
2.power point 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 8-14 ปริมาณสารสัมพันธ์ 30 1.ใบงาน 

2.แบบทดสอบ 
        
 4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน หนังสือเล่มเล็กสรุปสูตรปริมาณสารสัมพันธ์ 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือผล

การเรียนรู้/บูรณาการ 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน 
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ปริมาณสารสัมพันธ์ ตรวจหนังสือ
เล่มเล็ก 

หนังสือเล่ม
เล็ก 

1  สัปดาห์ท่ี 
15 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 
1. ชื่อรายวิชา ชีววิทยาเพิ่มเติม 2      รหัสวิชา ว31242 
 จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน         จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/3 
 ครูผู้สอน นายภุชงค์  ในพิมาย 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
   ศึกษา วิเคราะห์ สืบค้น ทดลอง การส ารวจตรวจสอบ อธิบาย และการอภิปราย พันธุศาสตร์ 
กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติ และหน้าท่ีของสารพันธุกรรม 
การแปรผันทางพันธุกรรม ยีนและโครโมโซม พันธุศาสตร์และเทคโนโลยี DNA เกิดมิวเทชน ข้อมูลและแนวคิดการ
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮาร์ด-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ก าเนิดของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลาย ของส่ิงมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมท้ังน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
   โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  วิเคราะห์ ทดลองกระบวนการสืบเสาะหาความรู้การส ารวจ
ตรวจสอบ  การสังเกต  การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  อธิบายสรุป  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ   คิดเป็นเหตุและผลอย่างเป็นระบบ ค้นคว้าหาความรู้ ท่ี
หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีใน และค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  
   เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถตัดสินใจมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่
เรียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและด ารงชีวิตอย่างพอเพียง มีจิตวิทยาศาสตร์
และจิตอาสามีจริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
3. ผลการเรียนรู้ 
   1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และสรุปผลการทดลองของเมนเดล 

2. อธิบาย และสรุปกฎแห่งการแยก และกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ และน ากฎของเมนเดลไปอธิบาย
การ ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใช้ในการค านวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์ และจีโนไทป์แบบต่าง ๆ ของ 
รุ่น F1 และ F2 

3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ท่ีเป็นส่วนขยาย
ของพันธุศาสตร์เมนเดล 

4. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันไม่ต่อเนื่องและลักษณะ
ทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันต่อเนื่อง 

5. อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซมและยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมท่ีถูกควบคุมด้วยยีนบนออ
โตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 

6. สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและหน้าท่ีของสารพันธุกรรม โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของ DNA 
และสรุปการจ าลองDNA 
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7. อธิบายและระบุข้ันตอนในกระบวนการสงเคราะห์โปรตีนและหน้าท่ีของ DNA แล RNA แต่ละชนิดใน 
    กระบวนการสงเคราะห์โปรตีน 

8. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรมแอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเช่ือมโยงกั บ
ความรู้เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล 

9. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซมสาเหตุการเกิดมิวเทชัน รวมท้ัง 
ยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการท่ีเป็นผลของการเกิดมิวเทชัน 

10. อธิบายหลักการสร้างส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ 
11. สืบค้นข้อมูลยกตัวอย่าง และอภิปรายการน าเทคโนโลยีทางดีเอนเอไปประยุกต์ใช้ท้ังในด้าน

ส่ิงแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์การแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรมและข้อควรค านึงถึงด้านชีวจริยธรรม 
12. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับหลักฐาน ท่ีสนับสนุนและข้อมูลท่ีใช้อธิบายการเกิดวิวัฒนาการของ

ส่ิงมีชีวิต 
13. อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตของ ฌอง ลามาร์กและทฤษฎี

เกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตของชาลส์ดารวิน 
14. ระบุสาระส าคัญและอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ด -ไวน์เบิร์ก ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงความถ่ีของแอลลีลในประชากรพร้อมท้ังค านวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทป์ของประชากรโดย
ใช้หลักของฮาร์ด- ไวน์เบิร์ก 

15. สืบค้นข้อมูล และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชส์ใหม่ของส่ิงมีชีวิต 
รวมทั้งหมด 15 ผลการเรียนรู้ 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

 
4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-9 1-11 -การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม 

25 -แบบฝึกหัด 
-ใบงาน 
-แบบทดสอบ 

-หนังสือเรียน 
-เอกสารประกอบการ
สอน 
-สไลด์ 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 1-11 -การถ่ายทอด

ลักษณะทาง
พันธุกรรม 

20  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ 

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

 
4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-19 12-15 -วิวัฒนาการ 25 -แบบฝึกหัด 
-ใบงาน 
-แบบทดสอบ 

-หนังสือเรียน 
-เอกสารประกอบการสอน 
-สไลด์ 

 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการ
เรียนรู้ 

คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 12-15 -วิวัฒนาการ 30  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน40 ข้อ 

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

2 ข้อ 
 

4.6 ชิ้นงาน  
หน่วยการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ 
/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนด 
เวลา
ส่ง 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลการเรียนรู้ข้อ 1-11 
-การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม 

ตรวจช้ินงาน แบบจ าลอง 
DNA 

 

 

9 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีสร้างเสริม    รหัสวิชา ว31292 
จ านวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-9 
ครูผู้สอน นางสาวกนกวรรณ สุวรรณกูฏ, นางสาวเนตรทราย เทียมสัมฤทธิ์ 

 
2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการโปรแกรมขั้นพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมภาษา C และการศึกษาการเขียนโปรแกรมลง
บอร์ดMicrocontroller: Arduino เพื่อควบคุมระบบ Microcontroller ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงงาน และ
พัฒนาโครงงานท่ีใช้การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างช้ินงาน น าเสนอผลงานในรูปแบบท่ีเหมาะสม  

ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมตามข้ันตอน 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ปัญหา  การออกแบบโปรแกรม  การ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  การทดสอบโปรแกรม  และการจัดท าเอกสารประกอบ  มีทักษะและความเข้าใจด้านการ
เขียนโปรแกรม 

เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของการเขียนโปรแกรม   เข้าใจวิธีการเขียนโปรแกรม   และมีเจตคติท่ีดีใน
การใช้คอมพิวเตอร์ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการท างานและการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตาม
กระบวนการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
 1.  นักเรียนมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการของอัลกอริทึม 
 2.  มีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมภาษาซีเพื่อแก้ปัญญา 
 3.  นักเรียนมีความรู้ถึงกระบวนการท างานของบอร์ด Microcontroller 
 4.  นักเรียนสามารถน าความรู้ในการเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด Microcontroller ตามสถานการณ์ท่ี
ก าหนดได้ 
 5. นักเรียนน าความรู้ในการเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด Microcontroller ออกแบบช้ินงาน หรือสร้าง
นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้ 
 6. นักเรียนน าเสนอนวัตกรรมสร้างสรรค์ท่ีได้ออกแบบสู่ภายนอก โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ
ท างานมีคุณธรรมและจริยธรรม 

รวม  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 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-2 1-2 1. พื้นฐานการ
เขียนโปรแกรม
ด้วยภาษา C 

10 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
ย่อย 
 

- PowerPoint 
- Google Classroom 
- Google form 
- Quizizz 
- ห้องเรียนออนไลน์ Google 
Site 
- แบบฝึกหัดเขียนโปรแกรม
ออนไลน์ elabsheet.org 
- เครื่องมือเขียนโปรแกรม
ออนไลน์ replit.com 

3-9 3-4 2. เตรียมอุปกรณ์
และโปรแกรมให้
พร้อม 

15 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
ย่อย 
 

- PowerPoint 
- Google Classroom 
- Google form 
- เครื่องมือเขียนโปรแกรม
ออนไลน์ replit.com 
- เว็บไซต์ TinkerCAD 

 
 4.3 คะแนนสอบกลางภาค  20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 1-4 1. พื้นฐานการเขียน

โปรแกรมด้วยภาษา C 
2. เตรียมอุปกรณ์และ
โปรแกรมให้พร้อม 

20  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

 แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีท า/เติม
ค า/อื่นๆ)  จ านวน 5 ข้อ 
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 4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-19 5-6 
 

2. เตรียมอุปกรณ์
และโปรแกรมให้
พร้อม 
3. ลองคิดลองลงมือ
ท า 

25 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
ย่อย 
 

- PowerPoint 
- Google Classroom 
- www.code.org 
- ห้องเรียนออนไลน์ 
Google Site 
- เว็บไซต์ TinkerCAD 

 
4.5 คะแนนสอบปลายภาค  30 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 3-6 2. เตรียมอุปกรณ์

และโปรแกรมให้
พร้อม 
3. ลองคิดลองลง
มือท า 

30  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ 

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

 

4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน - 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
1.  ชื่อรายวิชา    สังคมศึกษา 1                   รหัสวิชา ส31103 

จ านวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์  40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน           จ านวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง ม.4/1-9 

ครูผู้สอน  นางจีราภรณ์  อรุณศรีพิมาน,  นางสาวสุกัญญา มลิซ้อน 
 
2. ค าอธิบายรายวิชา  

 ศึกษาการปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก และ
การมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองของประเทศชาติและสังคมโลก  ความส าคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การเปล่ียนแปลงทางสังคม สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
และแนวทางการพัฒนา ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล ปัญหาการเมืองท่ีส าคัญในประเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และแนวทางแก้ไข แนวทางทาง
การเมืองการปกครองท่ีน าไปสู่ความเข้าใจและการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ  ความส าคัญและ
ความจ าเป็นท่ีต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แนว
ทางการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา และกระบวนการกลุ่ม 

        เพื่อให้เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงไว้ซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม 
และมีส่วนร่วมในการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติ 

3. มาตรฐานและตัวชี้วัด 
         ส 2.1   ม.4-6/1-5 
         ส 2.2   ม.4-6/1-4   
        รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1  คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 
1 - 3 

ส 2.1  ม.4-6/2 
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1 
เรื่อง สังคมมนุษย์ 

5 - การสืบค้นข้อมูลตาม
ประเด็นท่ีก าหนด 
- การท าแบบทดสอบประจ า
หน่วย 
- การท าใบงาน 

- หนังสือเรียน 
- วิดิทัศน์ 
- สืบค้นข้อมูล
จาก Internet 
- ส่ือโปรแกรม 
Power Point 
- ห้องเรียน
ออนไลน์  
- อื่นๆ 

4 - 5 ส 2.1  ม.4-6/5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง วัฒนธรรมไทย 

10 - การท าแบบทดสอบประจ า
หน่วย 
- การแสดงบทบาทสมมติ 

-หนังสือเรียน 
-สืบค้นข้อมูลจาก 
Internet 
- ส่ือโปรแกรม 
Power Point 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์
- อื่นๆ 
 

6-7 ส 2.1  ม.4-6/5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
เรื่อง พลเมืองดีของ

ประเทศชาติและสังคม
โลก 

5 - การท าแบบทดสอบประจ า
หน่วย 
- การท าใบงาน 
- การท าแผนผังความคิด
(mind mapping) 

-หนังสือเรียน 
-สืบค้นข้อมูลจาก 
Internet 
- รูปภาพ 
- ส่ือโปรแกรม 
Power Point 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์
- อื่นๆ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

8-9 ส 2.1  ม.4-6/4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
เรื่อง สิทธิมนุษยชน 

 

5 - การสืบค้นข้อมูลตาม
ประเด็นท่ีก าหนด 
- การท าแบบทดสอบประจ า
หน่วย 

-หนังสือเรียน 
-สืบค้นข้อมูลจาก 
Internet 
- ส่ือโปรแกรม 
Power Point 
- ห้องเรียน
ออนไลน์  
- อื่นๆ 

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ส 2.1  ม.4-6/2 
ส 2.1  ม.4-6/3 
ส 2.1  ม.4-6/4 
ส 2.1  ม.4-6/5 

- หน่วยการเรียนรู้ที่1 
  เรื่อง สังคมมนุษย์ 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
  เรื่อง วัฒนธรรมไทย 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
  เรื่อง พลเมืองดีของ 
  ประเทศชาติและสังคมโลก 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง     
  สิทธิมนุษยชน 

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

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-12 ส 2.2  ม.4-6/1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
เรื่อง ระบบการเมืองการ

ปกครอง 

5 
 

- การท าแบบทดสอบ
ประจ าหน่วย 
- การท าใบงาน 
 

-หนังสือเรียน 
-สืบค้นข้อมูลจาก 
Internet 
- ส่ือโปรแกรม 
Power Point 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์
- อื่นๆ 
 

13-15 ส 2.2  ม.4-6/4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
เรื่อง รัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

10 - การท าแบบทดสอบ
ประจ าหน่วย 
- การท าใบงาน 

-หนังสือเรียน 
-สืบค้นข้อมูลจาก 
Internet 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

- ส่ือโปรแกรม 
Power Point 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์
- อื่นๆ 

16-19 ส 2.1  ม.4-6/1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
เรื่อง กฏหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 

10 - การสืบค้นข้อมูล
ตามประเด็นท่ีก าหนด 
- การท าแบบทดสอบ
ประจ าหน่วย 
- การท าใบงาน 

-หนังสือเรียน 
-สืบค้นข้อมูลจาก 
Internet 
- รูปภาพ 
- วิดิทัศน์ 
- ส่ือโปรแกรม 
Power Point 
- ห้องเรียน
ออนไลน์ครูจีรา
ภรณ์  
- อื่นๆ 

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

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 ส 2.1  ม.4-6/1 

ส 2.2  ม.4-6/1 
ส 2.2  ม.4-6/4 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
เรื่อง ระบบการเมืองการปกครอง 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
เรื่อง รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
เรื่อง กฏหมายในชีวิตประจ าวัน 

30 - แบบทดสอบ
ปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน
.....60......ข้อ 
 

4.6 ชิ้นงาน / ภาระงาน 
หน่วยการเรียนรู้ 

หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/

บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 
 

หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  
เรื่อง วัฒนธรรมไทย 
ส.2.1 ม.4-6/5 

 
 
 

ใช้แบบสังเกต
พฤติกรรม 

การแสดง
บทบาทสมมติ 

1 งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 5 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา พระพุทธศาสนา 2               รหัสวิชา ส31104 
 จ านวนชั่วโมง    1    ช่ัวโมง/สัปดาห์  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน           จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 - 4/9  
 ครูผู้สอน   นายพงษ์พันธ์    พรมทอง และนายพงศกร  เชียงไฝ 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
     ศึกษาวิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ศาสดา สาระส าคัญ  นิกายส าคัญ หลักธรรม              
ค าสอน พิธีกรรม ของศาสนาส าคัญต่างๆในโลก ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
          ศึกษาความสอดคล้องของหลักค าสอนของ ท้ัง 4 ศาสนาเพื่อให้มีความเข้าใจหลักค าสอนท่ีส าคัญของแต่
ละศาสนา เห็นความส าคัญของศาสนาท่ีมีต่อการด าเนินชีวิต เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชน และน า                
หลักค าสอนของศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม 
          โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การสังเคราะห์ การอธิบาย    
การสรุปความ   กระบวนการกลุ่ม  

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  น าไปแก้ปัญหาของตนเอง
และครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต     มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 

 ตัวชี้วัด 
 ส 1.1  ม. 4-6/5   ม. 4-6/17   ม. 4-6/18   ม. 4-6/22       
 รวม  1 มาตรฐาน  4 ตัวชี้วัด  
 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 - 5 ส 1.1  
ม.4-6           

/5,17,18,22 

- ศาสนาท่ีส าคัญใน
ประเทศไทย 

- ศาสนาพุทธ 

15 -  กิจกรรมพิธีกร              
รุ่นเยาว์ รู้แล้วมาเล่า 
(น าเสนอผลงานผ่าน
กระบวนการคิด
วิเคราะห์) 
- แบบทดสอบ Online 
- ใบงานหรือ
แบบฝึกหัดในสมุด 

- หนังสือเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา                   
ม.4 - 6 
- ห้องเรียน Online 
พระพุทธศาสนา                 
ครูพงษ์พันธ์                
พรมทอง 
- Google Classroom 
- Internet และ web 
site ต่าง ๆ 

6 - 10 ส 1.1  
ม.4-6           

/5,17,18,22 

- ศาสนาท่ีส าคัญใน
ประเทศไทย 

- ศาสนาคริสต์ 

10 -  กิจกรรมพิธีกร              
รุ่นเยาว์ รู้แล้วมาเล่า 
(น าเสนอผลงานผ่าน
กระบวนการคิด
วิเคราะห์) 
- ใบงานหรือ
แบบฝึกหัดในสมุด 

- หนังสือเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา                   
ม.4 - 6 
- ห้องเรียน Online 
พระพุทธศาสนา                 
ครูพงษ์พันธ์             
พรมทอง 
- Google Classroom 
- Internet และ web 
site ต่าง ๆ 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค   20  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

11 
 

ส 1.1  
ม.4-6           

/5,17,18,22 

- ศาสนาท่ีส าคัญในประเทศไทย 
- ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ 

20 - แบบทดสอบแบบเลือกตอบ
จ านวน  40 ข้อ 
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4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค  25  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

12 - 13 ส 1.1  
ม.4-6           

/5,17,18,22 

- ศาสนาท่ีส าคัญใน
ประเทศไทย 

- ศาสนาอิสลาม 

5 -  กิจกรรมพิธีกร              
รุ่นเยาว์ รู้แล้วมาเล่า 
(น าเสนอผลงานผ่าน
กระบวนการคิด
วิเคราะห์) 
- ใบงานหรือ
แบบฝึกหัดในสมุด 

- หนังสือเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา                   
ม.4 - 6 
- ห้องเรียน Online 
พระพุทธศาสนา                 
ครูพงษ์พันธ์             
พรมทอง 
- Google 
Classroom 
- Internet และ 
web site ต่าง ๆ 

14 – 15 
 
 
 
 
 

ส 1.1  
ม.4-6           

/5,17,18,22 

- ศาสนาท่ีส าคัญใน
ประเทศไทย 
- ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 

5 -  กิจกรรมพิธีกร              
รุ่นเยาว์ รู้แล้วมาเล่า 
(น าเสนอผลงานผ่าน
กระบวนการคิด
วิเคราะห์) 
- ใบงานหรือ
แบบฝึกหัดในสมุด 

- หนังสือเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา                   
ม.4 - 6 
- ห้องเรียน Online 
พระพุทธศาสนา                 
ครูพงษ์พันธ์             
พรมทอง 
- Google 
Classroom 
- Internet และ 
web site ต่าง ๆ 

16 – 17 ส 1.1  
ม.4-6           

/5,17,18,22 

- ศาสนาท่ีส าคัญใน
ประเทศไทย 

- ศาสนาอื่น ๆ  

5 - เกม Online                  
ศาสนาสากล 
- การปฏิบัติกิจกรรม
พิธีทางศาสนา (ท าบุญ
ตักบาตร)-  

- หนังสือเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา                   
ม.4 - 6 
- ห้องเรียน Online 
พระพุทธศาสนา                 
ครูพงษ์พันธ์             
พรมทอง 
- Google 
Classroom 
- Internet และ 
web site ต่าง ๆ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

18 - 19 ส 1.1  
ม.4-6           

/5,17,18,22 

ทบทวนความรู้ 10 - ทดสอบเก็บคะแนน - หนังสือเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา                   
ม.4 - 6 
- ห้องเรียน Online 
พระพุทธศาสนา                 
ครูพงษ์พันธ์  พรม
ทอง 
- Google 
Classroom 
- Internet และ 
web site ต่าง ๆ 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค   30  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 
 

ส 1.1  
ม.4-6           

/5,17,18,22 

- ศาสนาท่ีส าคัญในประเทศไทย 
- ศาสนาอิสลาม , ศาสนา
พราหมณ์ - ฮินดู และ ศาสนา  
อื่น ๆ  

30 - แบบทดสอบแบบเลือกตอบจ านวน  
60 ข้อ 

        

 4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 
หน่วยการเรียนรู้ 

หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/

บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

- ศาสนาท่ีส าคัญในประเทศ
ไทย 
 
 

น าเสนอผลงานผ่าน 
Powerpoint หรือ 
Video เกี่ยวกับ 
เกร็ดน่ารู้ทาง

พระพุทธศาสนา 

ส่ือ
อิเล็กทร
อนิกส์ 

1 น าเสนอเป็นพิธีกรรุ่น
เยาว์  ในรูปแบบ 
ห้องเรียน Online คน
ละ 3 – 5 นาที 

3 สัปดาห์ 
 

 

- การปฏิบัติกิจกรรมพิธีทาง
ศาสนา (ท าบุญตักบาตร) 

- ให้คะแนนนักเรียน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

- 1 - ให้คะแนนนักเรียนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

 ตลอดปี
การศึกษา 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
1. ชื่อรายวิชา   ปัญหาสังคม               รหัสวิชา ส30224 
 จ านวนชั่วโมง    2  ช่ัวโมง/สัปดาห์  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน           จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 
 ครูผู้สอน   นางจ าเนียน   มหาวัฒนะ 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาบทบาทชองโครงสร้างและสถาบันทางสังคมท่ีมีอิทธิพลในการแก้ไขปัญหาสังคม  แนวทางการศึกษา
ปัญหาสังคม สาเหตุของปัญหาสังคม ตลอดจนการวัดความรุนแรงของปัญหาสังคมเพื่อเป็นแนวทางในการตั้งรับกับ
ปัญหาสังคมท่ีเกิดและมีผลกระทบต่อตัวเรา  
 ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสังคมท่ีมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ของสังคมไทยในปัจจุบัน เช่น ปัญหาวัยรุ่นปัญหา
ค่านิยม จริยธรรม ปัญหาการว่างงาน การหย่าร้าง อาชญากรรม การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนยาเสพติดให้
โทษ  โสภณี ความยากจน คอร์รัปช่ัน  มลพิษทางส่ิงแวดล้อม ปัญหาการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจปี 2000 ขึ้นไป 
และปญัหาสังคมท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
        โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การสังเคราะห์ การอธิบาย    
การสรุปความ   กระบวนการกลุ่ม  
 เพื่อเป็นแนวทางในการต้ังรับกับปัญหาสังคมท่ีเกิดขึ้นและมีผลกระทบกับตัวเรา รู้ทันต่อปัญหาต่างๆ 
มองเห็นแนวทางแก้ไขปัญหา น าตัวเองและคนรอบข้างให้ออกจากปัญหา ด้วยความเฉลียวฉลาดและสามารถ
ด าเนินชีวิตไปได้ด้วยความส าเร็จ 
 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของโครงสร้างและสถาบันทางสังคมกับการแก้ไขปัญหาทางสังคม 
2. วิเคราะห์ความส าคัญของการจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการเปล่ียนแปลงทาง

สังคม 
3. อธิบายความหมายของปัญหาสังคม สาเหตุของปัญหาสังคมและแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคม 
4. สามารถเสนอแนะวิธีการใช้ชีวิตให้อยู่ร่วมกับปัญหาสังคมท่ีเกิดขึ้นแต่ละปัญหา เสนอแนะแนวทางใน                
   การแก้ไขปัญหาโดยมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
5. สามารถประชาสัมพันธ์ให้คนในสังคมรู้และเข้าใจปัญหาท่ีเกิดขึ้นค่อนข้างรุนแรงในช่วงเวลานั้น 
 

            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 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 - 5 1 โครงสร้างและสถาบัน
ทางสังคม 

10 - ใบงานเรื่องโครงสร้าง
และสถาบันทางสังคม 

- ห้องเรียนออนไลน์ 
ครูจ าเนียน 
- ใบงานเรื่อง
โครงสร้างและสถาบัน
ทางสังคม 
- แหล่งสืบค้นข้อมูล
จาก Google , 
sanook และ web 
site ต่าง ๆ 

6 - 10 2 การจัดระเบียบ                    
การขัดเกลาทางสังคม
และการเปล่ียนแปลง

ทางสังคม 

15 - ใบงานเรื่อง “โลกยุค
โลกาภิวัฒน์ ปัญหาท่ี
ควรแก้ไข” 
- น าเสนอผลงานหน้า
ช้ันเรียน 

- ห้องเรียนออนไลน์ 
ครูจ าเนียน 
- ใบงานเรื่อง                
“โลกยุคโลกาภิวัฒน์ 
ปัญหาท่ีควรแก้ไข” 
- แหล่งสืบค้นข้อมูล
จาก Google , 
sanook และ web 
site ต่าง ๆ 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค   20  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

11 
 

1,2 
 

- โครงสร้างและสถาบันทางสังคม 
- การจัดระเบียบ  การขัดเกลาทาง
สังคมและการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

20 - แบบทดสอบแบบเลือกตอบ
จ านวน  40 ข้อ 

 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค  25  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

12 - 17 3-5 ปัญหาสังคม 10 - น าเสนอผลงานกลุ่ม 
(นักข่าวน้อย) 
- ใบงานเรื่องปัญหา
สังคมไทยและโลก 

- ห้องเรียนออนไลน์
ครูจ าเนียน 
- ใบงานเรื่อง 
“ปัญหาสังคมไทย
และโลก” 
- แหล่งสืบค้นข้อมูล
จาก Google , 
sanook และ web 
site ต่าง ๆ 

18 - 19 3-5 แนวทางการแก้ไขปัญหา
สังคม 

15 - น าเสนอผลงานกลุ่ม 
(นักข่าวน้อย) 
- ใบงานเรื่องปัญหา
สังคมไทยและโลก 
- ทดสอบเก็บคะแนน 

- ห้องเรียนออนไลน์
ครูจ าเนียน 
- ใบงานเรื่อง 
“ปัญหาสังคมไทย
และโลก” 
- แหล่งสืบค้นข้อมูล
จาก Google , 
sanook และ web 
site ต่าง ๆ 

 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค   30  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 3-5 - ปัญหาสังคม 
- แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคม 

30 - แบบทดสอบแบบเลือกตอบจ านวน  
60 ข้อ 
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      4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

- นักข่าวน้อย (ปัญหา
สังคมไทยและโลก) 
 

น าเสนอผลงานผ่าน 
Powerpoint 

เกี่ยวกับ 
ปัญหาสังคมไทยและ
โลกตามหัวข้อเรื่องท่ี

ตนเองได้รับ  

ส่ืออิเล็ก  
ทรอนิกส์ 

1 น าเสนอเป็นนักข่าว             
รุ่นเยาว์ ในรูปแบบ 

ห้องเรียน Online คน
ละ 3 – 5 นาที 

3 สัปดาห์ 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 70 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 2    รหัสวิชา  พ31102 
    จ านวนชั่วโมง  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวนหน่วยกิต  0.5  หน่วยกิต 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4/1- 4/9 
    ครูผู้สอน  นายจตุรงค์   พันธุ         นายพูลสุข  ช านาญไพร 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
      ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและ

การด าเนินชีวิต วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอืน่ๆ การสร้างเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรคในชุมชน  ศึกษาผลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพและการบริโภค ความปลอดภัยในชุมชน  
โทษของสารเสพติด การจัดกิจกรรมป้องกันการใช้สารเสพติด รูปแบบการใช้ยา อันตรายจากการใช้ยา 
หลักการประเมินพิษและอันตรายจากการใช้ยา  ประเภทของความรุนแรงในสังคม การป้องกันการใช้ความ
รุนแรงในสังคม  วิเคราะห์การเคล่ือนไหวรูปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล  พัฒนาทักษะการเล่นท้ัง
ทักษะบุคคล และทีม  น าเอาหลักวิธีการออกก าลังกาย การเล่น   ท่ีเหมาะสมกับตนเอง วางแผนการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬา  ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันตนเอง เข้าใจกฎ กติกา ในการเล่น การแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอล แสดงออกถึงการเป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬาท่ีดี ช่ืนชมและเห็นคุณค่าของการกีฬาวอลเลย์บอล 

      ฝึกให้เรียนรู้การท างานร่วมกันหรือบุคคล  เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  การฝึกปฏิบัติจริง  อาทิ การหาข้อมูล การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  

      โดย การศึกษานอกสถานท่ี  การรายงาน  การน าเสนอ นักเรียนน าผลงานกระบวนการการ
เรียนรู้ ปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีความรับผิดชอบ  มุ่งมั่นในการท างาน  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้   

พ 2.1 ม.4-6/1 
พ 4.1 ม.4-6/1/2 
พ 5.1 ม.4-6/1/4 
พ 3.1 ม.4-6/1/2/3 
พ 3.2 ม.4-6/2/3            

รวม 10  ตัวชี้วัด 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
 สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  80 : 20  คะแนน 
  คะแนนก่อนกลางภาค  30 คะแนน 
  คะแนนสอบกลางภาค  20 คะแนน 
  คะแนนหลังกลางภาค  30 คะแนน 
  คะแนนสอบปลายภาค  20 คะแนน 
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4.2  คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1-4 

 
5-7 

 
 
 

8-9 

พ 2.1 ม.4-6/1 

 

พ 4.1 ม.4-6/1/2 
 
 
 
พ 5.1 ม.4-6/1/4 

 
 

1. อิทธิพลต่างๆ ทีมีผลกับ
พฤติกรรมทางเพศ 

2. การสร้างเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรคในชุมชน 

3. ความปลอดภัยในชุมชน   

4. โทษของสารเสพติด 

5. การจัดกิจกรรมป้องกันการ  
ใช้สารเสพติด 

10 
 

10 
 
 

10 

- 
 

-PowerPoint 
หนังสือ VDO 

-VDO - สาธิต 
-อุปกรณ์กีฬา 
-แบบทดสอบ

ออนไลน ์
 

 
4.3  คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

 ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 พ 5.1 ม.4-6/1 

 

4. โทษของสารเสพติด 

5. การจัดกิจกรรมป้องกันการ  
ใช้สารเสพติด 

20 
 

-แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

 
4.4  คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการประเมิน 

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

11-12 
 

13 
 

14 
 

15-16 
 
 

พ 5.1 ม.4-6/4 

  
พ 5.1 ม.4-6/4 

 
พ 5.1 ม.4-6/4 

 
 

6. รูปแบบการใช้ยา 
อันตรายจากการใช้ยา 
7. ประเภทของความรุนแรง
ในสังคม 
8. การป้องกันการใช้ความ
รุนแรงในสังคม   
9. การเคล่ือนไหวรูปแบบ
ต่างๆ ในการเล่นกีฬา
วอลเลย์บอล   

5 
 
5 
 
5 
 
5 
 

 

แบบทดสอบออนไลน์ 
 

แบบทดสอบออนไลน์ 
 

แบบทดสอบออนไลน์ 
 

ปฏิบัติ 
 
 

PowerPoint 
หนังสือ 
VDO 
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สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการประเมิน 

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

17-19 พ 3.1 ม.4-6/1/2/3 

 
 

พ 3.2 ม.4-6/2/3 

 

10. ทักษะการเล่นบุคคล 
และทีม   

10 ปฏิบัติ 

 
4.5  คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน 

 ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 พ 5.1 ม.4-6/4 

 

6. รูปแบบการใช้ยา อันตรายจากการใช้ยา 
7. ประเภทของความรุนแรงในสังคม 

20 
 

        แบบทดสอบออนไลน์ 

         

 4.6  ชิ้นงาน  - 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือผลการ

เรียนรู้บุรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ช้ินงาน  
หมายเหตุ ก าหนดเวลาส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ช้ินงาน 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา ศิลปะ 2        รหัสวิชา ศ31102 
    จ านวนชั่วโมง   1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน          จ านวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 – 4/9 
    ครูผู้สอน    นายศรัณย์   บุญสนธิ           

2. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกทักษะทางดนตรี ผ่านกระบวนการอธิบายอ่าน เขียน โน้ตสากล เปรียบเทียบเสียงร้องและ
เสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วย
บทเพลงท่ีหลากหลายรูปแบบ จัดประเภทของวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่ออารมณ์
ของบทเพลงท่ีมีความเร็วของจังหวะและความดัง - เบาแตกต่างกัน เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึก ในการฟัง
ดนตรีแต่ละประเภท น าเสนอตัวอย่างเพลงท่ีตนเองช่ืนเพลงท่ีฟัง ชอบ และอภิปรายลักษณะเด่นท่ีท าให้งานนั้น
น่าช่ืนชม ใช้เกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพงานดนตรี อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อ
สังคมไทยระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกันโดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรี ใน
การแสดงออกทางตนตรีอย่างสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานดนตรี น าเสนองานดนตรีปรับ
ประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ เพื่อให้เห็นคุณค่างานดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเข้าใจ
ความสัมพันธ์ของดนตรีกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้กระบวนการน าเสนอตัวอย่างเพลงท่ีตนเองช่ืนเพลงท่ีฟัง ชอบ และอภิปรายลักษณะเด่นท่ีท าให้งาน
นั้นน่าช่ืนชม ใช้เกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือใช้และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและ
รับผิดชอบ อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อสังคมไทยระบุความหลากหลายของ
องค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกันโดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรี ในการแสดงออกทางดนตรี              
อย่างสร้างสรรค์   การวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานดนตรี วิเคราะห์  และประเมินค่าคุณภาพการแสดงโดย
ให้เกณฑ์พิจารณาคุณภาพเรื่องการใช้เสียง   การแสดงท่าและการเคล่ือนไหวโดยใช้ทักษะกระบวน                   
การทางดนตรี ในการแสดงออกทางดนตรีอย่ างสร้ างสรรค์ การวิ เคราะห์   วิพากษ์   วิจารณ์ 
 เพื่อให้เห็นคุณค่างานดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเข้าใจความสัมพันธ์ของ
ดนตรีกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรี 

3. ตัวชี้วัด  
 ศ 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2,ม.4-6/3, ม.4-6/5,ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8 
  ศ 2.2 ม.4-6/1 

 รวมทั้งหมด 9 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 
 

คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน 
 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1-5 

 
ศ 2.1 ม.4-6/1 
ศ 2.1 ม.4-6/2 
ศ 2.1 ม.4-6/3 
ศ 2.1 ม.4-6/8    

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
หลักการจัดการแสดง
ดนตรี 

10 ช้ินงาน ส่ือออนไลน์ 
powerpoint 

6-9 
 

ศ 2.1 ม.4-6/5 
ศ 2.1 ม.4-6/6 
ศ 2.1 ม.4-6/7 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดีด 
สี ตี เป่า รวมบรรเลง บท
เพลงช่ืนใจ 

20 ปฏิบัติการแสดงดนตรี ส่ือออนไลน์ 
powerpoint 

      
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 ศ 2.1 ม.4-6/1 

ศ 2.1 ม.4-6/2 
ศ 2.1 ม.4-6/3 
ศ 2.1 ม.4-6/5    
ศ 2.1 ม.4-6/6 
ศ 2.1 ม.4-6/7 
ศ 2.1 ม.4-6/8 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จังหวะ
น า ท านองเพลง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดีด สี ตี 
เป่า รวมบรรเลง บทเพลงช่ืน
ใจ 

20 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ  

      
คะแนนหลังกลางภาค  30  คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-15 
 

ศ 2.1 ม.4-6/4 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
จังหวะน า ท านองเพลง 

20 การปฏิบัติเครื่อง
ดนตรี 

ส่ือออนไลน์ 
powerpoint 

16-19 
 

ศ2.2  ม.4-ม.6/1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
วิวัฒนาการทางดนตรี
ตะวันตก 

10 
 
 

การน าเสนอ ส่ือออนไลน์ 
powerpoint 



                        แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 77 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

 
คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 
 

ศ 2.1 ม.4-6/4 
ศ2.2  ม.4-ม.6/1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
จังหวะน า ท านองเพลง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
วิวัฒนาการทางดนตรี
ตะวันตก 

20 แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
40 ข้อ 

            

               ชิ้นงาน 4  งาน 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

สาระ : ดนตรี 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการ
จัดการแสดงดนตรี 

ช้ินงาน 
- รายงาน 

รายงาน 1 (กลุ่ม)  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดีด สี ตี 
เป่า รวมบรรเลง บทเพลงช่ืนใจ 

แบบฝึกหัดการปฏิบัติ การปฏิบัติ 2 (เด่ียว)  

 การจัดการแสดงดนตรี การปฏิบัติ 1 
 

(กลุ่ม)  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 จังหวะน า 
ท านองเพลง 

ช้ินงาน 
 - แบบฝึกหัดท่ี 1 
 - แบบฝึกหัดท่ี 2 

แบบฝึกหัด   
1 
1  

(เด่ียว)  
 

(เด่ียว) 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
วิวัฒนาการทางดนตรีตะวนัตก 

ช้ินงาน 
 - รายงาน 

น าเสนอ 1 (กลุ่ม)  
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา การด ารงชีวิต 2      รหัสวิชา ง31102 
 จ านวนชั่วโมงเรียน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 - 4/9 
 ครูผู้สอน นางวัฒนาศิริ ชุ่มธิ  

2. ค าอธิบายรายวิชา   
 ความหมายและความส าคัญของการปลูกพืช ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกพืช การใช้เทคโนโลยีในการ
ปลูกพืช  ความหมายและความส าคัญของการขยายพันธุ์พืช ประเภทและวิธีการขยายพันธุ์พืช ความหมายและ
ความส าคัญของการเล้ียงสัตว์ แนวทางการเล้ียงสัตว์เชิงพาณิชย์ คุณลักษณะท่ัวไปของผู้ประกอบอาชีพเล้ียงสัตว์
เชิงพาณิชย์ อธิบายความส าคัญในงานช่าง ทักษะในงานช่าง วิธีการติดต้ัง ประกอบ ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ส่ิงอ านวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม  การด าเนินการทาง
ธุรกิจสมัยใหม่ อภิปรายแนวทางการเข้าสู่อาชีพท่ีสนใจ คุณลักษณะท่ีดีต่ออาชีพ แนวทางการเลือกและใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ และประสบการณ์ในอาชีพ 
 ปลูกพืชไม่ใช้ดินและท าสารชีวภาพจากพืชสมุนไพร ขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการแบ่งและแยก เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อพืช การเล้ียงสัตว์เล้ียงในเชิงพาณิชย์  ประดิษฐ์ช้ันวางของ การเขียนแผนธุรกิจ เขียนจดหมายสมัครงาน 
ประวัติย่อ และฝึกใช้เทคโนโลยีในการท างาน 
 เกิดเจตคติท่ีดีต่อการท างาน มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยท่ีดีในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม   
 

3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ม.4-6/1,2,3,4,5,6,7 
 ง 2.1 ม.4-6/1,4 

รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 

1 – 4 
 
 

ง 1.1 ม.4-6/1-
7 
 

1. ปลูกพืชถูกวิธี มี
คุณค่าต่อชีวิต 

10 
 
 

ตรวจใบงาน และ 
ผลงาน 
 

หนังสือเรียน 
ใบงาน 
ห้องสมุด 
เว็บไซด์ 

5 - 6 ง 1.1 ม.4-6/1-
7 

2. เล้ียงสัตว์อย่างไรดี 5 ตรวจใบงาน  หนังสือเรียน 

ใบงาน 

ห้องสมุด 

เว็บไซด์ 

7 - 9 ง 1.1 ม.4-6/1-
7 

3. รักษาดีมีใช้นาน 

 
15 

 
ตรวจใบงาน และ
ผลงาน 

หนังสือเรียน 

ใบงาน 

ห้องสมุด 

เว็บไซด์ 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 ง 1.1 ม.4-

6/1-7 

 

1 - 3 20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

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

 
4.4 คะแนนเก็บหลังกลางภาค  30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11 – 14 

 
ง 1.1 ม.4-

6/1-7 
4. รักษ์โลก 
 

10 

 
ตรวจใบงาน  หนังสือเรียน 

ใบงาน 

ห้องสมุด 

เว็บไซด์ 

15 – 17 
 

 

ง 1.1 ม.4-
6/1-7 

5. การด าเนินงาน
ธุรกิจ 

10 
 

 

ตรวจใบงาน  หนังสือเรียน 

ใบงาน 

ห้องสมุด 

เว็บไซด์ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

18 - 19 ง 2.1 ม.4-
6/1-4 

6. อาชีพเพื่ออนาคต 10 ตรวจใบงาน  หนังสือเรียน 

ใบงาน 

ห้องสมุด 

เว็บไซด์ 

        4.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 
 
 
 

 

ง 1.1 ม.4-6/1-7 
ง 2.1 ม.4-6/1-4 

4  - 6  20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 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 

รักษาดีมีใช้นาน 

 
ตรวจผลงาน 

 
- งาน
ช่างไม้

สร้างช้ัน
ไม้ 

1 ช้ิน 

 
งานกลุ่ม ก่อนสอบกลาง

ภาค สัปดาห์ท่ี 
9 

 ปลูกพืชถูกวิธี มีคุณค่าต่อชีวิต 
 

ตรวจผลงาน 

 
พืช

สมุนไพร
ผักสวน
ครัว  

1 ต้น 

 
งานเด่ียว ก่อนสอบกลาง

ภาค สัปดาห์ท่ี 
9 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ช่ือรายวิชา   การบริการอาหารและเครื่องด่ืม                รหัสวิชา ง30261   
  จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัว/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                จ านวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต                  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8          
  ครูผู้สอน  นางมะลิวัลย์   ศิริสุทธิ์   
                  
2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้ในเรื่องประเภทของสถานบริการอาหารและเครื่องด่ืม  สามารถจ าแนกแผนกบริการอาหาร
และเครื่องด่ืมของโรงแรม  คุณสมบัติของพนักงานบริการ  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการบริการอาหารและเครื่องด่ืม   
การเตรียมตัวก่อนเปิดบริการ   ประเภทของอาหารและเครื่องด่ืมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การอนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อมมาบูรณาการกับการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โดยมีทักษะท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องด่ืม สามารถปฏิบัติงานบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม  ในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น  โรงแรม  โรงเรียน  โรงพยาบาล และสถานท่ีอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีเจคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน  มีความรับผิดชอบต่องานท่ีปฏิบัติ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ
สามารถน าไปประกอบอาชีพได้  

 
3.  ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้เรื่องประเภทของสถานบริการและเครื่องด่ืม 
2. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมมาบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 
3. มีความรู้และสามารถจ าแนกแผนกบริการอาหารและเครื่องด่ืมของโรงแรม 
4. มีความรู้เรื่องคุณสมบัติของพนักงานบริการ 
5. มีความรู้เรื่องอุปกรณ์ท่ีใช้ในการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
6. มีความรู้เรื่องการเตรียมการก่อนเปิดบริการ 
7. มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของอาหารและเครื่องด่ืม 
8. มีความรู้เรื่องทักษะท่ีเกี่ยวข้องในการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
9. สามารถปฏิบัติงานการบริการและเครื่องด่ืมได้  
10.   มีเจคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน  มีความรับผิดชอบต่องานท่ีปฏิบัติ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ

สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
          รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
 
  



                        แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 83 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
        4.1คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 80 : 20  คะแนน 

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

         4.2  คะแนนเก็บก่อนกลางภาค   30    คะแนน 
สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

1-2 
3-4 
5-9 

 
ท่ี  1-5 

1. ประเภทสถาน
บริการ 
2. การบูรณาการ 
3. การจ าแนกแผนก
บริการ 
4. คุณสมบัติของ
พนักงานบริการ 
5. ความรู้เรื่องอุปกรณ์ 

 

5 
 
5 
5 
 

10 
 
5 

-ตรวจใบงาน 
-ตรวจผลงาน 

-หนังสือ 
-งาน 
-ห้องสมุด 
-เว็บไซด์ 
-อุปกรณ์การ
ปฏิบัติงาน 

  
        4.3  คะแนนสอบกลางภาค   20    คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบการประเมิน/ข้อสอบ 

10 ท่ี  1-5 1-5 20 
 
 

-แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ4 
ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ 
-แบบทดสอบอัตนัย(เช่นแสดงวิธีท า/
เติมค า/และอื่นๆ)จ านวน 2 ข้อ 

  
        4.4  คะแนนเก็บหลังกลางภาค   30     คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
11-13 
14-17 
18-19 

ท่ี 6-10 6. การเตรียมการก่อน
เปิดบริการ 
7. ประเภทของอาหาร 
8. ทักษะท่ีเกี่ยวข้องใน
การบริการ 

5 
 
5 
10 
 

-ตรวจใบงาน 
-ตรวจผลงาน 

-หนังสือ 
-งาน 
-ห้องสมุด 
-เว็บไซด์ 
-อุปกรณ์การ



                        แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 84 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
9. การปฏิบัติงานการ
บริการอาหาร 
10. การมีเจตคติท่ีดีต่อ
การปฏิบัติงาน 

10 
 
- 
 
 

ปฏิบัติงาน 

 
           4.5   คะแนนสอบปลายภาค   20    คะแนน  

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบการประเมิน/ข้อสอบ 

 
20 ท่ี 6-10 6-10 20 

 
 

-แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ4 
ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ 
-แบบทดสอบอัตนัย(เช่นแสดงวิธีท า/เติม
ค า/และอื่นๆ)จ านวน 2 ข้อ 

 

          4.6  ชิ้นงาน   การบริการอาหาร 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

การบริการอาหาร ตรวจช้ินงาน 
 
 

ฝึก
ปฏิบัติการ
บริการ 

     1  
 

งานเด่ียว ก่อนสอบปลายภาค 
สัปดาห์ท่ี 16 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
1. ช่ือรายวิชา สารสนเทศเพื่อการค้นคว้า 2      รหัสวิชา ง30222 
    จ านวนชั่วโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน             จ านวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 - 9 
    ครูผู้สอน นางชัชมน ลีละอ าไพกุล       

 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความส าคัญประโยชน์ของหนังสือ หลักการอ่านและการจดบันทึกการอ่าน การสืบค้นข้อมูลจาก

คอมพิวเตอร์ หลักการเขียนบรรณานุกรม ลักษณะของห้องสมุดยุคใหม่ 
สามารถเลือกอ่านหนังสือและส่ือต่างๆ  สามารถจดบันทึกการอ่าน สืบค้นข้อมูลจากส่ือเทคโนโลยี เขียน

บรรณานุกรมอ้างอิงตามรูปแบบท่ีถูกต้อง และบอกลักษณะของห้องสมุดยุคใหม่ 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของหนังสือ มีคุณธรรมในการใช้ส่ือเทคโนโลยี     

มีนิสัยรักการอ่านการเขียน การศึกษาค้นคว้า มีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
 

3. ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถบอกความส าคัญประโยชน์ และส่วนต่างๆ ของหนังสือได้ 
2. สามารถแยกประเภทของหนังสือได้   
3. สามารถเลือกอ่านหนังสือ และส่ือต่างๆ ได้ 
4. จดบันทึกการอ่านหนังสือ และส่ือต่างๆ ได้  
5. สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  
6. มีคุณธรรมในการใช้ส่ือในยุคสังคมออนไลน์  
7. สามารถเขียนบรรณานุกรมอ้างอิงจากส่ือต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  

 8. สามารถบอกลักษณะห้องสมุดยุคใหม่ได้ 
 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1  คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-9 ข้อ 1-4 - หนังสือมีคุณค่า 
- การอ่านและการจด
บันทึกการอ่าน 
 

30 - แบบทดสอบ 
- ใบงาน 
- บันทึกการอ่าน 

  

- Power point 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์
- ห้องสมุด 
- อินเทอร์เน็ต 

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค  20 คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ข้อ 1-4 - หนังสือมีคุณค่า 
- การอ่านและการจด
บันทึกการอ่าน 
 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีท า/ 
เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 2-5 ข้อ 

 
4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค  30 คะแนน 

 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
11-19 ข้อ 5-8 - การสืบค้นข้อมูล

สารสนเทศ 
- การเขียนบรรณานุกรม
อ้างอิง 
- ห้องสมุดยุคใหม่ 

30 - แบบทดสอบ 
- ใบงาน 

 

- Power point 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์
- ห้องสมุด 
- อินเทอร์เน็ต 

 
 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค  20 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ข้อ 5-8 - การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
-.การเขียนบรรณานุกรม
อ้างอิง 
- ห้องสมุดยุคใหม่ 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีท า/
เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 2-5 ข้อ 
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  4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน   
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

- หนังสือมีคุณค่า 
 

- ตรวจใบงาน 
- แบบทดสอบ 

ใบงาน 1 งานเด่ียว ก่อนสอบกลางภาค 

- การอ่านและการจดบันทึก 
การอ่าน 

- บันทึกการอ่าน 
- แบบทดสอบ 

ใบงาน 1 งานเด่ียว ก่อนสอบกลางภาค 

- การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
 

- ตรวจใบงาน 
- แบบทดสอบ 

ใบงาน 1  งานเด่ียว หลังสอบกลางภาค 

-.การเขียนบรรณานุกรมอ้างอิง 
 

- ตรวจใบงาน 
- แบบทดสอบ 

ใบงาน 1 งานเด่ียว หลังสอบกลางภาค 

- ห้องสมุดยุคใหม่ - ตรวจใบงาน 
- แบบทดสอบ 

ใบงาน 1 งานเด่ียว หลังสอบกลางภาค 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1.  ชื่อรายวิชา  กลยุทธ์การตลาด      รหัสวิชา ง30264 
  จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน   จ านวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/8 
     ครูผู้สอน  นางสาวประไพพรรณ ทองก าเหนิด 
2.  ค าอธิบายรายวิชา      
   ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของหลักการตลาดในฐานะท่ีเป็นกิจกรรมหลักธุรกิจโดย 
ศึกษา  แนวคิดทางการตลาดและหลักการตลาดสมัยใหม่และหน้าท่ีทางการตลาด การแบ่งส่วนการตลาด ส่วน
ประสมทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาดอิทธิพล และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมท่ีมีต่อผู้บริโภค การน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งาน  ด้านการตลาด จรรยาบรรณด้านการตลาด   
  มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ  เป็นพื้นฐานในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ  และยังสามารถ
ปฏิบัติงานในด้านการเป็นพนักงานการตลาด พนักงานขาย พนักงานจัดซื้อ และเปนผูประกอบ 
การธุรกิจ  พนักงานการตลาด พนักงานขาย พนักงานจัดซื้อ และเปนผูประกอบการธุรกิจไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาสังคมศาสตร์น าไปใช้ในการค้นคว้าพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพการตลาดให้เจริญก้าวหน้า 
3. ผลการเรียนรู้ 

   1. สามารถเรียนรู้และเข้าใจความหมายและความส าคัญของการตลาด 
    2. บอกวิวัฒนาการความเป็นมาของแนวความคิดทางการตลาดได้ 
  3. สามารถเปรียบเทียบแนวความคิดทางการตลาดได้ 
  4. สามารถประยุกต์หลักการแนวความคิดทางไปแก้ไขปัญหาการตลาดได้ 
   5. สามารถยกตัวอย่างกลยุทธ์การตลาดได้ 
    6. ผู้เรียนอธิยายการวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมการและส่วนประสมทางการตลาดได้ 

    7. สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ของส้ินค้าได้อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

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 

 
 4.3คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 

8 ข้อท่ี 1-3 

1.ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกลยุทธ์ 
การตลาด 
2. แนวความคิดทางการตลาด 
3.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ทางการตลาด 

20 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือก 
ตอบ 4 ตัวเลือก  จ านวน 40 ข้อ 
หมายเหตุ  
สามารถเปล่ียนแปลงตามความ 
เหมาะสม 

 

4.4  คะแนนเก็บหลังกลางภาค  30  คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

9-13 ข้อท่ี 4-6 
4.การก าหนดตลาดเป้า 
หมายการก าหนดกลยุทธ์ 
ด้านผลิตภัณฑ์ 

10 
ตรวจช้ินงานการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
(10 คะแนน) 

ใบความรู้ 
PowerPoint 

14 - 16 ข้อท่ี 4-6 
5.การก าหนดกลยุทธ์ด้าน 
ราคาการก าหนดกลยุทธ์ 
ด้านการจัดจ าหน่าย 

10 
แบบทดสอบ  
(10 คะแนน) 

ใบความรู้ 
PowerPoint 

17- 19 ข้อท่ี 4-6 
6.การก าหนดกลยุทธ์ด้าน 
การส่งเสริมการตลาด 
สรุปบทเรียน 

10 
แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 

ใบความรู้ 
PowerPoint 

 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-2 ข้อท่ี 1-3 
1.ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยว 
กับ กลยุทธ์การตลาด 

10 แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 

 

ใบความรู้ 
PowerPoint 

3 -4 ข้อท่ี 1-3 
2.แนวความคิดทางการ 
ตลาด 

10 แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 

 

ใบความรู้ 
PowerPoint 

5 -7 ข้อท่ี 1-3 
3.การวิเคราะห์สภาพ 
แวดล้อม ทางการตลาด 

10 แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 

 

ใบความรู้ 
PowerPoint 
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4.5คะแนนสอบหลังกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 

20 ข้อท่ี 4 – 6 

การก าหนดตลาดเป้าหมาย 
การก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิต 
ภัณฑ์ 
-การก าหนดกลยุทธ์ด้านราคา 
- การก าหนดกลยุทธ์ด้านการ 
จัดจ าหน่าย 
-การก าหนดกลยุทธ์ด้านการ 
ส่งเสริมการตลาด 

 
 
 
 

20 

- แบบทดสอบปรนัยชนิด 
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 
ข้อ 
หมายเหตุ  
สามารถเปล่ียนแปลงตามความ 
เหมาะสม 

 
   4.6 ชิ้นงาน    
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ 
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน ลักษณะ 
ประเภท 

จ านวน 
ชิ้นงาน 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตรวจช้ินงาน 
 
 

ช้ินงานการ
ออกแบบ 

   1 ช้ิน 
 

งานเด่ียว ก่อนสอบปลายภาค 
สัปดาห์ท่ี 16 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา   โครงงานอาชีพ 1 (การเพาะเห็ด)                              รหัสวิชา   ง31241 
จ านวนชั่วโมง  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน               จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพ                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1- 4,8 
ครูผู้สอน   นางขนิษฐา  ชมภูศรี  

2. ค าอธิบายรายวิชา 
             ศึกษาความหมาย  ความส าคัญและประโยชน์   ของการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม  วิธีการเล้ียงเช้ือเห็ด
ในอาหารวุ้น P.D.A. การเล้ียงเช้ือเห็ดในเมล็ดข้าวฟ่างและขั้นตอนการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม การปฏิบัติดูแล
รักษา การเก็บเกี่ยวเห็ด  

            เลือกและใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรมอย่างถูกวิธี   จัดเตรียมโรงเรือนหรือสถานท่ีเพาะ
เห็ดอย่างถูกต้องเหมาะสม ดูแลรักษา เก็บเกี่ยวและจัดผลิตผลบรรจุในภาชนะท่ีเหมาะสมเพื่อการจ าหน่าย  
ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผล 

            มุ่งมั่นในการท างานและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ น าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3. ผลการเรียนรู้ 
1. รู้และเข้าใจความหมาย ความส าคัญของเห็ด 
2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะส าคัญของเห็ด ชีววิทยาเห็ด บอกส่วนประกอบของดอกเห็ด  
   จ าแนกประเภทของเห็ดได้ 
3. รู้เข้าใจขั้นตอนการเพาะเห็ด และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตก้อนเช้ือ เปิดดอกเห็ดได้ 
4. รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาผลผลิตเห็ดได้ 
5. รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมอาหาวุ้นP.D.A. เข่ียเนื้อเยื่อเห็ดบนอาหารวุ้น P.D.A. ได้ 
6. รู้เข้าใจ และสมารถปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมเมล็ดข้าวฟ่าง เล้ียงเช้ือเห็ดบนเมล็ดข้าวฟ่างได้ 
7. รู้เข้าใจความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการบริโภคเห็ด การประกอบอาหารจากเห็ด 
8. เข้าใจ เทคนิคการจ าหน่าย การค านวณค่าใช้จ่าย การก าหนดราคาขาย และจัดท าบัญชีได้ 
9. รู้ มีความมุ่งมั่นในการท างานและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

รวมทั้งหมด    9   ผลการเรียนรู้ 
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

      4.1 คะแนนเต็ม  100   คะแนน 
       สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  80 : 20  คะแนน 

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

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1-2 ข้อท่ี 1,2 ความรู้เบ้ืองต้น 

เกี่ยวกับเห็ด 
10 - ทดสอบวัดความเข้าใจ 

       (5 คะแนน) 
- ตรวจผลงานแบบ
บันทึก กิจกรรม ความรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเห็ด  
(5 คะแนน) 

- ส่ืออินเตอร์เน็ต 
- PowerPoint 
-ห้องเรียนออนไลน ์

3-9 ข้อท่ี 3,4,8 
(บูรณาการ) 

การผลิตก้อนเช้ือ
เห็ดการเปิดดอก

และการดูแล
รักษาผลผลิต           

20 - ทดสอบวัดความเข้าใจ 
     (10 คะแนน) 
- ตรวจผลงานการผลิต
ก้อนเช้ือเห็ด(10คะแนน) 

-ส่ืออินเตอร์เน็ต 
-PowerPoint 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์

         
4.3 คะแนนสอบกลางภาค   20   คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ข้อท่ี 1-4 - ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเห็ด 
- การผลิตก้อนเช้ือเห็ด 
การเปิดดอกและการดูแล
รักษาผลผลิต           

20 - แบบทดสอบปรนัย  

         
 4.4  คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค   30  คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
11-14 ข้อท่ี  5 – 6 

 
- การผลิตหัวเช้ือ

เห็ด 
 

10 
 

- ทดสอบความเข้าใจ
การผลิตหัวเช้ือเห็ด  
(5 คะแนน) 
- ตรวจผลงานแบบ
บันทึกกิจกรรมการผลิต
หัวเช้ือเห็ด(5 คะแนน) 

- ส่ืออินเตอร์เน็ต 
- PowerPoint 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์

15 - 19 ข้อท่ี  7 - 9 - เมนูเด็ดเห็ด
นางฟ้า 

20 - ทดสอบความเข้าใจ
เมนูเด็ดเห็ดนางฟ้า 
(10 คะแนน) 
-ตรวจคลิปเชฟ กระทะ
เห็ด  (10 คะแนน) 

- ส่ืออินเตอร์เน็ต 
- PowerPoint 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค   20  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20       ข้อท่ี 5 – 7,9 - การผลิตหัวเช้ือเห็ด 
- เมนูเด็ดเห็ดนางฟ้า    

20 - แบบทดสอบปรนัย 

            
       4.6  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
    หน่วยการเรียนรู้ 

หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ความรู้เบ้ืองต้น 
เกี่ยวกับเห็ด 

ตรวจผลงานแบบ
บันทึก กิจกรรม 
ความรู้เบ้ืองต้น 
เกี่ยวกับเห็ด 

ใบงาน 1 งานเด่ียว 
 

ก่อนสอบกลาง
ภาค 

การผลิตก้อนเช้ือเห็ด 
การเปิดดอกและการดูแล
รักษาผลผลิต            

ตรวจผลงาน 
ก้อนเช้ือเห็ด    

 ช้ินงาน
(ก้อนเช้ือ
เห็ด)       

5 ก้อน งานเด่ียว 
 

ก่อนสอบกลาง
ภาค 

การผลิตหัวเช้ือเห็ด ตรวจผลงานแบบ
บันทึกกิจกรรม        
การผลิตหัวเช้ือเห็ด 

แบบบันทึก 
กิจกรรม       

1 งานเด่ียว 
 

หลังสอบกลาง
ภาค 

เมนูเด็ดเห็ดนางฟ้า       ตรวจคลิปเชฟกระทะ
เห็ด 

คลิปเชฟ   
กระทะเห็ด 

1 งานเด่ียว 
 

หลังสอบกลาง
ภาค 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
1. ชื่อรายวิชา  โครงงานอาชีพ 2 (สานเส้นพลาสติก)     รหัสวิชา ง31242 

จ านวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5-4/7,4/9 
ครูผู้สอน  นางสาวช่อทิพย์  ขุนพิลึก 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ ของงานสานจากเส้นพลาสติก  ลักษณะและขนาด

ของเส้นพลาสติก  วิธีการสานลายจากเส้นพลาสติก  รูปแบบและชนิดของเครื่องใช้ท่ีเกิดจากงานสานเส้น
พลาสติก 

เลือกและใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานสานอย่างเหมาะสม   ใช้เทคโนโลยีในการส ารวจ คัดเลือกวัสดุ 
อุปกรณ์ ท่ีมีราคาถูกและมีคุณภาพเพื่อความพอดีและพอเพียง สานอุปกรณ์เครื่องใช้จากเส้นพลาสติกเพื่อ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน และเพื่อการจ าหน่าย  ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน 
จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผล 

เพื่อมุ่งมั่นในการท างานและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพเสริมในอนาคต 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจความหมาย ความส าคัญของงานสานจากเส้นพลาสติก 
2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและ ขนาดของเส้นพลาสติกเพื่อใช้ในงานสานได้ 
3. รู้ เข้าใจ ลักษณะของลวดลายต่าง ๆ เพื่อใช้ส าหรับงานสานได้ 
4. เลือกใช้วัสดุท่ีเหมาะสมท้ังราคาและคุณภาพที่เหมาะสมได้ 
5. สามารถสานเส้นพลาสติกเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้ 
6. รู้เข้าใจเทคนิคการจ าหน่าย วิธีการการค านวณค่าใช้จ่าย วิธีการก าหนดราคาได้ 
7. ก าหนดราคาขาย และจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองได้ 
8. มีมุ่งมั่นในการท างานและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

รวมทั้งหมด    8   ผลการเรียนรู้ 
 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-9 ข้อ 1-4 1.ความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับงานสาน 
2. เตรียมความพร้อม 
3. งานสานเพื่ออาชีพ 
 

30  - สานกระดาษลาย
ขัด(10คะแนน) 

 - กระดาษ
สานลาย
สอง 
(10คะแน
น) 

 - ตะกร้า
ใบเล็ก
(10คะแน
น) 

- บัตรรูปภาพ 
- แบบทดสอบ  
- Power point 
ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับงานสาน 
- Power point 
ลวดลายงานสาน 
- Power point
ประเภทงานสาน 
 

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ข้อ 1-4 1.ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ
งานสาน 
2. เตรียมความพร้อม 
3. งานสานเพื่ออาชีพ 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

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

 
4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-19 ข้อ 5-8 3. งานสานเพื่ออาชีพ 
4. เทคนิคการจัด
จ าหน่าย 
5. สรุปผล (เยี่ยม
หรือแย่) 

30  - สาน
ตะกร้าใส่
แก้ว
(20คะแน
น) 

-น าเสนอ Power 
point 5 บท (ฉบับ
ย่อ) (10 คะแนน) 

- แบบทดสอบ 
- เว็บไซด์ต่างๆ 
- Power point 
ตัวอย่างเครื่องใช้ท่ี
เกิดจากงานสาน
เส้นพลาสติก 
- วีดีโอวิธีการสาน 
- Power point 
เทคนิคการจัด
จ าหน่าย 
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 ข้อ 5-8 3. งานสานเพื่ออาชีพ 

4. เทคนิคการจัดจ าหน่าย 
5. สรุปผล (เยี่ยมหรือแย่) 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน40 ข้อ 

              
4.6  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 

ผลการเรียนรู้ 
 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ข้อท่ี 1-4 ตรวจผลงานตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

ส่ิงประดิษฐ์ 
-กระดาษสาน
ลาย1 
-กระดาษสาน
ลาย2 
-สานตะกร้าเล็ก 

3 งานเด่ียว เมื่อเรียนจบสัปดาห์
ท่ี 10 (หรือเรียนจบ
ผลการเรียนรู้ข้อ 1-
4) 

ข้อท่ี 5-8 -ตรวจผลงานตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

ส่ิงประดิษฐ์ 
-สานตะกร้าใส่
แก้วเยติ 
-Power point 
5 บท (ฉบับย่อ) 

2 งานเด่ียว เมื่อเรียนจบสัปดาห์
ท่ี 20 (หรือเรียนจบ
ผลการเรียนรู้ข้อ 5-
8) 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2      รหัสวิชา อ31102 
 จ านวนชั่วโมงเรียน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 - 4/9 
 ครูผู้สอน นางสาวชุติมา แสนค า, นางสาวจินตหรา หนองบัว 

2. ค าอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟังและอ่านออก
เสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครส้ันถูกต้องตามหลักการอ่าน อธิบายและเขียน
ประโยคและข้อความสัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง  ๆ ท่ีอ่าน รวมท้ังระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ 
ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมท้ังให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์ 
ข่าว/ เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช้ค า
ขอร้องค าช้ีแจง ค าอธิบาย และให้ค าแนะน า พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบ
รับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอ
และให้ข้อมูลบรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟังและ
อ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม 
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผลพูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆตามความสนใจ พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์
เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์และเหตุการณ์ ท้ังในท้องถิ่น สังคมและโลก  

โดยใหเ้หตุผลและยกตัวอย่างประกอบเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล 
เวลา โอกาสและสถานท่ีตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิตความคิด 
ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมอธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค า
พังเพย สุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างมีเหตุผลค้นคว้า/
สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียนใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้น
ในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน และสังคม ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบ/ค้นค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุป
ความรู้ข้อมูลต่าง ๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศมี ทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเองครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม 
อาหารเครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและนันทนาการสุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้า
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อากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว การบริการสถานท่ี        ภาษา และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 3,600 – 3,750 ค า (ค าศัพท์ท่ีมีระดับการใช้แตกต่างกัน) ใช้ประโยคผสม
และประโยคซับซ้อนส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนา ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 เพื่อสามารถประยุกต์ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษครบท้ังหมดเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ตลอดชีพและ
เป็นทักษะชีวิตในการติดต่อส่ือสารตามแนวทางการเรียนภาษาเพื่อการส่ือสาร (Communicative Language 
Teaching) และการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ท้ังหมดนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้เหมาะสมกับบุคคล 
สังคม สถานการณ์ และโอกาสตามวัฒนธรรมของตนเอง รวมท้ังวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5 
ต 1.3 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 
ต 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 
ต 2.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2 
ต 3.1 ม.4-6/1 
ต 4.1 ม.4-6/1 
ต 4.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2 
รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

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

Unit 5 
PROBLEMS 

AROUND THE 
HOUSE 

10 แบบทดสอบราย
หน่วย 20 ข้อ 10 

คะแนน 
 

- หนังสือเรียน 
NEW FRONTIERS 
4 
- เอกสาร
ประกอบการสอน
อื่นๆ 
- เว็บไซต์ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

ต 2.2 ม.4-6/1, ม.
4-6/2 
ต 3.1 ม.4-6/1 
ต 4.1 ม.4-6/1 
ต 4.2 ม.4-6/1, ม.
4-6/2 

5-8 ต 1.1 ม.4-6/1, 
ม.4-6/2, ม.4-6/3,  
ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1, 
ม.4-6/2, ม.4-6/4 
ต 1.3 ม.4-6/2, ม.
4-6/3 
ต 2.1 ม.4-6/1, ม.
4-6/3 
ต 2.2 ม.4-6/1 
ต 3.1 ม.4-6/1 
ต 4.2 ม.4-6/1, ม.
4-6/2 

Unit 6 OUR 
PLANET, OUR 

HOME 

10 แบบทดสอบราย
หน่วย 20 ข้อ 10 

คะแนน 
 

- หนังสือเรียน 
NEW FRONTIERS 
4 
- เอกสาร
ประกอบการสอน
อื่นๆ 
- เว็บไซต์ 

9 ต 1.1 ม.4-6/1,ม.
4-6/2, ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1,  
ม.4-6/2, ม.4-6/3,  
ม.4-6/4, ม.4-6/5 
ต 1.3 ม.4-6/1,  
ม.4-6/2, ม.4-6/3 
ต 2.1 ม.4-6/3 
ต 2.2 ม.4-6/1, ม.
4-6/2 
ต 3.1 ม.4-6/1 
ต 4.1 ม.4-6/1 
ต 4.2 ม.4-6/1, ม.
4-6/2 

Review  
Unit 5-6 

5 แบบฝึกหัดและ
กิจกรรมรายหน่วย 5 
คะแนน 

- หนังสือเรียน 
NEW FRONTIERS 
4 
- เอกสาร
ประกอบการสอน
อื่นๆ 
- เว็บไซต์ 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 
 
 
 
 
 

ต 1.1 ม.4-6/1,  
ม.4-6/2, ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1,  
ม.4-6/2, ม.4-6/3,  
ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/5 
ต 1.3 ม.4-6/1,  
ม.4-6/2, ม.4-6/3 
ต 2.1 ม.4-6/3 
ต 2.2 ม.4-6/1,  
ม.4-6/2 
ต 3.1 ม.4-6/1 
ต 4.1 ม.4-6/1 
ต 4.2 ม.4-6/1,  
ม.4-6/2 

Unit 5-6 20 -   แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ 
-  แบบทดสอบอัตนัย แบบเขียน 
   จ านวน 5-10 ข้อ 
 
 
 

 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-14 ต 1.1 ม.4-6/1, 
ม.4-6/2, ม.4-6/3,  
ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1,  
ม.4-6/2, ม.4-6/4, 
ม.4-6/5 
ต 1.3 ม.4-6/1 
ต 2.1 ม.4-6/1,  
ม.4-6/2, ม.4-6/3 
ต 2.2 ม.4-6/1, 
ม.4-6/2 
ต 3.1 ม.4-6/1 
ต 4.1 ม.4-6/1, 
ต 4.2 ม.4-6/1,  
ม.4-6/2 

Unit 7  
WE LOVE 
SPORTS! 

10 แบบทดสอบราย
หน่วย 20 ข้อ 10 

คะแนน 
 

- หนังสือเรียน 
NEW FRONTIERS 
4 
- เอกสาร
ประกอบการสอน
อื่นๆ 
- เว็บไซต์ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

15-18 
 
 
 

ต 1.1 ม.4-6/1, 
ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1,  
ม.4-6/2, ม.4-
6/4,ม.4-6/5 
ต 1.3 ม.4-6/1, 
ม.4-6/3 
ต 2.1 ม.4-6/1,  
ม.4-6/2, ม.4-
6/3 
ต 2.2 ม.4-6/1, 
ม.4-6/2 
ต 3.1 ม.4-6/1 
ต 4.1 ม.4-6/1 
ต 4.2 ม.4-6/1, 
ม.4-6/2 

Unit 8 
UNDERSTANDING 

CULTURES 

10 แบบทดสอบราย
หน่วย 20 ข้อ 10 

คะแนน 
 

- หนังสือเรียน 
NEW FRONTIERS 
4 
- เอกสาร
ประกอบการสอน
อื่นๆ 
- เว็บไซต์ 

19 
 
 
 

ต 1.1 ม.4-6/1, 
ม.4-6/2, ม.4-
6/3,ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1,  
ม.4-6/2, ม.4-
6/4,ม.4-6/5 
ต 1.3 ม.4-6/1 
ต 2.1 ม.4-6/1, 
ม.4-6/2, ม.4-
6/3 
ต 2.2 ม.4-6/1, 
ม.4-6/2 
ต 3.1 ม.4-6/1 
ต 4.1 ม.4-6/1, 
ต 4.2 ม.4-6/1,  
ม.4-6/2 

Review Unit 7-8 5 แบบฝึกหัดและ
กิจกรรมรายหน่วย 5 
คะแนน 

- หนังสือเรียน 
NEW FRONTIERS 
4 
- เอกสาร
ประกอบการสอน
อื่นๆ 
- เว็บไซต์ 
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 
 
 

 

ต 1.1 ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  
ม.4-6/3,ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, 
ม.4-6/4,ม.4-6/5 
ต 1.3 ม.4-6/1 
ต 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, 
ม.4-6/3 
ต 2.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2 
ต 3.1 ม.4-6/1 
ต 4.1 ม.4-6/1, 
ต 4.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2 

Unit 7-8 30 -   แบบทดสอบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 50 ข้อ 

 
 
 
 
 
 

 
4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน  

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

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

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2             รหัสวิชา อ31204 
จ านวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน          จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 – 4/7 
ครูผู้สอน นายธีระศักดิ์  ต้นกัลยา 
 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาบทความ สารคดี วรรณกรรม บันทึกเหตุการณ์ บทอ่านซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นไป ในสังคม

โลกด้านวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และประวัติศาสตร์ พร้อมท้ังศึกษาส่ือ
การเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับส่ิงท่ีอ่าน ศึกษาการเขียนในระดับประโยค ระดับข้อความ และย่อหน้า  

โดยเน้นการฝึกทักษะและกลวิธีการอ่านท่ีหลากหลาย การฝึกปฏิบัติการฟังและการเขียน การ ใช้
กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม และการอภิปราย  

เพื่อให้สามารถเดาความหมายของค าศัพท์ ระบุรายละเอียด  จับใจความส าคัญ ระบุวัตถุประสงค์ของ
ผู้เขียน อ้างอิงความ เรียงล าดับความ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงท่ีอ่านและฟัง เขียนประโยคและข้อความใน
รูปแบบต่าง ๆ เห็นคุณค่าของการท างานร่วมกัน มีความตระหนักในความส าคัญของการอ่านและมีเจคติท่ีดีต่อการ
อ่าน                            

3. ผลการเรียนรู้ 
1. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่านเรื่อง ท่ีเป็นสาร       

คดี และบันเทิงคดี  
2. สรุปใจความส าคัญ ระบุหัวเรื่อง ช่ือเรื่อง บอกรายละเอียด ล าดับ เหตุการณ์หรือประเด็นท่ีน่าสนใจ

จากบทอ่านท่ีเป็นสารคดี และบันเทิงคดี  
3. ตีความ อธิบาย และเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ท่ีอ่าน 
4. เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง / 

ประเด็น /ข่าว / เหตุการณ์ท่ีอ่าน อย่างเหมาะสม 
5. อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิตและ

บทกลอน ของภาษาต่างประเทศ 
6. ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า สืบค้น และ สรุปข้อมูลท่ีได้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
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 หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
1-4 1. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์

ความ สรุปความ และแสดงความ
คิดเห็นจากการอ่านเรื่องท่ีเป็นสาร
คดีและบันเทิงคดี 
5. อธิบายเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวนค าพังเพย สุภาษิต
และบทกลอนของ
ภาษาต่างประเทศ 

Food 10  1.ข้อสอบรายหน่วย  
20 ข้อ 5 คะแนน 
  2. แบบฝึกหัดและ
กิจกรรมรายหน่วย 5 
คะแนน 

-หนังสือเรียน 
New Weaving 
It Together 1 
-เอกสาร
ประกอบการ
สอนอื่นๆ 
-เว็บไซต์ 

5-8 2. สรุปใจความส าคัญ ระบุหัวเรื่อง 
ช่ือเรื่อง บอกรายละเอียดล าดับ 
เหตุการณ์หรือประเด็นท่ีน่าสนใจ
จากบทอ่านท่ีเป็นสารคดีและ
บันเทิงคดี 
4. เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง / 
ประเด็น / ข่าว / เหตุการณ์ท่ีอ่าน
อย่างเหมาะสม 

Inventors 
and Their 
Inventions 

10   1.ข้อสอบรายหน่วย 
20 ข้อ 5 คะแนน 
  2. แบบฝึกหัดและ
กิจกรรมรายหน่วย 5 
คะแนน 

-หนังสือเรียน 
New Weaving 
It Together 1 
-เอกสาร
ประกอบการ
สอนอื่นๆ 
-เว็บไซต์ 

9 3. ตีความ อธิบาย และเขียน
ประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับ
ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ 
ท่ีอ่าน 
6. ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
ค้นคว้า สืบค้น และสรุปข้อมูลท่ีได้
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

Review 3 5 1.ข้อสอบรายหน่วย  
20 ข้อ 5 คะแนน 
2. แบบฝึกหัดและ
กิจกรรมรายหน่วย 

-หนังสือเรียน 
New Weaving 
It Together 1 
-เอกสาร
ประกอบการ
สอนอื่นๆ 
-เว็บไซต์ 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ 
สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจาก
การอ่านเรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี 
2. สรุปใจความส าคัญ ระบุหัวเรื่อง ช่ือ
เรื่อง บอกรายละเอียดล าดับ เหตุการณ์
หรือประเด็นท่ีน่าสนใจจากบทอ่านท่ีเป็น
สารคดีและบันเทิงคดี 
3. ตีความ อธิบาย และเขียนประโยค
และข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ท่ีอ่าน 
4. เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง / ประเด็น / ข่าว / 
เหตุการณ์ท่ีอ่านอย่างเหมาะสม 
5. อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ 
ส านวนค าพังเพย สุภาษิตและบทกลอน
ของภาษาต่างประเทศ 
6. ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า 
สืบค้น และสรุปข้อมูลท่ีได้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ 

Unit 5 Food  
Unit 6 Inventors 
and Their 
Inventions 
 

20 - แบบทดสอบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก  
จ านวน  30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย 
แบบเขียน จ านวน 5-
10 ข้อ 

 
4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-14 1. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์
ความ สรุปความ และแสดงความ
คิดเห็นจากการอ่านเรื่องท่ีเป็นสาร
คดีและบันเทิงคดี 
5. อธิบายเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวนค าพังเพย สุภาษิต
และบทกลอนของ
ภาษาต่างประเทศ 

Amazing 
People 

10 1.ข้อสอบรายหน่วย  
   20 ข้อ 5 
คะแนน 
2. แบบฝึกหัดและ
กิจกรรมรายหน่วย 
5 คะแนน 

-หนังสือเรียน 
New Weaving It 
Together 1 
-เอกสาร
ประกอบการสอน
อื่นๆ 
-เว็บไซต์ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

15-18 2. สรุปใจความส าคัญ ระบุหัวเรื่อง 
ช่ือเรื่อง บอกรายละเอียดล าดับ 
เหตุการณ์หรือประเด็นท่ีน่าสนใจ
จากบทอ่านท่ีเป็นสารคดีและ
บันเทิงคดี 
4. เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง / 
ประเด็น / ข่าว / เหตุการณ์ท่ีอ่าน
อย่างเหมาะสม 

Readings 
from 

Literature 

10 1.ข้อสอบรายหน่วย  
   20 ข้อ 5 
คะแนน 
2. แบบฝึกหัดและ
กิจกรรมรายหน่วย 
5 คะแนน 

-หนังสือเรียน 
New Weaving It 
Together 1 
-เอกสาร
ประกอบการสอน
อื่นๆ 
-เว็บไซต์ 

19 3. ตีความ อธิบาย และเขียน
ประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับ
ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ 
ท่ีอ่าน 
6. ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
ค้นคว้า สืบค้น และสรุปข้อมูลท่ีได้
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

Review 4 5 1.ข้อสอบรายหน่วย  
   20 ข้อ 5 
คะแนน 
2. แบบฝึกหัดราย 
   หน่วย 

-หนังสือเรียน 
New Weaving It 
Together 1 
-เอกสาร
ประกอบการสอน
อื่นๆ 
-เว็บไซต์ 
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 1. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์
ความ สรุปความ และแสดง
ความคิดเห็นจากการอ่านเรื่อง
ท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี 
2. สรุปใจความส าคัญ ระบุหัว
เรื่อง ช่ือเรื่อง บอกรายละเอียด
ล าดับ เหตุการณ์หรือประเด็นท่ี
น่าสนใจจากบทอ่านท่ีเป็นสาร
คดีและบันเทิงคดี 
3. ตีความ อธิบาย และเขียน
ประโยคและข้อความให้
สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่าง ๆ ท่ีอ่าน 
4. เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่อง   / ประเด็น / ข่าว / 
เหตุการณ์ท่ีอ่านอย่างเหมาะสม 
5. อธิบายเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ประโยค ข้อความ ส านวนค า
พังเพย สุภาษิตและบทกลอน
ของภาษาต่างประเทศ 
6. ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
ค้นคว้า สืบค้น และสรุปข้อมูล
ท่ีได้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

Unit 7 Amazing People 
Unit 8 Readings from  
         Literature 
 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน 30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย แบบ
เขียน 

   จ านวน 5-10 ข้อ 

            
       4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5-8 ประเมินชิ้นงาน Diary 1 
 

27/01/6
6 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus)  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา   ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2                    รหัสวิชา อ31206          
จ านวนชั่วโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน      จ านวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้    ภาษาต่างประเทศ                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 - 4/7   
ครูผู้สอน   นางสาวนฤมล เอี่ยมส าอางค์                      

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาปฏิบัติตามค าแนะน า  อ่านอกเสียง  อธิบาย  เขียนประโยค  จับใจความส าคัญ สนทนา เลือกใช้ค า

ขอร้อง พูด  เขียน  แสดงความต้องการ  ขอให้ข้อมูล พูด เขียน บรรยายความรู้สึก  แสดงความคิดเห็น พูด และ
เขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆ เลือกใช้ภาษา 
น้ าเสียง กริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล โอกาส สถานท่ี อภิปรายวิถีชีวิต  ความคิด ความเช่ือ  ท่ีมาของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา เพื่อใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/จ าลอง โดยให้ผู้เรียนศึกษา
ค าแนะน าในคู่มือ ข้อความ ข่าว ประกาศ  โฆษณา  เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม มารยาท
สังคม ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ      

โดยใช้ทักษะตามกระบวนการฝึกการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารท้ังการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสร้างความตระหนักกระบวนการกลุ่ม 
โดยใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ด าเนินการส่ือสารอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม โดยใช้ภาษาและกระบวนการเรียนรู้อื่น ๆ ท่ี เหมาะสม 

เห็นคุณค่า ตระหนักในคุณค่าของภาษา และวัฒนธรรม มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีมารยาท ถูกต้องตามกาลเทศะ และบุคคล รักการเรียนรู้ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม มีนิสัยรักการอ่าน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

3. ผลการเรียนรู้ 
1. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ 

และแสดงคิดคิดเห็นจากการฟังบทสนทนาและค าบรรยายได้ถูกต้อง 
2. อธิบาย เขียนข้อความและประโยคให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีฟังและอ่าน 

รวมท้ังระบ ุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่านได้ถูกต้อง 
3. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟังและอ่านได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 
4. ระบุและอ่านออกเสียงค า ประโยค ข้อความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
5. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ประเด็น

ข่าว เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านได้อย่างเหมาะสม 
6. วิเคราะห์ อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล 
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7. ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียนได้อย่างเหมาะสม 

8. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางได้อย่างเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานท่ี ตาม
มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน 

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 ปฐมนิเทศ - - - - 
2-3 1. จับใจความส าคัญ 

วิเคราะห์ความ สรุป
ความ ตีความ และ
แสดงคิดคิดเห็นจาก
การฟังบทสนทนาและ
ค าบรรยายได้ถูกต้อง 
2. อธิบาย เขียน
ข้อความและประโยค
ให้สัมพันธ์กับส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ท่ีฟัง
และอ่าน รวมท้ังระบุ 
และเขียนส่ือท่ีไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆให้สัมพันธ์กับ
ประโยคและข้อความท่ี
ฟังหรืออ่านได้ถูกต้อง 

Where Were You? 6 - การพูดถาม-ตอบตาม
สถานการณ์จ าลองและ
บทบาทสมมุติ 
- ท าแบบทดสอบท้าย
บท 

 

- หนังสือเรียน 
Fifty-Fifty 
(Intro)  
- Audio MP3 
- Language 
Summary 
Chart 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์

4-5 3. ปฏิบัติตาม
ค าแนะน าในคู่มือการ
ใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง 
ค าอธิบาย และค า
บรรยายท่ีฟังและอ่าน
ได้อย่างถูกต้อง

What Did You Do? 6 - การพูดถาม-ตอบตาม
สถานการณ์จ าลองและ
บทบาทสมมุติ 
- ท าแบบทดสอบท้าย
บท 

 

- หนังสือเรียน 
Fifty-Fifty 
(Intro)  
- Audio MP3 
- Language 
Summary 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

เหมาะสม 
4. ระบุและอ่านออก
เสียงค า ประโยค 
ข้อความได้ถูกต้องตาม
หลักการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ 

Chart 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์

6-7 5. พูดเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง ประเด็น
ข่าว เหตุการณ์ท่ีฟัง
และอ่านได้อย่าง
เหมาะสม 
8. เลือกใช้ภาษา 
น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางได้อย่าง
เหมาะสมกับระดับของ
บุคคล โอกาส และ
สถานท่ี ตามมารยาท
ทางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 

Making Plans 6 - การพูดถาม-ตอบตาม
สถานการณ์จ าลองและ
บทบาทสมมุติ 
- ท าแบบทดสอบท้าย
บท 

 

- หนังสือเรียน 
Fifty-Fifty 
(Intro)  
- Audio MP3 
- Language 
Summary 
Chart 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์

8-9 6. วิเคราะห์ อภิปราย
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเช่ือ และ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทยและ
น าไปใช้ได้อย่างมี
เหตุผล 
7. ค้นคว้า สืบค้น 
บันทึก สรุป และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นจากแหล่งการ

I’ll Call You Back 7 - การพูดถาม-ตอบตาม
สถานการณ์จ าลองและ
บทบาทสมมุติ 
- ท าแบบทดสอบท้าย
บท 

 

- หนังสือเรียน 
Fifty-Fifty 
(Intro)  
- Audio MP3 
- Language 
Summary 
Chart 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

เรียนรู้ต่างๆ และ
น าเสนอด้วยการพูด
และการเขียนได้อย่าง
เหมาะสม 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค  20   คะแนน  
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 1. จับใจความส าคัญ 

วิเคราะห์ความ สรุป
ความ ตีความ และ
แสดงคิดคิดเห็นจาก
การฟังบทสนทนาและ
ค าบรรยายได้ถูกต้อง 
2. อธิบาย เขียน
ข้อความและประโยค
ให้สัมพันธ์กับส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ท่ีฟัง
และอ่าน รวมท้ังระบุ 
และเขียนส่ือท่ีไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆให้สัมพันธ์กับ
ประโยคและข้อความ
ท่ีฟังหรืออ่านได้
ถูกต้อง 
3. ปฏิบัติตาม
ค าแนะน าในคู่มือการ
ใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง 
ค าอธิบาย และค า
บรรยายท่ีฟังและอ่าน
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
5. พูดเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 

Review and 
consolidation 

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

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน....10.....
ข้อ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

ประเด็นข่าว 
เหตุการณ์ท่ีฟังและ
อ่านได้อย่างเหมาะสม 
6. วิเคราะห์ อภิปราย
ความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่าง
วิถีชีวิต ความเช่ือ และ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทยและ
น าไปใช้ได้อย่างมี
เหตุผล 
8. เลือกใช้ภาษา 
น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางได้อย่าง
เหมาะสมกับระดับ
ของบุคคล โอกาส 
และสถานท่ี ตาม
มารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-12 1. จับใจความส าคัญ 
วิเคราะห์ความ สรุป
ความ ตีความ และ
แสดงคิดคิดเห็นจาก
การฟังบทสนทนาและ
ค าบรรยายได้ถูกต้อง 

2. อธิบาย เขียน
ข้อความและประโยค
ให้สัมพันธ์กับส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ท่ีฟัง

Daily English 
Expression 

7 - การพูดถาม-ตอบ
ตามสถานการณ์
จ าลองและบทบาท
สมมุติ 
- ท าแบบทดสอบ
ท้ายบท 

 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน (ใบงาน/ใบ
ความรู้)  
- Audio MP3 
- Language 
Summary 
Chart 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

และอ่าน รวมท้ังระบ ุ
และเขียนส่ือท่ีไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆให้สัมพันธ์กับ
ประโยคและข้อความท่ี
ฟังหรืออ่านได้ถูกต้อง 

13-14 5. พูดเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง ประเด็น
ข่าว เหตุการณ์ท่ีฟัง
และอ่านได้อย่าง
เหมาะสม 
6. วิเคราะห์ อภิปราย
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเช่ือ และ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทยและ
น าไปใช้ได้อย่างมี
เหตุผล 

English Proverbs & 
Saying 

6 - การพูดถาม-ตอบ
ตามสถานการณ์
จ าลองและบทบาท
สมมุติ 
- ท าแบบทดสอบ
ท้ายบท 

 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน (ใบงาน/ใบ
ความรู้)  
- Audio MP3 
- Language 
Summary 
Chart 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์

15-16 7. ค้นคว้า สืบค้น 
บันทึก สรุป และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ และ
น าเสนอด้วยการพูด
และการเขียนได้อย่าง
เหมาะสม 
8. เลือกใช้ภาษา 
น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางได้อย่าง

English Exclamations 6 - การพูดถาม-ตอบ
ตามสถานการณ์
จ าลองและบทบาท
สมมุติ 
- ท าแบบทดสอบ
ท้ายบท 

 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน (ใบงาน/ใบ
ความรู้)  
- Audio MP3 
- Language 
Summary 
Chart 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

เหมาะสมกับระดับของ
บุคคล โอกาส และ
สถานท่ี ตามมารยาท
ทางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา  

17-18 3. ปฏิบัติตาม
ค าแนะน าในคู่มือการ
ใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง 
ค าอธิบาย และค า
บรรยายท่ีฟังและอ่าน
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
4. ระบุและอ่านออก
เสียงค า ประโยค 
ข้อความได้ถูกต้องตาม
หลักการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ 
 

Text Messaging & 
Chat Abbreviations 

6 - การพูดถาม-ตอบ
ตามสถานการณ์
จ าลองและบทบาท
สมมุติ 
- ท าแบบทดสอบ
ท้ายบท 

 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน (ใบงาน/ใบ
ความรู้)  
- Audio MP3 
- Language 
Summary 
Chart 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์

4.5 คะแนนสอบปลายภาค   30   คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
19-20 1. จับใจความส าคัญ 

วิเคราะห์ความ สรุปความ 
ตีความ และแสดงคิดคิดเห็น
จากการฟังบทสนทนาและ
ค าบรรยายได้ถูกต้อง 
2. อธิบาย เขียนข้อความ
และประโยคให้สัมพันธ์กับ
ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ ท่ีฟังและอ่าน รวมท้ัง
ระบุ และเขียนส่ือท่ีไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างๆให้
สัมพันธ์กับประโยคและ
ข้อความท่ีฟังหรืออ่านได้
ถูกต้อง 
3. ปฏิบัติตามค าแนะน าใน

Review and 
consolidation 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน
.......40......ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
วิธีท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน
.....10......ข้อ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

คู่มือการใช้งานต่างๆ ค า
ช้ีแจง ค าอธิบาย และค า
บรรยายท่ีฟังและอ่านได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

4. ระบุและอ่านออกเสียงค า 
ประโยค ข้อความได้ถูกต้อง
ตามหลักการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ 
5. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 
ประเด็นข่าว เหตุการณ์ท่ีฟัง
และอ่านได้อย่างเหมาะสม 

6. วิเคราะห์ อภิปรายความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือ 
และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทยและ
น าไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล 
7. ค้นคว้า สืบค้น บันทึก 
สรุป และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และ
น าเสนอด้วยการพูดและการ
เขียนได้อย่างเหมาะสม 
8. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง 
และกิริยาท่าทางได้อย่าง
เหมาะสมกับระดับของ
บุคคล โอกาส และสถานท่ี 
ตามมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 4.6 ชิ้นงาน Role play 



                        แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 117 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

7. ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป 
และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และ
น าเสนอด้วยการพูดและ  การ
เขียนได้อย่างเหมาะสม 

แสดงบทบาทสมมติ งานกลุ่ม 1  ก่อนสอบปลายภาค 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus)  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ 2           รหัสวิชา อ31208 
จ านวนชั่วโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน          จ านวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4-7 
ครูผู้สอน นายธีระศักดิ์  ต้นกัลยา 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสาร  การต้อนรับ การนัดหมาย  

การสนทนาทางโทรศัพท์ การใช้บริการ การซื้อ-ขาย รายละเอียดสินค้าหรือบริการ การสาธิตและน าเสนอการอ่าน
เอกสาร การอ่านเอกสารทางธุรกิจ โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ ก าหนดการ  

โดยสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจากส่ือต่าง ๆ การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน บันทึกข้อความ การบันทึก
โทรศัพท์ การติดต่อธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ต การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะอาชีพเฉพาะ
ด้าน ความช านาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อความส าเร็จของนักเรียนท้ังด้านการท างานและ
การด าเนินชีวิต  

3. ผลการเรียนรู้ 
 1. เข้าใจความหมาย หลักเบื้องต้นจองการจับใจความของสารท่ีฟังและอ่าน ต้องเข้าใจความหมายของค า 
ส านวนประโยคและข้อความท่ีบรรยายหรืออธิบาย 
 2. เข้าใจลักษณะของข้อความ ข้อความแต่ละข้อความต้องมีใจความส าคัญของเรื่องและใจความส าคัญ    
ของเรื่องจะอยู่ท่ีประโยคส าคัญ เข้าใจการปรากฏของประโยคใจความในตอนต่าง ๆ ของข้อความให้จับใจความได้ดี
ยิ่งขึ้น 
 3. เข้าใจในลักษณะประโยคใจความ ประโยคใจความ คือข้อความท่ีเป็นความคิดหลัก จับใจความส าคัญต้อง
ฟังให้ตลอดเรื่องแล้วจับใจความว่า พูดถึงเรื่องอะไร คือจับประเด็นหัวเรื่อง และเรื่องเป็นอย่างไร 
 4. รู้จักประเภทของสาร สารที่ฟังและอ่านมีหลายประเภท รู้จักและแยกประเภทสรุปของสารได้ว่า เป็นสาร
ประเภทข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นหรือเป็นค าทักทายปราศรัย ข่าว ละคร สารคดี เพื่อให้ได้ประเด็นหรือใจความส าคัญได้ 
 5. ตีความในสารได้ตรงตามเจตนาของผู้ส่งสาร ผู้ส่งสารมีเจตนาท่ีจะส่งสารต่าง ๆ กับบางคนต้องการ       
ให้ความรู้ บางคนต้องการโน้มน้าวใจ และบางคนอาจจะต้องการส่งสารเพื่อส่ือความหมายอื่น ๆ ผู้ฟังและอ่านต้องจับ
เจตนาให้ได้ เพื่อจะได้จับสารและใจความส าคัญได้ 
 6. เข้าใจเรื่องยาวสลับซับซ้อนยิ่งต้องต้ังใจเป็นพิเศษและพยายามจับประเด็นหัวเรื่อง กริยาอาการ ภาพ   
และเครื่องหมายอื่น ๆ ด้วยความต้ังใจ 
 7. สรุปใจความส าคัญ ขั้นสุดท้ายของการฟังและอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ สรุปให้ได้ว่า เรื่องอะไร ใคร   
ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไรและท าไม  
          รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
1-4 2. เข้าใจลักษณะของข้อความ แต่

ละข้อความต้องมีใจความส าคัญ
ของเรื่องและใจความส าคัญของ
เรื่องจะอยู่ท่ีประโยคส าคัญ เข้าใจ
การปรากฏของประโยคใจความใน
ตอนต่าง ๆ ของข้อความ ให้จับ
ใจความได้ดียิ่งขึ้น 
4. รู้จักประเภทของสาร สารที่ฟัง
และอ่านมีหลายประเภท รู้จักและ
แยกประเภทสรุปของสารได้ว่า 
เป็นสารประเภทข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็นหรือเป็นค าทักทาย
ปราศรัย ข่าว ละคร สารคดี 
เพื่อใหไ้ด้ประเด็นหรือใจความ
ส าคัญได้ 
6. เข้าใจเรื่องยาวสลับซับซ้อนยิ่ง
ต้องต้ังใจเป็นพิเศษและพยายาม
จับประเด็นหัวเรื่อง กริยาอาการ 
ภาพและเครื่องหมายอื่น ๆ ด้วย
ความต้ังใจ 

At the Office 10  1.ข้อสอบราย
หน่วย  
20 ข้อ 5 คะแนน 
  2. แบบฝึกหัดและ
กิจกรรมรายหน่วย 
5 คะแนน 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอนอื่นๆ 
-เว็บไซต์ 

5-8 1. เข้าใจความหมาย หลักเบ้ืองต้น
จองการจับใจความของสารที่ฟัง
และอ่าน ต้องเข้าใจความหมาย
ของค า ส านวนประโยคและ
ข้อความท่ีบรรยายหรืออธิบาย 
3. เข้าใจในลักษณะประโยค
ใจความ ประโยคใจความ คือ

On the 
Telephone 

10   1.ข้อสอบราย
หน่วย 20 ข้อ 5 
คะแนน 
  2. แบบฝึกหัดและ
กิจกรรมรายหน่วย 
5 คะแนน 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอนอื่นๆ 
-เว็บไซต์ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
ข้อความท่ีเป็นความคิดหลัก จับ
ใจความส าคัญต้องฟังให้ตลอดเรื่อง
แล้วจับใจความว่า พูดถึงเรื่องอะไร 
คือจับประเด็นหัวเรื่อง และเรื่อง
เป็นอย่างไร 
5. ตีความในสารได้ตรงตามเจตนา
ของผู้ส่งสาร ผู้ส่งสารมีเจตนาท่ีจะ
ส่งสารต่าง ๆ กับบางคนต้องการให้
ความรู้ บางคนต้องการโน้มน้าวใจ 
และบางคนอาจจะต้องการส่งสาร
เพื่อส่ือความหมายอื่น ๆ ผู้ฟังและ
อ่านต้องจับเจตนาให้ได้ เพื่อจะได้
จับสารและใจความส าคัญได้ 
7. สรุปใจความส าคัญ ขั้นสุดท้าย
ของการฟังและอ่านเพื่อจับใจความ
ส าคัญ สรุปให้ได้ว่า เรื่องอะไร ใคร 
ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไรและ
ท าไม 

9 1. เข้าใจความหมาย หลักเบ้ืองต้น
จองการจับใจความของสารที่ฟัง
และอ่าน ต้องเข้าใจความหมาย
ของค า ส านวนประโยคและ
ข้อความท่ีบรรยายหรืออธิบาย 
2. เข้าใจลักษณะของข้อความ แต่
ละข้อความต้องมีใจความส าคัญ
ของเรื่องและใจความส าคัญของ
เรื่องจะอยู่ท่ีประโยคส าคัญ เข้าใจ
การปรากฏของประโยคใจความใน
ตอนต่าง ๆ ของข้อความ ให้จับ
ใจความได้ดียิ่งขึ้น 
3. เข้าใจในลักษณะประโยค
ใจความ ประโยคใจความ คือ
ข้อความท่ีเป็นความคิดหลัก จับ
ใจความส าคัญต้องฟังให้ตลอดเรื่อง
แล้วจับใจความว่าพูดถึงเรื่องอะไร 
คือจับประเด็นหัวเรื่อง และเรื่อง

Review 3 5 1.ข้อสอบรายหน่วย  
20 ข้อ 5 คะแนน 
2. แบบฝึกหัดและ
กิจกรรมรายหน่วย 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอนอื่นๆ 
-เว็บไซต์ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
เป็นอย่างไร 
4. รู้จักประเภทของสาร สารที่ฟัง
และอ่านมีหลายประเภท รู้จักและ
แยกประเภทสรุปของสารได้ว่า 
เป็นสารประเภทข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็นหรือเป็นค าทักทาย
ปราศรัย ข่าว ละคร สารคดี 
เพื่อใหไ้ด้ประเด็นหรือใจความ
ส าคัญได้ 
5. ตีความในสารได้ตรงตามเจตนา
ของผู้ส่งสาร ผู้ส่งสารมีเจตนาท่ีจะ
ส่งสารต่าง ๆ กับบางคนต้องการให้
ความรู้ บางคนต้องการโน้มน้าวใจ 
และบางคนอาจจะต้องการส่งสาร
เพื่อส่ือความหมายอื่น ๆ ผู้ฟังและ
อ่านต้องจับเจตนาให้ได้ เพื่อจะได้
จับสารและใจความส าคัญได้ 
6. เข้าใจเรื่องยาวสลับซับซ้อนยิ่ง
ต้องต้ังใจเป็นพิเศษและพยายาม
จับประเด็นหัวเรื่อง กริยาอาการ 
ภาพและเครื่องหมายอื่น ๆ ด้วย
ความต้ังใจ 
7. สรุปใจความส าคัญ ขั้นสุดท้าย
ของการฟังและอ่านเพื่อจับใจความ
ส าคัญ สรุปให้ได้ว่า เรื่องอะไร ใคร 
ท าอะไร  ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร
และท าไม 
 

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1. เข้าใจความหมาย หลักเบ้ืองต้นจอง
การจับใจความของสารที่ฟังและ
อ่าน ต้องเข้าใจความหมายของค า 
ส านวนประโยคและข้อความท่ีบรรยาย

Unit 5 : At the 
Office 
Unit 6 : On the 
Telephone 

20 - แบบทดสอบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก  
จ านวน  30 ข้อ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

หรืออธิบาย 
2. เข้าใจลักษณะของข้อความ ข้อความ
แต่ละข้อความต้องมีใจความส าคัญของ
เรื่องและใจความส าคัญของเรื่องจะอยู่ท่ี
ประโยคส าคัญ เข้าใจการปรากฏของ
ประโยคใจความในตอนต่าง ๆ ของ
ข้อความ ให้จับใจความได้ดียิ่งขึ้น 
3. เข้าใจในลักษณะประโยคใจความ 
ประโยคใจความ คือข้อความท่ีเป็น
ความคิดหลัก จับใจความส าคัญต้องฟัง
ให้ตลอดเรื่องแล้วจับใจความว่า พูดถึง
เรื่องอะไร คือจับประเด็นหัวเรื่อง และ
เรื่องเป็นอย่างไร 
4. รู้จักประเภทของสาร สารที่ฟังและ
อ่านมีหลายประเภท รู้จักและแยก
ประเภทสรุปของสารได้ว่า เป็นสาร
ประเภทข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นหรือเป็น
ค าทักทายปราศรัย ข่าว ละคร สารคดี 
เพื่อใหไ้ด้ประเด็นหรือใจความส าคัญได้ 
5. ตีความในสารได้ตรงตามเจตนาของผู้
ส่งสาร ผู้ส่งสารมีเจตนาท่ีจะส่งสารต่าง 
ๆ กับบางคนต้องการให้ความรู้ บางคน
ต้องการโน้มน้าวใจ และบางคนอาจจะ
ต้องการส่งสารเพื่อส่ือความหมายอื่น ๆ 
ผู้ฟังและอ่านต้องจับเจตนาให้ได้ เพื่อจะ
ได้จับสารและใจความส าคัญได้ 
6. เข้าใจเรื่องยาวสลับซับซ้อนยิ่งต้อง
ต้ังใจเป็นพิเศษและพยายามจับประเด็น
หัวเรื่อง กริยาอาการ ภาพและ
เครื่องหมายอื่น ๆ ด้วยความต้ังใจ 
7. สรุปใจความส าคัญ ขั้นสุดท้ายของ
การฟังและอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ 
สรุปให้ได้ว่า เรื่องอะไร ใคร ท าอะไร ท่ี
ไหน เมื่อไร อย่างไรและท าไม 
 

 - แบบทดสอบอัตนัย แบบ
เขียน จ านวน 5-10 ข้อ 
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4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
11-14 1. เข้าใจความหมาย หลักเบ้ืองต้น

จองการจับใจความของสารที่ฟัง
และอ่าน ต้องเข้าใจความหมาย
ของค า ส านวนประโยคและ
ข้อความท่ีบรรยายหรืออธิบาย 
2. เข้าใจลักษณะของข้อความ แต่
ละข้อความต้องมีใจความส าคัญ
ของเรื่องและใจความส าคัญของ
เรื่องจะอยู่ท่ีประโยคส าคัญ เข้าใจ
การปรากฏของประโยคใจความใน
ตอนต่าง ๆ ของข้อความ ให้จับ
ใจความได้ดียิ่งขึ้น 
3. เข้าใจในลักษณะประโยค
ใจความ ประโยคใจความ คือ
ข้อความท่ีเป็นความคิดหลัก จับ
ใจความส าคัญต้องฟังให้ตลอดเรื่อง
แล้วจับใจความว่า พูดถึงเรื่องอะไร 
คือจับประเด็นหัวเรื่อง และเรื่อง
เป็นอย่างไร 
4. รู้จักประเภทของสาร สารที่ฟัง
และอ่านมีหลายประเภท รู้จักและ
แยกประเภทสรุปของสารได้ว่า 
เป็นสารประเภทข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็นหรือเป็นค าทักทาย
ปราศรัย ข่าว ละคร สารคดี 
เพื่อใหไ้ด้ประเด็นหรือใจความ
ส าคัญได้ 

Writing an 
Office Memo 

10 1.ข้อสอบรายหน่วย  
   20 ข้อ 5 คะแนน 
2. แบบฝึกหัดและ
กิจกรรมรายหน่วย 
5 คะแนน 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอนอื่นๆ 
-เว็บไซต์ 

15-18 5. ตีความในสารได้ตรงตามเจตนา
ของผู้ส่งสาร ผู้ส่งสารมีเจตนาท่ีจะ
ส่งสารต่าง ๆ กับบางคนต้องการให้
ความรู้ บางคนต้องการโน้มน้าวใจ 
และบางคนอาจจะต้องการส่งสาร
เพื่อส่ือความหมายอื่น ๆ ผู้ฟังและ

Business 
Etiquette 

10 1.ข้อสอบรายหน่วย  
   20 ข้อ 5 คะแนน 
2. แบบฝึกหัดและ
กิจกรรมรายหน่วย 
5 คะแนน 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอนอื่นๆ 
-เว็บไซต์ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
อ่านต้องจับเจตนาให้ได้ เพื่อจะได้
จับสารและใจความส าคัญได้ 
6. เข้าใจเรื่องยาวสลับซับซ้อนยิ่ง
ต้องต้ังใจเป็นพิเศษและพยายาม
จับประเด็นหัวเรื่อง กริยาอาการ 
ภาพและเครื่องหมายอื่น ๆ ด้วย
ความต้ังใจ 
7. สรุปใจความส าคัญ ขั้นสุดท้าย
ของการฟังและอ่านเพื่อจับใจความ
ส าคัญ สรุปให้ได้ว่า เรื่องอะไร ใคร 
ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไรและ
ท าไม 

19 1. เข้าใจความหมาย หลักเบ้ืองต้น
จองการจับใจความของสารที่ฟัง
และอ่าน ต้องเข้าใจความหมาย
ของค า ส านวนประโยคและ
ข้อความท่ีบรรยายหรืออธิบาย 
2. เข้าใจลักษณะของข้อความ 
ข้อความแต่ละข้อความต้องมี
ใจความส าคัญของเรื่องและ
ใจความส าคัญของเรื่องจะอยู่ท่ี
ประโยคส าคัญ เข้าใจการปรากฏ
ของประโยคใจความในตอนต่าง ๆ 
ของข้อความ ให้จับใจความได้ดี
ยิ่งขึ้น 
3. เข้าใจในลักษณะประโยค
ใจความ ประโยคใจความ คือ
ข้อความท่ีเป็นความคิดหลัก จับ
ใจความส าคัญต้องฟังให้ตลอดเรื่อง
แล้วจับใจความว่า พูดถึงเรื่องอะไร 
คือจับประเด็นหัวเรื่อง และเรื่อง
เป็นอย่างไร 
4. รู้จักประเภทของสาร สารที่ฟัง
และอ่านมีหลายประเภท รู้จักและ
แยกประเภทสรุปของสารได้ว่า 
เป็นสารประเภทข้อเท็จจริง 

Review 4 5 1.ข้อสอบรายหน่วย  
   20 ข้อ 5 คะแนน 
2. แบบฝึกหัดราย 
   หน่วย 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอนอื่นๆ 
-เว็บไซต์ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
ข้อคิดเห็นหรือเป็นค าทักทาย
ปราศรัย ข่าว ละคร สารคดี 
เพื่อใหไ้ด้ประเด็นหรือใจความ
ส าคัญได้ 
5. ตีความในสารได้ตรงตามเจตนา
ของผู้ส่งสาร ผู้ส่งสารมีเจตนาท่ีจะ
ส่งสารต่าง ๆ กับบางคนต้องการให้
ความรู้ บางคนต้องการโน้มน้าวใจ 
และบางคนอาจจะต้องการส่งสาร
เพื่อส่ือความหมายอื่น ๆ ผู้ฟังและ
อ่านต้องจับเจตนาให้ได้ เพื่อจะได้
จับสารและใจความส าคัญได้ 
6. เข้าใจเรื่องยาวสลับซับซ้อนยิ่ง
ต้องต้ังใจเป็นพิเศษและพยายาม
จับประเด็นหัวเรื่อง กริยาอาการ 
ภาพและเครื่องหมายอื่น ๆ ด้วย
ความต้ังใจ 
7. สรุปใจความส าคัญ ขั้นสุดท้าย
ของการฟังและอ่านเพื่อจับใจความ
ส าคัญ สรุปให้ได้ว่า เรื่องอะไร ใคร 
ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไรและ
ท าไม 
 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 1. เข้าใจความหมาย หลัก
เบ้ืองต้นจองการจับใจความ
ของสารที่ฟังและอ่าน ต้อง
เข้าใจความหมายของค า 
ส านวนประโยคและข้อความท่ี
บรรยายหรืออธิบาย 
2. เข้าใจลักษณะของข้อความ 
แต่ละข้อความต้องมีใจความ
ส าคัญของเรื่องและใจความ

Unit 7 : Writing an 
Office Memo 
Unit 8 : Business 
Etiquette 
 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน 30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย แบบ
เขียน 

   จ านวน 5-10 ข้อ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

ส าคัญของเรื่องจะอยู่ท่ีประโยค
ส าคัญ เข้าใจการปรากฏของ
ประโยคใจความในตอนต่าง ๆ 
ของข้อความ ให้จับใจความได้
ดียิ่งขึ้น 
3. เข้าใจในลักษณะประโยค
ใจความ ประโยคใจความ คือ
ข้อความท่ีเป็นความคิดหลัก      
จับใจความส าคัญต้องฟังให้
ตลอดเรื่องแล้วจับใจความ
ว่า พูดถึงเรื่องอะไร คือจับ
ประเด็นหัวเรื่อง และเรื่องเป็น
อย่างไร 
4. รู้จักประเภทของสาร สารที่
ฟังและอ่านมีหลาย
ประเภท รู้จักและแยกประเภท
สรุปของสารได้ว่า เป็นสาร
ประเภทข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
หรือเป็นค าทักทายปราศรัย 
ข่าว ละคร สารคดี เพื่อใหไ้ด้
ประเด็นหรือใจความส าคัญได้ 
5. ตีความในสารได้ตรงตาม
เจตนาของผู้ส่งสาร ผู้ส่งสารมี
เจตนาท่ีจะส่งสารต่าง ๆ กับ
บางคนต้องการให้ความรู้ บาง
คนต้องการโน้มน้าวใจ และ
บางคนอาจจะต้องการส่งสาร
เพื่อส่ือความหมายอื่น ๆ ผู้ฟัง
และอ่านต้องจับเจตนาให้ได้ 
เพื่อจะได้จับสารและใจความ
ส าคัญได้ 
6. เข้าใจเรื่องยาวสลับซับซ้อน
ยิ่งต้องต้ังใจเป็นพิเศษและ
พยายามจับประเด็นหัวเรื่อง 
กริยาอาการ ภาพและ
เครื่องหมายอื่น ๆ ด้วยความ
ต้ังใจ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

7. สรุปใจความส าคัญ ขั้น
สุดท้ายของการฟังและอ่านเพื่อ
จับใจความส าคัญ สรุปให้ได้ว่า 
เรื่องอะไร ใคร ท าอะไร ท่ีไหน 
เมื่อไร อย่างไรและท าไม 

4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

Business Etiquette ประเมินชิ้นงาน แผนผัง 1  27/01/66 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1. ชื่อรายวิชา เสริมทักษะอ่าน - เขียน 2      รหัสวิชา อ31212 
 จ านวนชั่วโมงเรียน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห ์40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 และ 4/9 
 ครูผู้สอน นางสาวจินตหรา หนองบัว 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาทักษะพื้นฐานทางภาษาในการอ่านและเขียนเกี่ยวกับตนเอง  ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว เหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน อาชีพท่ีน่าสนใจ ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี ประกาศ โฆษณา บทร้อย
กรอง บทละครส้ัน ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย/ต่างชาติหรือปัญหาสังคม ข่าวสถานการณ์ท่ี
อยู่ในความสนใจของนักเรียน โรงเรียน ชุมชน สังคม และสังคมโลก สาระวิชาอื่นๆ ท่ีสนใจหรือเกี่ยวข้อง จากส่ือ
ส่ิงพิมพ์/ไม่ใช่ส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะอ่าน – เขียน กระบวนการศึกษาสืบค้นข้อมูล กระบวนกา รอ่านคิด วิเคราะห์ 
โดยบูรณาการคิด วิเคราะห์กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดกระบวนการสรุปความ กระบวนการน าเสนอข้อมูล 
กระบวนการกลุ่ม มีทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยฝึกทักษะกระบวนการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
วางแผนในการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ ท้ังในและนอกสถานศึกษา  

เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าของการใช้ภาษาและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาเพื่อส่ือสาร รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยความมั่นใจในการประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ และ
ประสิทธิภาพในการคิดวิเคราะห์ ส่ือความ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงอออก และมีนิสัยรักการอ่าน และ
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้วิชาอื่นได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นตัวอย่างท่ีดีในการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมโลก 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. น าเสนอข้อความ ข่าวประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครส้ัน ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. เข้าใจตีความ วิเคราะห์ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร บทความจาก

ส่ือส่ิงพิมพ์ หรือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากการอ่านเรื่องท่ีอ่าน 
3. อ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสรุปใจความส าคัญท่ีได้วิเคราะห์จากเรื่อง/กิจกรรม/ข่าว/เหตุการณ์และ

สถานการณ์ตามความสนใจ 
4. ค้นคว้า/ สืบค้น บันทึก สรุป และวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  จาก

แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
5. ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลอง 
6. ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสารในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
7. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมเป็นภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งหมด 7 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 หน่วยการ
เรียนรู้ 

คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-2  1. น าเสนอข้อความ ข่าว
ประกาศ โฆษณา บทร้อย
กรอง และบทละครส้ัน ได้
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. เข้าใจตีความ วิเคราะห์ 
สรุปความ ตีความ และ
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 
บทความจากส่ือส่ิงพิมพ์ 
หรือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
จากการอ่านเรื่องท่ีอ่าน 
3. อ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียนสรุปใจความส าคัญท่ี
ได้วิเคราะห์จากเรื่อง/
กิจกรรม/ข่าว/เหตุการณ์
และสถานการณ์ตามความ
สนใจ 
4. ค้นคว้า/ สืบค้น บันทึก 
สรุป และวิเคราะห์แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

Unit 9 
The Rise 
and Fall  

5 แบบฝึกหัดและ
กิจกรรมรายหน่วย 5 

คะแนน 

- หนังสือเรียน 
Reading the 
World Now 1 
- เอกสาร
ประกอบการสอน
อื่นๆ 
- เว็บไซต์ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

3-4  1. น าเสนอข้อความ ข่าว
ประกาศ โฆษณา บทร้อย
กรอง และบทละครส้ัน ได้
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. เข้าใจตีความ วิเคราะห์ 
สรุปความ ตีความ และ
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 
บทความจากส่ือส่ิงพิมพ์ 
หรือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
จากการอ่านเรื่องท่ีอ่าน 
3. อ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียนสรุปใจความส าคัญท่ี
ได้วิเคราะห์จากเรื่อง/
กิจกรรม/ข่าว/เหตุการณ์
และสถานการณ์ตามความ
สนใจ 
4. ค้นคว้า/ สืบค้น บันทึก 
สรุป และวิเคราะห์แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

Unit 10 
The 

Spanish 
Conquest 

of 
Mexico. 

5 แบบฝึกหัดและ
กิจกรรมรายหน่วย 5 

คะแนน 

- หนังสือเรียน 
Reading the 
World Now 1 
- เอกสาร
ประกอบการสอน
อื่นๆ 
- เว็บไซต์ 

5-6 1. น าเสนอข้อความ ข่าว
ประกาศ โฆษณา บทร้อย
กรอง และบทละครส้ัน ได้
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. เข้าใจตีความ วิเคราะห์ 
สรุปความ ตีความ และ
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 
บทความจากส่ือส่ิงพิมพ์ 
หรือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
จากการอ่านเรื่องท่ีอ่าน 
3. อ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียนสรุปใจความส าคัญท่ี

Unit 11 
Internet 
Fundraisi
ng Helps 

5 แบบฝึกหัดและ
กิจกรรมรายหน่วย 5 
คะแนน 

- หนังสือเรียน 
Reading the 
World Now 1 
- เอกสาร
ประกอบการสอน
อื่นๆ 
- เว็บไซต์ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

ได้วิเคราะห์จากเรื่อง/
กิจกรรม/ข่าว/เหตุการณ์
และสถานการณ์ตามความ
สนใจ 
4. ค้นคว้า/ สืบค้น บันทึก 
สรุป และวิเคราะห์แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

7-8  1. น าเสนอข้อความ ข่าว
ประกาศ โฆษณา บทร้อย
กรอง และบทละครส้ัน ได้
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. เข้าใจตีความ วิเคราะห์ 
สรุปความ ตีความ และ
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 
บทความจากส่ือส่ิงพิมพ์ 
หรือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
จากการอ่านเรื่องท่ีอ่าน 
3. อ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียนสรุปใจความส าคัญท่ี
ได้วิเคราะห์จากเรื่อง/
กิจกรรม/ข่าว/เหตุการณ์
และสถานการณ์ตามความ
สนใจ 
4. ค้นคว้า/ สืบค้น บันทึก 
สรุป และวิเคราะห์แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

Unit 12 
How 

Technolo
gy Shook 

Up 

10 - แบบฝึกหัดและ 
กิจกรรมรายหน่วย 
5 คะแนน 
- ทดสอบการอ่าน 5 
คะแนน 

- หนังสือเรียน 
Reading the 
World Now 1 
- เอกสาร
ประกอบการสอน
อื่นๆ 
- เว็บไซต์ 

 

 



                        แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 132 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการ
เรียนรู้ 

คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

9-10 
 
 
 

 
 

1. น าเสนอข้อความ ข่าวประกาศ 
โฆษณา บทร้อยกรอง และบท
ละครส้ัน ได้ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน 
2. เข้าใจตีความ วิเคราะห์ สรุป
ความ ตีความ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 
บทความจากส่ือส่ิงพิมพ์ หรือ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ จากการอ่านเรื่อง
ท่ีอ่าน 
3. อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
สรุปใจความส าคัญท่ีได้วิเคราะห์
จากเรื่อง/กิจกรรม/ข่าว/
เหตุการณ์และสถานการณ์ตาม
ความสนใจ 
4. ค้นคว้า/ สืบค้น บันทึก สรุป 
และวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
5. ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารในสถานการณ์จริง 
สถานการณ์จ าลอง 
6. ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสารใน
การศึกษาต่อการประกอบอาชีพ
และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
สังคมโลก 
7. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ของ
โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคมเป็นภาษาอังกฤษ 

Unit 9-12 20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน 30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย แบบเขียน 
   จ านวน 5-10 ข้อ 
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4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-12  1. น าเสนอข้อความ ข่าว
ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง 
และบทละครส้ัน ได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
2. เข้าใจตีความ วิเคราะห์ สรุป
ความ ตีความ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 
บทความจากส่ือส่ิงพิมพ์ หรือ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ จากการอ่านเรื่อง
ท่ีอ่าน 
3. อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
สรุปใจความส าคัญท่ีได้วิเคราะห์
จากเรื่อง/กิจกรรม/ข่าว/
เหตุการณ์และสถานการณ์ตาม
ความสนใจ 
4. ค้นคว้า/ สืบค้น บันทึก สรุป 
และวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

Unit 13 A 
Closer 
Look at 
Acids 

5 แบบฝึกหัด
และกิจกรรม
รายหน่วย 5 
คะแนน 

- หนังสือเรียน 
Reading the 
World Now 1 
- เอกสาร
ประกอบการสอน
อื่นๆ 
- เว็บไซต์ 

13-14 
 
 
 
 

 1. น าเสนอข้อความ ข่าว
ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง 
และบทละครส้ัน ได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
2. เข้าใจตีความ วิเคราะห์ สรุป
ความ ตีความ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 
บทความจากส่ือส่ิงพิมพ์ หรือ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ จากการอ่านเรื่อง
ท่ีอ่าน 
3. อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
สรุปใจความส าคัญท่ีได้วิเคราะห์
จากเรื่อง/กิจกรรม/ข่าว/
เหตุการณ์และสถานการณ์ตาม

Unit 14 
Sources 
and Uses 

of 
Fluorine 

5 แบบฝึกหัด
และกิจกรรม
รายหน่วย 5 
คะแนน 

- หนังสือเรียน 
Reading the 
World Now 1 
- เอกสาร
ประกอบการสอน
อื่นๆ 
- เว็บไซต์ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

ความสนใจ 
4. ค้นคว้า/ สืบค้น บันทึก สรุป 
และวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

 
15-16 

 
 
 
 

 1. น าเสนอข้อความ ข่าว
ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง 
และบทละครส้ัน ได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
2. เข้าใจตีความ วิเคราะห์ สรุป
ความ ตีความ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 
บทความจากส่ือส่ิงพิมพ์ หรือ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ จากการอ่านเรื่อง
ท่ีอ่าน 
3. อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
สรุปใจความส าคัญท่ีได้วิเคราะห์
จากเรื่อง/กิจกรรม/ข่าว/
เหตุการณ์และสถานการณ์ตาม
ความสนใจ 
4. ค้นคว้า/ สืบค้น บันทึก สรุป 
และวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

Unit 15 To 
Vaccinate 
or Not to 
Vaccinate 

5 แบบฝึกหัด
และกิจกรรม
รายหน่วย 5 
คะแนน 

- หนังสือเรียน 
Reading the 
World Now 1 
- เอกสาร
ประกอบการสอน
อื่นๆ 
- เว็บไซต์ 

17-18  1. น าเสนอข้อความ ข่าว
ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง 
และบทละครส้ัน ได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
2. เข้าใจตีความ วิเคราะห์ สรุป
ความ ตีความ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 
บทความจากส่ือส่ิงพิมพ์ หรือ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ จากการอ่านเรื่อง
ท่ีอ่าน 

Unit 16 
Herbal 

Medicine 

10 - แบบฝึกหัด
และ 
กิจกรรมราย
หน่วย 
5 คะแนน 
- ทดสอบ
การอ่าน 5 
คะแนน 

- หนังสือเรียน 
Reading the 
World Now 1 
- เอกสาร
ประกอบการสอน
อื่นๆ 
- เว็บไซต์ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

3. อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
สรุปใจความส าคัญท่ีได้วิเคราะห์
จากเรื่อง/กิจกรรม/ข่าว/
เหตุการณ์และสถานการณ์ตาม
ความสนใจ 
4. ค้นคว้า/ สืบค้น บันทึก สรุป 
และวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

19-20 
 
 

 

 1. น าเสนอข้อความ ข่าว
ประกาศ โฆษณา บทร้อย
กรอง และบทละครส้ัน ได้
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. เข้าใจตีความ วิเคราะห์ 
สรุปความ ตีความ และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสาร บทความจาก
ส่ือส่ิงพิมพ์ หรือ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ จากการอ่าน
เรื่องท่ีอ่าน 
3. อ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียนสรุปใจความส าคัญท่ีได้
วิเคราะห์จากเรื่อง/
กิจกรรม/ข่าว/เหตุการณ์
และสถานการณ์ตามความ
สนใจ 
4. ค้นคว้า/ สืบค้น บันทึก 
สรุป และวิเคราะห์แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก

Unit 13-16 30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน 30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย แบบ
เขียน 

   จ านวน 5-10 ข้อ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

สถานศึกษา 
5. ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารในสถานการณ์จริง 
สถานการณ์จ าลอง 
6. ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
ส่ือสารในการศึกษาต่อการ
ประกอบอาชีพและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคม
โลก 
7. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
ของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
และสังคมเป็นภาษาอังกฤษ 

 
4.6 ชิ้นงาน   

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน  

หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus)  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา เสริมทักษะฟัง-พูด                                    รหัสวิชา อ31214 
จ านวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน     จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 และ 4/9 
          ครูผู้สอน นายชัชพิสิฐศ์  สิงหเสนี 
2. ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศึกษาการใช้ภาษาในการสนทนาเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล ต าแหน่งท่ีต้ัง เหตุการณ์ปัจจุบัน อาชีพ 
กิจกรรมยามว่างและการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองอย่างเหมาะสม 
โดยจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุป/ตีความจากการฟังประโยค ข้อความ บทสนทนา และเรื่องต่างๆได้ 
รวมท้ังพูดแสดงความรู้สึกอธิบายเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องและเหตุการณ์ต่างๆอย่างมี
เหตุผล มีมารยาทสังคมในการเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการพูดและสนทนาได้อย่างเหมาะสมใน
ระดับบุคคล โอกาส สถานท่ี และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
เพื่อได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างานและเห็นคุณค่าของ
ภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 3. ผลการเรียนรู้ 
  1. น าเสนอข้อความ  ข่าวประกาศ  โฆษณา  บทร้อยกรอง  และบทละครส้ัน ได้ถูกต้องตามหลักการ   
    ฟัง 
  2. เข้าใจตีความ  วิเคราะห์ สรุปความ  ตีความ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร   
    บทความจากส่ือ  ส่ิงพิมพ์  หรือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากการฟังจากเรื่องท่ีได้ฟัง 
  3. อ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสรุปใจความส าคัญท่ีได้วิเคราะห์จากเรื่อง/ กิจกรรม/ ข่าว/ เหตุการณ์  
    และสถานการณ์ตามความสนใจ  
  4. ค้นคว้า/ สืบค้น บันทึก สรุป และวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จาก         
    แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา   
  5. ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลอง  
  6. ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสารในการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคม 
    โลก        
  7. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร  ของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมเป็นภาษาอังกฤษ 
  รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 

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

1-9 ข้อ 1 
ข้อ 2 
ข้อ 3 
ข้อ 4 

Unit 3 : Are you all 
right? 
 
Unit 4 : It’s very 
interesting 

10 
 
 

15 

งานทดสอบการฟังจาก
บทสนทนา 
 
น าเสนอบทสนทนา
แลกเปล่ียนข้อมูลของ
ตนเอง 

- หนังสือ Fifty-Fifty 
- เอกสารประกอบการ 
สอน 
- CD/เครื่องเล่น CD 
- Internet 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ข้อ 1 
ข้อ 2 
ข้อ 3 
ข้อ 4 

Unit 3 : Are you all 
right? 
 
Unit 4 : It’s very 
interesting 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่นแสดงวิธีท า/เติมค า/
อื่นๆ) จ านวน 10 ข้อ 

            4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-19 ข้อ 1 
ข้อ 2 
ข้อ 3 
ข้อ 4 
ข้อ 5  
ข้อ 6 
ข้อ 7  

Unit 5 : How far is it 
from here? 
 
Unit 6 : Can you 
tell me the 
time,please 

10 
 
 

15 

งานทดสอบการฟังจาก
บทสนทนา 
 
น าเสนอบทสนทนา
แลกเปล่ียนข้อมูลของ
ตนเอง 

- หนังสือ Fifty-Fifty 
- เอกสารประกอบการ 
สอน 
- CD/เครื่องเล่น    
  CD 
- Internet 

 



                        แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 139 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ข้อ 1 
ข้อ 2 
ข้อ 3 
ข้อ 4 
ข้อ 5  
ข้อ 6 
ข้อ 7  

Unit 5 : How far is it from 
here? 
 
Unit 6 : Can you tell me the 
time,please  

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน/30 ข้อ 

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

10  

          4.6 ชิ้้้นงาน / ภาระงาน 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้้้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะ 

ประเภท 

จ านวน 

ชิ้นงาน 

3.อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
สรุปใจความส าคัญท่ีได้
วิเคราะห์จากเรื่อง/ กิจกรรม/ 
ข่าว/ เหตุการณ์และ
สถานการณ์ตามความสนใจ 

ประเมินชิ้นงาน audio 
test 

1  ก่อนสอบปลาย
ภาค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 140 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 

1. ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 2                  รหัสวิชา ฝ32202 
จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน         จ านวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 
ครูผู้สอน นายชาคริต  หะซัน 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน  อ่านออก

เสียงข้อความ ข่าว ประกาศ ง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน อธิบายและเขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กับ
ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีอ่าน รวมท้ังระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ สัมพันธ์กับ
ประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจาก
การฟังและอ่านเรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดีแบบง่ายๆได้ สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่อง
ต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์/ เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม และส่ือสารอย่าง ง่ายๆได้อย่าง
เหมาะสม เลือกและใช้ค าขอร้องค าช้ีแจง ค าอธิบาย และให้ค าแนะน า พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและ
ให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงแบบง่ายๆได้
อย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่อง/ เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเอง
แบบง่ายๆส้ันๆเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ รอบตัวได้  

โดยเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล เวลา โอกาสและสถานท่ีตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิตความคิด ความ เช่ือ และท่ีมาของ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่าง
เหมาะสมอธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความแบบง่ายๆของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน ใช้
ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน และสังคม ใช้ภาษา
ฝรั่งเศสแบบง่ายๆในการสืบ/ค้นค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น/
ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ 

เพื่อให้มีทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศส (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหารเครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและนันทนาการสุขภาพ
และสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว โดยส่ือสารด้วยประโยคส้ันๆ
ง่ายๆได้  อีกท้ังสามารถประยุกต์ทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ตลอดชีพและเป็นทักษะ
ชีวิตในการติดต่อส่ือสารตามแนวทางการเรียนภาษาเพื่อการส่ือสาร (Communicative Language Teaching) 
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และการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาฝรั่งเศส สามารถใช้ภาษา
ฝรั่งเศสในการส่ือสารอย่างง่ายๆ ได้เหมาะสมกับบุคคล สังคม สถานการณ์ และโอกาสตามวัฒนธรรมของตนเอง 
รวมท้ังวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
3. ผลการเรียนรู้ 

 1. เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 2. มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 3. น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและเขียน 
 4. ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 
5. อธิบายอย่างง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญงานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น 
6. เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ

วัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
7. ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการ

พัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
8. ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
9. ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ  การแลกเปล่ียน

เรียนรู้กับสังคมโลก 
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

 4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-3 1-2 1. Je grandis, je pars, je 
dors 

10 1.ทดสอบอ่าน 
2. แบบทดสอบ 
 

-เอกสาร
ประกอบการเรียน 
-บทเรียน
powerpoint 
-เว็บไซต์ 

4-7 3-4 2. J’écris, je veux,je mets 
 

 

10   1. แบบทสอบ 
  2. ทดสอบพูด 
  3. dictéeเขียน
ตามค าบอก 

-เอกสาร
ประกอบการเรียน 
-บทเรียน
powerpoint 
-เว็บไซต์ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

8-9 ทบทวน Révision 1. Je grandis, je pars, je 
dors 
2. J’écris, je veux,je mets 
 

5 1.แบบทดสอบย่อย -เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
-บทเรียน
powerpoint 
-เว็บไซต์ 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 1-4 1. Je grandis, je  

pars, je dors 

 2. J’écris, je veux,je 
mets 

 

20 - แบบทดสอบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน  30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย แบบ
เขียน จ านวน 5-10 ข้อ 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 
สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
11-16 5 - 7 Fou de sport /Vive la 

musique 
15 1. เขียนบรรยาย

กิจกรรมยามว่าง
ของตนเอง 

2. Dramatisation 
จับคู่พูดสนทนา 
การใช้เวลาว่าง 

-เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
-บทเรียน
powerpoint 
-เว็บไซต์ 

17-18 8 - 9 Quel heure 
est-il? 

5   1. แบบทดสอบ 
   

-เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
-บทเรียน
powerpoint 
-เว็บไซต์ 

19 Révision Révision 5 1. แบบทดสอบย่อย    
    ทบทวน 

-เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
-บทเรียน
powerpoint 
-เว็บไซต์ 
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20   6,8,9,10,11 -Fou de sport /Vive la 

musique 
- Quel heure  est-il? 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน 50 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย แบบเขียน 
   จ านวน 5-10 ข้อ 

            
          4.6 ชิ้นงาน/ภาะงาน                                                                

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้้้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน 
ลักษณะ 

ประเภท 

จ านวน 

ชิ้นงาน 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา   เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 2                          รหัสวิชา ฝ31204 
 จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน              จ านวนหน่วยกิต  1.5  หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/5 
 ครูผู้สอน นายชาคริต  หะซัน 
 
2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาทักษะการอ่านออกเสียง ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาฝรั่งเศส 
ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน ตอบค าถาม
จากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ัน ๆ เพื่อส่ือสาร
ระหว่างบุคคล พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกล้ตัว เขียนให้ข้อมูลเกี่ ยวกับ
ตนเองแบบง่าย ๆ บอกข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน บอก
ความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการ
ล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย 

โดยใช้ทักษะตามกระบวนการฝึกทักษะภาษาเพื่อการส่ือสาร กระบวนการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการคิดวิเคราะห์
ได้เหมาะสมเห็นคุณค่าและมีความั่นใจในการส่ือสาร ใช้ภาษาอย่างมีมารยาท ถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล รัก
การเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส ฝึกฝนอย่างจริง และพอเพียง ใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น ประยุกต์ใช้
ภาษาเพื่อการศึกษาต่อ การอาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ มีเหตุมีผล มีวิจารณญาณ มีประสิทธิภาพในการ
ส่ือสาร มีสุนทรีภาพทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีขันติธรรม 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้นวัตกรรม ในการส่ือสารเพื่อแสดงความต้องการของตนและ
ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว ใช้ถ้อยค า ง่าย ๆ ในการปฏิสัมพันธ์ การเข้าใจความแตกต่างระหว่างเสียงสระ พยัญชนะ ค า วลี 
ประโยคและข้อความ ระหว่างวัฒนธรรมฝรั่งเศสและวัฒนธรรมไทย เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาฝรั่งเศส เข้าใจ
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และน าเรื่องการออมน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 
3.ผลการเรียนรู้ 

1.   ฟังค าศัพท์ภาษาฝรั่งเศสแล้วเข้าใจได้ 
2.   ฟังประโยคสนทนาภาษาฝรั่งเศสจากบทสนทนาและข้อความส้ัน ๆ แล้วเข้าใจได้ 
3.   สามารถอ่านออกเสียงภาษาฝรั่งเศสได้ 
4.   สามารถสนทนาโต้ตอบโดยใช้ภาษาฝรั่งเศสระดับด้นได้ 
5.   พูดประโยครูปแบบต่าง ๆ ได้ 
6.   อ่านพยางค์ และแปรเสียงวรรณยุกต์ใต้ตามกฎเกณฑ์ 
7.   อ่านค าท่ีก าหนดให้ได้ 
8.   ประสมเสียง และสะกดพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์จากตารางผสมเสียง และอ่านออกเสียงได้ 
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9.   เขียนค าศัพท์และประโยคภาษาฝรั่งเศสด้วยตัวสัทอักษรและตัวอักษรฝรั่งเศสได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
10.  เขียนภาษาฝรั่งเศสได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียน โครงสร้างภาษาฝรั่งเศส 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
 

4.การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-3 ข้อท่ี 1,2,3,4 1. Les fruits et les 
légumes 

5 แบบทดสอบท้าย
บท 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน / 

4-6 ข้อท่ี 1,2,3,4,5 2. Les corps 5 แบบทดสอบท้าย
บท 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน 

7-9 ข้อท่ี 
1,2,3,4,5,8,9,10 

3. Qu’est e qu’il 
fait M 

5 แบบทดสอบท้าย
บท 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน / 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน  

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการ
เรียนรู้ 

คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ข้อท่ี 
3,7,8,9,10 

1-3 20 ·         แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

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



                        แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 146 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

  4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค   25   คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 ข้อท่ี 
1,2,3,4,5,8,9,10 

4. Les vêtements 5 สอบปากเปล่า บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน 

14-16 ข้อท่ี 
1,2,3,4,5,8,9,10 

5. Chez le 
boulanger 

10 แบบทดสอบ
ท้ายบท 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน 

17-19 ข้อท่ี 
1,2,3,4,5,8,9,10 

6. Quel temps fait il 
aujourd’hui ? / Les 
saisons en France 

10 แบบทดสอบ
ท้ายบท 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน / 
หนังสือเรียน 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค   30   คะแนน 

สัปดาห์ท่ี ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู ้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

20 ข้อท่ี 6,7,8,9,10 4-6 30 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ 

4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน   
หน่วยการเรียนรู้ 

หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้้้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน 
ลักษณะ 

ประเภท 

จ านวน 

ชิ้นงาน 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
 

1. ชื่อรายวิชา ภาษาจีน 2     รหัสวิชา   จ31202 
จ านวนชั่วโมง    4    ช่ัวโมง/สัปดาห์   80   ช่ัวโมง/ภาคเรียน     จ านวนหน่วยกิต    2.0  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/5 และ 4/6 
ครูผู้สอน  นายทนงศักดิ์  วีรบุญชัยวัฒน์ 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาทักษะการอ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีน

กลาง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน  ตอบ
ค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ัน ๆ เพื่อ
ส่ือสารระหว่างบุคคล พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกล้ตัว เขียนให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองแบบง่าย ๆ บอกข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน 
บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และ
การล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 

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

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

3. ผลการเรียนรู้ 
1. ฟังค าศัพท์ภาษาจีนแล้วเข้าใจได้และสามารถบันทึกเสียงนั้น ๆ ด้วยตัวสัทอักษรและอักษรจีนได้ 
2. ฟังประโยคสนทนาภาษาจีนจากบทสนทนาและข้อความส้ัน ๆ แล้วเข้าใจได้ 
3. สามารถอ่านออกเสียงสัทอักษรและตัวอักษรจีนได้ 
4. สามารถสนทนาโต้ตอบโดยใช้ภาษาจีนระดับด้นได้ 
5. พูดประโยครูปแบบต่าง ๆ ได้ 
6. อ่านพยางค์ และแปรเสียงวรรณยุกต์ใต้ตามกฎเกณฑ์ 
7. อ่านค าท่ีก าหนดให้ท้ังในตัวสัทอักษรและรูปอักษรจีนได้ 
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8. ประสมเสียง และสะกดพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์จากตารางผสมเสียง และอ่านออกเสียงได้ 
9. เขียนค าศัพท์และประโยคภาษาจีนด้วยตัวสัทอักษรและตัวอักษรจีนได้ลูกต้องตามหลักภาษา 
10. เขียนภาษาจีนได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียนอักษรจีน โครงสร้าง และล าดับขีด 
รวมทั้งหมด   10   ผลการเรียนรู้ 

 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

 

4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค   25   คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-2 ข้อท่ี 1,2,3,4 9. 我换人民币 
 

5 แบบทดสอบท้าย
บท 
 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน / 

หนังสือเรียนภาษาจีน 
HANYU JIAOCHENG 

(汉语教程 第一册 上) 

3-4 ข้อท่ี 1,2,3,4,5 10. 你住哪儿 5 แบบทดสอบท้าย
บท 
 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน / 

หนังสือเรียนภาษาจีน 
HANYU JIAOCHENG 

(汉语教程 第一册 上) 
5-6 ข้อท่ี 

1,2,3,4,5,8,9,10 
11.我们都是留学生 5 แบบทดสอบท้าย

บท 
 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน / 

หนังสือเรียนภาษาจีน 
HANYU JIAOCHENG 

(汉语教程 第一册 上) 
7-9 

 
 
 

ข้อท่ี 
1,2,3,4,5,8,9,10 

12.你在哪儿学习 10 แบบทดสอบท้าย
บท 

 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน / 

หนังสือเรียนภาษาจีน 
HANYU JIAOCHENG 

(汉语教程 第一册 上) 
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4.2 คะแนนสอบกลางภาค   20   คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 ข้อท่ี 3,7,8,9,10 

 
9 - 12 20 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  

4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
4.3 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค   25   คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 ข้อท่ี 
1,2,3,4,5,8,9,10 

13. 这是不是中

药 

5 แบบทดสอบท้ายบท 
 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน / 

หนังสือเรียนภาษาจีน 
HANYU JIAOCHENG 

(汉语教程 第一册 上) 

14-16 ข้อท่ี 
1,2,3,4,5,8,9,10 

14. 你的车是新

的还是旧的 

10 แบบทดสอบท้ายบท 
 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน / 

หนังสือเรียนภาษาจีน 
HANYU JIAOCHENG 

(汉语教程 第一册 上) 

17-19 ข้อท่ี 
1,2,3,4,5,8,9,10 

15. 你们公司有 

多少职员 

10 แบบทดสอบท้ายบท 
 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน / 

หนังสือเรียนภาษาจีน 
HANYU JIAOCHENG 

(汉语教程 第一册 上) 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค   30   คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 ข้อท่ี 6,7,8,9,10 

 
13 - 15 30 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  

4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ 
 

          4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 
หน่วยการเรียนรู้ 

หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนด 

เวลาส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

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

 
1. ชื่อรายวิชา เสริมทักษะภาษาจีน 2    รหัสวิชา  จ31204 

จ านวนชั่วโมง   2  ช่ัวโมง/สัปดาห์   40   ช่ัวโมง/ภาคเรียน    จ านวนหน่วยกิต    1.0  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/5 และ 4/6 
ครูผู้สอน  นางสาวพิราอร  จันทร์เปรม 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการสนทนาภาษาจีนพื้นฐาน ด้านการแก้ไขข้อผิดพลาด การบอกท่ีอยู่ สภาพอากาศ การท่องเท่ียว 

ส่ิงท่ีเป็นกระแสในปัจจุบัน ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟัง พูด อา่น เขียน ค าอธิบาย บทสนทนา ข้อความท่ีเป็นความ
เรียง และไม่เป็นความเรียงตลอดจนเข้าใจภาษา ท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ โต้ตอบใช้ประโยค
ตามโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีใช้ส่ือความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนาท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
และใช้ประโยคต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 

โดยใช้ส่ือนวัตกรรมในการส่ือสารเพื่อแสดงความต้องการของตนและส่ิงท่ีอยู่ต่าง ๆ รอบตัว ใช้ถ้อยค า
ง่ายๆ ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย ใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง 
อ่านและเขียน เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ความคิด ส่ือสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จ าลอง มีความรู้ความสามารถ
ในการใช๎ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด สร๎างสรรค์ เพื่อให้เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษาเพื่อใช้ในการใช้
ชีวิต การท องเท่ียวและวัฒนธรรม จีน และฝึกฝนจากบทสนทนาท่ีสมมุติขึ้นจากสถานการณ์ในการเจรจาธุรกิจ 

เพื่อใหผู้้เรียนเกิดทักษะทางภาษา รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจตีความ และแสดงความ
คิดเห็นต่อข้อความข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม การท่องเท่ียวและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเจ้าของภาษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคคล และกาลเทศะ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ให้เห็นคุณค่า รวมไปถึง
ประโยชน์ของการรับรู้ภาษาจีน และสามารถน าไปใช้ส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนสามารถส่ือสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ การใช้ชีวิต การท่องเท่ียว และ  
วัฒนธรรมจีน  

2. ผู้เรียนสามารถส่ือสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีก าหนดให้ได้  
3. ผู้เรียนสามรถอ่านและเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน  
4. สามารถส่ือสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน  
5. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ 
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 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-3 ข้อท่ี 1 - 5 7. 换钱 10 แบบฝึกหัดท้ายบท 
แบบทดสอบ 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน 
4-6 ข้อท่ี 1 - 5 8. 出租车 5 แบบฝึกหัดท้ายบท บทเรียนออนไลน์ / 

เอกสารประกอบการ
เรียน 

7-9 ข้อท่ี 1 - 5 9.  他没来上班 
 

10 แบบฝึกหัดท้ายบท
แบบทดสอบ 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน 
 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค   20   คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ข้อท่ี 1 - 5 7 - 9 
 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

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

 
4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค  25   คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 ข้อท่ี 1 - 5 
 

10. 今天是她的生

日 

5 แบบฝึกหัดท้ายบท บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน 
14-16 ข้อท่ี 1 - 5 11. 你想做什么 10 แบบฝึกหัดท้ายบท บทเรียนออนไลน์ / 



                        แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 152 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 （一） แบบทดสอบ เอกสารประกอบการ
เรียน 

17-19 ข้อท่ี 1 - 5 12. 你想做什么

（二） 

10 แบบฝึกหัดท้ายบท
แบบทดสอบ 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน 
 
4.5 คะแนนสอบปลายภาค   30   คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ข้อท่ี 1 - 5 
 

10 - 12 
 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 50 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 ภาษาญี่ปุ่น 2       รหัสวิชา ญ31202 
 จ านวนชั่วโมง 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 80 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวนหน่วยกิต 2.0 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 
 ครูผู้สอน นางสาวกชพร พวงชมภ ู

2. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาค าศัพท์ ส านวน รูปประโยค ข้อความท่ีใช้ในการส่ือสาร ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค 
บทสนทนา ข้อความหรือบทอ่านส้ัน ๆ พูดโต้ตอบด้วยค าส้ัน ๆ ง่าย ๆ ในการแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่อง
ต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเอง แนะน าเพื่อน สถานท่ีต่าง ๆ ในโรงเรียน 
วันเวลา ตารางเรียน ส่ิงท่ีชอบในเรื่องอาหาร กีฬา วิชาเรียน และการเดินทางไปโรงเรียน 

โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้อง ทักษะการปฏิบัติ ทักษะ
กระบวนการคิด เลือกวิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข   

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน รักการอ่าน มีสุนทรียภาพทางภาษา สามารถ
ใช้ภาษาญี่ปุ่นส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย มีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนรู้ภาษา 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 ในการแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และ

สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
5. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
6. พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน กิจวัตรประจ าวัน และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 
7. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นง่าย ๆ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
8. บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ื่น และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 
9. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา และใน

ชีวิตประจ าวัน 
10. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ 
รวมทั้งหมด 10 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 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-5 3,4,5,6 しょうかい 

การแนะน า 
10 แบบทดสอบท้าย

บทเรียน 
- หนังสือเรียน
ภาษาญี่ปุ่น อะกิ
โกะโตะโทะโมะดะจิ 1 
ฉบับปรับปรุง 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

6-9 1,2,3,8,9,10 がっこうあんない 

พาชมโรงเรียน 
15 แบบทดสอบท้าย

บทเรียน 
- หนังสือเรียน
ภาษาญี่ปุ่น อะกิ
โกะโตะโทะโมะดะจิ 1 
ฉบับปรับปรุง 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

 
 
 

10 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,8,
9,10 

1.しょうかいการแนะน า 
2.がっこうあんない 

พาชมโรงเรียน 

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 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-15 1,2,3,4,7 がっこうの１日 

กิจกรรมในโรงเรียน 
15 แบบทดสอบท้าย

บทเรียน 
- หนังสือเรียน
ภาษาญี่ปุ่น อะกิ
โกะโตะโทะโมะดะจิ 
1 ฉบับปรับปรุง 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

 
 

16-19 
 
 

1,2,3,4,9 つうがく 
การเดินทางไปโรงเรียน 

10 แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือเรียน
ภาษาญี่ปุ่น อะกิ
โกะโตะโทะโมะดะจิ 
1 ฉบับปรับปรุง 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

 
20 
 
 

 

1,2,3,4,6 1. がっこうの１日 

กิจกรรมในโรงเรียน 
2. つうがく 
การเดินทางไปโรงเรียน 

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 

8,9,10 
 
 

Scoring Rubric 
1. ความถูกต้องในการใช้

ภาษา น้ าเสียง 
2. ความคิดสร้างสรรค์ 

การน าเสนอ 
3. ส่งตรงเวลา 

วิดีโอ
แนะน า
สถานท่ี

ต่าง ๆ ใน
โรงเรียน 

1 10 
คะแนน 

สัปดาห์ท่ี 7-9 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 2      รหัสวิชา ญ31204 
 จ านวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 
 ครูผู้สอน นางสาวกชพร พวงชมภ ู

2. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ประโยค ข้อความบทอ่าน ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า การแสดง
ความคิดเห็น การตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา ข้อความหรือบทอ่านส้ัน ๆ พูดและเขียน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนกิจวัตรประจ าวัน และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว เช่น สถานท่ีต่าง ๆ ในโรงเรียน วันเวลา 
ตารางเรียน ส่ิงท่ีชอบในเรื่องอาหาร กีฬา วิชาเรียน วิธีการเดินทางไปโรงเรียน และเรียนรู้อักษรคันจิพื้นฐาน      
ในบทเรียน วิธีการเขียนอักษรคันจิอย่างถูกต้อง 

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 

 

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 ในการแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และ

สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
5. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
6. พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน กิจวัตรประจ าวัน และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 
7. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นง่าย ๆ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
8. บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ื่น และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 
9. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา และใน

ชีวิตประจ าวัน 
10. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ 
รวมทั้งหมด 10 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 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-5 3,4,5,6 しょうかい 

การแนะน า 
10 แบบทดสอบท้าย

บทเรียน 
- หนังสือเรียน
ภาษาญี่ปุ่น อะกิ
โกะโตะโทะโมะดะจิ 1 
ฉบับปรับปรุง 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

6-9 1,2,3,8,9,10 がっこうあんない 

พาชมโรงเรียน 
15 แบบทดสอบท้าย

บทเรียน 
- หนังสือเรียน
ภาษาญี่ปุ่น อะกิ
โกะโตะโทะโมะดะจิ 1 
ฉบับปรับปรุง 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

 
 
 

10 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,
8,9,10 

1.しょうかいการแนะน า 
2.がっこうあんない 

พาชมโรงเรียน 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน  30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ 

 



                        แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 158 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-15 1,2,3,4,7 がっこうの１日 

กิจกรรมในโรงเรียน 
15 แบบทดสอบท้าย

บทเรียน 
- หนังสือเรียน
ภาษาญี่ปุ่น อะกิ
โกะโตะโทะโมะดะจิ 
1 ฉบับปรับปรุง 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

 
 

16-19 
 
 

1,2,3,4,9 つうがく 
การเดินทางไปโรงเรียน 

10 แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือเรียน
ภาษาญี่ปุ่น อะกิ
โกะโตะโทะโมะดะจิ 
1 ฉบับปรับปรุง 
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

 
20 
 
 

 

1,2,3,4,6 1. がっこうの１日 

กิจกรรมในโรงเรียน 
2. つうがく 
การเดินทางไปโรงเรียน 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน  50 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ 

 4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 
หน่วยการเรียนรู้ 

หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน  

หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

2,8 Scoring Rubric 
4. ความถูกต้องของ

ค าศัพท์ การเขียน 
5. ความคิดสร้างสรรค์ 
6. ส่งตรงเวลา 

บัตร
ค าศัพท์

อักษรคันจิ 

1 10 
คะแนน 

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

 
1.รายวิชาแนะแนว         รหัสวิชา ก  31905                                             

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/9 

ครูผู้สอนนางสาวทัศนีย์  วงศ์ศรี/นายทัศน์พล  ยะมามัง         

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 และอยู่ร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างมี
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 
3. ผู้เรียนท่ีมีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์

ท่ีสถานศึกษาก าหนด เป็นผู้ผ่านการประเมินกิจกรรมแนะแนว และบันทึกผลในระเบียนแสดงผลการเรียน 
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4. ผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือการปฏิบัติกิจกรรม และ/หรือ 
ผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในปีการศึกษานั้นๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานศึกษา 

โครงสร้างรายวิชาการจัดกิจกรรมแนะแนว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 
หน่วยการ
จัด
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

พฤติกรรมนักเรียน 
(รู้อะไร/ท าอะไรได้) 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

วิธีการจัดกิจกรรม 
 

วิธีประเมินผล ภาค/ 
ช.ม. 

ประเมิน
ตนเพื่อผล
การเรียน 

นักเรียนรู้
ความสามารถ
ทางการเรียน
ของตนและมี
แนวทางในการ
พัฒนาผลการ
เรียน 

1. บอกระดับความ 
สามารถทางการ
เรียนของตน 
2. บอกวิธีการ
ปฏิบัติตนเพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนาผลการเรียน 

ช้ินงานท่ีแสดง
ถึง 
การวิเคราะห์
ระดับความ 
สามารถ
ทางการเรียน 
และการ
วางแผน
พัฒนาการเรียน 

1.วิเคราะหผ์ลการ
เรียน  และ
พฤติกรรมท่ีเป็น
จุดเด่น  จุดด้อยใน
การเรียนของตน 
2.วางแผนพัฒนา
ตนเองด้านการ
เรียน 

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

2 / 4 

พัฒนาตน
สู่อาชีพ 

นักเรียนรู้จัก
คุณลักษณะของ
ตนเอง รู้จัก
อาชีพที่ตนสนใจ  
วิเคราะห์คุณค่า
ของอาชีพที่มีต่อ
สังคมและเห็น
คุณค่าอาชีพ
สุจริตทุกอาชีพ  
ศึกษาความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงานใน
สังคมโลก และ
วางแผนพัฒนา
ตนเพื่อเตรียมตัว
เข้าสู่โลกของงาน
อาชีพในอนาคต   

1.  วิเคราะห์คุณค่า
ของการพัฒนาตนสู่
อาชีพเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ    
2.  ระบุอาชีพทีตน
สนใจจากการ
ส ารวจโลกกว้าง
อาชีพ 
3.  ประเมิน
คุณลักษณะตนเอง
เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่อาชีพ 
4.  วิเคราะหค์วาม
คาดหวังของสังคม
ท่ีมีต่ออาชีพที่ตน
สนใจ 
5.  บอกสาขา
อาชีพใหม่ท่ีเกิดขึ้น
ในปัจจุบัน และ
กระแสอาชีพใน

ใบงานเรื่อง  
การวางแผน
เส้นทางการ
พัฒนาตนเพื่อ
เข้าสู่งานอาชีพ 

1. ศึกษาและ
วิเคราะห์คุณค่า
อาชีพ                    
2. ศึกษาข้อมูลกลุ่ม
อาชีพ  
3. ส ารวจ
คุณลักษณะของตน
ตามกลุ่มอาชีพ  
และระบุอาชีพที่
สนใจ 
4. ศึกษาเส้นทางสู่
อาชีพที่สนใจ 
5. ส ารวจความ
คาดหวังของสังคม
ท่ีมีต่ออาชีพที่สนใจ 
และศึกษาความ
ต้องการตลาด
อาชีพในชุมชนและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ข้อมูลอาชีพที่ได้                  
6. ศึกษาข้อมูล

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

วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

พฤติกรรมนักเรียน 
(รู้อะไร/ท าอะไรได้) 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

วิธีการจัดกิจกรรม 
 

วิธีประเมินผล ภาค/ 
ช.ม. 

อนาคต 
6.  วางแผนการ
พัฒนาตนเองเพื่อ
เตรียมความพร้อม
เข้าสู่งานอาชีพใน
อนาคต 

ประชาคมอาเซียน 
ศตวรรษ 21  
7. ประเมิน
คุณลักษณะของตน
และหาแนวทางใน
การพัฒนาเพื่อ
เตรียมตัวไปสู่
อาชีพที่สนใจ               
8.  วางแผนพัฒนา
คุณลักษณะของตน
ให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะตาม
ความต้องการของ
อาชีพที่ตนสนใจ 
เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่เส้นทาง
อาชีพในอนาคต 

เครียด..
ภัยใกล้ตัว 

นักเรียนรู้สาเหตุ
ของความเครียด
ตลอดจน
ผลกระทบท่ีมีต่อ
ชีวิต 
รู้วิธีการจัดการ
กับความเครียด
และสามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 

1. บอกสาเหตุของ
ความเครียด 
2.บอกแนวทางการ 
จัดการกับ
ความเครียด 
 
 

ช้ินงานท่ีแสดง
ถึง 
ความเข้าใจ
สาเหตุของการ
เกิดความเครียด
และการจัดการ
กับความเครียด 

1.  ศึกษาและ
วิเคราะห์สาเหตุ
ของการเกิด
ความเครียดและ
ผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิต 
2. ศึกษาและ
ร่วมกันอภิปราย 
แนวทาง การ
จัดการกับ
ความเครียด 
3. ฝึกทักษะการ
จัดการกับ
ความเครียด 

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

นักเรียน 
ตระหนักถึง
ผลกระทบของ
การ 
มีคู่รักและการมี

1.บอกผลกระทบ
ของการมีคู่รักและ
การมีเพศสัมพันธ์ที่
ไม่พร้อมและไม่
ปลอดภัย 

ช้ินงานท่ีแสดง
ถึงความเข้าใจ
ผลกระทบท่ีเกิด
จากการมีคู่รัก
และการมี

1. วิเคราะห์
ผลกระทบของการ
มีคู่รักและการการ
มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
พร้อมและไม่

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

วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

พฤติกรรมนักเรียน 
(รู้อะไร/ท าอะไรได้) 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

วิธีการจัดกิจกรรม 
 

วิธีประเมินผล ภาค/ 
ช.ม. 

เพศสัมพันธ์ที่ไม่
พร้อมและไม่
ปลอดภัยท่ีมีต่อ
ชีวิตด้านการ
เรียน ครอบครัว
และสังคม    
รู้จักวิธีปฏิบัติตน
ทางเพศได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 
และหลีกเล่ียง
โอกาสการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่
พร้อมและไม่
ปลอดภัย 

2.บอกแนวทางการ
ปฏิบัติตนต่อเพื่อน
ต่างเพศท่ีเหมาะสม
กับวัย และการ
หลีกโอกาสเส่ียงต่อ
การมีเพศสัมพันธ์ที่
ไม่พร้อมและไม่
ปลอดภัย 
 

เพศสัมพันธ์ที่ไม่
พร้อมและไม่
ปลอดภัย และ
แนวทางการ
ปฏิบัติตนต่อ
เพื่อนต่างเพศท่ี
เหมาะสมกับวัย 
และการ
หลีกเล่ียง
โอกาสเส่ียงต่อ
การมี
เพศสัมพันธ์ 

ปลอดภัย จาก
กรณีศึกษา 
2. ระดมสมองหา
แนวทางการปฏิบัติ
ตนต่อเพื่อนต่าง
เพศอย่างเหมาะสม
กับวัย และการ
หลีกเล่ียงโอกาส
เส่ียงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่
พร้อมและไม่
ปลอดภัย 

งาน 

คุณค่าของ
เงินและ
เวลา 

นักเรียน รู้และ
เข้าใจ
ความส าคัญของ
การบริหาร
การเงินและเวลา 
สามารถวาง
แผนการใช้เงิน
และเวลาของ
ตนเองอย่างเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 

1. บอก
ความส าคัญและ
คุณค่าของเงินและ
เวลา 
2.บอกแนวทางการ
ใช้เงินและเวลา
อย่างเกิดประโยชน์
สูงสุด 
 
 
 

ช้ินงานท่ีแสดง
ถึงแนวทางการ
ใช้เงินและเวลา
อยา่งเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
และเหมาะสม
กับตนเอง 

1. วิเคราะห์
ความส าคัญและ
ประโยชน์ของการ
บริหารการเงินและ
เวลา 
2. ร่วมกันอภิปราย
แนวทางการใช้เงิน
และเวลาอย่างเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
3.วางแผนการใช้
เงินและเวลาของ
ตน 

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 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- - 

 
- 
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