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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            ข 

กรอบโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา        1 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน      

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    16 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   73 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           94 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแนะแนว               133 
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กรอบโครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
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กรอบโครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564 – 2566 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ 

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) 
·  ออกแบบเทคโนโลยี 0.5(20) - 0.5(20) - - - 1.0(40) 
·  วิทยาการค านวณ - 0.5(20) - 0.5(20) - - 1.0(40) 
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               
·  ภาษาอังกฤษ 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) - - 6.0(240) 
   รวมหน่วยกติรายวิชาพื้นฐาน 
(คาบ) 

8.0(320) 8.0(320) 8.0(320) 7.5(300) 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 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 1.0(40) 1.0(40) 4.0(160) 
3) สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

  
- - - 0.5(20) 0.5(20) 1.0(40) 

4)  การงานอาชีพ - - 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 4.0(160) 
5)  ภาษาต่างประเทศ                  
·  ภาษาอังกฤษ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 2.0(80) 2.0(80) 6.0(240) 

6) การศึกษาค้นคว้าอิสระ - - 
IS1 IS2  

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

   รวมหน่วยกติรายวิชาเพิ่มเติม 
(คาบ) 

8.0(320) 8.0(320) 10.5(420) 10.5(420) 12.0(480) 11.5(460) 60.5(2,420) 

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) 16.0(695) 18.5(795) 18.0(775) 17.0(735) 16.0(695) 101.5(4,390) 
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กรอบโครงสร้าง หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564 – 2566 

แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หน่วยกิต(เวลาเรียน) 

มัธยมศึกษาที่ 4/4 มัธยมศึกษาที่ 5/4 มัธยมศึกษาที่ 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)  คณิตศาสตร ์ 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
3)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
·  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
·  ออกแบบเทคโนโลยี 0.5(20) - 0.5(20) - - - 1.0(40) 
·  วิทยาการค านวณ - 0.5(20) - 0.5(20) - - 1.0(40) 
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) 
·  ประวัติศาสตร ์ 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          -  -   
· ภาษาอังกฤษ 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60)     6.0(240) 
รวมหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐาน
(คาบ) 

8.0(320) 8.0(320) 8.0(320) 7.5(300) 5.0(200) 4.5(180) 41.0(1,640) 

2. รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
1)  คณิตศาสตร ์ 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 12(480) 
2)  วิทยาศาสตร์               
—.  เทคโนโลยีสร้างเสริม 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 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 0.5(20) 0.5(20) 1.0(40) 1.0(40) 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) 

   รวมหน่วยกิตรายวิชาเพิ่มเติม 
(คาบ) 

7.0(280) 6.5(260) 8.5(340) 8.0(320) 9.5(380) 9.5(380) 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/เพ่ือสังคม 

15 
      IS 3 IS 3   

และสาธารณประโยชน์   15 15 15 15 15 90 
รวมหน่วยกิตทั้งสิ้น (คาบ) 15.0(655) 14.5(635) 16.5(715) 15.5(675) 14.5(635) 14.0(615) 90.0(3,930) 
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กรอบโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564 – 2566 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หน่วยกิต(เวลาเรียน) 

มัธยมศึกษาที่ 4/5 มัธยมศึกษาที่ 5/5 มัธยมศึกษาที่ 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)  คณิตศาสตร ์ 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
3)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
·  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
·  ออกแบบเทคโนโลยี 0.5(20) - 0.5(20) - - - 1.0(40) 
·  วิทยาการค านวณ - 0.5(20) - 0.5(20) - - 1.0(40) 
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) 
·  ประวัติศาสตร ์ 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          -  -   
·  ภาษาอังกฤษ 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60)     6.0(240) 
รวมหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐาน(คาบ) 8.0(320) 8.0(320) 8.0(320) 7.5(300) 5.0(200) 4.5(180) 41.0(1,640) 
2. รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
1)  วิทยาศาสตร์               
— .  เทคโนโลยีสร้างเสริม 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 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 0.5(20) 0.5(20) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 5.0(200) 
4)  ภาษาต่างประเทศ                  
·  ภาษาอังกฤษ 3.5(140) 3.5(140) 3.5(140) 3.5(140) 5.0(200) 5.0(200) 24.0(960) 
·  ภาษาญ่ีปุ่น 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) 

รวมหน่วยกิตรายวิชาเพิ่มเติม(คาบ) 8.0(320) 7.5(300) 9.5(380) 9.0(360) 10.5(420) 
10.5(42

0) 
55.0(2,200) 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - กิจกรรม แนะแนว 20 20 20 20 20 20 120 
-  กิจกรรมชุมนุม/รด. 20 20 20 20 20 20 120 
 - กิจกรรมคุณธรรม/เพ่ือสังคม 

15 
      IS 3 IS 3   

และสาธารณประโยชน์   15 15 15 15 15 90 
รวมหน่วยกิตทั้งสิ้น (คาบ) 16.0(695) 15.5(675) 17.5(755) 16.5(715) 15.5(675) 15.0(655) 96.0(4,170) 
 



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 5 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

กรอบโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564 – 2566 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หน่วยกิต(เวลาเรียน) 

มัธยมศึกษาที่ 4/5 มัธยมศึกษาที่ 5/5 มัธยมศึกษาที่ 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)  คณิตศาสตร ์ 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
3)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
·  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
·  ออกแบบเทคโนโลยี 0.5(20) - 0.5(20) - - - 1.0(40) 
·  วิทยาการค านวณ - 0.5(20) - 0.5(20) - - 1.0(40) 
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) 
·  ประวัติศาสตร ์ 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          -  -   
·  ภาษาอังกฤษ 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60)     6.0(240) 
รวมหน่วยกติรายวิชาพื้นฐาน(คาบ) 8.0(320) 8.0(320) 8.0(320) 7.5(300) 5.0(200) 4.5(180) 41.0(1,640) 
2. รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
1)  คณิตศาสตร ์               
2)  วิทยาศาสตร์               
—.  เทคโนโลยีสร้างเสริม 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 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 0.5(20) 0.5(20) 1.0(40) 1.0(40) 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) 
·  ภาษาฝรั่งเศส 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 17.5(700) 

6)  การศึกษาค้นคว้าอิสระ   - 
IS1 IS2  

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

รวมหน่วยกติรายวิชาเพิ่มเติม(คาบ) 8.0(320) 7.5(300) 9.5(380) 9.0(360) 10.5(420) 10.5(420) 55.0(2,200) 
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - กิจกรรม แนะแนว 20 20 20 20 20 20 120 
-  กิจกรรมชุมนุม/รด. 20 20 20 20 20 20 120 
 - กิจกรรมคุณธรรม/เพ่ือสังคม 

15 
      IS 3 IS 3   

และสาธารณประโยชน์   15 15 15 15 15 90 
รวมหน่วยกิตทั้งสิ้น (คาบ) 16.0(695) 15.5(675) 17.5(755) 16.5(715) 15.5(675) 15.0(655) 96.0(4,170) 

 



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 6 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

กรอบโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564 – 2566 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หน่วยกิต(เวลาเรียน) 

มัธยมศึกษาที่ 4/6-4/7 มัธยมศึกษาที่ 5/6-5/7 มัธยมศึกษาที่ 6/6-6/7 
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)  คณิตศาสตร ์ 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
3)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
·  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
·  ออกแบบเทคโนโลยี 0.5(20) - 0.5(20) - - - 1.0(40) 
·  วิทยาการค านวณ - 0.5(20) - 0.5(20) - - 1.0(40) 
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) 
·  ประวัติศาสตร ์ 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          -  -   
·  ภาษาอังกฤษ 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60)     6.0(240) 
รวมหน่วยกติรายวิชาพื้นฐาน(คาบ) 8.0(320) 8.0(320) 8.0(320) 7.5(300) 5.0(200) 4.5(180) 41.0(1,640) 
2. รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
1)  วิทยาศาสตร์               
.  เทคโนโลยีสร้างเสริม 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 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 0.5(20) 0.5(20) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 5.0(200) 
4)  ภาษาต่างประเทศ                  
·  ภาษาอังกฤษ 3.5(140) 3.5(140) 3.5(140) 3.5(140) 5.0(200) 5.0(200) 24.0(960) 
·  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) 7.5(300) 9.5(380) 9.0(360) 10.5(420) 10.5(420) 55.0(2,200) 
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - กิจกรรม แนะแนว 20 20 20 20 20 20 120 
-  กิจกรรมชุมนุม/รด. 20 20 20 20 20 20 120 
 - กิจกรรมคุณธรรม/เพ่ือสังคม 

15 
      IS 3 IS 3   

และสาธารณประโยชน์   15 15 15 15 15 90 
รวมหน่วยกิตทั้งสิ้น (คาบ) 16.0(695) 15.5(675) 17.5(755) 16.5(715) 15.5(675) 15.0(655) 96.0(4,170) 

 



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 7 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

กรอบโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564 – 2566 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจ 
  หน่วยกิต(เวลาเรียน) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 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)  คณิตศาสตร ์ 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
3)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
·  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
·  ออกแบบเทคโนโลยี 0.5(20) - 0.5(20) - - - 1.0(40) 
·  วิทยาการค านวณ - 0.5(20) - 0.5(20) - - 1.0(40) 
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) 
·  ประวัติศาสตร ์ 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          -  -   
· ภาษาอังกฤษ 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60)     6.0(240) 
 รวมหน่วยกติรายวิชาพื้นฐาน (คาบ) 8.0(320) 8.0(320) 8.0(320) 7.5(300) 5.0(200) 4.5(180) 41.0(1,640) 
 2. รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
1)  วิทยาศาสตร์               
— . เทคโนโลยีสร้างเสริม 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 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 3.5(140) 3.5(140) 4.0(160) 4.0(160) 4.0(160) 4.0(160) 23.0(920) 
4)  ภาษาต่างประเทศ                  
·  ภาษาอังกฤษ 2.5(100) 2.5(100) 2.5(100) 2.5(100) 4.0(160) 4.0(160) 18.0(720) 

5)  การศึกษาค้นคว้าอิสระ   - 
IS1 IS2  

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

 รวมหน่วยกติรายวิชาเพิ่มเติม (คาบ) 7.0(280) 6.5(260) 8.5(340) 8.0(320) 9.5(380) 9.5(380) 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/เพ่ือสังคม 

15 
      IS 3 IS 3   

และสาธารณประโยชน์   15 15 15 15 15 90 
รวมหน่วยกิตทั้งสิ้น (คาบ) 15.0(655) 14.5(635) 16.5(715) 15.5(675) 14.5(635) 14.0(615) 90.0(3,930) 

 

 



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 8 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

กรอบโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564 – 2566 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หน่วยกิต(เวลาเรียน) 

มัธยมศึกษาที่ 4/9 มัธยมศึกษาที่ 5/9 มัธยมศึกษาที่ 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)  คณิตศาสตร ์ 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
3)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
·  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240) 
·  ออกแบบเทคโนโลยี 0.5(20) - 0.5(20) - - - 1.0(40) 
·  วิทยาการค านวณ - 0.5(20) - 0.5(20) - - 1.0(40) 
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) 
·  ประวัติศาสตร ์ 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          -  -   
· ภาษาอังกฤษ 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60)     6.0(240) 
รวมหน่วยกติรายวิชาพื้นฐาน (คาบ) 8.0(320) 8.0(320) 8.0(320) 7.5(300) 5.5(220) 5.0(200) 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 0.5(20) 1.5(60) 0.5(20) 0.5(20) 1.0(40) 1.0(40) 5.0(200) 
3) สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1.5(60) 1.0(40) 1.5(60) 1.0(40) 1.5(60) 1.5(60) 8.0(320) 

4)  การงานอาชีพ 0.5(20) 0.5(20) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 5.0(200) 
5)  ภาษาต่างประเทศ                  
·  ภาษาอังกฤษ 2.5(100) 2.5(100) 2.5(100) 2.5(100) 4.0(160) 4.0(160) 18.0(720) 

6) การศึกษาค้นคว้าอิสระ   - 
IS1 IS2  

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

รวมหน่วยกติรายวิชาเพิ่มเติม(คาบ) 7.0(280) 5.5(220) 7.5(300) 7.0(280) 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/เพ่ือสังคม 

15 
      IS 3 IS 3   

และสาธารณประโยชน์   15 15 15 15 15 90 
รวมหน่วยกิตทั้งสิ้น (คาบ) 15.0(655) 14.5(635) 16.5(715) 15.5(675) 14.5(635) 14.0(615) 90.0 (3,930) 

 



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 9 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564-2566 

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-3 

            
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. 

วิชาพื้นฐาน จ านวน 8.0 หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน จ านวน 7.5 หน่วยกิต 
ท 32101 ภาษาไทย 3 1.0 2 ท 32102 ภาษาไทย 4 1.0 2 
ค 32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0 2 ค 32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0 2 
ว 32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0 2 ว 32103 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0 2 
ว 32102 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว 32104 วิทยาการค านวณ 2 0.5 1 
ส 32101 สังคมศึกษา 2 1.0 2 ส 32103 สังคมศึกษา 3 1.0 2 
ส 32102 ประวัติศาสตร์ 2 1.0 2 ส 32104 พระพุทธศาสนา 3 0.5 1 
พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 1 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 
ศ 32101 ศิลปะ 3 0.5 1 ศ 32102 ศิลปะ 4 0.5 1 

อ 32101 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3  
  

1.5 3 อ 32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.5 3 

วิชาเพิ่มเติม จ านวน  10.5 หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม จ านวน  10.5 หน่วยกิต 

ค 32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2.0 4 
ค 

32202 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  4 2.0 4 

ว 32201 ฟิสิกส์ เพ่ิมเติม 3 2.0 4 ว 32202 ฟิสิกส์ เพ่ิมเติม 4 2.0 4 
ว 32221 เคมีเพ่ิมเติม 3 1.5 3 ว 32222 เคมีเพ่ิมเติม 4 1.5 3 
ว 32241 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 3 1.5 3 ว 32242 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 4 1.5 3 
ว 32281 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 0.5 1 ว 32282 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 0.5 1 
ว 32291 เทคโนโลยีสร้างเสริม 3 0.5 1 ว 32292 เทคโนโลยีสร้างเสริม 4 0.5 1 
ง 30295 อาชีพ 1 1.0 2 ง 30296 อาชีพ 2 1.0 2 
อ 32201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 0.5 1 อ 32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 0.5 1 
I 30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 2 I 30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 2 

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

รวมทั้งสิ้น 18.5 40 รวมทั้งสิ้น 18.0 39 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564-2566 

แผนการเรียน คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 

            ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. 

วิชาพื้นฐาน จ านวน 8.0 หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน จ านวน 7.5 หน่วยกิต  
ท 32101 ภาษาไทย 3 1.0 2 ท 32102 ภาษาไทย 4 1.0 2 
ค 32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0 2 ค 32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0 2 
ว 32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0 2 ว 32103 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0 2 
ว 32102 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว 32104 วิทยาการค านวณ 2 0.5 1 
ส 32101 สังคมศึกษา 2 1.0 2 ส 32103 สังคมศึกษา 3 1.0 2 
ส 32102 ประวัติศาสตร์ 2 1.0 2 ส 32104 พระพุทธศาสนา 3 0.5 1 
พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 1 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 
ศ 32101 ศิลปะ 3 0.5 1 ศ 32102 ศิลปะ 4 0.5 1 
อ 32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3  1.5 3 อ 32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.5 3 
วิชาเพิ่มเติม จ านวน 8.5 หน่วยกิต  วิชาเพิ่มเติม จ านวน 8.0หน่วยกิต 
ค 32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2.0 4 ค 32202 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  4 2.0 4 
ว 32291 เทคโนโลยีสร้างเสริม 3 0.5 1 ว 32292 เทคโนโลยีสร้างเสริม 4 0.5 1 
ส 30285 อาเซียนศึกษา 0.5 1 ง 30296 อาชีพ 2 1.0 2 

ง 30295 อาชีพ 1 1.0 2 อ 32202 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 4 

0.5 1 

อ 32201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 0.5 1 อ 32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.5 3 
อ 32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.5 3 อ 32206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 1.5 3 

อ 32205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1.5 3 I 30202 
การสื่อสารและการ
น าเสนอ 

1.0 2 

I 30201 
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ 

1.0 2 
 

      

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

รวมทั้งสิ้น 16.5 36 รวมทั้งสิ้น 15.5 34 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564-2566 

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 

            
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. 

วิชาพื้นฐาน จ านวน 8.0 หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน จ านวน 7.5 หน่วยกิต 
ท 32101 ภาษาไทย 3 1.0 2 ท 32102 ภาษาไทย 4 1.0 2 
ค 32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0 2 ค 32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0 2 
ว 32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0 2 ว 32103 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0 2 
ว 32102 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว 32104 วิทยาการค านวณ 2 0.5 1 
ส 32101 สังคมศึกษา 2 1.0 2 ส 32103 สังคมศึกษา 3 1.0 2 
ส 32102 ประวัติศาสตร์ 2 1.0 2 ส 32104 พระพุทธศาสนา 3 0.5 1 
พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 1 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 
ศ 32101 ศิลปะ 3 0.5 1 ศ 32102 ศิลปะ 4 0.5 1 
อ 32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3  1.5 3 อ 32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.5 3 
วิชาเพิ่มเติม จ านวน 9.5 หน่วยกิต  วิชาเพิ่มเติม จ านวน 9.0 หน่วยกิต 
ว 32291 เทคโนโลยีสร้างเสริม 3 0.5 1 ว 32292 เทคโนโลยีสร้างเสริม 4 0.5 1 
ส 30285 อาเซียนศึกษา   0.5 1 ง 30296 อาชีพ 2     1.0 2 
ง 30295 อาชีพ 1     1.0 2 อ 32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 0.5 1 
อ 32201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 0.5 1 อ 32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.5 3 
อ 32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.5 3 อ 32206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 1.5 3 
อ 32205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1.5 3 ญ 32202 ภาษาญ่ีปุ่น 4   2.0 4 
ญ 32201 ภาษาญ่ีปุ่น 3   2.0 4 ญ 32204 เสริมทักษะภาษญ่ีปุ่น 4 1.0 2 
ญ 32203 เสริมทักษะภาษาญ่ีปุ่น 3 1.0 2 I 30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 2 

I 30201 
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ 

1.0 2         

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

รวมทั้งสิ้น 17.5 38 รวมทั้งสิ้น 16.5 36 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564-2566 

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 

            ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. 

วิชาพื้นฐาน จ านวน  8.0 หน่วยกิต     วิชาพื้นฐาน จ านวน  7.5 หน่วยกิต     
ท 32101 ภาษาไทย 3 1.0 2 ท 32102 ภาษาไทย 4 1.0 2 
ค 32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0 2 ค 32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0 2 
ว 32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0 2 ว 32103 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0 2 
ว 32102 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว 32104 วิทยาการค านวณ 2 0.5 1 
ส 32101 สังคมศึกษา 2 1.0 2 ส 32103 สังคมศึกษา 3 1.0 2 
ส 32102 ประวัติศาสตร์ 2 1.0 2 ส 32104 พระพุทธศาสนา 3 0.5 1 
พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 1 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 
ศ 32101 ศิลปะ 3 0.5 1 ศ 32102 ศิลปะ 4 0.5 1 
อ 32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3  1.5 3 อ 32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.5 3 
วิชาเพิ่มเติม จ านวน  9.5 หน่วยกิต     วิชาเพิ่มเติม จ านวน  9.0 หน่วยกิต     
ว 32291 เทคโนโลยีสร้างเสริม 3 0.5 1 ว 32292 เทคโนโลยีสร้างเสริม 4 0.5 1 
ส 30285 อาเซียนศึกษา   0.5 1 ง 30296 อาชีพ 2     1.0 2 
ง 30295 อาชีพ 1     1.0 2 อ 32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 0.5 1 
อ 32201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 0.5 1 อ 32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.5 3 
อ 32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.5 3 อ 32206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 1.5 3 
อ 32205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1.5 3 ฝ 32202 ภาษาฝรัง่เศส 4   1.5 3 
ฝ 32201 ภาษาฝรัง่เศส 3   1.5 3 ฝ 32204 เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 4 1.5 3 
ฝ 32203 เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 1.5 3 I 30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 2 

I 30201 
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ 

1.0 2 
 

      

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

รวมทั้งสิ้น 17.5 38 รวมทั้งสิ้น 16.5 36 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564-2566 

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6-7 

            ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. 

วิชาพื้นฐาน จ านวน  8.0 หน่วยกิต     วิชาพื้นฐาน จ านวน  7.5 หน่วยกิต     
ท 32101 ภาษาไทย 3 1.0 2 ท 32102 ภาษาไทย 4 1.0 2 
ค 32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0 2 ค 32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0 2 
ว 32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0 2 ว 32103 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0 2 
ว 32102 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว 32104 วิทยาการค านวณ 2 0.5 1 
ส 32101 สังคมศึกษา 2 1.0 2 ส 32103 สังคมศึกษา 3 1.0 2 
ส 32102 ประวัติศาสตร์ 2 1.0 2 ส 32104 พระพุทธศาสนา 3 0.5 1 
พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 1 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 
ศ 32101 ศิลปะ 3 0.5 1 ศ 32102 ศิลปะ 4 0.5 1 
อ 32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3  1.5 3 อ 32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.5 3 
วิชาเพิ่มเติม จ านวน  9.5 หน่วยกิต     วิชาเพิ่มเติม จ านวน  9.0 หน่วยกิต 
ว 32291 เทคโนโลยีสร้างเสริม 3 0.5 1 ว 32292 เทคโนโลยีสร้างเสริม 4 0.5 1 
ส 30285 อาเซียนศึกษา   0.5 1 ง 30296 อาชีพ 2     1.0 2 
ง 30295 อาชีพ 1     1.0 2 อ 32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 0.5 1 
อ 32201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 0.5 1 อ 32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.5 3 
อ 32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.5 3 อ 32206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 1.5 3 
อ 32205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1.5 3 จ 32202 ภาษาจีน 4     2.0 4 
จ 32201 ภาษาจีน 3 2.0 4 จ 32204 เสริมทักษะภาษจีน 4 1.0 2 
จ 32203 เสริมทักษะภาษาจีน 3 1.0 2 I 30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 2 

I 30201 
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ 

1.0 2         

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

รวมทั้งสิ้น 17.5 38 รวมทั้งสิ้น 16.5 36 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564-2566 

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ธุรกิจ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 

            ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. 

วิชาพื้นฐาน จ านวน 8.0 หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน จ านวน 7.5 หน่วยกิต 
ท 32101 ภาษาไทย 3 1.0 2 ท 32102 ภาษาไทย 4 1.0 2 
ค 32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0 2 ค 32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0 2 
ว 32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0 2 ว 32103 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0 2 
ว 32102 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว 32104 วิทยาการค านวณ 2 0.5 1 
ส 32101 สังคมศึกษา 2 1.0 2 ส 32103 สังคมศึกษา 3 1.0 2 
ส 32102 ประวัติศาสตร์ 2 1.0 2 ส 32104 พระพุทธศาสนา 3 0.5 1 
พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 1 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 
ศ 32101 ศิลปะ 3 0.5 1 ศ 32102 ศิลปะ 4 0.5 1 
อ 32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3  1.5 3 อ 32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.5 3 
วิชาเพิ่มเติม จ านวน  8.5 หน่วยกิต     วิชาเพิ่มเติม จ านวน  8.0 หน่วยกิต     
ว 32291 เทคโนโลยีสร้างเสริม 3 0.5 1 ว 32292 เทคโนโลยีสร้างเสริม 4 0.5 1 
ส 30285 อาเซียนศึกษา   0.5 1 ง 30296 อาชีพ 2     1.0 2 
ง 30295 อาชีพ 1     1.0 2 ง 30265 การผลิตเครื่องด่ืม   1.5 3 
ง 30267 ระบบบริหารจัดการ 1.5 3 ง 30266 งานประชาสัมพันธ์ 1.5 3 
ง 30294 การจัดดอกไม้   1.5 3 อ 32206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 0.5 1 
อ 32201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 0.5 1 อ 32212 เสริมทักษะอ่าน-เขียน 4 1.0 2 
อ 32211 เสริมทักษะอ่าน-เขียน 3 1.0 2 อ 32204 เสริมทักษะฟัง-พูด 4 1.0 2 
อ 32213 เสริมทักษะฟัง-พูด 3 1.0 2 I 30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 2 

I 30201 
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ 

1.0 2         

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

รวมทั้งสิ้น 16.5 36 รวมทั้งสิ้น 15.5 34 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564-2566 
แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 

            ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช.ม. 

วิชาพื้นฐาน จ านวน 8.0 หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน จ านวน 7.5 หน่วยกิต 
ท 32101 ภาษาไทย 3 1.0 2 ท 32102 ภาษาไทย 4 1.0 2 
ค 32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0 2 ค 32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0 2 
ว 32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0 2 ว 32103 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0 2 
ว 32102 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว 32104 วิทยาการค านวณ 2 0.5 1 
ส 32101 สังคมศึกษา 2 1.0 2 ส 32103 สังคมศึกษา 3 1.0 2 
ส 32102 ประวัติศาสตร์ 2 1.0 2 ส 32104 พระพุทธศาสนา 3 0.5 1 
พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 1 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 
ศ 32101 ศิลปะ 3 0.5 1 ศ 32102 ศิลปะ 4 0.5 1 
อ 32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3  1.5 3 อ 32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.5 3 
วิชาเพิ่มเติม จ านวน 7.5 หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม จ านวน 8.0 หน่วยกิต 
ท 32205 วรรณคดีมรดก   1.0 2 ท 32207 ภาษาไทยเพ่ือการแสดง 1.0 2 
ท 32206 สืบสานวรรณศิลป ์   1.0 2 ท 32208 วรรณกรรมปจัจุบัน 1.0 2 
ว 32291 เทคโนโลยีสร้างเสริม 3 0.5 1 ว 32292 เทคโนโลยีสร้างเสริม 4 0.5 1 
ส 30282 เหตุการณ์ปัจจุบัน   1.0 2 ส 30202 ศาสนาเปรียบเทียบ 1.0 2 
ส 30285 อาเซียนศึกษา   0.5 1 ง 30296 อาชีพ 2     1.0 2 
ง 30295 อาชีพ 1     1.0 2 อ 32206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 0.5 1 
อ 32201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 0.5 1 อ 32212 เสริมทักษะอ่าน-เขียน 4 1.0 2 
อ 32211 เสริมทักษะอ่าน-เขียน 3 1.0 2 อ 32214 เสริมทักษะฟัง-พูด 4 1.0 2 
อ 32213 เสริมทักษะฟัง-พูด 3 1.0 2 I 30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 2 

I 30201 
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ 

1.0 2 
 

          

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

รวมทั้งสิ้น 15.5 36 รวมทั้งสิ้น 15.5 34 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 

1. ชื่อรายวิชา  ภาษาไทย 4               รหัสวิชา  ท32102 
จ านวนชั่วโมง  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน   จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1-9 
ครูผู้สอน นางพิศมัย   สารผล , นางสาวดาริณี  สุขชัย  

 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
 ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและ 

วรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการพูดโน้มน้าว การเลือกเรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดในโอกาสต่าง 
ๆ การศึกษาธรรมชาติของภาษา ลักษณะของภาษา วิเคราะห์ วิจารณ์ และสังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทยศาสตร์สงเคราะห์ โคลนติดล้อ ท่องจ าและบอกคุณค่า
บทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 ใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต กระบวนการ
เขียนเพื่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟังและดู และพูดแสดง
ความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย  
การเปล่ียนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็น
คุณค่าน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนภาษากระบวนการเรียนรู้
ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความรู้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การพูดและการดู มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  
 
 

3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ท 1.1 ม.4-6/1   ม.4-6/3   ม.4-6/5   ม.4-6/6   ม.4-6/7   ม.4-6/8  
 ท 3.1 ม.4-6/1    ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4   ม.4-6/5   ม.4-6/6 
 ท 4.1 ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/5   ม.4-6/6    
 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  23  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/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
1-6 ท 1.1 ม.4-6/1  

ท 3.1  ม.4-6/1 
          ม.4-6/2 
          ม.4-6/3 
          ม.4-6/4     
          ม.4-6/5 
          ม.4-6/6 
ท 5.1 ม.4-6/1
 ม.4-6/2
 ม.4-6/3
 ม.4-6/4 
         ม.4-6/6 

1. ลิลิตตะเลงพ่าย 
2. การพูดโน้มน้าว 
 

15 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจแบบฝึกหัด
เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย 
- ประเมินการพูด 
โน้มน้าว 
 
 

- หนังสือเรียน
ภาษาไทยระดับ 
ช้ันม.5 
- Google 
classroom 
- ห้องเรียน
ออนไลน์  
วิชาภาษาไทย 

7-9 ท 1.1 ม.4-6/2 
         ม.4-6/3 
         ม.4-6/5 
         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 

3. คัมภีร์ฉันทศาสตร์  
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 

 

10 - ตรวจแบบฝึกหัด 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ 
แพทย์ศาสตร์
สงเคราะห์ 

- หนังสือเรียน
ภาษาไทยระดับ 
ช้ันม.5 
- Google 
classroom 
- ห้องเรียน
ออนไลน์  
วิชาภาษาไทย 
 

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค  20 คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ท 1.1 ม.4-6/1 
ท 3.1  ม.4-6/1-6 
ท 5.1 ม.4-6/1  
         ม.4-6/2  
         ม.4-6/3  
         ม.4-6/4 
         ม.4-6/6 

1. ลิลิตตะเลงพ่าย 
2. การพูดโน้มน้าว 
3. คัมภีร์ฉันทศาสตร์  
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น 
แสดงวิธีท า/เติมค า/อื่น ๆ)  
จ านวน 2 ข้อ 
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4.4  คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
11-14 ท 1.1 ม.4-6/3 

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

4. โคลนติดล้อ 15 - ตรวจแบบฝึกหัด  
เรื่อง โคลนติดล้อ 
- ตรวจ Infographic 
เรื่อง โคลนติดล้อ 
 

- หนังสือเรียน
ภาษาไทย
ระดับช้ัน ม.5 
- Google 
classroom 
- ห้องเรียน
ออนไลน์  
วิชาภาษาไทย 

15-19 ท 4.1 ม.4-6/1-6
  

5. หลักการใช้ภาษา 
6. ลักษณะของภาษา 
7. วัฒนธรรมของ
ภาษา 

10  - ตรวจแบบฝึกหัด  
1. หลักการใช้ภาษา  
2. ลักษณะของภาษา 
3. วัฒนธรรมของภาษา 
 

- หนังสือเรียน
ภาษาไทย
ระดับช้ัน ม.5 
- Google 
classroom 
- ห้องเรียน
ออนไลน์  

4.5  คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 ท 1.1 ม.4-6/1 

         ม.4-6/3 
         ม.4-6/5 
         ม.4-6/6 
         ม.4-6/8 
ท 4.1 ม.4-6/1-6
ท 5.1 ม.4-6/1-4 

4. โคลนติดล้อ 
5. หลักการใช้ภาษา 
6. ลักษณะของภาษา 
7. วัฒนธรรมของภาษา 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 60 ข้อ 

 

           4.6  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
หน่วยการเรียนรู้ 

หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ลิลิตตะเลงพ่าย 
 

ตรวจช้ินงาน บอร์ด
เกมลิลิตตะเลงพ่าย 

ช้ินงาน 1 
 

งานกลุ่ม ก่อนสอบปลายภาค 

โคลนติดล้อ ตรวจ Infographic 
เรื่อง โคลนติดล้อ 

ช้ินงาน 
 

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

 

1. ชื่อรายวิชา  ภาษาเพื่อการแสดง                                                รหัสวิชา ท32207 
 จ านวนชั่วโมงเรียน  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์  40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย                                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/9 
 ครูผู้สอน  นางสาวอุไรวรรณ  สลีอ่อน    

 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
 มีความรู้ความเข้าใจในความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับภาษาเพื่อการแสดง ฝึกการเล่านิทาน การเล่าเรื่องท่ีมีข้อข า 
การเล่าเรื่องขบขัน การเล่าเรื่องต่ืนเต้น ฝึกการพูดบรรยายหรือแนะน าการแสดง ฝึกการท าหน้าท่ีพิธีกรหรือ
โฆษณา ฝึกการละเล่นหรือการแสดงละคร ฝึกแต่งบทท่ีใช้ในกิจกรรมข้างต้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้
ภาษาในกิจกรรมการแสดง  สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสร้างความบันเทิงหรือใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
 
 

3.  ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจในความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับภาษาเพื่อการแสดง 
 2. มีความรู้ความเข้าใจ และใช้ภาษาเพื่อการแสดงได้ 
 3. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเล่าเรื่องท่ีมีข้อข าหรือขบขันได้ 
 4. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเล่าเรื่องต่ืนเต้นได้ 
 5. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถท าหน้าท่ีพิธีกร ผู้ด าเนินรายการได้ 

6. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนและแสดงโฆษณาได้ 
 7. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถฝึกการละเล่นหรือเล่นละครได้ 
 8. น าความรู้และทักษะการใช้ภาษาเพื่อการแสดงต่าง ๆ มาปรับใช้กับตนเองได้ 

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 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 
1-2 1. มีความรู้ความ

เข้าใจในความรู้
ท่ัวไปเกี่ยวกับ
ภาษาเพื่อ       
การแสดง 

1. ความรู้ท่ัวไป 
 
 

10 ใบงาน 
แบบทดสอบ 

-เอกสารประกอบ 
การเรียน 
-powerpoint 

3-4 2. มีความรู้ความ
เข้าใจแลใช้ภาษา
เพื่อการแสดงได้ 

2. เปิดไมค์เล่าเรื่อง  5 ใบงาน 
การน าเสนอผลงาน 

-เอกสารประกอบ 
การเรียน 
-powerpoint 

5-6 3. มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถ
เล่าเรื่องท่ีมีข้อข า
หรือขบขันได้ 

2. เปิดไมค์เล่าเรื่อง  5 ใบงาน 
การน าเสนอผลงาน 

-เอกสารประกอบ 
การเรียน 
-powerpoint 

7-9 4. มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถ
เล่าเรื่องต่ืนเต้นได้ 

2. เปิดไมค์เล่าเรื่อง  5 ใบงาน 
การน าเสนอผลงาน 

-เอกสารประกอบ 
การเรียน 
-powerpoint 

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

 
10 

 

 ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 
1-4 

  หน่วยที่ 1  -  4 20 1. ปรนัย 30 ข้อ  
   (15 คะแนน) 
2. อัตนัย  1 ข้อ (5 คะแนน) 

 
4.4 คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-12 5. มีความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถ
ท าหน้าท่ีพิธีกร ผู้
ด าเนินรายการได้ 

3. ครบเครื่อง
ส่ือสารมวลชน 

5 ใบงาน 
การน าเสนอ 

บทบาทสมมติ 

-เอกสารประกอบ 
การเรียน 
-powerpoint 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

13-14 
 
 
 

6. มีความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถ
เขียนและแสดง
โฆษณาได้ 

3. ครบเครื่อง
ส่ือสารมวลชน 

5 ใบงาน 
การน าเสนอ 

บทบาทสมมติ 

-เอกสารประกอบ 
การเรียน 
-powerpoint 

15-18 
 

7. มีความรู้    
ความเข้าใจและ
สามารถฝึก
การละเล่นหรือ 
เล่นละครได้ 

3. ครบเครื่อง
ส่ือสารมวลชน 

10 ใบงาน 
การน าเสนอ 

บทบาทสมมติ 

-เอกสารประกอบ 
การเรียน 
-powerpoint 

19 8. น าความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษา
เพื่อการแสดง   
ต่าง ๆ มาปรับใช้
กับตนเองได้ 

4. พินิจตนดู 5 - การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
พฤติกรรม 

 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค  30   คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรีนรู ้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 ผลการเรียนรู้ที่ 5-8 3-4 30 ปรนัย 60 ข้อ (30 คะแนน) 

 
 

4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ

ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลการเรียนรู้ที่ 7  
ประเมินค่างานเขียนน าความรู้
ข้อคิดมาปรับใช้กับตนเองได้ 

น าเสนอ 
บทบาทสมมติ 

การ
เขียน 
บทละคร 

1 
 

นักเรียนสร้างสรรค์       
บทละคร และเขียน      
บทละครเพื่อน าเสนอ
บทบาทสมมติหน้าช้ันเรียน 
(10 คะแนน) 

สัปดาห์ท่ี 
19 

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

 

1. ชื่อรายวิชา  วรรณกรรมปัจจุบัน          รหัสวิชา ท 32208 
   จ านวนชั่วโมง  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน            จ านวนหน่วยกิต  1.0  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 
   ครูผู้สอน  นางสาวณัฐนันท์  ปานกูล    
 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
    ศึกษาความรู้ ความหมายและขอบเขตของวรรณกรรมปัจจุบัน วิวัฒนาการของวรรณกรรมปัจจุบัน  การ
อ่าน การวิเคราะห์และการวิจารณ์  วรรณกรรมปัจจุบันประเภทสารคดี นวนิยาย เรื่องส้ัน กวีนิพนธ์ แล้วสามารถ
วิเคราะห์และการวิจารณ์  และน ากระบวนการเขียนวรรณกรรมประเภทต่างๆ มาพัฒนางานเขียน การเตรียมการ
เขียน การก าหนดหัวข้อหรือช่ือเรื่อง รูปแบบ เนื้อหา องค์ประกอบในการเขียน 
          โดยใช้กระบวนการอ่าน การเขียน การแก้ปัญหา กระบวนการคิด การวิเคราะห์และวิจารณ์เพื่อให้เกิดการ
ใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ปลูกฝังนิสัยรักการเขียน และมีมารยาทในการเขียน 
 

3. ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความหมายและขอบเขตของวรรณกรรมปัจจุบัน วิวัฒนาการของวรรณกรรมปัจจุบันได้ 
2. บอกหลักการอ่าน การวิเคราะห์และวิจารณ์ได้ถูกต้อง 
3. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องท่ีอ่านในทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล 
4. อธิบายลักษณะและองค์ประกอบของสารคดี เรื่องส้ัน นวนิยายและกวีนิพนธ์ได้ถูกต้อง 
5. เขียนสารคดี เรื่องส้ัน นวนิยายและกวีนิพนธ์ใช้กระบวนการเขียนได้ถูกต้อง 

     รวมทั้งหมด   5   ผลการเรียนรู้ 
 

4.  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
  4.1  คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
1-4 ผลการเรียนรู้ข้อ

ท่ี 1  
1. บอกความหมายและ
ขอบเขตของวรรณกรรม
ปัจจุบัน วิวัฒนาการของ
วรรณกรรมปัจจุบันได้ 
และกวีนิพนธ์ได้ถูกต้อง 
 

10 -  ใบงาน 
- แบบทดสอบย่อย 

- เอกสารการ
สอนรายวิชา 
วรรณกรรม
ปัจจุบัน 
- ห้องสมุด 
-Google 
classroom 
-Google site 

5-9 ผลการเรียนรู้ข้อ
ท่ี 2 

2.  บอกหลักการอ่ าน 
การวิเคราะห์และวิจารณ์
ได้ถูกต้อง 
 

5 
 

-  ใบงาน 
- แบบทดสอบย่อย 

-เอกสารการ
สอนรายวิชา 
วรรณกรรม
ปัจจุบัน 
- ห้องสมุด 
-Google 
classroom 

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค   20   คะแนน 

 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ผลการเรียนรู้ข้อ ท่ี 
1-2 

1. บอกความหมายและ
ขอบเขตของวรรณกรรม
ปัจจุบัน วิวัฒนาการของ
วรรณกรรมปัจจุบันได้ 
2. บอกหลักการอ่าน การ
วิเคราะห์และวิจารณ์ได้
ถูกต้อง 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน  
30 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย   
จ านวน 1 ข้อ 
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4.4  คะแนนหลังกลางภาค    25     คะแนน 

 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมนิ 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
11-17 ผลการเรียนรู้ข้อ ท่ี 

3-4 
3. วิเคราะห์และวิจารณ์
เรื่องท่ีอ่านในทุกๆ ด้าน
อย่างมีเหตุผล 
4. อธิบายลักษณะและ
องค์ประกอบของสารคดี 
เรื่องส้ัน นวนิยายและกวี
นิพนธไ์ด้ถูกต้อง 
 

5 

 

-  ใบงาน 
- แบบทดสอบย่อย 

- เอกสารการ
สอนรายวิชา 
วรรณกรรม
ปัจจุบนั 
- ห้องสมุด 
-Google 
classroom 
- Google 
site 

18-19 ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 5 5. เขียนสารคดี เรื่องส้ัน 
นวนิยายและกวีนิพนธ์ใช้
กระบวนการ เขียน ไ ด้
ถูกต้อง 
 

10 

 

-  ใบงาน 
- แบบทดสอบย่อย 

- เอกสารการ
สอนรายวิชา 
วรรณกรรม
ปัจจุบัน 
- ห้องสมุด 
- Google 
classroom 
- Google 
site 

 
4.5  คะแนนสอบปลายภาค   30   คะแนน 

 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ผลการเรียนรู้ข้อท่ี  
3-5 

3. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องท่ี
อ่านในทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล 
4. อธิบายลักษณะและ
องค์ประกอบของสารคดี เรื่อง
ส้ัน นวนิยายและกวีนิพนธ์ได้
ถูกต้อง 
 
5. เขียนสารคดี เรื่องส้ัน นว
นิยายและกวีนิพนธ์ใช้
กระบวนการเขียนได้ถูกต้อง 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน  60 ข้อ 
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          4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 
หน่วยการเรียนรู้ 

หรือสาระการเรียนรู้/
ผลการเรียนรู้ หรือผล
การเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะประเภท จ านวน
ชิ้นงาน 

 
1. บอกความหมาย
และขอบเขตของ
วรรณกรรมปัจจุบัน 
วิวัฒนาการของ
วรรณกรรมปัจจุบันได้ 
2. บอกหลักการอ่าน 
การวิเคราะห์และ
วิจารณ์ได้ถูกต้อง 
3. วิเคราะห์และ
วิจารณ์เรื่องท่ีอ่านใน
ทุกๆ ด้านอย่างมี
เหตุผล 
4. อธิบายลักษณะและ
องค์ประกอบของสาร
คดี เรื่องส้ัน นวนิยาย
และกวีนิพนธไ์ด้ถูกต้อง 
5. เขียนสารคดี เรื่อง
ส้ัน นวนิยายและกวี
นิพนธ์ใช้กระบวนการ
เขียนได้ถูกต้อง 
 

- ตรวจช้ินงาน  
- เขียนรายงานจาก
การศึกษาค้นคว้า 
- ตรวจสมุดบันทึก 
- ประเมินใบงาน 
 
 

- ช้ินงาน 
(รายงาน)  
- ใบงาน 
- งานท่ีจัดท าด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- แบบฝึกหัด 

1 
 

 

- งานกลุ่ม
คื อ ง า น ท่ี
จัดท าด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ก่อนสอบปลาย
ภาค 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
1.  ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 4             รหัสวิชา ค32102  

จ านวนชั่วโมง  2  ชั่วโมง/สัปดาห์    40 ชั่วโมง/ภาคเรียน      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      
ครูผู้สอน     นางศิรินทร์   เอี่ยมเจริญ , นางสาวสุภาวดี แรกต้ัง   , นางสาวดลณัชฐ์ มนต์ศรัณย์  

               นางสาวภิดาพรรธน์  เกษมสมิทธิพงศ์ และนางสาววราภรณ์  ดับทุกข์  
2. ค าอธิบายรายวิชา    

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะการแก้ปัญหา จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ/กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

ล าดับและอนุกรม  ล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 
  ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ดอกเบ้ีย มูลค่าของเงิน ค่ารายงวด 

โดยน าความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม   มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ   และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม    ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน      เช่ือมโยง
ความรู้ต่างๆในวิชาคณิตศาสตร์และความรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆและมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถท างานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมี
วิจารณญาณ มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน  
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

   ค 1.2  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
                     ม.5/2  เข้าใจและน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช้ 
           ค 1.3    ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาท่ีก าหนดให้ 

           ม.5/1  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับดอกเบ้ียและมูลค่าของเงินในการแก้ปัญหา  
รวม  2  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1  คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10  ค 1.2 ม.5/2    เรื่องล าดับและอนุกรม 
-ล าดับเลขคณิต 
-ล าดับเรขาคณิต 
 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

   จ านวน  20  ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น 

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

 
4.4  คะแนนหลังสอบกลางภาค  25  คะแนน 

 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 – 4  ค 1.2 ม.5/ ล าดับเลขคณิต 10 แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 

ใบความรู้ 

5 – 9  ค 1.2 ม.5/2   ล าดับเรขาคณิต 15 แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 

ใบความรู้ 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
11 – 12  ค 1.2 ม.5/2 อนุกรมเลขคณิต 10 แบบฝึกหัด 

แบบทดสอบ 
ใบความรู้ 

13 – 14  ค 1.2 ม.5/2 อนุกรมเรขาคณิต 10 แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 

ใบความรู้ 

15 – 19 ค 1.3 ม.5/1 เรื่องดอกเบ้ียและมูลค่า 
ของเงิน 
- ดอกเบ้ีย  
- มูลค่าของเงิน 
- ค่ารายงวด 

5 แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 

ใบความรู้ 
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4.5  คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ค 1.2 ม.5/2 
ค 1.3 ม.5/1 

- อนุกรมเลขคณิต 
- อนุกรมเรขาคณิต 
- เรื่องดอกเบ้ียและ

มูลค่าของเงิน 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

   จ านวน  24  ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น 

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

  

 
4.6 ชิ้นงาน  สรุปเนื้อหาเร่ืองล าดับและอนุกรม ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ

ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

        - ล าดับและอนุกรม 

        - ดอกเบ้ียและมูลค่าของเงิน 

 

1. ความถูกต้อง 
2. ความน่าสนใจ 
3. ความคิด
สร้างสรรค์ 

งานเด่ียว  1  สัปดาห์ ท่ี 17 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
1. ชื่อรายวิชา    คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4     รหัสวิชา   ค32202 
    จ านวนชั่วโมงเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์   80 ช่ัวโมง/ภาคเรียน   จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1–4 
    ครูผู้สอน นางสาวสุภาวดี  แรกต้ัง, นายสมพงษ์  อ าพันเสน          
        
2. ค าอธิบายรายวิชา   

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ   และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง  
 เมทริกซ์  เมทริกซ์และเมทริกซ์สลับเปล่ียน  การบวกเมทริกซ์  การคูณเมทริกซ์กับจ านวนจริง  การคูณ
ระหว่างเมทริกซ์  ดีเทอร์มิแนนต์  เมทริกซ์ผกผัน  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ 
 เวกเตอร์  เวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์  การบวก  การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วย สเกลาร์  ผลคูณ
เชิงสเกลาร์  ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 
 จ านวนเชิงซ้อน  จ านวนเชิงซ้อนและสมบัติของจ านวนเชิงซ้อน  จ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว  รากท่ี n 
ของจ านวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจ านวนนับท่ีมากกว่า 1    สมการพหุนามตัวแปรเดียว 
 โดยการจัดกิจกรรม  จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้าและค้นพบ
ด้วยตนเอง  ด้วยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุปและรายงานเพื่อพฒันาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ  
การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  การน าเสนอ    การเช่ือมโยง
ความรู้  มีความคิดรวบยอด  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบวินัย  มีความ
รับผิดชอบ  มีความเช่ือมั่นในตนเอง  ตระหนักเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  

3.  ผลการเรียนรู้ 
1.  เข้าใจความหมาย  หาผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ์  การคูณเมทริกซ์กับจ านวนจริง  การคูณระหว่าง                         
    เมทริกซ์ และหาเมทริกซ์สลับเปล่ียน  หาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ n × n  เมื่อ n เป็นจ านวนนับท่ี    
    ไม่เกินสาม 

 2.  หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ 2 × 2 
3.  แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผันและการด าเนินการตามแถว 
4.  หาผลลัพธ์ของการบวก  การลบเวกเตอร์  การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์  หาผลคูณเชิงสเกลาร์  
    และผลคูณเชิงเวกเตอร์ 
5.  น าความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา 

 6.  เข้าใจจ านวนเชิงซ้อนและใช้สมบัติของจ านวนเชิงซ้อนในการแก้ปัญหา 
 7.  หารากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจ านวนนับท่ีมากกว่า 1 

8.  แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไม่เกินส่ี ท่ีมีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม และน าไปใช้ในการ 
    แก้ปัญหา 
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

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

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

 

4.2  คะแนนก่อนสอบกลางภาค    25    คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 -- 3 ข้อท่ี 1 เมทริกซ์   10 
 

-แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

 

4 ข้อท่ี 2 เมทริกซ์   5 
 

-แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

 

5 ข้อท่ี 3 เมทริกซ์   5 -แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

 

6 -- 9 ข้อท่ี 4 เวกเตอร์ 5 -แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

 

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค    20    คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ข้อท่ี 1 
ข้อท่ี 2 
ข้อท่ี 3 
ข้อท่ี 4 

- เมทริกซ์  
- เวกเตอร์  

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

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

 

4.4  คะแนนหลังสอบกลางภาค    25    คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11    ข้อท่ี 5 เวกเตอร์ 5 -แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

 

12 – 17     ข้อท่ี 6 จ านวนเชิงซ้อน 10 -แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

 

18    ข้อท่ี 7 จ านวนเชิงซ้อน 5 -แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

 

19  ข้อท่ี 8 จ านวนเชิงซ้อน 5 -แบบฝึกหัด  
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค    30    คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ข้อท่ี 5 
ข้อท่ี 6 
ข้อท่ี 7 
ข้อท่ี 8 

- เวกเตอร์ 
- จ านวนเชิงซ้อน 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ       
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
 

              
         4.6 ชิ้นงาน     เกมคณิตศาสตร์ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

- เมทริกซ์ 
- เวกเตอร์ในสามมิติ 
- จ านวนเชิงซ้อน 

1. ความถูกต้อง
ของเนื้อหา 
2. ความน่าสนใจ 
3. ความคิด
สร้างสรรค์ 

งานกลุ่ม 
2 – 3 คน 

1  สัปดาห์ท่ี 17 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1.ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 4      รหัสวิชา ว 32103  
   จ านวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน          จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-9 
   ครูผู้สอน นายไพศาล อรุณศรีพิมาน,นางสาวสิรลักษณ์ เพ็ชรศิริ,นายนรุตม์  อัฐนาค 

  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัลยาณี บุญทรัพย์ 
2.ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์ และแปลความหมายของปริมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนท่ี ระยะทาง การกระจัด 
อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง ลักษณะของแรง การหาแรงลัพธ์ กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน การเคล่ือนท่ีแบบ
โพรเจกไทล์ การเคล่ือนท่ีแบบวงกลมและปริมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม แรงสู่ศูนย์กลาง ความเร่ง
สู่ศูนย์กลาง การประยุกต์ใช้ความรู้การเคล่ือนท่ีแบบวงกลมในการอธิบายการเคล่ือนท่ีของรถบนถนนโค้ง การ
แกว่งของวัตถุติดปลายเชือก การส่ันของวัตถุติดปลายสปริง แรงโน้มถ่วงและสนามโน้มถ่วง การเคล่ือนท่ีของวัตถุ
ในสนามโน้มถ่วงของโลก ประโยชน์จากสนามโน้มถ่วง แรงไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า ผลของสนามไฟฟ้าต่ออนุภาคท่ีมี
ประจุไฟฟ้า ประโยชน์จากสนามไฟฟ้า แรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก ผลของสนามแม่เหล็กต่ออนุภาคท่ีมีประจุ
ไฟฟ้า ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวน าท่ีมีกระแสไฟฟ้า ประโยชน์จากสนามแม่ เหล็ก แรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม แรง
นิวเคลียร์อย่างอ่อน พลังงานในชีวิตประจ าวัน พลังงานทดแทนประเภทส้ินเปลือง พลังงานทดแทนประเภท
หมุนเวียน ไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานนิวเคลียร์ฟิชชัน พลังงานนิวเคลียร์
ฟิวชัน เทคโนโลยีด้านพลังงาน คล่ืนกล ส่วนประกอบของคล่ืนกล อัตราเร็วของคล่ืน สมบัติของคล่ืน เสียง สมบัติ
ของเสียง ระดับเสียง ความเข้มเสียง หูกับการได้ยิน บีต ดอปเพลอร์ ความถี่ธรรมชาติและการส่ันพ้อง การน า
ความรู้เรื่องเสียงไปใช้ประโยชน์ แสง ตากับการมองเห็น การผสมแสงสี การผสมสารสี และการใช้ประโยชน์ การ
บอดสี คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์ของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม
ระยะไกล การใช้คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่ือสารข้อมูล สัญญาณแอนะล็อก และสัญญาณดิจิทัล 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย และการสรุปผล   
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ว 2.3 ม.5/3 - 12 
    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 

 4.2คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 
 
สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1-3 ว 2.3 ม.5/3 -ปรากฏการณ์ของคล่ืนกล 10 -แบบทดสอบ 

-แบบฝึกหัด 
-หนังสือเรียน 
-สไลด์ 

4-6 ว 2.3 ม.5/4-6 -เสียง 10 -แบบทดสอบ -หนังสือเรียน 
-สไลด์ 

7-9 ว 2.3 ม.5/7-8 -เสียง 5 -แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

-หนังสือเรียน 
-สไลด์ 

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 ว 2.3 ม.

5/3-8 
-ปรากฏการณ์ของ
คล่ืน 
-เสียง 

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 ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
11-13 ว 2.3 ม.5/9-10 -แสงสี 15 -แบบทดสอบ 

-แบบฝึกหัด 
-หนังสือเรียน 
-สไลด์ 

14-19 ว 2.3 ม.5/11-12 -คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 10 -แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

-หนังสือเรียน 
-สไลด์ 
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ว 2.3 ม.5/9-
12 

-แสงสี 
-คล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า 

30  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน40 ข้อ 

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

2 ข้อ 
       
   4.6 ชิ้นงาน แผนผังจ าลองระบบต่างๆของร่างกาย 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ

ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

13-15 ประเมิน
ช้ินงาน 

แบบจ าลอง 1 ช้ิน/กลุ่ม - สัปดาห์ท่ี 15 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1. ชื่อรายวิชา วิทยาการค านวณ 2     รหัสวิชา ว32104 
 จ านวนชั่วโมงเรียน 1ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/9  
 ครูผู้สอน นางสาววิลาสินี โกศิลป์สุข , นางสาวปิยธิดา แพงหอม , นายศิวานนท์ ค าชนะ 
2. ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่ือดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการด าเนินชีวิต เทคโนโลยี
การจัดการข้อมูล ข้อมูล ฐานข้อมูล คลังข้อมูล การท าเหมืองข้อมูล ประมวลผลข้อมูล วิทยาการข้อมูล ข้อมูล
ขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–
based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และน าเสนอผ่าน
การท ากิจกรรมโครงงาน  

เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถน าเอาแนวคิด
เชิงค านวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้        
           เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่ือดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เพื่อรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อื่นมาประยุกต์ใช้สร้างความรู้ใหม่ มี
การน าความรู้ด้าน IOT (Internet of Things) มาปรับใช้ในโครงงาน เข้าใจการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมีผล
ต่อการดาเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และ ใช้อย่างปลอดภัยมีจริยธรรม ตลอดจนนาความรู้ความเข้าใจใน
วิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการ
คิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการส่ือสาร และความสามารถในการ
ตัดสินใจ และเป็นผู้ท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ 
3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ว4.2 ม.5/1  
   รวมทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 
1-3 ว 4.2 ม.5/1 

 
 

1. รู้จักกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2. ส่ือดิจิทัล และเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการด าเนินชีวิต 

10 
 
 

- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
ย่อย 

- PowerPoint 
- หนังสือเรียน 
- Google 
Classroom 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์
Google Site 
 
 

4-5 ว 4.2 ม.5/1 3. การจัดการและเพิ่มมูลค่า
ให้กับข้อมลู 

10 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
ย่อย 

- PowerPoint 
- หนังสือเรียน 
- Google 
Classroom 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์
Google Site 
 
 

6-9 ว 4.2 ม.5/1 4. การวิเคราะห์และแก้ปัญหา
ตามกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม 

5 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
ย่อย 

- PowerPoint 
- หนังสือเรียน 
- Google 
Classroom 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์
Google Site 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 ว4.2 ม.5/1 1. รู้จักกับวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
2. ส่ือดิจิทัล และเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการด าเนินชีวิต 
3. การจัดการและเพิ่มมูลค่า
ให้กับข้อมูล 
4. การวิเคราะห์และแก้ปัญหา
ตามกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม 
 

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 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 
 
 
 
 
 
 

ว 4.2 ม.5/1 5. เทคโนโลยีกับการพัฒนา 
6. นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่า
ให้กับสินค้าหรือบริการ 
 

10 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
ย่อย 

- PowerPoint 
- หนังสือเรียน 
- Google 
Classroom 
- ห้องเรียนออนไลน ์
Google Site 
 

14-15 ว 4.2 ม.5/1 7. IOT (Internet of Things) 10 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
ย่อย 

- PowerPoint 
- หนังสือเรียน 
- Google 
Classroom 
- ห้องเรียนออนไลน ์
Google Site 
- Tinkercad 
 

16-19 
 
 

ว4.2 ม.5/1 8. กรณีศึกษา 
 

5 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
ย่อย 

- PowerPoint 
- หนังสือเรียน 
- Google 
Classroom 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 - ห้องเรียนออนไลน ์
Google Site 
 

 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 ว4.2 ม.

5/1 
5. เทคโนโลยีกับการพัฒนา 

6. นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าให้กับ
สินค้าหรือบริการ 

7. IOT (Internet of Things) 
8. กรณีศึกษา 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

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

 
 
4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน  

  - 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 
1.ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ เพิ่มเติม 4      รหัสวิชา ว 32202  
   จ านวนชั่วโมง 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 80 ช่ัวโมง/ภาคเรียน          จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-3 
   ครูผู้สอน นายนรุตม์  อัฐนาค 
2.ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการเกิดเสียง การเคล่ือนท่ีของเสียง การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเล้ียวเบน ของ
คล่ืนเสียง การได้ยินเสียง ความเข้มเสียง คุณภาพเสียง มลพิษทางเสียง คล่ืนนิ่งของเสียง การส่ันพ้อง ของเสียง 
การเกิดบีต ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คล่ืนกระแทกของเสียง ธรรมชาติของไฟฟ้าสถิต การเหนี่ยว น า ไฟฟ้าสถิต 
กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ ความจุและพลังงานสะสมในตัวเก็บ ประจุ การต่อตัวเก็บ
ประจุ กระแสไฟฟ้าในลวดตัวน า กฎของโอห์ม สภาพต้านทาน การต่อตัวต้านทาน อีเอ็มเอฟของแหล่งก าเนิดไฟฟ้า
กระแสตรง พลังงานไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้า การต่อแบตเตอรี่ การวิเคราะห์วงจร ไฟฟ้ากระแสตรง การเปล่ียนพลังงาน
ทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า และเทคโนโลยีด้านพลังงาน 

โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมท้ังทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน า ความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยา ศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ี
เหมาะสม 
3.ผลการเรียนรู้ 

 1.อธิบายการเกิดเสียง การเคล่ือนท่ีของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคล่ืนการกระจัดของอนุภาคกับคล่ืน
ความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศท่ีขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสการสะท้อน 
การหักเห การแทรกสอด การเล้ียวเบน ของคล่ืนเสียง รวมท้ังค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 2. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง 
 รวมท้ังค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 3. ทดลอง และอธิบายการเกิดการส่ันพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมท้ังสังเกตและ 
อธิบายการเกิดบีต คล่ืนนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คล่ืนกระแทกของเสียง ค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
และน า ความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 4. ทดลอง และอธิบายการท า วัตถุท่ีเป็นกลางทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกันและการ 
เหนี่ยวน า ไฟฟ้าสถิต 

 5. อธิบาย และค านวณแรงไฟฟ้าตามกฎของคูลอมบ์ 
 6. อธิบาย และค านวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าท่ีกระท า กับอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าท่ีอยู่ในสนาม 

ไฟฟ้า รวมท้ังหาสนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์ 
 7. อธิบาย และค านวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และ ความต่างศักย์ระหว่างสองต าแหน่งใด ๆ 
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 8. อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่างศักย์ และความจุของ
ตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล รวมท้ังค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 9. น าความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด และปรากฏการณ์ 
ในชีวิตประจ าวัน 

 10. อธิบายการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน า ความสัมพันธ์ระหว่าง 
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวน า กับความเร็วลอยเล่ือนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในลวดตัวน า 
และพื้นท่ีหน้าตัดของลวดตัวน า และค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 11. ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาว
พื้นท่ีหน้าตัด และสภาพต้านทานของตัวน า โลหะท่ีอุณหภูมิคงตัว และค านวณปริมาณต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ัง 
อธิบายและค านวณความต้านทานสมมูลเมื่อน า ตัวต้านทานมาต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน 
 12. ทดลอง อธิบาย และค านวณอีเอ็มเอฟของแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง รวมท้ังอธิบายและค านวณ
พลังงานไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้า 
 13. ทดลอง และค านวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน รวมท้ังค านวณ
ปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่และตัวต้านทาน 
 14. อธิบายการเปล่ียนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมท้ังสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ี
น า มาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงาน โดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้าน
ค่าใช้จ่าย 

รวม 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 คะแนนก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 
สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1-4 1-3 -เสียง 10 -แบบทดสอบออนไลน์ 

-การทดลอง 
-หนังสือเรียน 
-สไลด์ 
-google classroom 
-google site 

5-6 4-5 -ไฟฟ้าสถิต 5 -การถาม-ตอบ 
 

-หนังสือเรียน 
-สไลด์ 
-google classroom 
-google site 
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สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

7-9 6-7 -ไฟฟ้าสถิต 10 -แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

-หนังสือเรียน 
-สไลด์ 
-google classroom 
-google site 

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1-7 - เสียง 
- ไฟฟ้า
สถิต 

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 ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 7-9 - ไฟฟ้าสถิต 5 -การถาม-ตอบ 
-แบบฝึกหัด 

-หนังสือเรียน 
-สไลด์ 
-google classroom 
-google site 

14-16 10-12 -ไฟฟ้ากระแส 10 -แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

-หนังสือเรียน 
-สไลด์ 
-google classroom 
-google site 

17-19 13-14 -ไฟฟ้ากระแส 10 -แบบทดสอบออนไลน์ 
-แบบฝึกหัด 

-หนังสือเรียน 
-สไลด์ 
-google classroom 
-google site 
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการ
เรียนรู้ 

คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 1-12 -พลังงาน 
-คล่ืน 

30  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน
40 ข้อ 

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

2 ข้อ 
       

4.6 ชิ้นงาน /ภาระงาน 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

1.หน่วยการเรียนรู้ที่ 
12 เรื่อง เสียง ผล
การเรียนรู้ ข้อท่ี 3 

นักเรียนศึกษาการทดลองเรื่องการส่ัน
พ้องของอากาศในท่อปลายปิด/ศึกษา

วีดิทัศน์ แล้วท าการบันทึกผลการ
ทดลอง 

การทดลอง 1 

 

26/11/65 
 
 

2.หน่วยการเรียนรู้ที่ 
13 เรื่อง ไฟฟ้า
กระแส ผลการ

เรียนรู้ที่ 

นักเรียนสร้างแบบจ าลองอุปกรณ์
ไฟฟ้ากระแสเบ้ืองต้น 

ส่ิงประดิษฐ์ 1 

 

11/02/65 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 
1. ชื่อรายวิชา เคมีเพิ่มเติม 4       รหัสวิชา ว32222 
 จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1- 3  
 ครูผู้สอน นางกรรณา  ดิษยธ ารงกุล 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาไอออนในสารละลายกรดและเบส ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี และลิวอิส 
ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการถ่ายโอนโปรตอนของสารละลายกรด-เบส ศึกษาคู่กรด-เบส ค านวณและเขียนสมการ
การแตกตัวของกรด-เบส การค านวณค่าคงท่ีการแตกตัวเป็นไอออนของกรดอ่อนและเบสอ่อน ศึกษาและทดลอง
การแตกตัวเป็นไอออนของน้ า การค านวณค่าคงท่ีของการแตกตัวของน้ า pH ของสารละลายกรด-เบส ศึกษาและ
ทดลองเรื่องปฏิกิริยาสะเทิน และปฏิกิริยาการเกิดเกลือจากปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดกับสารละลายเบส 
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ ศึกษาเกี่ยวกับการไทเทรตสารละลายกรด-เบส การเขียนกราฟและการหาจุดสมมูล
จากกราฟของการไทเทรต และค านวณหาความเข้มข้นของสารละลายกรด-เบส ศึกษาหลักการเลือกใช้อินดิเคเตอร์
ส าหรับไทเทรตกรด-เบส ศึกษาและทดลองสมบัติความเป็นบัฟเฟอร์ของสารละลาย ศึกษาและทดลองการถ่ายโอน
อิเล็กตรอนในปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน ศึกษาปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน 
ปฏิกิริยารีดอกซ์ ตัวรีดิวซ์ และตัวออกซิไดส์ การเขียนและดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยา 
ศึกษาเซลล์ไฟฟ้าเคมี ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับหลักการของเซลล์กัลวานิก ศึกษาการเขียนแผนภาพของเซลล์กัลป์
วานิก การหาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์และศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ ปฏิกิริยาในเซลล์กัลวานิกประเภทเซลล์
ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิบางชนิด ทดลองเพื่อศึกษาหลักการสร้างและการท างานของเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว 
ศึกษาหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลติก และทดลองการแยกสารละลายด้วยไฟฟ้าตามหลักการของเซลล์อิ เล็ก-
โทรไลติก ศึกษาการแยกสารที่หลอมเหลวด้วยไฟฟ้า ศึกษาและทดลองชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าศึกษาวิธีการท าให้
โลหะบริสุทธิ์ ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการผุกร่อนและการป้องกันการผุกร่อนของโลหะ ศึกษาความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี 

 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ สามารถ
น าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เช่ือมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน สามารถจัด
กระท าและวิเคราะห์ข้อมูล ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็น
คุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
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3. ผลการเรียนรู้ 
 1. ระบุและอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบส โดยใช้ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี และ
ลิวอิส 
 2. ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี 
 3. ค านวณ และเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส 
 4. ค านวณค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรดและ
เบส 
 5. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน 
 6. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ 
 7. ทดลอง และอธิบายหลักการการไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคเตอร์ท่ีเหมาะสมส าหรับการไทเทรตกรด -
เบส 
 8. ค านวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 
 9. อธิบายสมบัติองค์ประกอบและประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ 
 10. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับกรด-เบส 
 11. ค านวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาท่ีเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ 
 12. วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงเลขออกซิเดชัน และระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ รวมท้ังเขียนครึ่ ง
ปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
 13. ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์และเขียนแสดงปฏิกิริยารี
ดอกซ์ 
 14. ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา 
 15. ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้า และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาท่ีแอโนดและแคโทด ปฏิกิริยา
รวม และแผนภาพเซลล์ 
 16. ค านวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้า และปฏิกิริยา
เคมีท่ีเกิดขึ้น 
 17. อธิบายหลักการท างาน และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ 
 18. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าท่ีใช้ในการชุบ
โลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การท าโลหะให้บริสุทธิ์และการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ 
 19. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเกี่ ยวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

รวมทั้งหมด  19  ผลการเรียนรู้ 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-9 ว 2.1  ข้อ 1- 
6 

 

1.กรด - เบส 25 - ใบงาน (10 
คะแนน) 

 - สอบประจ า
บท  
   (10 คะแนน) 
- ท าการทดลอง 
(Lab   
   5 คะแนน) 

 หนังสือเรียน 
 เว็บไซต์ 
 Google site 
 Google Classroom 
 ppt เรื่อง กรด - เบส 

  - อุปกรณ์การทดลองของแต่ละ
กิจกรรมในการจัดการเรียนรู ้

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
 

10 
 

ว 2.1   
ข้อ 1- 10 

10 20 
 

1. ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ 
2. ข้อสอบปรนัย 30 ข้อ 

 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วย
การ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-19 ว 2.1 
ข้อ 11 - 19 

11 
ไฟฟ้า
เคมี 

25 -การทดสอบด้วย
แบบทดสอบหลังเรียน(5 
คะแนน) 
-การเขียนผังความคิด(5 
คะแนน) 
-ปฏิบัติกิจกรรมการ
ทดลอง (กระบวนการ
กลุ่ม(5 คะแนน) ) 
-ปฏิบัติกิจกรรมสืบค้น
ข้อมูล (กระบวนการกลุ่ม
(5 คะแนน)) 
-อภิปรายกลุ่มย่อยและ

 หนังสือเรียน 
 เว็บไซต์ 
 Google site 
 Google Classroom 
 ppt เรื่อง ไฟฟ้าเคมี 
  อุปกรณ์การทดลองของ

แต่ละกิจกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ 
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สัปดาห์ที่ 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วย
การ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

น าเสนอผลงาน( 5 
คะแนน) 

 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ว 2.1 
ข้อ 11 - 19 

9 30 1. ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ 

     
 4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน 
หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 กรด - เบส ตรวจช้ินงาน 
แบบจ า 
ลอง  

1ต่อ6คน 
ช้ินงาน
บูรณาการ 

ในสัปดาห์ท่ีเรียน
หน่วยที่ 8 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 
1. ชื่อรายวิชา ชีววิทยาเพิ่มเติม 4               รหัสวิชา ว32242 
    จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์    60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                  จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-3 
 ครูผู้สอน นางสาวรัตติยา สุขนิจรัญ 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับดุลยภาพของชีวิตและการด ารงชีวิต การรักษาดุลยภาพในร่างกายสัตว์และมนุษย ์
ศึกษาโครงสร้างและการท างานของระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ าเหลือง และระบบ
ภูมิคุ้มกัน การน าความรู้มาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของร่างกาย ศึกษาโครงสร้างและอวัยวะท่ีใช้ในการเคล่ือนท่ี
ของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว ของสัตว์และมนุษย์ ศึกษาการท างานของระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก การรับรู้
และตอบสนองของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว ของสัตว์และมนุษย์ เซลล์ประสาทและการท างานของเซลล์ประสาท สมอง
และไขสันหลังท่ีเป็นศูนย์ควบคุมระบบประสาท การท างานของระบบประสาทโซมาติก และระบบประสาทอัตฺโน
วัติ โครงสร้างและการท างานของอวัยวะรับความรู้สึก ท่ีเกี่ยวกับนัยน์ตาและการมองเห็น หูกับการได้ยิน จมูกกับ
การดมกล่ิน ล้ินกับการรับรส และผิวหนังกับการรับความรู้สึก ศึกษาโครงสร้างและการท างานของระบบต่อมไร้ท่อ
ในร่างกาย ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะส าคัญ การรักษาดุลยภาพของร่างด้วยฮอร์โมนและ 
ฟีโรโมน ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์ พฤติกรรมท่ีมีมาแต่ก าเนิดและพฤติกรรมท่ีเกิด
จากการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมกับการพัฒนาของระบบประสาท การส่ือสารระหว่างสัตว์โดยใช้เสียง 
ท่าทาง สารเคมี 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ 
การทดลอง อภิปราย  อธิบายและสรุป  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เพื่อให้สามารถน าความรู้น าเสนอ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน โดยยึดหลักตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 ส่งเสริมผลการเรียนรู้อาเซียนด้านการท างานร่วมกันเพื่ออนาคตท่ียั่งยืนเกี่ยวกับการปรับตัวของพืชและ
สัตว์ให้ตอบรับกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งจะมีความส าคัญต่อการอยู่ดีกินดีของคนในชุมชน 
 

3. ผลการเรียนรู้ 
 1. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของร่างกายสัตว์และมนุษย์ โดยการ
ท างานของระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือ ระบบน้ าเหลือง และระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย 
 2. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีของส่ิงมีชีวิต 
 3. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการท างานของระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึ 
 4. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการท างานของระบบไร้ท่อในร่างกาย 
 5. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ 
 6. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวของพืชและสัตว์เพื่อให้ตอบรับกับสภาพแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน 

รวมทั้งหมด  6 ผลการเรียนรู้ 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

 
4.2 คะแนนก่อนกลางภาค   25   คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
 

1-3 1,6 1.การรักษาดุลยภาพของร่างกาย 
 

15 ปรนัย15ข้อ  

4-5 2 2.การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต 10 ปรนัย10ข้อ  

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค    20  คะแนน 
สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ข้อท่ี หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
6 

 
1,2,6 1.การรักษาดุลยภาพของร่างกาย 

2.การเคล่ือนไหวของส่ิงมีชีวิต 
20 ปรนัยเลือกตอบ30ข้อ 

อัตนัย10ข้อ 

 
4.4 คะแนนหลังกลางภาค     25  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้

ข้อท่ี 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
7-13 3 3.ระบบประสาทและอวัยวะรับ

ความรู้สึก 
10 ปรนัยเลือกตอบ10

ข้อ 
 

14-17 
 
 
 

4 4.ระบบต่อมไร้ท่อ 10 ปรนัยเลือกตอบ10 
ข้อ 

 

18-19 5 5.พฤติกรรมสัตว์ 5  อัตนัย 5ข้อ  
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค   30   คะแนน 
สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ข้อท่ี หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 3,4,5 3.ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 

4.ระบบต่อมไร้ท่อ 
5.พฤติกรรมสัตว์ 

30 ปรนัยเลือกตอบ 60ข้อ 
 

 
          4.6  ชิน้งาน  

หน่วยการเรียนรู้ 
/ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

 
3.ระบบประสาทและอวัยวะรับ
ความรู้สึก 
 

 
ตรวจรายงาน 

 
รายงานการ

ค้นคว้า 

 
1 

 

 
สัปดาห์ท่ี

15 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 
1. ชื่อรายวิชา  โครงงานวิทยาศาสตร์ 2                                          รหัสวิชา ว 32282 

จ านวนชั่วโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์         20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน              จ านวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-3
ครูผู้สอน นางอาภรณ์  ศิริคณินทร์  

 
2. ค าอธิบายรายวิชา 

การค้นคว้าสืบค้นข้อมูล  ฝึก ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ก าหนดตัวแปรและควบคุมตัว
แปร  การจักระเบียบข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล   ใช้กราฟแสดงข้อมูล  การแปลข้อมูลและการลงข้อสรุป   และ
กิจกรรมในรูปแบบต่างท่ีเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส ารวจ   การทดลองส่ิงประดิษฐ์ และ
ทฤษฎ ี วิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์  ศึกษาเอกสารและส ารวจธรรมชาติรอบตัวในท้องถิ่น  เพื่อน าไปสู่การระบุ
ปัญหาและหัวเรื่องในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ตามข้ันตอนทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างมีระบบฝึก
ทักษะการต้ังปัญหา ต้ังสมมติฐาน ออกแบบการทดลอง ก าหนดและควบคุมตัวแปร การใช้เครื่องมือพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ 

โดยใช้กระบวนการโครงงานวิทยาศาสตร์    การสังเกต การ เปรียบเทียบ  การรวบรวมข้อมูลการ
วิเคราะห ์ บันทึกและอธิบาย  การทดลอง  น าเสนอ 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถฝึกทักษะกระบวนวิทยาศาสตร์  จากประสบการณ์ตรง
ตามวิธีทางวิทยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
คุณธรรมจริยธรรม  และลักษณะอันพึงประสงค์ 
  
3. ผลการเรียนรู้ 
 1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 2. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์และท ากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
ท่ีเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ 
 3. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 4 .สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการคิดช่ือโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 5. สืบค้นข้อมูล  และอภิปรายเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์  จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 6. ต้ังค าถามท่ีก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจ
จากการส ารวจธรรมชาติรอบตัวได้อย่างครอบคลุมและเช่ือถือได้ 
 7. สร้างสมมติฐานท่ีสามารถตรวจสอบได้  และวางแผนการส ารวจตรวจสอบได้หลายๆวิธี 
 8. เลือกเทคนิควิธีการตรวจสอบ  ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ  ท่ีได้ผลเท่ียงตรงและปลอดภัย  โดยใช้วัสดุ
เครื่องมือท่ีเหมาะสม  และรวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 9. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ท้ังท่ีสนับสนุนหรือขัดแย้ง
สมมติฐาน  และความผิดปกติของข้อมูลจาการส ารวจตรวจสอบ 
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 10. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ ออกแบบการทดลอง ท าการทดลอง 
วิเคราะห์ข้อมูล  อภิปรายและสรุป 
 11. จัดท า และ การจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหา
ความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  
 
 รวมทั้งหมด    11    ผลการเรียนรู้ 

  
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

  4.1  คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70  :  30 คะแนน 

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

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1- 4 
5-9 

 

ข้อ1-3 
ข้อ 5 
 

1.โครงงานวิทยาศาสตร์ 
2.ประเภทของโครงงาน 
3.ขั้นตอนการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ส่ิงประดิษฐ์  

5 
10 
10 

- ท าใบงาน 
 

ตัวอย่างโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20  คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ข้อ1-5 1.โครงงานวิทยาศาสตร์ 
2.ประเภทของโครงงาน 
3.ขั้นตอนการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ส่ิงประดิษฐ์ 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน  30 ข้อ 

  - แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 2 ข้อ 
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4.4  คะแนนหลังกลางภาค 25  คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-19 ข้อ 6-8 1.ตัวแปรและสมมติฐาน 
2.การน าเสนอผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในวันสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

10 
15 

-ท าใบงาน 
-น าเสนอ
โครงงาน 

ตัวอย่างโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

 
4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ข้อ4-9 1.ขั้นตอนการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ส่ิงประดิษฐ์  
2.ตัวแปรและสมมติฐาน 
3.การน าเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์  

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

                      
 4.6  ชิ้นงาน      รายงานเค้าโครงโครงงาน           

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ

ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์  - เค้าโครง
โครงงาน 

1  - เมื่อเรียนจบ
บทเรียน 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 
1. ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีสร้างเสริม4     รหัสวิชา ว32292 
 จ านวนชั่วโมงเรียน 1ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/9  
 ครูผู้สอน นางสาววิลาสินี โกศิลป์สุข , นางสาวปิยธิดา แพงหอม , นายศิวานนท์ ค าชนะ 
 
2. ค าอธิบายรายวิชา  

 ศึกษาหลักการของอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things) platform ของ Internet of Things 
องค์ประกอบด้าน Hardware และ Software การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบน Breadboard Digital 
Input/output, Analog Input, Library Implementation เทคโนโลยีท่ีช่วยให้สรรพส่ิงรับรู้ข้อมูลแวดล้อม 
เทคโนโลยีการส่ือสารทั้งแบบมีสายและไร้สาย เครือข่ายเซ็นเซอร์ การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างระบบปฏิบัติการ
แบบต่างๆ และเทคโนโลยีท่ีช่วยให้สรรพส่ิงประมวลผลข้อมูลของตนเองได้ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้น
ส าหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงได้ 

 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการ
วิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถน าเอาแนวคิดของอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง ( Internet of Things หรือ IoT) มา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้        

 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งทรัพยากร ในการ
ท าโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถใน
การแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการส่ือสาร และความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายองค์ประกอบด้าน Hardware และ Software ของระบบ Internet of Things ได้ 
2. ต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้นบน Breadboard 
3. เขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ในระบบ Internet of Things ได้ 
4. ประยุกต์ใช้ Internet of Things กับงานด้านต่างๆได้ 

รวมทั้งหมด   4  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 

 
1-5 1 

 
 

1. องค์ประกอบด้าน 
Hardware ของ IoT 
2. องค์ประกอบด้าน 
Software ของ IoT 
 

10 
 
 

- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบย่อย 

- PowerPoint 
- Google 
Classroom 
- ห้องเรียนออนไลน ์
Google Site 

6-9 2 3. วงจรอิเล็กทรอนิกส์
เบ้ืองต้น 
4. การต่อวงจรบน 
Breadboard 

15 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบย่อย 

- PowerPoint 
- Google 
Classroom 
- ห้องเรียนออนไลน ์
Google Site 
- Tinkercad 

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1-2 1. องค์ประกอบด้าน 
Hardware ของ IoT 
2. องค์ประกอบด้าน 
Software ของ IoT 
3. วงจรอิเล็กทรอนิกส์
เบ้ืองต้น 
4. การต่อวงจรบน 
Breadboard 

20  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

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

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-15 
 
 
 
 

3 5. ค าส่ังควบคุมระบบเบ้ืองต้น 
6. เขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ใน
ระบบ Internet of Things  

15 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
ย่อย 

- PowerPoint 
- Google 
Classroom 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์
Google Site 
- Tinkercad 

16-19 4 7. ภารกิจ IoT  10 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
ย่อย 

- PowerPoint 
- Google 
Classroom 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์
Google Site 
- Tinkercad 

 
4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 3-4 
 

5. ค าส่ังควบคุมระบบเบ้ืองต้น 
6. เขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ใน

ระบบ Internet of Things 
7. ภารกิจ IoT 

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 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
1. ชื่อรายวิชา   สังคมศึกษา  3               รหัสวิชา ส32102 
 จ านวนชั่วโมง    2    ช่ัวโมง/สัปดาห์  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน           จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/9  
 ครูผู้สอน   นางสาวจินตนา  ปานเถ่ือน 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาและวิ เคราะห์  เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในการรวบรวม วิ เคราะห์และน า เสนอข้อมูล                           

ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งท าให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทาง               
ธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก   การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่าง ๆ  การเปล่ียนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์
หรือตามธรรมชาติ  วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย
และโลก มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาบทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือท้ังในประเทศและ
นอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายส่ิงแวดล้อมการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก  การใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมในการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นท้ังในประเทศไทยและโลกการแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตตาม               
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

             โดยใช้กระบวนการสังเกต การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิคเครื่องมือทางภูมิศาสตร์               
การคิดเชิงภูมิศาสตร์ การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยี การใช้สถิติพื้นฐาน วิเคราะห์ อธิบาย   ระบุ  อภิปราย
เกี่ยวกับ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ  ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆของโลก    การเปล่ียนแปลง
ธรรมชาติ  วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและโลก 

             เพื่อให้นักเรียนมีจิตส านึก รู้คุณค่า อนุรักษ์  ประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้อง มีค่านิยมและพฤติกรรมท่ีดี 
รวมถึงการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

 
3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
          ส 5.1     ม.4-6/1       ม.4-6/2       ม.4-6/3      
 ส 5.2     ม.4-6/1       ม.4-6/2       ม.4-6/3         ม.4-6/4              

 รวมทั้งหมด   7  ตัวชีวั้ด  
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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 ส 5.1   
ม.4-6/3 

แผนท่ี เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์และระบบ

สารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ 

15 -  แบบทดสอบเก็บ
คะแนน 
- ประเมินจากความ
ถูกต้องของการท า          
ใบงาน  เรื่อง  แผนท่ี 
- ติดรูปภาพเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์พร้อม
ค าอธิบายลงในสมุด 
- สามารถใช้งาน 
Google map และ
โปรแกรมสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ ได้
อย่างถูกต้อง 

- หนังสือเรียน
ภูมิศาสตร์ ม.5 
- หนังสือเรียนเทคนิค
การสอนวิชา                  
ภูมิกายภาพ 
- ส่ือโปรแกรม 
Power point 
- ห้องเรียนออนไลน์               
ครูจินตนา 
- โปรแกรม Google 
map และ โปรแกรม
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์อื่น ๆ 

6 - 10 ส 5.1 
ม.4-6/1,2 

ส 5.2 
ม.4-6/1,2 

 

Physical Geology 
and Landform in the 

World 

10 ประเมินจาก              
การท าแบบฝึกหัดใน
สมุด  เรื่อง Physical 
Geologyและ 
Landform in the 
World 

- หนังสือเรียน
ภูมิศาสตร์ ม.5 
- หนังสือเรียนเทคนิค
การสอนวิชา                  
ภูมิกายภาพ 
- ส่ือโปรแกรม 
Power point 
- ห้องเรียนออนไลน์               
ครูจินตนา 
- โปรแกรม Google 
Earth  

 

https://dict.longdo.com/search/Physical%20geology
https://dict.longdo.com/search/Physical%20geology
https://dict.longdo.com/search/Physical%20geology
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค   20  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

11 
 

ส 5.1 
ม.4-6/1,2,3 

ส 5.2 
ม.4-6/1,2 

- แผนท่ี เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และ
ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ 
- Physical Geology and 
Landform in the World 

20 - แบบทดสอบแบบเลือกตอบ
จ านวน  40 ข้อ 

 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค  25  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

12 - 13 ส 5.2 
ม.4-6/1 

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 5 - น าเสนอสถานท่ี
ท่องเท่ียวทาง
ภูมิศาสตร์ประเทศ
ไทย  
- แบบฝึกหัด 

- หนังสือเรียนวิชาสังคม
ศึกษา (สาระภูมิศาสตร์) 
ม.4-6  
- หนังสือเรียนเทคนิค
การสอนวิชา                  
ภูมิกายภาพ               
- ห้องเรียน Online ครู
จินตนา 
- Google Classroom 
- Internet และ web 
site ต่าง ๆ 
- Youtube 

14 – 17 ส 5.2 
ม.4-6/2 

ภัยธรรมชาติในประเทศ
ไทยและโลก 

10 - เกมภัยธรรมชาติ 
- แผนผังความคิด 

- หนังสือเรียนวิชาสังคม
ศึกษา (สาระภูมิศาสตร์) 
ม.4-6   
- หนังสือเรียนเทคนิค
การสอนวิชา                  
ภูมิกายภาพ              
- ห้องเรียน Online ครู
จินตนา 
- Google Classroom 
- Internet และ  
web site ต่าง ๆ 
- Youtube 
 

https://dict.longdo.com/search/Physical%20geology
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

16 – 17 ส 5.2 
ม.4-6/3 

- ปัญหาส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ประเทศไทยและโลก 

 

5 -  กิจกรรมพิธีกร              
รุ่นเยาว์ รู้แล้วมาเล่า 
(น าเสนอผลงานผ่าน
กระบวนการคิด
วิเคราะห์) 
- แบบทดสอบ 
Online 
 

- หนังสือเรียนวิชาสังคม
ศึกษา (สาระภูมิศาสตร์) 
ม.4-6  
- หนังสือเรียนเทคนิค
การสอนวิชา                  
ภูมิกายภาพ               
- ห้องเรียน Online ครู
จินตนา 
- Google Classroom 
- Internet และ  
web site ต่าง ๆ 
- Youtube 

18 - 19 ส 5.2 
ม.4-6/4 

- การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ประเทศไทยและโลก 

5 -  กิจกรรมพิธีกร              
รุ่นเยาว์ รู้แล้วมาเล่า 
(น าเสนอผลงานผ่าน
กระบวนการคิด
วิเคราะห์) 
 

- หนังสือเรียนวิชาสังคม
ศึกษา (สาระภูมิศาสตร์) 
ม.4-6  
- หนังสือเรียนเทคนิค
การสอนวิชา                  
ภูมิกายภาพ               
- ห้องเรียน Online ครู
จินตนา 
- Google Classroom 
- Internet และ  
web site ต่าง ๆ 
- Youtube 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค   30  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 
 

ส 5.2 
ม.4-6/1,2,3,4 

- ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
- ภัยธรรมชาติในประเทศไทย
และโลก 
- ปัญหาส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ
ไทยและโลก 
- การป้องกันและแกไ้ขปัญหา

30 - แบบทดสอบแบบเลือกตอบจ านวน  
60 ข้อ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ
ไทยและโลก 

        

      4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

- ปัญหาส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ประเทศไทยและโลก 
- การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ประเทศไทยและโลก 
- องค์กรระหว่างและความ
ร่วมมือในการอนุรักษร์ักษา
ส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย
และโลก 

น าเสนอผลงานผ่าน 
Powerpoint หรือ 
Video เกี่ยวกับ 
เกร็ดน่ารู้ทางการ
รักษาส่ิงแวดล้อม 
องค์กรและการ

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ืออิเล็ก  
ทรอนิกส์ 

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

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

 
1. ชื่อรายวิชา พระพุทธศาสนา 3               รหัสวิชา ส32104 
 จ านวนชั่วโมง    1    ช่ัวโมง/สัปดาห์  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน           จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/9  
 ครูผู้สอน   นายพงษ์พันธ์    พรมทอง 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษา วิเคราะห์ข้อคิด  อธิบาย และปฏิบัติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตจากพุทธประวัติ วิเคราะห์
พระพุทธเจ้าในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อต้ัง วิธีการสอนและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา วิเคราะห์ประวัติ สาวก ชาดก   เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามท่ีก าหนด ดังนี้  
 พุทธสาวก พุทธสาวิกา  พระอัสชิ  พระกีสาโคตมี เถรี  พระนางมัลลิกา  หมอชีวดโกมารภัจ                    
พระอนุรทธะ พระองคุลิมาล พระธัมมทินนาเถรี  จิตตคหบดี  พระอานนท์  พระปฏาจาราเถรี  จูฬสุภัททา  และ
สุมนมาลาการ  ชาดก  เวสสันดรชาดก  มโหสถชาดก  มหาชนกชาดก   

ศาสนิกชนตัวอย่าง พระนาคเสน - พระยามิลินท์  สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) พระอาจารย์มั่น                  
ภูริทตฺโต สุชีพ ปุญญานุภาพ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  พระธรรมโกศาจารย์   (พุทธทาสภิกขุ )                        
พระพรหมมังคลาจารย์  (ปัญญานันทภิกขุ) ดร.เอ็มเบดการ์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                 
พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) และอนาคาริก ธรรมปาละ 
 โดยน าความรู้  กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม มีเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม ส่ือความหมาย และน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน  

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

 

3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
 ส 1.1   ม. 4-6/2 , ม. 4-6/14      
 รวมทั้งหมด 2  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 - 5 ส 1.1                 
ม.4 – 6/14 

พุทธสาวก                    10 - ศึกษาและร่วมกัน
ตอบค าถามลงในใบ
งาน 
- กิจกรรมเกม 

- 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 – 6/14 

พุทธสาวิกา 15 - สถานการณ์สมมติ  
- ศึกษาและร่วมกัน
ตอบค าถามลงในใบ
งาน 
- ทดสอบเก็บคะแนน 

- 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 – 6/14 

พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  
 

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 – 6/14 

ชาวพุทธตัวอย่าง 5 - สถานการณ์สมมติ 
- ศึกษาและร่วมกัน
ตอบค าถามลงในใบ
งาน 
- กิจกรรมเกม 
 

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

14 – 15 
 
 
 
 
 

ส 1.1 
ม.4 – 6/2 

พุทธประวัต ิ 5 - กิจกรรมเรื่องเล่า   
ชาวพุทธ 
- ศึกษาและร่วมกัน
ตอบค าถามลงในใบ
งาน 

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

16 – 17 ส 1.1 ม.4 – 
6/14 

ชาดก 5 - เกม Online                  
ชาดก 
- การปฏิบัติกิจกรรม
พิธีทางศาสนา   
(ท าบุญตักบาตร) 

- หนังสือเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา                   
ม.4 - 6 
- ห้องเรียน Online 
พระพุทธศาสนา                 
ครูพงษ์พันธ์  พรม
ทอง 
- 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 – 6/2 

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.4-6/2,14 

- พุทธประวัติ , ชาดก , ชาวพุทธ
ตัวอย่าง 
 

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 

- พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
และชาวพุทธตัวอย่าง 

น าเสนอผลงานผ่าน 
Powerpoint และ
แสดงบทบาทสมมติ 

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    ศาสนาเปรียบเทียบ     รหัสวิชา ส30202 
    จ านวนชั่วโมง    2    ช่ัวโมง/สัปดาห์  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน           จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/9  
 ครูผู้สอน   นายพงษ์พันธ์    พรมทอง 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ ความสอดคล้องและความแตกต่างของศาสนาท่ีมีผู้นับถือมากของโลกได้แก่
ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ และศาสนาอื่น ๆ เช่น ลัทธิขงจ้ือ ศาสนาเชน 
ศาสนาสิกข์ ลัทธิเต๋า ศาสนาไซโรอัสเตอร์ เป็นต้น ในด้านประวัติความเป็นมา ศาสดา ผู้ก่อตั้ง  หลักธรรม นิกาย  
ศาสนสถานและพิธีกรรมท่ีส าคัญ 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ์  
กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ   เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสนาท่ีมีต่อการด าเนินชีวิต ยอมรับ
ความแตกต่าง และมีทัศนคติท่ีดีต่อศาสนาท่ีแม้มิใช่ศาสนาของตน  อันจะน ามาซึ่งความเข้าใจอันดี และการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 
3. ผลการเรียนร ู้ 
1.  บอกประวัติความเป็นมา ศาสดา หลักค าสอน นิกาย ศาสนสถานและพิธีกรรมส าคัญของศาสนาคริสต์ศาสนา
พราหมณ์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธและศาสนาอื่น ๆ ได้  
2.  เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสนาท่ีมีต่อการด าเนินชีวิต  
3.  ยอมรับความแตกต่างของแต่ละศาสนา  ไม่มีความขัดแย้ง   อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
4.  มีส่วนร่วมในกิจกรรม พิธีกรรม ในวนัส าคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือด้วยความศรัทธา และน าความรู้ท่ี ได้รับไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 - 5 1 - 4 ศาสนาพุทธ 10 - กิจกรรมเรื่องเล่า ชาว
พุทธ 
- ศึกษาและร่วมกัน
ตอบค าถามลงในใบ
งาน 
- กิจกรรมเกม 
- กิจกรรมท าบุญ              
ตักบาตร 

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

6 - 10 1 - 4 ศาสนาคริสต์ 15 - กิจกรรมเรื่องเล่า ชาว
คริสต์ 
- ศึกษาและร่วมกัน
ตอบค าถามลงในใบ
งาน 
- ทดสอบเก็บคะแนน 

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

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค   20  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

11 
 

1 – 4  - ศาสนาพุทธ 
- ศาสนาคริสต์ 

20 - แบบทดสอบแบบเลือกตอบ
จ านวน  40 ข้อ 
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4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค  25  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

12 - 13 1 - 4 ศาสนาอิสลาม 5 - กิจกรรมเรื่องเล่าชาว
มุสลิม 
- ศึกษาและร่วมกันตอบ
ค าถามลงในใบงาน 
- ทดสอบเก็บคะแนน 

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

14 – 15 
 
 
 
 
 

1 - 4 ศาสนา
พราหมณ์ - 

ฮินดู 

5 - กิจกรรมเรื่องเล่า ชาว
ฮินดู 
- ศึกษาและร่วมกันตอบ
ค าถามลงในใบงาน 
- ทดสอบเก็บคะแนน 

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

16 – 17 1 - 4 ศาสนาอื่น ๆ 10 - กิจกรรมเรื่องเล่า ชาว
ฮินดู 
- ศึกษาและร่วมกันตอบ
ค าถามลงในใบงาน 
 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

18 - 19 1 - 4 ทบทวน 5 - ทดสอบเก็บคะแนน - หนังสือเรียนวิชา
ศาสนาสากล                  
ม.4 - 6 
- ห้องเรียน Online                
ครูพงษ์พันธ์  พรมทอง 
- Google Classroom 
- Internet และ web 
site ต่าง ๆ 
- ศาสนสถานในชุมชน
ของนักเรียน 

 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค   30  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 
 

1 - 4 - ศาสนาอิสลาม 
- ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 
- ศาสนาอื่น 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 

- ศาสนาสากล น าเสนอผลงานผ่าน 
Powerpoint และ
แสดงบทบาทสมมติ 

ส่ือ
อิเล็กทร
อนิกส์ 

1 น าเสนอเป็นนักข่าว          
รุ่นเยาว์ 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 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (Course Syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

1. ชื่อรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 4    รหัสวิชา  พ32102 
    จ านวนชั่วโมง  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวนหน่วยกิต  0.5  หน่วยกิต 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/1- 5/9 
    ครูผู้สอน  นายพูลสุข  ช านาญไพร 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับความคิดรวบยอดการเคล่ือนไหวรูปแบบต่าง ๆในการเล่นกีฬา  

ประเภทบุคคล/คู่  ประเภททีม   ใช้ความสามารถของตนในการเล่นกีฬาเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมแสดงการ
เคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์และน าหลักการ  แนวคิดของกิจกรรมนนัทนาการไปปรับปรุงและพัฒนาตนเอง โดย
ค านึงถึงผลท่ีเกิดต่อผู้อื่นและสังคม  เพื่อให้มีความสามารถในการคิด  การแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิตโดยใช้
ทักษะ  กระบวนการศึกษาหาความรู้  ความคิด  การสืบค้น  และการปฏิบัติ   

เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ซื่อสัตย์สุจริต (Honesty and integrity)   มีวินัย (self-
discipline)  ใฝ่เรียนรู้  (Avidity for learning) มีจิตสาธารณะ (public-mindedness) และมีความรู ้ 
(Knowledgeable)  

 
3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

พ 3.2  ม.4-6/1  
ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4  
รวม    4   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

ท่ี1 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1 - การปฐมนิเทศนักเรียนภาคเรียนท่ี

2/2563 
- - - 

2-3 มาตรฐาน  
พ 3.2  

ม.4-6/1 

 

สมรรถภาพเพื่อชีวิต 3 10 
(2ชม.) 

  

4-7 มาตรฐาน  
พ 3.2  

ม.4-6/1 

หน่วยการเรียนท่ี 1 การ
เคล่ือนไหวเพื่อเล่นกีฬา 

 
 

10 
(4ชม.) 

 
10 

การวางแผนก าหนด
กิจกรรมการออกก าลัง
กายและเล่นกีฬา 

ค้นคว้าทางระบบ
อินเทอร์เน็ต 

8-9 มาตรฐาน  
พ 3.2  

ม.4-6/1 

หน่วยการเรียนท่ี 2 การออกก าลัง
กายและการเล่นกีฬาเพื่อคุณภาพชีวิต 

10 
(3ชม.) 

การวางแผนก าหนด
กิจกรรมการออกก าลัง
กายและเล่นกีฬา 
 

ค้นคว้าทางระบบ
อินเทอร์เน็ต 

  
 
 4.3 คะแนนสอบกลางภาค    20   คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

 ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 

 

พ 3.1 ม.
4-6/1,2,3 

 

หน่วยการเรียนท่ี 1 การ
เคล่ือนไหวเพื่อเล่นกีฬา 

หน่วยการเรียนท่ี 2 การออกก าลัง
กายและการเล่นกีฬาเพื่อคุณภาพชีวิต 

 

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

ท่ี1 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
11-12 

 
 

13-16 
 

พ 3.2  

ม.4-6/2,3 

 

พ 3.2  

ม.4-6/4 

หน่วยการเรียนท่ี 3  

การเคลื่อนไหวท่ีสร้างสรรค์ 

 
หน่วยการเรียนท่ี 4 

กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาตนเอง
ทักษะ/กระบวนการ 

10 
(3ชม.) 

 
10 

(4ชม.) 
 

รูปแบบของการ
เคล่ือนไหวในรูปแบบ
ต่างๆ 

การเข้าร่วม
กิจกรรมนันทานการใน
และนอกโรงเรียน 

หนังสือเรียนพล
ศึกษา/แบบทดสอบ
ก่อนเรียน/หลังเรียน 
หนังสือเรียนพล
ศึกษา/แบบทดสอบ
ก่อนเรียน/หลังเรียน 

17-18 มาตรฐาน  
พ 3.2  

ม.4-6/1 

 

สมรรถภาพเพื่อชีวิต 4 10 
(2ชม.) 

  

 
4.5 คะแนนสอบปลายภาค     20    คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

 ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 

 

พ 3.1 

ม.4-6/4,5 

 

หน่วยการเรียนท่ี 3  

การเคลื่อนไหวท่ีสร้างสรรค์ 

หน่วยการเรียนท่ี 4 

กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาตนเอง
ทักษะ/กระบวนการ 

20 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ 

 
4.6ชิ้นงาน     -       

หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผล
การบูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน 
ลักษณ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

    -  
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา ศิลปะ4       รหัสวิชา ศ32102 
    จ านวนชั่วโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/9 
    ครูผู้สอน  นางสาวพรพรรณ  ปิติภัทรภิญโญ 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ วิจารณ์การ

แสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่ต้องการส่ือความหมาย
ในการแสดง บรรยาย วิเคราะห์ และวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์และการละคร พัฒนาและเกณฑ์การประเมินในการ
แสดง วิเคราะห์ท่าทางและการเคล่ือนไหวของผู้คนในชีวิตประจ าวัน เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
การแสดง 
 ฝึกทักษะโดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสังเกต กระบวนการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการกลุ่ม 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในการแสดงนาฏศิลป์ไทยในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม มีแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการน าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ท่ีเน้นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่สืบไป 

3. ตัวชี้วัด  
 ศ 3.1  ม.4-6/1, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/7, ม.4-6/8 

ศ 3.2  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4  

รวม  10  ตัวชี้วัด 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
       คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1-5 ศ3.1 ม.4-6/1  

ศ3.1 ม.4-6/5 
ศ3.1 ม.4-6/6 
ศ3.1 ม.4-6/7 
ศ3.2 ม.4-6/3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

นาฏศิลป์ไทย 

15 แบบทดสอบ - PowerPoint 
- ห้องเรียน
นาฏศิลป์ออนไลน์ 
- google 
classroom 
- หนังสือเรียน
นาฏศิลป์ ม.5 

6-9 ศ3.1 ม.4-6/2 
ศ3.1 ม.4-6/5 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ละครตะวันตก 

15 ใบงาน 

 
     คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 ศ3.1 ม.4-6/1  

ศ3.1 ม.4-6/5 
ศ3.1 ม.4-6/6 
ศ3.1 ม.4-6/7 
ศ3.2 ม.4-6/3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
นาฏศิลป์ไทย 

20 แบบทดสอบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน 40 ข้อ 20  คะแนน 

ศ3.1 ม.4-6/2 
ศ3.1 ม.4-6/5 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ละครตะวันตก 

 
 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน 
 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-19 ศ3.1 ม.4-6/2 
ศ3.1 ม.4-6/6 
ศ3.1 ม.4-6/7 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การแสดงละคร
สร้างสรรค์ 

30 น าเสนอ Power 
point การบริหาร
วิชาชีพนาฏศิลป์
สร้างสรรค์ 
 

- PowerPoint 
- ห้องเรียน
นาฏศิลป์ออนไลน์ 
- google 
classroom 
- หนังสือเรียน
นาฏศิลป์ ม.5 
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  คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน 
 

สัปดาห์ที่  ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ศ3.1 ม.4-6/2 
ศ3.1 ม.4-6/6 
ศ3.1 ม.4-6/7 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การแสดงละครสร้างสรรค์ 

20 แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน 40 ข้อ 20  คะแนน 

  
 ชิ้นงาน  Power point การบริหารวิชาชีพนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การแสดงละครสร้างสรรค์ 

น าเสนอ Power 
point 

1 งานกลุ่ม ก่อนสอบปลาย
ภาค 2/2565 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา การงานอาชีพ 2      รหัสวิชา ง30296 
 จ านวนชั่วโมงเรียน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/9 
 ครูผู้สอน นางวัฒนาศิริ ชุ่มธิ นางสาวประไพพรรณ ทองก าเหนิดและ นางสุกัญญา  ขวัญมงคล 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาความรู้ท่ัวไปในการท าขนมไทย และประวัติของขนมไทย  การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ส าหรับท า
ขนมไทย การเลือกซื้อและการเก็บรักษาเครื่องปรุงสดและแห้ง เทคนิคการท าขนมไทย การบรรจุ วิธีการเก็บรักษา
ขนมไทยไว้ได้นานถูกสุขลักษณะและการสุขาภิบาลอาหาร 
 ปฏิบัติงานส ารวจความต้องการของตลาดผู้บริโภค และแหล่งวัสดุเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการ
ท าขนมไทยแต่ละชนิด ท าขนมไทย บรรจุและเก็บ ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาหรือค่าบริการ จดบันทึก
ปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายและประเมินผล โดยใช้กระบวนการท างาน กระบวนการกลุ่ม การแสวงหา
ความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา การจัดการ การอภิปราย น าเสนอส่ิงท่ีเรียนรู้และตัดสินใจแก้ปัญหาการท างาน
อย่างมีเหตุผล 
       เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน รักการท างาน มีวินัยในการ
ท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภัยในการท างาน  และ ตรงเวลา มีทักษะเกี่ยวกับการท าขนมไทย ท างานด้วย
ความมุ่งมั่น เห็นคุณค่าของงานและอาชีพ สุจริต  ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม อยู่อย่างพอเพียง จัดแสดงผลงาน ด้วยความช่ืนชมและความภาคภูมิใจ  
   
3. ผลการเรียนรู้ 
 1.  มีความรู้ท่ัวไปในการท าขนมไทย และประวัติของขนมไทย   
 2.  จ าแนกประเภทของขนมไทย อธิบายหลักการและเทคนิคการท าขนมไทยได้  
 3.  เลือกซื้อ และเก็บรักษา เครื่องปรุงสดและเครื่องปรุงแห้งท่ีมีคุณภาพดีได้ 
 4.  เลือกใช้อุปกรณ์ในการท าขนมไทยแต่ละประเภทได้  
 5.  มีกิจนิสัยท่ีดีในการท าขนมไทย  ปฏิบัติงานด้วยความประณีตและประหยัด  
 6.  การค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคา และการจัดจ าหน่าย ท าบัญชีรายรับ–รายจ่ายได้  
 7.  มีทักษะในการท าขนมไทยชนิดต่าง ๆ 6 - 8 ชนิด จนสามารถประกอบอาชีพได้  
 8.  จัดแสดงผลงานขนมไทยด้วยความช่ืนชมและภาคภูมิใจสามารถบรรจุ  เก็บรักษาขนมไทยไว้ได้นาน
และถูกสุขลักษณะตลอดจนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

 
4.2 คะแนนเก็บก่อนกลางภาค  30  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 
1 - 2 

 
ง 1.1 ม.4-6/1-

7 
 

1. ขนมไทยน่ารู้ 
 

5 
 

ตรวจใบงาน และ
ผลงาน 

 

หนังสือเรียน 
ใบงาน 
ห้องสมุด 
เว็บไซด์ 

3 
 

ง 1.1 ม.4-6/1-
7 
 

2. คัดสรรดีเลิศ 
 

5 
 

ตรวจใบงาน และ
ผลงาน 

 

หนังสือเรียน 
ใบงาน 
ห้องสมุด 
เว็บไซด์ 

4 
 

ง 1.1 ม.4-6/1-
7 
 

3. อุปกรณ์ต้องใช้ 
 

5 
 

ตรวจใบงาน และ
ผลงาน 

 

หนังสือเรียน 
ใบงาน 
ห้องสมุด 
เว็บไซด์ 

5 - 9 ง 1.1 ม.4-6/1-
7 
 

5. ท าขนมแสนอร่อย 15 ตรวจใบงาน และ
ผลงาน 

 

หนังสือเรียน 
ใบงาน 
ห้องสมุด 
เว็บไซด์ 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 ง 1.1 ม.4-

6/1-7 
 

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

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

 
4.4 คะแนนเก็บหลังกลางภาค  30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11 – 12 
 

ง 1.1 ม.4-
6/1-7 

 

4. เทคนิคต้องรู้ 
 

5 
 

ตรวจใบงาน และผลงาน หนังสือเรียน 
ใบงาน 
ห้องสมุด 
เว็บไซด์ 

13 - 18 ง 1.1 ม.4-
6/1-7 

 

5.ท าขนมแสนอร่อย 
 

20 
 

ตรวจใบงาน และผลงาน หนังสือเรียน 
ใบงาน 
ห้องสมุด 
เว็บไซด์ 

19 ง 1.1 ม.4-
6/1-7 
ง 2.1 ม.4-
6/1-4 

6. ธุรกิจขนมไทย  5 ตรวจใบงาน และผลงาน 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 

 
4 - 6 20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
 
4.6 ชิ้นงาน   
หน่วยการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

 ท าขนมแสนอร่อย ตรวจผลงาน - งาน
ประกอบ
ขนมไทย 

6 ช้ิน งานกลุ่ม ภายในคาบเรียน 
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หน่วยการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ

ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ธุรกิจขนมไทย ตรวจผลงาน โครงงาน
ขนมไทย 

1 ช้ินงาน งานกลุ่ม ก่อนสอบปลาย
ภาค สัปดาห์ท่ี 

19 
  
 
 
 
  



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 86 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา  การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2)    รหัสวิชา  I30202 
จ านวนชั่วโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์   40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน              จ านวนหน่วยกิต  1.0 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1-9 
ครูผู้สอน  นางสาวอัญชลี  สารนา  นางสาวประกายดาว  จันทรา 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา  เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้จาก

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

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

เพื่อให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ           
เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 

      3.  ผลการเรียนรู้ 
1.  วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และวิธีการเขียนโครงร่าง 

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

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

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

5.  เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ 
 สาธารณะ 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1  คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  80 : 20  คะแนน 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

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

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

 
 

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

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

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

20 - 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 รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

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

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

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

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

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
30 ข้อ 

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

           
4.6  ชิ้นงาน   

 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

- การเขียนรายงาน  
การค้นคว้าอย่างอิสระ 
(Independent Report) 

- ตรวจแบบฝึกหัด
ท้ายบท 
- ตรวจแบบฝึกทักษะ
การเขียนรายงาน 

แบบฝึกหัด 
และแบบ
ฝึกทักษะ
การเขียน 

3 งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 1-9 

- การน าเสนอ (Presentation) - ตรวจรูปเล่ม
รายงาน 5 บท  
- การน าเสนอผลการ
เขียนรายงาน 

เล่ม
รายงาน 

1 งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 11-
16 

- การเผยแพร่งาน (Spread 
out) 

- ตรวจรูปเล่ม
รายงาน 5 บท 
แบบสมบูรณ์ 

เล่ม
รายงาน 

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

1. ชื่อรายวิชา  งานประชาสัมพันธ์                                              รหัสวิชา ง 30266 
จ านวนชั่วโมง  3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 
ครูผู้สอน นางสาวช่อทิพย์  ขุนพิลึก 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความหมายและความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ คุณลักษณะ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของนักประชาสัมพันธ ์
ขั้นตอนของการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ หน่วยงานประชาสัมพันธ์ การใช้ส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ์และ
การประสานงานของการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้งานส าเร็จตาม 

ฝึกปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ เช่น การเป็นพิธีกร การฝึกอ่านข่าว การจัดเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพเสียงตามสายตลอดจนฝึกประชาสัมพันธ์การจัดท าส่ือรูปแบบต่าง ๆ ได้ 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมลักษณะนิสัยรักการ
อ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ใน
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ 

 

3. ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความหมายและความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ได้ 
2. อธิบายวิวัฒนาการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ได้ 
3. บอกคุณลักษณะ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของนักประชาสัมพันธไ์ด้ 
4. อธิบายการวางแผนเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ 
5. อธิบายข้ันตอนของการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์ได้ 
6. บอกวิธีการบรรลุเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์องค์การธุรกิจได้ 
7. อธิบายเครื่องมือและชนิดของส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ 
8. สามารถจัดท าส่ือเอกสารส่ิงพิมพ์ส่ือประเภทภาพและเสียงได้ 
9. บอกวัตถุประสงค์และก าหนดนโยบายประชาสัมพันธ์ธุรกิจได้ 
10. บอกความส าคัญของการประชาสัมพันธ์กับสถาบันธุรกิจการเมืองหรือกับประชาชนได้ 
รวมทั้งหมด  10  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 
สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

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

1-5 1-3 
 

10 
20 

- ใบงาน  (10 คะแนน) 
- แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 
- ช้ินงาน (พูดสาธิต  10 คะแนน) 

- PowerPoint 
- หนังสือเรียน 
- อินเทอร์เน็ต 

4.3. คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการ
เรียนรู้ 

คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1-5 

 

1-3 
 
 

20  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน  30 ข้อ 

 แบบทดสอบอัตนัย  จ านวน1ข้อ 
 

4.4. คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 30 คะแนน 
สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
11- 19 6-10 

 

4 -6 30 - ใบงาน (10 คะแนน) 
- แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ 

(10 คะแนน) 
- ช้ินงาน (ส่ือประชาสัมพันธ์ 

10 คะแนน) 

- PowerPoint 
- หนังสือเรียน 
- อินเทอร์เน็ต 

4.5. คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 6-10 4-6 20  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน40 ข้อ 

 
          4.6 ชิ้นงาน    สื่อประชาสัมพันธ์ (การแนะน าตนเอง อ่านข่าว สาธิต) 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ

ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

 ส่ือประชาสัมพันธ์(การแนะน า
ตนเอง อ่านข่าว สาธิต) 

ตรวจช้ินงาน
ตามสภาพจริง 

ปฏิบัติจริง 
 

3 งาน
เด่ียว 

สัปดาห์ท่ี 16-
17 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา การผลิตเครื่องด่ืม       รหัสวิชา ง30265 

 จ านวนชั่วโมงเรียน  3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน         จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 
 ครูผู้สอน นางวัฒนาศิริ ชุ่มธิ 

2. ค าอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาเครื่องด่ืมประเภทต่าง ๆ  อธิบายประวัติความเป็นมา วิธีการท า บอกวิธีใช้เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ใน
การท าเครื่องด่ืม การค านวณราคาจ าหน่าย  การวางแผนการจัดการ  
         ฝึกทักษะการช่ัง  ตวง  เตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้ถูกต้อง  วางแผนการท างาน  
ท าบัญชีรับ-จ่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงานและประเมินผล  โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า 
  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในความเป็นไทยและสังคมโลก มีคุณธรรม
จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่รู้ รักความเป็นไทย
และมีจิตสาธารณะ  

3. ผลการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างของน้ าโซดา น้ าอัดลม น้ าหวานและน้ าผลไม้ พร้อมท้ังความส าคัญ
ของการน าไปใช้ 

 2. นักเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างในการน าน้ าผลไม้ชนิดต่าง ๆ มาเป็นเครื่องด่ืมได้ 

 3. นักเรียนสามารถบอกเหตุผลและความส าคัญของการน าชา กาแฟ โกโก้ มาเป็นเครื่องด่ืมได้ 

 4. นักเรียนมีทักษะการผลิตและเก็บรักษาไวน์ได้อย่างถูกวิธี 
 5. นักเรียนสามารถอธิบายกรรมวิธีการผลิตเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ชนิดต่าง ๆ ได้ 

 6. นักเรียนสามารถอธิบายประเภท องค์ประกอบและผสม เครื่องด่ืมผสมได้ถูกต้อง 

รวมทั้งหมด 6  ผลการเรียนรู้ 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 

1 - 9 ง 1.1 ม.4-6/1-
7 

ง 2.1 ม.4-
6/1,2,3,4 

1. เครื่องด่ืมไม่มี
แอลกอฮอล์ 

 

30 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 
ง2.1 ม.4-
6/1,2,3,4 

1. เครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ 

 

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

4.4 คะแนนเก็บหลังกลางภาค 30 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
11 – 17 
 

 

ง 1.1 ม.4-
6/1-7 

ง 2.1 ม.4-
6/1,2,3,4 

2. เครื่องด่ืมมี
แอลกอฮอล์ 

 

20 
 

 

ตรวจใบงาน และผลงาน หนังสือเรียน 

ใบงาน 

ห้องสมุด 

เว็บไซด์ 

18 - 19 ง 1.1 ม.4-
6/1-7 

ง 2.1 ม.4-
6/1,2,3,4 

3. เครื่องด่ืมผสม 10 ตรวจใบงาน และผลงาน 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-
6/1,2,3,4 

2. เครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล์ 
3. เครื่องด่ืมผสม 

 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 
ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย (เชน่ แสดง
วิธีท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 2
ข้อ 
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4.6 ชิ้นงาน   
 

หน่วยการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ

ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

1. เครื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 
2. เครื่องด่ืมท่ีแอลกอฮอล์ 
3. เครื่องด่ืมผสม 

ตรวจผลงาน 
 

เครื่อง 
ด่ืมชนิด
ต่าง ๆ 

5 ชนิด 
 

งานกลุ่ม ภายในคาบ
เรียน 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4     รหัสวิชา อ32102 
 จ านวนชั่วโมงเรียน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/9 
 ครูผู้สอน นางสาวนฤมล เอี่ยมส าอางค์, นางสาวกัญฐภา เต่าสุวรรณ, นางสาวภัทราภรณ์ ศรีสุธรรม, 
        นางสาวภุมรินทร์ เกตุมณี, นางสาวจิดาภา หวังสุขเกษม, นายภูษณุ แต่งงาม          

2. ค าอธิบายรายวิชา   
 ศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 เป็นรายวิชาท่ีนักเรียนต้องศึกษาน้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด ค าส่ัง 
ค าขอร้อง ค าแนะน า ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี การออกเสียงบทอ่านตามหลักการอ่านออก
เสียงและเหมาะสมกับเนื้อหา ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทอง ส่ือท่ีเป็นความเรียง และไม่ใช่
ความเรียงแบบต่าง ๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ือ อิเล็กทอนิกส์ในหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ การศึกษา อาชีพ การซื้อขาย 
การบริการ สถานท่ี ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาตามมารยาทางสังคม การแสดงความคิดเห็น ความ
ต้องการ เรื่องราวเหตุกาณณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ส่ือการเรียนทางภาษา การน าเสนอข้อมูล ความคิดรวบ
ยอด และความคิดเห็น บทกวีหรือละครส้ัน ความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ การเข้าสู่สังคมและ
อาชีพ ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน 
   โดยใช้กระบวนการฟัง พูด อ่านและเขียน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การอภิปราย การบรรยาย การบันทึก 
กระบวนการคิด วิเคราะห์ การเข้าร่วมกจกรรม และท างานกลุ่มเพื่อให้เกิดความรู้ความคิด และความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ สามารถน าเสนอผลงานและส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และความมุ่งมั่นในการท างาน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีจิตสาธารณะ 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย ภูมิใจและรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ เห็นคุณค่าของการน าความรู้  ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม.4-6/1 ต 1.1 ม.4-6/2  ต 1.1 ม.4-6/3  ต 1.1 ม.4-6/4  ต 1.2 ม.4-6/1   
ต 1.2 ม.4-6/2 ต 1.2 ม.4-6/3  ต 1.2 ม.4-6/4  ต 1.2 ม.4-6/5  ต 1.3 ม.4-6/1  ต 1.3 ม.4-6/2   
ต 1.3 ม.4-6/3 ต 2.1 ม.4-6/1  ต 2.1 ม.4-6/2  ต 2.1 ม.4-6/3  ต 2.2 ม.4-6/1  ต 2.2 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  ต 4.2 ม.4-6/2 
รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 
1 - 4 

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

Who Are You? 10 1. แบบฝึกหัดบทท่ี 5 
2. แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 5 

- หนังสือเรียน New 
Frontiers 5 

- แบบฝึกหัด 

- PowerPoint 

6 - 9 

 

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

A History of The 
Future 

 

15 1. แบบฝึกหัดบทท่ี 6 
2. แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 6 

- หนังสือเรียน New 
Frontiers 5 

- แบบฝึกหัด 

- PowerPoint 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
 

10 
 
 
 
 

 

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 - 6 20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย 10 ข้อ 
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4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11 - 15 ต 1.1 ม.4-6/4, 
ต 1.2 ม.4-6/1, 
ต 1.2 ม.4-6/2, 
ต 1.2 ม.4-6/3, 
ต 1.2 ม.4-6/5, 
ต 1.3 ม.4-6/1, 
ต 1.3 ม.4-6/3, 
ต 2.1 ม.4-6/1, 
ต 3.1 ม.4-6/1, 
ต 4.1 ม.4-6/1 

Exploring 
Environmental 

Polices 

10 1. ช้ินงานบูรณาการ
น าเสนอเรื่อง The 

Day After 
Tomorrow or The 

Environment 

- หนังสือเรียน New 
Frontiers 5 
- แบบฝึกหัด 
- PowerPoint 

 
16 -19 

 
 
 

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

What Will You Be 
Having? 

15 1. แบบฝึกหัดบทท่ี 8 
2. แบบทดสอบย่อย 

บทท่ี 8 

- หนังสือเรียน New 
Frontiers 5 
- แบบฝึกหัด 
- PowerPoint 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 
 
 
 

 

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 - 8 30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ 
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4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชีวั้ด หรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

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

งานบูรณาการเรื่อง 
The Day After 

Tomorrow or The 
Environment 

การ
น าเสนอ 

1 

 

ก่อนสอบ
ปลายภาค 
1 สัปดาห์ 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3      รหัสวิชา อ32203 
 จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4-7  
 ครูผู้สอน นางสาวภุมรินทร์ เกตุมณี 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาทักษะพื้นฐานทางภาษาในการอ่านและเขียนเกี่ยวกับตนเอง ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว อาชีพท่ีน่าสนใจ 

ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ จากส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เหตุการณ์ สถานการณ์ตามความสนใจ
ของสังคม และสังคมโลก ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง บทละครส้ัน และสาระวิชาอื่น ๆ ท่ีเรียน โดยบอก
ใจความส าคัญ วิเคราะห์เรื่อง รายละเอียดของส่ิงท่ีอ่าน พูด และเขียน แสดงความรู้สึก ความต้องการ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทย โดยใช้ภาษาท่าทางใน
การส่ือสารได้เหมาะกับระดับบุคคลกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา    

โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะ อ่าน – เขียน กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการสร้างความ
ตระหนัก กระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยฝึกทักษะการใช้ภาษาส่ือสาร กระบวนการกลุ่ม และการใช้กระบวนการ
เรียนรู้อื่นท่ีเหมาะสม วางแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกสถานศึกษา  

เห็นคุณค่าการใช้ภาษาอังกฤษ เกิดความมั่นใจในการส่ือสาร รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฝึกฝนอย่าง
จริงจังและเพียงพอ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น ประยุกต์ใช้ภาษาเพื่อการศึกษาต่อ การ
อาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีประสิทธิภาพในการส่ือความ มีสุนทรีภาพทางภาษา มี
นิสัยรักการอ่าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีขันติธรรม 

 

3. ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครส้ัน (skit) ถูกต้องตาม

หลักการอ่าน   
2. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ  สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่อง

ท่ีเป็นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  
3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์

จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
4. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง  ๆ กิจกรรม 

ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ อย่างมีเหตุผล 
5. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่าง ๆ ท่ี

อยู่ในความสนใจของสังคม 
6. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ท้ังในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อมท้ัง

ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
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7. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 

8. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน สุภาษิต และบทกลอน
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

9. วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตความเช่ือ  และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาและภาษาไทย และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 

10. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน  

11. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากส่ือ
และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 

รวมทั้งหมด 11 ผลการเรียนรู้ 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 - 3 2, 4, 5, 6, 8, 
10, 11 

Nature Attacks! 
 Lightning 

Chasing Storms 

10 1. แบบทดสอบราย
หน่วย 30 ข้อ 10 
คะแนน 

2. แบบฝึกหดัราย
หน่วย 

หนังสือเรียน New 
Weaving It 
Together 2 

4-6 2, 4, 5, 6, 8, 
10, 11 

Inventions 
 The GoPro 

Camera 
Changing Living 

Things? 

10 1. แบบทดสอบราย
หน่วย 30 ข้อ 10 
คะแนน 

2. แบบฝึกหัดราย
หน่วย 

หนังสือเรียน New 
Weaving It 
Together 2 

7-9 1, 2, 4 Short Novel Reading 5 1. แบบทดสอบหลัง
อ่าน 40 ข้อ 10 
คะแนน 

หนังสืออ่านนอก
เวลา 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 2, 7, 8 5. Nature Attacks! 
 Lightning 
 Chasing Storms  
6. Inventions 
 The GoPro Camera 
Changing Living Things? 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ   
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 11 

7. Customs and 
Traditions 
 Flowers, Dishes, 

and Dresses 
 What’s in a 

Name? 

10 1. แบบทดสอบราย
หน่วย 30 ข้อ 10 
คะแนน 

2. แบบฝึกหัดราย
หน่วย 

หนังสือเรียน New 
Weaving It 
Together 2 

14-16 1, 2, 4, 5, 8, 
10, 11 

 

8. Reading from 
Literature 
 Months 
 Fate 

10 1. แบบทดสอบราย
หน่วย 30 ข้อ 10 
คะแนน 

2. แบบฝึกหัดราย
หน่วย 

หนังสือเรียน New 
Weaving It 
Together 2 

17-19 1, 2, 4 Short Novel Reading 5 1. แบบทดสอบหลัง
อ่าน 40 ข้อ 10 
คะแนน 

หนังสืออ่านนอก
เวลา 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 2, 7, 8 7. Customs and Traditions 
 Flowers, Dishes, and 

Dresses 
 What’s in a Name? 
8. Reading from Literature 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน 50 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย แบบเขียน
โครงสร้างประโยค 

   จ านวน 5-10 ข้อ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

 Months 
 Fate 
 

  
4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

Nature Attacks! 
 Chasing Storms  

4, 5, 6, 10 

1. ความครบถ้วน
ตามหัวข้อท่ี
ก าหนด 

2. ความถูกต้องของ
ค าศัพท์ 
ไวยากรณ์และ
โครงสร้างทาง
ภาษา 
ความประณี 

3.   สวยงามของ 
     ช้ินงาน 

การเขียน
เรียงควา
ม 1 ย่อ
หน้า 

1 ช้ินงาน 
5 

คะแนน 

สามารถปรับแก้ไขงาน
ได้ตามเวลาท่ีก าหนด 

ส่งก่อน
การสอบ
ปลายภาค 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3      รหัสวิชา อ32206 
จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน              จ านวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4-5/7 
ครูผู้สอน นางสาวกัญฐภา  เต่าสุวรรณ 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาภาษาท่ีใช้ในการสนทนาเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล เหตุการณ์ และประเด็นท่ีอยู่ใน
ความสนใจของสังคมทิศทาง ท่ีต้ังของส่ิงของและสถานท่ี และการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลองอย่างเหมาะสม จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความสรุป/ตีความจากการฟังประโยค ข้อความ บท
สนทนา และเรื่องต่าง ๆ ได้ รวมท้ังพูดแสดงความรู้สึก อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
และเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล มีมารยาทสังคมในการเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการพูดและ
สนทนาได้อย่างเหมาะสมในระดับของบุคคล โอกาส สถานท่ี และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ได้รับการส่งเสริมให้
เป็นผู้ท่ีมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลจากส่ือและแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มีความรู้จัก เข้าใจ และภูมิใจในตนเอง เคารพสิทธิของตนเอง
และผู้อื่น 
 โดยใช้ทักษะตามกระบวนการฝึกการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารท้ังการฟัง และการพูด ตามหลักการออก
เสียงและการส่ือสาร กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสร้างความ
ตระหนัก กระบวนการกลุ่ม โดยใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ด าเนินการ
ส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  โดยใช้ภาษาและกระบวนการเรียนรู้อื่น ๆท่ีเหมาะสม  
 เพื่อเห็นถึงคุณค่ารวมท้ังตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีมารยาท ถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล รักการเรียนรู้ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีนิสัยรักการอ่าน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

3. ผลการเรียนรู้ 
1. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความติดเห็นจากการพังบทสนหนาและ

ค าบรรยายได้ถูกต้อง 
2. อธิบาย พูดข้อความและประโยคให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ท่ีฟัง รวมท้ังระบุ 

และพูดส่ือความท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังได้อย่างถูกต้อง 
3. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟังและพูดส่ือความ

ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
4. ระบุและพูดออกเสียงค า ประโยค ข้อความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
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5. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ประเด็น
ข่าว เหตุการณ์ท่ีฟังได้อย่างเหมาะสม 

6. วิเคราะห์ อภิปรายความหมือนและดวามแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทยและน าไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล 

7.ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวขอ้งกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูดได้อย่างเหมาะสม 

8. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางได้เหมาะสมกับระดับของบุคคล 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 คะแนนเก็บก่อนกลางภาค 25 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 
 
 
 

 

ผลการเรียนรู้ท่ี 1,2 
 
 
 
 

Getting Started 
 

 
 

 

5 
 
 
  

 

Listening & 
Speaking Quiz 

 
 
 

หนังสือ เอกสาร 
Script /audio 

ส่ือ ICT 
บทเรียนออนไลน ์

 

2-3 
 
 
 
 

ผลการเรียนรู้ท่ี 1,5,8 
 
 
 
 

1. All Dressed Up 
 
 
 
 

5 
 

 
 

 

Listening & 
Speaking Quiz 

 
 
 

หนังสือ เอกสาร 
Script /audioส่ือ 

ICT 
บทเรียนออนไลน ์

 

4-5 
 

 
 
 

ผลการเรียนรู้ท่ี 6,7 
 
 
 
 

2. Shopping 
 
 
 
 

5 
 
 

    
     

Listening & 
Speaking Quiz 

 
 
 

หนังสือ เอกสาร 
Script /audio 

ส่ือ ICT 
บทเรียนออนไลน์  
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
6-7 

 
 

 

ผลการเรียนรู้ที่ 3,5,6 
 
 
 

3. Personal 
Problems 
 
 

5 
 
 

    

Listening & 
Speaking Quiz 

 
 

หนังสือ เอกสาร 
Script /audio 

ส่ือ ICT 
บทเรียนออนไลน ์

8-9 
 

 

ผลการเรียนรู้ที่ 
1,5,6,7,8 

4. Social 
Interactions 
 

    5 
 

 

Listening & 
Speaking Quiz 

หนังสือ เอกสาร 
Script /audio 

บทเรียนออนไลน ์

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ผลการเรียนรู้ที่ 
1,2.5,6,7,8 

 

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

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

 
4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 
 
 
 

ผลการเรียนรู้ที่ 
1,2,4,7 
 
 

5. About Tomorrow 
 
 
 

5 
 
 
 

Listening Quiz 
 
 
 

หนังสือ เอกสาร 
Script /audio  

ส่ือ ICT 
 

14-15 
 
 
 

ผลการเรียนรู้ที่ 1,6,8 
 
 
 

6. Personalities 
 
 
 

5 
 
 
 

Listening & 
Speaking Quiz 

 
 

หนังสือ เอกสาร 
Script /audio 

ส่ือ ICT 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

16-17 
 
 
 

ผลการเรียนรู้ที่ 
1,5,6,7,8 
 
 

7. Amazing Stories 
and Movies 
 
 

5 
 
 
 

Listening & 
Speaking Quiz 

 
 

หนังสือ เอกสาร 
Script /audio 

ส่ือ ICT 
 

18-19 ผลการเรียนรู้ที่ 
1,5,7,8 
 

8. The Show 
 

5 Listening & 
Speaking Quiz 

 

หนังสือ เอกสาร 
Script /audioส่ือ 

ICT 
บทเรียนออนไลน ์

 
4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ผลการเรียนรู้ที่ 
1,2,3,4,5,6,7,8 

 

5-8 30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
40 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
วิธีท า/เติมค า/อื่น ๆ)  จ านวน 
10 ข้อ 

  
4.6 ชิ้นงาน Creative Theater 
  

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลการเรียนรู้ที่ 1,2,4,5,6,7,8 
 

       คลิปวิดีโอ 
 
 

 

งานกลุ่ม/
คู่/เด่ียว 

 
 
 

1 
 
 
 

10 คะแนน 
 
 
 

หลังกลางภาค 
 
 
 

 
 



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 107 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1.ชื่อรายวิชา เสริมทักษะอ่าน-เขียน 4          รหัสวิชา อ32212 
  จ านวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน          จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 และ 5/9 
  ครูผู้สอน นางสาวนฤมล เลียบสวัสด์ิ 
 
2.ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาบทความสารคดี วรรณกรรมนานาชาติ บทสัมภาษณ์ บทอ่านท่ีต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องท่ัวไป 
และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ศึกษาการเขียนในระดับประโยค ข้อความ  

โดยฝึกทักษะและกลวิธีการอ่านท่ีหลากหลาย  เพื่อให้สามารถ เดาความหมายของค าศัพท์ ระบุ
รายละเอียด จับใจความส าคัญ บอกวัตถุประสงค์ของผู้เขียน  ฝึกการเขียนโดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม 
และการอภิปราย  

เพื่ออ้างอิงความ เรียงล าดับความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงท่ีอ่าน รวมท้ังเห็นคุณค่าของการ
ท างานร่วมกัน ตระหนักในความส าคัญของการอ่านและมีเจตคติท่ีดีต่อการอ่าน 

 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านข้อความ เรื่องราวต่างๆ แล้วบอกรายละเอียด ใจความส าคัญของ วัตถุประสงค์ของเรื่องท่ีอ่าน 
2. สรุปเนื้อหาส่ิงท่ีอ่านในรูปแบบต่าง ๆ เช่น mind mapping ภาพ หรือ งานเขียน 
3. เขียนอ้างอิงความ เรียงล าดับความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงท่ีอ่าน 
4. เขียนประโยคและข้อความรูปแบบต่างๆ เช่น ประวัติบุคคล เรื่องส้ัน ความเรียง และ e-mail ได้ 
5.  มีความตระหนักในความส าคัญของการอ่านและมีเจตคติท่ีดีต่อการอ่าน เห็นคุณค่าของการท างาน

ร่วมกัน 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
 

4.การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-3 1-5 1 Holiday Time 10 แบบฝึกหัด 
งานเขียน 
 

-เอกสารประกอบการเรียน 
ชุด Holiday Time 
-สืบค้นข้อมูลจาก internet 

4-6 1-5 2 My Life in the 
Future 

10 แบบฝึกหัด 
งานเขียน 

-เอกสารประกอบการเรียน 
ชุด My Life in the Future 
-สืบค้นข้อมูลจาก internet 

7-8 1-5 3 Face Reading 5 
 

แบบฝึกหัด -เอกสารประกอบการเรียน 
ชุด Face Reading 
-สืบค้นข้อมูลจาก internet 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

9-10 1-5 1-3 20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 45 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 1 ข้อ 
 
4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 1-5 4 Earth SOS 10 แบบฝึกหัด 
งานเขียน 
 

-เอกสารประกอบการเรียน 
ชุด Earth SOS 
-สืบค้นข้อมูลจาก internet 

14-16 1-5 5 Clothes 10 แบบฝึกหัด 
งานเขียน 

-เอกสารประกอบการเรียน 
ชุด Clothes 
 -สืบค้นข้อมูลจาก internet 

17-19 1-5 6 Notes 5 แบบฝึกหัด 
งานเขียน 

-เอกสารประกอบการเรียน 
ชุด Notes 
 -สืบค้นข้อมูลจาก internet 
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 1-5 4-6 30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จ านวน 60 ข้อ 
             
           4.6 ชิ้นงาน หนังสือเล่มจิ๋ว รวมศัพท์ที่มีความหมายคล้ายกัน 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่งงาน 

ลักษณะ 
ประเภท 

จ านวน 
ชิ้นงาน 

1-5 ประเมินจาก 
1. ความถูกต้องของ 
เนื้อหา 5 คะแนน 
2. ความเรียบร้อย 
สวยงาม 2 คะแนน 
3. ส่งงานตรงเวลาท่ี 
ก าหนด 3 คะแนน 

Poster  1 ช้ินงาน  ภายในสัปดาห์ท่ี 10 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
1. ชื่อรายวิชา เสริมทักษะฟังพูดภาษาอังกฤษ 4    รหัสวิชา อ32214 
 จ านวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 และ 5/9  
 ครูผู้สอน  นางสาวเบญญาภา ศิวะสกุล 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและฝึกทักษะการฟังและพูดในระดับกลาง โดยเน้นการฝึกทักษะฟัง-พูดในบริบททาง

สังคมและสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ ส านวน การออกเสียงค า 
โครงสร้างของประโยค การลงเสียงหนัก-เบา ในระดับค า การออกเสียงสูง-ต่ าในระดับประโยค การพูดรวบค า และ
การตีความส านวนภาษาและน้ าเสียงของผู้พูด การพัฒนากลวิธีการพูดและทักษะการฟังแบบเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ เพื่อให้ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบายและค าบรรยายเพื่อการส่ือสารอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ กาลเทศะและมารยาททางสังคมการพูดเพื่อขอและให้ข้อมูล การเสนอความคิดเห็น การ
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง การตีความและสรุปใจความส าคัญจากส่ือประเภทต่าง ๆ ในหัวข้อ
เรื่องท่ีเกี่ยวกับโรงเรียน เวลาว่างและนันทนาการ ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว การ
บริการและสถานท่ีตลอดจนวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

3. ผลการเรียนรู้ 
 1. ออกเสียงค าศัพท์ ประโยคและข้อความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
 2. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูล โต้ตอบเกี่ยวกับเวลาว่างและนันทนาการเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ในอดีตพร้อมท้ังยกตัวอย่างประกอบ 
 3. บรรยายเกี่ยวกับการบริการและสถานท่ี เพื่อการบอกทางและถามทาง แสดงความต้องการ เสนอให้
ความช่วยเหลือ ตอบรับและตรวจสอบความเข้าใจกับคู่สนทนาได้อย่างเหมาะสม 
 4. พูดและสรุปใจความส าคัญท่ีได้ฟังจากส่ือประเภทต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวและการเดินทาง 
โดยการถอดความและเลือกใช้ภาษาและน้ าเสียงและกิริยาท่าทางเพื่อน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
 5. พูดสรุปให้ข้อมูล อธิบายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานท่ีและบริการ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
และข้อมูลท่ีสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนได้อย่างเหมาะสม 

รวมทั้งหมด 5  ผลการเรียนรู้ 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 

1-5 

 
1, 2, 3 

 
Memorable 
Experiences 

 
 

12.5 

1. การมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมในห้องเรียน  
คะแนน 3 คะแนน 
2. การท าแบบทดสอบจาก
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
หรือแบบทดสอบหลังเรียน 
คะแนน 5 คะแนน 
3. Clip Video ส้ัน ๆ โดย
การท างานเป็นคู่ โดยให้
นักเรียนสรุปประโยคหรือ
ส านวนท่ีเรียนตลอด 5 
สัปดาห์ โดยใช้
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย 

1. หนังสือเรียนSPOT 
LIGHT 2: Listening 
and Speaking Skills 
- Unit 9 10 and 11 
2. Teaching Aids 
3. Application ต่างๆ
ในการท ากิจกรรมการ
เรียนรู ้
4. แบบประเมินการ
ท างานและแบบ
ประเมินงาน 

 

6-9 

 
1,3,4 

 
Community 

(PART1) 

 
12.5 

1. การมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมในห้องเรียน  
คะแนน 3 คะแนน 
2. การท าแบบทดสอบจาก
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
หรือแบบทดสอบหลังเรียน 
คะแนน 5 คะแนน 
3. Presentation: 
Topic – students’ 
hometown  
งานเด่ียว 

1. หนังสือเรียนSPOT 
LIGHT 2: Listening 
and Speaking Skills 
- Unit 11 -12 
2. Teaching Aids  
3. Application ต่างๆ
ในการท ากิจกรรมการ
เรียนรู ้
4. แบบประเมินการ
งานน าเสนอ 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

 
10 

 
1,2,3,4 

 
Memorable Experience and 

Community (Part 1) 

 
20 

1. แบบ Multiple Choice 
  จ านวน 30 ข้อ คะแนน 15 
คะแนน2.ข้อสอบอัตนัย 
Listening Test  
  คะแนน 5 คะแนน 

 
4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 
 

11-15 

 
 

1,3,4 

 
 

Community (PART2) 

 
 

12.5 

1. การมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมในห้องเรียน  
คะแนน2.5 คะแนน 
2. การท าแบบทดสอบจาก
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
หรือแบบทดสอบหลังเรียน 
คะแนน 5 คะแนน 
3. Describing the 
future plan 

1. หนังสือเรียน
SPOT LIGHT 2: 
Listening and 
Speaking Skills - 
Unit 13-15 
2. Teaching Aids  
3. แบบประเมิน
การท างาน 
 

 
 

16-19 
 
 
 

 
 

1 ,4 ,5 

 
 

Language Usage 

 
 

12.5 

1. การมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมในห้องเรียน  
คะแนน 2.5 คะแนน 
2. การท าแบบทดสอบจาก
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
หรือแบบทดสอบหลังเรียน 
คะแนน 5 คะแนน 

เอกสาร
ประกอบการเรียน
เพิ่มเติมเป็นส านวน
หรือค าศัพท์ท่ี
น่าสนใจน าไปใช้ใน
การสอบ
ระดับประเทศ 
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดา
ห์ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 
 

1,2,3,4,5 Community (PART2) and 
Language Usage 

20 
 
 

10 

1.ข้อสอบแบบ Multiple Choices  
 จ านวน 40 ข้อ คะแนน 20 คะแนน 
2. สอบปฏิบัติ (งานของห้องเรียน) 
    การจัด Mini Showcase จาก  
    เนื้อหาท่ีเรียนของภาคเรียนท่ี 2 

        
4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

- คะแนนสอบปฏิบัติของการ
สอบปลายภาคเรียน 

Mini 
Showcase 

1 
คะแนนอิงกลุ่ม 

ต้นเดือน
กุมภาพันธ ์
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา   ภาษาฝรั่งเศส 4                                         รหัสวิชา ฝ32202                       

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

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/5            
 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 เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองแบบง่าย ๆ บอกข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน บอก
ความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการ
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 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้นวัตกรรมในการส่ือสารเพื่อแสดงความต้องการของตนและส่ิง
ต่าง ๆ รอบตัว ใช้ถ้อยค า ง่าย ๆ ในการปฏิสัมพันธ์ การเข้าใจความแตกต่างระหว่างเสียงสระ พยญัชนะ ค า วลี 
ประโยคและข้อความ ระหว่างวัฒนธรรมฝรัง่เศสและวัฒนธรรมไทย 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 Le future Simple 5 แบบทดสอบท้าย
บท 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน / 

4-6 ข้อท่ี 1,2,3,4,5 Le passé 
Composé 

5 แบบทดสอบท้าย
บท 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน 

7-9 ข้อท่ี 
1,2,3,4,5,8,9,10 

Les Vocabulaires 5 แบบทดสอบท้าย
บท 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน / 

          
  4.3 คะแนนกลางภาค   20   คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ข้อท่ี 
3,7,8,9,10 

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

·         แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แปลค าศัพท์/เติม
ค า/อื่นnๆ) จ านวน 10 ข้อ 
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4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการเรยีนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 ข้อท่ี 
1,2,3,4,5,8,9,10 

La production 
orale 

5 สอบปากเปล่า บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน 

14-16 ข้อท่ี 
1,2,3,4,5,8,9,10 

La Production 
Écrite 

10 แบบทดสอบท้าย
บท 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน 

17-19 ข้อท่ี 
1,2,3,4,5,8,9,10 

L’entretien 10 แบบทดสอบท้าย
บท 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค   30   คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

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

4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน  
 

หน่วยการ
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   เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 4                           รหัสวิชา ฝ32204                       

 จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน               จ านวนหน่วยกิต  1.5 หน่วยกิต         
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/5              
 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 เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
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 ระหว่างวัฒนธรรมฝรัง่เศสและวัฒนธรรมไทย 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 



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 118 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

7.อ่านค าท่ีก าหนดให้ได้ 

8.ประสมเสียง และสะกดพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์จากตารางผสมเสียง และอ่านออกเสียงได้ 

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 

สัปดาห์ที่ 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-3 ข้อท่ี 1,2,3,4 DELF SCOLAIRE 1 5 แบบทดสอบ
ท้ายบท 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน  

4-6 ข้อท่ี 1,2,3,4,5 DELF SCOLAIRE 2 5 แบบทดสอบ
ท้ายบท 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน 

7-9 ข้อท่ี 
1,2,3,4,5,8,9,10 

DELF SCOLAIRE 3 5 แบบทดสอบ
ท้ายบท 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน 

4.3 คะแนนกลางภาค   20   คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 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 
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4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 ข้อท่ี 
1,2,3,4,5,8,9,10 

DELF SCOLAIRE 4 5 สอบปากเปล่า บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน 

14-16 ข้อท่ี 
1,2,3,4,5,8,9,10 

DELF SCOLAIRE 5 10 แบบทดสอบท้ายบท บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน 

17-19 ข้อท่ี 
1,2,3,4,5,8,9,10 

DELF SCOLAIRE 6 10 แบบทดสอบท้ายบท บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

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

4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน  
 

หน่วยการ
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 ภาษาจีน 4      รหัสวิชา   จ32202 
จ านวนชั่วโมง    4  ช่ัวโมง/สัปดาห์   80  ช่ัวโมง/ภาคเรียน     จ านวนหน่วยกิต  2.0 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/5 และ 5/6 
ครูผู้สอน  นางสาวพิราอร  จันทร์เปรม 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการอ่านออกเสียงค า ประโยค ข้อความและบทกลอนส้ัน ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุหัวข้อ

เรื่อง ใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการอ่านบทสนทนานิทานเรื่องส้ัน ใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน าค าช้ีแจง และ
ค าอธิบายตามสถานการณ์ แล้วปฏิบัติตามโดยใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์
เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวสถานการณ์ และสรุปใจความส าคัญ แสดงความคิดเห็น ความต้องการ ความรู้สึกของตนเอง 
พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ัน ๆ ประกอบ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์   
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  

โดยใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ          
ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ และน าเสนอด้วย
การเขียนหรือส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา เปรียบเทียบ
และอธิบายความเหมือนความแตกต่างของภาษา ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษากับของไทย 
และเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความสนใจ 

เพื่อเห็นคุณค่าทางวรรณกรรม ความส าคัญทางวัฒนธรรมประเพณีและความจ าเป็นของการใช้ภาษาใฝ่รู้
ใฝ่เรียน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาหาความรู้มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบ มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้ภาษาสร้างความสัมพันธ์ รู้จักยอมรับพังความคิดเห็นของผู้อื่น 
สุภาพ มีมารยาทในการพูด และฟังในสังคม มีจิตสาธารณะ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการ ณ์ต่าง ๆ              
กล้าแสดงออก มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีชีวิต อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย 

3. ผลการเรียนรู้ 
1. ผู้เรียนสามารถฟังค าศัพท์ภาษาจีนจากบทเรียนแล้วเข้าใจได้ 
2. ผู้เรียนสามารถฟังประโยคสนทนาภาษาจีนจากบทสนทนาท่ีก าหนดให้แล้วเข้าใจได้ 
3. ผู้เรียนสามารถฟังข้อความส้ัน ๆ แล้วเข้าใจได้ 
4. ผู้เรียนสามารถสนทนาโต้ตอบโดยใช้ภาษาจีนตามหัวข้อสนทนาในแต่ละบท 
5. ผู้เรียนสามารถพูดประโยครูปแบบต่าง ๆ ได้ 
6. ผู้เรียนสามารถสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันเป็นภาษาจีนได้ 
7. ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง 
8. ผู้เรียนสามารถอ่านบทอ่านท่ียาวขึ้น 
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9. ผู้เรียนสามารถเขียนตามค าบอกได้ 
10. ผู้เรียนสามารถเขียนข้อความส้ัน ๆ ได้ 
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 
1,2,4,7,8,9 

 

6.我们明天七点一

刻出发 

 

5 แบบทดสอบ
ท้ายบท 

 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน / 

หนังสือเรียนภาษาจีน HANYU 
JIAOCHENG  

(汉语教程 第二册下) 

4-6 ข้อท่ี 
1,2,4,7,8,9 

 

7.我打算请老师教

我京剧 

 

10 แบบทดสอบ
ท้ายบท 

 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน / 

หนังสือเรียนภาษาจีน HANYU 
JIAOCHENG  

(汉语教程 第二册下) 

7-9 
 
 
 

ข้อท่ี 
1,2,4,7,8,9 

 

8.学校里边有银行

吗 

10 แบบทดสอบ
ท้ายบท 

 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน / 

หนังสือเรียนภาษาจีน HANYU 
JIAOCHENG  

(汉语教程 第二册下) 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ข้อท่ี 4,7,8,9,10 
 

6 - 8 20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แปลค าศัพท์/เติมค า/
อื่นๆ)  จ านวน 10 ข้อ 
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4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-15 ข้อท่ี 
1,2,4,7,8,9,10 
 

9. 我想学太极拳 10 แบบทดสอบท้ายบท 
 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน / 

หนังสือเรียนภาษาจีน 
HANYU JIAOCHENG  

(汉语教程 第二册下) 
16-19 ข้อท่ี 

1,2,4,7,8,9,10 
 

10. 她学得很好 15 แบบทดสอบท้ายบท 
 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน / 

หนังสือเรียนภาษาจีน 
HANYU JIAOCHENG  

(汉语教程 第二册下) 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ข้อท่ี 7,8,9,10 
 

9 - 10 30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ 

          4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

- - - - - - 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา เสริมทักษะภาษาจีน 4    รหัสวิชา   จ32204 
จ านวนชั่วโมง   2   ช่ัวโมง/สัปดาห์   40   ช่ัวโมง/ภาคเรียน    จ านวนหน่วยกิต    1.0  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/5 และ 5/6 
ครูผู้สอน  นางสาวสาธวินี  พลเสน 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเท่ียว การประกอบธุรกิจท่องเท่ียว การ

ท่องเท่ียวขาเข้าและการท่องเท่ียวขาออก การวางแผนการท่องเท่ียว ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ค าอธิบาย บทสนทนา ข้อความท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียงตลอดจนเข้าใจภาษา ท่าทางในการส่ือสาร
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ โต้ตอบใช้ประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีใช้ส่ือความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการ
สนทนาท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และใช้ประโยคต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 

โดยใช้ส่ือนวัตกรรมในการส่ือสารเพื่อแสดงความต้องการของตนและส่ิงท่ีอยู่ต่าง ๆ รอบตัว ใช้ถ้อยค า
ง่ายๆ ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย ใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง 
อ่านและเขียน เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ความคิด ส่ือสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จ าลอง มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษาเพื่อใช้ในการใช้
ชีวิต การท่องเท่ียวและวัฒนธรรมจีน และฝึกฝนจากบทสนทนาท่ีสมมุติขึ้นจากสถานการณ์ในการเจรจาธุรกิจ 

เพื่อใหผู้้เรียนเกิดทักษะทางภาษา รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจตีความและแสดงความ
คิดเห็นต่อข้อความข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม การท่องเท่ียวและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเจ้าของภาษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ให้เห็นคุณค่า รวมไปถึงประโยชน์
ของการรับรู้ภาษาจีน และสามารถน าไปใช้ส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ 
 

3. ผลการเรียนรู้ 
1. ผู้เรียนสามารถส่ือสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ การใช้ชีวิต การท่องเท่ียว และ

วัฒนธรรมจีน  
2. ผู้เรียนสามารถส่ือสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลองท่ีก าหนดให้ได้  
3. ผู้เรียนสามรถอ่านและเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน  
4. ผู้เรียนสามารถสรุปเนื้อหาจากหนังสือและข่าวที่สนใจได้ถูกต้อง 
5. สามารถส่ือสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน  
6. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ 
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 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-3 ข้อท่ี 1 - 
6 

7.今年流行什么？

（一） 

5 แบบฝึกหัดท้ายบท บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน 
4-6 ข้อท่ี 1 - 

6 
8.今年流行什么？

（二） 

10 แบบฝึกหัดท้ายบท
แบบทดสอบ 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน 
7-9 ข้อท่ี 1 - 

6 
9.  互联网（一）  
 

10 แบบฝึกหัดท้ายบท
แบบทดสอบ 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ข้อท่ี 1 - 6 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 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 ข้อท่ี 1 - 6 
 

10. 互联网

（二）  

10 แบบฝึกหัดท้ายบท
แบบทดสอบ 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน 
14-16 ข้อท่ี 1 - 6 11. 节日与购物 5 แบบฝึกหัดท้ายบท บทเรียนออนไลน์ / 
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 （一） เอกสารประกอบการ
เรียน 

17-19 ข้อท่ี 1 - 6 12. 节日与购物

（二） 

10 แบบฝึกหัดท้ายบท
แบบทดสอบ 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ข้อท่ี 1 - 6 
 

10 - 12 
 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ 

                  4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

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

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา ภาษาญี่ปุ่น 4       รหัสวิชา ญ32202 
 จ านวนชั่วโมง 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 80 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 
 ครูผู้สอน นางสาวกชพร พวงชมภ ู

2. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาค าศัพท์ ส านวน รูปประโยค ข้อความท่ีใช้ในการส่ือสาร เช่น ค าคุณศัพท์ต่าง ๆ สี รสชาติ ดนตรี 
กีฬา ภาพยนตร์ การบอกต าแหน่ง วิธีนับจ านวน สภาพอากาศ งานเทศกาล เป็นต้น ตอบค าถามจากการฟังและ
อ่านประโยค บทสนทนา ข้อความหรือบทอ่านส้ัน ๆ พูดโต้ตอบด้วยค าส้ัน ๆ ง่าย ๆ ในการแลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

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 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-5 1,2,3,4,5,6 だい８か 

บทท่ี 8 
そろそろ 

失礼します 

10 แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือเรียน มินนะ 
โนะ นิฮงโกะ 1  
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

6-9 1,2,3,8,9,10 だい9か 

บทท่ี 9 
残念ですが 

15 แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือเรียน มินนะ 
โนะ นิฮงโกะ 1  
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 
 

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

1.だい８かบทท่ี 8 
そろそろ失礼します 

2. だい9かบทท่ี 9 
残念ですが 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน  30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ 
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4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 1,2,3,4,7 だい10か 

บทท่ี 10 
ナンプラー、 

ありますか 

5 แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือเรียน มิน
นะ โนะ นิฮงโกะ 1  
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

14-16 
 

1,2,3,4,9 だい11か 

บทท่ี 11 
これ、お願いします 

10 แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือเรียน มิน
นะ โนะ นิฮงโกะ 1  
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

17-19 1,2,3,4,9 だい12か 

บทท่ี 12 
祇園祭は 

どうでしたか 

10 แบบทดสอบท้าย
บทเรียน 

- หนังสือเรียน มิน
นะ โนะ นิฮงโกะ 1  
- แบบฝึกหัด 
- บทเรียนออนไลน ์

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 
 
 

 

1,2,3,4,6 1. だい10かบทท่ี 10 
ナンプラー、あります 

2. だい11かบทท่ี 11 
これ、お願いします 

3. だい12かบทท่ี 12 
祇園祭は どうでしたか 

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 

8,9,10 
 
 

Scoring Rubric 
1. ความถูกต้องในการใช้

ภาษา น้ าเสียง 
2. ความคิดสร้างสรรค์ 

การน าเสนอ 

วิดีโอสนา
เกี่ยวกับ
เทศกาล
ญี่ปุ่น 

1 5 คะแนน สัปดาห์ท่ี 7-9 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus)  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา  เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 4       รหัสวิชา ญ32204    
จ านวนชั่วโมง  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน             จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 
ครูผู้สอน นางสาวอัจฉรา  จันทร์แจ่มแจ้ง 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด ประโยค ข้อความบทอ่าน ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า รวมท้ังเข้าใจภาษา

ท่าทาง ความรู้สึกของผู้พูด พูดเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ใช้ภาษาตามารยาททาง
สังคมและแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ แสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ และใช้ภาษา
ท่าทางในการส่ือสารได้เหมาะสม ถ่ายทอดข้อมูลจากการฟัง เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น   
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทย เห็นคุณค่าของการเรียน
ภาษาญี่ปุ่น  ใช้ภาษาญี่ปุ่นส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและชุมชน   

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด เลือกวิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่น
ท่ีเหมาะสมกับตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข   

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการส่ือสาร มีสุนทรียภาพทางภาษา สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นส่ือสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษา ตลอดจนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

3. ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงค ากลุ่มค าประโยค ข้อความ และบทอ่านส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
3. สนทนาและเขียนโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัวสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

ประสบการณ์ และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
4. เลือกและใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน า ค าขออนุญาต ค าช้ีแจง และค าอธิบายตามสถานการณ์อย่าง

เหมาะสม 
5. พูดและเขียนแสดงความต้องการขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ

ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
6. เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ

วัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 

 

 



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 130 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 – 5 1,2,3,4 
 

びょうき 

การเจ็บป่วย 

15 แบบทดสอบท้ายบท เอกสารประกอบการ
เรียน /บทเรียน
ออนไลน์ / 
หนังสือเรียน Minna 
no nihonngo /Akiko 
to tomodachi 

6 – 9 1,2,3,4 
 

むかしと今 

สมัยก่อนกับสมัยปัจจุบัน 

10 แบบทดสอบท้ายบท เอกสารประกอบการ
เรียน /บทเรียน
ออนไลน์ / 
หนังสือเรียน Minna 
no nihonngo /Akiko 
to tomodachi 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1,2,3,4 
 

- การเจ็บป่วย 
- สมัยก่อนกับสมัยปัจจุบัน 

 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน  30 ข้อ 
แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11 5,6,7,8 お正月の 

パーティー 

งานปีใหม่ 

5 แบบทดสอบท้ายบท เอกสารประกอบการเรียน /
บทเรียนออนไลน์ / 
หนังสือเรียน Minna no 
nihonngo /Akiko to 
tomodachi 



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 131 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

12 – 13 5,6,7,8 学校のけい 

じばん 

บอร์ดประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

5 แบบทดสอบท้ายบท เอกสารประกอบการเรียน /
บทเรียนออนไลน์ / 
หนังสือเรียน Minna no 
nihonngo /Akiko to 
tomodachi 

14 – 15 5,6,7,8 文化祭 

งานนิทรรศการ
วิชาการ 

5 แบบทดสอบท้ายบท เอกสารประกอบการเรียน /
บทเรียนออนไลน์ / 
หนังสือเรียน Minna no 
nihonngo /Akiko to 
tomodachi 

16 – 17 5,6,7,8 待ち合わせ 

การนัดพบ 

5 แบบทดสอบท้ายบท เอกสารประกอบการเรียน /
บทเรียนออนไลน์ / 
หนังสือเรียน Minna no 
nihonngo /Akiko to 
tomodachi 

18 – 19 5,6,7,8 ぶんか 

วัฒนธรรม 

5 แบบทดสอบท้ายบท เอกสารประกอบการเรียน /
บทเรียนออนไลน์ / 
หนังสือเรียน Minna no 
nihonngo /Akiko to 
tomodachi 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 5,6,7,8 - การซื้อของ 
- วันหยุด 
- วันหยุด 2 
- ครอบครัว 
- วัฒนธรรม 
 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน  50 ข้อ 

แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 10ข้อ 
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4.6 ชิน้งาน อักษรคันจิที่น่าสนใจ 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

2,3,4,6 
 

- ความถูกต้องของค าศัพท์ 
- ความถูกต้องของการใช้ไว
ยกรณ์และรูปแบบประโยค 
- ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบช้ินงาน 
- ความสวยงามของช้ินงาน 

ช้ินงาน 
การแนะน า
ตัวอักษรคัน
จิจาก
ค าศัพท์ใน
บทเรียน
ต่างๆ 

  1 5 คะแนน สัปดาห์ท่ี 15 – 17 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 133 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแนะแนว 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1.รายวิชาแนะแนว         รหัสวิชา ก  32905 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/9 

ครูผู้สอนนายทัศน์พล  ยะมามัง  

2.ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระบบสอบตรง สัมภาษณ์ข้อมูลทาง
การศึกษาจากนิสิต/ นักศึกษา/ สาขาวิชาท่ีนักเรียนสนใจ ทักษะการน าเสนอผลงาน การประเมินและการวิเคราะห์
ผลแบบส ารวจความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ – อาชีพ (SDS) แบบวัดเจตคติต่ออาชีพ ความรู้เรื่องอาชีพอิสระ 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยก าหนดรูปแบบจ านวนสมชิกกลุ่มให้เหมาะสมกับ
ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม การใช้สถานการณ์จ าลอง บทบาทสมมุติ เพื่อพัฒนาทักษะการท างาน 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์และการส่ือสารปฏิสัมพันธ์ 
 เพื่อมุ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จัก เข้าใน รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถวางแผนการ
เรียน อาชีพ รวมท้ังการด าเนินชีวิตและสังคม สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
3.ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถศึกษาข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระบบสอบตรง 
 2. สามารถสัมภาษณ์ข้อมูลทางการศึกษาจากนิสิต/ นักศึกษา/ ตามสาขาวิชาท่ีนักเรียนสนใจ 
 3. สามารถประเมินและการวิเคราะห์ผลแบบส ารวจความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ – อาชีพ (SDS) แบบ
วัดเจตคติต่ออาชีพ ความรู้เรื่องอาชีพอิสระ จรรยาบรรณทางวิชาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 
4.การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

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

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

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

โครงสร้างรายวิชาการจัดกิจกรรมแนะแนว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

หน่วยการ
จัด

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

พฤติกรรมนักเรียน 
(รู้อะไร/ท าอะไรได้) 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

วิธีการจัดกิจกรรม 
 

วิธีประเมินผล ภาค/ 
ช.ม. 

ค่านิยม
พัฒนาสู่
อาชีพ 

นักเรียนรู้
ค่านิยมในงาน
อาชีพของ
ตนเองและรู้
ข้อมูลอาชีพที่
สอดคล้องกับ
ค่านิยมของตน 
เข้าใจคุณสมบัติ
ของบุคคลท่ีจะ
เข้าสู่
ตลาดแรงงานใน
กลุ่มประเทศ
อาเซียนและ
อาชีพในระบบ
เศรษฐกิจยุค
ใหม่ สามารถ
ระบุอาชีพที่
เหมาะสมกับ
ตนเองพร้อม
เหตุผล และ
ก าหนดแนวทาง
พัฒนาตนเอง
หรือศึกษาต่อ
เพื่อเข้าสู่อาชีพที่
ตัดสินใจเลือก 
 

1. วิเคราะห์คุณค่า
ของการประกอบ
อาชีพที่สอดคล้อง
กับค่านิยมของตน
ท่ีมีผลต่อการ
ท างานอย่างเป็นสุข 
2. วิเคราะห์
ค่านิยมในงาน
อาชีพของตนเอง 
3. ระบุอาชีพที่
สอดคล้องกับ
ค่านิยมของตน 
4. วางแผน
การศึกษาต่อเพื่อ
เข้าสู่อาชีพและ
ระบุวิธีปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผน 
ท่ีวางไว ้    
5. บอกคุณสมบัติ 
และวิธีการเตรียม
ความพร้อมสู่
ตลาดแรงงานใน
กลุ่มประเทศ
อาเซียนและใน
ระบบเศรษฐกิจยุค
ใหม่ 
6. ระบุแนวทาง
การพัฒนาตนเอง
เพื่อไปสู่เป้าหมาย
อาชีพในอนาคต 
 

1. ใบงานเรื่อง 
วิเคราะห์
ค่านิยมกับงาน
อาชีพ 
2. ใบงานเรื่อง 
เตรียมตัวสู่
ตลาดแรงงาน 
3. ใบงานเรื่อง 
อาชีพในดวงใจ
และแนว
ทางการพัฒนา
ตนเองสู่อาชีพ 
4. ใบงานเรื่อง 
แผนชีวิตแผน
อนาคต 

1. ส ารวจค่านิยม
ในงานอาชีพของ
ตนเอง 
2. ศึกษาและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ข้อมูลอาชีพที่
สอดคล้องกับ
ค่านิยมของตน 
3. ศึกษาข้อมูล
ตลาดแรงงานใน
กลุ่มประเทศ
อาเซียนและอาชีพ
ในระบบเศรษฐกิจ
ยุคใหม่ 
4. ศึกษาข้อมูล
อาชีพที่สอดคล้อง
กับค่านิยมทาง
อาชีพของตนเอง 
5. วางแผน
การศึกษาเพื่อเข้าสู่
อาชีพที่สอดคล้อง
กับค่านิยมของตน 
 

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

2 / 6 
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หน่วยการ
จัด

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

พฤติกรรมนักเรียน 
(รู้อะไร/ท าอะไรได้) 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

วิธีการจัดกิจกรรม 
 

วิธีประเมินผล ภาค/ 
ช.ม. 

เมืองน่าอยู่ นักเรียนร่วมคิด
วิเคราะห์ปัญหา
ของชุมชนและ
สังคม  สามารถ
วางแผนเพื่อการ
มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาตาม
ศักยภาพของตน 
 
 
 

1.ระบุสภาพปัญหา
ของชุมชนและ
สังคมท่ีตนอาศัย 
2. ปฏิบัติตนในการ
มีส่วนร่วม
แก้ปัญหาชุมชน
และสังคมตาม
ศักยภาพ 
 
 

รายงานการ
ปฏิบัติตน 
ในการมีส่วน
ร่วมแก้ปัญหา
ชุมชนและ
สังคมตาม
ศักยภาพ 
 

1. ส ารวจสภาพ
ปัญหาของชุมชน 
และสังคม 
2. ส ารวจ
ความสามารถของ
ตนท่ีน าไปสู่การ
ปฏิบัติตนเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม 
3. วางแผน  ปฏิบัติ
ตามแผน และ
รายงานผล 

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

2 / 4 

รักให้ดี 
ด้วยอีคิว 

นักเรียน
ตระหนักถึง 
ผลกระทบของ
ปัญหาท่ีเกิดจาก
ความรัก 
และสามารถ
จัดการกับ
ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 
 

1. บอกผลกระทบ
ของปัญหาท่ีเกิด
จากความรัก 
2. บอกวิธีการ
จัดการปัญหาท่ีเกิด
จากความรักอย่าง
เหมาะสม 

ช้ินงานท่ีแสดง
ถึง 
วิธีการจัดการ 
กับปัญหาท่ีเกิด
จากความรัก
อย่างเหมาะสม 

1. วิเคราะห์
ผลกระทบของ
ปัญหาท่ีเกิดจาก
ความรักจาก
กรณีศึกษา 
2. อภิปรายวิธีการ
ป้องกันและ
แก้ปัญหาท่ีเกิดจาก
ความรัก 
3. ระดมสมองหา
แนวทางจัดการกับ
ปัญหาท่ีเกิดจาก
ความรัก 

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

นักเรียน  
ตระหนักถึง
สถานการณ์ใน
สังคมท่ีเป็นภัย
ต่อตนเอง 
สามารถปฏิบัติ
ตนเพื่อให้
ปลอดภัยจากภัย
สังคม 

1. บอกสถานท่ีและ 
สถานการณ์ใน
สังคม 
ท่ีเป็นภัยต่อตนเอง 
2. บอกการปฏิบัติ
ตนเพื่อให้ปลอดภัย
จากภัยต่าง ๆ ใน
สังคม 
 

ช้ินงานท่ีแสดง
ถึงแนวทางการ
ปฏิบัติตนเพื่อ
หลีกเล่ียงและ
ดูแลตัวเองให้
ปลอดจากภัย
สังคม 

1. วิเคราะห์
สถานท่ีและ 
สถานการณ์ใน
สังคมท่ีเป็นภัยต่อ
ตนเอง 
2. อภิปราย
แนวทางการปฏิบัติ
ตนเพื่อให้ปลอด
จากภัยสังคม 

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

2 / 5 
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ชิ้นงาน/ภาระงาน  หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวนชิ้นงาน 

ภัยสังคม - การออกแบบ (10 
คะแนน) 
- ด้านเนื้อหา  

(10 คะแนน) 
- ด้านคุณธรรม 

(10 คะแนน) 

- 1. โปสเตอร์ A3  
รู้ทันเท่าโลกส่ือ
ดิจิตอล   
ประกอบด้วย 
- ช่ือเรื่อง 
- รูปแบบโปสเตอร์ 
- ภาพประกอบ 
- คุณภาพของงาน 
- การน าเสนอ 

 

- 

 

 


