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ค าน า 

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

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

        (นายจันทร  เท่ียงภักดิ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  
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สารบัญ 

       
                            หน้า 

 
ค าน า                     ก 

สารบัญ            ข 

กรอบโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา        1 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน      

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    9 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    26 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  33 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   63 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     67 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    73 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            89 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแนะแนว               133
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กรอบโครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563-2565 

แผนการเรียน วิทยาศาสตร-์ คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-3 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ช.ม. 
วิชาพื้นฐาน จ านวน 5.0 หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน จ านวน 5.0 หน่วยกิต 
ท 33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 ท 33102 ภาษาไทย 6 1.0 2 
ค 33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.0 2 ค 33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.0 2 
ว 33101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.0 2 ว 33102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.0 2 
ส 33101 สังคมศึกษา 5 1.0 2 ส 33102 สังคมศึกษา 6 1.0 2 
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 
ศ 33101 ศิลปะ 5 0.5 1 ศ 33102 ศิลปะ 6 0.5 1 

วิชาเพิ่มเติม จ านวน 10.5 หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม จ านวน 11.5 หน่วยกิต 
ค 33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 2.0 4 ค 33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 2.0 4 
ว 33201 ฟิสิกส์ เพ่ิมเติม 5 2.0 4 ว 33202 ฟิสิกส์เพ่ิมเติม 6 2.0 4 
ว 33221 เคมีเพ่ิมเติม 5 1.5 3 ว 33222 เคมีเพ่ิมเติม 6 1.5 3 
ว 33241 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 5 1.5 3 ว 33242 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 6 1.5 3 
ว 33281 โครงงานวิทยาศาสตร์ 3 0.5 1 ว 33292 เทคโนโลยีสร้างเสริม 6 1.0 2 
ว 33291 เทคโนโลยีสร้างเสริม 5 1.0 2 ส 30284 ทักษะชีวิตและสังคม 0.5 1 
ส 30283 โลกศึกษา 0.5 1 ง 33261 โครงงานอาชีพ 2 1.0 2 
ง 33261 โครงงานอาชีพ 1 1.0 2 อ 33202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 0.5 1 
อ 33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 0.5 1 อ 33216 อ่าน-เขียนเชิงวิเคราะห์ 2 1.5 3 
อ 33215 อ่าน-เขียนเชิงวิเคราะห์ 1 1.5 3 

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

รวมทั้งสิ้น 15.5 38 รวมทั้งสิ้น 16.5 37 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563-2565 

แผนการเรียน คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ช.ม. 
วิชาพื้นฐาน จ านวน 5.0 หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน จ านวน 5.0 หน่วยกิต 
ท 33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 ท 33102 ภาษาไทย 6 1.0 2 
ค 33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.0 2 ค 33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.0 2 
ว 33101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.0 2 ว 33102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.0 2 
ส 33101 สังคมศึกษา 5 1.0 2 ส 33102 สังคมศึกษา 6 1.0 2 
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 
ศ 33101 ศิลปะ 5 0.5 1 ศ 33102 ศิลปะ 6 0.5 1 

วิชาเพิ่มเติม จ านวน 9.5 หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม จ านวน 9.5 หน่วยกิต 
ค 33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 2.0 4 ค 33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 2.0 4 
ว 33291 เทคโนโลยีสร้างเสริม 5 1.0 2 ว 33292 เทคโนโลยีสร้างเสริม 6 1.0 2 
ส 30283 โลกศึกษา 0.5 1 ส 30284 ทักษะชีวิตและสังคม 0.5 1 
ง 33261 โครงงานอาชีพ 1 1.0 2 ง 33262 โครงงานอาชีพ 2 1.0 2 
อ 33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 0.5 1 อ 33202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 0.5 1 
อ 33203 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 1.5 3 อ 33203 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 1.5 3 
อ 33205 ภาษาอังกฤษหนังสือพิมพ์ 1 1.5 3 อ 33205 ภาษาอังกฤษหนังสือพิมพ์ 1 1.5 3 
อ 33215 อ่าน-เขียนเชิงวิเคราะห์ 1 1.5 3 อ 33215 อ่าน-เขียนเชิงวิเคราะห์ 2 1.5 3 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 
กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 
กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 

รวมทั้งสิ้น 14.5 33 รวมทั้งสิ้น 14.5 33 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563-2565 

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ช.ม. 
วิชาพื้นฐาน จ านวน 5.0 หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน จ านวน 5.0 หน่วยกิต 
ท 33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 ท 33102 ภาษาไทย 6 1.0 2 
ค 33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.0 2 ค 33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.0 2 
ว 33101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.0 2 ว 33102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.0 2 
ส 33101 สังคมศึกษา 5 1.0 2 ส 33102 สังคมศึกษา 6 1.0 2 
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 
ศ 33101 ศิลปะ 5 0.5 1 ศ 33102 ศิลปะ 6 0.5 1 

วิชาเพิ่มเติม จ านวน 10.5 หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม จ านวน 10.5 หน่วยกิต 
ว 33291 เทคโนโลยีสร้างเสริม 5 1.0 2 ว 33292 เทคโนโลยีสร้างเสริม 6 1.0 2 
ส 30283 โลกศึกษา 0.5 1 ส 30284 ทักษะชีวิตและสังคม 0.5 1 
ง 33261 โครงงานอาชีพ 1 1.0 2 ง 33262 โครงงานอาชีพ 2 1.0 2 
อ 33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 0.5 1 อ 32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 0.5 1 
อ 33203 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 1.5 3 อ 33203 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 1.5 3 
อ 33205 ภาษาอังกฤษหนังสือพิมพ์ 1 1.5 3 อ 33205 ภาษาอังกฤษหนังสือพิมพ์ 1 1.5 3 
อ 33215 อ่าน-เขียนเชิงวิเคราะห์ 1 1.5 3 อ 33215 อ่าน-เขียนเชิงวิเคราะห์ 2 1.5 3 
ฝ 33201 ภาษาฝรัง่เศส 5 1.5 3 ฝ 33202 ภาษาฝรัง่เศส 6 1.5 3 
ฝ 33203 เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 5 1.5 3 ฝ 33204 เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 6 1.5 3 

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

รวมทั้งสิ้น 15.5 35 รวมทั้งสิ้น 15.5 35 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563-2565 

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6-7 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ช.ม. 
วิชาพื้นฐาน จ านวน 5.0 หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน จ านวน 5.0 หน่วยกิต 
ท 33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 ท 33102 ภาษาไทย 6 1.0 2 
ค 33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.0 2 ค 33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.0 2 
ว 33101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.0 2 ว 33102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.0 2 
ส 33101 สังคมศึกษา 5 1.0 2 ส 33102 สังคมศึกษา 6 1.0 2 
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 
ศ 33101 ศิลปะ 5 0.5 1 ศ 33102 ศิลปะ 6 0.5 1 

วิชาเพิ่มเติม จ านวน 10.5 หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม จ านวน 10.5 หน่วยกิต 
ว 33291 เทคโนโลยีสร้างเสริม 5 1.0 2 ว 33292 เทคโนโลยีสร้างเสริม 4 1.0 2 
ส 30283 โลกศึกษา 0.5 1 ส 30284 ทักษะชีวิตและสังคม 0.5 1 
ง 33261 โครงงานอาชีพ 1 1.0 2 ง 33262 โครงงานอาชีพ 2 1.0 2 
อ 33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 0.5 1 อ 32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 0.5 1 
อ 33203 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 1.5 3 อ 33203 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 1.5 3 
อ 33205 ภาษาอังกฤษหนังสือพิมพ์ 1 1.5 3 อ 33206 ภาษาอังกฤษหนังสือพิมพ์ 2 1.5 3 
อ 33215 อ่าน-เขียนเชิงวิเคราะห์ 1 1.5 3 อ 33215 อ่าน-เขียนเชิงวิเคราะห์ 2 1.5 3 
จ 33201 ภาษาจีน 5 2.0 4 จ 33202 ภาษาจีน 6 2.0 4 
จ 33203 เสริมทักษะภาษาจีน 5 1.0 2 จ 33204 เสริมทักษะภาษาจีน 6 1.0 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 
กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 
กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 

รวมทั้งสิ้น 15.5 35 รวมทั้งสิ้น 15.5 35 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563-2565 

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ช.ม. 
วิชาพื้นฐาน จ านวน 5.0 หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน จ านวน 5.0 หน่วยกิต 
ท 33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 ท 33102 ภาษาไทย 6 1.0 2 
ค 33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.0 2 ค 33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.0 2 
ว 33101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.0 2 ว 33102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.0 2 
ส 33101 สังคมศึกษา 5 1.0 2 ส 33102 สังคมศึกษา 6 1.0 2 
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 
ศ 33101 ศิลปะ 5 0.5 1 ศ 33102 ศิลปะ 6 0.5 1 

วิชาเพิ่มเติม จ านวน 10.5 หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม จ านวน 10.5 หน่วยกิต 
ว 33291 เทคโนโลยีสร้างเสริม 5 1.0 2 ว 33292 เทคโนโลยีสร้างเสริม 6 1.0 2 
ส 30283 โลกศึกษา 0.5 1 ส 30284 ทักษะชีวิตและสังคม 0.5 1 
ง 33261 โครงงานอาชีพ 1 1.0 2 ง 33262 โครงงานอาชีพ 2 1.0 2 
อ 33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 0.5 1 อ 32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 0.5 1 
อ 33203 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 1.5 3 อ 33203 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 1.5 3 
อ 33205 ภาษาอังกฤษหนังสือพิมพ์ 1 1.5 3 อ 33205 ภาษาอังกฤษหนังสือพิมพ์ 1 1.5 3 
อ 33215 อ่าน-เขียนเชิงวิเคราะห์ 1 1.5 3 อ 33215 อ่าน-เขียนเชิงวิเคราะห์ 2 1.5 3 
ญ 33201 ภาษาญ่ีปุ่น 5 2.0 4 ญ 33202 ภาษาญ่ีปุ่น 6 2.0 4 
ญ 33203 เสริมทักษะภาษาญ่ีปุ่น 5 1.0 2 ญ 33204 เสริมทักษะภาษาญ่ีปุ่น 6 1.0 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 
กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 
กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 

รวมทั้งสิ้น 15.5 35 รวมทั้งสิ้น 15.5 35 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563-2565 

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ธุรกิจ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ช.ม. 
วิชาพื้นฐาน จ านวน 5.0 หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน จ านวน 5.0 หน่วยกิต 
ท 33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 ท 33102 ภาษาไทย 6 1.0 2 
ค 33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.0 2 ค 33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.0 2 
ว 33101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.0 2 ว 33102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.0 2 
ส 33101 สังคมศึกษา 5 1.0 2 ส 33102 สังคมศึกษา 6 1.0 2 
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 
ศ 33101 ศิลปะ 5 0.5 1 ศ 33102 ศิลปะ 6 0.5 1 

วิชาเพิ่มเติม จ านวน 9.5 หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม จ านวน 9.5 หน่วยกิต 
ว 33291 เทคโนโลยีสร้างเสริม 5 1.0 2 ว 33292 เทคโนโลยีสร้างเสริม 6 1.0 2 
ส 30283 โลกศึกษา 0.5 1 ส 30284 ทักษะชีวิตและสังคม 0.5 1 
ง 30269 ธุรกิจขนาดย่อม 1.5 3 ง 30270 โครงงานธุรกิจ 1.5 3 
ง 30271 เบเกอรี่ 1.5 3 ง 30272 แม่บ้านโรงแรม 1.5 3 
ง 33261 โครงงานอาชีพ 1 1.0 2 ง 33262 โครงงานอาชีพ 2 1.0 2 
อ 33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 0.5 1 อ 32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 0.5 1 
อ 33211 เสริมทักษะอ่าน-เขียน 5 1.0 2 อ 33212 เสริมทักษะอ่าน-เขียน 6 1.0 2 
อ 33213 เสริมทักษะฟัง-พูด 5 1.0 2 อ 33214 เสริมทักษะฟัง-พูด 6 1.0 2 
อ 33215 อ่าน-เขียนเชิงวิเคราะห์ 1 1.5 3 อ 33215 อ่าน-เขียนเชิงวิเคราะห์ 2 1.5 3 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 
กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 
กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 

รวมทั้งสิ้น 14.5 33 รวมทั้งสิ้น 14.5 33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 8 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563-2565 
แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ช.ม. รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ช.ม. 

วิชาพื้นฐาน จ านวน 5.0 หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน จ านวน 5.0 หน่วยกิต 
ท 33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 ท 33102 ภาษาไทย 6 1.0 2 
ค 33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.0 2 ค 33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.0 2 
ว 33101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.0 2 ว 33102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.0 2 
ส 33101 สังคมศึกษา 5 1.0 2 ส 33102 สังคมศึกษา 6 1.0 2 
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 
ศ 33101 ศิลปะ 5 0.5 1 ศ 33102 ศิลปะ 6 0.5 1 

วิชาเพิ่มเติม จ านวน 9.5 หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม จ านวน 9.5 หน่วยกิต 
ท 33209 วรรณกรรมวิจารณ ์ 1.0 2 ท 33211 ไวยกรณ์ไทย 1.0 2 
ท 33210 ประวัติวรรณคดีไทย 1.0 2 ท 33212 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0 2 
ว 33291 เทคโนโลยีสร้างเสริม 5 1.0 2 ว 33292 เทคโนโลยีสร้างเสริม 6 1.0 2 
ส 30223 รอบรู้กฎหมายไทย 1.0 2 ส 30243 ประชากรกับคุณภาพชีวิต 1.0 2 
ส 30283 โลกศึกษา 0.5 1 ส 30284 ทักษะชีวิตและสังคม 0.5 1 
ง 33261 โครงงานอาชีพ 1 1.0 2 ง 33262 โครงงานอาชีพ 2 1.0 2 
อ 33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 0.5 1 อ 32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 0.5 1 
อ 33211 เสริมทักษะอ่าน-เขียน 5 1.0 2 อ 33203 เสริมทักษะอ่าน-เขียน 6 1.0 2 
อ 33213 เสริมทักษะฟัง-พูด 5 1.0 2 อ 33205 เสริมทักษะฟัง-พูด 6 1.0 2 
อ 33215 อ่าน-เขียนเชิงวิเคราะห์ 1 1.5 3 อ 33216 อ่าน-เขียนเชิงวิเคราะห์ 2 1.5 3 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 
กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 
กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมคุณธรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 

รวมทั้งสิ้น 14.5 33 รวมทั้งสิ้น 14.5 33 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา    ภาษาไทย 6                            รหัสวิชา ท 33102 
   จ านวนชั่วโมง  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์   40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                    จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/9           
   ครูผู้สอน  นางสาวสุภารัตน์  เพียกขุนทด   นางสาวศุภักษร  โมกข์รัตน์ 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาหลักการอ่านร้อยแก้วประเภทพระบรมราโชวาท บทร้อยกรองประเภทกลอน ร่าย ร้อยกรอง        

ร่วมสมัย และบทอาเศียรวาท การจับใจความส าคัญ การตีความ การแปลความ และการขยายความ การอ่าน
วิเคราะห์ วิจารณ์ การประเมินค่า และการแสดงความคิดเห็นวรรณกรรมประเภทต่าง  ๆ การสรุปเป็นแผนผัง
ความคิด ย่อความ รายงาน การสังเคราะห์ความรู้จากการอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ 
การเขียนโน้มน้าวใจเชิญชวน ประกาศ จดหมายกิจธุระ และการรายงานการประชุมได้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้
ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง และมีข้อมูลสาระส าคัญชัดเจน การเขียนสารคดี การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าท่ี
สนใจ เพื่อพัฒนาตนเอง การฟัง การดู  สารคดี โฆษณาทางส่ือ การวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าโดยใช้
วิจารณญาณอย่างสร้างสรรค์ โดย การพูดแสดงความรู้ พูดแสดงทรรศนะ และพูดโน้มน้าวใจ การศึกษาการใช้
ภาษาเหมาะสม แก่โอกาส กาลเทศะ บุคคล พร้อมท่ีจะใช้ระดับของภาษาเป็นตัวก าหนด การใช้ค าราชาศัพท์ และ 

ประเมินค่า การใช้ภาษาจากส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การศึกษากวีนิพนธ์ กลอนบท  ละคร วรรณกรรม 
วรรณคดีและการรวบรวมข้อคิดจากวรรณคดีวรรณกรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  

โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการคิด ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการ  ส่ือสาร 
การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าความรู้
ท่ีได้รับนั้นไปใช้ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เห็นคุณค่าของวรรณคดีวรรณกรรม มีคุณธรรมในการใช้ภาษาตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรม  จริยธรรม 
และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ รักชาติศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 

3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
  ท 1.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8, ม.4-6/9  
  ท 2.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, 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.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/7  
 
  ท 5.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6 
  รวมทั้งหมด  32  ตัวชี้วัด  
 

4.  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
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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 

1-4 มาตรฐาน ท 1.1  
ม.4-6/1,2,3,4,5,7 
มาตรฐาน ท 2.1  
ม.4-6/1,7,8 
มาตรฐาน ท 3.1  
ม.4-6/1,3,6  
มาตรฐาน ท 5.1  
ม.4-6/1,2,3,4 

ปฐมนิเทศ/ขอบเขต/ 
เนื้อหา/วิธีการ
ประเมินผล  
ทดสอบก่อนเรียน 
1. สามก๊ก 
- การอ่านจับใจความ  
และวิเคราะห์วิจารณ์ 
ตีความ แปลความ 
ประเมินค่า  
- คาดคะเนเหตุการณ์
จากเรื่องท่ีอ่าน และ
ประเมินค่าเพื่อน าความรู้ 
ความคิดไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาใน การด าเนิน
ชีวิต  
- ประเมินเรื่องท่ีฟังและดู  
น าไปประยุกต์ใช้ในการ 
ด าเนินชีวิต 
- สรุปแนวคิดและแสดง
ความคิดเห็น จากเรื่องท่ี
ฟังและดู 
- วิเคราะห์ลักษณะเด่น
ของวรรณคดีและ 
วรรณกรรมเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 
และวิถีชีวิตของสังคมใน
อดีต 

15 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ  

- หนังสือเรียน 
ภาษาไทยช้ันม.6 
- ใบความรู้ 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

5-8 มาตรฐาน ท 2.1  
ม.4-6/1,3 
มาตรฐาน ท 4.1  
ม.4-6/1 
มาตรฐาน ท 5.1  
ม.4-6/1,2 
 

- ความงามของภาษา 
- พันธกิจธรรมชาติ 
ของภาษา 
- หลักการวิเคราะห์
วิจารณ์วรรณคดีและวิถี 
ชีวิตไทย  
- การเขียนย่อความ 

10 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 

- หนังสือเรียน 
ภาษาไทยช้ันม.6 
- ใบความรู้ 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค      20      คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

9 -10 มาตรฐาน ท 1.1  
ม.4-6/1,2,3,4,5,7 
มาตรฐาน ท 2.1  
ม.4-6/1,3,7,8 
มาตรฐาน ท 3.1  
ม.4-6/1,3,6  
มาตรฐาน ท 4.1  
ม.4-6/1 
มาตรฐาน ท 5.1  
ม.4-6/1,2,3,4 
 
 
 
 
 
 

1. สามก๊ก 
- การอ่านจับใจความและ
วิเคราะห์วิจารณ์ ตีความ 
แปลความ ประเมินค่า  
- สรุปแนวคิดและแสดงความ
คิดเห็น จากเรื่องท่ีฟังและดู 
- วิเคราะห์ลักษณะเด่นของ
วรรณคดีและวรรณกรรม
เกี่ยวกับเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต
ของสังคมในอดีต 
- ความงามของภาษา 
- พันธกิจธรรมชาติ 
ของภาษา 
- หลักการวิเคราะห์วิจารณ์
วรรณคดีและวิถีชีวิตไทย  
- การเขียนย่อความ 

20 
 

 

 

 

 

 

- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ    
  4 ตัวเลือกจ านวน 50 ข้อ 
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4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค        25      คะแนน 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 มาตรฐาน ท 1.1  
ม.4-6/1,2,3,5,6,7 
มาตรฐาน ท 2.1  
ม.4-6/1,4,5,8 
มาตรฐาน ท 4.1  
ม.4-6/4 

2. ไตรภูมิพะร่วง 
- การอ่านจับใจความ  
วิเคราะห์วิจารณ์ 
ประเมินค่า 
- หลักการเขียนส่ือสารใน
รูปแบบต่าง ๆ และ
ประเมินค่างานเขียนใน
ด้านต่าง ๆ  
- การแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทฉันท์ 

10 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 
- การแต่งบทร้อย
กรองประเภทฉันท์ 

 

- หนังสือเรียน 
ภาษาไทยช้ันม.6 
- ใบความรู้ 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์
 
 

14-15 มาตรฐาน ท 3.1  
ม.4-6/1,6 
มาตรฐาน ท 4.1  
ม.4-6/2,7 
มาตรฐาน ท 5.1  
ม.4-6/1,2,3,4 

- การพูดสรุปแนวคิดและ
แสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องท่ีฟังและดู 
- การวิเคราะห์วิจารณ์
วรรณคดี ประเมินค่าและ
สังเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

5 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 
 

- หนังสือเรียน 
ภาษาไทยช้ันม.6 
- ใบความรู้ 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์
 

16-18 มาตรฐาน ท 4.1  
ม.4-6/1,5,6 

3. หลักการใช้ภาษาไทย 
- พลังของภาษา 
- ลักษณะของภาษา 
- อิทธิพลของภาษาต่าง 

ประเทศและภาษาถิ่น 

- หลักการสร้างค าใน
ภาษาไทย 

5 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 
 

- หนังสือเรียน 
ภาษาไทยช้ันม.6 
- ใบความรู้ 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์
 

19 มาตรฐาน ท 4.1  
ม.4-6/7 
 

- วิเคราะห์และประเมิน
การใช้ภาษาจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็ก- 
ทรอนิกส์ 

5 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 
 

- หนังสือเรียน 
ภาษาไทยช้ันม.6 
- ใบความรู้ 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค        30      คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 มาตรฐาน ท 1.1  
ม.4-6/1,2,3,5,6,7 
มาตรฐาน ท 2.1  
ม.4-6/1,4,5,8 
มาตรฐาน ท 3.1  
ม.4-6/1,6 
มาตรฐาน ท 4.1  
ม.4-6/1,2,4,5,6,7 
มาตรฐาน ท 5.1  
ม.4-6/1,2,3,4 

 2. ไตรภูมิพะรว่ง 
- การอ่านจับใจความ  
วิเคราะห์วิจารณ์ 
ประเมินค่า 
- หลักการเขียนส่ือสารใน
รูปแบบต่าง ๆ  
- การแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทฉันท์ 
- การพูดสรุปแนวคิดและ
แสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องท่ีฟังและดู 
3. หลักการใช้ภาษาไทย 
- พลังของภาษา 
- ลักษณะของภาษา 
- อิทธิพลของภาษาต่าง 
ประเทศและภาษาถิ่น 
- หลักการสร้างค าใน
ภาษาไทย 
- วิเคราะห์และประเมิน
การใช้ภาษาจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็ก- 
ทรอนิกส์ 

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

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/ 
บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง               ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สามก๊ก 
(รายงานการศึกษาค้นคว้าวรรณคดี
เรื่องสามก๊ก วิเคราะห์คุณธรรม
ของคนในชุมชนมอญไทยรามัญ   
ท่ีคงอยู่เปรียบเทียบกับตัวละครใน
เรื่องสามก๊ก) 
มฐ. ท 2.1  ม.4-6/6 
มฐ. ท 5.1  ม.4-6/1,2,3,4 

แบบประเมิน 
ช้ินงาน 

 
 

รายงาน
การศึกษา
ค้นคว้า 

1 งานเด่ียว  หลังจบหน่วย 
การเรียนรู ้

2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ไตรภูมิพระร่วง 
(การแต่งค าประพันธ์ประเภทฉันท์
หัวข้อคุณธรรม) 
มฐ. ท 4.1  ม.4-6/4 

แบบประเมิน 
ช้ินงาน 

ผลงาน 
การแต่ง 

ค าประพันธ์
ประเภทฉันท์ 

 

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

1. ชื่อรายวิชา  ไวยากรณ์ไทย           รหัสวิชา ท 33211 
    จ านวนชั่วโมง  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน   จ านวนหน่วยกิต  1.0  หน่วยกิต 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9             
    ครูผู้สอน  นางสาวณัฐนันท์  ปานกูล    
2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทยเรื่องธรรมชาติของภาษา  ก าเนิดของภาษา   ลักษณะของภาษาไทย 
และศึกษาเรื่องไตรยางค์  ค าเป็น  ค าตาย  เปรียบเทียบลักษณะของค าไทยแท้กับค าภาษาในกลุ่มอาเซียน 
วิเคราะห์ลักษณะการเพิ่มค าในภาษาไทย วิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ีของค า  สามารถเลือกใช้ค า  กลุ่มค า มาแต่ง
ประโยคความเดียว  ความรวม และความซ้อน ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ในการส่ือสาร และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  เพื่อให้เกิดความรู้  มีมรรยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  
การด ู การพูด  มีความสามารถในการส่ือสาร  ในการด ารงชีวิต  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความ
เป็นไทย  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
3.  ผลการเรียนรู้ 
                1. มีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของภาษาและการก าเนิดของภาษา 

2. มีความรู้ความเข้าใจเสียงในภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
                 3. มีความรู้ความเข้าใจไตรยางค์ได้อย่างถูกต้อง 
                 4. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์อักษรควบ  อักษรน า  ค าเป็น  ค าตายได้   
                5. ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของภาษาไทยได้ 
                 6. ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของภาษาต่างประเทศและภาษาในกลุ่มอาเซียนได้ 
                 7. ศึกษาอิทธิพลท่ีมีต่อภาษาไทยและการเพิ่มค า 
                 8. ศึกษาและวิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ีของค าชนิดต่าง ๆ ได้ 
                 9. มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ และเลือกใช้ค าได้อย่างเหมาะสม 
                10. มีความรู้ความเข้าใจกลุ่มค าและเลือกใช้กลุ่มค าได้อย่างถูกต้อง 
                 11. ศึกษาและวิเคราะห์ประโยคชนิดต่าง ๆ และสามารถแต่งประโยคชนิดต่าง ๆ ได้ 

รวมทั้งหมด   11   ผลการเรียนรู้ 
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4.  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
  4.1  คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

 

4.2  คะแนนก่อนกลางภาค  25  คะแนน 

 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-4 ผลการเรียนรู้ข้อ
ท่ี 1 - 2 

1. มีความรู้ความเข้าใจ
ธรรมชาติของภาษาและ
การก าเนิดของภาษา 
2. มีความรู้ความเข้าใจ
เสียงในภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้อง 

10 -  ใบงาน 
- แบบทดสอบย่อย 

- เอกสารการสอน
รายวิชา ไวยากรณ์ไทย 
- ห้องสมุด 
-Google classroom 
-Google site 

5-8 ผลการเรียนรู้ข้อ
ท่ี 3 - 4 

3. มีความรู้ความเข้าใจ
ไตรยางค์ได้อย่างถูกต้อง 
4.มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถวิเคราะห์
อักษรควบ อักษรน า   
ค าเป็น  ค าตายได้ 

5 
 

-  ใบงาน 
- แบบทดสอบย่อย 

-เอกสารการสอน
รายวิชา ไวยากรณ์ไทย 
- ห้องสมุด 
-Google classroom 

6-7 ผลการเรียนรู้ข้อ
ท่ี 5-6 

5. ศึกษาและวิเคราะห์
ลักษณะของภาษาไทยได้ 
6. ศึกษาและวิเคราะห์
ลักษณะของภาษา 
ต่างประเทศและภาษา 
ในกลุ่มอาเซียนได้ 

5 -  ใบงาน 
- แบบทดสอบย่อย 

- เอกสารการสอน
รายวิชา ไวยากรณ์ไทย 
- ห้องสมุด 
- Google classroom 

8-9 ผลการเรียนรู้ข้อ
ท่ี 7 

7. ศึกษาอิทธิพลท่ีมีต่อ
ภาษาไทยและการเพิ่มค า 
 
 

5 
 

-  ใบงาน 
- แบบทดสอบย่อย 

- เอกสารการสอน
รายวิชา ไวยากรณ์ไทย 
- ห้องสมุด 
- Google classroom 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค   20   คะแนน 
 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 
1-7 

1. มีความรู้ความเข้าใจ
ธรรมชาติของภาษาและการ
ก าเนิดของภาษา 
2. มีความรู้ความเข้าใจเสียง
ในภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
3. มีความรู้ความเข้าใจ 
ไตรยางค์ได้อย่างถูกต้อง 
4. มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถวิเคราะห์อักษร
ควบ  อักษรน า  ค าเป็น  ค า
ตายได้ 
5. ศึกษาและวิเคราะห์
ลักษณะของภาษาไทยได้ 
6. ศึกษาและวิเคราะห์
ลักษณะของ
ภาษาต่างประเทศและภาษา
ในกลุ่มอาเซียนได้ 
7. ศึกษาอิทธิพลท่ีมีต่อ
ภาษาไทยและการเพิ่มค า 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน  
30 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย   
จ านวน 1 ข้อ 

 
4.4  คะแนนหลังกลางภาค    25     คะแนน 
 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
11-14 ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 8 8. ศึกษาและวิเคราะห์

ชนิดและหน้าท่ีของค า
ชนิดต่าง ๆ ได้ 
 

5 

 

-  ใบงาน 
- แบบทดสอบ
ย่อย 

- เอกสารการ
สอนรายวิชา 
ไวยากรณ์ไทย 
- ห้องสมุด 
-Google 
classroom 
- Google site 
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สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
15-16 ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 9 9. มีความรู้ความเข้าใจ

ในการวิเคราะห์ และ
เลือกใช้ค าได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 
 

5 

 

-  ใบงาน 
- แบบทดสอบ
ย่อย 

- เอกสารการ
สอนรายวิชา 
ไวยากรณ์ไทย 
- ห้องสมุด 
- Google 
classroom 
- Google site 

17 ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 
10 

10. มีความรู้ความเข้าใจ
กลุ่มค าและเลือกใช้
กลุ่มค าได้อย่างถูกต้อง 
 

5 

 

-  ใบงาน 
- แบบทดสอบ
ย่อย 

- เอกสารการ
สอนรายวิชา 
ไวยากรณ์ไทย 
- ห้องสมุด 
- Google 
classroom 
- Google site 

18-19 ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 
10-11 

11. ศึกษาและวิเคราะห์
ประโยคชนิดต่าง ๆ และ
สามารถแต่งประโยคชนิด
ต่าง ๆ ได้ 
 

10 

 

-  ใบงาน 
- แบบทดสอบ
ย่อย 

- เอกสารการ
สอนรายวิชา 
ไวยากรณ์ไทย 
- ห้องสมุด 
- Google 
classroom 
- Google site 

 
4.5  คะแนนสอบปลายภาค   30   คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 
8-11 

8. ศึกษาและวิเคราะห์ชนิดและ
หน้าท่ีของค าชนิดต่าง ๆ ได้ 
9. มีความรู้ความเข้าใจในการ
วิเคราะห์ และเลือกใช้ค า 
10. มีความรู้ความเข้าใจ
กลุ่มค าและเลือกใช้กลุ่มค าได้ 
11. ศึกษาและวิเคราะห์
ประโยคชนิดต่าง ๆ สามารถ
แต่งประโยคชนิดต่าง ๆ ได้ 

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

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ 

ผลการเรียนรู้ หรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

1. มีความรู้ความเข้าใจ
ธรรมชาติของภาษาและการ
ก าเนิดของภาษา 
3. มีความรู้ความเข้าใจไต
รยางค์ได้อย่างถูกต้อง 
5. ศึกษาและวิเคราะห์
ลักษณะของภาษาไทยได้ 
7. ศึกษาอิทธิพลท่ีมีต่อ
ภาษาไทยและการเพิ่มค า 
9. มีความรู้ความเข้าใจใน
การวิเคราะห์ และเลือกใช้
ค าได้อย่างเหมาะสม 
11. ศึกษาและวิเคราะห์
ประโยคชนิดต่าง ๆ และ
สามารถแต่งประโยคได้ 

- ตรวจช้ินงาน 
- เขียนรายงาน
จากการศึกษา
ค้นคว้า 
- ตรวจสมุด
บันทึก 
- ประเมินใบงาน 
 
 

-ช้ินงาน 
- ใบงาน 
- งานท่ีจัดท า
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- แบบฝึกหัด 

1 - งานเด่ียว 
- งานกลุ่มคือ
งานท่ีจัดท า

ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

- ก่ อ น ส อ บ
ปลายภาค 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 

1. ชื่อรายวิชา ภาษากับวัฒนธรรม                    รหัสวิชา  ท 33212 
     จ านวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์  40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 
     ครูผู้สอน  นางพิศมัย  สารผล  
 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ตามเงื่อนไขทาง

วัฒนธรรม โดยกระบวนการแปลความ ตีความ ขยายความ และสรุปความ พิจารณาตามเกณฑ์ของระดับของภาษา 
ค าราชาศัพท์ ค าภิกษุศัพท์ ค าสุภาพชน ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย วัฒนธรรมในการใช้ภาษาไทย ความสัมพั นธ์
ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวโยงหรือมีความสัมพันธ์กับวรรณคดี วรรณกรรม และศิลปกรรมไทย 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมกับประเพณีไทยโดยท่ัวไป และเฉพาะท้องถิ่น ความส าคัญของภาษาไทย
ในฐานะเป็นสมบัติอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ  เพื่อสุนทรียชน จรรโลงชาติ และธ ารงสังคมไทย 

โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบร่วมมือ  และกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การฝึกทักษะกระบวนการการค้นคว้า การสืบค้นข้อมูลจากส่ือส่ิงพิมพ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ   ท้ังรูปแบบออนไลน์ 
และออฟไลน์  ฝึกทักษะการตั้งประเด็นปัญหา จุดมุ่งหมาย การตั้งสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสาร ต ารา งานวิจัย ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ บูรณาการแนวคิดและข้อมูลความรู้ใน
ภาคทฤษฎีลงสู่กระบวนการปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในหัวเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับภาษา วรรณกรรม 
วัฒนธรรม คติชนวิทยา และภูมิปัญญาท้องถิ่น     ท่ีตนสนใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็น
คุณค่าและมีจิตส านึกรักษ์ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม คติชนวิทยา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตงานเขียนเชิง
วิชาการ ตามแนวทาง    ของกระบวนการวิจัยท่ีเป็นผลงานมาตรฐานในลักษณะการอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล 
สามารถน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าในท่ีประชุมวิชาการโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาวิพากษ์ผลงาน 

เพื่อให้ใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทย อันจะเกิดได้จากการเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของภาษา ในฐานะท่ี
เป็นเครื่องมือรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมไทย เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นสมบัติของบรรพชน 
และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยตระหนักดีถึงความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาติไทย และ
ร่วมเป็นก าลังส าคัญของชาติในการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอด ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้   
ยืนยงคงอยู่ตลอดไปมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่น ใน  การท างาน อย่างมีความรับผิดชอบบนพื้นฐานความซื่อตรง เรียบ
ง่ายการงาน รักเมตตากตัญญูรู้คุณอันเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 

3. ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมาย รูปแบบ ลักษณะส าคัญของภาษาท่ีสัมพันธ์กับวัฒนธรรมไทย 
    ของแต่ละภูมิภาคได้  
2. วิเคราะห์รูปแบบ กลวิธีการใช้ภาษา และค่านิยมในสังคมไทยท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรม   
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3  วิเคราะหค์วามคิด ความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม ศาสนา โบราณคดีศึกษา อารยธรรม วิถีชีวิต 
และศิลปกรรมไทยได้  
4. วิเคราะห์ลักษณะความสัมพันธ์กันระหว่างภาษา วรรณคดี วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย   
5. มีความเข้าใจในคุณค่าและตระหนักถึงความส าคัญของวรรณคดี วรรณกรรม โบราณคดี 
วัฒนธรรมประเพณีไทย   
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่องค์ความรู้ทางภาษาและ
วัฒนธรรมอันงดงามของชาติ  
7. น าความรู้และผลการศึกษาค้นคว้าท่ีได้รับมาผลิตผลงาน และน าเสนอองค์ความรู้ทางภาษา
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชนได้  
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 

 

 

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค  25  คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-3 1. อธิบายความหมาย รูปแบบ 
ลักษณะส าคัญของภาษาท่ี
สัมพันธ์กับวัฒนธรรมไทย 
ของแต่ละภูมิภาคได้  

- ปฐมนิเทศ 
- ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษาและวัฒนธรรม 
 

5 ประเมินจากความ
ถูกต้องของใบงาน  
 

ใบความรู้ 
powerpoint 
 

4-5 2. วิเคราะห์รูปแบบ กลวิธีการใช้
ภาษา และค่านิยมในสังคมไทยท่ี
สะท้อนถึงวัฒนธรรม  

- ภาพสะท้อนของ
ค่านิยม และวัฒนธรรม
ไทยท่ีมีผลต่อการใช้
ภาษา 

5 ประเมินจาก      
ความถูกต้องของ   
การตอบค าถาม 
-ใบงาน 

ใบความรู้ 
powerpoint 
 

6-7 3. วิเคราะห์ความคิด ความเช่ือ 
ประเพณี พิธีกรรม ศาสนา 
โบราณคดีศึกษา อารยธรรม    
วิถีชีวิต และศิลปกรรมไทยได้  

- ภาพสะท้อนของ
ค่านิยม และวัฒนธรรม
ไทยท่ีมีผลต่อการใช้
ภาษา 

10 ประเมินจาก      
ความถูกต้องของ   
การตอบค าถาม 
-ใบงาน 

ใบความรู้ 
powerpoint 
 

8-9 4. วิเคราะห์ลักษณะ
ความสัมพันธ์กันระหว่างภาษา 
วรรณคดี วรรณกรรม และ
วัฒนธรรมไทย   

- ภาพสะท้อนของ
ค่านิยม และวัฒนธรรม
ไทยท่ีมีผลต่อการใช้
ภาษา 

5 ประเมินจาก      
ความถูกต้องของ   
การตอบค าถาม 
-ใบงาน 

ใบความรู้ 
powerpoint 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1. อธิบายความหมาย รูปแบบ 
ลักษณะส าคัญของภาษาท่ี
สัมพันธ์กับวัฒนธรรมไทย      
ของแต่ละภูมิภาคได้  
2. วิเคราะห์รูปแบบ  
กลวิธีการใช้ภาษา และค่านิยม
ในสังคมไทย  ท่ีสะท้อนถึง
วัฒนธรรม   
3  วิเคราะห์ความคิด ความเช่ือ 
ประเพณี พิธีกรรม ศาสนา 
โบราณคดีศึกษา อารยธรรม    
วิถีชีวิตและศิลปกรรมไทยได้  
4. วิเคราะห์ลักษณะ
ความสัมพันธ์กันระหว่างภาษา 
วรรณคดี วรรณกรรม และ
วัฒนธรรมไทย   

- ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษา และวัฒนธรรม 
 
- ภาพสะท้อนของ
ค่านิยม และวัฒนธรรม
ไทยท่ีมีผลต่อการใช้
ภาษา 
-คติ ความเช่ือ 
ประเพณีท่ีสะท้อนใน
วัฒนธรรมไทย 
 
- ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษา วรรณคดี 
วรรณกรรม และ
วัฒนธรรมไทย   

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ        
  4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น การเขียน      
  บรรยายความรู้ )  จ านวน 1 ข้อ 
 

 
4.4  คะแนนหลังกลางภาค   25 คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
11 -13 5. มีความเข้าใจในคุณค่าและ

ตระหนักถึงความส าคัญของ
วรรณคดี วรรณกรรม 
โบราณคดี วัฒนธรรม
ประเพณีไทย   

- ความส าคัญของภาษา 
วรรณคดี วรรณกรรม 
และวัฒนธรรมไทย   

10 -ประเมนิจากการสรุป
เนื้อหาและความ
ถูกต้องของใบงาน  

ใบความรู้ 
ช่องทาง
ออนไลน ์

14-16 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดการอนุรักษ์ สืบทอด และ
เผยแพร่องค์ความรู้ทางภาษา
และวัฒนธรรมอันงดงาม  
ของชาติ  

- แนวทางและวิธีการ
อนุรักษ์ภาษาและ
วัฒนธรรมไทย 

5 -ประเมินจากการสรุป
เนื้อหาและความ
ถูกต้องของใบงาน  

ใบความรู้ 
ช่องทาง
ออนไลน ์
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
17-19 7. น าความรู้และผลการศึกษา

ค้นคว้าท่ีได้รับมาผลิตผลงาน 
และน าเสนอองค์ความรู้ทาง
ภาษาและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชนได้  

-น าเสนอองค์ความรู้ทาง
ภาษาและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชนได้ 

10 -ประเมินจากการสรุป
เนื้อหาและความ
ถูกต้องของใบงาน 

ใบความรู้ 
ช่องทาง
ออนไลน ์

 
4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 1. อธิบายความหมาย รูปแบบ 
ลักษณะส าคัญของภาษาท่ีสัมพันธ์
กับวัฒนธรรมไทยของแต่ละ  
ภูมิภาคได้  
2. วิเคราะห์รูปแบบ กลวิธีการใช้
ภาษา และค่านิยมในสังคมไทย   
ท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรม   
3. วิเคราะห์ความคิด ความเช่ือ 
ประเพณี พิธีกรรม ศาสนา 
โบราณคดีศึกษา อารยธรรม วิถีชีวิต
และศิลปกรรมไทยได้  
4. วิเคราะห์ลักษณะความสัมพันธ์
กันระหว่างภาษา วรรณคดี 
วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย  
5. มีความเข้าใจในคุณค่าและ
ตระหนักถึงความส าคัญของ
วรรณคดี วรรณกรรม โบราณคดี 
วัฒนธรรมประเพณีไทย   
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
อนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่องค์
ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม อนั
งดงามของชาติ  

- ความหมาย 
รูปแบบ 
ภาษาและวัฒนธรรม 
 
- รูปแบบกลวิธีการใช้
ภาษาท่ีสะท้อนถึง
วัฒนธรรม 
- ค่านิยม ความเช่ือ
วิถีของภาษาท่ี
สะท้อนในวัฒนธรรม
ไทย 
- ความสัมพันธ์ของ
ภาษาและวัฒนธรรม
ไทย 
- ความส าคัญของ
วรรณคดี วรรณกรรม 
วัฒนธรรมประเพณี 
ท่ีมีต่อสังคมไทย 
-วิธีการอนุรักษ์
เผยแพร่ภาษาและ
วัฒนธรรมไทย 
 

30 - แบบทดสอบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 
จ านวน 60 ข้อ (30 คะแนน)  
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4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

 

ผลการเรียนรู้/บูรณาการ  
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

7. น าความรู้และผลการศึกษา
ค้นคว้าท่ีได้รับมาผลิตผลงาน 
และน าเสนอองค์ความรู้ 
ทางภาษาและวัฒนธรรม 
ต่อสาธารณชนได้ 

1 .พิจารณาหัวข้อ
เรื่อง โครงเรื่อง และ
รูปแบบการน าเสนอ 
ของนักเรียน และให้
คะแนนจากการ
น าเสนอครั้งแรก 
2.เมื่อช้ินงานสมบูรณ์ 
ให้คะแนนจาก
ช้ินงาน  

- รายงาน
(รูปเล่ม)  
 - ส่ือ power 
point 
 
- น าเสนอผ่าน
ช่องทาง
ออนไลน์อื่น ๆ  
 

คนละ 1
ช้ินงาน    

 
 
 
 

- จัดแสดงทาง
ช่องทางออนไลน ์
หรือ ในช้ันเรียน 
ก าหนดเวลาส่ง  
น าเสนอ 
ก่อนสอบปลายภาค 
1 สัปดาห์ 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
1.  ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 6             รหัสวิชา ค33102  

จ านวนชั่วโมง  2  ชั่วโมง/สัปดาห์    40 ชั่วโมง/ภาคเรียน      จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-9    
ครูผู้สอน นางสาวเนาวรัตน์ ขจิตจรรยา , นางสาวดวงกมล  ลิภูนนท์ , นายสมพงษ์ อ าพันเสน  
            นายมานิตย์  รองเมือง , นางนุชจรินทร์  ปิยะจันทร์ , นางรจนา  สืบสาม  
            นางสาวอรุณประไพ  สว่างวงค์ , นางกาญจนา  ชิดสิน , นายธีรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา   
 

2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
สถิติ ข้อมูล ต าแหน่งท่ีของข้อมูล ค่ากลาง (ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉล่ียเลขคณิต) ค่าการกระจาย (พิสัย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน) การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การแปลความหมายของ
ค่าสถิติ 

ทบทวนก่อนสอบ O – Net  เซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เลขยกก าลัง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ล าดับ
และอนุกรม ดอกเบ้ียและมูลค่าของเงิน สถิติ ความน่าจะเป็น หลักการนับเบื้องต้น การให้เหตุผล จ านวนจริง
และรากท่ี n ของจ านวนจริง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

โดยน าความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลายมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ใน
คณิตศาสตร์และนความรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถท างานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมี
วิจารณญาณ มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน รักความ เป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

3. ตัวชี้วัดรายวิชา 
ค 1.1 ม.4/1              ค 1.1 ม.5/1              ค 1.2 ม.5/1                   ค 1.2 ม.5/2 
ค 1.3 ม.5/1              ค 3.1 ม.6/1              ค 3.2 ม.4/1                    ค 3.2 ม.4/2 

 

รวมทั้งหมด   8   ตัวชี้วัด 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1  คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 

 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10  ค 3.1  ม.6/1    สถิติ 

-  ค่าการกระจาย                    
(พิสัย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  ความ
แปรปรวน)   
-  การน าเสนอข้อมูล                 
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ                         
การแปลความหมายของ
ค่าสถิติ 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

   จ านวน  20  ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น 

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 – 6  ค 3.1  ม.6/1   ค่าการกระจาย                    
(พิสัย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน                        
ความแปรปรวน)   

10 แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 

- ใบความรู้ 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์

7 – 9  ค 3.1  ม.6/1   การน าเสนอ
ข้อมูล                 
เชิงคุณภาพและ                 
เชิงปริมาณ                         
การแปล
ความหมายของ
ค่าสถิติ 

15 แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 

- ใบความรู้ 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์
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4.4  คะแนนหลังสอบกลางภาค  25  คะแนน 

 
4.5.  คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 

 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 ค 1.1 ม.4/1 

ค 1.1 ม.5/1 
ค 1.2 ม.5/1 
ค 1.2 ม.5/2 
ค 1.3 ม.5/1 
ค 3.1 ม.6/1 
ค 3.2 ม.4/1 
ค 3.2 ม.4/2 

- ทบทวนก่อนสอบ  
O – NET 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

   จ านวน  30  ข้อ 
 

  
4.6.  ชิ้นงาน  - 

 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการ
เรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
11 – 19  ค 1.1 ม.4/1 

ค 1.1 ม.5/1 
ค 1.2 ม.5/1 
ค 1.2 ม.5/2, 
ค 1.3 ม.5/1 
ค 3.1 ม.6/1 
ค 3.2 ม.4/1 
ค 3.2 ม.4/2 

ทบทวนก่อนสอบ 
O – NET 

25 แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 

โปสเตอร์
เกร็ดความรู้   

- ใบความรู้ 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1.  ชือ่รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6            รหัสวิชา ค33202  
จ านวนชั่วโมง  4  ชั่วโมง/สัปดาห์    80 ชั่วโมง/ภาคเรียน      จ านวน  2.0  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1–4    
ครูผู้สอน          นางสาวดวงกมล   ลิภูนนท์ , นายธีรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา   

 
2. ค าอธิบายรายวิชา 

                 ศึกษาเกี่ยวกับ การเรียงสับเปล่ียนเชิงเส้น  การเรียงสับเปล่ียนเชิงวงกลม  ทฤษฎีบททวินาม  
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆ หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีเกิดจากตัวแปรสุ่มท่ีมีการแจกแจงเอกรูป 
การแจกแจงทวินาม น าความรู้เรื่องคะแนนมาตรฐานไปใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูล และน าความรู้เรื่องพื้นท่ีใต้
เส้นโค้งปกติไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
        โดยการจัดประสบการหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึก ทักษะ 
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล 
การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการท่ีได้                 
ไปใช้จริงในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
        เพื่อให้เหตุคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

 

 3.  ผลการเรียนรู้ 
        1. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปล่ียน และการจัดหมู่ ในการแก้ปัญหา 
        2. หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เกี่ยวกับ ความน่าจะเป็นไปใช้ 
        3. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีเกิดจากตัวแปรสุ่มท่ีมีการแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม  

และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
        4. น าความรู้เรื่องคะแนนมาตรฐานไปใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูล และน าความรู้เรื่องพื้นท่ีใต้เส้นโค้งปกติ 
            ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

 

  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  คะแนนก่อนสอบกลางภาค   25   คะแนน 

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

9-10 ข้อท่ี 1 
ข้อท่ี 2 

 

-  หลักการนับ เบื้องต้น 
-  ความน่าจะเป็น 
   

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 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 – 6  ข้อท่ี 1 
ข้อท่ี 2 

-  หลักการนับ 
เบื้องต้น 

-  ความน่าจะเป็น 
   

25 

 

- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรู ้

- ห้องเรียน
ออนไลน ์

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

11-19 ข้อท่ี 3 
ข้อท่ี 4 

 

การแจกแจง
ความน่าจะเป็น
เบ้ืองต้น 
 

25 -แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรู ้
- ห้องเรียน

ออนไลน ์



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 32 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

4.5  คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ข้อท่ี 3 
ข้อท่ี 4 

 

การแจกแจงความน่าจะ
เป็นเบ้ืองต้น 

 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

   จ านวน  16  ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น 

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

  

4.6  ชิ้นงาน  แบบฝึกทักษะ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ

ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

- หลักการนับเบื้องต้น 
- ความน่าจะเป็น 
- การแจกแจงความน่าจะเป็น

เบ้ืองต้น 

ท าแบบฝึก
ทักษะแต่ละ
หน่วยการ

เรียนรู ้

แบบฝึก
ทักษะ 

3 หน่วย
การ

เรียนรู ้

 เมื่อเรียนจบแต่ละ
หน่วยการเรียนรู ้
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ( โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ ) รหัสวิชา ว 33102 
    จ านวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์   40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                 จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-9 
 ครูผู้สอน นายไพศาล อรุณศรีพิมาน และ นายพุทธิพงษ์  ทิพวาที   
2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  วิเคราะห์ การเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ  กาแลกซี่  และเอกภพ  ธรรมชาติและ
วิวัฒนาการของดาวฤกษ ์ การส่งและการค านวณความเร็วในการโครงจรของดาวเทียมรอบโลก  การใช้ประโยชน์
ด้านต่างๆจากดาวเทียม  การส่งและการส ารวจอวกาศโดยใช้ยายอวกาศและสถานีอวกาศ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย  สรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตของตนเอง และดูแลรักษาส่ิงมีชีวิตอื่นๆ เฝ้าระวังและพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ว 3.1 ม. 4-6/1 – 9 
    รวมทั้งหม 9  ตัวชี้วัด 
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1  คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70  :  30 คะแนน 

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1- 9 
 
 

ว.3.1  
ม.4-6/1-4 
 
 

1. เอกภพ กาแลกซี่ 
และระบบสุริยะ 

10 
10 
5  

 -วาดภาพกาแลกซี่ 
 -ท าวงโครงจรของ
ระบบสุริยะ 
- ใบงาน 

-แผนภาพเอกภพ และ
ระบบสุริยะ 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20  คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 ว.3.1  

ม.4-6/1-
4 
 

1. เอกภพ กาแลกซี่ และ
ระบบสุริยะ 

20  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน  30 ข้อ 

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

 
4.4  คะแนนหลังกลางภาค 25  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-19 ว.3.1 ม.4-
6/5-7 

1. ดาวฤกษ์ 
 

10 
 

15 

 ใบงานเกี่ยวกับดาวฤกษ์ 
 ท าแบบจ าลอง

โครงสร้างดวงอาทิตย์ 

 ภาพดาวฤกษ์ 
 แบบจ าลองโครงสร้าง

ดวงอาทิตย์ 
 
4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ว. 3.1 ม.4-
6/5-7 

1. ดวงฤกษ ์
2. ดาวเทียม 
3.เทคโนโลยีส ารวจ
อวกาศ 

10 
10 
10 

 

 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน40 ข้อ 

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

       
 4.6  ชิ้นงาน    โมเดลจ าลองดวงอาทิตย์ 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะประเภท จ านวน
ชิ้นงาน 

1. ดาวฤกษ์ 
 
 
 
2. เนบิวล่า 
 
 
 

3. ความส่องสว่างและ

สังเกตให้
คะแนน
จากผลงาน 
 
สังเกตให้
คะแนน
จากผลงาน 
 

สังเกตให้

แบบจ าลองโครงสร้างดวง
อาทิตย์ 
เขียนแผนภาพ การ
เปล่ียนแปลงของเนบิวลาเป็น
ดาวฤกษ์ 
 
 
เขียนผังมโนทัศน์ ความส่อง
สว่างและโชติมาตรของดาว

1 
 
 
 
1 
 

 

 หลังจากเรียนจบ
บทเรียน 1 
สัปดาห์ 
หลังจากเรียนจบ
บทเรียน 1 
สัปดาห์ 
 

หลังจากเรียนจบ
บทเรียน 1 
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หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะประเภท จ านวน
ชิ้นงาน 

โชติมาตรของดาวฤกษ์ 
 
 

4. ก าเนิดระบบสุริยะ 
 
 
 
5. ความหมาย และ
ผลกระทบต่อโลกและ
ประเทศไทยของลม
สุริยะ และพายุสุริยะ 
 
 

คะแนน
จากผลงาน 
 

สังเกตให้
คะแนน
จากผลงาน 
 
สังเกตให้
คะแนน
จากผลงาน 

ฤกษ ์
 
เขียนแผนภาพ ก าเนิดระบบ
สุริยะ 
 
 
 
เขียน 
ผังมโนทัศน์ ความหมาย 
และผลกระทบต่อโลกและ
ประเทศไทยของลม
สุริยะ    และพายุสุริยะ 
 

1 

 
 
 

1 

 

1 

สัปดาห์ 
 

หลังจากเรียนจบ
บทเรียน 1 
สัปดาห์ 
หลังจากเรียนจบ
บทเรียน 1 
สัปดาห์ 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 
1. ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 6                       รหัสวิชา ว 33202 
   จ านวนชั่วโมงเรียน 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์        80 ช่ัวโมง/ภาคเรียน              จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 - 3 
 ครูผู้สอน นางสาวสิริลักษณ์ เพ็ชรศิริ 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายลักษณะเฉพาะของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิงเส้น 
แผ่นโพลารอยด์ การน าคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ รวมท้ังการส่ือสารโดยอาศัยคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอม อะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอน รังสีแคโทด การทดลองของทอมสัน การทดลอง
ของมิลลิแกน แบบจ าลองอะตอม แบบจ าลองอะตอมของทอมสัน แบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 
สเปกตรัมของอะตอม สเปกตรัมจากอะตอมของแก๊ส การแผ่คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจากวัตถุด า ทฤษฎีอะตอมของโบร์ 
ระดับพลังงานของอะตอม การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์ รังสีเอกซ์ ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์ 
ทวิภาวะของคล่ืนและอนุภาค ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ปรากฏการณ์คอมป์ตัน สมมติฐานเดอบรอยล์ 
กลศาสตร์ควอนตัม หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก โครงสร้างอะตอมตามแนวคิดกลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์
นิวเคลียร์ การค้นพบกัมมันตภาพรังสี การเปล่ียนสภาพนิวเคลียส องค์ประกอบของนิวเคลียส การค้นพบนิวตรอน 
การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี ไอโซโทป เสถียรภาพของนิวเคลียส แรงนิวเคลียร์ พลังงานยึดเหนี่ยว ปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ ฟิชชัน ฟิวชัน ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและการใช้พลังงานนิวเคลียร์ รังสีในธรรมชาติ อันตรายจาก
รังสี และการป้องกัน การค้นคว้าวิจัยและประโยชน์ด้านฟิสิกส์อนุภาค 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเ กต การ
วิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและการสรุปผล  
 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และ
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตตนเอง ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีถูกต้อง 

3. ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิงเส้น และ
แผ่นโพลารอยด์รวมท้ังอธิบายการน าคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้และหลักการท างาน
ของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. สืบค้นและอธิบายการส่ือสารโดยอาศัยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศและเปรียบเทียบ
การส่ือสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 

3. อธิบายการค้นพบอิเล็กตรอน และโครงสร้างอะตอมตามแบบจ าลองอะตอมของทอมสัน และ
รัทเทอร์ฟอร์ดได้ 
 4. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ และการเกิดเส้นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน 
รวมท้ังค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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 5. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและค านวณพลังงาน โฟตอน พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอน 
และฟังก์ชันงานของโลหะ 

 6. อธิบายทวิภาวะของคล่ืนและอนุภาค รวมท้ังอธิบายและค านวณความยาวคล่ืนเดอบรอยล์ 
 7. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกต่างของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา 
 8. อธิบายและค านวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี รวมท้ังทดลอง อธิบาย และค านวณจ านวน
นิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีท่ีเหลือจากการสลาย และครึ่งชีวิต 
 9. อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียส และพลังงานยึดเหนี่ยว รวมท้ังค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
 10. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน และฟิวชัน รวมท้ังค านวณพลังงานนิวเคลียร์ 
 11. อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี รวมท้ังอันตรายและการป้องกันรังสีในด้านต่าง ๆ  
 12. อธิบายการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคแบบจ าลองมาตรฐานและการใช้ประโยชน์จากการ
ค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคในด้านต่าง ๆ 

รวมทั้งหมด 12 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 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบการประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 

1-5 1-2  คล่ืน
แม่เหล็กไ
ฟฟ้า 
 

20 
 

ใบงาน/แบบฝึกทักษะ/
รายงานผลการทดลอง
เรื่องคล่ืนแม่เหล็ก-
ไฟฟ้า 
 

ห้องเรียนออนไลน์/ 
ใบความรู้/ power point/ 
คลิปวิดีโอ/ 
ชุดอุปกรณ์การทดลองเรื่อง
คล่ืนแม่เหล็ก- ไฟฟ้า  

6-9 3-4  ฟิสิกส์
อะตอม 

5 ใบงาน/แบบฝึกทักษะ/
รายงานผลการทดลอง
เรื่องฟิสิกส์อะตอม 
 

ห้องเรียนออนไลน์ / 
ใบความรู้/ power point/
คลิปวิดีโอ/  
ชุดอุปกรณ์การทดลองเรื่อง
ฟิสิกส์อะตอม/ตัวอย่าง
แบบจ าลองอะตอม 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 
 

1-2 
3-4 

คล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า 
ฟิสิกส์อะตอม 

5 
15 

 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน  30 ข้อ 

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

 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-12 
 

5-6 
 

ฟิสิกส์
อะตอม (ต่อ) 
 

15 
 

ใบงาน/แบบฝึกทักษะ/
รายงานผลการทดลองเรื่อง
ฟิสิกส์อะตอม   
 

ห้องเรียนออนไลน์ / 
ใบความรู้/ power point/คลิป
วิดีโอ/  
ชุดอุปกรณ์การทดลองเรื่อง
ฟิสิกส์อะตอม/ตัวอย่าง
แบบจ าลองอะตอม 

13-19 
 

7-12 
 

ฟิสิกส์
นิวเคลียร์
และ 
ฟิสิกส์
อนุภาค 

10 - ใบงาน/แบบฝึกทักษะ/
เรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์และ
ฟิสิกส์อนุภาค 
- สมุดเล่มเล็กสรุปความรู้
เรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์และ
ฟิสิกส์อนุภาค 

ห้องเรียนออนไลน์ / 
ใบความรู้/ power point/คลิป
วิดีโอเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์และ
ฟิสิกส์อนุภาค 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 7-12 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค 30 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  

4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
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4.6 ชิ้นงาน /ภาระงาน  
หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการ

เรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด หรือผล

การเรียนรู้/
บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 

หมาย
เหตุ 

ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ฟิสิกส์นิวเคลียร์
และ 

ฟิสิกส์อนุภาค 
 

ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินชิ้นงาน โดย
พิจารณาจากความถูกต้องของเนื้อหา ความ
สวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ ความตรงต่อ

เวลา 

แผ่นพับ
ความรู้ 

1 

 

สัปดาห์
ท่ี 17 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 41 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

 
แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1. ชื่อรายวิชา เคมีเพิ่มเติม 6     รหัสวิชา ว 33322 
 จ านวนชั่วโมง 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโลยี               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ครูผู้สอน นางสาววราพร  ผลดีดก 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
 สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับปฏิกิริยารีดอกซ์ ปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน ตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ ในด้านการถ่ายโอนอิเล็กตรอน การจัดล าดับความสามารถ
ในการรับอิเล็กตรอนของธาตุ หรือไอออน ความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ ดุลสมการรีดอกซ์
โดยใช้เลขออกซิเดชนและใช้ครึ่งปฏิกิริยา การเขียนภาพของเซลล์กัลป์วานิก ศักย์ไฟฟ้า ของเซลล์และศักย์ไฟฟ้า
มาตรฐานของครึ่งเซลล์ประเภทของเซลล์กัลวานิก การแยกสลายด้วยกระแสไฟฟ้า แยกสารท่ีหลอมเหลวด้วย
กระแสไฟฟ้า การชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า การท าโลหะให้บริสทธุ์โดยใช้เซลล์อิเล็กโทรไลต์ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี อุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมเซรามิกส์การเตรียมวัตถุดิบ การขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์ การเผาและเคลือบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ อุตสาหกรรม เกี่ยวข้องกับ การผลิตโซเดียมคลอไรด์ การผลิต
เกลือสุมทร การผลิตเกลือสินเธาว์ โซเดียมไฮดรอกไซด์และแก๊สคลอรีน  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การ สืบค้นข้อมลูและ
การอภิปราย  

เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถใน การตัดสินใจ เห็น
คุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมใน ท้องถิ่น และมีเจตคติ
ท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพงประสงค์ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ อยู่อย่างพอเพียง 
ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิต สาธารณะ 
 
3. ผลการเรียนรู้ 
          1. บอกความแตกต่างระหว่างสารประกอบอินทรีย์กับสารประกอบอนินทรีย์ได้             
          2. อธิบายเหตุผลท่ีท าให้มีสารประกอบอินทรีย์เป็นจ านวนมากได้ 
          3. เขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ในรูปสูตรแบบลิวอิส แบบย่อ แบบผสม แบบเส้น และมุม 
          4. เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆได้ 
          5. ระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์โดยใช้หมู่ฟังก์ชันเป็นเกณฑ์ พร้อมท้ังยกตัวอย่างได้ 
          6. บอกประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนโดยใช้พันธะในโมเลกุล และสมบัติบางประการเป็นเกณฑ์ 
พร้อมยกตัวอย่างได้ 
          7. อธิบายความแตกต่างระหว่างซิสไอโซเมอร์กับทรานส์ไอโซเมอร์ พร้อมยกตัวอย่างได้ 
          8. เรียกช่ือสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆได้ 
          9. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างการละลายในน้ า จุดหลอมเหลวและจุดเดือด กับจ านวนอะตอม ของ
คาร์บอนในโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์ได้ 
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         10. เปรียบเทียบจุดเดือดของสารประกอบอินทรีย์ชนิดต่างๆ ท่ีมีมวลโมเลกุลใกล้เคียงกันได้ 
         11. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาบางชนิดของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง  พร้อมท้ังเขียนสมการเคมีแสดง
ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นได้ 
         12. บอกประโยชน์หรือโทษของสารประกอบอินทรีย์บางชนิดได้ 
         13. อธิบายความหมายของพอลิเมอร์  มอนอเมอร์  ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน  การเกิดพอลิ
เมอร์  โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์  สมบัติของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์แต่ละชนิดและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์และยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์พอ
ลิเมอร์สังเคราะห์ได้ 
         14. อธิบายวิธีการน าผลิตภัณฑ์จากเช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์ไปใช้อย่างเหมาะสมและผลท่ีเกิดจากการผลิต
และการใช้ผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์ต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
         15. ท าการทดลอง  รวบรวมข้อมูล  อภิปรายและสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับสมบัติบางประการของ
พลาสติกชนิดต่างๆ  และการเตรียมเส้นใยสังเคราะห์ 
         16. บอกสมบัติ วิธีการทดสอบ ประโยชน์และอธิบายโครงสร้างแบบแห 
         17. บอกสมบัต วิธีการทดสอบ ประโยชน์และอธิบายโครงสร้างแบบกิ่ง 
         18. บอกสมบัติ  วิธีการทดสอบ  ประโยชน์และอธิบายโครงสร้างแบบโซ่ 
         19.  ท าการทดลอง  รวบรวมข้อมูล  แปลความหมายข้อมูล  และสรุปผลการทดลองใน เรื่องพอลิเมอร์ 

รวมทั้งหมด 19 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 

 

1-4 
 

1-7 

หน่วยที่ 1 ความรู้ 
พื้นฐานเกี่ยวกับ 
สารประกอบอินทรีย์ 
สารประกอบ 
ไฮโดรคาร์บอน 

 
5 

 
ใบงาน (5 
คะแนน) 

 

- เอกสารประกอบการเรียน
เรื่องเคมีอินทรีย์ 
- หนังสือเรียน 
- เว็ปไซด์ 

 
5 - 7 8-10 

หน่วยที่ 2 แอลเคน 
แอลคีน แอลไคน์ 
และอะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน 

 
10 

 
สอบประจ า

บท 
(5 คะแนน) 

- เอกสารประกอบการเรียน
เรื่องเคมีอินทรีย์ 
- หนังสือเรียน 
- เว็ปไซด์ 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

8-9 10-13 

หน่วยที่ 3 
สารประกอบ 
อินทรีย์ที่มีธาตุ
ออกซิเจน 
เป็นองค์ประกอบ 

 
10 

 
สอบประจ า

บท 
(5 คะแนน) 

 

- เอกสารประกอบการเรียน
เรื่องเคมีอินทรีย์ 
- หนังสือเรียน 
- เว็ปไซด์ 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค  20 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
 

10 
 
 
 
 
 

 
1-13 

หน่วยที่ 2 แอลเคน แอ 
ลคีน แอลไคน์ และอะ 
โรมาติกไฮโดรคาร์บอน 
หน่วยที่ 3 
สารประกอบอินทรีย์ที่มี 
ธาตุออกซิเจนเป็น 
องค์ประกอบ 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 
ตัวเลือก         จ านวน 40 ข้อ 

 
4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน 

รูปแบบ
การ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-14 14-16 

หน่วยที่ 4 พอลิ
เมอร์และ 
การเกิดพอลิ
เมอร์ 

 

10 

 

ใบงาน (10 
คะแนน) 

 

- เอกสารประกอบการเรียนเรื่องพอ
ลิเมอร์ 
- หนังสือเรียน 
- เว็ปไซด์ 

  15-19 17-19 

หน่วยที่ 5 
โครงสร้างและ 
สมบัติของพอลิ
เมอร์ 

15 สอบประจ า
บท 
(15 

คะแนน) 

- เอกสารประกอบการเรียนเรื่องพอ
ลิเมอร์ 
- หนังสือเรียน 
- เว็ปไซด์ 
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

 
20 

 
 

 
       14-19 

หน่วยที่ 4 พอลิเมอร์
และ 
การเกิดพอลิเมอร์ 
หน่วยที่ 5 โครงสร้าง
และ 
สมบัติของพอลิเมอร์ 

 
30 

- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ 

        
 4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือผลการ

เรียนรู้/บูรณาการ 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน 
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ใบงานท่ี 1 เรื่องสารประกอบอินทรีย์
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

ตรวจ
ช้ินงาน 

แบบฝึกหีด 1 - เมื่อจบ
บทเรียน 

ใบงานท่ี 2 เรื่องแอลเคน แอลคีนแอลไคน์ 
และอะโรมาติก  ไฮโดรคาร์บอน 

ตรวจ
ช้ินงาน 

แบบฝึกหีด 1 - เมื่อจบ
บทเรียน 

ใบงานท่ี3เรื่องสารประกอบ 
อินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ 

ตรวจ
ช้ินงาน 

แบบฝึกหีด 1 - เมื่อจบ
บทเรียน 

ใบงานท่ี 4 เรื่องพอลิเมอร์และการเกิดพอลิ
เมอร์ 

ตรวจ
ช้ินงาน 

แบบฝึกหีด 1 - เมื่อจบ
บทเรียน 

ใบงานท่ี 5 เรื่องผลกระทบจากการใช้
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และการป้องกัน 

ตรวจ
ช้ินงาน 

แบบฝึกหีด 1 - เมื่อจบ
บทเรียน 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา ชีววิทยาเพิ่มเติม 6       รหัสวิชา ว33242 
    จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์   60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                จ านวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต     
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-3   
    ครูผู้สอน นางอาภรณ์  ศิริคณินทร์ 

 
2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 
ก าเนิดของชีวิตบนโลกอาณาจักรท้ัง 5 อาณาจักรของส่ิงมีชีวิต ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศ ไบโอม  
การถ่ายทอดพลังงานและวัฏจักรสารในระบบนิเวศ การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของระบบนิเวศท่ี ศึกษาเกี่ยวกับ
ประชากร ลักษณะของประชากร รูปแบบการเพิ่มของประชากรปัจจัยท่ีควบคุมการเจริญเติบโตของประชากร
ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์และความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรอากาศ ทรัพยากรป่า
ไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า 

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ เพื่อให้
สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เช่ือมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน
สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีจิต
วิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
3. ผลการเรียนรู้ 
 1. อภิปรายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและเช่ือมโยงระหว่างความหลากหลายทาง
พันธุกรรมและความหลากหลายของสปีชีส์และความหลากหลายของระบบนิเวศ 
 2. อธิบายการเกิดเซลล์เริ่มแรกของส่ิงมีชีวิตและวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว 
 3. อธิบายลักษณะส าคัญและยกตัวอย่างส่ิงมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรียส่ิงมีชีวิตกลุ่มโพรทิสต์ส่ิงมีชีวิตกลุ่มพืช
ส่ิงมีชีวิตกลุ่มฟังใจและส่ิงมีชีวิตกลุ่มสัตว์ 
 4. อธิบายและยกตัวอย่างการจ าแนกส่ิงมีชีวิตจากหมวดหมู่ใหญ่จนถึงย่อยและวิธีการเขียนช่ือ
วิทยาศาสตร์ในล าดับข้ันสปีชีส์ 
 5. สร้างไดโคโตมัสคีย์ในการระบุส่ิงมีชีวิตหรือตัวอย่างท่ีก าหนดออกเป็นหมวดหมู่ 
 6. วิเคราะห์อธิบายและยกตัวอย่างกระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
 7. อธิบายยกตัวอย่างการเกิดไบโอม ไอโอแมกนิฟเิคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิด ไบโอแมกนิฟิเคชัน 
 8. สืบค้นข้อมูลและเขียนแผนภาพเพื่ออธิบายวัฏจักรไนโตรเจนวัฏจักรก ามะถันและวัฏจักรฟอสฟอรสั 
 9. สืบค้นข้อมูลยกตัวอย่างและอธิบายลักษณะของไบโอมท่ีกระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ต่างๆบนโลก 
 10. สืบค้นข้อมูลยกตัวอย่างและอธิบายและเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงแทนท่ีแบบปฐมภูมิและการ
เปล่ียนแปลงแทนท่ีแบบทุติยภูมิ 
 11. สืบค้นข้อมูลอธิบายยกตัวอย่างและสรุปเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของส่ิงมีชีวิตบางชนิด 
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 12. สืบค้นข้อมูลอธิบายเปรียบเทียบและยกตัวอย่างการเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและการ
เพิ่มประชากรแบบลอจิสติก 
 13. อธิบายและยกตัวอย่างปัจจัยท่ีควบคุมเติบโตของประชากร 
 14. วิเคราะห์อภิปรายและสรุปปัญหาการขาดแคลนน้ าและผลกระทบท่ีมีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อมรวมท้ัง
เสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
 15. วิเคราะห์อภิปรายและสรุปปัญหามลพิษทางอากาศและผลกระทบท่ีมีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม
รวมท้ังเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
 16. วิเคราะห์อภิปรายและสรุปปัญหาท่ีเกิดกับทรัพยากรดินและผลกระทบท่ีมีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม
รวมท้ังเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
 17. วิเคราะห์อภิปรายและสรุปปัญหาผลกระทบท่ีเกิดจากการท าลายป่าไม้รวมทั้งเสนอแนวทางในการ
ป้องกันการท าลายป่าไม้และการอนุรักษ์ป่าไม้ 
 18. วิเคราะห์อภิปรายและสรุปปัญหาผลกระทบท่ีท าให้สัตว์ป่ามีจ านวนลดลงและแนวทางในการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 รวม 18 ผลการเรียนรู้ 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
   4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

 
สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1-5 1-5 -ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ 
10 -แบบทดสอบ 

-แบบฝึกหัด 
-หนังสือเรียน 
-ห้องเรียนออนไลน ์

6-9 6-10 -ระบบนิเวศ 15 -แบบทดสอบ -หนังสือเรียน 
-ห้องเรียนออนไลน ์

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1-10 -ความ
หลากหลาย 
ทางชีวภาพ 
-ระบบนิเวศ 

20  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ 

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

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 11-13 -ประชากร 15 -แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

-หนังสือเรียน 
-ห้องเรียน
ออนไลน ์

14-19 14-18 -มนุษย์กับความยั่งยืนของ
ส่ิงแวดล้อม 

10 -แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

-หนังสือเรียน 
-ห้องเรียน
ออนไลน ์

 
4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 11-18 -ประชากร 

-มนุษย์กับความยั่งยืนของ
ส่ิงแวดล้อม 

30  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 50 ข้อ 

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

1 ข้อ 
           
           4.6 ชิ้นงาน ถาดจ าลองระบบนิเวศ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ

ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

13-15 ประเมิน
ช้ินงาน 

ถาดจ าลอง
ระบบนิเวศ 

1 ช้ิน/กลุ่ม - สัปดาห์ท่ี 16 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 
1. ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีสร้างเสริม 6     รหัสวิชา ว33292 
 จ านวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน   จ านวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-9 
 ครูผู้สอน นางเอราวัณ ด าภูผา/นางสาวกนกวรรณ สุวรรณกูฏ 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
  ศึกษาหลักการโปรแกรมขั้นพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมภาษา C และการพัฒนาโครงงานท่ีใช้การเขียน
โปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างช้ินงาน ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงงาน และพัฒนา
โครงงานท่ีใช้การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างช้ินงาน น าเสนอผลงานในรูปแบบท่ีเหมาะสม  

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

  เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของการเขียนโปรแกรม   เข้าใจวิธีการเขียนโปรแกรม   และมีเจตคติท่ีดีใน
การใช้คอมพิวเตอร์ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการท างานและการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตาม
กระบวนการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  

3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายโครงสร้างโปรแกรมภาษา C ได้ 
2. ก าหนดชนิดข้อมูลให้กับตัวแปรได้ 
3. สามารถใช้งานตัวด าเนินการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
4. ปฏิบัติการใช้ค าส่ัง printf(), scanf() เพื่อรับและแสดงผลข้อมูลได้ 
5. เขียนโปรด้วยค าส่ังควบคุมเงื่อนไขและค าส่ังควบคุมลูปได้ 
6. สามารถน าความรู้ในการเขียนโปรแกรมภาษา C ควบคุมบอร์ด arduino ได้ 
7. พัฒนาโครงงานท่ีใช้การเขียนโปรแกรมภาษา C เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างช้ินงานจาก Arduino ได้ 
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 รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-5 1, 2, 3 โครงสร้างภาษาซี 10 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
ย่อย 
 

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

6-10 4,5 ค าส่ังควบคุม 
(Control-Flow 
Statement) 

15 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
ย่อย 
 

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

4.3 คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 1, 2, 3,4,5 1. โครงสร้างภาษาซี 

2. ค าส่ังควบคุม 
(Control-Flow 
Statement) 

20  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

 แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีท า/เติม
ค า/อื่นๆ)  จ านวน 5 ข้อ 

 
4.4 คะแนนหลังกลางภาค   25   คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-20 6,7 3. Programmer 
มือใหม ่

25 - แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
ย่อย 

- PowerPoint 
- Google Classroom 
- Google form 
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สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 - ห้องเรียนออนไลน์ Google Site 
- แบบฝึกหัดเขียนโปรแกรม
ออนไลน์ elabsheet.org 
- เครื่องมือเขียนโปรแกรมออนไลน์ 
replit.com 

 
4.5 คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 4,5,6,7 2. ค าส่ังควบคุม (Control-
Flow Statement) 
3. Programmer มือใหม่ 

30  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

 แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีท า/เติม
ค า/อื่นๆ)  จ านวน 1 ข้อ 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

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

1. ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา 6       รหัสวิชา ส33102 
 จ านวนชั่วโมงเรียน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์  40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวน 1 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-9 
 ครูผู้สอน นายณรงค์ฤทธิ์ ศักดิ์แสน 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาคุณลักษณะพลเมืองของประเทศชาติและสังคมโลก กฎหมายแพ่งท่ีเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว 
นิติกรรมสัญญา กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นท่ีส าคัญ ข้อตกลงระหว่างประเทศ การประสานผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างประเทศ การแลกเปล่ียนเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมด้านวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม  
ปัญหาการเมืองส าคัญท่ีเกิดขึ้นในประเทศ สถานการณ์การเมืองการปกครองของสังคมไทย อิทธิพลของระบบ
การเมืองการปกครองท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันท่ีมีผล 
ต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
 ศึกษาการก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีมีต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางการแก้ไข ระบบ
สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ บทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน  
การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีต่อ
สังคมไทย และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้น วิเคราะห์ ตีความ สังเคราะห์  ประเมิน อภิปรายและน าเสนอข้อมูล 
กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการปฏิบัติ 
 เพื่อให้เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และธ ารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข เห็นคุณค่าระบบ
การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประ ชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ท่ีมีอยู่จ ากัดไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและ คุ้มค่า เห็นความส า คัญของหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ตลอดจนเห็นประโยชน์ของระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ 
ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 1. ส 2.1 ม.4-6/1 2. ส 2.1 ม.4-6/3  3. ส 2.2 ม.4-6/1  4. ส 2.2 ม.4-6/2  

5. ส 2.2 ม.4-6/3 6. ส 2.2 ม.4-6/4  7. ส 3.1 ม.4-6/1  8. ส 3.1  ม.4-6/2  
 9. ส 3.1  ม.4-6/3  10. ส 3.1 ม.4-6/4  11. ส 3.2 ม.4-6/1  12. ส 3.2 ม.4-6/2  

13. ส 3.2 ม.4-6/3  
รวมทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

 

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1-9 ส 2.1 ม.4-6/1 

ส 2.1 ม.4-6/3 
ส 2.2 ม.4-6/3 
 

1. การเป็นพลเมือง 
ท่ีเข้มแข็ง 

10 ตรวจให้คะแนน 
- การตอบค าถาม 
- การสืบค้นข้อมูล 
ตามประเด็น 
ท่ีก าหนด 
- การบันทึก 
การเรียนรู ้
- การรายงาน 
ผลการศึกษา 
- การทดสอบ 
ก่อนและหลังเรียน 

1. Google Site 
ห้องเรียนออนไลน ์
ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดิ์แสน 
2. Google Classroom 
รายวิชาสังคมศึกษา 
3. เอกสารประกอบ 
การเรียน 
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
และข้อมูลสารสนเทศ
ออนไลน ์
5. แบบทดสอบ 
ก่อนและหลังเรียน 
6. แบบฝึกหัดออนไลน์ 
7. ระบบการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(www.dlit.ac.th) 

10-15 ส 2.2 ม.4-6/2 2. ความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศ 

5 

16-19 ส 2.2 ม.4-6/1  
ส 2.2 ม.4-6/4 

3. รฐัและการเมือง 10 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 
 

 

ส 2.1 ม.4-6/1 
ส 2.1 ม.4-6/3 
ส 2.2 ม.4-6/3 
ส 2.2 ม.4-6/2 
ส 2.2 ม.4-6/1  
ส 2.2 ม.4-6/4 

1. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
3. รฐัและการเมือง 

20 - แบบทดสอบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน 30 ข้อ 15 คะแนน 
- แบบทดสอบอัตนัย  
จ านวน 5 ข้อ 5 คะแนน 
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4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
21 - 24 ส 3.1 ม.4-6/1 4. เศรษฐกิจและสังคม 5 ตรวจให้คะแนน 

- การตอบค าถาม 
- การสืบค้นข้อมูล 
ตามประเด็น 
ท่ีก าหนด 
- การบันทึก 
การเรียนรู ้
- การรายงาน 
ผลการศึกษา 
- การสรุปความรู้ 
ในรูปแบบ 
ผังมโนทัศน์ 
- การทดสอบ 
ก่อนและหลังเรียน 

1. Google Site 
ห้องเรียนออนไลน ์
ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดิ์แสน 
2. Google Classroom 
รายวิชาสังคมศึกษา 
3. เอกสารประกอบ 
การเรียน 
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
และข้อมูลสารสนเทศ
ออนไลน ์
5. แบบทดสอบ 
ก่อนและหลังเรียน 
6. แบบฝึกหัดออนไลน์ 
7. ระบบการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(www.dlit.ac.th) 

25 - 28 
 
 

 

ส 3.2 ม.4-6/2 
ส 3.2 ม.4-6/3 

5. เศรษฐกิจไทย 
ในยุคโลกาภิวัตน์ 

5 

29 - 39 
 
 

 

ส 3.1 ม.4-6/2 
ส 3.1 ม.4-6/3 
ส 3.1 ม.4-6/4 
ส 3.2 ม.4-6/1 

6. หลักเศรษฐศาสตร์ 
กับการพัฒนาประเทศ 

15 

 
4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

40 
 
 

 

ส 3.1 ม.4-6/1 
ส 3.2 ม.4-6/2 
ส 3.2 ม.4-6/3 
ส 3.1 ม.4-6/2 
ส 3.1 ม.4-6/3 
ส 3.1 ม.4-6/4 
ส 3.2 ม.4-6/1 

4. เศรษฐกิจและสังคม 
5. เศรษฐกิจไทย 
ในยุคโลกาภิวัตน์ 
6. หลักเศรษฐศาสตร์ 
กับการพัฒนาประเทศ 

30 - แบบทดสอบปรนัย  
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน 40 ข้อ 20 คะแนน 
- แบบทดสอบอัตนัย  
จ านวน 5 ข้อ 10 คะแนน 
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4.6 ชิ้นงาน  
หน่วยการเรียนรู ้

สาระการเรียนรู/้ตัวชี้วัด หรอื
ผลการเรียนรู/้บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหต ุ

 
ก าหนด 
เวลาส่ง 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  
เร่ือง การเป็นพลเมือง 
ท่ีเข้มแข็ง 

ตรวจบันทึกผลการ
ปฏิบัติตนท่ีสอดคล้อง
กับแนวคิดการเป็น
พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

บันทึก 
ผลการปฏิบัติ 

1 งานเด่ียว 
 

ภายใน
สัปดาห์ท่ี 9 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  
เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

ตรวจบันทึกการเรียนรู้ 
โดยใช้เกณฑ์ 
การให้คะแนน 

บันทึก 
การเรียนรู้ 

1 งานคู่ ภายใน
สัปดาห์ท่ี 15 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  
เร่ือง รัฐและการเมือง 

ตรวจรายงาน 
ผลการสังเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
การเมืองท่ีส าคัญ 
ของไทยและการ
ตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ 

รายงาน 1 งานกลุ่ม 
 

ภายใน
สัปดาห์ท่ี 19 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  
เร่ือง เศรษฐกิจและสังคม 

ตรวจบันทึกการเรียนรู้ 
โดยใช้เกณฑ์ 
การให้คะแนน 

บันทึก 
การเรียนรู้ 

1 งานกลุ่ม 
 
 

ภายใน
สัปดาห์ท่ี 26 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  
เร่ือง เศรษฐกิจไทย 
ในยุคโลกาภิวัตน์ 

ตรวจแผนผัง 
มโนทัศน์ 
โดยใช้เกณฑ์ 
การให้คะแนน 

แผนผัง 
มโนทัศน์ 

 

1 งานเด่ียว 
 

ภายใน
สัปดาห์ท่ี 32 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6  
เร่ือง หลักเศรษฐศาสตร์ 
กับการพัฒนาประเทศ 

ตรวจรายงาน 
ผลการประยุกต์ 
หลักเศรษฐศาสตร์ 
ในการพัฒนาประเทศ 

รายงาน 
 

1 งานกลุ่ม 
 

ภายใน
สัปดาห์ท่ี 39 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 

1. รายวิชา  ทักษะชีวิตและสังคม       รหัสวิชา  ส30284       
จ านวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง / ภาคเรียน   จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1-9 
ครูผู้สอน นางสาวนิสากรณ์ ฉิมมี , นางสาวจิราพรรณ ประสารวุฒิ 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษา สืบค้น วิเคราะห์ความส าคัญและท่ีมาของการศึกษาทักษะชีวิตในสังคม องค์ประกอบและการ
พัฒนาทักษะชีวิตในสังคม มนุษย์กับสังคม ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมในการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ องค์ประกอบพื้นฐานของมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน มรรยาทไทย 
มรรยาทสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ ทักษะการด ารงชีวิต ทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะการส่ือสาร 
และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลักการด าเนินชีวิตในสังคมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีมนุษย
สัมพันธ์ในการท างาน มีมรรยาทไทยและมรรยาทสังคม สามารถพัฒนา คุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิดของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีทักษะส าคัญและจ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รวมถึงมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 

3. ผลการเรียนรู้ 
 1. วิเคราะห์ความส าคัญของทักษะชีวิตในสังคมและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2. เห็นคุณค่าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิตได้  
3. วิเคราะห์ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์และปฏิบัติตนเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างานได้ 
4. เห็นความส าคัญและแสดงออกถึงการมีมรรยาทไทยและมรรยาทสังคมได้  
5. เสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้  
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 

ผลการเรียนรู้ 
 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อแหล่งเรียนรู้ 

1-9 ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 1-3 หน่วยการเรียนรู้
ท่ี 1 เรื่อง ทักษะ
ชีวิตในสังคม 
หน่วยการเรียนรู้
ท่ี 2 เรื่อง การ
ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้
ท่ี 3 เรื่อง มนุษย
สัมพันธ์ในการ
ท างาน 
 

5 
 
 
 

20 

- การตอบ
ค าถาม 
ในช้ันเรียน/
ใบงาน 
- ทดสอบ
ประจ า
หน่วย 
 

1. ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์ 
(Web Site) 
2. YouTube,ส่ือการสอน DLIT 
resources 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค   20   คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 1-3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

เรื่อง ทักษะชีวิตใน
สังคม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง การด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
เรื่อง มนุษยสัมพันธ์
ในการท างาน 
 

20 
 
 
 

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

ผลการเรียนรู้ หน่วยการ
เรียนรู้ 

คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อแหล่งเรียนรู้ 

11-19 ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 
4-5 

หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 4 
เรื่อง มรรยาท
ไทย มรรยาท
สังคม 
หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 5 
เรื่อง การ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ตามกรอบ
แนวคิดของ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 

5 
 
 
 

20 

- การตอบ
ค าถาม 
ในช้ันเรียน/ใบ
งาน 
- ทดสอบ
ประจ าหน่วย 
 

1. ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์ 
(Web Site)  
2. YouTube,ส่ือการสอน DLIT 
resources 
 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 4-5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

เรื่อง มรรยาทไทย มรรยาท
สังคม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามกรอบแนวคิดของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 

30 - แบบทดสอบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 60 
ข้อ  
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    4.6 ชิ้นงาน 
หน่วยการเรียนรู้ 

หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

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

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
1.  ชื่อรายวิชา    ประชากรกับคุณภาพชีวิต       รหัสวิชา ส30243 
     จ านวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์  40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน           จ านวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/9 
     ครูผู้สอน  นางจีราภรณ์  อรุณศรีพิมาน 
 
2. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษา  วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาวะประชากร   ทรัพยากร  และส่ิงแวดล้อมกับ
คุณภาพชีวิต  สาเหตุ  ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมท่ีส าคัญๆ  โดยเน้นปัญหา
สุขภาพอนามัย  ปัญหาการประกอบอาชีพ  ปัญหาอาชญากรรม  ปัญหาส่ิงเสพติดให้โทษ  ปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากร  ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างจ านวนประชากรและทรัพยากร 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ  กระบวนการคิดวิเคราะห ์ กระบวนการกลุ่ม   
เพื่อให้ตระหนักในปัญหาประชากรท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต   เห็นแนวทางในการร่วมมือกันแก้ไข

ปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
3. ผลการเรียนรู้   

1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาวะประชากร  ทรัพยากร  และส่ิงแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
2. วิเคราะห์สาเหตุ  ผลกระทบของภาวะประชากร  ทรัพยากรต่อคุณภาพชีวิตได้ 
3. เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมท่ีส าคัญๆ ได้อย่างเหมาะสม 
4. เสนอแนวทางในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 

 
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

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

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

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 

1 – 5 
ข้อท่ี1 

 
หน่วยการเรียนรู้ที1่ 
เรื่อง ประชากรและ
การเปล่ียนแปลง

ประชากร 

10 - การสืบค้นข้อมูลตาม
ประเด็นท่ีก าหนด 
- การท าแบบทดสอบ
ประจ าหน่วย 
- การท าใบงาน 

 

-ใบงาน 
- เอกสารประกอบการเรียน 
-สืบค้นขอ้มูลจาก Internet 
- ส่ือโปรแกรม 
Power Point 
- ห้องเรียนออนไลน์ครูจีรา
ภรณ์   
- อื่นๆ 

6 - 9 ข้อท่ี2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง คุณภาพชีวิต
และองค์ประกอบ
ของคุณภาพชีวิต 

15 - การสืบค้นข้อมูลตาม
ประเด็นท่ีก าหนด 
- การท าแบบทดสอบ
ประจ าหน่วย 
- การท าใบงาน 
 

-ใบงาน 
- เอกสารประกอบการเรียน 
-สืบค้นข้อมูลจาก Internet 
- ส่ือโปรแกรม 
Power Point 
- ห้องเรียนออนไลน์ครูจีรา
ภรณ์   
- อื่นๆ 

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ข้อท่ี1-2 - หน่วยการเรียนรู้ที่1 
เรื่อง ประชากรและการ
เปล่ียนแปลงประชากร 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง คุณภาพชีวิตและองค์ประกอบ
ของคุณภาพชีวิต 

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

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
11-15 ข้อท่ี3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

เรื่อง ประชากรใน
ประเทศไทย 

10 
 

- การสืบค้นข้อมูล
ตามประเด็นท่ี
ก าหนด 
- การท า
แบบทดสอบประจ า
หน่วย 
- การท าใบงาน 

-ใบงาน 
- เอกสาร
ประกอบการเรียน 
-สืบค้นข้อมูลจาก 
Internet 
- ส่ือโปรแกรม 
Power Point 
- ห้องเรียนออนไลน์
ครูจีราภรณ์   
- อื่น ๆ 

16-19 ข้อท่ี4 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
เรื่อง แนวทางการแก้ไข

ปัญหาและปรับปรุง
คุณภาพชีวิต 

15 - การสืบค้นข้อมูล
ตามประเด็นท่ี
ก าหนด 
- การท า
แบบทดสอบประจ า
หน่วย 
- การท าใบงาน 
- การเขียนแผนผัง
ความคิด 

- ใบงาน 
- เอกสาร
ประกอบการเรียน 
-สืบค้นข้อมูลจาก 
Internet 
- ส่ือโปรแกรม 
Power Point 
- ห้องเรียนออนไลน์
ครูจีราภรณ์   
- อื่น ๆ 

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัด รูปแบบขอ้สอบ 

20 ข้อท่ี 3-4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
เรื่อง ประชากรในประเทศไทย 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา
และปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

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

 

             
4.6 ชิ้นงาน - 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (Course Syllabus) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชือ่รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 6    รหัสวิชา  พ33102 
    จ านวนชั่วโมง  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวนหน่วยกิต  0.5  หน่วยกิต 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6/1- 6/9 
   ครูผู้สอน  นายจตุรงค์   พันธุ 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
วิเคราะห์วางแผนการดูแลสุขภาพตามพัฒนาการเจริญเติบโตของตนเอง  ด้วยอาหาร การออกก าลัง

กาย  ด้วยวิธีการที่ช่ืนชอบ เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  เสนอแนวทางการท ากิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว  วิเคราะห์การเคล่ือนไหวรูปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬา พัฒนา
ทักษะการเล่นกีฬาไทยกีฬาสากล ท้ังประเภทบุคคล /คู่ และประเภททีม อย่างน้อย 1 ชนิด และเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการท้ังใน และนอกโรงเรียน น าเอาหลักวิธีการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา ท่ีเหมาะสมกับ
ตนเอง วางแผนการออกก าลังกายและเล่นกีฬาให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันตนเอง เข้าใจกฎ กติกา ใน
การเล่น การแข่งขันกีฬา แสดงออกถึงการเป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬาท่ีดี ช่ืนชมและเห็นคุณค่าของการกีฬา  การ
วางแผนรูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพและสุขภาพของตนเอง ศึกษาข้ันตอนวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 
      โดยใช้กระบวนการกลุ่มและบุคคลกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณกระบวนการ
จัดการ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ การฝึกฝน  กระบวนการเรียนรู้จากสภาพจริง   การประยุกต์ใช้ 
การสร้างความตระหนักในหน้าท่ีของตนเอง ในบทบาทของการเป็นสมาชิกท่ีดี ในครอบครัว เป็นพลเมืองท่ีดี
ของสังคมและประเทศ ใช้กระบวนการแก้ปัญหาท่ีถูกต้อง ด้วยกระบวนการวิจัยและการบูรณาการกับรายวิชา
อื่นๆ มาใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดูแลสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค  หลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง และ
พฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อสุขภาพ ด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบ แสดงออกถึงความรัก เอื้ออาทร มีความเข้าใจ 
ในความต้องการของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ แสดงออกถึง ความรับผิดชอบ ความร่วมมือ การ
ปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธิ จนประสบความส าเร็จ ต่อวิถีชีวิตของตนเองท่ีดี  

 
3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

พ 3.1 ม.4-6/3/4 
พ 3.2 ม.4-6/1/3 
พ 4.1 ม.4-6/7 
พ 5.1 ม.4-6/6/7                       

รวม ทั้งหมด7  ตัวชี้วัด 
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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  คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1-2 

 
 

3-6 
 

8-9 

พ4.1 ม.4-6/7 
 

 
พ3.1 ม.4-6/3 

 
 พ3.2 ม.4-6/3 

1.สมรรถภาพเพื่อชีวิต 
 

 
2.ทักษะการโยนเปตอง 

 

3.มารยาทในการดู การ
เล่นและการแข่งขันกีฬา 

10 
 

 
10 

 
10 

-แบบฝึกรายบุคคล 
-แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 
-แสดงทักษะการโยนเปตองได้ถูกต้อง 

 
-อธิบายมารยาทในการดู การเล่น การ
แข่งขันกีฬาเปตอง 

-PowerPoint 
    หนังสือVDO 

-VDO - สาธิต 
-อุปกรณ์กีฬา 
-แบบทดสอบ

ออนไลน ์
 

4.3  คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
 ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 พ3.2 ม.4-6/3 มารยาทในการดู การเล่นและ

การแข่งขันกีฬา 
20 

 
-แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

 
4.4  คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการประเมิน 

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

11-12 
 

13-14 
15-17 
18-19 

 พ5.1 ม.4-6/7 
 

พ3.1 ม.4-6/3 
พ3.2 ม.4-6/1 
พ5.1 ม.4-6/7 

4.การฟื้นคืนชีพ (ทฤษฎี) 
 
5.ทักษะการตลูีกบูล 
6. การเล่นทีม/กติกา 
7.การฟื้นคืนชีพ (ปฏิบัติ) 

10 
 
5 
5 
10 

แบบทดสอบออนไลน์ 
 

ปฏิบัติ 
ปฏิบัติ 
ปฏิบัติ 

PowerPoint 
หนังสือ 
VDO 

แบบทดสอบ
ออนไลน ์
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4.5  คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน 
 ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 พ3.2 ม.4-6/1 

พ5.1 ม.4-6/7 
6. การเล่นทีม/กติกา 
7.การฟื้นคืนชีพ (ปฏิบัติ) 

20 
 

        แบบทดสอบออนไลน์ 

 

  4.6  ชิ้นงาน  - 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือผลการ

เรียนรู้บุรณาการ 
 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ช้ินงาน  
หมายเหตุ ก าหนดเวลาส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ช้ินงาน 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1.  ช่ือรายวิชา ศิลปะ 6                                                      รหัสวิชา ศ 33102 

 จ านวนชั่วโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวนหน่วยกิต  0.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 - 6/9 
 ครูผู้สอน นายพลากร พงศพุธ 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาอธิบายขั้นตอนในการวิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการส่ือความหมายใน

รูปแบบต่าง ๆ การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ และอธิบายจุดมุ่งหมาย 
ของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค และเนื้อหา เพื่อสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ บรรยายจุดประสงค์และ
เนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์
ศิลปะ เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตกระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียง และบรรยายผลตอบรับของสังคม อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องาน
ทัศนศิลป์ในสังคม 

โดยมุ่งเน้นใช้กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุอุปกรณ์ และกระบวนการท่ีสูงขึ้น
ในการสร้างงานทัศนศิลป์ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัด
องค์ประกอบศิลป์ ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาสและสถานท่ีจัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อน
พัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการ
สร้างงานของศิลปินท่ีตนช่ืนชอบ วาดภาพระบายสีเป็นภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูนเพื่อแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 

เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้สึกท่ีดีต่องาน
ศิลปะ มีความมุ่งมั่นต้ังใจใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยในการท างานศิลปะ มีความพอเพียง รักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ เห็นถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของงานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา พื่อถ่ายทอดความรู้สึกความคิดท่ีดีต่องานศิลปะอย่างอิสระ ช่ืนชม  และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข  

3.มาตรฐานการเรียนและตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ม.4-6/1,ม.4-6/2,ม.4-6/3,ม.4-6/4,ม.4-6/5,ม.4-6/6,ม.4-6/7,ม.4-6/8,ม.4-6/9,ม.4-6/10,

  ม.4-6/11 
           ศ 1.2  ม.4-6/1,ม.4-6/2,ม.4-6/3 

รวม 14  ตัวชี้วัด 
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4.การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
  คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-2 ศ 1.1 ม.4-6/1, 
ม.4-6/2, ม.4-
6/3, ม.4-6/4 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
องค์ประกอบทาง

ศิลปะ 

10 ช้ินงาน 
การจัด

องค์ประกอบ
ศิลป์ 

-  ตัวอย่างผลงานทาง
ศิลปะ 
- ใบความรู้ 
- Canva 
- web site 
- Google classroom 

3-5 ศ 1.1 , ม.4-6/1,
ม.4-6/3, ม.4-
6/4, ม.4-6/7, ม.
4-6/10 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
กายวิภาคในงาน

ทัศนศิลป์ 

10 ช้ินงาน 
วาดเส้น กาย

วิภาค 

-  ตัวอย่างผลงานทาง
ศิลปะ 
- ใบความรู้ 
- Canva 
- web site 
- Google classroom 

6-9 ศ 1.1 ม.4-6/1, 
ม.4-6/3, ม.4-
6/4, ม.4-6/5, ม.
4-6/7, ม.4-6/8, 
ม.4-6/10, ม.4-
6/11 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การสร้างสรรค์ผลงาน

ทัศนศิลป์ 

10 ช้ินงาน 
งานจิตรกรรม

ตะวันออก  

-  ตัวอย่างผลงานทาง
ศิลปะ 
- ใบความรู้ 
- Canva 
- web site 
- Google classroom 

 
 

 

 

 



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 70 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

 

คะแนนสอบกลางภาค      20   คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ศ 1.1 ม.4-6/1, ม.4-
6/2, ม.4-6/3,ม.4-
6/4, ม.4-6/5, ม.4-
6/7, ม.4-6/8, ม.4-
6/10, ม.4-6/11 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
องค์ประกอบทางศิลปะ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

กายวิภาคในงาน
ทัศนศิลป์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การสร้างสรรค์ผลงาน

ทัศนศิลป์ 

20 -   แบบทดสอบปรนัยชนิด   
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน   40   ข้อ 

 

 
คะแนนหลังกลางภาค      30    คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

11 ศ 1.1 ม.4-6/1, ม.
4-6/3, ม.4-6/4, 
ม.4-6/5, ม.4-6/7, 
ม.4-6/8, ม.4-
6/10, ม.4-6/11 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การสร้างสรรค์ผลงาน

ทัศนศิลป์ 

10 ช้ินงาน 
จิตรกรรม
ตะวันตก 

-  ตัวอย่าง
ผลงานทาง
ศิลปะ 
- ใบความรู้ 
- Canva 
- web site 
- Google 
classroom 

12-14 ศ 1.1 ม.4-6/1, ม.
4-6/4, ม.4-6/5, 
ม.4-6/6 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
หลักการออกแบบใน

งานทัศนศิลป์ 

10 ช้ินงาน 
การออกแบบ

ผลงานทัศนศิลป์ 

-  ตัวอย่าง
ผลงานทาง
ศิลปะ 
- ใบความรู้ 
- Canva 
- web site 
- Google 
classroom 
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สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

15-17 ศ 1.1 ม.4-6/1, ม.
4-6/5, ม.4-6/6, 
ม.4-6/7 
ศ 1.2 ม.4-6/1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
สถาปัตยกรรมเบ้ืองต้น 

10 ช้ินงาน 
ออกแบบ

สถาปัตยกรรม
รูปแบบตะวันออก

และตะวันตก 
 

-  ตัวอย่าง
ผลงานทาง
ศิลปะ 
- ใบความรู้ 
- Canva 
- web site 
- Google 
classroom 

18-19 ศ 1.1 ม.4-6/9 
ศ 1.2 ม.4-6/1, ม.
4-6/2, ม.4-6/3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
รูปแบบทัศนศิลป์ตะวันออก

และตะวันตก 

- - -  ตัวอย่าง
ผลงานทาง
ศิลปะ 
- ใบความรู้ 
- Canva 
- web site 
- Google 
classroom 

 

คะแนนสอบปลายภาค     20   คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ศ 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/3, 
ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-
6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8, 
ม.4-6/9, ม.4-6/10, ม.4-
6/11 
ศ 1.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, 
ม.4-6/3 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การสร้างสรรค์ผลงาน

ทัศนศิลป์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

หลักการออกแบบในงาน
ทัศนศิลป์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
สถาปัตยกรรมเบ้ืองต้น 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 

รูปแบบทัศนศิลป์
ตะวันออกและตะวนัตก 

20 -   แบบทดสอบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน   
40   ข้อ 
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     ชิน้งาน     1.การจัดองค์ประกอบศิลป์ 4.งานจิตรกรรมตะวนัตก  
  2.วาดเส้น กายวิภาค  5.การออกแบบผลงานทัศนศิลป์ 
  3.งานจิตรกรรมตะวนัออก  6.ออกแบบสถาปัตยกรรมรูปแบบตะวันออกและตะวันตก 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ

ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

  
วิธีการเก็บคะแนน 

   ชิ้นงาน   
หมายเหตุ 

  
ก าหนดเวลา

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
องค์ประกอบทางศิลปะ 

การจัดองค์ประกอบศิลป์ ช้ินงาน 1 งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
กายวิภาคในงานทัศนศิลป์ 

วาดเส้น กายวิภาค ช้ินงาน 
 

1 งานเด่ียว 
 

สัปดาห์ท่ี  6 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 

งานจิตรกรรมตะวนัออก 
งานจิตรกรรมตะวนัตก  

ช้ินงาน 2 งานเด่ียว 
 

สัปดาห์ท่ี 9 
สัปดาห์ท่ี 11 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
หลักการออกแบบในงานทัศนศิลป ์

การออกแบบผลงานทัศนศิลป์ ช้ินงาน 1 งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 15 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
สถาปัตยกรรมเบื้องต้น 

ช้ินงาน 
ออกแบบสถาปัตยกรรม
รูปแบบตะวันออกและ

ตะวันตก 

ช้ินงาน 1 งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 19 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1. ช่ือรายวิชา แม่บ้านโรงแรม                      รหัสวิชา  ง30271     

  จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัว/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต                  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8          
  ครูผู้สอน  นางมะลิวัลย์  ศิริสุทธิ์                    
2. ค าอธิบายรายวิชา 

 งานแม่บ้านโรงแรม เป็นรายวิชาท่ีเปิดสอนเพิ่มเติมเพื่อศึกษา หน้าท่ีความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้าน
บุคลิกลักษณะท่ีดีของพนักงานในแผนกแม่บ้านโรงแรม ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกแม่บ้านโรงแรมกับแผนกต่าง ๆ 
หลักการท าความสะอาดและการบ ารุงรักษาทรัพย์สินของฝ่ายแม่บ้าน การซักรีด การเก็บบันทึกและรายงานของ
แผนกแม่บ้าน การบริการงานแม่บ้าน การพัฒนาและการอบรมพนักงานแม่บ้าน การสับเปล่ียนหน้าท่ีทางการงาน 
ตลอดจนค าศัพท์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในแผนกแม่บ้านและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การอนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อมมาบูรณาการกับการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

          โดยมีการฝึกปฏิบัติทักษะต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความช านาญให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการ การปฏิบัติงานของงานแม่บ้านโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประกอบอาชีพได้ 
 

3. ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของงานแผนกแม่บ้านโรงแรม 
2. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมมาบูรณาการกับการเรียน

การสอน 
3. สามารถอธิบายบุคลิกลักษณะท่ีดีของพนักงานในแผนกแม่บ้านได้ 
4. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแผนกแม่บ้านโรงแรมกับแผนกต่าง ๆ ได้ 
5. สามารถอธิบายหลักการท าความสะอาดและการบ ารุงรักษาทรัพย์สินของฝ่ายแม่บ้าน 
6. สามารถปฏิบัติการซักรีดได้ 
7. มีความรู้ความเข้าใจในการเก็บบันทึกและรายงานของแผนกแม่บ้าน 
8. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานแม่บ้าน 
9. มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและการอบรมพนักงานแม่บ้าน 
10. มีความรู้ความเข้าใจในการสับเปล่ียนหน้าท่ีการงาน 
11. มีความรู้ความเข้าในการใช้ศัพท์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในแผนกแม่บ้าน  
12. มีเจคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน  มีความรับผิดชอบต่องานท่ีปฏิบัติ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

และสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
            รวมทั้งหมด  12  ผลการเรียนรู้ 
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4.การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
          4.1คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
     สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค   80/20   คะแนน 

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

          4.2 คะแนนเก็บก่อนกลางภาค   30    คะแนน 
สัปดาห์ที่                      ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-2 
3-4 
5-9 

ท่ี 
1-6 

 

1. หน้าท่ีความรับ 
ผิดชอบ 
2. การบูรณาการ 
3. บุคลิกลักษณะท่ีดี 
4. ความสัมพันธ์กับ
แผนกต่าง ๆ 
5. หลักการท าความ
สะอาด 
6. การปฏิบัติการซักรีด 
 
 

5 
5 
5 
5 
 
5 
 
5 

-ตรวจใบงาน 
-ตรวจผลงาน 

-หนังสือ 
-ใบงาน 
-ห้องสมุด 
-เว็บไซต์ 
-อุปกรณ์การ 
 รีดผ้า 

  
 

          4.3  คะแนนสอบกลางภาค   20    คะแนน 
สัปดาห์ที่                  ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการ
เรียนรู้ 

คะแนน รูปแบบการประเมิน/ข้อสอบ 

10 ท่ี  1-6 1-6 20 
 
 

-แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ4 ตัวเลือก
จ านวน 30 ข้อ 

-แบบทดสอบอัตนัย(เช่นแสดงวิธีท า/เติมค า/
และอื่นๆ)จ านวน 2 ข้อ 
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          4.4  คะแนนเก็บหลังกลางภาค   30  คะแนน 
สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

11-13 
14-17 
18-19 

ท่ี 7-12 7. การบันทึกและการ
รายงาน 
8. การบริหารงาน 
9. การพัฒนาและการ
อบรม 
10. การสับเปล่ียนหน้าท่ี
การงาน 
11. การใช้ค าศัพท์ต่าง ๆ
ในการปฏิบัติงาน 
12. เจตคติและความ
รับผิดชอบงาน 

5 
 
5 
5 
 
5 
 
5 
 
 
5 
 

-ตรวจใบงาน 
-ตรวจผลงาน 

-หนังสือ 
-งาน 
-ห้องสมุด 
-เว็บไซต์ 
-อุปกรณ์การ
ปฏิบัติงาน 

            
          4.5   คะแนนสอบปลายภาค   20    คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบการประเมิน/ข้อสอบ 

 
20 ท่ี 7-12 7-12 20 

 
 

-แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ4 
ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ 
-แบบทดสอบอัตนัย(เช่นแสดงวิธีท า/เติม

ค า/และอื่นๆ)จ านวน 2 ข้อ 
 

          4.6  ชิ้นงาน    
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

การบริการอาหาร ตรวจช้ินงาน 
 
 

ฝึก
ปฏิบัติการ
บริการ 

     1  
 

งานเด่ียว ก่อนสอบปลาย
ภาค สัปดาห์ท่ี 
16 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (Course - Syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1. ชื่อรายวิชาโครงงานธุรกิจ                                    รหัสวิชา ง30270 

จ านวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 60 ชั่วโมง / ภาคเรียน                        จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 
ครูผู้สอน  นายอนันต์  ขันแก้ว              

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความหมายความเป็นมาและความส าคัญของโครงงานธุรกิจองค์ประกอบหลักท่ีเกี่ยวข้อง

กับโครงงานธุรกิจขนาดย่อมวิธีการด าเนินงานบทบาทหน้าท่ีของธุรกิจและเทคนิคการด าเนินธุรกิจใน
ชุมชนและท้องถิ่น และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจ        

ฝึกทักษะการด าเนินธุรกิจ เช่น  การวางแผนการบริหารงาน การเป็นผู้ค้าท่ีดี เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ
และมีทักษะเกี่ยวกับการจัดท าโครงงานธุรกิจ เลือกและจัดการงานอาชีพท่ีสุจริต มีคุณธรรม ท าโครงงาน
ธุรกิจเพื่อให้ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพถูกต้องตามกระบวนการ      

มีเจตคติท่ีดีมีการท างานเป็นกลุ่มร่วมคิดท า แก้ปัญหาและจัดการ มีคุณธรรม มีจิตส านึกในการใช้
พลังงานและส่ิงแวดล้อม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อด ารงชีวิตและครอบครัว 

3. ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงงานธุรกิจ 
2. บอกองค์ประกอบหลักของโครงงานธุรกิจได้ 
3. สามารถเขียนแผนการจัดการโครงงานธุรกิจได้ 
4. น าเสนอโครงงานธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 
5. รู้และเข้าในบทบาทหน้าท่ีของานธุรกิจ 
6. อธิบายโครงสร้างของโครงงานธุรกิจ 
7. มีความรู้ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับงานธุรกิจ 
8. มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับงานธุรกิจ 

          รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 - 7 ข้อ 1 - 4 , 8 1.ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
โครงงานธุรกิจ 
2. โครงงานธุรกิจ 
3.การวางแผนการ
ด าเนินงาน 
โครงงานธุรกิจ 
 

30 การประเมิน        
แบบอิงเกณฑ์ 

- แบบทดสอบ  
- Power point 
ความรู้เบ้ือต้น
เกี่ยวกับโครงงาน
ธุรกิจ 
-ตัวอย่างการเขียน
แผนโครงงานธุรกิจ 
- Power point 

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

8 ข้อ 1 - 4 1.ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ 
โครงงานธุรกิจ 
2. โครงงานธุรกิจ 
3.การวางแผนการจัดการ 
โครงงานธุรกิจ 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

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

 
4.4  คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 30 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ 

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

9 – 19 
 

ข้อ 5 - 8 5. โครงสร้างโครงงาน
ธุรกิจ 
6. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการการด าเนินธุรกิจ 
7. กฎหมายธุรกิจ 

30 การประเมิน      
แบบอิงเกณฑ์ 

- แบบทดสอบ 
- เว็บไซด์ต่างๆ 
- Power point 
โครงงานธุรกิจ 
- วีดีโออาชีพต่างๆ 
- Power point  
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 4.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ข้อ 5 - 8 5. โครงสร้างโครงงานธุรกิจ 
6. การประกอบอาชีพ 
7. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินธุรกิจ 
8. กฎหมายธุรกิจการ 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน30 ข้อ 

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

              
          4.6  ชิ้นงาน  1. แผนโครงงานธุรกิจ  2. เล่มรายงาน 
 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่งงาน 

ลักษณะ 
ประเภท 

จ านวน 
ชิ้นงาน 

ข้อท่ี 1 - 4 ตรวจการเขียนแผน
โครง 
งานธุรกิจ 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

แผนการ
โครงงานธุรกิจ 

1 งานกลุ่ม เมื่อเรียนจบสัปดาห์ท่ี 
10 (หรือเรียนจบ     
 ผลการเรียนรู้ ข้อ 1-4) 

ข้อท่ี 5 - 8 ตรวจโครงงานธุรกิจ เล่มรายงาน 1 งานเด่ียว เมื่อเรียนจบสัปดาห์ท่ี 
20 (หรือเรียนจบผลการ 
เรียนรู้ ข้อ 5 - 8) 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1. ชื่อรายวิชา   โครงงานอาชีพ 1 (การเพาะเห็ด)                              รหัสวิชา   ง33261 

จ านวนชั่วโมง  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน            จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพ                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1-4 
ครูผู้สอน   นางขนิษฐา  ชมภูศรี  

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

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

            มุ่งมั่นในการท างานและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ น าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

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

รวมทั้งหมด    9   ผลการเรียนรู้ 
 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
      4.1 คะแนนเต็ม  100   คะแนน 

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

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

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

เกี่ยวกับเห็ด 
10 - ทดสอบวัดความเข้าใจ 

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

- ส่ืออินเตอร์เน็ต 
- PowerPoint 
-ห้องเรียนออนไลน ์

3-9 ข้อท่ี 3,4,8 
(บูรณาการ) 

การผลิตก้อนเช้ือ
เห็ดการเปิดดอก

และการดูแล
รักษาผลผลิต 

           

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

-ส่ืออินเตอร์เน็ต 
-PowerPoint 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์

        
 4.3 คะแนนสอบกลางภาค   20   คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ข้อท่ี 1-4 - ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเห็ด 
- การผลิตก้อนเช้ือเห็ด 
การเปิดดอกและการดูแล
รักษาผลผลิต  
          

20 - แบบทดสอบปรนัย  

         
 4.4  คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค   30  คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

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

 
- การผลิตหัวเช้ือ

เห็ด 
 

10 
 

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

- ส่ืออินเตอร์เน็ต 
- PowerPoint 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์

15 - 19 ข้อท่ี  7 - 9 - เมนูเด็ดเห็ด
นางฟ้า 

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

- ส่ืออินเตอร์เน็ต 
- PowerPoint 
- ห้องเรียน
ออนไลน ์
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  4.5 คะแนนสอบปลายภาค   20  คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20       ข้อท่ี 5 – 7,9 - การผลิตหัวเช้ือเห็ด 

- เมนูเด็ดเห็ดนางฟ้า  
 
   

20 - แบบทดสอบปรนัย 

            
       4.6  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
    หน่วยการเรียนรู้ 

หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ความรู้เบ้ืองต้น 
เกี่ยวกับเหด็ 

ตรวจผลงานแบบ
บันทึก กิจกรรม 
ความรู้เบ้ืองต้น 
เกี่ยวกับเห็ด 

ใบงาน 1 งานเด่ียว 
 

ก่อนสอบกลาง
ภาค 

การผลิตก้อนเช้ือเห็ด 
การเปิดดอกและการดูแล
รักษาผลผลิต            

ตรวจผลงาน 
ก้อนเช้ือเห็ด    

 ช้ินงาน
(ก้อนเช้ือ
เห็ด)       

5 ก้อน งานเด่ียว 
 

ก่อนสอบกลาง
ภาค 

การผลิตหัวเช้ือเห็ด ตรวจผลงานแบบ
บันทึกกิจกรรม        
การผลิตหัวเช้ือเห็ด 

แบบบันทึก 
กิจกรรม       

1 งานเด่ียว 
 

หลังสอบกลาง
ภาค 

เมนูเด็ดเห็ดนางฟ้า       ตรวจคลิปเชฟกระทะ
เห็ด 

คลิปเชฟ   
กระทะเห็ด 
 

1 งานเด่ียว 
 

หลังสอบกลาง
ภาค 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1. ชื่อรายวิชา  โครงงานอาชีพ 2 (สานเส้นพลาสติก)     รหัสวิชา ง33262 

จ านวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5,6/6 
ครูผู้สอน  นางสาวช่อทิพย์  ขุนพิลึก 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ ของงานสานจากเส้นพลาสติก  ลักษณะและขนาด

ของเส้นพลาสติก  วิธีการสานลายจากเส้นพลาสติก  รูปแบบและชนิดของเครื่องใช้ท่ีเกิดจากงานสานเส้น
พลาสติก 

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

เพื่อมุ่งมั่นในการท างานและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพเสริมในอนาคต 
3. ผลการเรียนรู้ 

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

รวมทั้งหมด    8   ผลการเรียนรู้ 
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 80  : 20 คะแนน 

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

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

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

30  - สานกระดาษลาย
ขัด(10คะแนน) 

 - กระดาษสานลาย
สอง (10คะแนน) 

 - ตะกร้าใบเล็ก
(10คะแนน) 

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

 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 ข้อ 1-4 1.ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ

งานสาน 
2. เตรียมความพร้อม 
3. งานสานเพื่ออาชีพ 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

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

 
4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

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

30  - สานตะกร้าใส่แก้ว
(20คะแนน) 
-น าเสนอ Power 
point 5 บท (ฉบับ
ย่อ) (10 คะแนน) 

- แบบทดสอบ 
- เว็บไซด์ต่างๆ 
- Power point 
ตัวอย่างเครื่องใช้ท่ีเกิด
จากงานสานเส้น
พลาสติก 
- วีดีโอวิธีการสาน 
- Power point 
เทคนิคการจัดจ าหน่าย 
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

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

4. เทคนิคการจัดจ าหน่าย 
5. สรุปผล (เยี่ยมหรือแย่) 
 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน40 ข้อ 

              
4.6  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 

ผลการเรียนรู้ 
 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ข้อท่ี 1-4 ตรวจผลงานตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

ส่ิงประดิษฐ์ 
-กระดาษสาน
ลาย1 
-กระดาษสาน
ลาย2 
-สานตะกร้าเล็ก 

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

ข้อท่ี 5-8 -ตรวจผลงานตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

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

2 งานเด่ียว เมื่อเรียนจบสัปดาห์
ท่ี 20 (หรือเรียนจบ
ผลการเรียนรู้ข้อ 
 5-8) 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 
                                     ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา  โครงงานอาชีพ 2 (โอ่งผ้าไหม)                                รหัสวิชา ง33262 
จ านวนชั่วโมง  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                จ านวนหน่วยกิต  1.0  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/7,6/8,6/9 
ครูผู้สอน   นางสาวพิกุล  เสนทรนารถ 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาชนิดและประเภทของผ้า ความรู้เกี่ยวกับการท าโอ่งผ้าไหม วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าโอ่งผ้าไหม 

บอกวิธีการบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์  รู้และเข้าใจพื้นการออกแบบ เทคนิคและวิธีการออกแบบ สามารถออกแบบ
ลวดลายโอ่งผ้าไหมได้ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าโอ่งผ้าไหม  สามารถลงมือปฏิบัติการท าโอ่งผ้าไหมได้ 
รวมท้ังบอกวิธีการเก็บรักษาช้ินงานได้อย่างถูกวิธี 
   ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติการท าโอ่งผ้าไหมได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน สามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม
และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีออกแบบช้ินงาน  มีการ
วางแผนกระบวนการในการท างาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงาน
อาชีพที่สนใจ 

ส่งเสริมลักษณะนิสัยรักการท างาน    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีความขยันและอดทน มีจิตสาธารณะ รู้จักใช้เวลาว่าง 
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าพอเพียงและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

 
 3.  ผลการเรียนรู้ 
   1.  อธิบายความเป็นมาและความส าคัญของโอ่งผ้าไหม 
   2.  เลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และบอกวิธีการรักษาวัสดุ  อุปกรณ์ได้ถูกต้อง 
   3.  สามารถวางแผน ออกแบบ  ด าเนินงานตามขั้นตอน  และแบบท่ีก าหนด 
   4.  สามารถวางแผน ออกแบบช้ินงานด้วยตนเอง  และด าเนินงานตามข้ันตอน   
   5.  สามารถประดิษฐ์โอ่งผ้าไหม  และน าไปใช้งานได้จริง 
   6.  อธิบายโครงการผ้าไหมอันเนื่องมาจากพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
   7.  สามารถบอกแหล่งหัตถกรรมโอ่งผ้าไหมท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นไทยและร่วมกันอนุรักษ ์

 8.  มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริต 
 9.  มีทักษะกระบวนการกลุ่ม 

  10.  ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบช้ินงาน 
11.  รู้จักใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 

          รวมทั้งหมด    11  ผลการเรียนรู้ 
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4.  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
     4.1  คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-9 1-6 - ภูมิหลังโอ่งผ้าไหม 
- โอ่งผ้าไหมกลีบบัว 
- โอ่งผ้าไหมสร้างสรรค์ 

30 -สังเกตการณ์   
ปฏิบัติงาน 
- ตรวจสอบช้ินงาน 
 
 

- VDO การท าโอ่งผ้าไหม 
- ตัวอย่างช้ินงานโอ่งผ้า
ไหม 
- ห้องเรียนออนไลนB์y 
krukul 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 
เบญจมราชาลัย 

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1-6 - ภูมิหลังโอ่งผ้าไหม 
- โอ่งผ้าไหมกลีบบัว 
- โอ่งผ้าไหมสร้างสรรค์ 

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

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

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-19 2-11 - โอ่งผ้าไหม งานศิลป์
แผ่นดินสยาม   
- โอ่งผ้าไหมนวมินทร์ 

30 -สังเกตการณ์   
ปฏิบัติงาน 
- ตรวจสอบช้ินงาน 

-VDO 
การท าโอ่งผ้าไหม 
- ตัวอย่างช้ินงานโอ่ง
ผ้าไหม 
- ห้องเรียนออนไลน์
By krukul 
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 4.5  คะแนนสอบปลายภาค...........20........  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 2-11 -โอ่งผ้าไหมนวมินทร ์ 20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน.......30......ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย  
 จ านวน.....2......ข้อ 

   
            4.6  ชิ้นงาน /ภาระงาน  
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

- โอ่งผ้าไหมกลีบบัว 
 

- ตรวจช้ินงาน 
การน าเสนอถูกต้อง
ตามเกณฑ์ 

ช้ินงาน 1/1คน  สัปดาห์ท่ี 3-5 

- โอ่งผ้าไหมสร้างสรรค์ - ตรวจช้ินงาน 
การน าเสนอถูกต้อง
ตามเกณฑ์ 

ช้ินงาน 1/1คน  สัปดาห์ท่ี 6-9 

- โอ่งผ้าไหมนวมินทร์ - ตรวจช้ินงาน 
การน าเสนอถูกต้อง
ตามเกณฑ์ 

ช้ินงาน 1/2คน  สัปดาห์ท่ี 15-
18 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1. ชื่อรายวิชา   ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2     รหัสวิชา อ33204 
 จ านวนชั่วโมงเรียน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        จ านวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4-7 
 ครูผู้สอน นางสาวนฤมล เลียบสวัสด์ิ 

2. ค าอธิบายรายวิชา 

 อ่านบทความสารคดี วรรณกรรมนานาชาติ บทสัมภาษณ์ บทอ่านท่ีต่าง ๆ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องท่ัวไป 
และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ศึกษาการเขียนในระดับประโยค ข้อความ รวมท้ังฝึกทักษะ และกลวิธีการอ่านท่ี 
หลากหลาย เพื่อให้สามารถ เดาความหมายของค าศัพท์ ระบุรายละเอียด จับใจความส าคัญ บอกวัตถุประสงค์ 
ของผู้เขียน ฝึกการเขียนโดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการอ่านข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อย กรอง 
และบทละครส้ัน (Skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน  อธิบายและเขียนประโยค และข้อความให้สัมพันธ์ กับส่ือท่ีไม่ใช่ 
ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ท่ีอ่าน รวมท้ังระบุ และเขียน ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค 
และข้อความท่ีฟังหรืออ่านจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการ   
ฟังและอ่านเรื่องท่ีเป็นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อมท้ังให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบ  

สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล เกี่ยวกับตนเองเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว 
เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมและส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเลือกและใช้ค าขอร้อง  ให้
ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว 

พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลอง 
หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ 
ท้ังในท้องถิ่น สังคม และโลกพร้อมท้ังให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบอธิบาย  เปรียบเทียบความแตกต่าง 
ระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาอังกฤษ และภาษาไทย  

วิเคราะห์อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือและวัฒนธรรมของ เจ้าของ
ภาษา กับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล   ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น  ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุป
ความรู้  ข้อมูลต่าง ๆ จากส่ือ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
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3. ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อย กรองและบทละครส้ัน ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. อธิบายและเขียนประโยค และข้อความให้สัมพันธ์ กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ท่ีอ่าน 

รวมท้ังระบ ุและเขียน ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
3. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็น จากการฟังและอ่านเรื่อง

ท่ี เป็นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อมท้ังให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบ 
4. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล เกี่ยวกับตนเองเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว / 

เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมและส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
5. เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว  
6.พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลอง 

หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
7.พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ ท้ังในท้องถิ่น สังคม และ

โลกพร้อมท้ังให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบ 
8.อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต 

และบทกลอนของภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 
9.วิเคราะห์ /อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือและวัฒนธรรมของ 

เจ้าของภาษา กับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 
10.ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น / ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้ / ข้อมูลต่าง ๆ จากส่ือ และ

แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
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 

1-2 1,2,3,5,9,10 1Grammar and 
Structure 

10 Test 2/1 
Clip ส านวน 

-เอกสารประกอบการเรียน ชุด 
Grammar and Structure 
-สืบค้นข้อมูลจาก internet 
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สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ 

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-3 1,2,3,10 1 Graph and 
Table 

5 Test 2/2 
 

-เอกสารประกอบการเรียน ชุด 
Graph and Table 
-สืบค้นข้อมูลจาก internet 

3-5 1,2,3,10 2 Speed 
Reading 

5 Test 2/3 -เอกสารประกอบการเรียน ชุด 
Speed Reading 
-สืบค้นข้อมูลจาก internet 

6-8 1,2,3,8,9,10 3 Sentence 
Completion 

5 
 

Test 2/4 -เอกสารประกอบการเรียน ชุด 
Sentence Completion 
-สืบค้นข้อมูลจาก internet 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

9-10 1,2,3,8,9,10 1-4 20 ● แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 45 ข้อ 

● แบบทดสอบอัตนัย 5 ข้อ 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการ 
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบ
การประ 

เมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 1-10 4 Gat 61 10 Test 
2/5 

-เอกสารประกอบการเรียน ชุด Gat 61 
-สืบค้นข้อมูลจาก internet 

13-15 1-10 5 O-net 64 10 Test 
2/6 

-เอกสารประกอบการเรียน ชุด O-net 64 
-สืบค้นข้อมูลจาก internet 

16-18 1-10 6 O-net 63 5 
 

Test 
2/7 

-เอกสารประกอบการเรียน ชุด O-net 63 
-สืบค้นข้อมูลจาก internet 
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

19-20 1-10 4-6 30 ● แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน60 ข้อ 

4.6 ชิ้นงาน หนังสือเล่มจิ๋ว รวมศัพท์ที่มีความหมายคล้ายกัน 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือผลการเรียนรู้/ 

บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

1-6 ประเมินจาก 
1. ความถูกต้องของเนื้อหา 5 
คะแนน 
2. ความน่าสนใจในการน าเสนอ
งาน  
2 คะแนน 
3. ส่งงานตรงเวลาท่ีก าหนด 3 
คะแนน 

Clip สรุป 
ส านวน 

ภาษาอังกฤษ 

1 Clip  ภายใน 
สัปดาห์ท่ี 12 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา   ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ 2   รหัสวิชา อ33206 
 จ านวนชั่วโมงเรียน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4-6/7 
 ครูผู้สอน นายภูษณุ แต่งงาม          

2. ค าอธิบายรายวิชา   
 ศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ 2 เป็นรายวิชาท่ีเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับข่าวจาก
หนังสือพิมพ์ เหตุการณ์ท่ีส าคัญของชาติ ประเทศ การอ่านสรุปความ การตีความจากบทความ การสรุปบทความ
และอ่านออกเสียงประโยคข้อความและบทกลอนส้ัน ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกความเหมือน ความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  เลือก ระบุประโยคหรือข้อความส้ัน ๆ ตรงตามภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายท่ี
อ่าน บอกใจความส าคัญของเรื่องท่ีอ่าน นิทาน บทสนทนาและเรื่องเล่าพร้อมตอบค าถามจากเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน  
พูด เขียน โต้ตอบเพื่อขอและให้ข้อมูลแสดงความรู้สึก และความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับปฏิเสธ การให้
ความช่วยเหลือในการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว และส่ิงแวดล้อม  พูด 
เขียนเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ  และสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ัน ๆ ประกอบ 
เปรียบเทียบความเหมือน ความต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณี เจ้าของภาษากับของไทย  ใช้ถ้อยค า
น้ าเสียงและกิริยาท่าทางตามมารยาท สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
   โดยใช้กระบวนการค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ จากแหล่งเรียนรู้และ
น าเสนอด้วยการพูด และเขียน  ใช้ภาษาต่างประเทศส่ือสารสืบค้น และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ   โดยใช้
กระบวนการฟัง ดู พูด อ่าน และเขียน การปฏิบัติ  การจัดล าดับ การแสดงความคิดเห็น ค้นคว้า รวบรวม  และ
การเข้าร่วมกิจกรรม 
    เพื่อให้ เกิดความรู้  ความเข้าใจ น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนท่ีสูงขึ้น และในชีวิตประจ าวัน                  
มีคุณลักษณะท่ีใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์ มีวินัย และมีจิตสาธารณะ 

3.  ผลการเรียนรู้ 
 1. พูด ขอและให้ข้อมูล สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว รายละเอียดส่ิงของ ขอร้อง ขอความ
ช่วยเหลือ ขอค าแนะน าและบรรยายข้ันตอนการใช้เครื่องมือ การขอยืมและให้ยืมส่ิงของ ขออนุญาต บอกเหตุผล 
ข้ออ้าง ข้อแก้ตัว สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 2. เข้าใจ จับใจความส าคัญ บอกรายละเอียด เกี่ยวกับข่าวสารเหตุการณ์ส าคัญ ๆ ปฏิบัติตามค าส่ังและ
เขียนบันทึกข้อมูลจากเรื่องหรือบทสนทนาท่ีฟัง 

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ ท้ังในท้องถิ่น สังคม 
และโลกพร้อมท้ังให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบ 
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4. อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต 
และบทกลอนของภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

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 

4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 
1 - 3 

 

ผลการเรียนรู้ท่ี 1 
ผลการเรียนรู้ท่ี 2 
ผลการเรียนรู้ท่ี 3 
ผลการเรียนรู้ท่ี 4 

News and 
Interview  

10 1. แบบฝึกหัดบทท่ี 7 
2. แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 7 

- เอกสาร
ประกอบการเรียน 
- แบบฝึกหัด 
- PowerPoint 

4 - 6 

 

ผลการเรียนรู้ท่ี 1 
ผลการเรียนรู้ท่ี 2 
ผลการเรียนรู้ท่ี 3 
ผลการเรียนรู้ท่ี 4 

TGAT / CU-TEP 10 1. แบบฝึกหัดบทท่ี 8 
2. แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 8 

- เอกสาร
ประกอบการเรียน 
- แบบฝึกหัด 
- PowerPoint 

8 - 9 ผลการเรียนรู้ท่ี 1 
ผลการเรียนรู้ท่ี 2 
ผลการเรียนรู้ท่ี 3 
ผลการเรียนรู้ท่ี 4 

CEFR TEST 5 1. แบบฝึกหัดบทท่ี 9 
2. แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 9 

- เอกสาร
ประกอบการเรียน 
- แบบฝึกหัด 
- PowerPoint 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

 
10 
 

 

ผลการเรียนรู้ท่ี 1 
ผลการเรียนรู้ท่ี 2 
ผลการเรียนรู้ท่ี 3 
ผลการเรียนรู้ท่ี 4 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7- 9 
 

 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 
ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 10 ข้อ 
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4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 ผลการเรียนรู้ท่ี 1 
ผลการเรียนรู้ท่ี 2 
ผลการเรียนรู้ท่ี 3 
ผลการเรียนรู้ท่ี 4 

Drama 
 

10 1. งานบูรณาการแสดง
ละครภาษาอังกฤษ
ระดับช้ัน ม.6 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
- แบบฝึกหัด 
- PowerPoint 

14-16 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนรู้ท่ี 1 
ผลการเรียนรู้ท่ี 2 
ผลการเรียนรู้ท่ี 3 
ผลการเรียนรู้ท่ี 4 

REAL TGAT 1 10 1. แบบฝึกหัดบทท่ี 11 
2. แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 11 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
- แบบฝึกหัด 
- PowerPoint 

17-19 
 
 
 
 

ผลการเรียนรู้ท่ี 1 
ผลการเรียนรู้ท่ี 2 
ผลการเรียนรู้ท่ี 3 
ผลการเรียนรู้ท่ี 4 

How to Be Confident 
in Presentation 

5 1. แบบฝึกหัดบทท่ี 12 
2. แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 12 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
- แบบฝึกหัด 
- PowerPoint 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 
 
 

 

ผลการเรียนรู้ท่ี 1 
ผลการเรียนรู้ท่ี 2 
ผลการเรียนรู้ท่ี 3 
ผลการเรียนรู้ท่ี 4 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10- 12 30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ 
 

4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลการเรียนรู้ท่ี 1 
ผลการเรียนรู้ท่ี 2 
ผลการเรียนรู้ท่ี 3 
ผลการเรียนรู้ท่ี 4 

 

งานบูรณาการการ
แสดงละคร

ภาษาอังกฤษ
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา    เสริมทักษะอ่าน-เขียน 2    รหัสวิชา อ33212 
จ านวนชั่วโมง  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน           จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 และ 6/9  
ครูผู้สอน   นางสาวสุจิตรา สาลีวัน  

2. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาทักษะพื้นฐานทางภาษาในการอ่านและเขียนเกี่ยวกับตนเอง  ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว เหตุการณ์ ใน
ชีวิตประจ าวัน  อาชีพท่ีน่าสนใจ  ข้อความ  ข้อมูล  ข่าวสาร  บทความ สารคดี บันเทิงคดี ประกาศ โฆษณา บท
ร้อยกรอง บทละครส้ัน ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย / ต่างชาติ หรือปัญหาสังคม ข่าว สถานท่ีอยู่
ในความสนใจของนักเรียน ชุมชน สังคม และสังคมโลก สาระวิชาอื่นๆท่ีสนใจหรือเกี่ยวข้องจาก ส่ือส่ิงพิมพ์/ไม่ใช่
ส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะ อ่าน – เขียน   กระบวนการศึกษาสืบค้นข้อมูล กระบวนการอ่าน คิด
วิเคราะห ์ โดยบูรณาการคิด วิเคราะห์ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการสรุปความ กระบวนการ
น าเสนอข้อมูล กระบวนการกลุ่ม มีทักษะกระบวนการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยฝึกทักษะกระบวนการใช้ภาษา
เพื่อการส่ือสาร วางแผนในการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ ท้ังในและ นอกสถานศึกษา 
 เพื่อเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาเพื่อส่ือสาร  รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยความมั่นใจในการประกอบอาชีพ  พัฒนาบุคลิกภาพและ
ประสิทธิภาพในการคิดวิเคราะห์ ส่ือความ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงอออก และมีนิสัย รักการ
อ่าน  และใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้วิชาอื่น ได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นตัวอย่าง
ท่ีดีในการพัฒนาตนเอง  ครอบครัว ชุมชนและสังคมโลก 

3. ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านบทอ่านได้เข้าใจ 
2. แสดงคิดเห็นจากหัวข้อท่ีอ่านโดยการพูดและการเขียนได้ 
3. บอกโครงสร้างของประโยคชนิดต่าง ๆ ได้ 
4. บอกลักษณะและโครงสร้างของค าได้ 
5. อ่านข้อความแล้วบอกความหมายศัพท์ในข้อความนั้นๆ ได้ 
7. บอกความหมายของค าท่ีเติม Prefix และ Suffix ได้ และน าไปใช้ในประโยคได้ถูกต้อง 
8. ใช้โครงสร้างทางภาษา ค าศัพท์ วลีและส านวนต่าง ๆ ในการเขียนได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์ 

 รวมทั้งหมด  8 ผลการเรียนรู้ 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-9 ข้อท่ี 1 
ข้อท่ี 2 
ข้อท่ี 3 
ข้อท่ี 4 
ข้อท่ี 5 
ข้อท่ี 6 
ข้อท่ี 7 
ข้อท่ี 8 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 
7.1 Parts of Speech 
7.2 Stories 
-Animals  
-Biography 
-American History 
-Science 
-Stories from start 
reading for children 2-
3 in present simple 
and past simple , 
English Level2 
-Stories from Grade6 –
Reading Triumps 
Practice Book ATE 
-Stories form Daily 
Warm-ups reading 
grade 3 
-Stories from Daily 
Warm-ups Nonfiction 
Reading Grade 6 
7.3 Finish stories 
(Finish ME! : story) 

20 - ประเมินการ
การอ่าน และ
การเขียน  
 
-งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 

1.เอกสารประกอบการเรียนรู ้
2.ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
- PowerPoint 
3. Websites for Education:  
-Google Classroom 
-Google Sites 
-Google Form 
-Quizzez.com 
-Sarah Kartchner 
Ckark,M.A.,Daily warm ups 
reading grade5,pp.13-69 
-Macmillan/ McGraw-
Hill,Grade6-Reading 
Triumphs Practice Book 
ATE 
- Daily Warm-ups reading 
grade 3 
- Daily Warm-ups 
Nonfiction Reading Grade 6 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ข้อท่ี 1 
ข้อท่ี 2 
ข้อท่ี 3 
ข้อท่ี 4 
ข้อท่ี 5 
ข้อท่ี 6 
ข้อท่ี 7 
ข้อท่ี 8 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
7.1 Parts of Speech 
7.2 Stories 
-Animals  
-Biography 
-American History 
-Science 
-Stories from start 
reading for children 1-3 
in present simple and 
past simple, English 
Level 2 
-Stories from Grade6–
Reading Triumps 
Practice Book ATE 
-Stories form Daily 
Warm-ups reading 
grade 3 
-Stories from Daily 
Warm-ups Nonfiction 
Reading Grade 6 
 
7.3 Finish stories 
(Finish ME! : story)  

 

20 -แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
-แบบทดสอบอัตนัย (เช่น การเขียน/ 
- เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 10 ข้อ 
 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแ
นน 

รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-19 ข้อท่ี 1 
ข้อท่ี 2 
ข้อท่ี 3 
ข้อท่ี 4 
ข้อท่ี 5 
ข้อท่ี 6 

หน่วยการเรียนรู้ที ่8 
8.1 Grammar 
-parts of speech 
-word building  
 
8.2 Stories 

25 - ประเมินการอ่าน
และการเขียน 
 
-งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 

1.เอกสารประกอบการเรียนรู ้
2.ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
- PowerPoint 
3. Websites for Education 
websites:  
-Google Classroom 
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สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแ
นน 

รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

ข้อท่ี 7 
ข้อท่ี 8 

-Animals  
-Biography 
-American History 
-Science 
-Stories from start 
reading for children 
1-3 in present simple 
and past simple 
English Level 2 
-Stories from Grade6 
Reading Triumps 
Practice Book ATE 
 
-Stories form Daily 
Warm-ups reading 
grade 3 
-Stories from Daily 
Warm-ups Nonfiction 
Reading Grade 6 
 
8.3 2-2022 Diary 

 -Google Sites 
-Google Form 
-Quizzez.com 
-Sarah Kartchner 
Ckark,M.A.,Daily warm 
ups reading 
grade5,pp.13-69 
-Macmillan/ McGraw-Hill, 
Grade6-Reading 
Triumphs Practice Book 
ATE 
-Reading and Writing Skill 
Builder, Scholastic 
Professional book,  
pp.14-33 
- Daily Warm-ups reading 
grade 3 
- Daily Warm-ups 
Nonfiction Reading  
Grade 6 

4..5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ข้อท่ี 1 
ข้อท่ี 2 
ข้อท่ี 3 
ข้อท่ี 4 
ข้อท่ี 5 
ข้อท่ี 6 
ข้อท่ี 7 
ข้อท่ี 8 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 
8.1 Grammar 
-word building  
 
8.2 Stories 
-Animals  
-Biography 
-American History 
-Science 
-Stories from start reading for 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
40 ข้อ 
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สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

children 1-3 in present simple 
and past simple , English Level2 

-Stories from Grade6 –Reading 
Triumps Practice Book ATE 
-Stories form Daily Warm-ups 
reading grade 3 
 
-Stories from Daily Warm-ups 
Nonfiction Reading Grade 6 
 
8.3 2-2022 Diary 

4.6 ชิ้นงาน 2-2022 Diary  

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือผลการเรียนรู้/ 

บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 
 

 

ประเมินการเขียนเรื่องราวท่ี
เกิดขึ้นและน่าสนใจส าหรับ
นักเรียนเพื่อรวบรวมเป็นเล่มของ
แต่ละห้อง 
 
โดยใช้เกณฑ์การอ่านและการ
เขียน และใช้เกณฑ์ผ่านระดับ
พอใช้ 

โปสเตอร์ /
แผ่นพับ 

    1  31 มกราคม 
2566 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus)  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา เสริมทักษะฟัง – พูด 6     รหัสวิชา อ33214 
 จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน              จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 และ 6/9 
 ครูผู้สอน นางสาวพนิดา ศรีจ านงค์ 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาการใช้ภาษาในการสนทนา เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล เหตุการณ์ และประเด็นท่ีอยู่
ในความสนใจของสังคม ทิศทาง ท่ีต้ังของส่ิงของและสถานท่ี และการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลองอย่างเหมาะสมจับใจความ 

โดยวิเคราะห์ความสรุปความจากการฟังประโยคข้อความบทสนทนาและเรื่องต่าง ๆ ได้ รวมท้ังพูดแสดง
ความรู้สึก อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องและสถานการณ์ต่างๆอย่างมีเหตุผล มี
มารยาทสังคมในการเลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางในการพูดและสนทนาได้อย่างเหมาะสมในระดับของ
บุคคลโอกาส สถานท่ีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เพื่อได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ท่ีมีวินัย ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างานและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษในการ
สืบค้นข้อมูลจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพมีความรู้จากเข้าใจและภูมิใจใน
ตนเองเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น  

3. ผลการเรียนรู้ 
1. พูดและเขียนน าเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง /ประสบการณ ขาว /เหตุการณ เรื่องและประเด็นตาง ๆ 

ตามความสนใจ 
2. พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/

ประเด็น /ขาว/เหตุการณท่ีฟงและอานอยางเหมาะสม 
3. อธิบาย /อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของ

ภาษาเขารวม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม 
4. อธิบาย /เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต 

และบทกลอนของภาษาตางประเทศและภาษาไทย 
5. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตางๆ ใกลตัว ประสบการณสถานการณ ขาว

เหตการณ ประเด็นท่ีอยูในความสนใจและส่ือสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม 
6. ใชภาษาส่ือสารในสถานการณจริง /สถานการณจ าลองท่ีเกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษาชุมชน และ

สังคม 
รวมทั้งหมด 6  ผลการเรียนรู้ 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 - 3 ผลการเรียนรู้ที่ 1 

ผลการเรียนรู้ที่ 2 
ผลการเรียนรู้ที่ 3 
ผลการเรียนรู้ที่ 4 

 
 

7. Making requests 
and offers 

 
 
5 

1. แบบฝึกหัดบทท่ี 7 

2. แบบทดสอบย่อยบทท่ี 7 
- หนังสือเรียน 
Practice makes 
perfect 
- แบบฝึกหัด 
- Power Point 

4 -6 ผลการเรียนรู้ที่ 1 

ผลการเรียนรู้ที่ 2 
ผลการเรียนรู้ที่ 3 
ผลการเรียนรู้ที่ 4 

 
8. Expressing 
doubts and 
uncertainty 

 
 

10 

1. แบบฝึกหัดบทท่ี 8 

2. แบบทดสอบย่อยบทท่ี 8 
- หนังสือเรียน 
Practice makes 
perfect 
- แบบฝึกหัด 
- Power Point 

7 -9 ผลการเรียนรู้ที่ 1 

ผลการเรียนรู้ที่ 2 
ผลการเรียนรู้ที่ 3 
ผลการเรียนรู้ที่ 4 
ผลการเรียนรู้ที่ 5
ผลการเรียนรู้ที่ 6 

 
 

9. Talking about 
future events 

 
 

10 

1. แบบฝึกหัดบทท่ี 9 

2. แบบทดสอบย่อยบทท่ี 9 
- หนังสือเรียน 
Practice makes 
perfect 
- แบบฝึกหัด 
- Power Point 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ผลการเรียนรู้ที่ 1 

ผลการเรียนรู้ที่ 2 
ผลการเรียนรู้ที่ 3 
ผลการเรียนรู้ที่ 4 

7. Making requests and 
offers 

8. Expressing doubts 
and uncertainty 

9. Talking about future 
events 

20 -แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน  30 ข้อ 
-แบบทดสอบอัตนัย 

จ านวน 10 ข้อ 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 ผลการเรียนรู้ที่ 1 

ผลการเรียนรู้ที่ 2 
ผลการเรียนรู้ที่ 3 
ผลการเรียนรู้ที่ 4 

 
10. Making a 

case or arguing 
a point 

 
 

10 

1. แบบฝึกหัดบทท่ี 10 

2.แบบทดสอบย่อยบท
ท่ี 10 

- หนังสือเรียน 
Practice makes 
perfect 
- แบบฝึกหัด 
- Power Point 

14-16 ผลการเรียนรู้ที่ 1 

ผลการเรียนรู้ที่ 2 
ผลการเรียนรู้ที่ 3 
ผลการเรียนรู้ที่ 4 

 
 

11. Narrating a 
story 

 
 
5 

1.แบบฝึกหัด 
บทท่ี 11 
2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 11 

- หนังสือเรียน 
Practice makes 
perfect 
- แบบฝึกหัด 
- Power Point 

17-19 ผลการเรียนรู้ที่ 1 

ผลการเรียนรู้ที่ 2 
ผลการเรียนรู้ที่ 3 
ผลการเรียนรู้ที่ 4 
ผลการเรียนรู้ที่ 5
ผลการเรียนรู้ที่ 6 

 
 

12. Retelling a 
conversation 

 
 
5 

1.แบบฝึกหัด 
บทท่ี 12 
2.แบบทดสอบย่อย 
บทท่ี 12 

- หนังสือเรียน 
Practice makes 
perfect 
- แบบฝึกหัด 
- Power Point 
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ผลการเรียนรู้ที่ 1 

ผลการเรียนรู้ที่ 2 
ผลการเรียนรู้ที่ 3 
ผลการเรียนรู้ที่ 4 

10. Making a case or 
arguing a point 
11. Narrating a story 
12. Retelling a 
conversation 

30 -แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือก 
 ตอบ 4 ตัวเลือก  
 จ านวน 40 ข้อ 
 

 
4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลการเรียนรู้ที่ 1 

ผลการเรียนรู้ที่ 2 
ผลการเรียนรู้ที่ 3 
ผลการเรียนรู้ที่ 4 

Rubic Score  
 

Vlog/ 
Clip 

Video 

1 ช้ินงาน 
10

คะแนน 

- ช้ินงานส่ง
ก่อนสอบ
ปลายภาค 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (Course-Syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียนเชิงวิเคราะห์  2       รหัสวิชา อ 33216 
 จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน              จ านวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/9 
 ครูผู้สอน นางสาวเบญญาภา ศิวะสกุล, นางสาวลักษ์ขณา จันทรดา, นายปิยะพงษ์ ไชยเพียร 

2. ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือความเรียงและส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่าง ๆ ท่ีอ่าน รวมท้ังระบุและเขียนให้สัมพันธ์กับประโยค จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ  ตีความ 
และแสดงความคิดเห็น เรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  เลือกและใช้
ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ  ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์จ าลอง  หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม ขอและให้ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์  น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์  เรื่อง  และประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม สรุปใจความส าคัญ /แก่นสาระ
ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง  กิจกรรม  ข่าว  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ ท้ัง
ในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกริยาท่าทาง
เหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานท่ี ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบาย/
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิตและบทกลอน  ค้นคว้า/
สืบค้น  บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมวิเคราะห์
และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง  ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ 

 โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามกระบวนการฟัง กระบวนการพูด กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน
เพื่อการส่ือสาร กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการสร้างความตระหนัก  โดยมี
ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีมารยาท ถูกต้อง ตามกาลเทศะและบุคคล    

 เพื่อเห็นคุณค่ารักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ  ชอบใช้ภาษาอังกฤษเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้วิชาอื่น  มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ มีประสิทธิภาพในการส่ือความ มีสุนทรียภาพทางภาษา  มี
นิสัยรักการอ่าน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีขันติธรรม  ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน  การอาชีพ  
และการพัฒนาบุคลิกภาพ   
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3. ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีอ่าน รวมท้ัง
ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 

2. จับใจความส าคัญ  คิดวิเคราะห์ความ  สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน
เรื่องท่ีเป็นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

3. เลือกและใช้ค าขอร้อง  ให้ค าแนะน า  ค าช้ีแจง  ค าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว  
4. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์

จ าลอง  หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม  
5. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล  บรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ ข่าว/ เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอย่างเหมาะสม  
6. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์  ข่าว/  เหตุการณ์  เรื่อง  และ ประเด็น

ต่างๆ  ตามความสนใจของสังคม 
7. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง  กิจกรรม  ข่าว  เหตุการณ์และ

สถานการณ์ตามความสนใจ  
8. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม  ประสบการณ์  และเหตุการณ์ ท้ังในท้องถิ่น  สังคม  

และโลก  พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  
9. เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล  โอกาส  และสถานท่ีตาม

มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
10. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง  ข้อความ  ส านวน  ค าพังเพย  สุภาษิต  และ

บทกลอนของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย   
11. ค้นคว้า/สืบค้น  บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

อื่น  จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
12. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า  รวบรวม  วิเคราะห์  และสรุปความรู้ /ข้อมูลต่างๆ จาก

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและเขียน 
13. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล  ข่าวสาร  ของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น  ประเทศชาติ เป็น

ภาษาต่างประเทศ  
รวมทั้งหมด 13 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 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 - 5 1, 2, 6, 8, 12 5. Food 

 

15 1.ข้อสอบรายหน่วย 20 ข้อ 
10 คะแนน 

2.ข้อเขียนหลังจากสอบราย
หน่วย  Unit 5 Write a 
comparison-and-
contrast essay. P.120 
and 133 

5 คะแนน 

-หนังสือเรียน 
New Weaving 
It Together 

-เอกสาร / 
Power Point
ประกอบการสอน 

-แหล่งเรียนรู้
ออนไลน ์

6 - 9 5, 6, 7, 8, 13 6. Language 

Communication 

10 1.ข้อสอบรายหน่วย 20 ข้อ 
5 คะแนน 

2.ข้อเขียนหลังจากสอบราย
หน่วย  Unit 6 Write an 
essay about reasons / a 
cause-and-effect essay. 
P.148 and 160.  

5 คะแนน 

-หนังสือเรียน 
New Weaving 
It Together 

-เอกสาร / 
Power Point
ประกอบการสอน 

-แหล่งเรียนรู้
ออนไลน ์

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1, 2, 5, 6, 7, 8, 
13 

 

5. Food 

6. Language 

Communication  

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ   
4 ตัวเลือก จ านวน  30 ข้อ 

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

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-15 5, 6, 7, 8, 13 7. Environment 

Conservation 

10 1.ข้อสอบรายหน่วย 
20 ข้อ 

2.ละครเวที
ภาษาอังกฤษ 

 

-หนังสือเรียน 
New Weaving It 
Together 

-เอกสาร / 
Power Point
ประกอบการสอน 

-แหล่งเรียนรู้
ออนไลน ์

16-19 2, 10, 11, 12, 
13 

8. Reading from 
Literature 

Entertainment 

15 1.ข้อสอบรายหน่วย 
20 ข้อ 

2.ละครเวที
ภาษาอังกฤษ 

-หนังสือเรียน 
New Weaving It 
Together 

-เอกสาร / 
Power Point
ประกอบการสอน 

-แหล่งเรียนรู้
ออนไลน ์

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 1, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 12, 13 

7. Environment 

Conservation  

8. Reading from Literature 

Entertainment 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน 40-50 ข้อ 
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 4.6 ชิ้นงาน Essay / ละครเวทีภาษาอังกฤษ (บูรณาการกลุ่มสาระต่างๆ) 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ 

 

วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  

หมายเหตุ 

 

ก าหนดเวลา
ส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวนชิ้นงาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 
5, 6, 7, 8  

 

แบบประเมินการเขียน 
1.ความคิด เหตุผลและ
รายละเอียดชัดเจน 
2.ค าศัพท์ ส านวน เหมาะสม 
3.การสะกดค า การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน และ
อักษรตัวใหญ่ถูกต้อง4.
ประโยคชัดเจนและสัมพันธ์
กับหัวข้อเรียน 
5.โครงสร้างประโยค และ
ไวยากรณ์ถูกต้อง  
6.งานเขียนเป็นระเบียบ
เรียบร้อยอ่านง่าย ไม่มีการ
ขีดฆ่า 
7.เนื้อหาน่าสนใจ ชวนให้
อ่าน 
แบบประเมินละครเวที 

1.ด้านการแสดง  

2.ด้านเนื้อหาของบทละคร 

3.ด้านผลงานการแสดง 

4.ด้านการน าเสนอบนเวที 

 

1.งานเขียน 

หรือ 

2.ละครเวที
ภาษาอังกฤษ 

1. 2 ช้ินงาน 

10 คะแนน 

(ดูรายละเอียด
งานจากรูปแบบ
การประเมินแต่
ละหน่วยการ
เรียนรู้) หรือ 

2.ละครเวที
ภาษาอังกฤษ 

20 คะแนน 

 

สามารถ
ปรับแก้ไข
งานได้ตาม
เวลาท่ี
ก าหนด 

ส่งก่อนกลาง
ภาคและการ
สอบปลาย

ภาค 

 

 
 

 



แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย      หน้า 111 
                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2/2565  

 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน (Course-Syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ช ื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 6                           รหัสวิชา ฝ33202                       
 จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน          จ านวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต          

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5                 
 ครูผู้สอน นายชาคริต  หะซัน 

2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน อ่านออก
เสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครส้ันถูกต้องตามหลักการอ่าน อธิบายและเขียน
ประโยคและข้อความสัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง  ๆ ท่ีอ่าน รวมท้ังระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่างๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ 
ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมท้ังให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์ 
ข่าว/ เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช้ค า
ขอร้องค าช้ีแจง ค าอธิบาย และให้ค าแนะน า พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบ
รับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อ  
ขอและให้ข้อมูลบรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟัง
และอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง  ๆ 
กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจ พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระ
ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ ท้ังในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อมท้ังให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

โดยเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล เวลา โอกาสและสถานท่ีตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบาย/อภิปรายวิถีชี วิตความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่าง
เหมาะสม อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิตและ
บทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต 
ความเช่ือและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง  ๆ และน าเสนอ
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ด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสืบ/ค้นค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ข้อมูลต่าง  ๆ จากส่ือ
และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพเผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของ
โรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ 

เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศส (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหารเครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและนันทนาการสุขภาพ
และสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว การบริการสถานท่ี ภาษา 
และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อนส่ือความหมายตามบริบทต่าง  ๆ ในการ
สนทนา ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้ 

3.  ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียง ค า ประโยค ข้อความ ข่าว ประกาศโฆษณา และบทร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่าน 

2. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน เรื่องส้ัน 

3. เข้าใจค า กลุ่มค า ประโยคและสามารถส่ือความเข้าใจนั้นเป็นภาพ หรือสัญลักษณ์หรือส่ือในทางกลับกันได้ 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องและเหตุการณ์ท่ีฟ้งและ
อ่าน อย่างเหมาะสม 

5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์ข่าว /
เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

6. เข้าใจบทสนทนา เรื่องส้ัน หรือนิทานง่าย ๆ 

7. สนทนา แลกเปล่ียน และบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน ข้อมูล เกี่ยวกับบุคคล สถานท่ี อาชีพได้อย่างเหมาะสม 

8. ใช้ค า ข้อความ หรือประโยคง่าย ๆ เพื่อเสนอหรือให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของภาษาในโอกาสอันควร 

9. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนความแตกต่างของภาษา ค าพังเพย สุภาษิต บทกลอน ความเช่ือและ 
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้และเข้าร่วมแนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
อย่างเหมาะสม 

รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 
   

4.  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค    70 : 30 คะแนน 

                  คะแนนก่อนกลางภาค  25    คะแนน 

                  คะแนนสอบกลางภาค  20    คะแนน 

                  คะแนนหลังกลางภาค  25    คะแนน 

                  คะแนนสอบปลายภาค    30    คะแนน 
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4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการ   
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-4 1-2 1. À quelle activité 

vous participez-

vous? 

10 1.       แบบทดสอบ 

2.       พูดเล่าเรื่องท่ีจะท า
ตามหัวข้อท่ีก าหนดให้ 

-เอกสารประกอบการสอน 

-  บทเรียนpowerpoint 
-เว็บไซต์ 

5-9 3-4 2. Je veux que 

vous m’aimiez 
15 1.    แบบทดสอบ 

2.  เขียนรายงานส่ิงท่ี
ต้องการท า/จ าเป็นต้องท า 

เอกสารประกอบการสอน 

-   บทเรียนpowerpoint 
-เว็บไซต์ 

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน  

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1-4 1, 2 20 -   แบบทดสอบปรนัย 

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จ านวน  30 ข้อ 

-   แบบทดสอบอัตนัย แบบเขียน จ านวน 5-10 ข้อ 

 
4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน  

สัปดาห์ที่ 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมนิ 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-14 5- 7 3. Si je travaillais dûr, 

je gagnerais le prix! 
10  1.       แบบทดสอบ 

2.       พูดถาม-ตอบ 

        

- เอกสารประกอบการ
สอน 
-  บทเรียนpower point 
- เว็บไซต์ 
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สัปดาห์ที่ 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมนิ 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

15-19 8- 10       4. La préparation 

pour l’examen 

d’entrée: Pat 7.1 

 

15 1.แบบทดสอบ 

 

 

 

 -เอกสารประกอบการ
สอน 
- บทเรียน power point 

  4.5   คะแนนสอบปลายภาค 30  คะแนน 

สัปดาห์ที่ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 5 – 10.       3 , 4 30 -    แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จ านวน 50 ข้อ 

-   แบบทดสอบอัตนัย แบบเขียน 

จ านวน 5-10 ข้อ 

     4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้/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 เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 6                  รหัสวิชา ฝ33204                       

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5            

ครูผู้สอน นายชาคริต หะซัน 

2.      ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน อ่านออก
เสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครส้ันถูกต้องตามหลักการอ่าน อธิบายและเขียน
ประโยคและข้อความสัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ท่ีอ่าน รวมท้ังระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ 
ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมท้ังให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์ 
ข่าว/ เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช้ค า
ขอร้องค าช้ีแจง ค าอธิบาย และให้ค าแนะน า พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบ
รับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอ
และให้ข้อมูลบรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟังและ
อ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม 
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจ พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระท่ีได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ ท้ังในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  

เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล เวลา โอกาสและสถานท่ีตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิตความคิด ความเช่ือ และท่ี มาของขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

โดยอธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต
และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเช่ือและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอ
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ด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม 

เพื่อท่ีจะสามารถ ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสืบ/ค้นค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ข้อมูลต่างๆ 
จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของ
โรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศมีทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศส (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-
เขียน) ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเองครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหารเครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล เวลาว่างและนันทนาการสุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การ
เดินทางท่องเท่ียว การบริการสถานท่ี ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โดยใช้ประโยคผสมและประโยค
ซับซ้อนส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนา ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้ 

 3.  ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียง ค า ประโยค ข้อความ ข่าว ประกาศโฆษณา และบทร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่าน 

2. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน เรื่องส้ัน 

3. เข้าใจค า กลุ่มค า ประโยคและสามารถส่ือความเข้าใจนั้นเป็นภาพ หรือสัญลักษณ์หรือส่ือในทาง
กลับกันได้ 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องและเหตุการณ์ท่ีฟ้ง
และอ่าน อย่างเหมาะสม 

5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์ข่าว /
เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

6. เข้าใจบทสนทนา เรื่องส้ัน หรือนิทานง่าย ๆ 

7. สนทนา แลกเปล่ียน และบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน ข้อมูล เกี่ยวกับบุคคล สถานท่ี อาชีพได้อย่างเหมาะสม 

8. ใช้ค า ข้อความ หรือประโยคง่าย ๆ เพื่อเสนอหรือให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของภาษาในโอกาสอันควร 

9. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนความแตกต่างของภาษา ค าพังเพย สุภาษิต บทกลอน ความเช่ือ
และ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้และเข้าร่วมแนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม อย่างเหมาะสม 

รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 

 

4.  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค    70 : 30 คะแนน 

                   คะแนนก่อนกลางภาค  25    คะแนน 

                   คะแนนสอบกลางภาค  20    คะแนน 

                   คะแนนหลังกลางภาค  25    คะแนน 

                   คะแนนสอบปลายภาค    30    คะแนน 
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4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 
          

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-4    1- 3       La 
couleur:sens 
figuré/ 
      L’expression  
dans la vie 
quoitidienne 
 

15 1. แบบทดสอบ 
2. การจัดท าป้ายนิเทศ
บอกส านวนภาษา
ฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน 

- เอกสารประกอบการสอน 
- บทเรียน power point 
- เว็บไซต์ 

5-9    4- 5 2. Vivre              
écologiquement 

10 1. พูดสนทนา 
การใช้ชีวิตแบบรักษา
ระบบนิเวศเบ้ืองต้น   

- เอกสารประกอบการสอน 
- บทเรียน power point 
- เว็บไซต์ 

  4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10  1 - 5    1, 2 20 -   แบบทดสอบปรนัย 

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จ านวน  30 ข้อ 

-   แบบทดสอบอัตนัย แบบเขียน จ านวน 5-10 ข้อ 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน  

    
สัปดาห์ที่ 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-14 6 - 7 3. L’effet 
de serre 

15 1. แบบทดสอบ 
2. การจัดท าส่ือออนไลน์รณรงค์ลด

  หนังสือ 
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สัปดาห์ที่ 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

ภาวะโลกร้อน 

15-19 8 - 9 4. Au 
téléphone 

10 1.      1. บทบาทสมมุติ พูดสนทนาโต้ตอบ
ทางโทรศัพท์แบบเป็นทางการ 

 

     หนังสือ 

 

ล  4.5   คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

    
สัปดาห์ที่ 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการ
เรียนรู้    

คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 6 – 9. 3, 4 30 -    แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 50 ข้อ 

-   แบบทดสอบอัตนัย แบบเขียน 
   จ านวน 5-10 ข้อ 

   4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้/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 ภาษาจีน 6     รหัสวิชา   จ33202 
จ านวนชั่วโมง   4   ช่ัวโมง/สัปดาห์   80   ช่ัวโมง/ภาคเรียน    จ านวนหน่วยกิต   2.0  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/6 และ 6/7 
ครูผู้สอน  นางสาวสาธวินี  พลเสน 

 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการอ่านออกเสียง ค า ประโยค ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา และบทร้อยกรองถูกต้องตาม

หลักการอ่าน ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน เรื่องส้ัน พูด
และเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องและเหตุการณ์ท่ีฟ้งและอ่านอย่าง
เหมาะสม สนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ และ
จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ แสดงความคิดเห็น พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  

โดยใช้ภาษาต่างประเทศ ในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ วิเคราะห์ เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนความ
แตกต่างของภาษา ค าพังเพย สุภาษิต บทกลอน ความเช่ือและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  และ
น าไปใช้ และเข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

เพื่อเห็นคุณค่าทางวรรณกรรม ความส าคัญทางวัฒนธรรมประเพณีและความจ าเป็นของการใช้ภาษาใฝ่รู้   
ใฝ่เรียน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาหาความรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย มีความช่ือสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบ มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้ภาษาสร้างความสัมพันธ์ รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
สุภาพ มีมารยาทในการพูดและฟังในสังคม มีจิตสาธารณะ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ กล้า
แสดงออก มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย  

3. ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียง ค า ประโยค ข้อความ ข่าว ประกาศโฆษณา และบทร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน เรื่องส้ัน 
3. เข้าใจค า กลุ่มค า ประโยคและสามารถส่ือความเข้าใจนั้นเป็นภาพ หรือสัญลักษณ์หรือส่ือในทาง

กลับกันได้ 
4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องและเหตุการณ์ท่ีฟ้ง

และอ่าน อย่างเหมาะสม 
5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์ข่าว  /

เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
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6. เข้าใจบทสนทนา เรื่องส้ัน หรือนิทานง่าย ๆ 
7. สนทนา แลกเปล่ียน และบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน

ชีวิตประจ าวัน ข้อมูล เกี่ยวกับบุคคล สถานท่ี อาชีพได้อย่างเหมาะสม 
8. ใช้ค า ข้อความ หรือประโยคง่าย ๆ เพื่อเสนอหรือให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของภาษาในโอกาสอันควร 
9. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนความแตกต่างของภาษา ค าพังเพย สุภาษิต บทกลอน ความเช่ือ

และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย น าไปใช้ และเข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

 

รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้  

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน 

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

 

4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-3 
 

ข้อท่ี 1,2,3,4,5,6,7,9 7. 我们那儿的

冬天跟北京一

样冷 

10 แบบทดสอบ
ท้ายบท 

 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน / 

หนังสือเรียนภาษาจีน  
HANYU JIAOCHENG  

 (汉语教程 第二册 上) 

4-6 ข้อท่ี 1,2,3,4,5,6,7 8.冬天快要到

了 

10 แบบทดสอบ
ท้ายบท 

 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน / 

หนังสือเรียนภาษาจีน  
HANYU JIAOCHENG  

 (汉语教程 第二册 上) 

7-9 
 
 
 

ข้อท่ี 1,2,3,4,5,6,7 9.快上来吧，

要开车了 
 

5 แบบทดสอบ
ท้ายบท 

 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน / 

หนังสือเรียนภาษาจีน  
HANYU JIAOCHENG  

 (汉语教程 第二册 上) 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ข้อท่ี 
2,3,4,6,7,9 

7 - 9 20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ 

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

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 ข้อท่ี  
1,2,3,4,5,6,7,

9 

10.我听过钢

琴曲协奏曲

《黄河》 

5 แบบทดสอบท้ายบท 
 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน / 

หนังสือเรียนภาษาจีน  
HANYU JIAOCHENG  

 (汉语教程 第二册 上) 

14-16 ข้อท่ี  
1,2,3,4,5,6,7,

9 

11.我是跟旅

游团一起来

的 

10 แบบทดสอบท้ายบท 
 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน / 

หนังสือเรียนภาษาจีน  
HANYU JIAOCHENG  

 (汉语教程 第二册 上) 

17-19 ข้อท่ี  
1,2,3,4,5,6,7,

9 

12.我的护照

你找到了没

有 

10 แบบทดสอบท้ายบท 
 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน / 

หนังสือเรียนภาษาจีน  
HANYU JIAOCHENG  

 (汉语教程 第二册 上) 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ข้อท่ี 3,4,6,7,9 10 - 12 30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ           
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           4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน                                                    

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

- - - - - - 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (Course-Syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

5. ชือ่รายวิชา เสริมทักษะภาษาจีน 6    รหัสวิชา   จ33204 
จ านวนชั่วโมง   2   ช่ัวโมง/สัปดาห์  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน    จ านวนหน่วยกิต    1.0   หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/6 และ 6/7 
ครูผู้สอน   นายทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์ 
 

6. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับภาษาจีนเพื่องานบริการเกี่ยวกับธุรกิจการบิน ภาษาจีนท่ีใช้ติดต่อในธุรกิจการ

บิน ฝึกแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณ์ท่ีก าหนด ฝึกทักษะภาษาจีนในด้านการอ่านออกเสียง ค า ประโยค 
ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา และบทร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่านระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ และตอบ
ค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา พูดและเขียนเพื่อขอ และให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง และเหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอย่างเหมาะสม สนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่อง
ต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ และจับใจความส าคัญวิเคราะห์ความ สรุปความ แสดงความคิดเห็น 
พร้อมท้ังให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบ ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และ
สรุปข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากส่ือ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ
และอธิบายความเหมือนความแตกต่างของภาษา  

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

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้นวัตกรรม เห็นคุณค่าและความส าคัญทางวัฒนธรรมประเพณี
และความจ าเป็นของการใช้ภาษา ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาหาความรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มี
วินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีเหตุผลมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้ภาษาสร้างความสัมพันธ์ รู้จัก
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สุภาพ มีมารยาทในการพูด และฟังในสังคม มีจิตสาธารณะ สามารถปรับตัวเข้า
กับสถานการณ์ต่าง ๆ กล้าแสดงออก มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง และรักความเป็นไทย 

7. ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียง ค า ประโยค ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา และบทร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน เรื่องส้ัน 
3. เข้าใจค า กลุ่มค า ประโยดและสามารถส่ือความเข้าใจนั้นเป็นภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือส่ือในทาง 
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กลับกันได้ 
4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องและเหตุการณ์ท่ีฟัง 

และอ่านอย่างเหมาะสม 
5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/  

เหตุการณ์ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
6. เข้าใจบทสนทนา เรื่องส้ัน หรือนิทานง่าย ๆ 
7. สนทนา แลกเปล่ียน และบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน 

ชีวิตประจ าวันข้อมูล เกี่ยวกับบุคคล สถานท่ี อาชีพได้อย่างเหมาะสม 
8. ใช้ค า ข้อความ หรือประโยคง่าย ๆ เพื่อเสนอหรือให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของภาษาในโอกาสอันควร 
9. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนความแตกต่างของภาษา ก าพังเพย สุภาษิต บทกลอน ความเช่ือ 

และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย น าไปใช้ และเข้าร่วม  แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน 

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

4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-2 ข้อท่ี 1-9 1.แนะน าโรงแรม 
酒店简介 

5 แบบทดสอบ 
 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน 

3 ข้อท่ี 1-9 2.บริการต้อนรับส่วน
หน้า 
前台服务 

5 แบบทดสอบ 
 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน 

4-5 ข้อท่ี 1-9 3.บริการงานแม่บ้าน 
客房服务 

5 แบบทดสอบ 
 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน 

6-7 
 

ข้อท่ี 1-9 4.บริการอาหารและ
เครื่องด่ืม  
餐饮服务 

5 แบบทดสอบ บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน 

8-9 ข้อท่ี 1-9 5.ศูนย์บริการทางธุรกิจ 
商务中心服务 

5 แบบทดสอบ บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน 
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4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ข้อท่ี 1-9 1 - 5 20 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

 

4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-12 ข้อท่ี 1-9 6.บริการทางโทรศัพท์ 
电话服务 

5 แบบทดสอบ บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน 
13-14 ข้อท่ี 1-9 7.ศูนย์สุขภาพและ

นันทนาการ康乐中心 
5 แบบทดสอบ บทเรียนออนไลน์ / 

เอกสารประกอบการ
เรียน 

15-16 ข้อท่ี 1-9 8.บริการรับฝากกระเป๋า
สัมภาระ寄存服务 

5 แบบทดสอบ บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน 
17-19 ข้อท่ี 1-9 9.บริการรถรับส่ง 

接送服务 

10 แบบทดสอบ บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการ

เรียน 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ข้อท่ี 1-9 6 - 9 30 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ 

          4.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน                                                      

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้/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 6        รหัสวิชา ญ33202    
จ านวนชั่วโมง  4  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 80  ช่ัวโมง/ภาคเรียน             จ านวนหน่วยกิต  2.0 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/5 
ครูผู้สอน นางสาวอัจฉรา  จันทร์แจ่มแจ้ง 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ประโยค ข้อความบทอ่าน ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า รวมท้ัง

เข้าใจภาษาท่าทาง ความรู้สึกของผู้พูด พูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องของตนเอง เหตุการณ์ต่าง ๆในสังคม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม  ความเช่ือ  ความเป็นมาของส่ิงต่าง ๆ ส่ิงแวดล้อม และสุนทรพจน์โดยใช้ภาษา
สุภาพได้  ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ เสนอความช่วยเหลือ แสดง
ความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ และใช้ภาษาท่าทางได้เหมาะสม  สร้างองค์ความรู้จากส่ือการเรียนทาง
ภาษาและผลจากการฝึกทักษะต่างๆ เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่า
สนุกสนาน  เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น แสวงหาความรู้จากส่ือ ส่ิงพิ มพ์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  โดย
เช่ือมโยงกับสาระการเรียนรู้อื่น ใช้ภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ต่างๆภายในโรงเรียนและชุมชนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายยิ่งขึ้น ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อส่ือสารในการท างาน การศึกษาต่อและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนและ
ชุมชนในรูปแบบต่างๆ เลือกวิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นท่ีเหมาะสมกับตนเองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด และการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม ในการเรียนภาษา  

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน  รักการอ่าน มีสุนทรียภาพทางภาษา 
สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย มีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนรู้ภาษา ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

3. ผลการเรียนรู้ 
1. บอกเรื่องราวท่ีตัวเองเดือดร้อน และขอโทษในเรื่องท่ีตนท าผิดพลาดได้ 
2. ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับงานเทศกาลต่าง ๆ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ความเช่ือ และความ

เป็นมาของส่ิงต่าง ๆ ได้ 
3. แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับความทรงจ าในวัยเด็กได้ 
4. พูดหรือเขียนสุนทรพจน์โดยใช้ภาษาสุภาพได้ 
5. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลเรื่องแผ่นดินไหว,เทศกาลต่าง ๆ ของญี่ปุ่น, โอฟุโระ  และพิธีส าเร็จ

การศึกษาได้ 
รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 – 5 1,2,3,4 
 

 
たいへんな 
一日 

วันแห่งความวุ่นวาย 

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

6 – 9 1,2,3,4 
 

 
祭り 

เทศกาล 

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

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1,2 
 

- วันแห่งความวุ่นวาย 
- เทศกาล 

 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน  30 ข้อ 
แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ 
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4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 
11 - 13 

 
3 

 

子どもの時の思い出 

ความทรงจ าวัยเด็ก 

10 แบบทดสอบท้ายบท เอกสารประกอบการ
เรียน / 

หนังสือเรียน Akiko 
to tomodachi / 
Minna ni nihongo 

 
14 – 16 

 
4 

 

送別会 

งานเล้ียงอ าลา 

10 แบบทดสอบท้ายบท เอกสารประกอบการ
เรียน / 

หนังสือเรียน Akiko 
to tomodachi / 
Minna ni nihongo 

 
17 – 19 

 
5 

 

ぶんか 

วัฒนธรรม 

5 แบบทดสอบท้ายบท เอกสารประกอบการ
เรียน / 

หนังสือเรียน Akiko 
to tomodachi / 
Minna ni nihongo 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 3,4,5 - ความทรงจ าวัยเด็ก 

- งานเล้ียงอ าลา 

- วัฒนธรรม 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน  
50 ข้อ 

แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 10ข้อ 
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4.6 ชิ้นงาน เทศกาลที่ประทับใจ 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

2,3,5 
 

- ความถูกต้องของ
ค าศัพท์ 
- ความถูกต้องของการใช้
ไวยกรณ์และรูปแบบ
ประโยค 
- ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบช้ินงาน 
- ความสวยงามของ
ช้ินงาน 

ช้ินงาน 
การบอกเล่า
เรื่องราว
ของเทศกาล
ของญี่ปุ่นที่
นักเรียน
ประทับใจ 

1  สัปดาห์ท่ี 15 – 17 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus)  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อรายวิชา เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 6     รหัสวิชา ญ33204    
จ านวนชั่วโมง  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน             จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/5 
ครูผู้สอน นางสาวอัจฉรา  จันทร์แจ่มแจ้ง 

2. ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ประโยค ข้อความบทอ่าน ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า  รวมท้ัง

เข้าใจภาษาท่าทาง ความรู้สึกของผู้พูด พูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องของตนเอง เหตุการณ์ต่าง ๆ  ในสังคม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม  ความเช่ือ ความเป็นมาของส่ิงต่างๆ ส่ิงแวดล้อม และสุนทรพจน์โดยใช้ภาษา
สุภาพได้  ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ เสนอความช่วยเหลือ แสดง
ความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ และใช้ภาษาท่าทางได้เหมาะสม  สร้างองค์ความรู้จากส่ือการเรียนทาง
ภาษาและผลจากการฝึกทักษะต่างๆ เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่า
สนุกสนาน  เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น แสวงหาความรู้จากส่ือ ส่ิงพิมพ์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  โดย
เช่ือมโยงกับสาระการเรียนรู้อื่น ใช้ภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ต่างๆภายในโรงเรียนและชุมชนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายยิ่งขึ้น ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อส่ือสารในการท างาน การศึกษาต่อและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนและ
ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เลือกวิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นท่ีเหมาะสมกับตนเองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด และการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม ในการเรียนภาษา  

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน  รักการอ่าน มีสุนทรียภาพทางภาษา 
สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย มีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนรู้ภาษา ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

3. ผลการเรียนรู้ 
1. บอกเรื่องราวท่ีตัวเองเดือดร้อน และขอโทษในเรื่องท่ีตนท าผิดพลาดได้ 
2. ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับงานเทศกาลต่าง ๆ ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม ความเช่ือ และความ

เป็นมาของส่ิงต่างๆได้ 
3. แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับความทรงจ าในวัยเด็กได้ 
4. พูดหรือเขียนสุนทรพจน์โดยใช้ภาษาสุภาพได้ 

5. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลเรื่องแผ่นดินไหว, เทศกาลต่าง ๆ ของญี่ปุ่น, โอฟุโระ และพิธีส าเร็จ
การศึกษาได้ 

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

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

4.2 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 – 5 1,2,3,4 
 

 
たいへんな 
一日 

วันแห่งความวุ่นวาย 

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

6 – 9 1,2,3,4 
 

 
祭り 

เทศกาล 

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

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1,2 
 

- วันแห่งความวุ่นวาย 
- เทศกาล 

 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน  30 ข้อ 
แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ 
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4.4 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 
11 - 13 

 
3 

 

子どもの時の思い出 

ความทรงจ าวัยเด็ก 

10 แบบทดสอบ
ท้ายบท 

เอกสารประกอบการเรียน / 
หนังสือเรียน Akiko to 
tomodachi / Minna ni 
nihongo 

 
14 – 16 

 
4 

 

送別会 

งานเล้ียงอ าลา 

10 แบบทดสอบ
ท้ายบท 

เอกสารประกอบการเรียน / 
หนังสือเรียน Akiko to 
tomodachi / Minna ni 
nihongo 

 
17 – 19 

 
5 

 

ぶんか 

วัฒนธรรม 

5 แบบทดสอบ
ท้ายบท 

เอกสารประกอบการเรียน / 
หนังสือเรียน Akiko to 
tomodachi / Minna ni 
nihongo 

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 3,4,5 - ความทรงจ าวัยเด็ก 

- งานเล้ียงอ าลา 

- วัฒนธรรม 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน  50 ข้อ 

แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 10ข้อ 

4.6 ชิ้นงาน อักษรคันจิ จากเทศกาลที่ประทับใจ 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

2,3,5 
 

- ความถูกต้องของค าศัพท์ 
- ความถูกต้องของการใช้ไว
ยกรณ์และรูปแบบการเขียน 
- ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบช้ินงาน 
- ความสวยงามของช้ินงาน 

ช้ินงาน 
การคัดเลือก
ตัวอักษรคันจิ
ของเทศกาล
ของญี่ปุ่นที่
นักเรียน
ประทับใจ 

1  สัปดาห์ท่ี 15 – 17 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน (course-syllabus) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1.รายวิชาแนะแนว         รหัสวิชา ก   33905 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/9 

ครูผู้สอนนางสาวทัศนีย์  วงศ์ศรี    

2.ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาสาระความรู้เกี่ยวกับคณะ/ สาขา โดยวิทยากรท่ีเป็นนิสิตแต่ละคณะ/ สาขาวิชาตามท่ีนักเรียนสนใจ 
การสร้างแรงจูงใจและการสร้างจุดมุ่งหมายทางการศึกษา การส ารวจความสามารถทางด้านทักษะสังคม การ
พัฒนาทักษะการส่ือสาร การเจรจาต่อรองเพื่อรักษาสิทธิและลดความขัดแย้งการพัฒนาการแก้ปัญหาแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน การพัฒนากิจนิสัยในการท างาน การเตรียมตัวสู่โลกอาชีพและการสร้างจิตส านึกเพื่อสังคม 

จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยก าหนดรูปแบบจ านวนสมชิกกลุ่มให้เหมาะสมกับ
ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม การใช้สถานการณ์จ าลอง บทบาทสมมุติ เพื่อพัฒนาทักษะการท างาน 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์และการส่ือสารปฏิสัมพันธ์ 
 เพื่อมุ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถวางแผนการ
เรียน อาชีพ รวมท้ังการด าเนินชีวิตและสังคม สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
3.ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถศึกษาสาระความรู้เกี่ยวกับคณะ/ สาขา โดยวิทยากรท่ีเป็นนิสิตแต่ละคณะ/ สาขาวิชาตามท่ี
นักเรียนสนใจ 
 2. สามารถสร้างแรงจูงใจและการสร้างจุดมุ่งหมายทางการศึกษา 
 3. สามารถพัฒนาทักษะทางสังคม การพัฒนาทักษะการส่ือสาร การเจรจาต่อรองเพื่อรักษาสิทธิและลด
ความขัดแย้งการพัฒนาการแก้ปัญหาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

6. สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียน                                                                                 
7. สามารถจ าแนกข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 

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

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

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

โครงสร้างรายวิชาการจัดกิจกรรมแนะแนว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
หน่วยการ

จัด
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

พฤติกรรมนักเรียน 
(รู้อะไร/ท าอะไร

ได้) 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

วิธีการจัดกิจกรรม 
 

วิธีประเมินผล 
ภาค/ 
ช.ม. 

คลายปม นักเรียนรู้และ
เข้าใจ
กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ   
สามารถวางแผน
แก้ปัญหาของ
ตน 
 

1. อธิบาย
กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
2. วางแผน
แก้ปัญหาของตน
อย่างเป็นระบบ 

ช้ินงานท่ีแสดง
ถึงการวางแผน
แก้ไขปัญหา
ของตนอย่าง
เป็นระบบ 
 

1.  ส ารวจปัญหาท่ี
ตนก าลังเผชิญ 
2. ศึกษาวิธีการ
แก้ปัญหา อย่าง
เป็นระบบ 
3. วางแผน
แก้ปัญหาของตน
อย่างเป็นระบบ 

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

2 / 4 

มุมมอง นักเรียนรู้จัก
มองปัญหาอย่าง
รอบด้าน และ 
น ามาใช้ในการ
จัดการกับ
ปัญหา 
ในชีวิตได้อย่าง   
สร้างสรรค์ 
 

1. บอกวิธีการมอง
ปัญหาอย่างรอบ
ด้าน2. บอกวิธีการ
น ามาใช้ในการ
จัดการกับปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

ช้ินงานท่ีแสดง
ถึงการจัดการ
กับปัญหา 
ในชีวิตได้อย่าง   
สร้างสรรค์ 
 

1. ศึกษาวิธีการ
มองปัญหาอย่าง
รอบด้านจาก
กรณีศึกษา 
2. ระดมสมองฝึก
การมองปัญหา
อย่างรอบด้านจาก
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน
ชีวิตของนักเรียน
และร่วมกันหา
แนวทางในการ
จัดการกับปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

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

2 / 4 

รูปแบบ
การส่ือสาร 
 

นักเรียนรู้จัก 
รูปแบบการ
ส่ือสารเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพตาม
แนวคิด TA 

1. อธิบายรูปแบบ 
การส่ือสารเพื่อ
สร้างสัมพันธภาพ 
ตามแนวคิด  T.A. 
2. แสดงการ

ช้ินงานท่ีแสดง
ถึงการส่ือสารที่
เหมาะสมเพื่อ
สร้าง
สัมพันธภาพกับ

1. วิเคราะห์
รูปแบบการส่ือสาร
เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพ ตาม
แนวคิด T.A. จาก

1. สังเกตการ
ปฏิบัติ
กิจกรรม 
2. การตรวจ
ช้ินงาน/ภาระ

2 / 4 
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หน่วยการ
จัด

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

พฤติกรรมนักเรียน 
(รู้อะไร/ท าอะไร

ได้) 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

วิธีการจัดกิจกรรม 
 

วิธีประเมินผล 
ภาค/ 
ช.ม. 

และสามารถ  
เลือกรูปแบบ
เพื่อการส่ือสาร
ได้อย่าง
เหมาะสม 

ส่ือสารเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพกับ
ผู้อื่น 

ผู้อื่น กรณีศึกษา 
2. ฝึกการส่ือสาร
ตามรูปแบบท่ี
เหมาะสมเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพกับ
ผู้อื่น 

งาน 

ครอบครัว
เป็นสุข 

นักเรียนรู้จัก
บทบาท และ
หน้าท่ีของบุคคล
ในครอบครัว  
และสามารถ
วางแผนส าหรับ
การใช้ชีวิต 
ครอบครัวใน
อนาคตได้อย่าง
อบอุ่นและเป็น
สุข 

1. อธิบายบทบาท 
หน้าท่ีของบุคคลใน
ครอบครัว 
2. บอกแนวทาง
การวางแผนการใช้
ชีวิต ครอบครัวใน
อนาคตได้อย่าง
อบอุ่นและเป็นสุข 

ช้ินงานท่ีแสดง
ถึงแนวทางการ
สร้างครอบครัว
ท่ีอบอุ่นและ
เป็นสุข 

1. วิเคราะห์
บทบาทและหน้าท่ี
ของบุคคลใน
ครอบครัว  ท่ีส่งผล
ต่อการสร้าง 
ครอบครัวท่ีอบอุ่น
และเป็นสุข 
2. อภิปราย
แนวทางการสร้าง
ครอบครัวท่ีอบอุ่น
และเป็นสุข 

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

2 / 4 

พัฒนาตน
พัฒนาชาติ 

นักเรียน รู้จัก 
คุณลักษณะท่ี
จ าเป็นในการ
ท างาน เพื่อ
ด าเนินชีวิตอย่าง
เป็นประโยชน์
และเป็นสุข 
สามารถ พัฒนา
ตนเพื่อเตรียมตัว
เข้าสู่โลกของ
งาน 
 

1. อธิบาย
คุณลักษณะท่ี
จ าเป็นในการ
ท างานอย่างเป็น
ประโยชน์และเป็น
สุข 
2. วางแผนพัฒนา
ตนเพื่อเตรียมตัว
เข้าสู่โลกของงาน 
 
 

ช้ินงานท่ีแสดง
ถึงการพัฒนา
ตนเพื่อเตรียม
ตัวเข้าสู่โลกของ
งาน 

1. ศึกษาและ 
วิเคราะห์
คุณลักษณะท่ี
จ าเป็นต่อการครอง
ตนในการท างาน
อย่างเป็นสุขและ
เป็นประโยชน์ 
2. วางแผนพัฒนา
ตนเพื่อเตรียมตัว
เข้าสู่โลกของงาน 

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

2 / 4 
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ชิ้นงาน/ภาระงาน  หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 

 
ก าหนด 
เวลาส่ง ลักษณะ

ประเภท 
จ านวนชิ้นงาน 

 
เรียนรู้สู่อาชีพ 

 

-รูปแบบช้ินงาน
ถูกต้องตามท่ีก าหนด 
-เนื้อหาถูกต้อง
ครบถ้วน 
-ส่งงานในเวลาท่ี
ก าหนด 

- แฟ้มสะสมงาน 

 

- 

 

 

 


