
 
 
 
 

แนวการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 



 

 

คำนำ 

 เอกสารวิชาการฉบับนี้ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จัดทำขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดของโครงสรางรายวิชา

แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดประเมินผลในแตละรายวิชาของนักเรียน ประจำภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2562 มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนและผูปกครองไดทราบถึงบริบทของการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่มุงพัฒนาใหผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่กำหนดไวในหลักสูตรโรงเรียนสุรศักด์ิ

มนตรี พุทธศักราช 2551 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรโรงเรยีน

มาตรฐานสากล ไดรับทราบโดยทั่วกัน อันจะยังใหเกิดประโยชนแกผูเรียนและผูปกครอง คือผูเรียนจะทราบ

รายละเอียดของชิ้นงานและภาระงานที ่จะตองทำสงครูแตละรายวิชา สำหรับผูปกครองนั้น เมื ่อทราบ

รายละเอียดดังกลาวแลว ทานจะสามารถเขามามีสวนรวมในการดูแล ใหคำแนะนำแกนักเรียนในปกครอง อีก

ท้ังยังสามารถติดตามความกาวหนา และพัฒนาการของผูเรียนในปกครองไดเปนอยางดี 

 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้ จะทำใหทานผูอานไดรับประโยชนบาง ไม

มากก็นอย ทั้งนี ้โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี จะทำการประเมินเพื่อปรับปรุงเพิ ่มพูนคุณภาพของผูเรียน และ

ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสมบูรณยิ่งข้ึนตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

การตัดสินผลสัมฤทธิ์รายวิชา 8 กลุมสาระการเรียนรู 

การใหระดับผลการเรียน 

 ในการตัดสินเพื่อใหระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู ใชตัวเลขแสดงระดับผลการ

เรียนเปน 8 ระดับ ซึ่งเปนการประเมินตามสภาพจริง และการทดสอบ 

 รายวิชาท่ีนับหนวยกิตไดจะตองไดระดับผลการเรียนต้ังแต 1 ข้ึนไปโดยมีแนวการใหระดับ 

ผลการเรียน ดังนี้ 
 

คะแนนรอยละ ระดับผลการเรียน ความหมายของผลการประเมิน 
80-100 4 ดีเยี่ยม 
75-79 3.5 ดีมาก 
70-75 3 ดี 
65-69 2.5 คอนขางดี 
60-64 2 ปานกลาง 
55-59 1.5 พอใช 
50-54 1 ผานเกณฑข้ันต่ำ 
0.49 0 ต่ำกวาเกณฑ 

 

การตัดสินการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และ

ผลงานของผูเรียน ตามเกณฑท่ีกำหนดและใหผลการเขารวมกิจกรรมเปน ผาน และ ไมผาน 

 การตัดสินการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตละกิจกรรม จะพิจารณาจากผลการประเมินตาม

จุดประสงคสำคัญของกิจกรรมกับเวลาที่เขารวมกิจกรรม โดยใหระดับผลการประเมิน เปน “ผาน” และ “ไม

ผาน” 

 คิดเกณฑ “ผาน” คือ เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 80% กิจกรรม และมีคุณลักษณะท่ีกำหนดไวไมนอย

กวา 20% ของการประเมิน 

 ในกรณีท่ีผูเรียน “ไมผาน” การเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนเขารับการซอมเสริม หรือเลือก

กิจกรรมใหมจน “ผาน” ครบทุกกิจกรรม ตามหลักสูตรท่ีโรงเรียนกำหนดในแตละชวงช้ัน 



การประเมินของกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม 

ของโรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี 

 

สิ่งท่ีประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ 
1. สาระเนื้อหาของ
กลุมสาระ 

1. ประเมินตามสภาพจริง 

2. การทดสอบ 

1. ส่ือตาง ๆ 

2. ใบงาน 

3. แบบทดสอบ 

4. แบบประเมิน 

ตามท่ีกำหนดเปนรอยละ 

2.ทักษะเฉพาะของกลุม
สาระ 

1. ประเมินจากการใช
กระบวนการกลุม 

1. ใบงาน 

2. ช้ินงานท่ีนักเรียนผลิต 

3. แบบประเมิน 

ตามท่ีกำหนด 

3. กิจกรรมกลุม 1. นักเรียนประเมิน
ระหวางกัน 

2. ผูสอนประเมิน 

1. แบบประเมิน ตามท่ีกำหนดของแตละ
กิจกรรม 

 

 

 

 

การประเมินของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ของโรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี 

 

สิ่งท่ีประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ 
1. เวลาท่ีเขารวม
กิจกรรม 

- ตรวจสอบเวลา - แบบสำรวจการเขา
รวมกิจกรรม 

- ตองมีเวลาเขากิจกรรมไม
นอยกวา 80% 

2. ผลงาน - ประเมินจากรูปแบบ
การจัดกิจกรรม 

 - ประเมินจากการ
นำเสนอผลงานชอง
นักเรียน 

- ประเมินจากแบบสรุป
การเขารวมกิจกรรม 

- แบบประเมิน 

- การอภิปราย 

- แบบสรุปการทำ
กิจกรรม 

- ตองบรรลุวัตถุประสงค
และคุณลักษณะท่ีกำหนด
ไว โดยมีคะแนนการ
ประเมินไมนอยกวา 50% 



โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปท่ี  1 

สาระพ้ืนฐาน 

ท 21102  ภาษาไทย 2 

ค 21102  คณิตศาสตรพื้นฐาน 2 

ว 21102  วิทยาศาสตร 2 

ส 21104  สังคมศึกษา 2 

ส 21105  ประวัติศาสตร 2 

ส 21106  พระพุทธศาสนา 2 

พ 21103  สุขศึกษา 2 

พ 21104  พลศึกษา 2 

ศ 21102  ดนตรี – นาฏศิลป 1 

ศ 21101  ทัศนศิลป 1 

ง 21101  การงานอาชีพ 1 

อ 21102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

สาระเพ่ิมเติม 
ส 21202  หนาท่ีพลเมือง 2 

ส 21204  ชีวิตพอเพียง 

ค 21202  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2 

อ 21212  การพูดภาษาอังกฤษ 2 

จ 21202  ภาษาจีนพาเพลิน 2 

ว 20217  การเขียนโปรแกรมภาษาซี 

วิชาเลือกเพ่ิมเติม 1 รายวิชา (1/3-12) 
ว 20221  วิทยาศาสตรกับความงาม  หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

ว 20228  สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร  หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

อ 20202  ภาษาอังกฤษอาน เขียน 2 

ว 20202  สมุนไพรกับความงาม   หอง 1/3  

ง 20242  การปลูกไมดอกไมประดับ 

ง 20285  มัคคุเทศกนอย 

ง 20234  งานดอกไมประดิษฐ 

พ 20215  การปฐมพยาบาล 

ศ 21204  ดนตรี – ขับรอง  2 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนาร ี

กิจกรรมชุมนุม 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระพื้นฐาน 
 



รายวิชา ภาษาไทย 2   รหัสวิชา ท 21102       ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
จำนวน 1.5    หนวยกิต   เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน     ภาคเรียนที่ 2/2562 
ครูผูสอน  1.  นายชวิญ   ทวิอัจฉริยกุล 2. นางสาวรุงอรุณ  โทธรรม 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 
มาตรฐาน 
 มาตรฐาน   ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนำไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการ
อาน      
 มาตรฐาน  ท 2.1 ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขยีนเร่ืองราวในรูปแบบตางๆ เขยีนรายงาน
ขอมูล     สารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ                  
 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมี
วิจารณญาณ    และสรางสรรค 
 มาตรฐาน  ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลีย่นแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมปิญญาทางภาษา 
และรักษา    ภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ   
 มาตรฐาน  ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคณุคาและนำมาประยุกตใชในชีวิต
จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ 
หนวยการเรียนรู/เน้ือหา

โดยสังเขป 
ตัวช้ีวัด / 

ผลการเรียนรู 
วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1 กาพยเรื่องพระไชยสุริยา ท 1.1 ม.1/1,2,3,5,8 
ท 5.1 ม.1/1,2,4,5 

- วิเคราะหคุณคาและขอคิดจากวรรณคดี
และวรรณกรรม(แผนผังความคิด) 
- ทองบทอาขยานและบทรอยกรองท่ีมี
คุณคา 

5 
 
5 

22พ.ย.62 

2 การแตงบทรอยกรอง ท4.1 ม.1/3,5,6 - แตงบทรอยกรองประเภทกาพยยานี 11 5 
 

25พ.ย.– 
9 ธ.ค.62 

3 ราชาธิราช 
ตอน สมิงพระรามอาสา 

ท 5.1 ม.1/1,2,4,5 - วิเคราะหคุณคาและขอคิดจากวรรณคดี
และวรรณกรรมเรื่องราชาธิราช (แผนผัง
ความคิด) 

5 20 ธ.ค.62 

4 การเขียนรายงาน ท 2.1 ม.1/3,5,6,7,8 
 

- การเขียนรายงานการศึกษาคนควา 10 21 ม.ค.
63 

5 กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน ท 5.1 ม.1/1,2,3,4,5 
 

- วิเคราะหคุณคาและขอคิดจากวรรณคดี
และวรรณกรรม(งานกลุมนำเสนอ 
powerpoint) 

10 1 ก.พ.63 

6 ชนิดและหนาท่ีสำคัญ 
ในประโยค 

ท 4.1 ม.1/3,5,6 - ใบงาน/แบบฝกหัดชนิดและหนาท่ีของคำ 10 15 ก.พ.
63 

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

- ขอสอบปรนัย 45  ขอ 
- ขอสอบอัตนัย1  ขอ 

20 ธ.ค.62 

8 สอบปลายภาค ท 3.1 ม.1/1,2,4,5 
ท 4.1 ม.1/1,2,4,6 

- ขอสอบปรนัย60 ขอ 30 ก.พ.63 

รวม 100  



รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน 2          รหัสวิชา ค 21102                        ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

จำนวน 1.5  หนวยกิต          เวลาเรียน 60 ช่ัวโมงเรียน/ภาคเรียน       ภาคเรียนที่ 2/2562 

ครูผูสอน 1. ครูกุหลาบ เทียบคุณ   2. ครูธรรศธฤต   ตนสกุลเดช   3. ครูสิทธิธรรม โพธิพันธุ  4.  ครูณัฐภัทร  แกวสิมมา 

        อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 
 

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู 

 มาตรฐาน  ค 1.1  เขาใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวนและผลที่เกิดขึ้นจาก            

การดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการและการนำไปใช 

 มาตรฐาน  ค 1.3  ใชนิพจนสมการและอสมการอธิบายความสัมพันธหรือชวยแกปญหาที่กำหนดให   

 มาตรฐาน  ค 3.1   เขาใจขบวนการทางสถิติและใชความรูทางสถิติในการแกปญหา 

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 
1 สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

– การเตรียมความพรอมกอนรูจักสมการ 
–  สมการและคำตอบของสมการ 
– การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
– โจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสน 
ตัวแปรเดียว 

ค 1.3  ม1/1,2,3 แบบฝกหัด 
แบบทดสอบ 
ชิ้นงาน 

15 ภายในวันท่ี 
29 พ.ย. 62 

2 อัตราสวน สัดสวนและรอยละ 
– อัตราสวน 
– สัดสวน 
– รอยละ 
– บทประยุกต 

ค 1.1  ม1/3 แบบฝกหัด 
แบบทดสอบ 
ชิ้นงาน 

15 ภายในวันท่ี             
3 ม.ค. 63 

3 กราฟและความสัมพันธเชิงเสน 
– คูอันดับและกราฟของคูอันดับ 
– กราฟและการนำไปใช 
– ความสัมพันธเชิงเสน 

ค 1.3  ม1/2 แบบฝกหัด 
แบบทดสอบ 
ชิ้นงาน 

10 ภายในวันท่ี             
24 ม.ค. 63 

4 สถิติ (1) 
–การต้ังคำถามสถิติ 
–การเก็บรวบรวมขอมูล 
–การนำเสนอขอมูล 
–การแปรความหมายขอมูล 
–การนำสถิติไปใชในชีวิตจริง 

ค 3.1  ม1/1 แบบฝกหัด 
แบบทดสอบ 
ชิ้นงาน 

10 ภายในวันท่ี 
14 ก.พ. 63 

5 กลางภาค 20 ธ.ค. 62 
6 ปลายภาค 30 ก.พ. 63 

รวม 100  

 

 
 

 

 

          

          

 

 

 

 



รายวิชา    วิทยาศาสตร 2                               รหัสวิชา  ว21102                                ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  
จำนวน    1.5   หนวยกิต                 เวลาเรียน  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                 ภาคเรียนที่   2/2562 
ผูสอน     1. นางสาวพิชญาภา  พฒันรดากุล              2. นางสิทธิรัตน  อิสารพายุห            3. นางเรณู  พยุหเกียรติ 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 

มาตรฐานการเรียนรู 
มาตรฐาน ว 2.1  เขาใจสมบัติของสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึด 
                      เหน่ียวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารการเกิดสารละลาย และ 
                      การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
มาตรฐาน ว 2.2   เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงท่ีกระทำตอวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ ของ 
                      วัตถุ รวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 
มาตรฐาน ว 2.3   เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงานปฏิสัมพันธระหวางสสารและ 
                      พลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่นปรากฏการณท่ีเกี่ยวของกับเสียง แสง และคลื่น 
                      แมเหล็กไฟฟารวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 
มาตรฐาน ว 3.2   เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก  
                      ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลตอสิง่มีชีวิตและ 
                      สิ่งแวดลอม 

 

ที่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหา
โดยสังเขป 

มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1 พลังงานความรอน -ว 2.1  
ม.1/9-10 
-ว 2.3  

ม.1/1-7 

- สรางแบบจำลองสถานะของสสาร (กลุม) 
- สรางแบบจำลองการนำความรอน/การพา
ความรอน/การแผรังสคีวามรอน (เด่ียว) 
- การปฏิบัติการทดลอง + ทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
- สอบเก็บคะแนน 

5 
5 

 
2.5 

 
10 

พ.ย.-ธ.ค. 

2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟา
อากาศ 

-ว 2.2  
ม.1/1 

 
-ว 3.2  

ม.1/1-7 

- สรางแบบจำลองชั้นบรรยากาศ (กลุม) 
- แสดงบทบาทสมมติ/เสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนจากคำพยากรณอากาศ/ปลอดภัย
จากสถานการณการเกิดพายุฝนฟาคะนองและ
พายุหมุนเขตรอน 
- ประดิษฐอุปกรณวัดความเร็วลมและทิศทาง
ลมอยางงาย (เด่ียว) 
- การปฏิบัติการทดลอง + ทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
- สอบเก็บคะแนน 

5 
5 
 
 

 
5 

 
2.5 

 
10 

ม.ค-ก.พ. 

3 สอบกลางภาค   20 ธ.ค. 
4 สอบปลายภาค   30 ก.พ. 

 รวม   100  
 

             ..................................................... 
                                             (นางธัญรัศมิ์  จิตรจรัสพร) 
              หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
            

          

 

 



รายวิชา สังคมศึกษา 2                                    รหัสวิชา ส21104             ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

จำนวน 1 หนวยกิต            เวลาเรียน 40ช่ัวโมง/ภาคเรียน            ภาคเรียนที่ 2/2562 

ครูผูสอน 1. นางสาววรรณิกา    ธรรมลังกา   2.  นายนภวัต  โฉมเกิด 

             อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 
 

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู     
            มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจและปฏบิัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงาม และธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  
        ดำรงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอยางสันติสุข    
            มาตรฐาน ส 2.2  เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสงัคมปจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย        อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
            มาตรฐาน ส 3.1  เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใชทรัพยากรที่มีอยูจำกัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ        และคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 
            มาตรฐาน ส 3.2  เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และความจำเปนของการรวมมือกันทาง
เศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1. เศรษฐศาสตร 

เบื้องตน 

ส 3.1    
   ม.1/1   

- แบบฝกหัด 
- การนำเสนอหนาชั้นเรียน 

5 พ.ย.62 

2 พฤติกรรมการบริโภค ส 3.1    
   ม.1/2 
ส 3.2    
   ม.1/3,  ม.1/4 

- แบบฝกหัด 

- ปายคำขวัญ 

- การนำเสนอขาว 

10 พ.ย.62 

3 สถาบันการเงิน ส 3.1    
   ม.1/2 

- แบบฝกหัด 

- การทำบัญชีรายรับ 

รายจาย 

5 พ.ย.62 

4 เศรษฐกิจประเทศไทย ส 3.2    
   ม.1/2 

- แบบฝกหัด 

- สำรวจอาชีพ 

5 ธ.ค.62 

5 เศรษฐกิจพอเพียง ส 3.1    
   ม.1/3 

- แบบฝกหัด 

- เขียนเรียงความ 

5 ธ.ค.62 

6 บทบาทและหนาท่ีของเยาวชนท่ีมีตอ
สังคมและประเทศชาติ 

ส 2.1    
   ม.1/2 , ม.1/4 

- แบบฝกหัด 

- ตนไมแหงความดี 

5 ม.ค.63 

7 รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครอง
ของไทย 

ส 2.2    
   ม.1/1 , ม.1/2 
   ม.1/3  

- แบบฝกหัด 

- แสดงบทบาทสมมติ 

5 ม.ค.63 

8 กฎหมายคุมครอง 

สิทธิของบุคคล 

ส 2.1    
   ม.1/1   

- แบบฝกหัด 

- ปายโปสเตอร 

5 ก.พ.63 

9 วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต 

ส 2.1    
   ม.1/3   

- แบบฝกหัด 

- รายงาน 

5 ก.พ.63 

6 สอบกลางภาค 20 ธ.ค.62 

7 สอบปลายภาค 30 ก.พ.63 

 รวม 100  



รายวิชา ประวัติศาสตร 2   รหัสวิชา ส 21105    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

จำนวน 0.5 หนวยกิต  เวลาเรียน  20 ช่ัวโมงเรียน/ภาคเรียน   ภาคเรียนที่ 2/2562 

ครูผูสอน 1. ครูอรชา คงชาตรี 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70:30 

 
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู 

มาตรฐาน ส 4.3  เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรักความภูมิใจและธำรงความเปนไทย  

 

ที่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู  วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1   หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง ประวัติศาสตรไทย
สมัยสุโขทัย 

ส 4.3 ม.1/2    
ส 4.3 ม.1/3    

- คำถามทบทวน 
- เอกสาร

ประกอบการสอน 
- ชิ้นงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

สรุปเน้ือหาใน
สมัยสุโขทัย  

5 
10 
 

10 

 พ.ย.-ธ.ค. 62 

2 หนวยการเรียนรูท่ี  2 เรื่อง ประวัติศาสตร
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
                      

ส 4.2 ม.1/1  
ส 4.2 ม.1/2 

- คำถามทบทวน 
- เอกสาร

ประกอบการสอน 
- ชิ้นงาน สรุป

เน้ือหาใน
บทเรียน  

5 
10 
 

10  

ม.ค.- ก.พ. 63 

3 สอบกลางภาค 20 ธ.ค. 62 
4 สอบปลายภาค 30 ก.พ. 63 
 รวม 100  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา พระพทุธศาสนา 2            รหัสวิชา ส 21106                                ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

จำนวน 0.5 หนวยกิต      เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน         ภาคเรียนที่ 2/2562 

ครูผูสอน 1. ครูนันทนัช  สุขแกว            2. ครูนภวัต  โฉมเกิด      3. ครูเบญจพร  สินธุวงษ 

     อัตราสวน ระหวางภาค 70 : ปลายภาค 30 

 

มาตรฐาน / ผลการเรียนรู 
มาตรฐาน ส 1.1   รู และเขาใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา ที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  

มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่อ อยูรวมกันอยางสันติสุข มาตรฐาน 
มาตรฐาน ส 1.1   เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
 

ที่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด /  

ผลการเรียนรู 

วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1  หนาท่ีชาวพุทธและ 

มารยาทชาวพุทธ 

ส 1.2 ม.1/1 

ส 1.2 ม.1/2 

ส 1.2 ม.1/3 

ใบงาน / งานในสมุด  15 ภายใน พ.ย. 2562 

2  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

และศาสนพิธี 

ส 1.2 ม.1/4 

ส 1.2 ม.1/5  

ทดสอบ 

แบบฝกชุดกิจกรรม 

การรวมกิจกรรม 

15 ภายใน ธ.ค. 2562 

สอบกลางภาค 20 

3 การบริหารจิตและการเจริญปญญา ส 1.1 ม.1/6 

ส 1.1 ม.1/7 

สอบปฏิบัติการบริหารจิต 

และการเจริญปญญา 

10 ภายใน ม.ค. 2563 

 

4 

 

ศาสนสัมพันธ 

ส 1.1 ม.1/8 

ส 1.1 ม.1/9 

ส 1.1 ม.1/10 

ส 1.1 ม.1/11 

 

การรวมกิจกรรมในชั้นเรียน 

แบบฝกหัด 

 

10 

 

ภายใน ก.พ. 2563 

สอบปลายภาค 30 - 

รวม 100 - 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา   สุขศึกษา 2   รหัสวิชา   พ 21103   ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 

จำนวน    0.5   หนวยกิต  เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน   ภาคเรียนที่  2/2562 

ครูผูสอน  1. นางนงเยาว  ชูสิมา 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค  80 :20 

  
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

 พ 4.1/1  เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย 

 พ 4.1/2  วิเคราะหปญหาที่เกิดจากการภาวะโภชนาการที่มีผลตอสุขภาพ 

 พ 4.1/3  ควบคุมน้ำหนักของตนเองใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 

 พ 5.1/1  แสดงวิธีการปฐมพยาบาลและเคลื่อนยายผูปวยอยางปลอดภัย 

 พ 5.1/2  อธิบายลักษณะอาการผูติดสารเสพติด และการปองกันสารเสพติด 

 พ 5.1/3  อธิบายความสัมพันธของการใชสารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ 

 พ 5.1/4  แสดงวิธีการชักชวนผูอ่ืนในลด ละ เลิก สารเสพติดโดยใชทักษะตาง ๆ  
 

ที่ หนวยการเรียนรู /  
เน้ือหาโดยสังเขป 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน / ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1 ปฐมนิเทศ  - บรรยาย , ซักถาม 
- ใบความรู , เกม 

  

2 กินดี มีสุข 
-  การเลือกกินอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย 
-  ปญหาท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการขาด
สารอาหาร / โรคอวน 
 

พ 4.1  ม.1/1
  
พ 4.1  ม.1/2
  
  

- ทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน 
- ใบงาน , แบบฝก 
- ใบความรู 
 

20 20 พ.ย. 61 

3 วัยรุนกับการดูแลน้ำหนักตัว 
-  การควบคุมน้ำหนักของตนเองให 
อยูในเกณฑมาตรฐาน 
-  วิธีการลดน้ำหนัก 

พ 4.1  ม.1/3
  
  

-  ใบงาน,แบบฝก 
-  ใบความรู 
 

20 25 ธ.ค. 61 

4 การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนยาย
ผูปวย 
-  คนเปนลม 
-  บาดแผล 
-  สัตวมีพิษ 
-  ไฟลวก – น้ำรอนลวก 
-  สิ่งแปลกปลอม 
-  กระดูกหัก,การเคลื่อนยายผูปวย 

พ 5.1  ม.1/1 
  

-  แบบทดสอบกอน - หลังเรียน 
-  ใบงาน , แบบฝก 
-  การสาธิต , บรรยาย 

20 11 ม.ค. 62 

5 มหันตภัยจากสารเสพติด 
-  สารเสพติด / การปองกัน 
-  สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ 
-  ทักษะการชักชวนลด ละ เลิกสารเสพติด 
 

พ 5.1  ม.1/2 
พ 5.1  ม.1/3
  
พ 5.4  ม.1/4 
  

-  ทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 
-  ฝกปฏิบัติ 
-  ใบงาน 
-  สัมภาษณ 
-  กิจกรรมกลุม 

20 ก.พ. 62 

6 สอบปลายภาค 20  
7 รวม 100  

 

  
        



รายวิชา พลศึกษา 2    รหัสวิชา พ 21104   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
จำนวน 0.5 หนวยกิต   เวลาเรียน 20 ช่ัวโมงเรียน/ภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2562 
ครูผูสอน นายชวิศ ลพพื้น   

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80:20 
___________________________________________________________________________________________ 
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู 

มาตรฐาน พ 3.1  เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม  และกีฬา 
มาตรฐานพ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจำอยางสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ

กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขงขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

 
ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 
1 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับวายน้ำ พ 3.1  ม.3/2 สอบปฏิบัติ 10 ในชั่วโมง 
2 การสรางความคุนเคยกับน้ำ พ 3.1  ม.3/2 สอบปฏิบัติ 10 ในชั่วโมง 
3 การลอยตัว พ 3.1  ม.3/2 สอบปฏิบัติ 20 ในชั่วโมง 
4 การวายน้ำทากบ พ 3.1  ม.3/2 สอบปฏิบัติ 20 ในชั่วโมง 
5 การวายน้ำทาผีเสื้อ พ 3.1  ม.3/2 สอบปฏิบัติ 20 ในชั่วโมง 
8 สอบปลายภาคเรียน  ปรนัย 40 ขอ 20  
 รวม 100  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิชา ดนตรี –นาฏศิลป  1   รหัสวิชา ศ 21102    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1

จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลาเรียน 40 ช่ัวโมงเรียน/ภาคเรียน   ภาคเรียนที่ 2/2562 

ครูผูสอน  1.  นายชวลิต  พิมพาทอง   2.   นายปฐวี  อินทวงษ 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80:20 

 
มาตรฐานท่ี ศ.2.1เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณ คุณคาดนตรีถายทอดความรูสึกมีความคิดตอดนตรีอยางอิสระ 

1. อาน เขียน รองโนตไทย และโนตสากล  
2. เปรียบเทียบเสยีงรอง และเสียงของเครื่องดนตรทีี่มาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน 
3. รองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงที่หลากหลายรูปแบบ 
4. จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรทีี่มาจากวัฒนธรรมตางๆ 
5. แสดงความคิดเห็นที่มีตออารมณของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะ และความดัง เบาแตกตางกัน 
6. เปรียบเทียบอารมณอารมณความรูสึก ในการฟงดนตรแีตละประเภท 
7. นำเสนอตัวอยางเพลงที่ตนเองชื่นชอบและอภิปรายลักษณะเดนที่ทำใหงานน้ันนาชื่นชม 
8. ใชเกณฑสำหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟง 
9. ใชและบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอยางระมัดระวังและรบัผิดชอบ 

มาตรฐานท่ี ศ.2.2เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเห็นคุณคาของดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญา

ไทยและสากล 

1. อธิบายบทบาทความสัมพันธและอิทธิพลของดนตรทีี่มีตอสังคมไทย 
2. ระบคุวามหลากหลายขององคประกอบดนตรีในวัฒนธรรมตางกัน 

มาตรฐาน ศ.3.1เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณ คุณคานาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชม 

และประยุกตใช ในชีวิตประจำวัน 

1.อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดัง ที่มีผลตอการโนมนาวอารมณหรือความคิดของผูชม 

2.ใชนาฏยศัพทหรือศัพททางการละคร ในการแสดง 

3.แสดงนาฏศิลปและละครในรูปแบบงาย ๆ 

4.ใชทักษะการทำงานเปนกลุม ในกระบวนการผลิตการแสดง 

5.ใชเกณฑงาย ๆ ที่ กําหนดใหในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชม โดยเนนเรื่องการใชเสียงการแสดงทา และการเคลื่อนไหว 

มาตรฐาน ศ.3.2 เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคาของนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิ

ปญญาไทยและสากล 

1.ระบปุจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป นาฏศิลปพื้นบาน ละครไทย และละครพื้นบาน 

2.บรรยายประเภทของละครไทยในแตละยุคสมยั 

ท่ี หนวยการเรียนรู ตัวชี้วด/ผลการเรียนรู วิธีเก็บคะแนน / ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 
1 หนวยที่ 1 ความรูพื้นฐานเก่ียวกับดนตรีไทย  

- การอานโนตและเขียนโนต 
- ยุคสมยัของดนตรีไทย 
- องคประกอบของดนตรีไทย 
- บทบาทความสัมพันธ และอิทธิพลของดนตรีที่มีตอ
สังคมไทย 
- ลักษณะของบทเพลงไทย 

ศ.2.1 ม.1/1,2 
ศ.2.2 ม.1/1,2 

 
ใบงาน 
ใบงาน 
ใบงาน 
ใบงาน 
ใบงาน 

 
5 

 

พ.ย. 

2 หนวยที่ 2 เคร่ืองดนตรีและวงดนตรีไทย 
- ประเภทของเคร่ืองดนตรีไทย 
- วงดนตรีไทย 

ศ.2.1 ม.1/2,4,9  
 รายงาน 

3 พ.ย. 

3 หนวยที่ 3 การขับรองและการบรรเลง 
- การขับรองเพลงไทยเบื้องตน 
- การปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทย 

ศ.2.1 ม.1/3 ปฏิบัติขับรอง 
  ปฏิบัติเคร่ืองดนตรี(ขลุย) 

15 ธ.ค. 

4 หนวยที่ 4 ความรูพื้นฐานเก่ียวกับเคร่ืองดนตรีสากล 
- ประวัติความเปนมาของดนตรีสากล 
- องคประกอบของดนตรีสากล 
- การอานโนตและเขียนโนตดนตรีสากล 

ศ.2.1 ม.1/1 
ศ.2.2 ม.1/2 

 
         ใบงาน / รายงาน 
         ใบงาน  
  ปฏิบัติ / ทดสอบเปนกลุม 

2 ธ.ค. 
 
 

ม.ค. 
5 หนวยที่ 5 เคร่ืองดนตรีและวงดนตรีสากล 

- ประเภทของเคร่ืองดนตรีและการดูแลรักษาเคร่ือง
ดนตรี 
- ประเภทของวงดนตรีสากล 

ศ.2.1 ม.1/4,9  
ใบงาน  

 

5 ม.ค. 



6 หนวยที่ 6 หลักการขับรองและการบรรเลงเพลงสากล 
- การขับรองเพลงสากล 
- การปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากล(Soprano  Recorder) 

ศ.2.1 ม.1/1,3,5,6,7,8  
 

ปฏิบัติ / ทดสอบเปนกลุม 

10          ก.พ. 

7 หนวยที่ 7 ความรูพื้นฐานนาฏศิลป 
-ภาษาทา นาฏยศัพทและการตีบท 

ศ3.1 ม1/2 ใบงาน 
ปฏิบัติทารำ 

5 พ.ย. 

8 หนวยที่ 8 รูปแบบการแสดงนาฏศิลป 
- การแสดงนาฏศิลป 
- ละครไทย 
- รำวงมาตรฐาน 

ศ3.1ม1/2,3 
ศ 3.2 ม1/1,2 

ใบงาน 
ปฏิบัติทารำ 

19 ธ.ค. 

9 หนวยที่ 9 ละครสรางสรรค ศ3.1 ม1/1,4,5 สังเกตตอบคำถาม 
 ใบงาน 

ปฎิบัติการแสดงละคร 
สังเกตการณจัดการแสดง 

16 ก.พ. 

10 สอบปลายภาค  แบบทดสอบ 20 ก.พ 
11 รวม  100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา ทัศนศิลป1   รหัสวิชา ศ 21101       ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

จำนวน 1.0  หนวยกิต   เวลาเรียน 40ช่ัวโมง/ภาคเรียน     ภาคเรียนที่ 2/2562 
ครูผูสอน 1.  ครูสุรีรัตน   ม่ันดี 

อัตราสวน ระหวางภาค 80 : ปลายภาค 20 
มาตรฐาน/ ผลการเรียนรู 
มาตรฐาน ศ.1.1สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการและความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคางานทศันศิลป ถายทอดความรูสึก 
ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชมและประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

1. บรรยายความแตกตางและความคลายคลึงกันของงานทศันศิลปและสิ่งแวดลอมโดยใชความรูเร่ืองทัศนธาตุ 
2. ระบุและบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศลิป โดยเนนความเปนเอกภาพ ความกลมกลืนและความสมดุล 
3. วาดภาพทัศนียภาพแสดงใหเห็นระยะไกลใกลเปน 3 มิติ 
4. รวบรวมงานปนหรือสื่อผสมมาสรางเปนเร่ืองราว 3 มิติ โดยเนนความเปนเอกภาพ ความกลมกลืนและการสื่อถึงเร่ืองราวของงาน 
5. ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณหรือกราฟกอ่ืนๆ ในการนำเสนอความคิดและขอมูล 
6. ประเมินงานทัศนศิลปหรือบรรยายถงึวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผูอ่ืนโดยใชเกณฑที่กำหนดให 

มาตรฐาน ศ.1.2 เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคางานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น         ภูมปิญญาไทยและสากล 

1. ระบุและบรรยายเก่ียวกับลักษณะรูปแบบงานทศันศิลปของชาติและของทองถิ่นตนเองจากอดีตถึงปจจุบัน 
2. ระบุและเปรียบเทียบงานทศันศิลปของภาคตางๆ ในประเทศไทย 
3. เปรียบเทยีบความแตกตางของจุดประสงคในการสรางสรรคงานทัศนศิลปของวัฒนธรรมไทยและสากล 

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1 
ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับศิลปะและการเรียน
การสอนศิลปะ 

ศ1.1 ม1/1,6 การรวมกิจกรรมในหองเรียน 
/การสรุปความคิดรวบยอด 

5 29 ต.ค. -    
9 พ.ย.61 

2 
ความรูพ้ืนฐานทางทัศนศิลป 

- ขอบขายของงานทัศนศิลป 
- ทัศนธาตุ 

ศ1.1 ม1/2,3,4,5 
-  การสรุปความคิดรวบยอด 
-  ศิลปะลายเสน 3 มิติ 
(คะแนนสอบกลางภาค) 

5 
20 

12 พ.ย. -  6 
ธ.ค.61 

3 
เทคนิคการสรางสรรคผลงานทัศนศิลป ศ1.1 ม1/1,2,3,4,5 การวาดภาพการตูนสื่ออารมณและ

ความรูสึก 
20 10 ธ.ค. -   

21 ธ.ค.61 

4 
ทัศนศิลปกับภูมิปญญาไทยและสากล ศ1.1 ม1/1ศ1.2 ม1/1,2,3 -  จิตรกรรมสมัยอียิปต 20 1 ม.ค. - 18 

ม.ค. 62 

5 
การบูรณาการงานทัศนศลิป ศ1.1 ม1/1ศ1.2 ม1/1,2,3 การรวมกิจกรรมในหองเรียน 

/การสรุปความคิดรวบยอด 
10 21ม.ค. -    

8 ก.พ. 62 

6 สอบปลายภาค 20  

7 รวม 100  

         

      

    

 

 

 

 

 



รายวิชา     การงานอาชีพ 1                            รหัสวิชา  ง 21101                          ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1                                                                                             

จำนวน     1.0   หนวยกิต         เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                    ภาคเรียนที่ 2/2562 

ครูผูสอน   นางสาวรุงอรุณ  รุนรา   

                                                  อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80 : 20 
 

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู 

ง 1.1 ม. 1/1  :    วิเคราะหขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน  

ง 1.1 ม. 1/2  :    ใชกระบวนการทำงานกลุมในการทำงานดวยความเสียสละ 

ง 1.1 ม. 1/3  :    ตัดสินใจแกปญหาการทำงานอยางมีเหตุผล 

ง 2.1 ม. 1/1  :     อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ                     

ง 2.1 ม. 1/2  :     มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ            

ง 2.1 ม. 1/3  :    เหน็ความสำคัญของการสรางอาชีพ             
 

 
 

4.  การวัดและประเมินผล         

หนวยการเรียนรู / เน้ือหา

โดยสังเขป 

ตัวช้ีวัด/ผลการจัดการ

เรียนรู 

วิธีการเก็บคะแนน / ภาระ

งาน 
คะแนน 

กำหนดสง 

วัน / เดือน / ป 

หนวยการเรียนรูที่  1  งานบาน 

        - การใชอุปกรณอำนวยความ

สะดวกในการทำงานบาน 

       - การจัดและตกแตงหอง 

ง 1.1 ม. 1/1 

ง 1.1 ม. 1/2 

ง 1.1 ม. 1/3   

 

วางแผน,ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 10 คะแนน 

 

พ.ย.  –  ธ.ค. 

 

หนวยการเรียนรูที่  2  อาหารและ

โภชนาการ 

        - การเตรียม  ประกอบ จัด  

ตกแตงบริการอาหาร 

 ง 1.1 ม. 1/1 

 ง 1.1 ม. 1/2 

 ง 1.1 ม. 1/3   

 

วางแผน,ปฏิบัติงาน 

 

 

 

10 คะแนน 

 

ธ.ค. 

หนวยการเรียนรูที่  3 งานประดิษฐ 

      - การประดิษฐของใช  ของ

ตกแตง จากวัสดุในทองถ่ิน 

 

 

 ง 1.1 ม. 1/1 

 ง 1.1 ม. 1.2  

 ง 1.1 ม. 1.3   

 

-ออกแบบชิ้นงานและ

วางแผนปฏิบัติงาน 

-ปฏิบัติงานตามข้ันตอนใน

การทำงาน 

 

10 คะแนน 

 

10 คะแนน 

 

ธ.ค.-  ม.ค. 

หนวยการเรียนรูที่  4  งานเกษตร      

 - การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

    

 - การจัดสวนในภาชนะ 

ง 1.1 ม. 1/1 

ง 1.1 ม. 1/2  

ง 1.1 ม. 1/3   

 

วางแผน,ปฏิบัติงาน 

 

วางแผน,ปฏิบัติงาน 

 

10 คะแนน 

 

10 คะแนน 

 

ม.ค. 

 

หนวยการเรียนรูที่  5  งานชาง 

     - การซอมแซม  อุปกรณและ

เครื่องมือ  เครื่องใช  ในบาน 

ง 1.1 ม. 1/1 

ง 1.1 ม. 1/2  

ง 1.1 ม. 1/3   

 

แผนภาพความคิด, 

ปฏิบัติงาน 

 

10 คะแนน 

 

ม.ค. 

หนวยการเรียนรูที่ 6  งานอาชีพ 

- กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ    

- เจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพ 

- ความสำคัญของการสรางอาชีพ 

ง 2.1 ม. 1/1 

ง 2.1 ม. 1/2           

ง 2.1 ม. 1/3   

 

แผนภาพความคิด 

 

10 คะแนน 

 

  ส.ค.-ก.พ 

สอบปลายภาค ง 1.1 ม. 1/1 

ง 2.1 ม. 1/1                      

ทดสอบ 20 คะแนน  

รวม   100 คะแนน  
 



 

รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2    รหัสวิชา อ 21102   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1
จำนวน  1.5 หนวยกิต   เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2562 
ครูผูสอน  1. ครูกนกพิชญ    สมสอน      2. ครูประสงค  พรหมเครือ 

1. ตัวช้ีวัด (รวม 19 ตัวช้ีวัด) 

มฐ ต1.1 ม. 1/2 – 4 มฐ ต1.2 ม. 1/1 – 5 มฐ ต1.3 ม. 1/1 – 3 มฐ ต2.1 ม. 1/1 - 3 
มฐ ต2.2 ม. 1/1 – 2 มฐ ต3.1 ม. 1/1   มฐ ต4.1 ม. 1/1   มฐ ต4.2 ม. 1/1 
2. กำหนดการสอน 
ท่ี หนวยการเรียนรู/ 

เนื้อหาโดยสังเขป 
ตัวช้ีวัด วิธีการเก็บคะแนน/ 

ภาระงาน 
คะแนน กำหนดสง ครูผูสอน 

1 Great animals! 
-Adverbs of 
frequency 
-Comparison 

ต1.1(2-4)  ต1.2(1,4,5) 
ต1.3(1-3)  ต2.1(1,3)  
ต2.2(1)     ต3.1(1)   
ต4.1(1)     ต4.2(1)     

- Describing animals 
-Worksheet: 
Comparison  

10 พ.ย. ครูกนกพิชญ 
ครูประสงค 

2 Weather & clothes 
-Seasons/months 
-Present simple/ 
Present continuous  

ต1.1(2- 4)  ต1.2(1,2,4,5) 
ต1.3(1-3)   ต2.1(1,3)  
ต3.1(1)      ต4.1(1)     

-Worksheet: 
Seasons/months 
-Present simple/ 
Present continuous 

10 ธ.ค. ครูกนกพิชญ 
ครูประสงค 

 สอบกลางภาค   20 11-17ธ.ค.  
3 Food 

-a/an/some/any 
-much/many/a lot 
of/a few/a little 
-will 

ต1.1(2- 4) ต1.2(1,3,4,5) 
ต1.3(1,2)  ต2.1(1-3)  
ต2.2(1,2)  ต3.1(1)   
ต4.1(1)     

-Worksheet:  
-a/an/some/any 
-much/many/a lot 
of/a few/a little 

20 ม.ค. ครูกนกพิชญ 
ครูประสงค 

4 Masters of Art 
-Past simple 
 

ต1.1(2-4)  ต1.2(1,4,5) 
ต1.3(1,2)  ต2.1(1,3)  
ต3.1(1)    ต4.1(1)     

-Worksheet: 
Past simple 

10 ก.พ. ครูกนกพิชญ 
ครูประสงค 

 สอบปลายภาค   30 14-21ก.พ.  
 รวม   100   

   
   
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระเพิ่มเติม 
 



รายวิชา หนาทีพ่ลเมือง 2   รหัสวิชา ส 21202    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
จำนวน 0.5 หนวยกิต      เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน   ภาคเรียนที่ 2/2562 
ครูผูสอน 1. นายนภวัต โฉมเกิด 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 90:10 

 

มาตรฐาน / ผลการเรียนรู 

1. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

2. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆและรูทันขาวสาร 

3. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอยูรวมกันอยางสันติและพึ่งพาซ่ึงกันและกัน 

4. มีสวนรวมและเสนอแนวทางการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี 

5. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด/ ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1  จุดเนนที่ 3 ความเปนพลเมืองดีใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

     1. การดำเนินชีวิตตามวิถี  

ประชาธิปไตย 

     2. การมีสวนรวมทางการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ขอ 1 
ขอ 2  

แบบฝก / กิจกรรม 
ชิ้นงาน/ การปฏิบัติ / การ
ประเมินตนเอง / บันทึกการ
เปนพลเมืองดี 

30 พฤศจิกายน 

2  จุดเนนที่ 4 ความปรองดองสมานฉันท 

 1. การอยูรวมกันในสังคมแหงความ    

     หลากหลาย 

 2. การจัดการความขัดแยงและสันติวิธี 

ขอ 3 
ขอ 4  

แบบฝก / กิจกรรม 
ชิ้นงาน/ การปฏิบัติ / การ
ประเมินตนเอง / บันทึกการ
เปนพลเมืองดี 

30 มกราคม 

3 จุดเนนที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง 
1. การมีวินัยในตนเอง 

การปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 ขอ 5 แบบฝก / กิจกรรม 
ชิ้นงาน/ การปฏิบัติ / การ
ประเมินตนเอง / บันทึกการ
เปนพลเมืองดี 

30 กุมภาพันธ 

สอบกลางภาค - - 
สอบปลายภาค 10 กุมภาพันธ 

รวม 100 - 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา ชีวิตพอเพียง   รหัสวิชา ส 21204    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

จำนวน 0.5 หนวยกิต  เวลาเรียน  20 ช่ัวโมงเรียน/ภาคเรียน   ภาคเรียนที่ 2/2562 

ครูผูสอน 1. ครูอรชา คงชาตรี   2. ครูวรรณิกา ธรรมลังกา 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70:30 

 
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู 

             ผลการเรียนรู 1  อธิบายแนวคิด หลักการ ความหมาย ความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   2 บอกแนวทางในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพยีงไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิต 

   3 เห็นคุณคาและปฏิบัติตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   4 สงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวตระหนักใน คุณคาหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไป ปฏบิัติในการดำเนินชีวิต 

   5 อธิบายและวิเคราะหโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการดำเนินชีวิตอยางพอเพียงและยัง

  

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู  วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1   หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ผลการเรียนรู 1,2 - สมุดความรู 
- แบบฝก ถอด

บทเรียน  หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

10 
  

 พ.ย.-ธ.ค. 62 

2 หนวยการเรียนรูท่ี  2 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
ในครอบครัว 
                      

ผลการเรียนรู 3,4 - ชิ้นงาน บันทึก
รายรับ-รายจาย 
การปลูกผัก เพาะ
เห็ด  

30 ธ.ค 62 

3 หนวยการเรียนรูท่ี  3 เรื่อง โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

ผลการเรียนรู 5 - ชิ้นงานสืบคน
ขอมูลโครงการ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ ท่ี
นักเรียนสนใจ 

 

10 ม.ค.- ก.พ. 63 

4 สอบกลางภาค 20 ธ.ค. 62 
5 สอบปลายภาค 30 ก.พ. 63 
 รวม 100  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2  รหัสวิชา ค  21202   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

จำนวน 1.0 หนวยกิต   เวลาเรียน 40 ช่ัวโมงเรียน/ภาคเรียน            ภาคเรียนที่ 2/2562 

ครูผูสอน 1. ครูกุหลาบ เทียบคุณ   2. ครูธรรศธฤต    ตนสกุลเดช   3. ครูสิทธิธรรม โพธิพันธุ  4. ครูณัฐภัทร  แกวสิมมา        

         อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 
 

 

ผลการเรียนรู 

     1. เขียนเลขโรมันแทนจำนวนตางๆ และอธิบายเก่ียวกับระบบเลขฐานสิบได 

     2. เขียนและแปลงตัวเลขเปนฐานตางๆได 

3. ใชความรูเก่ียวกับกราฟในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง 

4. ใชความรูเก่ียวกับความสัมพันธเชิงเสนในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง   

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 
1 จำนวนและตัวเลข 

–ระบบตัวเลขโรมัน 

–ระบบตัวเลขฐานสิบ 

–ระบบตัวเลขฐานหา 

–ระบบเลขฐานสอง 

–ระบบตัวเลขฐานสิบสอง 

–การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลขตาง ๆ 

 ขอ 1 – 2 แบบฝกหัด  
แบบทดสอบ 

20 ภายในวันท่ี 
23 ธ.ค. 62 

2 สมการเชิงเสนสองตัวแปร   
– กราฟของความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ 

– การนำไปใช 
– สมการเชิงเสนสองตัวแปร 
– ระบบพิกัดฉาก 
– ความสัมพันธเชิงเสนระหวาง 
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

ขอ 3 – 4 แบบฝกหัด  
แบบทดสอบ 

30 ภายในวันท่ี    
14 ก.พ. 63 

3 กลางภาค 20 ธ.ค. 62 
4 ปลายภาค 30 ก.พ. 63 

รวม 100  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา ภาษาจีนพาเพลิน2      รหัสวิชา จ21202        ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
จำนวน  -  หนวยกิต      เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที่ 2/2562 
ครูผูสอน  1.MissLuo Min            2.MissLu Yue 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 
 

ผลการเรียนรู 

1. อานออกเสียงคำศัพทและประโยคได 
2. เขาใจความหมายของคำศัพทและประโยคได 
3. พูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมหรือเร่ืองใกลตัวได 

 

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหา

โดยสังเขป 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

  
1 

สัตว  1,2,3 -สนทนาในชั้นเรียน 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

 9 พ.ย. 
2562 

  
2 

ผลไม   1,2,3 -พูดแนะนำเพ่ือน 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

 9 พ.ย - ธ.ค. 
2562 

  
3 

ประเทศ  1,2,3 -สนทนาในชั้นเรียน 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

 8 ธ.ค. 
2562 

  
4 

การบอกวันเวลา 1,2,3 -สนทนาในชั้นเรียน 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

 8 ม.ค. 
2563 

  
5 

การแนะนำตัวเอง 1,2,3 -สนทนาในชั้นเรียน 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

 8 ม.ค - ก.พ. 
2563 

6 สิ่งของในหองเรียนและ
ศิลปวัฒนธรรมจีน 

 1,2,3 -สนทนาในชั้นเรียน 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

 8 ก.พ. 
2563 

7 
 

20 ธ.ค.2562 
8 

 
30 ก.พ.2563  

รวม 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช่ือวิชา การโปรแกรมภาษาซี                           รหัสวิชา  ว 20217                        ช้ันมัธยมศึกษาปที่   1 

จำนวน   1.0   หนวยกิต                 เวลาเรียน    40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน               ภาคเรียนที่   2/2562 

ครูผูสอน  1. นางนภัสรา  อทุปา   

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค70 : 30 
 

ผลการเรียนรู 
1. อธิบายระบบการทำงานของคอมพิวเตอรได 
2. อธิบายหลักการแกปญหาและกระบวนการแกปญหาได 
3. วิเคราะหปญหาและจำลองความคิดโดยใชแนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแกปญหาได 
4. อธิบายหลักการเขียนอัลกอริทึมแบบผังงาน (Flowchart) สัญลักษณรูปแบบตางๆ และปฏิบัติการเขียนผังงานได 
5. อธิบายขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรได 
6. อธิบายประวัติความเปนมาของภาษาซีและเขาใจขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาซีได 
7. อธิบายโครงสรางของโปรแกรมภาษาซีไดพรอมทั้งปฏิบัติการเขยีนโปรแกรมภาษาซีตามโครงสรางอยางงายได 
8. อธิบายความหมายของตัวแปรและชนิดของขอมูลได 
9. กำหนดตัวแปรและรูปแบบการประกาศคาพรอมหลักการต้ังชื่อตัวแปรแตละชนิดได 
10. อธิบายและปฏบิัติการเขียนโปรแกรมโดยใชคำสั่ง printf() ในภาษาซีไดอยางถูกตองตามรูปแบบ 
11. อธิบายและปฏบิัติการเขียนโปรแกรมโดยใชคำสั่ง scanf() ในภาษาซีไดอยางถูกตองตามรูปแบบ 
12. อธิบายเคร่ืองหมายการดำเนินการ นิพจนและตัวดำเนินการในภาษาซีได 
13. ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมดวยภาษาซีและคำนวณทางคณิตศาสตรไดอยางถูกตองตามหลักการ 

14. เขยีนโปรแกรมที่มีโครงสรางการทำงานแบบมีทางเลือก(Selection Structures) ได 
15. เขยีนโปรแกรมที่มีโครงสรางการทำงานแบบวนซ้ำ (Loop) และเลือกใชคำสั่งไดอยางเหมาะสม 
16. ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมดวยภาษาซีเพื่อใชในการแกปญหาได 

 

ท่ี หนวยการเรียนรู / เนื้อหาโดยสังเขป ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 - 5 ใบงาน/ทดสอบหลังเรียน 8 พ.ย. 62 

 - หลักการทำงานของคอมพิวเตอรและกระบวนการแกปญหา     

 - หลักการเขียนโปรแกรมและผังงาน (Flowchart)     

2 รูจักภาษาซี 6 - 11 ใบงาน/ทดสอบหลังเรียน 19 พ.ย.– ธ.ค. 62 

 - ประวัติภาษาซี        - โครงสรางโปรแกรม     

 - ตัวแปรและชนิดของขอมูล    - การแสดงผลขอมูล     

 - การรับขอมูลจากแปนพิมพ     

3 นิพจนและตัวดำเนินการ 12 - 13 ใบงาน/ทดสอบหลังเรียน 5 ธ.ค. 62 

 - นิพจนและตัวดำเนินการ     

4 การทำงานแบบมีทางเลือก 14 ใบงาน/ทดสอบหลังเรียน 5 ธ.ค. 62 – ม.ค.

63  - ฟงกชั่น if ทางเลือกเดียว, สองทางเลือก, หลายทางเลือก    

5 การทำงานแบบวนซ้ำ 15 ใบงาน/ทดสอบหลังเรียน 5 ม.ค. 63 

 - ฟงกชัน for        - ฟงกชัน do_while     

 - ฟงกชัน while     

6 การแกปญหาดวยภาษาซี 16 ใบงาน/ทดสอบหลังเรียน 8 ก.พ. 63 

8 สอบกลางภาค 20 ธ.ค. 62 

9 สอบปลายภาค 30 ก.พ. 63 

 รวม 100  
 

   
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาเลือกเพิ่มเติม 1 รายวิชา 



รายวิชา วิทยาศาสตรกับความงาม   รหัสวิชา 20221      ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

จำนวน  1.0  หนวยกิต   เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน      ภาคเรียนที่ 2/2562 

ครูผูสอน นางสาววิลาวัลย  อมตพิทักษสกุล    

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค 80:20 

 

ผลการเรียนรู 

1) อธิบายความสำคัญของอาหารและปจจยัที่มีผลตอสุขภาพ 

2) อธิบายโครงสรางที่เก่ียวของกับความงาม ระบุปญหาและแนวทางแกไขปญหาความงามในวัยรุน 

3) สืบคนขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองสำอางและผลที่เกิดจากการใชเคร่ืองสำอางในชีวิตประจำวัน 

4) สำรวจและสืบคนขอมูลเก่ียวกับสมุนไพร ภูมิปญญาไทย และเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับความงามและสุขภาพ รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 
5) สำรวจและสืบคนขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองสำอางที่มีจำหนายในทองตลาด และนำความรูไปใชประโยชน 
6) แสดงพฤติกรรมที่สะทอนวามีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยม

ที่เหมาะสมที่เก่ียวกับความงาม 
 

ที่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1 
ความงามท่ีสมวัย 

 
1 - พฤติกรรมการแสดงออก 10 

ต.ค. – พ.ย.

61 

2 
โครงสรางรางกายท่ีเปนพ้ืนฐานความ

งาม 
2 -ใบงาน/สมุด 5 

ต.ค. – พ.ย.

61 

3 เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน 3 
- ชิ้นงานสรางสรรคความคิด

ผลิตภัณฑเครื่องสำอาง 

10 

 

ต.ค. – พ.ย.

61 

 สอบกลางภาค 1-3 - แบบทดสอบ 20 ธ.ค. 61 

4 
ภูมิปญญาไทยกับความงามและ

สุขภาพ 
4 

- แผนพับ 

- ชิ้นงานผลิตภัณฑความงาม

และสุขภาพ 

10 

20 

 

ม.ค. – ก.พ. 

61 

5 เครื่องสำอางในทองตลาด 5 
- ใบงาน/สมุด 

 

5 

 

ม.ค. – ก.พ. 

61 

 สอบปลายภาค 4-5 - แบบทดสอบ 20 ก.พ. 61 

 รวม   100  

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร   รหัสวิชา 20228      ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

จำนวน  1.0  หนวยกิต    เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน    ภาคเรียนที่ 2/2562 

ครูผูสอน นางสาววิลาวัลย  อมตพิทักษสกุล    

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค 70:30 

 

ผลการเรียนรู 

1) ต้ังคำถามจากสถานการณตาง ๆ ตามความสนใจ โดยมีประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจ ตรวจสอบ หรือศึกษาไดอยางครอบคลุม
และเชื่อถือได 

2) ออกแบบและวางแผนการสำรวจตรวจสอบ โดยมีการกำหนดและควบคุมตัวแปรตาง ๆ กำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ เลือกวิธีการสำรวจ
ตรวจสอบเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพทีไ่ดผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใชวัสดุและเคร่ืองมือที่เหมาะสม รวมถึงจัดทำเคาโครงของโครงงาน
วิทยาศาสตรได 

3) วิเคราะหและอธิบายผลการทดลองเชื่อมโยงกับกับสมมติฐาน และสถานการณในชีวิตประจำวันได 
4) ทำโครงงานวิทยาศาสตรตามความสนใจ โดยมีขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการแกปญหา และนำเสนอไดอยางเหมาะสม 
 

ที่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1 วิทยาศาสตรขับเคลื่อนโลก 1-4 
ปฏิบัติการทดลอง และใบ

งาน 
10 

ต.ค. – พ.ย.

61 

2 นักวิทยาศาสตรนอย 1-4 
ปฏิบัติการทดลอง และใบ

งาน 
10 

ต.ค. – พ.ย.

61 

3 เริ่มตนทำโครงงานอยางไร 1-4 
ปฏิบัติการทดลอง และใบ

งาน 
10 ธ.ค. 61 

4 
การวางแผนและออกแบบโครงงาน

วิทยาศาสตร 
1-4 

ปฏิบัติการทดลอง และใบ

งาน 
10 ธ.ค. 61 

5 
การเขียบเคาโครงของโครงงาน

วิทยาศาสตร 
1-4 

ปฏิบัติการทดลอง และใบ

งาน 

10 

 

ม.ค. – ก.พ. 

61 

6 การลงมือทำโครงงานวิทยาศาสตร 1-4 
ปฏิบัติการทดลอง และใบ

งาน 
10 

ม.ค. – ก.พ. 

61 

7 
การเขียนรายงานโครงงาน

วิทยาศาสตรและการนำเสนอ 
1-4 

ปฏิบัติการทดลอง และใบ

งาน 
10 

ม.ค. – ก.พ. 

61 

 สอบปลายภาค 1-4 - แบบทดสอบ 30 ก.พ. 61 

 รวม   100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิชา  ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2                     รหัสวิชา  อ 20202     ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

จำนวน 1.0 หนวยกิต                                   เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                  ภาคเรียนที่ 2/2562 

ครูผูสอน  1. นายธานี เขียดทอง  

อัตราสวน ระหวางภาค 70 : ปลายภาค 30 

ผลการเรียนรู 

1.  อานออกเสียงขอความบทสนทนาเร่ืองส้ัน ท่ีกำหนดใหไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง 
2.  อานจับใจความสำคัญ บอกรายละเอียดและบอกความหมายจากเร่ืองท่ีอานไดอยางถูกตอง 

3.  เขียนบอกขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดลอมใกลตัว โดยใชขอมูลจากการอาน 

    ไดถูกตองตามหลักไวยากรณ 
4.  เขียนสรุปเร่ือง หรือขอความส้ันๆจากเร่ืองท่ีอานไดอยางถูกตองตามหลักการสะกดคำ ไวยากรณและ 
     สำนวนทางภาษา 
5.  เขียนแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ และแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ ท่ีกำหนดให 
6.  ใชภาษาในการเขียนเพื่อขอและใหขอมูลอธิบายบรรยายเร่ืองราวตางๆในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม 
7.  แลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวัฒนธรรมจากเร่ืองท่ีอาน โดยเขียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง ไดอยางเหมาะสม 

 

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Mona Who?/ Borrowed Words ขอ 1,2,5,6 - แบบทดสอบ - พฤศจิกายน 
2 Growing Deserts/  ขอ 1,2,5,6, -ใบงาน 

-กิจกรรมกลุม 
-นำเสนอผลงาน 

 
10 

พฤศจิกายน 

3 13Animal Forecasters/ A fantastic 
Mind 

ขอ 1,2,4,5,6, -ใบงาน 
-กิจกรรมกลุม 
-นำเสนอผลงาน 
-แบบทดสอบ 

 
10 

 
พฤศจิกายน 

4 4. Seeing Red/Worth Collecting ขอ 1,2,5,6 -ใบงาน 
-แบบทดสอบ 

10 ธันวาคม 

5 15. Can’t Beat Them? Join Them/  ขอ 1,2,3,4,5,6 -ใบงาน 
-แบบสัมภาษณ 
-แบบประเมิน 
-การนำเสนอผลงาน 

10 ธันวาคม 

6 the Importance of Water  ขอ 1,2,3,4,5,6 -ใบงาน 
-กิจกรรมกลุม 
-แบบทดสอบ 

10 มกราคม 

7 Rich Dog ขอ 1,2,5,6,7 -ใบงาน 
-แบบประเมิน 
-แบบทดสอบ 

10 กุมภาพันธ 
 

8 Revision ขอ 1,2,3,4,5,6   กุมภาพันธ 
9 สอบกลางภาค ขอสอบอัตนัยและขอสอบปรนัย 20 ธันวาคม 
10 สอบปลายภาค ขอสอบปรนัย 30 กุมภาพันธ 
 รวม  100  
 
 
  
 
 

 



รายวิชา สมุนไพรกับความงาม  รหัสวิชา  ว 20202    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

จำนวน 1หนวยกิต   เวลาเรียน 40 ช่ัวโมงเรียน/ภาคเรียน   ภาคเรียนที่ 2/2562 

ครูผูสอน 1. นางสิทธิรัตน  อิสารพายหุ  

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค  70 : 30 
 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความสำคัญของอาหารและปจจัยที่มผีลตอสุขภาพ 

          2. อธิบายโครงสรางที่เก่ียวของกับความงาม ในวัยรุน 

          3. สืบคนขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองสำอางและผลที่เกิดจากการใชเคร่ืองสำอางในชีวิตประจำวัน 

          4. สำรวจและสืบคนขอมูลเก่ียวกับสมุนไพร  สรรพคณุที่เก่ียวกับความงาม 

          5. เทคโนโลยผีลิตภัณฑสมุนไพร ที่เก่ียวของกับความงามและสุขภาพ  รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด/ผล
การเรียนรู 

วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1 - มนุษยกับความงาม 
-ความงามตามธรรมชาติท่ีสมวัย 
-การดูแลรักษาความงามตามธรรมชาติ 
-โครงสรางรางกายท่ีเปนพ้ืนฐานความงาม 
-การจัดกลุมเครื่องสำอาง 
-เครื่องสำอางท่ีจำเปนในชีวิตประจำวัน 

1-3 - ชิ้นงาน 
- สมุด 
- สอบยอย 

25 พ.ย. 

2 สอบกลางภาค 20 ธ.ค 
3 -ภูมิปญญาไทยกับความงามและสุขภาพ 

-สมุนไพรไทยภูมิปญญาไทย 
-สรางคุณคาภูมิปญญาไทย 
-สรางสรรคเพ่ิมคุณคาผลิตภัณฑเกี่ยวกับความ
งาม 

4-5 -ชิ้นงาน 
- สมุด 
- สอบยอย 

25 
 

ม.ค. 

4 สอบปลายภาค 20 ก.พ. 
 รวม 100  

   

         
         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา การปลูกไมดอกไมประดับ     รหัสวิชา ง 20242    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

จำนวน 1.0 หนวยกิต   เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2562 

ครูผูสอน นางสาวรุงอรุณ  รุนรา 

     อัตราสวน ระหวาง 80:20 

 

ผลการจัดการเรียนรู 

 1.อธิบายเรื่องความสำคัญของไมดอกไมประดับได 

 2.เตรียมการกอนการผลิตไมดอกไมประดับได 

 3.มีความรู ความสามารถเรื่องการแรรูปผลผลิตไมดอกไมประดับ 

 4.บอกข้ันตอนการผลิตไมดอกไมประดับได 

 5.ปลูกไมดอกไมประดับบางชนิดได 

 6.เก็บเกี่ยวผลผลิตไมดอกไมประดับได 

 7.มีความรู  ความสามารถเรื่องการจำหนายไมดอกไมประดับ 

 8.เห็นคุณคาในอาชีพท่ีสุจริต 

 9.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค  และนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใชในชีวิตประจำวันได 

รวม 9 ผลการจัดการเรียนรู   

ที่ ช่ือหนวยการจัดการเรียนรู สาระสำคัญ เวลา 
ช่ัวโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ไมดอกไมประดับสิ่งสวยงาม ๑.ความสำคัญของไมดอกไมประดับ 
๒.ประเภทของไมดอกไมประดับ 

4 10 

2 การจัดการกอนการผลิต ๓.ความปลอดภัยในการทำงาน 
๔.เครื่องมืออุปกรณ 
๕.ประเภทไมดอกไมประดับท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
 

8 20 

3 การปลูกไมดอกไมประดับ ๖.ข้ันตอนการผลิตไมดอกไมประดับ 
๗.การเตรียมกอนการผลิตไมดอกไมประดับ 
๘.การปลูกไมดอกไมประดับ 

22 40 

4 การจัดการผลผลิต ๙.จัดการผลผลิตไดอยางเหมาะสม 
๑๐.บัญชีรายรับ-รายจาย 

6 10 

ทดสอบ  20 
รวม 40 100 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา มัคคุเทศกนอย   รหัสวิชา ง 20285    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

จำนวน 1.0 หนวยกิต   เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2562 

ครูผูสอน นางสาววัลยา ลาภจตุพร 

อัตราสวน ระหวางภาค 80: ปลายภาค 20 

 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความหมายและความเปนมาของการทองเท่ียวได 

2. ระบุประเภทของงานบริการทองเท่ียวได 

3. สามารถวิเคราะหงาน วางแผนการดำเนินงานตามแผน ประเมินและปรับปรุงการดำเนินงาน 

4. สามารถประสานงานจัดทำแผนการนำเท่ียวในสถานท่ีตาง ๆได 

5. สามารถเขียนขอความโฆษณาและประชาสัมพันธ 

6. สามารถคิดคำนวณคาใชจายและทำงบกำไร – ขาดทุนได 

7. เห็นคุณคาของการทำงาน มีความมุงมั่นทำงานจนสำเร็จ ทำงานอยางมีความสุข โดยยึดหลัก   

    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ท่ี หนวยการเรียนรู/
เนื้อหาโดยสังเขป 

ตัวช้ีวัด/ผล
การเรียนรู 

วิธีการประเมิน/
ภาระงาน 

คะแนน กำหนดสง 

1 ความรูเบ้ืองตน
เกี่ยวกับมัคคุเทศก 

1,7 ใบงานความรู
เบ้ืองตนเกี่ยวกับ
มัคคุเทศก 

10 พ.ย. 

2 อุตสาหกรรม
ทองเท่ียวและ
ลักษณะของธุรกิจ
ทองเท่ียว 

2,7 ใบงานอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวและ
ลักษณะของธุรกิจ
ทองเท่ียว 

20 ธ.ค. 

3 การจัดทำแผนการ
ทองเท่ียว 
 

2,3,4,6,7 วิดีโอแนะนำสถานท่ี
ทองเท่ียวความยาว 
10-15 นาที 

30 ม.ค. 

4 ออกแบบและ
ประชาสัมพันธ 
 

5,7 โปสเตอรทองเท่ียว 
ขนาด A4 

20 ก.พ. 

   สอบปลายภาค 20 มี.ค. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา งานดอกไมประดิษฐ    รหัสวิชา ง 20230       ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
จำนวน 1 หนวยกิต   เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  ภาคเรียนที่  2/2562 
ครูผูสอน 1. นางสาวพรกมล  ทานประสิทธ์ิ 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80:20 
 

ผลการเรียนรู 
1. รูจักวัสดุ  เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการประดิษฐดอกไมและวิธีบำรุงรักษาอยางถูกวิธี 
2. อธิบายหลักการ  วิธีการ  ขั้นตอนในการใชเคร่ืองมือเคร่ืองใชได 
3. อธิบายหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการประดิษฐดอกไมจากผาตาง ๆ ได 
4. นำเทคโนโลยีมาใชในการพฒันาชิ้นงานงานดอกไมประดิษฐได 
5. เขียนโครงงานดอกไมจากผาตาง ๆได 
6. รวบรวมขอมูลจากแหลงเรียนรู มาใชในการประดิษฐจากผาตาง ๆได 
7. บูรณาการงานดอกไมประดิษฐจากผาตาง ๆกับรายวิชาอ่ืนได 
8. จัดและออกแบบบรรจุภัณฑงานประดิษฐดอกไมจากผาได 
  - ประวัติความเปนมาของดอกไม 
  - รูปแบบการจัดดอกไม,ชิ้นงานที่มีดอกไมเปนสวนประกอบ 
9. มีทักษะในการคิด กำหนดราคา จัดจำหนาย การทำบัญชีรายรับรายจาย 
10. มุงมั่นในการทำงานรับผิดชอบ มีคานิยมที่ดี เห็นคณุคาในงานอาชีพสุจริต 

กำหนดการสอน 

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู วิธีประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 
1 วัสดุ เครื่องมือ เครื่องใชในการ

ประดิษฐดอกไม และวิธีการ
บำรุงรักษาอยางถูกวิธี 

1-9  -แบบประเมินการปฏิบัติจริงงานกลุม 
-ประเมินตามสภาพจริง 

10 
 

 
 

 
2 หลักการ วิธีการ ข้ันตอนการ

ประดิษฐดอกไมจากวัสดุตาง ๆ 
1-9 -ประเมินตามสภาพจริง 10  

 
3 เทคโนโลยีในการพัฒนาดอกไม

ประดิษฐ 
1-9 -ประเมินตามสภาพจริง 20  

 
4 โครงการออกแบบงานดอกไม

ประดิษฐจากวัสดุตาง ๆ 
1-9 -ประเมินตามสภาพจริง 10  

 
5 การออกแบบ และจัดทำบรรจุภัณฑ 

งานดอกไมประดิษฐ 
1-9 -ประเมินตามสภาพจริง 20  

6 การเพ่ิมมูลคาสินคางานดอกไม
ประดิษฐ 

1-9 -แบบปฏิบัติงานกลุม-แบบฝกกิจกรรม 10  

6 ปลายภาค 20  
 รวม 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา การปฐมพยาบาล    รหัสวิชา พ 20215                    ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1                                              

จำนวน  1.0 หนวยกิต     เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง  ภาคเรียนที่ 2/2562             

ครูผูสอน นางนงเยาว  ชูสิมา 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80 : 20 

ผลการเรียนรู 

 1.  สามารถทำการปฐมพยาบาลผูปวยจากสาเหตุตางๆ ได 

 2.  สารมารถเคลื่อนยายผูปวยไดอยางปลอดภัย 

 3.  สามารถดูแลตนเอง  ครอบครัว  และชุมชนใหปลอดภัย 

 4.  สามารถนำหลักการปฐมพยาบาลไปใชในชีวิตประจำวันได  

 
ที ่ หนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 
1 บาดแผลและการหาม

เลือด 
1-4 แบบทดสอบ,ปฏิบัติตาม

สถานการณท่ีกำหนด 
15 พ.ย. –ธ.ค. 

2 ภาวะเจ็บปวยฉุกเฉิน 1-4 แบบทดสอบ,ปฏิบัติตาม
สถานการณท่ีกำหนด 

10 ก.พ. 

3 การบาดเจ็บของ
กระดูก ขอ และการ
เคลื่อนยายผูบาดเจ็บ 

1-4 แบบทดสอบ,ปฏิบัติ 20 ม.ค. 

4 สารพิษและพิษจาก
สัตว 

1-4 แบบทดสอบ,รายงาน,ฝก
ปฏิบัติ 

10 ก.พ. 

5 การชวยชีวิตข้ัน
พ้ืนฐาน 

1-4 แบบทดสอบ,ฝกปฏิบัติ 15  

6 การปองกันอุบัติเหตุ
ในสถานศึกษาและ
ครอบครัว 

1-4 รายงาน,โครงงาน 10  

สอบปลายภาค 20 ก.พ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา ดนตรี - ขับรอง 2           รหัสวิชา  ศ 21204             ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

จำนวน 1.0 หนวยกิต           เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   ภาคเรียนที่ 2/2562 

ผูสอน  1. อรรถสิทธ์ิ มากเจริญ      

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค 80 : 20 

 

ผลการเรียนรู 

1. สามารถเขาใจเน้ือหาทฤษฎีดนตรีไทยเบื้องตน 

2. สามารถเขาใจเน้ือหาทฤษฎีขับรองเบื้องตน 

3. นำความรูจากทฤษฎีมาประยุกตใชในการปฏิบัติดนตรีและการขับรองไดอยางเหมาะสม 

4. นำความรูทางดานทฤษฎีดนตรีไทยและการขับรองมาสรางสรรคผลงานการบรรเลงดนตรีของตนเองได 

5. สรางเกณฑการประเมินคุณภาพและการบรรเลงดนตรีและการขับรองของตนเองและผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 

  

ที ่
หนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 
การเก็บคะแนน / ภาระงาน คะแนน 

กำหนดสง 

(ว/ด/ป) 

1 ทฤษฎีดนตรีไทยข้ึนพ้ืนฐาน 1-5 

สอบปฏิบัติ 

15 

สัปดาห

สุดทายของ

การเรียน 

2 ทฤษฎีขับรองข้ึนพ้ืนฐาน 1-5 15 

3 การประยุกตใชงาน 1-5 10 

4 การสรางสรรคผลงาน 1-5 30 

5 การประเมินคุณภาพ 1-5 10 

6 สอบปลายภาค 1-5 สอบ 20 นอกตาราง 

 รวม 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 



รายวิชา แนะแนว            ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
จำนวน -  หนวยกิต     เวลาเรียน 20 ช่ัวโมงเรียน/ภาคเรียน     ภาคเรียนที่ 2/2562 
ครูผูสอน 1. นางสาวณัฐกฤตา  วัฒนเขจร       
 

 

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู 
 1. ผูเรียนรูจัก เขาใจ เห็นคุณคาในตนเองและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

2. ผูเรียนรูจัก เขาใจ เห็นคุณคาของผูอ่ืน และปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยางเหมาะสม 
3. ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจแกปญหา และวางแผนดานการศึกษา 
4. ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจแกปญหา และวางแผนดานอาชีพ 

 5. ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจแกปญหา และวางแผนดานชีวิตและสังคม 
6. ผูเรียนมีทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด 
7. ผูเรียนมีทักษะการสื่อสาร และสรางสัมพันธภาพ 
8. ผูเรียนมีทักษะการปฏิบัติตนอยางเหมาะสม และปลอดภัยในเร่ืองเพศ 

 9. ผูเรียนมีทักษะการดำรงชีวิตอยางเปนประโยชนและปลอดภัย 
 

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน กำหนดสง 
1 ปฐมนิเทศ 

- ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนวและ 
จิตอาสาเพ่ือสาธารณะเริ่มตนท่ีตัวเรา 

 
 

2,3,4,7,9 

-แบบสำรวจ 
- สมุดบันทึกกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน 

เดือนพฤศจิกายน 
สัปดาหท่ี 4 
ของทุกเดือน 

2 
 

 ดานสวนตัวและสังคม 
- สำรวจตรวจความรูสึกนึกคิด 
- คิดอยางเสรีมีความหมาย 
- สิ่งดีมีในตนคนหาได 
- ตางตัว ตางใจ 
- เพ่ือนท่ีรูใจ 
-ปรับตัวดีไมมีปญหา 
-สรางสุขดวยรอยย้ิม 
-โรคยอดฮิต โรคติดเกม 
-รวมดวยชวยกันแกไขโรงเรียนของเรา 
-ภาคภูมิใจตนมีผลดีงาม 

1,2,5,6,7,8,9 

 
ใบงาน / แบบสำรวจ 

 
เดือนพฤศจิกายน 

–  
    เดือนธันวาคม 

3 ดานการศึกษา 
-ฉันก็เปนคนเกงได 
-จัดลำดับความสำคัญ 
-ครูท่ีมีอยูรอบกาย 
-ความรูอาจเรียนทันกันไดหมด 
-ทำอยางไรฉันจะเรียนไดดี 
-รักการอาน 

1,2,3,7 

 
ใบงาน / แบบสำรวจ 

 เดือนมกราคม 
- 

เดือนกุมภาพันธ 

4 ดานอาชีพ 
-งานแรกในชีวิต 
-ฝนใหไกลไปใหถึง 

1,,4,5,7,9 
 
ใบงาน / แบบสำรวจ เดือนกุมภาพันธ 

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 
 
          
 

 


