
 
 
 
 

แนวการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 
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 ้โรงเรียนสุรศักดิ ์มนตรี 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. ส่ือตางๆ 

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 

 

สิ่งท่ีประเมิณ 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% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     โครงสรางหลักสูตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา 
วิทย-
คณิต 

คณิต-
อังกฤษ 

อังกฤษ-
เยอรมัน 

อังกฤษ-
ฝรั่งเศส 

อังกฤษ-
จีน 

อังกฤษ-
ญี่ปุน 

ไทย-
สังคม 

    สาระพื้นฐาน               
1 ท31102 ภาษาไทย 2        
2 ค31102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2        
3 ส31103 สังคมศึกษา 2        
4 ส31104 ประวัติศาสตร 2        
5 พ1102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2        
6 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2        
7 ศ31102 นาฏศิลป        
8 ศ31101 ทัศนศิลป 1        
9 ง30102 การงานอาชีพ 2        
10 ว31102 วิทยาศาสตรพิ้นฐาน 2        
11 ว31103 การออกแบบและวิทยาการคำนวณ        
12 ว30161 โลก ดาราศาสตรและอวกาศพื้นฐาน1        
    สาระเพิ่มเติม        

13 ส31202 หนาท่ีพลเมือง 2        
14 จ30202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2        
15 อ30202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2        
16 ค31202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2        
17 ว30290 การออกแบบและเทคโนโลยี        
18 ว31202 ฟสิกส 2        
19 ว31222 เคมี 2        
20 ว31242 ขีววิทยา 1        
21 I30201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู        
22 ฝ31202 ภาษาฝรั่งเศส 2         
23 ย31202 ภาษาเยอรมัน 2        
24 จ31202 ภาษาจีน 2         
25 ญ31202 ภาษาญี่ปุน 2        
26 ท31202 ประวัติวรรณคดีไทย        
27 อ30232 การเขยีน 2        
28 อ30248 ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 2        
                   เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีก 1 รายวิชา 
29 ศ30235 การแตงหนา ม.4/7,8 ม.4/9,10 ม.4/11,12  
30 พ30222 เพศศึกษา ม.4/7,8 ม.4/9,10   
31 พ30214 วายน้ำ ม.4/7,8  ม.4/11,12  
32 ง30275 งานไฟฟาในบาน ม.4/7,8   ม.4/13 
33 พ30255 ตะกรอ  ม.4/9,10   
34 ง30226 คหกรรม    ม.4/13 
                     กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
35  กิจกรรมแนะแนว        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระพื้นฐาน 
 



รายวิชา  ภาษาไทย 2       รหัสวิชา  ท 31102    ช้ันมัธยมศึกษาปที่   4 
จำนวน   1.0   หนวยกิต       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน            ภาคเรียนที่   2 
ครูผูสอน  1. ครูจิราพร  รุงโรจนศรีบุญ  2. ครูธันยาภรณ  คอนคำ 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 

มาตรฐาน 
มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนำไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัย
รักการอาน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ  ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียน
รายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยาง
มีวิจารณญาณ และสรางสรรค 
มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ ภาษาและพลังของภาษา  
 ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไวเปนสมบัติของชาติ 
มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนำมาประยุกตใช
ในชีวิตจริง 
 

ที่ 
หนวยการเรียนรู / 
เน้ือหาโดยสังเขป 

ตัวช้ีวัด ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1 คำราชาศัพท ท 4.1 ม.4 – 6/3 แบบฝกหัด 5 พ.ย. 2562 

2 วรรณคดีเรื่อง ทุกขของชาวนาในบทกวี ท 5.1 ม.4 – 6/1,2 แบบฝกหัด 5 ธ.ค. 2562 

3 วรรณคดีเรื่อง มงคลสูตรคำฉันท ท 5.1 ม.4 – 6/6 ทองบทอาขยาน 5 กอนสอบกลางภาค 

4 การแตงคำประพันธ ท 4.1 ม.4 – 6/4 แตงอินทรวิเชียรฉันท 10 ธ.ค. 2562 

5 วรรณคดีเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ท 5.1 ม.4 – 6/1,2 Mind map 5 ม.ค. 2563 

6 หลักการสรางคำ ท 4.1 ม.4 – 6/2 แบบฝกหัด 5 ม.ค. 2563 

7 การเขียนรายงานการศึกษาคนควา ท 2.1 ม.4 – 6/6 รายงานสะทอนคุณคา
จากเรื่อง หัวใจชายหนุม 

10 ก.พ. 2563 
8 วรรณคดีเรื่อง หัวใจชายหนุม ท 5.1 ม.4 – 6/1,2 

9 การฟง การดู การพูด ท 3.1 ม.4 – 6/1,2,3 แบบฝกหัด 5 ก.พ. 2563 

 สอบกลางภาค (ปรนัย 45 ขอ อัตนัย 2 ขอ) 20 ธ.ค. 2562 
 สอบปลายภาค (ปรนัย 60 ขอ) 30 ก.พ. 2563 
 รวม 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชา  คณิตศาสตรพื้นฐาน 2               รหัสวิชา  ค31102             ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4          
จำนวน     1.0    หนวยกิต                    เวลาเรียน   40    ช่ัวโมง/ภาคเรียน   ภาคเรียนที่ 2          
ครูผูสอน 1. นางพัลภา   สุมิตรเหมาะ       2. นางนภสร   ยอดชาญ          3. นายกษมะ  นิจจันทรพันศรี                
            4. นางภัทรวดี   โพธิพันธ         5. นางสาวสมลักษณ  บุญบรรลุ  
        อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70:30 
 

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู 
 มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ  
สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช 
             ค 1.2 เขาใจและวิเคราะหรูปแบบ ความสัมพันธ ฟงกชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช  
 

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

ฟงกชันและกราฟของฟงกชัน (ฟงกชัน
เช ิงเส น ฟงก ช ันกำล ังสอง ฟงก ชัน
ข้ันบันไดฟงกชันเอกซโพเนนเชียล) 
 

ค 1.2 ม.5/1 - ทดสอบ/การรวม
กิจกรรม /แบบฝกทักษะ/ 
ชิ้นงาน  
   

30 
 
  

พ.ย.-ธ.ค.  
2561 
 
 

2 เลขยกกำลัง  
รากที ่ n ของจำนวนจริง เมื ่อ n เปน
จำนวนนับที่มากกวา ๑ เลขยกกำลงัที่มี
เลขชี้กำลังเปนจำนวนตรรกยะ 
 

ค 1.1 ม.5/1 - ทดสอบ/การรวม
กิจกรรม /แบบฝกทักษะ/ 
ชิ้นงาน  
 

20 
  
 

ม.ค.- ก.พ. 
2562 
 

3 สอบกลางภาค 20 ธ.ค. 2562 
4 สอบปลายภาค 30 ก.พ. 2562 
 รวม 100  

 

 

         

 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชา สังคมศึกษา 2   รหัสวิชา ส 31103    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
จำนวน  1  หนวยกิต     เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน   ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน  1. ครูเบญจพร  สินธุวงษ 2. ครูศจิดา  ฉายอรุณ 

     อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : ปลายภาค 30 
 

มาตรฐาน / ผลการเรียนรู 
มาตรฐาน ส 1.1 รูและเขาใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มี 

 ศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2  เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

ที่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด  วิธีการประเมิน/ 
ภาระงาน 

คะแนน กำหนดสง 

1 ประวัติและความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม.4-6/1,2,3, 
6,7,8,9 

- ใบงาน 
- ทดสอบยอย 

5 ภายในวันท่ี 
15 พ.ย. 61 

2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส 1.1 ม.4-6/4,5,6, 
10,11,13,15 

- ชิ้นงาน 10  ภายในเดือน
พฤศจิกายน 

3 
 

ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาดก 
 

ส 1.1 ม.4-6/14 - ชิ้นงาน 10 ภายในเดือน
ธันวาคม 

4 
 

หนาท่ีชาวพุทธและวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม.4-6/1,3 
ส1.2 ม.4-6/1,2, 
3,4 

- ใบงาน 
- ทดสอบยอย 
- ชิ้นงาน 

15 ภายในเดือน
ธันวาคม 

5 
 

การบริหารจิตและเจริญปญญา ส 1.1 ม.4-6/16, 
19,20 

- การนำเสนอ 
งานกลุม 

5 ภายในวันท่ี  
15 มค. 62 

6 สัมมนาพระพุทธศาสนา ส 1.1  
ม.4-6/5,9,12,22 
ส1.2 ม.4-6/5 

-ใบงาน 5 ภายในวันท่ี  
10 ก.พ. 62 

7 กลางภาค 20 ธ.ค. 62 
8 ปลายภาค 30 ก.พ. 62 
 รวม 100  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา ประวัติศาสตร  2                รหัสวิชา ส 31104   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
จำนวน  0.5  หนวยกิต                   เวลาเรียน 20  ช่ัวโมงภาคเรียน     ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน  1. ครูทิพวรรณ สุวัณณุสส 2. ครูเชาวลิต ปอมอาษา 3. ครูศจิดา  ฉายอรุณ 

     อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

   มาตรฐาน ส 4.3  เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย  มีความรัก ความภูมิใจ และธำรงความ
เปนไทย  
    ตัวช้ีวัด   1. วิเคราะหประเด็นสำคัญของประวัติศาสตรไทย 
       2. วิเคราะหความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริยตอชาติไทย 
                        4. วิเคราะหผลงานของบุคคลสำคัญท้ังชาวไทยและตางประเทศท่ีมีสวนสรางสรรควัฒนธรรมไทยและ
ประวัติศาสตรไทย 

ที่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน/
ภาระงาน 

คะแนน กำหนดสง 

1 กอราง สรางเมืองพระอินทร 
การสถาปนากรุงรัตนโกสินทรและทำนุบานเมืองในสมัย ร.1 

ส.4.3 ม.4-6/1,2,4            
 
      
 
 
1. แบบฝกหัด 
ประจำหนวยท่ี 

1-10 
 

2. กิจกรรมทัศน
ศึกษา 

เรียนรูแหลง
ประวัติศาสตร 

 
3. ใบงาน Time 

Line 
“รัตนโกสินทร” 

 
 
 
 
 

20 
 
 

20 
 
 

10 

 
 
 
 
 

ก.พ. 2563 
 
 

พ.ย. 2562 
 
 

ก.พ. 2563 

2 เรืองรองยุคทองกวีศิลป 
การสรางสรรคงานศิลปในสมัย ร.2 

ส.4.3 ม.4-6/1,2,4 

3 เงินทองเต็มทองพระคลัง 
เศรษฐกิจและการคาขายในสมัย ร.3 

ส.4.3 ม.4-6/1,2,4 

4 เบอรน่ี สูเบาวริ่ง 
ผลกระทบของสนธิสัญญาสำคัญท่ีสยามทำกับอังกฤษ ในสมัย ร.4 

ส.4.3 ม.4-6/1,2,4 

5 สรางรัฐชาติใหศิวิไลซ 
การปฏิรูปบานเมืองและการสรางรัฐชาติ ในสมัย ร.5 

ส.4.3 ม.4-6/1,2,4 

6 ไกลบาน 
วิเทโศบายในการเสด็จพระราชดำเนินเย่ียมมิตรประเทศในสมัยร.5 

ส.4.3 ม.4-6/1,2,4 

7 ทหารเสือพระปยะ 
ประวัติและผลงานสำคัญของเจาพระยาสุรศักด์ิมนตรี 

ส.4.3 ม.4-6/1,4 

8 มหาสงครามยุโรป 
การเขาไปมีสวนรวมกับสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ของสยามในสมัย ร.6 

ส.4.3 ม.4-6/1,2,4 

9 สยามเรเนซองส 
การพัฒนาบานเมืองและกระแสความนิยมตะวันตกในสมัย ร.6 

ส.4.3 ม.4-6/1,2,4 

10 อภิวฒันสยามในนามราษฎร 
ปจจัยและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัย ร.7 

ส.4.3 ม.4-6/1,4 

สอบกลางภาค 20    ธ.ค. 2562 
สอบปลายภาค 30    ก.พ. 2563 

รวม 100  
 

 

 

 

 



รายวิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา   รหัสวิชา พ31102            ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
จำนวน  0.5  หนวยกิต             เวลาเรียน  20 ช่ัวโมง/ภาค         ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน  นางสาวจุฬาพร  แกวพวง 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาค/ปลายภาค  80 : 20 
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด   

มาตรฐานการเรียนรูพ 4.1  เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การปองกัน โรค และการสรางเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

มาตรฐานการเรียนรู พ 5.1 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสีย่พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ/อุบัติเหตุ/การใชยา/สารเสพติดและความ
รุนแรง 

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

1 สุขภาพชุมชน พ 4.1    ม.4/6 ใบงาน 10 ในชั่วโมง 

2 ใสใจความปลอดภัย พ 4.1    ม.4/4  ใบงาน 10 ในชั่วโมง 

3 การใชยา พ 5.1    ม.4/1 ใบงาน 10 ในชั่วโมง 

4 สารเสพติดใหโทษ พ 5.1    ม.4/1 ใบงาน 20 ในชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา ภาษาอังกฤษ 2    รหัสวิชา อ 311012   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
จำนวน 1 หนวยกิต        เวลาเรียน 40 ช่ัวโมงเรียน/ภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 2              
ครูผูสอน 1. ครูเมตตา สารมานิตย 2. ครูดารณี มีสมบูรณ 3. ครูณัฐพล ถือธรรม 4. ครูธานี เขียดทอง 5. Mr. Tom 
        อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70:30 
 
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู 
มฐ ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ  และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  
มฐ ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็นอยางมี
ประสิทธิภาพ  
มฐ ต 1.3 นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูดและการเขียน 
มฐ ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใช ไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
มฐ ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย 
และนำมาใช 
อยางถูกตองและเหมาะสม 
มฐ ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู  
และ 
เปดโลกทัศนของตน 
มฐ ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มฐ ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคม
โลก                    

ที ่ หนวยการเรียนรู/
เน้ือหาโดยสังเขป 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1 Module 7  
You’ve got 
mail! 

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

1. เขียน email 
2. ใบงาน/แบบฝกหดั/สมุด  
3. สอบอาน 

8 12 – 16 พ.ย. 

2 Module 8 
Wishing 
Thinking 

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

1. ใบงาน/แบบฝกหดั/สมุด 
2. ชิ้นงาน (The wishes of each 
person) 
3. สอบการสนทนากับครูชาวตางชาติ 

8 26 – 30 พ.ย. 

3 Module 9 
Complaints, 
Complaints 

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

1. ใบงาน/แบบฝกหดั/สมุด  
2. ชิ้นงาน  
3. สอบการสนทนากับครูชาวตางชาติ 

7 11 – 14 ธ.ค. 

5 Module 10 I 
wonder what 
happened 

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

1. ชิ้นงาน (Explain what you think 
must have happened, might 
have happened and could have 
happened 
2. ใบงาน/แบบฝกหดั/สมุด 
3. สอบการสนทนากับครูชาวตางชาติ 
 

7 ปลายเดือน
ธันวา 



ที่ หนวยการเรียนรู/
เน้ือหาโดยสังเขป 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

6 Module 11  
If it hadn’t 
happened 

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

1. ใบงาน/แบบฝกหดั/สมุด  
2. ชิ้นงาน (Draw a cartoon by 
using should have or shouldn’t 
have – past participle.) 

7 14 ม.ค. – 18 
ม.ค. 

7 Module 12 
What they said 

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

1. ใบงาน/แบบฝกหดั/สมุด  
2. ชิ้นงาน (Use the newspaper to 
write reported speechs.) 
3. สอบการสนทนากับครูชาวตางชาติ 

8 28 ม.ค. – 1 
ก.พ. 

8 คุณลักษณะอันพึง
ประสงคของ
นักเรียน 
 

1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 2. ซื่อสัตย
สุจริต   3. มีวินัย4. ใฝเรียนรู 5. อยู
อยางพอเพียง 6. มุงมั่นในการ
ทำงาน 7. รักความเปนไทย 8. มีจิต
สาธารณะ 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียน 

5 ภาคเรียนท่ี 2 

9 สอบกลางภาค 20 ธ.ค. 62 

10 สอบปลายภาค 30 ก.พ. 63 
 รวม 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา นาฏศิลป            รหัสวิชา ศ 31102    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
จำนวน 0.5 หนวยกิต                                 เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                    ภาคเรียนที่2/2562 
ครูผูสอน นางสาววิไลลักษณ  เสมเถ่ือน 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80 : 20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู 

มาตรฐาน ศ ๓.๑ เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคานาฏศิลป ถายทอดความรูสึก 
ความคิดอยางอิสระ ชื่นชมและประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ ๓.๒       เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศลิป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคาของนาฏศิลปที่เปนมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นภูมิปญญาไทยและสากล 
 
ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1 วิวัฒนาการของนาฏศิลปการละครไทย ศ.3.1 1,5 
ศ.3.2 2,3 

แบบทดสอบ 20  
พฤศจิกายน 

61 

2  การแสดงนาฏศิลปไทยเพลงปลุกใจ ศ.3.1 1 สอบปฏิบัติ 20 ธันวาคม 61 

3  เพลงท่ีใชประกอบการแสดง ศ.3.1 1 สอบปฏิบัติ 10 มกราคา 61 

4  
ประเภทของการแสดงพ้ืนเมืองและนำเสนอ

ผลงานสรางสรรคแนวอนุรักษ 
ศ.3.1 1,6,7,8 
ศ.3.2 1,2,4 

นำเสนอผลงานแสดงแตละ
หอง 20 

กุมภาพันธ 
61 

5  พฤติกรรมดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ศ.3.1 1,6,7,8 
ศ.3.2 1,2,4 สังเกตทุกครั้งท่ีเรียน 10 มีนาคม 61 

7 รวมคะแนนระหวางภาค 80 มีนาคม 61 
8 สอบปลายภาค 20 มีนาคม 61 
9 รวม 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชา    ทัศนศิลป1      รหัสวิชา ศ31101           ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
จำนวน 0.5 หนวยกิต   เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน    ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน 1.นางสาวสุรีรัตน   ม่ันดี 

     อัตราสวน ระหวางภาค 80 : ปลายภาค 20 
มาตรฐาน / ผลการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ศ.1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการและความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคณุคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก 
ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชมและประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 1. วิเคราะหการใชทัศนธาตุ  และหลักการออกแบบ  ในการสื่อความหมายในรูปแบบตางๆ 
 2  บรรยายจุดประสงค และเน้ือหาของงานทัศนศิลป  โดยใชศัพททางทัศนศลิป 

3. วิเคราะหการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ และเทคนิคของศิลปนในการแสดงออกทางทัศนศิลป 
 4.  มีทักษะและเทคนิคในการใชวัสดุอุปกรณ และกระบวนการที่สูงขึ้นในการสรางงานทัศนศิลป 

5. สรางสรรคงานทศันศิลปดวยเทคโนโลยีตาง ๆ โดยเนนหลักการออกแบบและการจัดองคประกอบศิลป 
6. ออกแบบงานทศันศิลปไดเหมาะกับโอกาสและสถานที ่
7. วิเคราะหและอธิบายจุดมุงหมายของศิลปนในการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ  เทคนิคและเน้ือหา เพื่อสรางสรรคงานทศันศิลป 
8. ประเมินและวิจารณงานทัศนศิลป โดยใชทฤษฎีการวิจารณศิลปะ 
10. สรางสรรคงานทศันศิลปไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการ สรางงานของศิลปนที่ตนชื่นชอบ 

มาตรฐาน ศ.1.2 เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคางานทศันศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 

1. วิเคราะหและเปรียบเทยีบงานทศันศิลปในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก 
2. ระบุงานทัศนศิลปของศิลปนที่มีชื่อเสียง และบรรยายผลตอบรับของสังคม 
3. อภิปรายเก่ียวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหวางประเทศที่มีผลตองานทัศนศิลปในสังคม 

 

 

 

ท่ี หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1 

ประเภทของงานทัศนศิลป 
หลักการทัศนศลิป 

- ทัศนธาตุ,การจัดองคประกอบศิลป 
- การสื่อความหมายดวยงานทัศนศิลป 

ศ1.1 ม4-6/1,2,4,6 การวาดภาพจากการใชจุด 
 
การสรางสรรคงานทัศนศิลปจาก
เสน (คะแนนสอบกลางภาค) 

20 
 

20 

29 ต.ค. -  16 พ.ย.61 
 
16 พ.ย. - 7 ธ.ค. 61 

2 
การออกแบบ ศ1.1 ม4/4,5,6 การออกแบบสัญลักษณสื่อ

ความหมาย  
10 7 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61 

3 
การวิเคราะหและประเมินคุณคาของงานศิลปะ ศ1.1 ม4/7,8 กิจกรรมการวิจารณงานทัศนศิลป 5 24 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 61 

4 ยุคสมัยทัศนศิลปตะวันตกและตะวันออก 
ทัศนศิลปตะวันตกและตะวันออกและในประเทศไทย 

ศ1.2 ม4/1,2,3,10 การออกแบบโปสการดโดยใช
รูปแบบงานศิลปะยุค POP ART 

20 1 ม.ค. -  18 ม.ค. 62 

5 อิธิพลของวัฒนธรรมระหวางประเทศ ศ1.2 ม4/2,3 การรวมกิจกรรมในชั้นเรียน 5 21 ม.ค. - 8 ก.พ. 62 

6 สอบปลายภาค 20  

7 รวม 100  



รายวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2       รหัสวิชา ง30102                         ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
จำนวน 1.0 หนวยกิต   เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน      ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน  นางสาวญาณภัทร  แสงมุกดา 

อัตราสวน คะแนนระหวางภาคกับปลายภาค   80:20 

มาตรฐาน 
มาตรฐาน  ง 4.1  เขาใจ มีทักษะที่จำเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มคีุณธรรม ลัมีเจตคติที่ดีตอ 
                      อาชีพ 
              ม.4-6/1-4    รวม  4  ตัวชี้วัด 

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหา
โดยสังเขป 

ตัวช้ีวัด / ผลการ
เรียนรู 

วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนด
สง 

1 ธุรกิจในชีวิตประจำวัน ง 4.1  ม.4-6/1-4 ใบงาน 10 
พ.ค.- 
ส.ค. 

2 รูปแบบของธุรกิจ ง 4.1  ม.4-6/1-4 ใบงาน/รายงาน 10 
พ.ค.- 
ส.ค. 

3 การสงเสริมการขาย ง 4.1  ม.4-6/1-4 ใบงาน/แผนโฆษณา 30 พ.ค.- 
ส.ค. 

4 แผนธุรกิจ ง 4.1  ม.4-6/1-4 ใบงาน 10 
พ.ค.- 
ส.ค. 

5 การประกอบอาชีพ ง 4.1  ม.4-6/1-4 ใบงาน 10 
พ.ค.- 
ส.ค. 

6 จิตพิสัย ง 4.1  ม.4-6/1-4 การเขาเรียน/สมุด/จิต
อาสา 

10 พ.ค.- 
ส.ค. 

7 สอบปลายภาค ง 4.1  ม.4-6/1-4 ขอสอบ 20 ส.ค.- ก.ย. 

รวม 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน  2  รหัสวิชา ว 31102                ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

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

ครูผูสอน นางสาวอัมพร  ทัศนานุตริยะ 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค 70:30 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มาตรฐานตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู 
ว 1.2  เขาใจสมบัติของสิง่มีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมชีีวิต การลำเลียงสารผานเซลล ความสัมพันธของโครงสราง และหนาทีข่อง

ระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทำงานสัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาทีข่องอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธกัน รวมทั้งนำ
ความรูไปใชประโยชน 

ว 2.1  เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสมัพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหน่ียวระหวาง
อนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดการละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 

ที่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหา
โดยสังเขป 

มาตรฐาน
ตัวช้ีวัด 

วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1. ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ว 1.2 /1-7 -  ทดสอบยอย เรื่องเซลล 
- รายงานกลุมหนาชั้นเรียน 

- กิจกรรมนิทรรศการ
วิทยาศาสตร 

10 

10 

10 

พ.ย. 62 

พ.ย.-ธ.ค. 62 

ธ.ค.-ม.ค. 62 

2 ปฏิกิริยาเคมีและอัตราการ
เกิดปฏิกิริยา 

ว 2.1/20-23 -  รายงาน 3 หนวย  10 

10 

ธ.ค.62 

3 สารกัมมันตรังส ี ว 2.1/24-25 -สมุดจดบันทึก และ
แบบฝกหัด 

 
ม.ค.63 

 
สอบกลางภาค 20 ปลาย ธ.ค. 

62  
สอบปลายภาค 30 ปลาย ก.พ. 

63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา วิทยาการคำนวณและการออกแบบ รหัสวิชา ว31103           ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/7-13 
จำนวน 1.0 หนวยกิต   เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน 1. นางสาวจินตากรณ  อิ่มรัง   2. นายวีรยุทธคุมโภคา 
             อัตราสวน ระหวางภาค 70 : ปลายภาค 30 
มาตรฐาน / ผลการเรียนรู 

มาตรฐาน ว 4.1  เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใชความรูและทักษะ 
ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอ่ืน ๆ เพื่อแกปญหา หรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรคดวย กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และ สิ่งแวดลอม 

มาตรฐาน ว 4.2  เขาใจและใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ ใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู การทำงาน และการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมี จริยธรรม 

 

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

1 วิทยาการคำนวณ ว 4.2 ม.4/1 ใบงาน/ - Flowchart  
          - C Language 

25 พ.ย.-ธ.ค. 

2 เทคโนโลยี ว 4.1 ม.4/1 ใบงาน/กวาจะมีเทคโนโลยี 5 ม.ค. 
3 กระบวนการออกแบบ ว 4.1 ม.4/2-3 ใบงาน/แบบสำรวจการออกแบบ 10 ม.ค. 
4 ผลงานการออกแบบ ว 4.1 ม.4/4-5 ใบงาน/Model จากขยะ 10 ก.พ.  

สอบกลางภาค (ทฤษฎีและปฏิบัติ) 20 ธ.ค.  
สอบปลายภาค (ทฤษฎีและปฏิบัติ) 30 ก.พ.  

รวม 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชา โลก  ดาราศาสตรและอวกาศพื้นฐาน 1 รหัสวิชาว 30161             ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
จำนวน 0.5  หนวยกิต   เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน            ภาคเรียนที่  2/2562 
ครูผูสอน นางเรณู  พยุหเกียรติ 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค 70:30 
 

มาตรฐานการเรียนรู    
มาตรฐาน ว 3.2   เขาใจองคประกอบ  และความสัมพันธของระบบโลก  กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณี

พิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 
ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรู 
วิธีการประเมิน/ภาระ
งาน 

คะแนน กำหนด
สง 

1 บทท่ี 1 โครงสรางโลก ว 3.2 ม.4/1-3 - สอบยอย 10 พ.ย. 
2 บทท่ี 2 การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ว 3.2 ม.4/1-3 - Lab 10 ธ.ค 
3 สอบกลางภาค 20 ธ.ค 
4 บทท่ี 3 แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึ

นามิ 
ว 3.2 ม.4/4-6 - ใบกิจกรรม 

- ชิ้นงาน 
10 
10 

ม.ค. 

5 บทท่ี 4 ธรณีประวัติ ว 3.2 ม.4/4-6 - รายงาน 
- สมุด 

5 
5 

ก.พ. 

6 ปลายภาค 30 ก.พ. 
 

รวม 100 
 

 

 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระเพิ่มเติม 
 



รายวิชา หนาทีพ่ลเมือง 2   รหัสวิชา ส31202    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
จำนวน 0.5 หนวยกิต      เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน   ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน นางเบญจพร สินธุวงษ นางทิพวรรณ สุวรรณณุสส นางสาวศจิดา ฉายอรุณ วาที่รอยตรเีชาวลิต ปอมอาษา 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 90:10 

 

มาตรฐาน / ผลการเรียนรู 

1. เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอ่ืนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

2. ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 

3. มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกต้ังอยางมีวิจารณญาณ 

4. รูทันขาวสารและรูทันสื่อ 

5. คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพื้นฐานของขอมูล 

6. ยอมรับในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 

7. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติ และพึ่งพาซ่ึงกันและกัน 

8. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

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

1  จุดเนนที ่ 3 ความเปนพลเมืองดีใน

ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธ ิ ป ไ ต ย อ ั น มี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

     1. การดำเนินชีวิตตามวิถี  

ประชาธิปไตย 

     2. การมีสวนรวมทางการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ขอ 1 
ขอ 2 
ขอ 3  

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

30 พฤศจิกายน 

2  จุดเนนที่ 4 ความปรองดองสมานฉันท 

 1. การอยูรวมกันในสังคมแหงความ    

     หลากหลาย 

 2. การจัดการความขัดแยงและสันติวิธี 

ขอ 4 
ขอ 5 
ขอ 6 
ขอ7  

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

30 มกราคม 

3 จุดเนนที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง 
1. การมีวินัยในตนเอง 

การปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 ขอ 8 แบบฝก / กิจกรรม 
ชิ้นงาน/ การปฏิบัติ / การ
ประเมินตนเอง / บันทึกการ
เปนพลเมืองดี 

30 กุมภาพันธ 

สอบกลางภาค - - 
สอบปลายภาค 10 กุมภาพันธ 

รวม 100 - 
 

 
 



รายวิชา ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร2  รหัสวิชา จ30202        ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
จำนวน 0.5 หนวยกิต      เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน  MissLuo Min 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 
ผลการเรียนรู 

1. อานออกเสียงคำศัพทและประโยคได 
2. เขาใจความหมายของคำศัพทและประโยคได 
3. เขาใจโครงสรางไวยากรณงาย ๆ และสามารถนำมาพูดหรือตอบคำถามได 
4. เขาใจวัฒนธรรมตางๆ ของประเทศจีน 
5. เขียนคำศพัทดวยตัวอักษรจีนได 

 

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหา

โดยสังเขป 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

  
1 

การบอกสิ่งแวดลอมบริเวณ
โรงเรียน 

 1,2,3 -ทดสอบพูด 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

 9 พ.ย. 
2562 

  
2 

การบอกทิศทาง  1,2,3,5 -ทดสอบพูด 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

 9 พ.ย - ธ.ค. 
2562 

  
3 

การบอกความตองการ  1,2,3,5 -ทดสอบพูด 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

 8 ธ.ค. 
2562 

  
4 

การวางแผนกิจกรรมในแต
ละวัน 

1,2,3,5 -ทดสอบพูด 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

 8 ม.ค. 
2563 

  
5 

วันหยุด 1,2,3,5 -ทดสอบพูด 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

 8 ม.ค - ก.พ. 
2563 

6 การบอกวิชาเรียน ตาราง
เรียน และศิลปวัฒนธรรม
จีน 

1,2,3,4,5 -ทดสอบพูด 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

 8 ก.พ. 
2563 

7 
 

20 ธ.ค.2562 
8 

 
30 ก.พ.2563  

รวม 100 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชา ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2    รหัสวิชา อ 30202             ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
จำนวน 1  หนวยกิต    เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน              ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน 1.  ครูประภัสสร  ผพแดนนอก       2.  ครูวชันะ   กระจางจบ 

อัตราสวน ระหวางภาค70: ปลายภาค 30 
 

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู 
 มาตรฐาน ต 1.1 ม.4/1-4    มาตรฐาน ต 1.2 ม.4/1-5   มาตรฐาน ต 1.3 ม.4/1-3    

มาตรฐาน ต 2.1 ม.4/1, ต 2.1 ม.4/3   มาตรฐาน ต 2.2 ม.4/1-2   มาตรฐาน ต 3.1 ม.4/1 
 มาตรฐาน ต 4.1 ม.4/1   มาตรฐาน ต 4.2 ม.4/1  
 

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

  
1. 

 Striking it Rich ต 1.1(1), ต 1.2(1),  
ต 1.3(1) ต 2.1(1,3) 
ต 3.1(1) ต 4.1(1), 4.2(1) 

Worksheet 1 
- News week  
- Unit Test  

5  ต.ค.-พ.ย.
62 

  
2. 

 Killer Plants ต 1.1(1), ต 1.2(2),  
ต 1.3(2) ต 2.1(3) 
ต 3.1(1) ต 4.1(1), 4.2(1) 

Worksheet 2 
• News Report 
• Unit Test 

10 พ.ย.-ธ.ค.
62 

  
3. 

 Review ต 1.1(1-4)  ต 1.2 (1-5)   
ต 1.3 ม.4/1-3  
ต 2.1 (1,3)ต2.2ม.4/1-2  3.1 ม.
4/1  ต 4.1(1)  ต 4.2(1)  

 Worksheet 3  
(Vocabulary Review) 

• Vocabulary 
Extension 

10 พ.ย.-ธ.ค.
62 

 4
.   

 The Night Sky ต 1.1(1), ต 1.2(1),  
ต 1.3(1) ต 2.1(1,3) 
ต 3.1(1) ต 4.1(1), 4.2(1) 

 Worksheet 4  
• Using affect 

and effect 
• Unit Test 

10 ม.ค.63 

  
5.  

 The Olympics ต 1.1(1), ต 1.2(1),  
ต 1.3(1) ต 2.1(1,3) 
ต 3.1(1) ต 4.1(1), 4.2(1) 

 Group Work 
• Presentation 
• Unit Test 

10 ม.ค.63 

  
6.  

 Review ต 1.1(1-4)  ต 1.2(1-5)   
ต 1.3 ม.4/1-3    
ต 2.1(1) ต 2.1(3)  ต 2.2(1-2)   
ต 3.1(1) ต 4.1(1) ต 4.2(1) 

 Worksheet 5 
(Vocabulary Review) 
(Reading -
Comprehension) 

5 ม.ค.-ก.พ.
63 

 
สอบกลางภาค 20 ธ.ค. 61  
สอบปลายภาค 30 ก.พ. 62  

รวม 100 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายวิชา  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2               รหัสวิชา  ค31202             ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4          
จำนวน     1.5    หนวยกิต                    เวลาเรียน   60    ช่ัวโมง/ภาคเรียน   ภาคเรียนที่ 2          
ครูผูสอน 1. นางพัลภา   สุมิตรเหมาะ       2. นางนภสร   ยอดชาญ          3. นายกษมะ  นิจจันทรพันศรี      
        อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70:30 
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู 
 1. หาผลลพัธของการบวก การลบ การคูณ การหารฟงกชัน หาฟงกชันประกอบและฟงกชันผกผัน  
 2. ใชสมบัติของฟงกชันในแกปญหา 
 3. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับเรขาคณิตวิเคราะหในการแกปญหา 

 
ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 
1 ฟงกชัน ความสัมพันธ การบวก การลบ 

การค ูณ การหารฟ งก ช ัน ฟ  งก ชัน
ประกอบ  ฟงกชันผกผัน  
 

 
1-2 

- ทดสอบ/การรวม
กิจกรรม /แบบฝกทักษะ/ 
ชิ้นงาน  
 

20 
 
  

พ.ย.-ธ.ค.  
2561 
 

2 ความรู เบื ้องตนเกี ่ยวกับเรขาคณิต
วิเคราะหวิเคราะห 
จุดและเสนตรง  

 
3 

- ทดสอบ/การรวม
กิจกรรม /แบบฝกทักษะ/ 
ชิ้นงาน  
 

15 
 

ม.ค.- ก.พ. 
2562 
 

3 ภาคตัดกรวย 
วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอรโบลา 
 

 
3 

- ทดสอบ/การรวม
กิจกรรม /แบบฝกทักษะ/ 
ชิ้นงาน  

15 
 

ก.พ. 2562 
 

4 สอบกลางภาค 20 ธ.ค. 2562 
5 สอบปลายภาค 30 ก.พ. 2562 
 รวม 100  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี  รหัสวิชา ว30290           ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/1-7 
จำนวน 1.0 หนวยกิต   เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 
ครูผูสอน 1. นางสาวจินตากรณ  อิ่มรัง 
             อัตราสวน ระหวางภาค 70 : ปลายภาค 30 

ผลการเรียนรู 

1. บอกความหมายและความสำคัญของการออกแบบได 

2. บอกประโยชนและบอกความหมายเลือกใชซอฟตแวรในการออกแบบได 

3. บอกความหมายและประโยชนของโปรแกรม Sketch up ได 

4. อธิบายสวนประกอบตาง ๆ ของโปรแกรม Sketch up ได 

5. อธิบายและใชเครื่องมือพ้ืนฐานของโปรแกรม Sketch up ได 

6. บอกข้ันตอนการสรางโมเดลดวยชุดเครื่องมือตาง ๆ บนโปรแกรม Sketch up ได 

7. สรางชิ้นงานโมเดลดวยโปรแกรม Sketch up ได 

8. อธิบายหลักการทำงานของมุมมองการออกแบบ perspective ได 

9. นำเสนอชิ้นงานโมเดลในรูปแบบตาง ๆ ได 

10. มีจริยธรรมและความปลอดภัยในการใชคอมพิวเตอรได 

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหา
โดยสังเขป 

ตัวช้ีวัด / ผลการ
เรียนรู 

วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1 เตรียมพรอม 1-3 ใบงาน/ยอนอดีต (ทำของเลน) 5 พ.ย. 
2 รูปทรงสรางสรรค 4-5 ใบงาน/ภูมิทัศนหนา ร.ร. 10 พ.ย. 

3 My Home 6-7 ใบงาน/บานของฉัน 15 ธ.ค. 

   สอบกลางภาค (ทฤษฎีและปฏิบัติ) 20 ธ.ค. 

4 ภาพ 3 มิติ 8 ใบงาน/วาดภาพ perspective 5 ม.ค. 

5 กลองเปลี่ยนรูป 9-10 ใบงาน/Model ยานพาหนะ 15 ก.พ. 

   สอบปลายภาค (ทฤษฎีและปฏิบัติ) 30 มี.ค. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา  ฟสิกส 2                            รหัสวิชา  ว 31202                        ช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 

จำนวน  2.0  หนวยการเรียน               เวลาเรียน  80 คาบ / ภาคเรียน                    ภาคเรียนที่  2 /2562 

ครูผูสอน 1.  นายนิติรุจน   วุฒิไพบูลยเดช 2.  นายจักรพงค  มงคลแกว        3. นายภาณุมาศ  สีน้ำเงิน 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนตและผลรวมของโมเมนตที่มีตอการหมุน แรงคูควบและผลของแรงคูควบที่มีตอสมดุลของ
วัตถุ เขียนแผนภาพของแรงที่กระทำตอวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยูในสมดุลกล และคำนวณปริมาณตางๆ ที่เก่ียวของรวมทั้งทดลอง
และอธิบายสมดุลของแรงสามแรง 

2. สังเกตและอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อแรงที่กระทำตอวัตถุผานศูนยกลางมวลของวัตถุและผลของศูนยถวงที่มีตอ
เสถียรภาพของวัตถุ 

3. วิเคราะห และคำนวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพื้นที่ใตกราฟความสัมพันธระหวางแรงกับตำแหนง รวมทั้งอธิบาย
และคำนวณกำลังเฉลี่ย 

4. อธิบายและคำนวณพลังงานจลน พลังงานศ ักย  พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ ระหว างงานกับพลังงาน
จลน  ความสัมพันธระหวางงานกับพลังงานศักยโนมถวง ความสัมพันธระหวางขนาดของแรงที่ใชดึงสปริงกับระยะที่สปริงยืด
ออกและความสัมพันธระหวางงานกับพลังงานศักยยืดหยุน รวมทั้งอธิบาย ความสัมพันธระหวางงานของแรงลัพธกับพลังงาน
จลน  และคำนวณงานที่เกิดขึ้นจากแรงลัพธ 

5. อธิบายกฎการอนุรักษพลังงานกลรวมทั้งวิเคราะห และคำนวณปริมาณตาง ๆ ที ่เกี ่ยวของกับการเคลื่อนที่ของวัตถุใน
สถานการณตาง ๆ โดยใชกฎการอนุรักษพลังงานกล 

6. อธิบายการทำงาน ประสิทธิภาพ และการไดเปรียบเชิงกลของเคร่ืองกลอยางงายบางชนิด โดยใชความรูเร่ืองงานและสมดุลกล
รวมทั้งคำนวณประสิทธิภาพและการไดเปรียบเชิงกล 

7. อธิบายและคำนวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพื้นที่ใตกราฟความสัมพันธระหวางแรงลัพธกับเวลา รวมทั้ง
อธิบายความสัมพันธระหวางแรงดลกับโมเมนตัม 

8. ทดลอง อธิบายและคำนวณปริมาณตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติทั้งแบบยืดหยุน ไมยืดหยุน  และการดีดตัว
แยกจากกันในหน่ึงมิติซ่ึงเปนไปตามกฎการอนุรักษโมเมนตัม 

9. ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวาง ทอรก โมเมนต ความเฉื่อย และคำนวณปริมาณตางๆที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่
แบบหมุน 

 

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด วิธีการเก็บคะแนน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1 - สมดุลกล  1-2 การทดลอง 

ใบงาน/แบบฝกทักษะ 

10 

10 

พ.ย. 
พ.ย. 

2 - งานและพลังงาน 

- การชนและโมเมนตัม 

- การเคลื่อนท่ีแบบหมุน 

3-9 การทดลอง 

ใบงาน/แบบฝกทักษะ 

แบบทดสอบ 

10 

10 

10 

ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 

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

รวม 100 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายวิชา เคมี 2    รหัสวิชา ว 31222                ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

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

ครูผูสอน 1. นางธัญรัศม์ิ   จิตรจรัสพร   2. นางสาวพัชรินทร    แสนสุข 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค 70:30 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการเรียนรู 
1. แปลความหมายสัญลักษณในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมบีางชนิด 
2. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวของกับมวลสาร 
3. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวของกับความเขมขนของสารละลาย 
4. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวของกับปริมาตรแกส 
5. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน 
6. ระบุสารกำหนดปริมาณและคำนวณปริมาณสารตาง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี 
7. คำนวณผลไดรอยละของผลิตภณัฑในปฏิกิริยาเคม ี
8. บอกและอธิบายขอปฏิบัติเบื้องตน และปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการทำปฏิบัติการเคมี เพื่อใหมีความปลอดภัยทั้งตอตนเอง 

ผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม และเสนอแนวทางแกไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
9. เลือกและใชอุปกรณหรือเคร่ืองมือในการทำปฏิบัติการ และการวัดปริมาณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
10. นำเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 
11. ระบุหนวยวัดปริมาณตางๆ ของสารและเปลี่ยนหนวยวัดใหเปนหนวยระบบเอสไอดวยการใชแฟกเตอรเปลี่ยนหนวย 
12. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และคำนวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล และมวลสูตร 
13. อธิบายและคำนวณปริมาณความสัมพันธของโมล จำนวน อนุภาค มวล และปริมาตรของแกสที่ STP 
14. คำนวณอัตราสวนโดยมวลของธาตุองคประกอบของสารประกอบตามกฏสัดสวนคงที ่
15. คำนวณสูตรอยางงายและสูตรโมเลกุลของสาร 
16. คำนวณความเขมขนของสารละลายในหนวยตาง ๆ 
17. อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลายใหมีความเขมขนในหนวยโมลาริตี และปริมาตรสารละลายตามที่กำหนด 
18. เปรียบเทียบและคำนวณจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธ์ิ 

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ผลการ
เรียนรู 

วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1. ปริมาณสารสัมพันธ 1 

(มวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล  มวล 
ปริมาตรแกสท่ีSTP. 

1-13 -  ทดสอบยอย 

- ปฏิบัติการและรายงานการ
ทดลอง 

- กิจกรรมนิทรรศการ
วิทยาศาสตร 

10 

10 

10 

ธ.ค. 62 

พ.ย.-ธ.ค. 62 

ธ.ค.-ม.ค. 62 

2 ความเขมขนและสมบัติคอลลิเกตีฟ 14-18 -  ทดสอบยอย 

- ปฏิบัติการและรายงานการ
ทดลอง 

10 

10 

ม.ค.-ก.พ. 63 

ม.ค.-ก.พ. 63 

 
สอบกลางภาค 20 ปลาย ธ.ค. 62 

 
สอบปลายภาค 30 ปลาย ก.พ. 63 

 รวม 100  

 

 
 

 
 
 



รายวิชา ชีววทิยา 1    รหัสวิชา ว 31242   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

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

ครูผูสอน 1. นางพรปวีณ กาสา     2. นางสาวปาริชาติ ฮวดยิ่ง 
        อัตราสวนคะแนนระหวางปลายภาค 70 : 30 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว 1.2  เขาใจสมบัติของสิ่งมชีีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผานเซลล ความสัมพันธของโครงสราง และ
หนาที่ของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทำงานสัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพชืที่ทำงานสัมพันธกัน 
รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 
 มาตรฐาน ว 1.3  เขาใจกระบวนการและความสำคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรมที่มีผลตอสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

ท่ี หนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน /ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 
1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต 1 - 2 -การจดบันทึกในสมุด 

-ใบงาน/แบบฝกหัด 
-สมุดคำศัพท 
-ทดสอบยอย 
-ปฏิบัติการทางชีววิทยา 
-โครงงานชีววิทยา 

10 พ.ย. 

2 เคมีที่เปนพื้นฐานของสิง่มีชีวิต 3 - 9 -การจดบันทึกในสมุด 
-ใบงาน/แบบฝกหัด 
-สมุดคำศัพท 
-ทดสอบยอย 
-ปฏิบัติการทางชีววิทยา 

10 พ.ย. – ธ.ค. 

3 เซลลของสิ่งมีชีวิต 10 -18 -การจดบันทึกในสมุด 
-ใบงาน/แบบฝกหัด 
-สมุดคำศัพท 
-ทดสอบยอย 
-ปฏิบัติการทางชีววิทยา 

10 ธ.ค. 

4 ระบบยอยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล 19 - 22 -การจดบันทึกในสมุด 
-ใบงาน/แบบฝกหัด 
-สมุดคำศัพท 
-ทดสอบยอย 
-ปฏิบัติการทางชีววิทยา 

10 ม.ค. 

5 การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว  23 - 26 -การจดบันทึกในสมุด 
-ใบงาน/แบบฝกหัด 
-สมุดคำศัพท 
-ทดสอบยอย 
-ปฏิบัติการทางชีววิทยา 

10 ก.พ. 

6 กลางภาค 20 
 

7 ปลายภาค 30 
 

รวม 100 
 

  
 
 

 

 
 
 



รายวิชา การศึกษาคนควาและสรางองคความรู         รหัสวิชา I30201            ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

จำนวน 1 หนวยกิต              เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 

ครูผูสอน นางสาวสิริพร  ยศธนวรกุล 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80 : 20 

ผลการเรียนรู 
 1. ต้ังประเด็นปญหาจากสถานการณปจจุบันและสังคมโลก 
 2. ต้ังสมมติฐานและใหเหตุผลที่สนับสนุนหรือโตแยงประเด็นความรูโดยใชความรู จากสาขาวิชาตาง ๆ และมีทฤษฎีรองรับ 
 3. ออกแบบ วางแผน ใชกระบวนการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. ศึกษา คนควา แสวงหาความรูเก่ียวกับประเด็นที่เลือกจากแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
 5. ตรวจสอบความนาเชื่อถือของแหลงที่มาของขอมูล 
 6. สังเคราะห สรุปองคความรูดวยกระบวนการกลุม 
 7. เสนอแนวคิด การแกปญหาอยางเปนระบบดวยองคความรูจากการคนพบ 

 

ที ่ หนวย
การ

เรียนรู 

ผลการเรียนรู วิธีประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1 ปนปญหา 1. ต้ังประเด็นปญหาจากสถานการณปจจุบัน
และสังคมโลก 

2. ต้ังสมมติฐานและใหเหตุผลท่ีสนับสนุนหรือ
โตแยงประเด็นความรูโดยใชความรูจาก
สาขาวิชาตางๆ และมีทฤษฎีรองรับ 

3. ออกแบบ วางแผน 
ใชกระบวนการรวบรวมขอมูล 

- ใบงาน 

- ออกแบบวางแผนการ
การทำรายงาน
การศึกษาคนควา  

30  ภายในเดือน
พฤศจิกายน 61 
 

2 ปน
แนวคิด 

4. ศึกษา คนควา แสวงหาความรูเกี่ยวกับ
ประเด็นท่ีเลือกจากแหลงเรียนรูท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

5. ตรวจสอบความนาเชื่อถือของแหลงท่ีมา
ของขอมูล 

- ใบงาน 

- จัดทำรายงาน
การศึกษาคนควา  

30  ธันวาคม 61- 
มกราคม 62  

3 ปนองค
ความรู 

6. สังเคราะห สรุปองคความรูดวย
กระบวนการกลุม 

7.  เสนอแนวคิด การแกปญหาอยางเปน
ระบบดวยองคความรู 

- รูปเลมรายงาน 

- นำเสนอองคความรู 
ดวยสื่อ 

20 กุมภาพันธ 62 

4 สอบปลายภาค 20 กุมภาพันธ 62 
 

รวม 100 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 2                                 รหัสวิชา ฝ 31202              ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
จำนวน 3.0 หนวยกิต                           เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง/ภาคเรียน    ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน 1.นางสาวพัชรินทร  เสี่ยงเทียน       2. นายศุภเกียรต์ิ  เตชะ    
                                                อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค  70 : 30 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการเรียนรู 
     1.   อานออกเสียงคำ กลุมคำ ประโยค ขอความ นิทาน และบทความสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน 
                 2.   จับใจความสำคัญและตอบคำ ถามจากการฟงและอานบทสนทนา นิทานงายๆ เร่ืองสั้นๆและเร่ืองเลา 
                 3.   สนทนาและเขียนโตตอบเก่ียวกับตนเอง เร่ืองตางๆ ใกลตัว สถานการณในชีวิตประจำวันและประสบการณ และสื่อสารอยางตอเน่ืองและเหมาะสม 
                 4.   ใชภาษา น้ำเสียงและกิริยาทาทางอยางสภุาพเหมาะสมกับระดับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมฝร่ังเศส 

5.   ใหขอมูลเก่ียวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเปนอยูงายๆ ของชาวฝร่ังเศส  

ที่ 
หนวยการเรียนรู / 
เน้ือหาโดยสังเขป 

 
ผลการ
เรียนรู 

วิธีการเก็บคะแนน / ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1.  La fête d’anniversaire ขอ 1,3 การรวมกิจกรรม/ใบงาน/แบบฝกทักษะ/ทดสอบหลงัเรียน 10 พ.ย 
2. Comment organiser les 

fêtes 
ขอ 1,2 การรวมกิจกรรม/ใบงาน/แบบฝกทักษะ/ทดสอบหลงัเรียน 10 ธ.ค 

3. La fête en France et en 
Thaïlande 

ขอ 1,5 เก็บคะแนนตามสภาพจริงและชิ้นงาน   10 ธ.ค 

4. Ma famille ขอ 1,3 แสดงบทบาทสมมุติ การรวมกิจกรรม/ใบงาน/แบบฝก
ทักษะ/ทดสอบหลังเรียน 

10 ม.ค 

5.   Les animaux ขอ 1,4 การรวมกิจกรรม/ใบงาน/แบบฝกทักษะ/ทดสอบหลงัเรียน 10 ม.ค  
สอบปลายภาค 30 ก.พ  
สอบกลางภาค 20 ธ.ค  

รวม 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชา ภาษาเยอรมัน 2      รหัสวิชา ย31202        ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
จำนวน 3 หนวยกิต      เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน นางสาวพัชรพร  พิมลภัทรกุล 
                                                               อัตราสวน ระหวางภาค 70 : ปลายภาค 30 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู 

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ และคำชี้แจงทีฟ่งและอาน (ย 1.1 ม.4/1) 
2. อานออกเสียงคำ กลุมคำ ประโยค ขอความ นิทาน และบทความสัน้ๆ ถูกตองตามหลักการอาน (ย 1.1 ม.4/2) 
3. ระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยคที่ฟงหรืออาน (ย 1.1 ม.4/3) 
4. พูดและเขียนนำเสนอขอมูลเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ และสิ่งแวดลอมใกลตัว (ย 1.3 ม.4/1) 
5. จับใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา นิทานงายๆ เร่ืองสั้นๆและเร่ืองเลา  (ย 1.1 ม.4/4) 
6. สนทนาและเขียนโตตอบเก่ียวกับตนเอง เร่ืองตางๆ ใกลตัว สถานการณในชีวิตประจำวันและประสบการณ และสื่อสารอยางเน่ืองและ

เหมาะสม (ย 1.2 ม.4/1) 
7. ใชภาษาน้ำเสียงและกิริยาทาทางอยางสภุาพเหมาะสมกับระดับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมเยอรมัน (ย 2.1 ม.

4/1) 
8. บอกความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสรางประโยคของ

ภาษาเยอรมันและภาษาไทย (ย 2.2 ม.4/1) 
9. อธิบายเปรียบเทยีบความเหมือนและความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญและชีวิตความเปนอยูของเยอรมันกับของไทย 

(ย 2.2 ม.4/2) 
 

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด /ผล
การเรียนรู 

วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1  Lektion  6: Wiederholung und Kontakte 
(การทบทวนและการติดตอกับบุคคลอ่ืน) 

ย 1.1 ม.4/1 
ย 1.2 ม.4/1 

การสอบ Prestest 
การจัดทำโปรไฟลภาษาเยอรมัน 

5 
10 

พ.ย. 
พ.ย.-ธ.ค. 

2  Lektion 7: Schule und Negation (โรงเรียน
และการปฏิเสธ) 

ย 1.2 ม.4/1 
ย 2.1 ม.4/1 

การจัดทำวิดีโอสอนคำศัพท
ภาษาเยอรมันในโรงเรียน 

10 ธ.ค. 

3  Lektion 8 : Uhrzeit  (การบอกเวลา)  ย 2.1 ม.4/1 
ย 1.3 ม.4/1 

การสอบ 
ใบงาน 

10 
5 

ม.ค. 
ม.ค. 

4 Lektion 9: Modalverben (กริยาชวย) ย 2.2 ม.4/1 การสอบยอย 10 ก.พ. 

5 สอบกลางภาค 20 ธ.ค. 61 
6 สอบปลายภาค 30 ก.พ. 62  

รวม 100 
 

 
 
 
                
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 



รายวิชา ภาษาจีน2      รหัสวิชา จ31202      ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/11 
จำนวน 3.0 หนวยกิต       เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง/ภาคเรียน          ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน  1.นางสาวสุภิสรา กุลวภิากร    2.MissDuan Yuehua 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 
ผลการเรียนรู ้

1. อานออกเสียงประโยค  บทสนทนา และขอความสั้น ๆ ที่อานและฟงได 
2. เขาใจความหมายของคำศัพท  ประโยคบทสนทนาและขอความสั้น ๆ ได 
3. ตอบคำถามจากการฟงและอานประโยคบทสนทนา 
4. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเร่ืองใกลตัวได 
5. พูดขอและใหขอมูลงาย ๆ เก่ียวกับตนเอง ตามแบบทีฟ่งได 
6. พูดและวาดภาพแสดงความสัมพันธของสิง่ตาง ๆ ใกลตัวที่ฟงหรืออาน 
7. ใชภาษาจีนสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนได 
8. เขาใจโครงสรางไวยากรณงาย ๆ และสามารถนำมาพูดหรือตอบคำถามได 
9. บอกความหมายของคำศัพทอยางงายของกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนที่นำมาบูรณาการในการเรียนรูภาษาจีน 
10. เขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษากับวัฒนธรรมไทย  และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

 
ที่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

  
1 

การแลกเงินจีน  1,2,3,9,10 -ทดสอบเขียนตามคำบอกคำศัพท 
-ทดสอบสนทนา 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

9 พ.ย. 
2561 

  
2 

การถามสุขภาพ  1,2,3,4,5,8,10 -ทดสอบเขียนตามคำบอกคำศัพท 
-ทดสอบสนทนา 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

8 พ.ย.-ธ.ค. 
2561 

  
3 

คุณเรียนท่ีไหน  1,2,3,5,7,8,10 -ทดสอบเขียนตามคำบอกคำศัพท 
-ทดสอบสนทนาจากสถานการณจำลอง 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

8 ธ.ค. 
2561 

  
4 

คุณอาศัยท่ีไหน  1,2,3,4,5,6,8 -ทดสอบเขียนตามคำบอกคำศัพท 
-ทดสอบพูด 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

8 ม.ค. 
2562 

  
5 

พวกเราเปนนักเรียนตางชาติ  1,2,3,4,7,8 -ทดสอบเขียนตามคำบอกคำศัพท 
-ทดสอบสนทนาจากสถานการณจำลอง 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

8 ม.ค.-ก.พ. 
2562 

6 กลองใบน้ีหนักมาก  1,2,3,7,8 -ทดสอบเขียนตามคำบอกคำศัพท 
-แสดงบทบาทสมมติจากสถานการณท่ี
กำหนดให 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

9 ก.พ. 
2562 

7 กลางภาค 20 
 

8 ปลายภาค 30 
 

 
รวม 100 

 

 
 
 
 
 



รายวิชา ภาษาญี่ปุน 2   รหัสวิชา ญ 31202   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
จำนวน 3 หนวยกิต     เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง/ภาคเรียน    ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน 1.ครูภควรรณ  คงไทย 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู 
1. ปฏบิัติตามคำสั่ง และคำขอรองงายๆที่ฟงหรืออาน  
2. เลือกและระบุภาพตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค และขอความสั้นๆ ที่ฟงหรืออาน 
3. ตอบคำถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนา ขอความหรือบทอานสั้นๆ 
4. พูดโตตอบดวยคำสั้นๆ งายๆ ในการแลกเปลีย่นขอมูลเก่ียวกับตนเอง เร่ืองตางๆ ใกลตัว และสถานการณ ในชีวิตประจำวัน 
5. เลือกและใชคำสัง่ คำชักชวนคำขอรองงายๆ 
6. พูดและเขียนแสดงความตองการของตนเองงายๆ 
7. พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเร่ืองใกลตัว 
8.พูดและเขียนแสดงความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเร่ืองใกลตัว และกิจกรรมตางๆ 
9. พูดและเขียนขอมูลเก่ียวกับตนเองเพื่อน กิจวัตรประจำวัน และสิ่งแวดลอมใกลตัว 

 10. เขยีนภาพ  แผนผัง และตารางแสดงขอมูลตางๆ ตามที่ไดฟงหรืออาน 
 11. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นงายๆเก่ียวกับเร่ืองตางๆ ใกลตัว 
 12. อธิบายอยางงายๆ เก่ียวกับเทศกาลวันสำคัญ งานฉลอง และชวิีตความเปนอยูของชาวญ่ีปุน 
 13. เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุนตามความสนใจ 

14. บอกความเหมือนหรือความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง และประเพณีตามวัฒนธรรมของญ่ีปุนกับของไทย 
 15. บอกคำศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และนำเสนอดวยการพูดหรือเขียน 
 16. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา และในชีวิตประจำวัน 
 17. ใชภาษาญ่ีปุนในการสืบคน คนควาความรูหรือขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ 
 18. เผยแพรหรือประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน โดยใชภาษาญ่ีปุนงายๆ 
 

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

1 つうがく   
การเดินทางไปโรงเรียน 

2,3,7,9,11,15,16 -ทดสอบพูด,อานคนัจิ 
-แบบฝกหัด 

15  ต.ค.-พ.ย.61 

2 一日の生活 
ชีวิตประจำวัน 

2,3,4,9,10,11 -ทดสอบพูด,อานคนัจิ 
-แบบฝกหัด 

15  พ.ย.-ธ.ค.61 

3 かいもの 
การซื้อของ 

1,2,3,5,6,8,9,13,15 -บทบาทสมมติ,อานคันจิ 
-แบบฝกหัด 

10 ม.ค.62 

4 休みの日１ 
วันหยุด 1 

3,4,5,12,14,15,16,17,18 -ทดสอบพูด,อานคนัจิ 
-โปสเตอรประชาสัมพันธ 
-แบบฝกหัด 

10  ม.ค.-ก.พ.62 

5 สอบกลางภาค 20 ธ.ค. 61 
6 สอบปลายภาค 30 ก.พ. 62  

รวม 100 
 

        
 
 
 
 
 



รายวิชา ประวัติวรรณคดีไทย                    รหัสวิชา ท 31202             ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
จำนวน 1 หนวยกิต              เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                 ภาคเรียนท่ี 2 
ครูผูสอน : 1. ครูจิราพร  รุงโรจนศรีบุญ 2. ครูธันยาภรณ  คอนคำ 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลการเรียนรู 
 1. บอกความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรมได 
 2. บอกประโยชนและคุณคาของวรรณคดีท่ีมีตอผูเรียนและสังคมได 
 3. บอกอิทธิพลของเหตุการณประวัติศาสตรของบานเมืองท่ีมีตอวรรณคดีได 
 4. อธิบายท่ีมาของวรรณคดีสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายได 
 5. วิเคราะหวิจารณวรรณคดีตามหลักการวิจารณเบื้องตนได 
 6. วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของสังคมในอดีตได 
 7. สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีนำไปประยุกตใชในชีวิตจริงได 
 8. เลือกวรรคทองในวรรณคดี ทองจำและบอกคุณคาของบทรอยกรองตามความสนใจได 

 
ท่ี หนวยการเรียนรู/ 

เนื้อหาโดยสังเขป 
ผลการเรียนรู ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1 วรรณคดีท่ีเรารูจัก ขอ 1,2 - แบบทดสอบเติมคำ 10 พฤศจิกายน 
2 เรียนรูรักษคุณคา ขอ 3 - เขียนเรียงความ 10 ธันวาคม 
3 สุโขทัยเรืองรอง ขอ 4,5,6,7,8 - เขียนแสดงความคิดเห็น 10 มกราคม 
4 ยุคทองอยุธยา ขอ 4,5,6,7,8 - คนควาและรายงาน 20 มกราคม 
 สอบกลางภาค (ปรนัย 45 ขอ อัตนัย 2 ขอ) 20 ธันวาคม 
 สอบปลายภาค (ปรนัย 60 ขอ) 30 กุมภาพันธ 
 รวม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชา การเขียน 2            รหัส อ 30232     ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
จำนวน  1 หนวยกิต   เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน ครูพิชินาถ  กุมภวรรณ        
                                     อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 
ผลการเรียนรู 

1. วิเคราะหองคประกอบการเขียนยอหนาได 
2. เขียนยอหนาบรรยายลักษณะ บุคลิก รูปราง ของคน สัตว สิ่งของ หรือสถานที่ได 
3. เขียนอธิบายใหขอมูลเก่ียวกับกิจกรรม สถานที่ สิ่งของหรือเหตุการณที่สำคัญตางๆอยางเปนลำดับขั้นตอนได 
4. เขียนเลาเร่ือง เหตุการณ หรือแผนการในอดีต ปจจุบัน หรืออนาคตได 

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

1 Introduction to Writing I ขอ 1 Pretest 
Observation 

 พ.ย. 

2  Unit 1: Topic sentence, supporting 
sentences and conclusion 

 

ขอ 1 Quizzes 
Test 
Writing exercises  

10 พ.ย. 

3 Unit 2: Writing about family and home ขอ 1-2 Quizzes 
Test 
Writing exercises 

10 ธ.ค. 

4 Unit3: Expository writing 
 
 

ขอ 3 Quizzes 
Test 
Writing exercises 
Group work: Writing 
extended sentences 

10 ม.ค. 

5 Unit4: Narrative paragraph 
 

ขอ 4 Quizzes 
Test 
Writing exercises 
Individual work: Writing a 
descriptive paragraph 

20 ก.พ. 

6  Revision ขอ 1-4 Posttest 
Observation 

 ก.พ. 

7 กลางภาค 20 ธ.ค. 

8 ปลายภาค 30 ก.พ. 

 รวม 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ   รหัสวิชา อ 30248   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
จำนวน  1 หนวยกิต       เวลาเรียน 40 คาบ/ภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน  1. ครูวัชนะ กระจางจบ 
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70:30 
ผลการเรียนรู 
๑. ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในรูปแบบตางๆในการทำงานหรือประกอบอาชีพตางๆ  
๒. พูดแสดงความตองการและเสนอบริการไดอยางสุภาพและคลองแคลว 
๓. พูดโตตอบในสถานการณตางๆขณะปฏิบัติงานในอาชีพตางๆ 
๔. ฝกพูดภาษาที่ใชในการสมัครงาน การตอบคำถามสัมภาษณเขาทำงานอยางชาญฉลาด 
๕. เห็นความสำคัญและตระหนักในคุณคาของภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจาของภาษาซ่ึงจำเปนสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต  

ท่ี หนวยการเรียนรู/ 
เน้ือหาโดยสังเขป 

ผลการเรียนรู วิธีการเก็บคะแนน/ 
ภาระงาน 

คะแนน กำหนดสง 

1 English for restaurant 
professionals   

 ผลการเรียนรูขอท่ี 1-5 - Worksheets 
- Exercise 
- At the restaurant role 
play activities   
  

25 พฤศจิกายน 

2 English for hotel 
professionals  

 ผลการเรียนรูขอท่ี 1-5 - Worksheets 
- Exercise 
- At the hotel role play 
activities   

25 มกราคม 

 สอบกลางภาค 20 ธันวาคม 
 สอบปลายภาค 30 กุมภาพันธ 
 รวม 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 



รายวิชา แนะแนว                       ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

จำนวน -  หนวยกิต        เวลาเรียน 20 ช่ัวโมงเรียน/ภาคเรียน      ภาคเรียนที่ 2              

ครูผูสอน นายนัฐชาติ    เรียบรอย , 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 และปลอดภัยในเรื่องเพศ 

 9. ผูเรียนมีทักษะการดำรงชีวิตอยางเปนประโยชนและปลอดภัย 

ที่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน กำหนดสง 

1 ขอตกลงของกิจกรรมแนะแนว 

- ขอตกลงของกิจกรรมแนะแนว 
1,3 - สมุดบันทึกกิจกรรมแนะแนว เดือนพฤศจิกายน 

2  การศึกษา 

- การสรางความสุขในการเรียน 

- ความสำคัญของการศึกษา 

-  แนวทางของความสำเร็จ 

- การเตรียมตัวสอบ 

- การเตรียมพรอมเพ่ือระบบTCAS 

1,3,5 

- สมุดบันทึกกิจกรรมแนะแนว 

- ใบงาน 

- แบบวัดประเมิน 

เดือนพฤศจิกายน  

–  

เดือนธันวาคม 

3  สวนตัวและสังคม 

- ชีวิตท่ีผานมาของฉัน 

- อารมณท่ีสมควร 

- บุคลิกภาพกับการสื่อสาร 

- ทักษะการปฏิเสธ 

- การคบเพ่ือนตางเพศ 

2,5,6,7,8,9 

- สมุดบันทึกกิจกรรมแนะแนว 

- ใบงาน  

- แบบประเมิน 

เดือนธันวาคม  

–  

เดือนมกราคม 

4 อาชีพ   

- สำรวตนคนพบงาน 

- บุคลิกภาพและอาชีพท่ีชื่นชอบ 

- บุคคลตนแบบของอาชีพ 

- อาชีพใหมยุค 4.0 

1,4,9 

- สมุดบันทึกกิจกรรมแนะแนว 

- ใบงาน  

- แบบประเมิน 

เดือนมกราคม  

-  

เดือนกุมภาพันธ 

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


