
 
 
 
 

แนวการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 



คำนำ 

 เอกสารวิชาการฉบับนี้ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จัดทำขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดของโครงสรางรายวิชา

แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดประเมินผลในแตละรายวิชาของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2   

ปการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนและผูปกครองไดทราบถึงบริบทของการจัดกิจกรรมการเรยีน

การสอนท่ีมุงพัฒนาใหผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดท่ีกำหนดไวในหลักสูตรโรงเรียนสุรศักด์ิ

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” การเขารวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน ใหผูเรียนเขารับการซอมเสริม หรือเลือก

กิจกรรมใหมจน “ผาน” ครบทุกกิจกรรม ตามหลักสูตรท่ีโรงเรียนกำหนดในแตละชวงช้ัน 



การประเมินของกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม 

ของโรงเรียนสุรศักด์ิมนตร ี

 

ส่ิงท่ีประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ 
1. สาระเนื้อหาของ
กลุมสาระ 

1. ประเมินตามสภาพจริง 

2. การทดสอบ 

1. ส่ือตางๆ 

2. ใบงาน 

3. แบบทดสอบ 

4. แบบประเมิน 

ตามท่ีกำหนดเปนรอย
ละ 

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 

 

ส่ิงท่ีประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือ 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% 

 

 

 

 

 



โครงสรางหลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

สาระพ้ืนฐาน 

 ท 22102 ภาษาไทย 4 

 ค 22102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 4 

 ว 22102 วิทยาศาสตร 4 

 ส 22104 สังคมศึกษา 4 

 ส 22105 ประวัติศาสตร 4 

 ส 22106 พระพุทธศาสนา 4 

 พ 22103 สุขศึกษา 4 

 พ 22104 พลศึกษา 4 

 ศ 22102 ดนตรี – นาฏศิลป 2 

 ศ 22101 ทัศนศิลป2 

 ง 22101 การงานอาชีพ 2 

 อ 22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 

สาระเพ่ิมเติม 
 ส 22202 หนาท่ีพลเมือง 4 

 ค 22202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 4 

 ค 22204 คณิตศาสตรเพ่ิมพูนประสบการณ 4 

 ว 20224 วิทยาศาสตรโลกท้ังระบบ 2 

 ว 20226 พลังงานทดแทนกับการใชประโยชน 

 ว 20203 พลังงานสีเขียว 

 ว 20204 อุมโลกดวยมือเรา 

 อ 20204 ภาษาอังกฤษอาน – เขียน 4 

  ศ 22202 ศิลปะกระดาษ 

 ศ 22203 ดนตรไีทย ขับรองไทย 3 

 ศ 22208 นาฏศิลปไทย 4  

 ง 20264 งานอิเล็กทรอนิกส 

 I 20202  การสื่อสารและการนำเสนอ 

จ 22202 ภาษาจีนพาเพลิน 4 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 กิจกรรมแนะแนว 

 กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี 

 กิจกรรมชุมนุม 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน



 

 

 

 

 

สาระพื้นฐาน 
  



   
รายวิชา ภาษาไทย 4    รหัสวิชา ท22102       ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
จำนวน 1.5 หนวยกิต  เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน    ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน 1. นางศุภนิจ ครองยุทธ 2. นางบุษยพรรณ  พรหมวาทย จันทรา       3. นายอนพันธ เขียวฤทธ์ิ 
        อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70:30 
 
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู 
 มาตรฐานท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนำไปตัดสินใจ แกปญหาในการดำเนิน ชีวิตและมีนิสัย 
   รักการอาน 
 มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบตางๆ  
   เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาสตางๆ 
   อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทาง 
   ภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนำมาประยุกตใชใน 
   ชีวิตจริง 

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

 1.1 การอานเพ่ือจับใจความสำคญั 
1.2การอานเพ่ือวิเคราะห 
1.3การอานเพ่ือประเมินคา 

ท.1.1  ม.2/1- 8 
 

ประเมินการอาน 
 
 

5 พ.ย.62 

2 การเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
 2.1 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการเขียน 
2.2 การใชคำในการเขียน 
2.3 การเขียนจดหมายกิจธุระ 
 2.4 การเขียนรายงานการศึกษาคนควา 
2.5 การเขียนรายงานโครงงาน 
2.6 การเขียนวิเคราะหวิจารณ 
2.7 การเขียนแสดงความรู 
 2.8 การเขียนแสดงความคิดเห็น 
 2.9 การเขียนโตแยง 

ท 2.1 ม.2/5,6,7,8 
  
 

-ประเมินชิ้นงานการเขียน 
 

10 ธ.ค. 62-กพ.63 
 

3 การพัฒนาทักษะในการฟง การดู และการพูด 
3.1 การพูดสรุปความจากสื่อที่ฟงและดู  
3.2 การพูดวิเคราะห วิจารณจากสื่อที่ฟงและ
ดู 

ท 3.1 ม.2/1-6 
 

 ประเมินการพูด 10 ก.พ. 63 
 

4 กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง ท 1.1 ม.2/1-8 
ท 5.1 ม.2/1-4 

- ชิ้นงานวรรณคดี 5 ม.ค. 63 

5 โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ท 1.1 ม.2/1-8 
ท 5.1 ม.2/1-5 

- ชิ้นงานวรรณคดี 
- อาขยาน 

5 
5 

ก.พ. 63 
ม.ค. 63 

6 กลอนดอกสรอยรำพึงในปาชา ท 1.1 ม.2/1-,8 
ท 5.1 ม.2/1-4 

- ชิ้นงานวรรณคดี 5 ก.พ. 63 
 
 

7 ราชาศัพท ท 4.1ม.2/1-4 ชิ้นงานคำราชาศัพท 5 ก.พ. 63 
8 สอบกลางภาค 20 ธ.ค. 62 
9 สอบปลายภาค 30 ก.พ. 63 

 รวม 100  

 

 

 

 

 



รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน  4  รหัสวิชา ค22102                          ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

จำนวน 1.5 หนวยกิต    เวลาเรียน 60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน             ภาคเรียนที่ 2

ครูผูสอน 1. นางจันทรมณี พฤฒิสาร2. นางสาวมัจฉา ชุมสงฆ  3. นางสาวพัชราภรณ  สุขทัว่ญาติ 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

มาตรฐานค1.2 เขาใจและวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน ลำดับ และอนุกรม และนำไปใช 

มาตรฐานค 2.2  เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต  

และนำไปใช 

มาตรฐานค3.1 เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู 
วิธีการประเมิน/ 

ภาระงาน 
คะแนน กำหนดสง 

 

1 สถิติ 
- แผนภาพจดุ 
- แผนภาพตน-ใบ 
- ฮิสโทแกรม 

ค3.1 ม.2/1  แบบฝกหัด 

แบบทดสอบ 

ชิ้นงาน 

8 พ.ย. 62 

2 ความเทากันทุกประการ  ค2.2ม.2/4 แบบฝกหัด 

แบบทดสอบ 

10 ธ.ค. 62 

3 เสนขนาน ค2.2ม.2/2 
 

แบบฝกหัด 

แบบทดสอบ 

10 ม.ค.63 

4 การใหเหตุผลทางเรขาคณิต  ค2.2ม.2/1 
  

แบบฝกหัด 

แบบทดสอบ 

8 ม.ค. 63 

5 การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสอง 
- การแยกตัวประกอบของพหุนาม
โดยใชสมบัติการแจกแจง 
- การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองตัวแปรเดียว 

ค1.2ม.2/2 แบบฝกหัด 

แบบทดสอบ  

14 ก.พ. 63 

 
6 

สอบกลางภาค 20 ธ.ค. 62 

 
7  

สอบปลายภาค 30 
 

ก.พ. 63 
 
8  

รวม 100  



   
รายวิชา วิทยาศาสตร 4       รหัสวิชา ว22102              ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

จำนวน 1.5 หนวยกิต          เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                      ภาคเรียนที ่2 

ครูผูสอน 1. ครูปาริชาติ  ฮวดยิ่ง       2. ครูประริศตา  ข้ัวทา   3. ครูธนิน  สิงหนาท        4.ครูลดาวัลย  ช้ันประดับ 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู 

มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหน่ียวระหวางอนุภาค 

หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดการละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว 2.3 เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลีย่นแปลงและการถายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานใน

ชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณที่เก่ียวของกับเสยีงแสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 3.2 เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ

เปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

ที ่ หนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 
1 งานและพลังงาน 

 
ว 2.3 ม.2/1-6 -ทดสอบยอย 

-ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
-ใบงาน/แบบฝกหัด 
-จดบันทึกลงสมุด 

10 พ.ย. - ธ.ค. 62 

2 การแยกสาร 
 

ว 2.1 ม.2/1-3 
 

-ทดสอบยอย 
-ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
-ใบงาน/แบบฝกหัด 
-จดบันทึกลงสมุด 

10 ธ.ค. 62 

3 โลกและการ
เปลี่ยนแปลง 
 

ว 3.2 ม.2/4-10 -ทดสอบยอย 
-ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
-ใบงาน/แบบฝกหัด 
-จดบันทึกลงสมุด 
-แบบจำลองโลก 

20 ม.ค. - ก.พ.62 

4 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 

ว 3.2 ม.2/1-3 -ทดสอบยอย 
-ใบงาน/แบบฝกหัด 
-จดบันทึกลงสมุด 
-ชิ้นงาน 

10 ก.พ. - มี.ค. 62 

5 กลางภาค 20 มี.ค. 62 
6 ปลายภาค 30 มี.ค. 62 

รวม 100  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา สังคมศึกษา 4    รหัสวิชา ส22104     ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
จำนวน  1.0 หนวยกิต   เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน นายวรวฒุิ สุขสถิต      2. นายทศพล  ศิริคุปต       3. นายเหมวิกร เจริญศรี 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70:30 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงาม และธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู 
  รวมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอยางสันติสุข 
 มาตรฐาน ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
  พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข  
 มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชทรัพยากรที่มีอยูจำกัดไดอยางมีประสิทธิภาพและ 
  คุมคา รวมทั้งเขาใจ หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 
 มาตรฐาน ส 3.2 เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และความจำเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจใน 
  สังคมโลก 

ที่ หนวยการเรียนรู / เน้ือหา
โดยสังเขป 

ตัวช้ีวัด / ผลการ
เรียนรู 

วิธีสอน / กิจกรรม คะแนน กำหนดสง 

1 การออมและการลงทุน ส 3.1 ม.2/1 ทำแผนการเงินสวนตัว 5 พฤศจิกายน 

2 การผลิตสินคาและบริการ ส 3.1 ม.2/2 บรรยาย/ทำใบงาน 5 พฤศจิกายน 

3 เศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิต

สินคาและบริการ 

ส 3.1 ม.2/3 กิจกรรมการเรียนรูคูขนาน 
วิชาภาษาไทย 

(เขียนโครงงานสำรวจ) 

5 
 

ธันวาคม 

4 การคุมครองผูบริโภค ส 3.1 ม.2/4 วิเคราะหสถานการณ/
บทบาทสมมุติ 

5 
 

ธันวาคม 

5 ระบบเศรษฐกิจ การพ่ึงพา การ

แขงขันทางเศรษฐกิจในทวีป

เอเชีย 

ส 3.2 ม.2/1 

ส 3.2 ม.2/2 

ส 3.2 ม.2/3 

ส 3.2 ม.2/4 

การเรียนรูแบบอุปนัย/นิร
นัย/ศึกษาสถานการณ

ปจจุบัน 

10 
 

ธันวาคม 

6 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ส 2.1 ม.2/2 การปฏิบัติตนในโรงเรียน บูรณาการ
วิชาหนาที่
พลเมือง 

มกราคม 

7 กฎหมายกับการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน 

ส 2.1 ม.2/1 

ส 2.2 ม.2/1 

การสอบประมวลความรู
กลุมยอย 

5 มกราคม 

8 เหตุการณและการเปลี่ยนแปลงสำคัญ

ของระบอบการปกครองไทย 

ส 2.2 ม.2/2 ชมวีดีทัศนสะทอน
ความคิดและทัศนคติ 

5 มกราคม 

9 สถาบันทางสังคม ส 2.1 ม.2/3 การเรียนรูแบบรวมมือ 5 กุมภาพันธ 

10 วัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรม

ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

ส 2.1 ม.2/4 งานสืบคนสารสนเทศ 5 กุมภาพันธ 

สอบกลางภาค 20 ธันวาคม 

สอบปลายภาค 30 กุมภาพันธ 

รวม 100  

 
 
 
 



   
รายวิชา ประวัติศาสตร 4   รหัสวิชา ส22105     ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
จำนวน  0.5 หนวยกิต      เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน             ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน นายทศพล  ศิริคุปต 

     อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70:30 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ส 4.2  เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติ จากอดีตถึงปจจุบัน ในแงความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง ของเหตุการณอยางตอเน่ืองตระหนักถึง

ความสำคัญและสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธำรงความเปนไทย 

 

ที ่ หนวยการเรียนรู / เน้ือหา
โดยสังเขป 

ตัวช้ีวัด / ผลการ
เรียนรู 

วิธีสอน / กิจกรรม คะแนน กำหนดสง 

1 หนวยการเรียนรูที่ 1 
กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร 

ส 4.3 ม.2/1 
ส 4.3 ม.2/3 
 

- บรรยาย 
- งานกลุม 
- แบบฝกกิจกรรม 
- การรวมกิจกรรม 

 
10 

 
พฤศจิกายน 

2 หนวยการเรียนรูที่ 2 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร
ของทวีปเอเชีย (ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและเอเชียใต) 

ส 4.2 ม.2/1 
 

- บรรยาย 
- งานกลุม 
- แบบฝกกิจกรรม 
- การรวมกิจกรรม 

 
10 

 
พฤศจิกายน 

3 หนวยการเรียนรูที่ 3 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร
ของทวีปเอเชีย (ภูมิภาคเอเชีย
ตะวัตตกเฉียงใตและเอเชียกลาง) 

ส 4.2 ม.2/1 
 

- บรรยาย 
- งานกลุม 
- ทดสอบ 
- แบบฝกกิจกรรม 

 
10 

 
ธันวาคม 

4 หนวยการเรียนรูที่ 4 
แหลงมรดกโลกในทวีปเอเชีย 
 

ส 4.2 ม.2/2 
 

- งานกลุม 
- ถาม - ตอบ 
- นำเสนอหนาชั้น
เรียน 

 
10 

 
ธันวาคม 

5 หนวยการเรียนรูที่ 5 
เหตุการณปจจุบันในทวีปเอเชีย 
 

ส 4.2 ม.2/1 
 

- บรรยาย 
- งานกลุม 
- ทดสอบ 
- แบบฝกกิจกรรม 

 
10 

 
มกราคม 

สอบกลางภาค 20 ธันวาคม 

สอบปลายภาค 30 กุมภาพันธ 

รวม 100  

 

 

 

 

 

 



รายวิชา พระพทุธศาสนา 4   รหัสวิชา ส22106     ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
จำนวน  0.5 หนวยกิต    เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน             ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน  1. ครูเหมวิกร  เจริญศร ี

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70: 30 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
ส 1.1   รู และเขาใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่น 

และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข 
ส 1.2 เขาใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

ตัวชี้วัด 
ส 1.1 ม.2/9 เห็นคุณคาของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรูและดำเนินชีวิต ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม 

และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
ส 1.1 ม.2/10 สวดมนต แผเมตตา บริหารจิตและเจริญปญญาดวยอานาปานสติ   หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
ส 1.1 ม.2/11 วิเคราะหการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการดำรงตนอยางเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก 

และการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
ส 1.2 ม.2/1 ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอบุคคลตาง ๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด 
ส 1.2 ม.2/2 มีมรรยาทของความเปนศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนด 
ส 1.2 ม.2/3 วิเคราะหคุณคาของศาสนพิธี และปฏิบัติตนไดถูกตอง 
ส 1.2 ม.2/4 อธิบายคำสอนที่เก่ียวเน่ืองกับวันสำคัญทางศาสนา และปฏิบัติตนไดถูกตอง 
ส 1.2 ม.2/5 อธิบายความแตกตางของศาสนพิธีพิธีกรรมตามแนวปฏิบัติของศาสนาอ่ืนๆ เพื่อนำไปสูการยอมรับและความเขาใจซ่ึงกันและกัน 

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหา
โดยสังเขป 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน/ 
ภาระงาน 

คะแนน กำหนดสง 

1 หลักธรรมเพ่ือความสันติสุข 
 

ส 1.1 ม.2/9 
ส 1.1 ม.2/11 
 

- งานกลุมและการทำ
กิจกรรม 
- บันทึกหลังการเรียนรู 

15 20-27 ธันวาคม 

พ.ศ.2562 

2 วิถีศาสนิกชน ส 1.1 ม.2/10 
ส 1.2 ม.2/1 
ส 1.2 ม.2/2 

- สอบปฎิบัติ 
- บันทึกหลังการเรียนรู 

10 10-17 มกราคม 

พ.ศ.2563 

3 
 

วันสำคัญและศาสนพิธี ส 1.2 ม.2/3 
ส 1.2 ม.2/4 

- สอบปฎิบัติ 
- บันทึกหลังการเรียนรู 

10 1-10 

กุมภาพันธ2563 

4 
 

สำรวจศาสนพิธีในโลกศาสนา ส 1.2 ม.2/5 - งานกลุมและการทำ
กิจกรรม 
- บันทึกหลังการเรียนรู 

15 21-28

กุมภาพันธ2563 

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

 

         
 

 

 

 

 

 

 



   
รายวิชา สุขศึกษา 4            รหัสวิชา พ22103         ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

จำนวน 0.5 หนวยกิต   เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                ภาคเรียนที ่2 

ผูสอน ครูมัทนฉัตร กลาหาญ 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค  80:20 

 
สาระ/มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 

พ 4.1 ม.2/1 เลือกใชบริการทางสขุภาพอยางมีเหตุผล 
พ 4.1 ม.2/4 วิเคราะหความสัมพันธของภาวะสมดุลระหวางสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
พ 4.1 ม.2/5 อธิบายลักษณะอาการเบื้องตนของผูมีปญหาสขุภาพจิต 
พ 4.1 ม.2/6 เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณและความเครียด 
พ 4.1 ม.2/7พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองใหเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 
พ 5.1 ม.2/1 ระบุวิธีการ ปจจัยและแหลงที่ชวยเหลือฟนฟูผูติดสารเสพติด 
พ 5.1 ม.2/2 อธิบายวิธีการหลีกเลีย่งพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณเสี่ยง 
พ 5.1 ม.2/3 ใชทักษะชีวิตในการปองกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ คับขันที่อาจนำไปสู 

 

ที่ 
หนวยการเรียนรู/ 
เน้ือหาโดยสังเขป 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1. สุขกาย สบายชีวา พ 4.1 ม.2/7 พัฒนาสมรรถภาพทางกาย 10 พ.ย. 
2.  บริการดี ชีวิตดี มีคุณภาพ พ 4.1 ม.2/1 เกม (กลุม) 5 พ.ย. 
3.  สมดุลกายจิต ชีวิตพอเพียง พ 4.1 ม.2/4 ใบงาน 5 พ.ย. 
4.  อารมณดี ไมมีเครียด พ 4.1 ม.2/6 ใบงาน (งานคู) 5 ธ.ค. 
5.  จิตดีชีวีมีสุข พ 4.1 ม.2/5 ใบงานวิเคราะหขาว 5 ธ.ค. 
6.  อยาริ อยาลอง อยาเสพ พ 5.1 ม.2/1 ออกแบบโปสเตอร (งานกลุม) 20 ธ.ค. 
7.  ลดความเสี่ยง พ 5.1 ม.2/2 เกม/ใบงาน 5 ม.ค. 
8. หลีกเลี่ยงอันตราย พ 5.1 ม.2/3 บทบาทสมมุติ (กิจกรรมกลุม) 5 ม.ค. 
9. สุขภาพเพ่ือชีวิต พ 4.1 ม.2/1  ทดสอบยอย 10 ม.ค. 
    คุณลักษณะอันพึงประสงค 10  
 สอบปลายภาค 20  
 รวม 100  

 

 

 

 
 



รายวิชาพลศึกษา 4    รหัสวิชา พ 22104                                   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
จำนวน 0.5 หนวยกิต      เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน            ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน    นายอนุชา  หมีเงิน  
       อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80:20 
__________________________________________________________________________________________ 
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู 

มาตรฐาน พ 3.1  เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว/กิจกรรมทางกาย/การเลนเกมและกีฬา 

มาตรฐานพ 3.2 รักการออกกำลังกาย/การเลนเกมและการเลนกีฬา/ปฏิบัติเปนประจำอยางสม่ำเสมอ/มีวินัย/เคารพสิทธิ/กฎกติกา/มี
น้ำใจนักกีฬา/มีจิตวิญญาณในการแขงขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของการเลนกีฬา 

 
ท่ี หนวยการเรียนรู/เน้ือหา

โดยสังเขป 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1 ประวัติกีฬากีฬามวยไทย พ 3.1ม.2/1 จัดทำรายงานนำเสนอเปนสื่อ It 10 10 ก.พ. 63 
2 การรายรำมวยไทย พ 3.1ม.2/2 ม.2/3ม.2/4 สอบปฏิบัติ 10 ในชั่วโมง 
3 การรายรำมวยไทยทาข้ึนพรม พ 3.1ม.2/2 ม.2/3ม.2/4 สอบปฏิบัติ 10 ในชั่วโมง 
4 การจดมวยและการเคลื่อนท่ี พ 3.1ม.2/2 ม.2/3ม.2/4 

พ 3.2ม.2/2 ม.2/3ม.2/4 
สอบปฏิบัติ 10 ในชั่วโมง 

5 นวอาวุธ พ 3.1ม.2/2 ม.2/3ม.2/4 
พ 3.2ม.2/2 ม.2/3ม.2/4 2/5 

สอบปฏิบัติ 10 ในชั่วโมง 

6 แมไม ลูกไมมวยไทย พ 3.1ม.2/2 ม.2/3ม.2/4 
พ 3.2ม.2/2 ม.2/3ม.2/4 2/5 

สอบปฏิบัติ 10 ในชั่วโมง 

7 สมรรถภาพทางกายของมวยไทย พ 3.1ม.2/2 ม.2/3ม.2/4 
พ 3.2ม.2/2 ม.2/3ม.2/4 2/5 

สอบปฏิบัติ 10 ในชั่วโมง 

8 การประยุกตอาวุธมวยไทย พ 3.1ม.2/2 ม.2/3ม.2/4 
พ 3.2ม.2/2 ม.2/3ม.2/4 2/5 

สอบปฏิบัติ 10 ในชั่วโมง 

9 สอบปลายภาคเรียน ปรนัย 40 ขอ 20 ก.พ.  63 

 รวม 100  
 

 

 

 
 

 

 

 

 



   
รายวิชาดนตรี –นาฏศิลป2    รหัสวิชา ศ 22102                                   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
จำนวน 1.0 หนวยกิต   เวลาเรียน 20 ช่ัวโมงเรียน/ภาคเรียน            ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน    นายชวลิต  พิมพาทองและ นายปฐวี  อินทวงษ 

       อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80:20 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

มาตรฐานท่ี ศ.2.1เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณ คุณคาดนตรีถายทอดความรูสึกมีความคดิตอดนตรีอยางอิสระ 

1. เปรียบเทียบการใชองคประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน 
2. อาน เขียน รองโนตไทยและโนตสากล ที่มีเคร่ืองหมายแปลงเสียง 
3. ระบุปจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคงานดนตรี 
4. รองเพลงและเลนดนตรีเด่ียวและรวมวง 
5. บรรยายอารมณของเพลงและความรูสึกที่มีตอบทเพลงทีฟ่ง 
6. ประเมินพัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝกปฏิบัติ 
7. ระบุงานตางๆ ที่เก่ียวของกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง 

มาตรฐานท่ี ศ2.2เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเห็นคุณคาของดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิ

ปญญาไทยและสากล 

 1.  บรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศตางๆ  

 2.  บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณในประวัติศาสตรที่มีตอรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย 

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

ชม และประยุกตใช ในชีวิตประจำวัน 

1.อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืน ๆ กับการแสดง 

2.   สรางสรรคการแสดงโดยใชองคประกอบนาฏศิลปและการละคร 

3.วิเคราะหการแสดงของตนเองและผูอ่ืน โดยใชนาฏยศัพทหรือศัพททางการละคร ที่เหมาะสม 

4.   เสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุง การแสดง 

มาตรฐาน ศ.3.2 เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศลิป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคาของนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 

ภูมิปญญาไทยและสากล 

1.   เปรียบเทยีบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลปจากวัฒนธรรมตางๆ 

              2.   ระบุหรือแสดงนาฏศิลป นาฏศิลปพื้นเมือง ละครไทย ละครพื้นบาน หรือมหรสพอ่ืนที่เคยนิยมกันในอดีต 

              3.   อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลตอเน้ือหาของละคร 

หนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด/ผลการ
เรียนรู 

วิธีเก็บคะแนน / 
ภาระงาน 

คะแนน กำหนดสง 

หนวยท่ี 1 ดนตรีกับสังคมและวัฒนธรรม 
- เรื่ององคประกอบของดนตรีในสังคมและ
วัฒนธรรม 
- เรื่องดนตรีในวัฒนธรรมตางๆและเหตุการณ
ประวัติศาสตรการเปลี่ยนแปลงทางดนตรี 

ศ.2.1 ม.2/1 
ศ.2.2 ม.2/1,2 

ใบงาน 
 
 

รายงาน 
ใบงาน 

 

1 
 
 

10 
2 

พ.ย. 

หนวยท่ี 2 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับดนตรีไทย 
- เรื่องเครื่องหมายและสัญญาลักษณทางดนตรี
ไทย 
- เรื่องปจจัยสำคัญท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรค
งานดนตรีไทย 

ศ.2.1 ม.2/2,3  
ใบงาน  

2 พ.ย. 

หนวยท่ี 3 ทักษะดนตรีไทย 
- เรื่องการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 
- เรื่องการประเมินความสามารถทางดนตรี 

ศ.2.1 ม.2/4  
ใบงาน / รายงาน 

10 ธ.ค. 



หนวยท่ี 4 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับดนตรีสากล 
- เรื่องเครื่องหมายและสัญญาลักษณทางดนตรี
สากล 
- เรื่องปจจัยสำคัญท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรค
งานดนตรีสากล 
- เรื่องการบรรยายอารมณและความรูสึกในบท
เพลง 

ศ.2.1 ม.2/5  
 

ใบงาน 

2 ธ.ค. 
 
 

ม.ค. 

หนวยท่ี 5 ทักษะดนตรีสากล 
- เรื่องการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 
- เรื่องการประเมินความสามารถทางดนตรีสากล 

ศ.2.1 ม.2/6  
ปฏิบัติ / ทดสอบเปน

กลุม 

10 ม.ค. 

หนวยท่ี 6 ดนตรีกับอาชีพทางดนตรี 
- เรื่องอาชีพทางดนตร ี
- เรื่องบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง 

ศ.2.1 ม.2/7  
ใบงาน 

3 ก.พ. 

หนวยท่ี 7 นาฏศิลปพ้ืนเมือง ศ3.1 ม2/1,5 
ศ 3.2 ม2/1,2 

Lab book 10 พ.ย. 

หนวยท่ี 8 การแสดงนาฏศิลป ศ3.1 ม2/4 
ศ3.2ม2/2,3 

สอบเก็บคะแนนทฤษฎี 
ปฏิบัติทารำ 

20 ม.ค. 

หนวยท่ี 9 การประดิษฐทารำเพลงปลุกใจ ศ3.1 ม2/2,3,4,5 ใบงาน 10 ก.พ. 
สอบปลายภาค  แบบทดสอบ 20 ตามตาราง 
รวม   100  

 

 

 

 

 

 

 



   
รายวิชา ทัศนศิลป 2            รหัสวิชา ศ 22101    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

จำนวน 1 หนวยกิต   เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน            ภาคเรียนที่ 2 

ครูผูสอน นางเทวารัตน  สุธาพจน   

                อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80:20 
 

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู 
  มาตรฐาน ศ 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศลิป        
   ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 1.2 เขาใจความสัมพันธระหวางทศันศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคา 

   งานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และสากล 

 

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 
1 ทัศนธาตุสรางสรรคสูอาชีพ ศ 1.1 ม.2/1 ผลงานทัศนศิลป 20 พ.ย.62 
2 การใชวัสดุอุปกรณของศิลปนและการ

วิจารณงานทัศนศิลป 
ศ 1.1ม.2/2,4 
ศ 1.2ม.2/3 

ผลงานทัศนศิลป 20       พ.ย.62 

3 การวาดภาพถายทอดบุคลิกลักษณะของ
ตัวละครการสรางสรรคงานทัศนศิลป
เพ่ือสื่อความหมาย 

ศ 1.1ม.2/3,6 ผลงานทัศนศิลป 10 ธ.ค.62 

4 ทัศนศิลปของไทยในแตละยุคสมัย ศ 1.2ม.2/1,2 ผลงานทัศนศิลป 20 ธ.ค.62 
5 งานทัศนศิลปในงานโฆษณา ศ 1.1ม.2/7 ผลงานทัศนศิลป 5 ม.ค.62 
6 การจัดทำแฟมสะสมงาน ศ 1.1ม.2/5 ผลงานทัศนศิลป 5 ม.ค.63 
7 สอบปลายภาค 20 ก.พ.63 
    
 รวม 100  

 

 

 

 

 

 
 



รายวิชา  การงานอาชีพ 2          รหัสวิชา ง22101                   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

จำนวน 1.0 หนวยกิต     เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน           ภาคเรียนที่ 2 

ครูผูสอน  นางสาวสิริกุล  บุญเรืองศักด์ิ 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80:20 

 
รหัสตัวชี้วัด  ง 1.1  ม.2/1-3   ง 2.1 ม 2/1-3 

รวม  6  ตัวชี้วัด 

 

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหา

โดยสังเขป 

ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง ครูผูสอน 

1 บานและสวนนาอยู ง 1.1  ม.2/1-3    

ง 2.1 ม 2/1-3 

ใบงาน 10 พ.ย. - มี.ค. สิริกุล 

2 เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ ง 1.1  ม.2/1-3    

ง 2.1 ม 2/1-3 

ใบงาน 10 พ.ย. - มี.ค. สิริกุล 

3 สัตวเลี้ยงสรางรายได ง 1.1  ม.2/1-3    

ง 2.1 ม 2/1-3 

ใบงาน 20 พ.ย. - มี.ค. สิริกุล 

4 การประดิษฐของใช ง 1.1  ม.2/1-3    

ง 2.1 ม 2/1-3 

ชิ้นงาน/ใบงาน 20 พ.ย. - มี.ค. สิริกุล 

5 การติดตอสื่อสาร ง 1.1  ม.2/1-3   

 ง 2.1 ม 2/1-3 

ใบงาน 10 พ.ย. - มี.ค. สิริกุล 

6 อาชีพในฝน ง 1.1  ม.2/1-3    

ง 2.1 ม 2/1-3 

ใบงาน 10 พ.ย. - มี.ค. สิริกุล 

7  สอบปลายภาค ง 1.1  ม.2/1-3   

 ง 2.1 ม 2/1-3 

ขอสอบ 20 มี.ค. สิริกุล 

รวม 100     

 
 
 

 
 



   
รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4   รหัสวิชา อ22102    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
จำนวน  1.5     เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                      ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน  1. ครูรุงทิพย  ใจรักเรียน     2. ครูวิสุทธ์ิ  อางคำ 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค70 : 30 
 

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู 

 มาตรฐาน อ 1.1    เขาใจและตีความเร่ืองที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 
มาตรฐานอ 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารแสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมปีระสิทธิภาพ 
มาตรฐานอ1.3  นำเสนอขอมูลขาวสารความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเร่ืองตาง ๆโดยการพูดและการเขียน 
มาตรฐานอ2.1     เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนำไปใช ไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐานอ2.2      เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทยและนำมาใชอยาง

ถูกตอง 
และเหมาะสม 

มาตรฐานอ3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และเปนพื้นฐานในการพัฒนา  
   แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 
มาตรฐานอ4.1  ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆทั้งในสถานศึกษาชุมชน และสังคม 
มาตรฐานอ4.2     ใชภาษาตางประเทศเปนเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 

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

 5  Our Wonderful World 
-Comparatives & Superlatives 
- Much, as …… as, too-enough 
- Famous Places, A dialogue 
- Describing your journey to 
school 

ต 1.1 ม.2/2 และ ม. 2/4 

ต 1.2 ม.2/1, ม. 2/4 และ ม. 2/5 
ต 1.3 ม.2/1, ม. 2/2 และ ม.2/3 
ต 2.1 ม.2/1และ ม.2/3 
ต 2.2 ม. 2/1 
ต 3.1 ม. 2/1 

1)  แบบฝกหัด  
2)  แบบทดสอบ 
3)  สมุด  

10 6–29 
พ.ย 2562 

6 Out and About 
      - will, be going to 
       - Present Continuous 
       - Conditionals (types 0,1,2) 
       - Adverbs of manner 
       - Types of holidays & Holiday 
activities 
       - A paragraph about a tourist 
       - The time Machine 

ต 1.1 ม.2/2, ม. 2/3 และ ม. 2/4 

ต 1.2 ม.2/1, ม. 2/3, ม. 2/4 
และ ม. 2/5 
ต 1.3 ม.2/1, ม. 2/2 และ ม.2/3 
ต 2.1 ม.2/1และ ม.2/3 
ต 2.2 ม. 2/1 
ต 4.1 ม. 2/1 

1)  แบบฝกหัด  
2)  แบบทดสอบ 
3)  สมุด 
4) Mind mapping 
 

15 2– 20 
ธ.ค 2562 

 7  Experiences 
- Present Perfect 
- just – already– yet – for – 
since – ever - never 
- Present Perfect & Past simple 
- Question tags  
- Experience of a Lifetime 
- Talking about experiences 

ต 1.1 ม.2/2, ม. 2/3และ ม. 2/4 

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

1)  แบบฝกหัด  
2)  แบบทดสอบ 
3)  สมุด 
 

10 3  -24 
ม.ค 2563 

8 Places around Us 
      - Countable/Uncountable 
nouns & Quantifiers 
       - a/an – some/any – every & 
compounds 
      - Shops & Products 
       - Places in a city 

ต 1.1 ม.2/2, ม. 2/3 และ ม. 2/4 

ต 1.2 ม.2/1, ม. 2/2, ม. 2/4 
และ ม. 2/5 
ต 1.3 ม.2/1, ม. 2/2 และ ม.2/3 
ต 2.1 ม.2/1และ ม.2/3 
ต 3.1ม. 2/1 
ต 4.1 ม. 2/1 

1)  แบบฝกหัด  
2)  แบบทดสอบ 
3)  สมุด 
4) Mind mapping 
 

15 27ม.ค – 14 
ก.พ 2563 



       - Twin Cities Different Worlds 
       - Talking about shops 
       - A short text about a statue 
or a monument in your country 

5 สอบกลางภาค 20 ธ.ค 

6 สอบปลายภาค 30 ก.พ 

7 รวม 100  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

สาระเพิ่มเติม 
  



รายวิชา หนาทีพ่ลเมือง 4   รหัสวิชา ส22202     ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
จำนวน 0.5 หนวยกิต    เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน             ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน นายวรวฒุิ สุขสถิต     นายทศพล ศิริคุปต       นายเหมวิกร เจริญศร ี

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 90:10 

 

มาตรฐาน / ผลการเรียนรู 
1. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆและรูทันขาวสาร 
3. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติและพึ่งพาซ่ึงกันและกัน 
4. มีสวนรวมและเสนอแนวทางการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี 
5. 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 

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 5ความมีวินัยในตนเอง 
1. การมีวินัยในตนเอง 
การปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

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

30 กุมภาพันธ 

สอบกลางภาค - - 
สอบปลายภาค 10 กุมภาพันธ 

รวม 100 - 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   
รายวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4  รหัสวิชา ค22202                          ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

จำนวน 1.0 หนวยกิต     เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน             ภาคเรียนที่ 2  

ครูผูสอน 1. นางจันทรมณี พฤฒิสาร     2. นางสาวมัจฉา ชุมสงฆ  3. นางสาวพัชราภรณ  สุขทัว่ญาติ 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 

ผลการเรียนรู 
1. หาคาเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐานและ  ฐานนิยมของขอมูล และเลือกใชไดอยางเหมาะสม 
2.แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เปนกำลังสองสมบูรณและแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เปนผลตางของกำลังสองได 
3.แกสมการกำลังสองตัวแปรเดียวและแกโจทยปญหาเก่ียวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวได 
4.ใชความรูและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรแกปญหาตางๆ 

ที่ 
หนวยการเรียนรู/เน้ือหา

โดยสังเขป 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู 

วิธีการประเมิน/ 
ภาระงาน 

คะแนน กำหนดสง 
 

1  สถิติ 
- คากลางของขอมูล  

1,4 แบบฝกหัด 

แบบทดสอบ 

14 ธ.ค. 62 

2  การแยกตัวประกอบของพหุนาม 
- การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองท่ีเปนกำลังสองสมบูรณ 
- การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองท่ีเปนผลตางของกำลังสอง 

2,4 แบบฝกหัด 

แบบทดสอบ  

18 ม.ค. 63 

3  สมการกำลังสองตัวแปรเดียว 3,4  แบบฝกหัด 
แบบทดสอบ 

18 ก.พ. 63 

4 สอบกลางภาค 20 ธ.ค. 62  

5 สอบปลายภาค 30 ก.พ. 63 

6 รวม 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา  คณิตศาสตรเพิ่มพูนประสบการณ 4                  รหัสวิชา ค22204    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
จำนวน 1.0 หนวย          เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน            ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน  นางสาวสมลักษณ  บุญบรรล ุ

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 

ผลการเรียนรู 

1. เปรียบเทียบหนวยความยาว หนวยพ้ืนท่ีในระบบเดียวกัน และตางระบบ และเลือกใชหนวยการวัดไดอยางเหมาะสม 

2. ใชความรูเกี่ยวกับความยาวและพ้ืนท่ี แกปญหาในสถานการณตาง ๆ  

3. ใชสมบัติเกี่ยวกับความเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมในการใหเหตุผลและแกปญหา 

4. ใชสมบัติของเสนขนานในการใหเหตุผลและแกปญหา 

5. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 

 

ที ่ หนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน คะแนน กำหนดสง 

1 

 

การวัด ขอ 1– 2 , 7 - แบบทดสอบ 

- ใบงาน 

-งานท่ีมอบหมาย 

16 

 

พ.ย. 

2 

 

ความเทากันทุกประการ ขอ 3 – 4 , 7 - แบบทดสอบ 

- ใบงาน 

- งานท่ีมอบหมาย 

17 
 

ธ.ค. 

3 

 

เสนขนาน ขอ 3 – 4 , 7 - แบบทดสอบ 

- ใบงาน 

- งานท่ีมอบหมาย 

17 ม.ค. 

สอบกลางภาค 20 ธ.ค. 62 

สอบปลายภาค 30 ก.พ. 63 

รวม 100  

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



   
รายวิชา  วทิยาศาสตรโลกทั้งระบบ 2   รหัสวิชา  ว20224                       ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

จำนวน   1.0   หนวยกิต          เวลาเรียน   40  ช่ัวโมง                   ภาคเรียนที่  2 
ครูผูสอน  นางสาวประริศตา  ข้ัวทา 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…………. 
ผลการเรียนรู 
1) ออกแบบวิธีการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานโดยมีการกำหนดและควบคุมตัวแปรตางๆ  กำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ เลือกใชอุปกรณและลงมือทำ
การทดลองไดอยางมีระบบ  
2) ออกแบบตารางและบันทึกขอมูลที่สามารถอานเขาใจงาย  และสรุปผลจากการศึกษาทดลองได 
3) วิเคราะหและอธิบายผลการทดลองเชื่อมโยงกับสมมติฐานและสถานการณในชีวิตประจำวันได 
4) วิเคราะหโครงงานวิจัยวิทยาศาสตรและมีแนวคิดในการวางแผนการทดลอง  รวมถึงจัดทำโครงงานวิจัยวิทยาศาสตรได 
5) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการแสดงความคิด  ออกแบบหรือดัดแปลงการทดลองตลอดจนวัสดุอุปกรณตางๆในการทำกิจกรรมแกปญหา 
6) ทำงานวิจัยวิทยาศาสตร  ตามความสนใจ โดยมีขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหาและนำเสนองานวิจัยวิทยาศาสตรไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 

 
ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 
1 การทำงานวิจัยวิทยาศาสตร (50%) 1-6 -การลงมือทำงานวิจัย

วิทยาศาสตร(ทำงานวิจัย 
บทท่ี 3/บทท่ี 4/ บทท่ี 5 
ตอจากภาคเรียนท่ี 1) 
-การเขียนรายงานวิจัย
วิทยาศาสตร(ฉบับ
สมบูรณ)  
-การนำเสนองานวิจัย
วิทยาศาสตร 

50 พ.ย.-ก.พ. 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชา    พลังงานทดแทนกับการใชประโยชน        รหัสวิชา  ว20226    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  
จำนวน  1.0   หนวยกิต    เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน            ภาคเรียนที่ 2 
ผูสอน   นางสาวพิชญาภา  พฒันรดากุล 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 

ผลการเรียนรู 
1. อธิบายพลังงานทดแทนและการนำพลังงานทดแทนมาใชประโยชน 
2. อธิบายแนวคิดพื้นฐานเร่ือง การนำพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวลและแกสชีวภาพและพลังงานนิวเคลยีรมา

ใชประโยชนในรูปของพลังงานไฟฟาและพลงังานความรอนได 
3. ออกแบบและสรางอุปกรณทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับพลังงานแสงอาทิตยพลังงานลม พลงังานน้ำ พลังงานชีวมวลและ

แกสชีวภาพได 
4. อธิบายแหลงพลังงานและการใชประโยชนพลงังานในประเทศไทยของพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลงังานน้ำ พลังงานชีวมวลและ

แกสชีวภาพ 

ที่ หนวยการเรียนรู/
เน้ือหาโดยสังเขป ผลกาเรียนรู 

วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1 พลังงานน้ำ ขอท่ี 1, 2, 3, 4 - ชิ้นงานกังหันน้ำ+กังหันลม 
 
-ชิ้นงาน (แบบจำลองพลังงาน
ดานตางๆ ) 
 
-จัดนิทรรศการ/การนำเสนอ
ผลงานดานพลังงาน 
 
-ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร+การทดลอง 
 
-สมุด + แบบฝกหัด 
-เขาเรียน + จิตพิสัย 

10 
 

10 
 
 

10 
 
 

10 
 
 
 
5 
5 

 
 
 
 
 

พ.ย.-ก.พ. 

2 พลังงานลม ขอท่ี 1, 2, 3, 4 
3 พลังงานแสงอาทิตย ขอท่ี 1, 2, 3, 4 
4 พลังงานชีวมวล ขอท่ี 1, 2, 3, 4 
5 พลังงานนิวเคลียร ขอท่ี  2 

6 สอบกลางภาค 20 ธ.ค. 
7 สอบปลายภาค 30 ก.พ. 

 รวม 100  

 
        

 

 

 
 

 



   
รายวิชา พลังงานสีเขียว    รหัสวิชา ว20203    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

จำนวน  1.0 หนวยกิต     เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน            ภาคเรียนที่ 2 

ครูผูสอน นางมนสิชา ชอบชม  

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค 70:30 

ผลการเรียนรู 

1.  สืบคน อธิบายหลักการของพลังงานทดแทนจากแหลงตาง ๆ  

2.  สรางเตาอบสุกพลังงานแสงอาทิตย 

3.  วิเคราะหการสุกของอาหารแตละชนิด 

4.  เขียนรายงาน และอธิบายเก่ียวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของชิ้นงาน 

5.  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การตรวจสอบคนควาเพิ่มเติมจากแหลงความรูตาง ๆ ใหไดขอมูลที่เชื่อถือได 
 

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1 การเปลี่ยนพลังงาน 1,5 

-ใบงาน/สมุด 

- ทดสอบ 

- การมีสวนรวมในชั้นเรียน 

10 

10 

5 

พ.ค. –ก.ค.

62 

2 ประโยชนของพลังงานทดแทน 2-4 

-ใบงาน/สมุด 

- ชิ้นงาน 

- การมีสวนรวมในชั้นเรียน 

10 

10 

5 

ส.ค. – ก.ย. 

62 

 สอบกลางภาค 1-3, 7-8 - แบบทดสอบ 20 ก.ค. 62 

 สอบปลายภาค 4-6 - แบบทดสอบ 30 ก.ย. 62 

 รวม   100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา  อุมโลกดวยมือเรา                          รหัสวิชา ว20204              ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

จำนวน  1  หนวยกิต      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน             ภาคเรียนที่ 2 

ครูผูสอน    นางสาวอัมพร ทัศนานุตริยะ 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค 70:30 

มาตรฐาน  

ว 1.1 ม.3/1-6  

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหา

โดยสังเขป 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

วัน/เดือน/ป 

1 ระบบนิเวศรอบ 
โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี 

 รายงานเรื่องการสำรวจระบบ

นิเวศรอบโรงเรียนสรุศักด์ิมนตรี 

10 พ.ย. 

2 ประชากรมนุษยกับ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 รายงานเรื่องประชากรมนุษยกับ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

10 ธ.ค. 

 สอบกลางภาค   20 ธ.ค. 

3 วิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอม  รายงาน  เรื่อง  วิเคราะหปญหา

สิ่งแวดลอม 

การมีสวนรวมในชั้นเรียน 

20 

 

10 

ม.ค. 

 สอบปลายภาค 30 ก.พ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
รายวิชา ภาษาอังกฤษอาน – เขียน 4   รหัสวิชา อ20204    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
จำนวน 1 หนวยกิต      เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน            ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน 1.ครูจรักกิจ จันทะเวช 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 

 

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู 

1. เขาใจและตีความเร่ืองที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

2. พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองที่อานอยางเหมาะสม 

 

 

             

            
 

 

 
 

 
 

 

 

 

วิชา ศิลปะจากกระดาษ      รหัสวิชา ศ22202       ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 
1 Unit 11 Shakespeare 

Unit 12 What’s in a name? 
Unit 13 Out of rainforests 
Unit 14 For a quick pickup 
Unit 15 The misunderstood tomato 
Unit 16 The greatest of the century 
Unit 17 Rights of leftie 
Unit 18 The snowy slopes of Dubai 
Unit 19 Not all hackers are the same 
Unit 20 Weird invention 
 

1. - 2. Matching 
Peer review: St. –St. 
Fill the gaps 
Guess the word 
Matching 
Scanning a key word 
Dictation 
Scanning a key word 
Matching 
Matching 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

 ต.ค.-ธ.ค.62 

2 สอบกลางภาค 20 ธ.ค.62 

3 สอบปลายภาค 30 ก.พ. 63 

 รวม 100  



จำนวน 1 หนวยกิต        เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                                    ภาคเรียนที่ 2             

ครูผูสอน นางสาวอำไพพรรณ  สงเจริญ     

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80:20 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู 
               มาตรฐาน ศ 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคางานทศันศิลป        
     ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 1.2  เขาใจความสัมพันธระหวางทศันศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคา 
   งานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และสากล 

 

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1 จิ๊กซอว ขอ 1 ผลงานทัศนศิลป 20 พฤศจิกายน 62 

2  การตูนสามมิติ ขอ 2 ผลงานทัศนศิลป 20 พฤศจิกายน 62 

3  ภาพปะติด ขอ 3 ผลงานทัศนศิลป 20 ธันวาคม 62 

4  ตุกตากระดาษ ขอ 4 ผลงานทัศนศิลป 20 มกราคม 63 

5 โมบาย Madala ขอ 5 ผลงานทัศนศิลป 

(สอบปลายภาค) 

20 กุมภาพันธ 63 

   รวมคะแนนตลอดภาคเรียน  100  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชา ดนตรีไทย ขับรองไทย 3     รหัสวิชา ศ22203    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 



   
จำนวน 1.0 หนวยกิต        เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน              ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน  นายชวลิต  พิมพาทอง 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาค/ปลายภาค 80: 20 

มาตรฐานที่ ศ.2.1 เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณ คุณคาดนตรีถายทอดความรูสึกมี

ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ 

2. จำแนกประเภทและรูปแบบของวงปพาทย 

1. ระบุโอกาสในการบรรเลงวงปพาทย และอธิบายความสัมพันธระหวางวงมโหรีกับสังคมไทยได 
2. เลนดนตรีไทยตามถนัดเด่ียว หรือรวมวง 

3. ขับรองเพลงไทย 
มาตรฐานที่ ศ2.2 เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเห็นคุณคาของดนตรีท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมภูมิ

ปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

1. อธิบายวิวัฒนาการของวงปพาทยได 
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค80:20 

หนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ วิธีเก็บคะแนน / ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 

-วิวัฒนาการของวง ปพาทย  
-จำแนกประเภทและรูปแบบของวงป
พาทย 
-ระบุโอกาสในการบรรเลงวงปพาทย 
และอธิบาย ความสัมพันธระหวางวง
มโหรีกับสงัคมไทย 

 

ศ.2.2 ม.1/1 

ศ.2.1 ม.1/1,2 
ใบงาน  

 
 

 รายงาน  

10 
 
 

20 

พ.ย. 2562 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 

ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามความถนัด 
1 เครื่องมือ (เพลงไทยประเภท 2 ชั้น ) 

ศ.2.1 ม.1/4 ทดสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี
ไทยเด่ียวและรวมวง 

40 ธ.ค.2562 

หนวยการเรียนรูท่ี 3 

ปฏิบัติขับรองเพลงไทย(เพลงไทย
ประเภท 2 ชั้น ) 

ศ.2.1 ม.1/5 ทดสอบปฏิบัติขับรอง 10 ม.ค2563 
 

 

สอบปลายภาค  ทดสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี 
(เด่ียว)   1 เพลง 

20  ก.พ.2563 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
รายวิชา นาฏศิลปไทย 4      รหัสวิชา ศ22208             ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 



จำนวน 1.0 หนวยกิต                                   เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                                  ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน นางสาววิไลลักษณ  เสมเถ่ือน 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80 : 20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู 
มาตรฐาน ศ ๓.๑ เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณ 
  คุณคานาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชมและประยุกตใช 
  ในชีวิตประจำวัน 
มาตรฐาน ศ ๓.๒       เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
                                เห็นคุณคาของนาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
                                ภูมิปญญาไทยและสากล 

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 
1 เพลงระบำเก็บใบชา ศ.3.1 1 สอบปฏิบัติ 30 พฤศจิกายน 62 

2  เพลงปลุกใจ ศ.3.1 1 สอบปฏิบัติ 30 มกราคม 63 

3  สอบกลางภาค ศ.3.1 1,6,7 แบบทดสอบ 20 กุมภาพันธ 63 
 รวมคะแนนระหวางภาค 80  

 สอบปลายภาค 20  

 รวม 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชา  งานอิเล็กทรอนิกส         รหัสวิชา ง20264             ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 



   
จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                    ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน  นางสาวพรนารายณ  กลิ่นแจม 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80 : 20 

 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความหมายความสำคัญเก่ียวกับไฟฟา – อิเล็กทรอนิกสได  
2. บอกหนาที่และสัญลักษณของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
3. เลือกใชเคร่ืองมือในงานประกอบวงจรได 
4. อานคาและคุณสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสได  
5. สรางแผนวงจรพิมพอยางงายได   
6. ประกอบวงจรและตรวจสอบการทำงานได  
7. มีความมุงมั่นทำงานจนสำเร็จ เห็นคุณคาของการทำงาน ทำงานอยางมีความสุข 

 
รวมท้ังหมด 7 ขอ 

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

1 หนวยที่ 1 อิเล็กทรอนิกส คืออะไร? ขอ 1,7 ใบงาน/งานในสมุด 10 พ.ย. - ธ.ค. 

2 หนวยที่ 2 อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน 

ขอ 2,4,7 ใบงาน/งานในสมุด+กิจกรรม 10 พ.ย. - ธ.ค. 

3 หนวยที่ 3 วงจรอิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน 

ขอ 6,7 ใบงาน/งานในสมุด+กิจกรรม 10 พ.ย. - ธ.ค. 

4 หนวยที่ 4 เครื่องมือวัดทาง
อิเล็กทรอนิกส 

ขอ 3,4,7 ใบงาน/งานในสมุด+กิจกรรม 10 ม.ค. - มี.ค. 

5 หนวยที่ 5 การสรางแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส 

ขอ 5,6,7 ใบงาน/งานในสมุด+ชิ้นงาน 20 ม.ค. - มี.ค. 

6 หนวยที่ 6 การสรางหุนยนตพ้ืนฐาน ขอ 2,3,4,6,7 ใบงาน/งานในสมุด+ชิ้นงาน 20 ม.ค. - มี.ค. 

7 สอบปลายภาค ขอ 1-7 แบบทดสอบ 20 มี.ค. 

รวม 100   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชา  การสื่อสารและการนำเสนอ            รหัสวิชา  I 20202               ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/7-12 



จำนวน   1.0   หนวยกิต            เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน        ภาคเรียนที่  2 
ครูผูสอน1. ครูอนพันธ  เขียวฤทธ์ิ 2. ครูบุษยพรรณ  พรหมวาทย  จันทรา     

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80 : 20 

 
ผลการเรียนรู 

1. วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ องคประกอบและวิธีการเขียนโครงราง 
2. เขียนรายงานการศึกษาคนควาเชิงวิชาการเปนภาษาไทยความยาว 2,000 คำ 
3. นำเสนอขอคนพบขอสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเด่ียวหรือกลุมโดยใชสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
4. เผยแพรผลงานสูสาธารณะผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
5. บอกประโยชนและคุณคาในการสรางงานและถายทอดสิ่งที่เรียนรูใหเปนประโยชนแกสาธารณะ 

 

ที่ 
หนวยการเรียนรู / 
เน้ือหาโดยสังเขป 

ผลการเรียนรู 
วิธีการประเมิน/

ภาระงาน 
คะแนน กำหนดสง 

1 ศึกษาโครงรางธรรมชาติวิชา ขอ 1 ใบงาน/เขียนโครงราง
ตามประเด็นปญหาท่ี
เลือก 

20 
 

ภายในเดือน
ธันวาคม 

2 หรรษาสรรคสรางงานเขียน ขอ 2,ขอ 5 -เขียนบทนำ 
-เขียนเอกสารอางอิง 
-เขียนเน้ือเรื่อง
รายงานการศึกษา
คนควา 
-การเขียนสรุปผล
การศึกษาคนควา 

30 ภายในเดือน
มกราคม 

3 มุงเพียรสื่อสารและนำเสนอ ขอ 3,ขอ4 -รูปเลมแบบสำเร็จ 
-การนำเสนอชิ้นงาน 

30 ภายในเดือน 
กุมภาพันธ 

 สอบปลายภาค (ปรนัย 40 ขอ) 20 ก.พ. 2562 
 รวม 100  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชา ภาษาจีนพาเพลิน 4                  รหัสวิชา จ22202      ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 



   
จำนวน  0.5  หนวยกิต           เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                    ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน  1.MissLi Jiaxin             2.MissZhang Xian 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 
 

ผลการเรียนรู 

1. เขาใจความหมายของคำศัพทและประโยค พรอมทั้งขยายคำศัพทได 
2. อานออกเสียงคำศัพทและประโยคได 
3. พูดบทสนทนาสั้นๆ ได 
4. เขาใจประเทศจีนและวัฒนธรรมของประเทศจีน 
5. ใชภาษาจีนสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนได 

 

ที่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหา
โดยสังเขป 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

  
1 

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

 9 พ.ย. 
2562 

  
2 

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

 9 พ.ย - ธ.ค. 
2562 

  
3 

 
การบอกวิชาเรียน ตารางเรียน 

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

 9 ธ.ค. 
2562 

  
4 

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

 7 ม.ค. 
2563 

  
5 

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

 7 ม.ค - ก.พ. 
2563 

6 การสั่งอาหารและ
ศิลปวัฒนธรรมจีน 

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

 10 ก.พ. 
2563 

7 
 

20 ธ.ค.2562 
8 

 
30 ก.พ.2563  

รวม 100 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 



   
กิจกรรมแนะแนว                    ช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 

จำนวน 1 หนวยกิจ       เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน             ภาคเรียนที่ 2 

ครูผูสอน นางสาวจิตติมา  หมัดจะกิจ, นายวชิรวิทย  จตุเทน 

 

ตัวช้ีวัด / 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 
8ผูเรียนมีทักษะการปฏิบัติตนอยางเหมาะสม และปลอดภัยในเรื่องเพศ 
9ผูเรียนมีทักษะการดำรงชีวิตอยางเปนประโยชนและปลอดภัย 

 

ที ่ หนวยการเรียนรู/ 
เน้ือหาโดยสังเขป 

ต้ัวช้ีวัด/ 
ผลการเรียนรู 

วิธีการประเมิน/ภาระงาน กำหนดสง 

1 ดานสวนตัว/สังคม 
- ปญหาน้ีพ่ีแกได  
- Emotion 
- อยากจะรัก ก็ตองรู 

 
 

1,2,6,7,8,9 

- ใบงาน   
เดือนพฤศจิกายน-

ธันวาคม 
 

2 ดานการศึกษา 
- มองผลการเรียน 
- “โอกาส” หรือแค 
“อากาศ” 
- พลังในตัวเรา 
(ทฤษฎีพหุปญญา) 

 
 

1,3,4 

- ใบงาน “มองผลการเรียน” 
 

 
เดือนธันวาคม-

มกราคม 

3 ดานอาชีพ 
- เสนทางอาชีพ  
- CAREERGAME IN SSM. 
- เครือขายอาชีพ  

 
1,3,4,7 

- ใบงาน “เขาวงกตอาชีพ” เดือนกุมภาพันธ-
มีนาคม 

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 

 

 


	มาตรฐาน อ 1.1    เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

