
 
 
 
 

แนวการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

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 

 รายวิชาท่ีนับหนวยกิตได จะตองไดระดับผลการเรียนต้ังแต 1 ข้ึนไป โดยมีแนวการใหระดับ 

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 กลุมของโรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี 

 

ส่ิงท่ีประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ 
1. สาระเนื้อหาของกลุม
สาระ 

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 

 

 

 

การประเมินของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี 

 

ส่ิงท่ีประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ 
1. เวลาท่ีเขารวมกิจกรรม - ตรวจสอบเวลา - แบบสำรวจการเขา

รวมกิจกรรม 

- ตองมีเวลาเขากิจกรรมไม
นอยกวา 80% 

2. ผลงาน - ประเมินจากรูปแบบการ
จัดกิจกรรม 

 - ประเมินจากการ
นำเสนอผลงานชอง
นักเรียน 

- ประเมินจากแบบสรุป
การเขารวมกิจกรรม 

- แบบประเมิน 

- การอภิปราย 

- แบบสรุปการทำ
กิจกรรม 

- ตองบรรลุวัตถุประสงคและ
คุณลักษณะท่ีกำหนดไว โดย
มีคะแนนการประเมินไมนอย
กวา 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

โครงสรางหลักสูตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
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    สาระพื้นฐาน               

1 ท33102 ภาษาไทย 6        

2 ค33102 คณิตศาสตร 6        

3 ส33102 สังคมศึกษา 6        

4 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6        

5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6        

6 ศ33102 ดนตรีสากล        

7 ว30102 ฟสิกสพื้นฐาน 3              

8 ว33102 ประวัตศิาสตร 6                   

9 ว33102 พลังงาน         

    สาระเพิ่มเติม               

10 ค33202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6        
11 ว33202 ฟสิกส 6             
12 ว33222 เคมี 6             

13 ว33242 ชีววิทยา 5              

14 อ30206 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 6        

15 จ30206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6        

16 อ30246 การแปล 2          

17 ท33202 การเขียนเชิงสรางสรรค             

18 ฝ33202 ภาษาฝรั่งเศส 6              

19 ย33202 ภาษาเยอรมัน 6              

20 จ33202 ภาษาจีน 6              

21 ญ33202 ภาษาญี่ปุน 6              

22 ส30206 ประชากรกับคุณภาพชีวิต             

23 พ30208 แบดมินตัน         

24 ง30294 โครงงานธุรกิจ        

    เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีก 1 รายวิชา              
25 ศ30204 พาณิชยศิลป   ม.6/ 9,10 ม6/ 11,12  
26 ศ30222 ดนตรีสากลปฏิบตัิ 2 ม6/ 7,8 ม.6/ 9,10   ม6/13 

27 ง30238 งานชอบุปผชาติ     ม6/ 11,12 ม6/13 

28 ง30228 งานของชำรวย ม6/ 7,8 ม.6/ 9,10 ม6/ 11,12  

    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน               

29   กิจกรรมแนะแนว        

โครงสรางหลักสูตร 



 

 

 

 
 

สาระพื้นฐาน 
  



   
รายวิชา  ภาษาไทย 6          รหัสวิชา  ท 33102               ช้ันมัธยมศึกษาปที่   6 
จำนวน   1.0   หนวยกิต       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน                        ภาคเรียนที่   2 
ครูผูสอน 1. ครูศิวธิดา ทรัพยเหมือน  2. ครูสุกัญญา คำทอง 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 

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

รวมทั้งหมด 17 ตัวช้ีวัด 

 

ท่ี 
หนวยการเรียนรู / 
เนื้อหาโดยสังเขป 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1 เรียนรูวรรณกรรมพื้นบาน ท 1.1 ม.4-6/1 
ท 5.1 ม.4-
6/1,2,3,4 

การแสดงวรรณกรรมทองถ่ิน
บนเวที 

20 
 

13 ธันวาคม 62 

2 พูดโนมนาวใจ “ปลุกพลังบวก”   ท 3.1 ม. 4-6/5,6 พูดโนมนาวใจปลุกพลังบวก 10 หลังสอบกลาง
ภาค 

3 ศึกษาคำฉันท ท 4.1 ม. 4-6/4 แตงฉันท 10 มกราคม 63 
4 สามัคคีเภทคำฉันท   ท 1.1 ม.4-6/1 

ท 5.1 ม.4-
6/1,2,3,4,6 

ทองบทอาขยาน 5 ภายในสอบปลาย
ภาคเรียน 

5 วิเคราะหวรรณคดีสามกก  ตอน 
กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ   

ท 5.1 ม.4-
6/1,2,3,4 

บันทึกความรูและแบบฝกหลัง
เรียน 

5 มกราคม 63 

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

 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน 6                            รหัสวิชา ค33102             ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

จำนวน 1.0 หนวยกิต                       เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง/ภาคเรียน              ภาคเรียนที่ 2 

ครูผูสอน  1. นายภูริเชษฐ  ลำลอง   2. นายบุญเชิด  ชุมพล    3. นางภัทรวดี  โพธิพันธุ     4. นางสาวสมลกัษณ  บุญบรรลุ 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 

ตัวช้ีวัด / จุดประสงคการเรียนรู 

1. สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเซต สามารถหายูเนียน อินเตอรเซกชัน คอมพลีเมนต และผลตางของเซตได 

2. เขียนแผนภาพแทนเซต (Venn-Euler  Diagram) และนำไปใชแกปญหาเกี่ยวกับการหาสมาชิกของเซตได 

3.  เขาใจและใชการใหเหตุผลแบบอุปนัย และนิรนัยได 

4. บอกไดวาการอางเหตุผลสมเหตุสมผลหรือไม โดยใชแผนภาพแทนเซต 

5. แสดงความสัมพันธของจำนวนตาง ๆในระบบจำนวนจริงได 

6. เขาใจความหมายและหาผลลัพธท่ีเกิดจากการบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนจริงได 

7. เขาใจสมบัติของจำนวนจริงท่ีเกี่ยวกับการบวก  การคูณ การเทากัน และการไมเทากัน และนำไปใชได 

8. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคาสัมบูรณของจำนวนจริงและหาคาสัมบูรณของจำนวนจริงได 

9. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจำนวนจริงท่ีอยูในรูปเลขยกกำลังท่ีมีเลขชี้กำลังเปนเปนจำนวนตรรกยะและจำนวนจริงในรูปกรณฑ 

10. เขาใจความหมายและหาผลลัพธท่ีเกิดจากการบวก การลบ การคูณ และการหาร จำนวนจริงท่ีอยูในรูปเลขยกกำลังท่ีมีเลขชี้กำลัง

เปนจำนวนตรรกยะและจำนวนจริงในรูปกรณฑ 

11.หาคาประมาณของจำนวนท่ีอยูในรูปกรณฑและจำนวนท่ีอยูในรูปเลขยกกำลังโดยใชวิธีคำนวณ 

12.แกสมการและอสมการตัวแปรเดียว ดีกรีไมเกินสองได  

13.มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธและฟงกชัน  เขียนแทนความสัมพันธและฟงกชันในรูปตาง ๆ เชน ตารางสมการและ

กราฟได 

14. เขียนกราฟท่ีสัมพันธและฟงกชัน ท่ีกำหนดใหได 

15. สรางความสัมพันธและฟงกชันจากสถานการณหรือปญหาท่ีกำหนดใหและนำไปใชในการแกปญหาได 

16. ใชกราฟของสมการ  อสมการ  ฟงกชัน ในการแกปญหาได 

17.หาอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมท่ีกำหนดใหและนำไปใชแกปญหาเกี่ยวกับระยะทาง ความสูง และการวัดได 

18. เขาใจความหมายของลำดับ ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิตและหาพจนท่ัวไปของลำดับได 

19. เขาใจความหมายของผลบวก n พจนแรก และหาผลบวก n พจนแรกของลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิตโดยใชสูตรและ

นำไปใชได 

20. หาจำนวนผลลัพธท่ีอาจเกิดข้ึนของเหตุการณโดยใชกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับและแผนภาพตนไมอยางงายได 

21. อธิบายการทดลองสุม เหตุการณความนาจะเปนของเหตุการณ และหาความนาจะเปนของเหตุการณท่ีกำหนดใหได 

22.นำความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนไปใช  ในการคาดการณและชวยในการตัดสินใจ 

23.รูการสำรวจความคิดเห็นอยางงายและสามารถนำผลจากการสำรวจไปชวยในการตัดสินใจบางอยาง 

24. เลือกใชคากลางท่ีเหมาะสมกับขอมูลท่ี  กำหนดและวัตถุประสงคท่ีตองการได 

25.การวัดการกระจาย และการวัดตำแหนงท่ีของขอมูลโดยใชเปอรเซ็นตไทล 

26.นำเสนอขอมูลในรูปแบบตาง ๆ รวมท้ังการอานและตีความหมายจากการนำเสนอขอมูลได 

27.ใชขอมูลขาวสารและคาสถิติชวยในการ ตัดสินใจบางประการ 

28.ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหาได 

         - ใชความรู ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการแก ปญหาสถานการณตาง  ๆ ไดอยางเหมาะสม 

         - สามารถแสดงเหตุผลโดยการอางอิงความรู ขอมูลหรือขอเท็จจริงหรือการสรางแผนภาพ 

         - ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสือ่สารสื่อความหมายและการนำเสนอไดอยางถูกตองชัดเจนและรัดกุม 

         - เชื่อมโยงความรูเน้ือหาตาง ๆ ในคณิตศาสตรและความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืน ๆ 

         - นำความรูและทักษะท่ีไดรับจากการเรียนคณิตศาสตรไปประยุกตในการเรียนรู สิ่งตาง ๆ และในการดำรงชีวิต 

         - มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทำงาน 



   
   29.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร 

 

วิธีการวัดและประเมินผล  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ

ที ่

หนวยการเรียนรู/ 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ตัวช้ีวัด/ 

จุดประสงคการเรียนรู 

วิธีการเก็บคะแนน /  

ภาระงาน 

น้ำหนัก

คะแนน 

กำหนดสง 

วัน / เดือน / ป 

1 - ประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน  

- จัดทำขอสอบ O-net 

- - - พฤศจิกายน 

2562 

2 

 

- สรุปเน้ือหาเรื่อง เซต, การใหเหตุผล, จำนวนจริง 

- ฝกทำขอสอบ O-net 

1 – 8  -ฝกทักษะการแกปญหา 

-ทดสอบ 

15 พฤศจิกายน 

2562 

3 

 

สอบกลางภาคเรียน 

 

1 – 12 -ทดสอบ 20 ธันวาคม 

2562 

4 

 

- สรุปเน้ือหาเรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ, ลำดับ

และอนุกรม, ความนาจะเปน 

- ฝกทำขอสอบ O-net 

13 – 17 -ฝกทักษะการแกปญหา 

-ทดสอบ 

15 มกราคม 

2563 

5 - เอกสาร เซต, การใหเหตุผล, จำนวนจริง,  

เลขยกกำลัง, ฟงกชัน, อัตราสวนตรีโกณมิติ, 

ลำดับและอนุกรม, ความนาจะเปน, สถิติ 

1 – 29 -งานท่ีมอบหมาย 

-การรวมกิจกรรม 

20 ตลอดภาคเรียน 

6 

 

สอบปลายภาคเรียน 18 – 29 -ทดสอบ 30 กุมภาพันธ 

2563 

รวม 100 



รายวิชา สังคมศึกษา 6   รหัสวิชา ส 33103    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
จำนวน  1.0  หนวยกิต     เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน   ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน 1. ครูสมพงษ   จุลดาลัย 2. ครูทิพวรรณ  สุวัณณุสส 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : ปลายภาค 30 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
ส 4.2   เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดานความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเน่ืองตระหนัก

ถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ตัวชี้วัด 

ส 4.2 ม.4-6/2  วิเคราะหเหตุการณสำคัญตางๆที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เขาสูโลกสมัยปจจุบัน 
ส 4.2 ม.4-6/3  วิเคราะหผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา  แอฟริกาและเอเชีย 

 ส 4.2 ม.4-6/4  วิเคราะหสถานการณของโลกในคริสตศตวรรษที่ 21 
 

ที่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหา
โดยสังเขป 

ตัวช้ีวัด  วิธีการประเมิน/ 
ภาระงาน 

คะแนน กำหนดสง 

1 พัฒนาการยุโรปสมัยใหม 
 

ส 4.2 ม.4-6/2 -ใบงานเด่ียว (10 คะแนน) 
-งานกลุม infographic 
ประเด็นท่ีสนใจในเหตุการณ
สมัยใหม (10 คะแนน) 

20 20-27 ธันวาคม 

พ.ศ.2562 

2 ผลกระทบจากการขยาย
อิทธิพลของชาติตะวันตก          

ส 4.2 ม.4-6/3 -ใบงานเด่ียว (5 คะแนน ) 
-ผังกราฟกการขยายอิทธิพล
ของชาติตะวันตกตอทวีป
ตางๆ  (5 คะแนน)        

10 10-17 มกราคม 

พ.ศ.2563 

3 
 

ความขัดแยงและการประสาน
ประโยชนระหวางประเทศ 

ส 4.2 ม.4-6/4 -ใบงานเด่ียว (5 คะแนน) 
-งานกลุมการนำเสนอ
ผลงานหนาชั้นเรียนตาม
หัวขอท่ีมอบหมาย (5) 

10 1-10 

กุมภาพันธ 

2563 

4 
 

สถานการณสำคัญของโลกใน
คริสตศตวรรษท่ี 21   

ส 4.2 ม.4-6/4 -ใบงานเด่ียว (5 คะแนน) 
-งานคูแผนพับ (5 คะแนน) 

10 21-28

กุมภาพันธ 

2563 

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

 

          

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6   รหัสวิชา อ 33102   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
จำนวน 1.0 หนวยกิต   เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน  1. นางดารณี  มีสมบูรณ  2. นางสาวรัตนา  เล็กพุก 3. นางสาววรรณวิมล  ธนาลักษ 
 
1.  ตัวชี้วัด (รวม 21 ตัวชึ้วัด) 
มฐ ต 1.1 เขาใจและตีความเร่ืองที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆและแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 
มฐ ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลีย่นขอมูลขาวสาร และแสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมปีระสิทธิภาพ 
มฐ ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
มฐ ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยาง 
                 ถูกตองและเหมาะสม 
มฐ ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูและเปนพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู และเปดโลกทัศน 
                 ของตน 
มฐ ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
มฐ ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 

2.  กำหนดการสอน 
ที่ หนวยการเรียนรู/

เน้ือหาโดยสังเขป 
ตัวช้ีวัด วิธีการเก็บคะแนน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1 Better Safe than 
Sorry 

มฐ ต 1.1 ม 4-6/3,4 
มฐ ต 1.2 ม 4-6/1,4 
มฐต 1.3 ม 4-6/1 
มฐ ต 2.1 ม 4-6/3    
มฐ ต 1.1 ม 4-6/1  
มฐ ต 1.3ม 4-6/1                      

-Telling advantage of appliance 
- Description of the adjective 
things in the correct order 
- Passive voice, Relative 
pronoun and clauses 
worksheet 
- Linkers and put the 
paragraphs into the correct 
order 
 

10 5 พ.ย. - 16พ.ย. 

2 Penny Wise, 
Pound, Pound 
Foolish 

มฐ ต 1.1 ม 4-6/2-4 
มฐต1.2 ม 4-6/1,4,5 
มฐต2.1ม 4-6/3 
มฐ ต 2.2 ม 4-6/1 
มฐ ต 4.1 ม 4-6/1 
มฐ ต 1.3ม 4-6/1 
มฐ ต 4.2 ม4-6/2 

-Design your fashion section for 
a woman’s magazine and write 
description of the clothes 
-Casual form, Reported Speech 
worksheets 
- Role – Play “Shopping” 
 

10 19 พ.ย. – 7 ธ.ค. 

3 You are what you 
eat 

มฐ ต 1.1 ม 4-6/1,3-4 
มฐ ต 1.2 ม 4-6/1,3 
มฐต 1.3ม4-6 /1 
มฐต2.1ม 4-6/3 
มฐต 4.1 ม 4-6/1  
มฐ ต 4.2ม 4-6/2 
 

-Making a timetable for the 
perfect fat burning 
-Write a recipe 
-Quantifiers Worksheet 
 
 

10 10 ธ.ค. – 21 ธ.ค. 

 
         
 

 

 

 

 

 



ที ่ หนวยการเรียนรู/
เน้ือหาโดยสังเขป 

ตัวช้ีวัด วิธีการเก็บคะแนน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

4 Early Man to his 
taste 

มฐ ต 1.1 ม 4-6/1,3-4 
มฐ ต 1.2 ม 4-6/1,3 
มฐ ต 1.3 ม 4-6 /1 
มฐ  ต 2.1 ม 4-6/3 
มฐ ต 4.1 ม 4-6/1  
มฐ ต 4.2 ม 4-6/2    

-Discussing the qualities that 
each of the sports below 
require 
-If clause and Wish Worksheets 

  

5 Early to Bed มฐ ต 1.1 ม 4-6/1-4 
มฐ ต 1.2 ม 4-6/1 
มฐต 1.2 ม4-6 /4-5 
มฐ ต 1.3 ม 4-6/1 
มฐต 1.3 ม 4-6/3 
 

-Writing a short review of a 
movie 
-Future Perfect Worksheet 
 

10 1- 20 ก.ย. 

 สอบกลางภาค 20 ธ.ค.62 

 สอบปลายภาค 30 ก.พ.63 

 รวม 100  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 6                  รหัสวิชา  พ 33102    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
จำนวน 0.5 หนวยกิต   เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                   ภาคเรียนท่ี 2 
ครูผูสอน นางธีรยา สิทธิปาลวัฒน     

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

มาตรฐาน พ 3.1    เขาใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม  และกีฬา 
มาตรฐาน พ 3.2    รักการออกกำลังกาย  การเลนเกม  และการเลนกีฬา  ปฏิบัติเปนประจำอยางสม่ำเสมอ  
มาตรฐาน พ 4.1    เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ  การปองกันโรค และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อ  
                        สุขภาพ 
มาตรฐาน พ 5.1 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา สารเสพติด และความรุนแรง 

 

ที่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด 
วิธีการประเมิน/ 

ภาระงาน 
คะแนน กำหนดเวลา 

1  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 
(กายบริหารประกอบดนตรี) 

พ 3.1  ม.4-6/4 - สอบปฏิบัติ 
  เปนกลุม  
- การรวมกิจกรรมใน 
  พิธีเปดกีฬาภายใน 

10 
 

20 

25-29 พ.ย.62 
 
7ธ.ค.62 

2  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 
(ลีลาศ จงัหวะ ไจซ) 

พ 3.1  ม.4-6/4 - สอบปฏิบัติ 
  ตามฟกเกอรท่ีเรีย 

10 11-18 ธ.ค. 62  

3  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 
 (ลีลาศ แบบสรางสรรค) 

พ 3.1  ม.4-6/4 
พ 3.2  ม.4-6/4  

- สอบปฏิบัติ 
เปนกลุมเตนรำ 
  แบบสรางสรรค 

20 7-11ม.ค.63 

4 การชวยพ้ืนคืนชีพ : ความสำคัญและวิธีการ

ของการชวยพ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

พ 5.1 ม.4-6/7 - สอบปฏิบัติ 

- แบบประเมิน 

10 21-25 ม.ค.63 

5  การสรางเสริมสมรรถภาพ/การวางแผนพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพกลไก 

พ 4.1 ม.4-6/7  - การทดสอบ 
  สมรรถภาพ 

5 3-7 ก.ย.63 

6  สุขภาพดีสรางได/ แนวคิดการสรางเสริมดูแล
สุขภาพแนวทางดำเนินการงานสรางเสริม
สุขภาพ 

พ 4.1 ม.4-6/1 
ม.4-6/6 

- แผนผังการ 
  สรางเสริมสุขภาพ 

5 10-16 ก.ย.63 

สอบปลายภาค สรุปรวมเน้ือหา 20 

รวม 100 

 

         

 

 

 

 

 

 

 
 



รายวิชา ดนตรีสากล            รหัสวิชา ศ33102               มัธยมศึกษาปที่ 6 

จำนวน 0.5 หนวยกิต      เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน   ภาคเรียนที่ 2 

ผูสอน : นายยุทธศักด์ิ โพธิรุกข 

        อัตราสวนคะแนน ระหวางภาค 80 : ปลายภาค 20 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู ศ 2.1 เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรี ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรี

อยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด 

1. เปรียบเทยีบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแตละประเภท 

2. จำแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล 

 3. อธิบายเหตุผลที่คนตางวัฒนธรรมสรางสรรคงานดนตรีแตกตางกัน 

4. อาน เขียน โนตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะตางๆ 

 5. รองเพลงหรือเลนดนตรีเด่ียวและรวมวงโดยเนนเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง 

6. สรางเกณฑสำหรับประเมินคุณภาพการประพันธและการเลนดนตรีของตนเองและผูอ่ืนไดอยาเหมาะสม 

 7. เปรียบเทยีบอารมณ และความรูสึกที่ไดรับจากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน 

8. นำดนตรีไปประยุกตใชในงานอ่ืนๆ 

มาตรฐานการเรียนรู ศ 2.2 เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ

ปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 

ตัวชี้วัด 

 1. วิเคราะหรูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยตางๆ 

 2. วิเคราะหสถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมตางๆ 

 3. เปรียบเทยีบลักษณะเดนของดนตรีในวัฒนธรรมตางๆ 

 4. อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะทอนแนวความคิดและคานิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม 

 5. นำเสนอแนวทางในการสงเสริมและอนุรักษดนตรีในฐานะมรดกของชาติ 
 

2. การวัดและประเมินผล 

ที ่ หนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน คะแนน กำหนดสง 

1 ทฤษฎีดนตรีสากลข้ันพ้ืนฐาน 

ศ2.1 ม.4-

6/4 

ศ2.1 ม.4-

6/5 

- แบบทดสอบเขียน อาน โนตดนตรีสากล (10 คะแนน) 

- อานและรองโนตแบบฝกหัด Kodaly 333 Book (5 คะแนน) 

 

15 พ.ย. 

2 ประวัติดนตรีตะวันตก 

ศ2.1 ม.4-

6/1 

ศ2.1 ม.4-

6/2 

ศ2.2 ม.4-

6/1 

- สรางโมเดลจำลองวงดนตรีในแบบตางๆ อภิปรายหนาชั้นเรียน 

(15 คะแนน) 

 

15 ธ.ค. 

3 ประวัตินักดนตรี 

ศ2.1 ม.4-

6/3 

ศ2.2 ม.4-

6/2 

- รายงานกลุมแบงตามยุค นำเสนอหนาชั้นเรียน 

(10 คะแนน) 

แบบทดสอบทายบท  

(5 คะแนน) 

15 ม.ค. 

4 ดนตรีกับการประยุกตใชงาน 

ศ2.1 ม.4-

6/6 

ศ2.1 ม.4-

6/8 

-ชิ้นงานวีดีโอสื่อโฆษณาพรอมการสรางสรรคงานดนตรีให

สอดคลองกับงาน (10 คะแนน) 
10 ม.ค. 



   

5 การเปรียบเทียบดนตรี 

ศ2.1 ม.4-

6/7 

ศ2.2 ม.4-

6/3 

-ใบงานอธิบายเปรียบเทียบงานดนตรี (10 คะแนน) 

-แบบฝกหัดทายบท (5 คะแนน) 
15 ก.พ. 

6 ดนตรีกับสังคม 

ศ2.2 ม.4-

6/4 

ศ2.2 ม.4-

6/5 

-ใบงานบทบาทของดนตรใีนสังคม 

-แบบฝกหัดทายบท 
10 ก.พ. 

7 สอบปลายภาค ขอ 1-6 สอบ 20 ในตาราง 

รวม 100 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา  ฟสิกสพื้นฐาน 3    รหัสวิชา  ว 30103     ช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 

จำนวน  0.5  หนวยการเรียน              เวลาเรียน  20 คาบ / ภาคเรียน                 ภาคเรียนที่  2 

ครูผูสอน    1.  นายนิติรุจน  วุฒิไพบูลยเดช 2.  นางสุพัฒตรา ไชยเมือง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มาตรฐาน  ว 2.3  

 1. สืบคนขอมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร ฟชชันและฟวชัน และความสัมพันธระหวางมวลกับพลังงานที่ปลดปลอยออกมาจากฟชชัน

และฟวชัน 

 11. สืบคนขอมูลและอธิบายคลื่นแมเหล็กไฟฟา สวนประกอบคลื่นแมเหล็กไฟฟา และหลักการทำงานของอปุกรณบางชนิดที่อาศัยคลื่น

แมเหล็กไฟฟา 

 12. สืบคนขอมูลและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการสงผานสารสนเทศและเปรียบเทียบการสื่อสารดวยสัญญานแอ

นะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 

  

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 
1 คลื่นแมเหล็กไฟฟา 11,12 การทดลอง 

ใบงาน/แบบฝกทักษะ 
10 
10 

พ.ย 
ธ.ค. 

2 ปฏิกิริยานิวเคลยีร 1 การทดลอง 
ใบงาน/แบบฝกทักษะ 
แบบทดสอบ 

10 
10 
10 

ม.ค. 
ก.พ. 
ก.พ. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
รายวิชา ประวัติศาสตร 6    รหัสวิชา ส33104   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
จำนวน 0.5 หนวยกิต   เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน 1. ครูวีรยุทธ  เขาคลอง 

     อัตราสวน ระหวางภาค 70: ปลายภาค 30 

 

มาตรฐาน / ผลการเรียนรู 
มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรักความภูมิใจและธำรงความเปนไทย 
 
 

ที่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด /  
ผลการเรียนรู 

วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1  วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ส 4.3ม.4-6/3 
ส 4.3ม.4-6/5 

- ใบงาน 
-Mind Mapping 
- การนำเสนอ/เชนรายการ
ทองเท่ียว  

30  ภายในพฤศจิกายน 2562 

2  อิทธิผลของวัฒนธรรมตะวันตกและ
วัฒนธรรมตะวันออกตอสังคมไทย 

ส 4.3ม.4-6/3  -Mind Mapping 
- การนำเสนอ  

10  ภายในมกราคม 2563 

3 บุคคลสำคัญ ส 4.3ม.4-6/4 - กิจกรรมกลุม (ในคาบเรียน) 
- รายงานกลุม 

 

10 ภายในกุมภาพันธ 2563 

สอบกลางภาค 20 ธ.ค. 62 
สอบปลายภาค 30 ก.พ. 63 

รวม 100 - 
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชาพลังงาน   รหัสวิชา  ว 33102     ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

จำนวน 1 หนวยกิต  เวลาเรียน 40 ช่ัวโมงเรียน/ภาคเรียน   ภาคเรียนที่ 2 

ครูผูสอน 1. นางมนสิชา  ชอบชม 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค  70 : 30 
 

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู 

มาตรฐาน ว 5.1 เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลงังาน  

ผลของการใชพลงังานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และนำความรูไปใชประโยชน 

         มาตรฐาน ว 8.1ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การแกปญหา รูวา

ปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนสวนใหญมีรูปแบบท่ีแนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือท่ีมีอยู

ในชวงเวลาน้ันๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีสังคม และ สิ่งแวดลอม มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 

 

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 
1 คลื่นกล ว 5.1 ม.4-6/1-4 - สอบยอย 10 พ.ย. 
2 สมบัติของคลื่น ว 5.1 ม.4-6/1-4 - Lab 10 ธ.ค 
3 เสียง ว 5.1 ม.4-6/1-4 - การมีสวนรวมในชั้นเรียน 5 ธ.ค 
3 สอบกลางภาค 20 ธ.ค 
4 กัมมันตภาพรังสี ว 5.1 ม.4-6/5-9 -ภาระงาน 

- ชิ้นงาน 
5 
10 

ม.ค. 

5 พลังงานนิวเคลียร ว 5.1 ม.4-6/5-9 - รายงาน 
- สมุด 

5 
5 

ก.พ. 

6 ปลายภาค 30 ก.พ. 
 รวม 100  

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 
 

สาระเพิ่มเติม 
  



รายวิชา  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6      รหัสวิชา  ค33202                   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

จำนวน  1.5 หนวยกิต                   เวลาเรียน   60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                           ภาคเรียนที่  2 

ครูผูสอน   1.นายภูริเชษฐ ลำลอง    2.นายบุญเชิด  ชุมพล     3.นางภัทรวดี  โพธิพันธุ     4.นางสาวสมลักษณ  บุญบรรลุ 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 

ผลการเรียนรู 

    1. หาลิมิตของลำดับอนันตทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตได  

    2. หาผลบวกของอนุกรมอนันตได  

    3. นำความรูเรื่องลำดับและอนุกรมไปใชในการแกปญหาได 

    4. หาลิมิตของฟงกชันกำหนดใหได  

    5. บอกไดวาฟงกชันท่ีกำหนดใหเปนฟงกชันตอเน่ืองหรือไม  

    6. หาอนุพันธของฟงกชันได  

    7. นำความรูเรื่องอนุพันธของฟงกชันไปประยุกตได  

    8. หาปริพันธไมจำกัดเขตของฟงกชันท่ีกำหนดใหได  

    9. หาปริพันธจากัดเขตของฟงกชันบนชวงท่ีกำหนดใหและหาพ้ืนท่ีปดลอมดวยเสนโคงบนชวงท่ีกำหนดใหได  
วิธีการวัดและประเมินผล  

ที่ หนวยการเรียนรู / เน้ือหา

โดยสังเขป 

ตัวช้ีวัด/ 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

วิธีการเก็บคะแนน / ภาระ

งาน 

น้ำหนัก

คะแนน 

กำหนดสง 

วัน / เดือน / ป 

1 - ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต 

- ลิมิตของลำดับอนันต 

1 ทดสอบ 15  พฤศจิกายน 2562 

2 สอบกลางภาค 1 , 3 ทดสอบ 20 ธันวาคม 2562 

3 -ผลบวกของอนุกรมอนันต 2 – 3  ทดสอบ 15 มกราคม 2563 

4 -ลิมิตของลำดับอนันต 

-ผลบวกของอนุกรมอนันต 

-ลิมิตของฟงกชัน 

-ฟงกชันตอเน่ือง  

-อนุพันธของฟงกชัน 

-การประยุกตอนุพันธของฟงกชัน 

-การปริพันธจากัดเขตของฟงกชัน 

1 – 9  -งานท่ีมอบหมาย 

-การรวมกิจกรรม 

 

20 ตลอดภาคเรียน 

5 สอบปลายภาค 4 – 9 ทดสอบ 30 กุมภาพันธ 2563 

รวม 100  

 

 

 

 

 

 



   
รายวิชา  ฟสิกส  6         รหัสวิชา  ว 31201      ช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 
จำนวน  1.5  หนวยการเรียน                   เวลาเรียน  60 คาบ / ภาคเรียน              ภาคเรียนที่  2 
ครูผูสอน 1.  นายนิติรุจน  วุฒิไพบูลยเดช 2.  นางสุพัฒตรา ไชยเมือง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายและคำนวณความตางศักยอารเอ็มเอสและกระแสไฟฟาอารเอ็มเอส 
2. อธิบายหลักการทำงานและประโยชนของเคร่ืองกำเนิดไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟของหมอแปลงและคำนวณปริมาณ ตางๆที่

เก่ียวของ 
3. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแมเหล็กไฟฟา แสงไมโพลาไรส แสงโพลาไรสเชิงเสน และแผนโพลารอยด รวมทั ้งอธิบาย

 การนำคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวงความถี่ตางๆไปประยุกตใชและหลักการทำงานของอุปกรณที่เก่ียวของ 
4. สืบคนและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการสงผานสารสนเทศ และเปรียบเทียบการสื่อสารดวยสัญญานแอนะล็อกกับ

สัญญานดิจิทัล 
5. อธิบายสมมติฐานของพลังค ทฤษฎีอะตอมของโบร และการเกิดเสนสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน รวมทั้งคำนวณปริมาณตางๆที่เก่ียวของ 
6. อธิบายปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกและคำนวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลนของโฟโตอิเล็กตรอนและฟงกชันงานของโลหะ  
7. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาครวมทั้งอธิบายและคำนวณความยาวคลื่นเดอบรอยล 
8. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกตางของรังสีแอลฟา บีตาและแกมมา 
9. อธิบายและคำนวณกัมมันตภาพของนิวเคลียส กัมมันตรังสี รวมทั้งทดลอง อธิบายและคำนวณจำนวนนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีที่เหลือ จาก

การสลายและคร่ึงชีวิต 
10. อธิบายแรงนิวเคลียร เสถียรภาพของนิวเคลียส และพลังงานยึดเหน่ียว รวมทั้งคำนวณปริมาณตางๆที่เก่ียวของ  
11. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชันและฟวชันรวมทั้งคำนวณพลังงานนิวเคลียร 
12. อธิบายประโยชนของพลังงานนิวเคลียรและรังสี รวมทั้งอันตรายและการปองกันรังสีในดานตางๆ 
13. อธิบายการคนควาวิจัยดานฟสิกส อนุภาคแบบจำลองมาตรฐาน และการใชประโยชนจากการคนควาวิจัยดานฟสิกสอนุภาคในดาน    

ตางๆ 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด วิธีการเก็บคะแนน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 
1 - ไฟฟากระแสสลับ 

- คลื่นแมเหล็กไฟฟา 
 

1-4 การทดลอง 
ใบงาน/แบบฝกทักษะ 

10 
10 

พ.ย. 
พ.ย. 

2 - ฟสิกสอะตอม 
- ฟสิกสนิวเคลียร 

5-13 การทดลอง 
ใบงาน/แบบฝกทักษะ 
แบบทดสอบ 

10 
10 
10 

ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 

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



รายวิชา เคมี 6    รหัสวิชา ว 33222        ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
จำนวน  1.5 หนวยกิต   เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน   ภาคเรียนที่  2 
ครูผูสอน นางสาวลดาวัลย  ช้ันประดับและนางสาวพัชรินทร  แสนสุข 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 
 
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู 

1.  อธิบายความหมายของปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยารีดอกซ ตัวรีดิวซและตัวออกซิไดสในดานการถายโอนอิเล็กตรอนและ

การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันได 

2.  จัดลําดับความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของธาตุหรือไอออนและเปรียบเทียบความสามารถในการเปนตัวรีดิวซหรือตัวออกซิไดสได 

3.  ดุลสมการรีดอกซโดยใชเลขออกซิเดชันและคร่ึงปฏิกิริยาได 

4.  ตอเซลลกัลวานิกจากคร่ึงเซลลที่กําหนดใหพรอมทั้งบอกขั้วแอโนด ขั้วแคโทดและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาได 

5.  เขียนแผนภาพเซลลกัลปวานิกได 

6. อธิบายวิธีหาคาศักยไฟฟามาตรฐานของคร่ึงเซลล (Eo ) โดยการเปรียบเทียบกับคร่ึงเซลลไฮโดรเจนมาตรฐานได 

7. ใชคา Eoของคร่ึงเซลลคํานวณหาคาศักยไฟฟาของเซลลและทํานายการเกิดปฏิกิริยารีดอกซได 

8.  อธิบายหลักการทํางานของเซลลกัลวานิกเซลลปฐมภูมิเซลลทุติยภูมิและเซลลอิเล็กโทรไลตได 

9. อธิบายหลักการทํางานพรอมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในถานไฟฉาย เซลลแอลคาไลนเซลลปรอท เซลลเงิน เซลลเชื้อเพลิง

ไฮโดรเจน – ออกซิเจน เซลลเชื้อเพลิงโพรเพน – ออกซิเจน เซลลสะสมไฟฟาแบบตะก่ัวเซลลนิกเกิล – แคดเมียมและเซลลโซเดียม – ซัลเฟอรได 

10. อธิบายหลักการของการแยกสารเคมีดวยกระแสไฟฟาการชุบโลหะดวยกระแสไฟฟาและการทําโลหะใหบริสุทธ์ิพรอมทั้งเขียนสมการแสดง

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได 

11.  อธิบายสาเหตุหรือภาวะที่ทําใหโลหะเกิดการผุกรอนพรอมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาได 

12.  อธิบายวิธีปองกันการผุกรอนของโลหะโดยวิธีอะโนไดซการรมดํา วิธีแคโทดิกการเคลือบผิวดวยพลาสติก สีหรือน้ำมัน การชุบดวยโลหะได 

13.  อธิบายหลักการทํางานของแบตเตอร่ีอิเล็กโทรไลตแข็ง แบตเตอร่ีอากาศ การทําอิเล็กโทรไดอะลิซิส น้ำทะเลได 

14.  อธิบายหลักการถลุงแรหรือการสกัดแรดีบุก ทองแดง สังกะสี แคดเมียม ทังสเตน พลวงแทนทาลัม ไนโอเบียม และเซอรโคเนียม พรอมทั้ง

เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได 

15.  บอกประโยชนของทองแดง สังกะสีแคดเมียม ดีบุก ทังสเตน พลวง แทนทาลัม ไนโอเบียมและเซอรโคเนียมได 

16.  อธิบายสมบัติและประโยชนของแรรัตนชาติชนิดตาง ๆ ได 

17.  อธิบายวิธีพฒันาคุณภาพของแรรัตนชาติได 

18.  อธิบายขั้นตอนสําคัญของการทําผลิตภัณฑเซรามิกสได 

19.  บอกประโยชนของผลิตภัณฑเซรามิกสพรอมทั้งยกตัวอยางได 

20.  อธิบายวิธีการผลิตแกวและปูนซีเมนตได 

21.  อธิบายวิธีการผลิตเกลือสมุทรและเกลือสินเธาวได 

22.  อธิบายวิธีการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซดและแกสคลอรีนจากโซเดียมคลอไรดโดยใชเซลลเยื่อแลกเปลีย่นไอออน พรอมทั้งเขียนสมการแสดง

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได 

23.  อธิบายกระบวนการผลติโซดาแอชและสารฟอกขาว พรอมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได 

24.  อธิบายกระบวนการผลิตปุยไนโตรเจน ปุยฟอสเฟต ปุยโพแทส และปุยผสม ตลอดจนผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ที่เกิดจากการใชปุยได 

25.  อธิบายผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ที่เกิดจากอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ ได 

กำหนดการสอน 

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู วิธีประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 
1 ไฟฟาเคม ี 1-13 - กิจกรรมการทดลอง 

- ใบงาน/แบบฝกหัด 
- สอบเก็บคะแนน 
- ภาระชิ้นงานงานรวบยอด   

5 
5 
10 
10 

17-21
ธันวาคม 

2 ธาตุและสารประกอบ 
ในอุตสาหกรรม 

14-25 - กิจกรรมการทดลอง 
- ใบงาน/แบบฝกหัด 
- สอบเก็บคะแนน 
- สรุปเน้ือหา โดยใช visual thinking 

5 
5 
5 
5 

4-8 
กุมภาพันธ 

3 กลางภาค 20 ธ.ค. 62 
4 ปลายภาค 30 ก.พ. 63 
 รวม 100  



   
รายวิชา ชีววทิยา 6      รหัสวิชา ว 33242            ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
จำนวน 1.5 หนวยกิต         เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน   ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน  1.  นางพรปวีณ  กาสา  2.  นายรัฐราษฎร  เก้ือสกุล 
1. ผลการเรียนรู 

1. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายเก่ียวกับความหมายและองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การจัดหมวดหมูของสิ่งมีชีวิต ชื่อของสิ่งมีชีวิต และการระบุชนิด 
3. สืบคนขอมูล อภิปราย อธิบายและสรุปเก่ียวกับกำเนิดของชีวิต กำเนิดของเซลลโพรคาริโอตและเซลลยูคาริโอต 
4. สืบคน ทดลอง อภิปราย อธิบาย และสรุปเกณฑที่ใชในการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเปนโดเมนและอาณาจักร ลักษณะที่เหมือนและแตกตางกันของ

สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา อาณาจักรโพรทิสตา อาณาจักรพืช อาณาจักรฟงไจ และอาณาจักรสัตว 
5. สืบคนขอมูล อภิปราย อธิบาย และนำเสนอคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพกับการใชประโยชนของมนุษยที่มีผลตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
6. สืบคนขอมูล อภิปราย และนำเสนอสถานการณความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยและผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  
7. ออกแบบสถานการณจำลองที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงปจจัยตางๆ ของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการอยูรอดของสิ่งมีชีวิต 
8. วิเคราะห อภิปราย และสรุปไดวาการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตสัมพันธฺกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
9. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายเก่ียวกับความหมายของประชากร ความหนาแนนของประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร และ

ปจจัยสำคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร 
10. สืบคนขอมูล อภิปราย และวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับเร่ืองประชากรมนุษย การเติบโตและโครงสรางอายุของประชากร 
11. สืบคน อภิปราย และอธิบายความสัมพันธระหวางมนุษยกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ 
12. อภิปราย อธิบาย และสรุปแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการอนุรักษและพัฒนาที่ยั่งยืน พรอมทั้งเสนอแนวทางใน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
13. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายเก่ียวกับชนิดพันธุตางถิ่นที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

2. กำหนดการสอน 

ที่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ผลการ

เรียนรู 

วิธีการประเมิน/

ภาระงาน 

คะแนน กำหนดสง 

1 ความหลากหลายทางชีวภาพ 
- ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตการกำเนิดชีวิต 
- อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 
- ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย 

ขอ 1-8 -สอบเก็บคะแนน 

-การตูนวิทย(งาน

กลุม) 

-แบบฝกหัด 

10 

10 

 

10 

 

15 ธ.ค. 62 

2 ประชากร 
- ความหนาแนนของประชากรและการแพรกระจายของประชากร 
- ขนาดของประชากรรูปแบบการเพ่ิมของประชากร 
- การรอดชีวิตของประชากรประชากรมนุษย 

ขอ 9-10 -แบบฝกหัด 10  

3 มนุษยกับความย่ังยืนของสิ่งแวดลอม 
- ทรัพยากรธรรมชาติ การใชประโยชน ปญหา และการจดัการ 
- หลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติชนิดพันธุ 

ขอ 11-

13 

-สอบเก็บคะแนน 10  

สอบกลางภาค ปรนัยและอัตนัย 20 24-28 ธ.ค. 62 

สอบปลายภาค สอบปรนัย 30 13-21 ก.พ. 63 

           

 

 

 
 
 
 
 
 
 



รายวิชา  ภาษาองักฤษอาน-เขียน 6                         รหัสวิชา  อ30206                                ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

จำนวน 1 หนวยกิต         เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                                 ภาคเรียนที่ 2 

ครูผูสอน  1. นายศุภเกียรต์ิ  เตชะ 

อัตราสวน ระหวางภาค 70 : ปลายภาค 30 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 

ผลการเรียนรู 
1. ตีความเร่ืองหรือบทสนทนาที่กำหนดใหฟงไดอยางถูกตอง 

 2. เติมคำ ขอความ ประโยคหรือตอบคำถามจากการฟงที่กำหนดใหได 
 3. เลาประสบการณและเร่ืองราวตาง ๆ 
 4. พูดแสดงความรูสึกหรือความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองราวตางๆที่ฟงหรืออานได 
 5. อานและตอบคำถามจากบทอานได 
 6. เขาใจ ตีความ วิเคราะห สังเคราะหและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งที่อานได 
 7. เขียนคำศัพท สะกดคำที่เรียนไดถูกตอง 
 8. บรรยาย สรุป และแสดงความรูสึก ความคิดเห็น วิเคราะหและสังเคราะหเร่ืองราวตางๆได 
 9. ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนเพื่อขยายโลกทัศนจากแหลงขอมูลที่หลากหลายในรูปแบบตางๆ 

ที ่ หน  ว ยกา ร เ ร ี ยนร ู  / เ น ื ้ อ ห า
โดยสังเขป 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Introduction 
Pre-Test 
Question 

ขอ 1,2,5,6 - แบบทดสอบ -  
พฤศจิกายน 

2  Vocabulary 
1.Same meaning and 
opposite meaning 
2..Word structure 

ขอ 1,2,5,6,9 -ใบงาน 
-กิจกรรมกลุม 
-นำเสนอผลงาน 

 
10 

 
พฤศจิกายน 

3 Making Inference 
1.Conversation 
2.Passage 
3.Movie 

ขอ 1,2,4,5,6,9 -ใบงาน 
-กิจกรรมกลุม 
-นำเสนอผลงาน 
-แบบทดสอบ 

 
10 

 
พฤศจิกายน 

4 Confusion Word ขอ 1,2,5,6 -ใบงาน 
-แบบทดสอบ 

10 ธันวาคม 

5 Learning to look for the 
topic 
1.Thinking for the topic 
2.Writing the topic 

ขอ 1,2,3,4,5,6 -ใบงาน 
-แบบสัมภาษณ 
-แบบประเมิน 
-การนำเสนอผลงาน 

10 ธันวาคม 

6 Rearrangement 
 

ขอ 1,2,3,4,5,6 -ใบงาน 
-กิจกรรมกลุม 
-แบบทดสอบ 

10 มกราคม 

7 Paraphrasing ขอ 1,2,5,6,9 -ใบงาน 
-แบบประเมิน 
-แบบทดสอบ 

10 กุมภาพันธ 
 

8 Revision ขอ 1,2,3,4,5,6   กุมภาพันธ 
9 สอบกลางภาค ขอสอบอัตนัยและขอสอบ

ปรนัย 
20 ธันวาคม 

10 สอบปลายภาค ขอสอบปรนัย 30 กุมภาพันธ 
 รวม  100  

 

         

 



   
รายวิชา ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร6   รหัสวิชา จ30206      ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
จำนวน 0.5 หนวยกิต   เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน   ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน   

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 
 

ผลการเรียนรู 

1. อานออกเสียงและเขาใจความหมายของคำศัพทและประโยคได 
2. เขียนตัวอักษรจีนไดถูกตองตามลำดับการเขียน 
3. พูดบทสนทนาสั้นๆ ได 
4. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง เร่ืองใกลตัวและสถานการณตางๆในชีวิตประจำวัน 
5. เขาใจการลำดับคำตามโครงสรางประโยคของภาษาจีนและภาษาไทยได 
6. เขาใจประเทศจีนและวัฒนธรรมของประเทศจีน 

 

ที่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหา

โดยสังเขป 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

  
1 

 
พืชพันธุไมของจีน 

 1,2,6 -ถามตอบในชั้นเรียน 
-วาดรูปดอกเหมย 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

8 
 

  
2 

สิ่งกอสราง  1,2,6 -ถามตอบในชั้นเรียน 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

9 
 

  
3 

ตำนานของหงษและมังกร 1,2,4,6 -เลาตำนานดวยภาษางายๆ 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

9 
 

  
4 

นิทานของจีน 1,2,4,6 -เลานิทานดวยภาษางายๆ 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

9 
 

  
5 

การเขียนจดหมาย 1,2,3,5 -เขียนจดหมาย 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

8 
 

6 เปาหมายของชีวิต 1,2,3,5 -เขียนและพูดเปาหมายในชีวิต 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

7 
 

7 กลางภาค 20 
 

8 ปลายภาค 30 
 

 
รวม 100 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา  การแปล 2   รหัสวิชา  อ30246     ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

จำนวน 1 หนวยกิต                                 เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                                   ภาคเรียนที ่2 

ครูผูสอน   นางสาวรัตนา   เล็กพุก                    
                                                   อัตราสวน ระหวางภาค 70 : ปลายภาค 30 

ผลการเรียนรู 
1. ตีความสารตนฉบับภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยไดอยางถูกตองคงความหมายเดิมของตนฉบับ 

 2. ตีความสารตนฉบับภาษาไทยเปนอังกฤษได โดยใชคำศัพทสำนวนและโครงสรางทางภาษาไดถูกตองและเหมาะสม                  
 3. ตีความสารตนฉบับไดตรงกับวัฒนธรรมประเพณีของบุคคล ชุมชน เชื้อชาติ ประเทศ ฯลฯ ที่กลาวถึงในสารตนฉบับ              
 4. นำหลักและเทคนิคการแปลที่ถูกตองมาใชปฏิบัติได 
 5. วิเคราะหความถูกตองเหมาะสมของบทแปลตางๆไดอยางมีหลักการ 
 

ท่ี หนวยการเรียนรู/ 
เน้ือหาโดยสังเขป 

ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู 

วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1 การแปลประโยคชนิด
ตาง ๆ 

ขอ 1, 2, 3, 4 - ใบงานท่ี 1 
- แบบฝกทักษะการแปล 

- ภายใน 
พฤศจิกายน 

2 การแปลบทสนทนา 
 

ขอ 1,2, 3,4 -ใบงานท่ี 2 
-กิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติ 

- 
 

ภายใน 
พฤศจิกายน 

3 การแปลหัวขอขาว ขอ 1,2, 3, 4 -ใบงานท่ี 3  
-แบบฝกทักษะการแปล 

5 ภายใน 
พฤศจิกายน 

4 การแปลขาว ขอ 1, 3, 4, 5 -ใบงานท่ี 4 
-การนำเสนอผลงานแปล 

10 ภายใน 
ธันวาคม 

5 การแปลสุภาษิต ขอ 1,3,4 -ใบงานท่ี 5 5 ภายใน 
ธันวาคม 

 สอบกลางภาค ขอ 1,2,3,4 ขอสอบปรนัยและอัตนัย 
 

20 ธันวาคม 

6 การแปลบทเพลง ขอ 1,3,4,5 -ใบงานท่ี 6 
-ปฏิบัติการแปล (กลุม) 

- ภายใน 
มกราคม 

7 การแปลเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทย 

ขอ 1,3, 4, 5 -ใบงานท่ี 7 
- การนำเสนอผลงานแปล 

10 ภายใน 
มกราคม 

8 การแปลโฆษณา ขอ 1,3,4,5 -ใบงานท่ี 8 
-ปฏิบัติการแปล (กลุม) 
-การนำเสนอผลงานแปล 

10 ภายใน 
กุมภาพันธ 

 

9 การแปลเรื่องขำขัน ขอ 1,3,4,5 -ใบงานท่ี 9 
-ปฏิบัติการแปล (กลุม) 

- ภายใน 
กุมภาพันธ 

10 การเขารวมกิจกรรม 
ในชั้นเรียน 

 - สมุดจดงาน 
- จำนวนครั้งท่ีเขาเรียน 

10 ภายใน 
กุมภาพันธ 

    สอบปลายภาค ขอ 1,2,3,4 - แบบทดสอบปรนัย 30 กุมภาพันธ 
                                             รวม 100  

  
 
 

 
 

 

 

 

 



   
รายวิชา การเขียนเชิงสรางสรรค               รหัสวิชา ท 33202    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
จำนวน 1.0 หนวยกิต               เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน              ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน : นางสุกัญญา  คำทอง 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
         1.เขียนสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ไดตรงตามวัตถุประสงคโดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง สรางสรรค  
            มีขอมูลและสาระสำคัญชัดเจน 

2. แตงรอยกรองแสดงความตองการ ความคิด ความรูสึกได 
         3. เขียนบทความแสดงความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค มีสาระชวนติดตาม 
         4. ประเมินคุณคางานเขียนของผูอ่ืนแลวนำมาพัฒนางานเขียนของตนได 
         5. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบตาง ๆ ได ดวยถอยคำสำนวนท่ีถูกตอง เหมาะสม สละสลวย สื่อความไดตรงประเด็น 
         6. มีมารยาทในการเขียน  

 
ที่ หนวยการเรียนรู / เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน / ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1 คุณคาการเขียน 1 , 4 งานเขียนบรรยาย พรรณนา 5 พ.ย. 

2 เรียนรูสนทนา 1 , 4 งานสัมภาษณบุคคลนานาอาชีพ 5 ธ.ค. 

3 คิดถอยรอยเรียง 1 , 2 แตงบทรอยกรอง 10 ธ.ค. 

4 เพียงเพลงของเรา 1 , 2 แตงเพลงประจำหอง 10 ม.ค. 

5 วารสารหองเรียน 1 , 4  
5 , 6 

วารสารประจำหอง 10 ก.พ. 

6 การเขียนบทความ 3 , 4  

5 , 6 

บทความแสดงความคิดเห็น 10 ม.ค. – ก.พ. 

สอบกลางภาค (ปรนัย 45 ขอ อัตนัย 2 ขอ) 20 ม.ค. 

สอบปลายภาค (ปรนัย 60 ขอ) 30 มี.ค. 

รวม 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 6    รหัสวิชาฝ 33201   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
จำนวน 3.0 หนวยกิต      เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน นายศุภเกียรต์ิ  เตชะ    

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค  70 : 30 
 

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

1. ใชภาษาในการออกคำสั่งขอรองใหคำแนะนำคำอธิบายการสนทนาและบรรยายไดอยาคลองแคลว 

            2. พูดและเขยีนสรุปความเร่ืองใกลตัวประสบการณสถานการณขาวจากสื่อสิ่งพิมพหรือกิจกรรมตางๆได 

            3. พูดและเขยีนแสดงความคิดเห็นเร่ืองตางๆประสบการณเหตุการณที่เกิดขึ้นในทองถิ่นและสังคมโลกพรอมกับใหเหตุผลได 

            4. เขารวมหรือดำเนินการจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมไดเหมาะสม 

            5. เขาใจวิถีชีวิตความคิดความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีความกาวหนาของเจาของภาษา 

            6. อภปิรายวิเคราะหเปรียบเทยีบความเหมือนและความแตกตางวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมฝร่ังเศสได 

7. สามารถคนควาสืบคนขอมูลที่เก่ียวกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนรวบรวมวิเคราะหขอมูลในการศึกษาตอการประกอบอาชีพชุมชนสังคมโลกและ
สามารถเผยแพรประชาสัมพันธเปนภาษาตางประเทศได 

การวัดและประเมินผล 

ที่ 
หนวยการเรียนรู /  

เน้ือหาโดยสังเขป 

 

ผลการเรียนรู  

 

วิธีการเก็บคะแนน / ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1. Temps ท้ังหมด 8 temps + 2 modes ขอ 1,2,3 การรวมกิจกรรม/ใบงาน/แบบ

ฝกทักษะ/ทดสอบหลังเรียน 

10 พ.ย. 

2. Expressionset vocabulaire pour PAT 7.1 ขอ 1,2,3,4,5 การรวมกิจกรรม/ใบงาน/แบบ

ฝกทักษะ/ทดสอบหลังเรียน 

10 ธ.ค. 

3. Civillisationfrançaise ขอ 4,5,6 เก็บคะแนนตามสภาพจริงและ

ชิ้นงาน  

10 ธ.ค.- ม.ค. 

 สอบกลางภาค  ขอสอบเขียนปรนัย +อัตนัย 20 ธ.ค. 

4. Grammaire , compréhension des écrits 
pour PAT 7.1 

ขอ 1,2,3 การรวมกิจกรรม/ใบงาน/แบบ

ฝกทักษะ/ทดสอบหลังเรียน 

10 ม.ค. 

5.   ติวขอสอบ PAT 7.1  ขอ 5,6,7 การรวมกิจกรรม/ใบงาน/แบบ

ฝกทักษะ/ทดสอบหลังเรียน 

10 ก.พ. 

6. สอบปลายภาค  ขอสอบเขียนปรนัย  30 ก.พ. 

 รวม 

 

100 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
รายวิชา ภาษาเยอรมัน 6              รหัสวิชา ย33202               ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
จำนวน 3 หนวยกิต    เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน นางสาวพัชรพร  พิมลภทัรกุล 
                                                   อัตราสวน ระหวางภาค 70 : ปลายภาค 30 
ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู 

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ และคำชี้แจงทีฟ่งและอาน (ย 1.1 ม.6/1) 

2. อานออกเสียงคำ กลุมคำ ประโยค ขอความ นิทาน และบทความสัน้ๆ ถูกตองตามหลักการอาน (ย 1.1 ม.6/2) 

3. ระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยคที่ฟงหรืออาน (ย 1.1 ม.6/3) 

4. จับใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา นิทานงายๆ เร่ืองสั้นๆและเร่ืองเลา (ย 1.1 ม.6/4) 

5. สนทนาและเขียนโตตอบเก่ียวกับตนเอง เร่ืองตางๆ ใกลตัว สถานการณในชีวิตประจำวันและประสบการณ และสื่อสารอยางเน่ืองและเหมาะสม 

(ย 1.2 ม.6/1) 

6. ใชภาษาน้ำเสียงและกิริยาทาทางอยางสภุาพเหมาะสมกับระดับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมเยอรมัน (ย2.1ม.6/1) 

7.  อธิบายเปรียบเทยีบความเหมือนและความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญและชีวิตความเปนอยูของเยอรมันกับของไทย (ย 2.2 ม.

6/2) 

8. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลอง ที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา (ย 4.1 ม.6/1) 

9. ใชภาษาเยอรมันในการสืบคน/คนควาความรู/ขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ (ย 4.2 ม.

6/1) 

10. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมหรือเร่ืองตางๆใกลตัวพรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ (ย 1.3 ม.6/3) 

 

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

1 Wiederholungstest ย 1.2 ม.6/1 
ย 1.1 ม.6/4 

การสอบ Pretest 10 พ.ย. 

2 Verben mit Präposition ย1.1 ม.6/3 
ย 1.2 ม.6/1 
ย 4.1 ม.6/1 

ใบงาน 

การสอบแตงประโยค 

5 
 

10 

พ.ย. 
 
ธ.ค. 

3 Plusquamperfekt ย 1.2 ม.6/1  การสอบแตงประโยค 
การอานออกเสียง 

15 
5 

ม.ค. 
ก.พ. 

4  Verb: lassen ย 2.2 ม.6/2 
ย 1.3 ม.6/3 

ใบงาน 5 ก.พ. 

5 สอบกลางภาค 20 ธ.ค. 62 

6 สอบปลายภาค 30 ก.พ. 63 

 รวม 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา ภาษาจีน 6    รหัสวิชา จ33202   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6/11 
จำนวน 3.0 หนวยกิต                 เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง/ภาคเรียน             ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน  1. นางสาวสุภิสรา กุลวิภากร     

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 
 

ผลการเรียนรู 

1. อานออกเสียงบทสนทนา และบทความที่อานและฟงได 
2. เขาใจความหมายของคำศัพท  บทสนทนาและบทความได 
3. ตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา 
4. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง เร่ืองใกลตัวและสถานการณตางๆในชีวิตประจำวัน 
5. พูดและเขียนบรรยายความรูสึก ความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ กิจกรรม ประสบการณ  เหตุการณ พรอมใหเหตุผลประกอบ 
6. ใชภาษาจีนสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนได 
7. เขาใจการลำดับคำตามโครงสรางประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย  รวมถึงสามารถนำมาพูดหรือตอบคำถามได 
8. บอกความหมายของคำศัพทอยางงายของกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนที่นำมาบูรณาการในการเรียนรูภาษาจีน 

 

ที่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหา

โดยสังเขป 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

  
1 

ฤดูหนาวใกลจะมาถึงแลว 1,2,3,7,8 -ทดสอบเขียนตามคำบอกคำศัพท 
-ทดสอบอานบทความ 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

8 พฤศจิกายน  

  
2 

รถกำลังจะออกแลว  1,2,3,6,7,8 -ทดสอบเขียนตามคำบอกคำศัพท 
-ทดสอบสนทนา 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

 8 พฤศจิกายน 
- ธันวาคม  

  
3 

ฉันเคยฟงเพลงบรรเลง
เปยโน 

 1,2,3,5,7,8 -ทดสอบเขียนตามคำบอกคำศัพท 
-ทดสอบอานบทความสั้น 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

 8 ธันวาคม  

  
4 

ฉันไปกับคณะทัวร  1,2,3,4,7 -ทดสอบเขียนตามคำบอกคำศัพท 
-ทดสอบพูด 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

 8 มกราคม  

  
5 

พาสปอตของฉันหายแลว  1,2,3,4,7 -ทดสอบเขียนตามคำบอกคำศัพท 
-ทดสอบพูด 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

 9 มกราคม - 
กุมภาพันธ  

6 แวนตาของฉันพังแลว 1,2,3,6,7 -ทดสอบเขียนตามคำบอกคำศัพท 
-ทดสอบพูด 
-เขียนคำศัพทและบทสนทนาในสมุด 

9 กุมภาพันธ  

7 กลางภาค 20 ธันวาคม  
8 ปลายภาค 30 กมุภาพันธ   

รวม 100 
 

 

 

 

 

 

 

 



   
รายวิชา ภาษาญี่ปุน 6    รหัสวิชา ญ 33202   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
จำนวน 3 หนวยกิต        เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง/ภาคเรียน            ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน 1.ครูภควรรณ  คงไทย 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30 
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู 

1. อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และนิทาน ถูกตองตามหลักการอาน 
2. อธิบายและเขียนประโยค ขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ที่อาน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบ
ตางๆใหสัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน  
3. เลือกและใชคำขอรอง คำแนะนำคำขออนุญาต คำชี้แจง คำอธิบายไดอยางคลองแคลว  
4. พูดและเขียนแสดงความตองการขอและเสนอใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณจำลองหรือ
สถานการณจริงอยางเหมาะสม  
5. พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูลบรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ือง/ประเด็น/ขาว/เหตุการณที่ฟงและอาน
อยางเหมาะสม  
6. พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเร่ืองตางๆ กิจกรรม ประสบการณ ขาว/เหตุการณอยางมีเหตุผล  
7. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญแกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเร่ือง กิจกรรม ขาว เหตุการณ และสถานการณที่อยูในความสนใจของสังคม  
8. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณทั้งในทองถิ่น สงัคม และโลก พรอมทั้งใหเหตุผลและ
ยกตัวอยางประกอบ  
9. เลือกใชภาษา น้ำเสยีง และกิริยาทาทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญ่ีปุน  
10. อธิบายหรืออภิปรายวิถชีีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาวญ่ีปุน  
11. เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญ่ีปุนอยางเหมาะสม  
12. อธิบายหรือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สำนวน และบทกลอนของภาษาญ่ีปุนและภาษาไทย 
13. วิเคราะหและอภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิตความเชื่อ และวัฒนธรรมของญ่ีปุนกับของไทยและนำไปใชอยางมี
เหตุผล  
14. คนควา สืบคน บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูลที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรูตางๆ และนำเสนอ
ดวยการพูดและการเขียน  
15. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม  
16. ใชภาษาญ่ีปุนในการสืบคน คนควารวบรวม วิเคราะห และสรุปความรูหรือขอมูล จากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอ และการ
ประกอบอาชีพ  
17. เผยแพรหรือประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชน ทองถิ่นหรือประเทศเปนภาษาญ่ีปุน 

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหาโดยสังเขป ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 
1 しょうらい 

อนาคต 
8,15,16 -ทดสอบพูด 

-อานคันจิ -แบบฝกหัด 
10  พ.ย. 

2 きかいの説明 

อธิบายวิธีการใชเครื่องมือ 
2,3,11,15,17 -บทบาทสมมติ 

-อานคันจิ -แบบฝกหัด 
10  พ.ย.-ธ.ค. 

3 たいへんな一日 

วันแหงความวุนวาย 

2,3,4,6 -บทบาทสมมติ 
-อานคันจิ -แบบฝกหัด 

10 ธ.ค. 

4 まつり 

เทศกาล 
1,5,10,11,13,14 -นำเสนอเทศกาลของไทย 

-อานคันจิ -แบบฝกหัด 
10  ม.ค. 

5 子供のときの思い出 

ความทรงจำในวัยเด็ก 
2,7,10 -ทดสอบพูด 

-อานคันจิ -แบบฝกหัด 
5 ม.ค. 

6 そうべつかい 

งานเลี้ยงอำลา 

9,12,15 -ทดสอบพูด 
-อานคันจิ -แบบฝกหัด 

5 ก.พ. 

7 สอบกลางภาค 20 ธ.ค.  
8 สอบปลายภาค 30 ก.พ.  
 รวม 100  

 

 

 

 

     



รายวิชา สิทธิมนุษยชนศึกษา      รหัสวิชา ส 30206      ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6/13 
จำนวน 1.0 หนวยกิต       เวลาเรียน   40   ช่ัวโมง/ภาคเรียน    ภาคเรียนที่ 2 
ครูผูสอน นายวีรยุทธ  เขาคลอง 

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค  70 : 30 

 

มาตรฐาน / ผลการเรียนรู 

ผ.1  อธิบายความความสัมพันธของประชากรกับคุณภาพชีวิต 
ผ.2  วิเคราะหปจจัยความแตกตางของคุณภาพประชากรที่เกิดจากทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในแตละสังคม  

 ผ.3  วิเคราะหปญหาตางๆที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชากร  
 ผ.4  ตระหนักถึงการแกปญหาประชากร เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งดานครอบครัวและสังคม 

 

ที ่ หนวยการเรียนรู/เน้ือหา
โดยสังเขป 

ตัวช้ีวัด / 
ผลการเรียนรู 

วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กำหนดสง 

1  ประชากรไทย/ประชากรโลก/
คุณภาพชีวิต 

ผ.1 - ทดสอบเก็บคะแนน 

- แบบฝกทักษะ 

10 

5 

พฤศจิกายน 

2 ทรัพยากรมนุษย ผ.2 สอบสัมภาษณ 10 

 

ธันวาคม 

3 ปญหาประชากร ผ.3 - การวิเคราะหสถานการณขาว 

- ทดสอบเก็บคะแนน 

10 

5 

มกราคม 

4 การแกปญหาประชากร เพ่ือ
นำไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผ.4 - ทดสอบเก็บคะแนน 10 กุมภาพันธ 

สอบกลางภาค 20 ธันวาคม 

สอบปลายภาค 30 กุมภาพนัธ ์

รวม 100 - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
รายวิชา โครงงานธุรกิจ    รหัสวิชา  ง30294                            ช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 
จำนวน   1  หนวยกิต       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน              ภาคเรียนที่ 2  
ครูผูสอน  นางสาวชบา    เด็ดดวง 
อัตราสวน คะแนนระหวางภาคกับปลายภาค  80:20 

 
ผลการเรียนรู 

1. มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ หลักการ ประเภท และวิธีการทำโครงงานธุรกิจ 
2. สามารถสำรวจและวิเคราะหอยางรอบคอบเพื่อเร่ิมตนทำโครงงานธุรกิจของตนเอง 
3. วางแผนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการดำเนินโครงงานธุรกิจ 
4. ฝกปฏิบัติการทำโครงงานธุรกิจตามแผนที่วางไวและแกปญหาปรับเปลี่ยนตามสถานการณอยางเหมาะสม 
5. นำเสนอโครงการธุรกิจในรูปแบบรายงานและการอภิปรายได 
6. ประเมินผลงานของโครงงานธุรกิจของตนเองและผูอ่ืนตามแบบประเมินได 
7. นำทักษะที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันและภูมิใจในผลสำเร็จของงานที่ทำ 

 

ที่ 
หนวยการเรียนรู/ 
เน้ือหาโดยสังเขป 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลการเรียน 

วิธีการประเมิน/ 
ภาระงาน คะแนน กำหนดสง ครูผูสอน 

1 โครงงานธุรกิจคืออะไร 1 ใบงาน 10 พ.ย. ครูชบา 

2  การสำรวจตนเอง 2 ใบงาน 10 พ.ย. ครูชบา 

3 วางแผนอยางไรดี 3 เคาโครงโครงงานธุรกิจ 20 พ.ย. – ธ.ค. ครูชบา 
4 การปฏิบัติอยางไรใน 

โครงงานธุรกิจ 
4 ฝกปฏิบัติในงาน 

มหากรรมวิชาการ 
20 ม.ค. ครูชบา 

5 นำเสนอผลงานตนเอง 5 – 6 เลมรายงานโครงงาน
ธุรกิจและนำเสนอหนา

ชั้นเรียน 

20 ม.ค. –  ก.พ. ครูชบา 

  7 สอบปลายภาคเรียน 20  ครูชบา 

  รวม  100   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 

เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 1 รายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
รายวิชา พาณิชยศิลป    รหัสวิชา ศ30204    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
จำนวน 1หนวยกิต    เวลาเรียน 40ช่ัวโมง/ภาคเรียน           ภาคเรียนที ่2 
ครูผูสอน 1.ครูเทวารัตน สุธาพจน  อัตราสวนระหวางภาค 80 : ปลายภาค 20 
มาตรฐาน/ ผลการเรียนรู 
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิด

ตองานศิลปะอยางอิสระชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

1. บรรยายความหมาย รูปแบบงานพานิชศิลปและหลักการออกแบบ 

2. บรรยายและวิเคราะหจุดประสงคและเน้ือหาของงานในการสื่อความหมายในรูปแบบตางๆ 
3. มีทักษะและเทคนิคในการสรางสรรคงานพานิชศิลปและกระบวนการที่สูงขึ้น 
4. สรางารรคงานพานิชศลิป โดยเนนหลักการออกแบบและการจัดองคประกอบศิลป 
5.ออกแบบโฆษณา อธิบายแนวคิดสื่อความหมายที่ใชในการออกแบบพานิชศิลปได 
6. ออกแบบตัวอักษรและนำตัวอักษรมาใชในในการออกแบบพานิชศิลปได 
7. มีทักษะในการออกแบบสัญลักษณ และใชงานออกแบบพานิชศลิปได 

               

 
 
 

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

1 
ปฐมนิเทศนกอนเรียนวิคราะห
ความหมายลักษณะและการถายทอด
รูปแบบของงานพาณิชยศิลป   

ศ1.1 / 1.  
-ปฏิบัติชิ้นงานออกแบบสัญลักษณ
ตามอิสระ 

5 พ.ย.62 

2 
วัสดุอุปกรณท่ีใชในการสรางสรรคงาน
ออกแบบพาณิชยศิลป ศ1.1 /3.  

ปฏิบัติชิ้นงานหนาท่ีของอุปกรณ, 
การสรุปความคิดรวบยอด, การ
ถามตอบในหองเรียน 

5  พ.ย.62 

3 
การออกแบบตัวอักษร 

ศ1.1 / 6.  
-ปฏิบัติชิ้นงานออกแบบอักษร 
-การสรุปความคิดรวบยอด 

10 ธ.ค.62 

4 
การออกแบบโลโก ศ1.1 / 7.  -ปฏิบัติชิ้นงานออกแบบโลโกราน

กาแฟ, การสรุปความคิดรวบยอด 
10 ธ.ค.62 

5 
การออกแบบและรูปแบบงานโฆษณา 

ศ1.1 / 5. 
-ปฏิบัติชิ้นงานออกแบบโปสเตอร
โฆษณา  
-การสรุปความคิดรวบยอด 

10 ธ.ค.62 

6 
การออกแบบผลิตภัณฑ ศ1.1 / 3.  ปฏิบัติชิ้นงานวิเคราะหหลักการ

การออกแบบ  
5 ม.ค.63 

7 
Project ศ1.1 / 3.  ปฏิบัติชิ้นงาน/สรางสรรคผลงาน/

presentation 
30 ม.ค.63 

8 การทำ Portfolio ศ1.1 / 2.  -รวบรวมผลงานและจ ัดทำเปน 
Portfolio 

5 ก.พ.63 

9 สอบปลายภาค   20 ก.พ.63 

10 รวม   100  

  



 
 
 
 

 

 

 
 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  



   
รายวิชา แนะแนว         ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

จำนวน - หนวยกิต    เวลาเรียน 20 ช่ัวโมงเรียน/ภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 2 

ครูผูสอน นางวาสนา วิถีสวัสด์ิ       

 

 
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 ปฐมนิเทศ 

- ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว 

- จิตอาสาเพ่ือสาธารณะเริ่มตนท่ีตัวเรา 

- รูบุคคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอและ

ประกอบอาชีพ 

2,3,4,7,9 

 

- แบบสำรวจ  
- สมุดบันทึกกิจกรรมเพื ่อสังคมและ
สาธารณประโยชน 

เดือนพฤศจิกายน 

- 

เดือนธันวาคม 

2   คลายปม 

2,7,5,9 

- อภิปราย/ กิจกรรมกลุม เดือนพฤศจิกายน 

- 

เดือนธันวาคม 

3 มุมมอง 

1,3,4,5 

- อภิปราย/ กิจกรรมกลุม เดือนธันวาคม 

- 

เดือนมกราคม 

4 การเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

ระบบ TCAS 
1,3,4,5,9 

บรรยาย/อภิปราย/กิจกรรมกลุม เดือนมกราคม 

5 ครอบครัวเปนสุข 1,2,4,5,9 -ประเมินตนเอง 

เดือนมกราคม 

- 

เดือนกุมภาพันธ 

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
 
 
         
 


