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ค าน า 
 

 ตามที่กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้ร่วมกันจัดท าหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559) โดยได้ประกาศใช้หลักสูตรดังกล่าวกับ โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง ไปแล้วนั้น 
 

 เพ่ือน าหลักสูตรไปใช้ในปีการศึกษา 2560 อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ของกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จึงได้มอบหมายให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2559 ขึ้น ระหว่างวันที่ 
14- 16 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา ถนนสุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพมหานคร  โดยมีวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง   
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ จนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 

 คณะอนุกรรมการกลุ่มบริหารด้านวิชาการ และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ในฐานะเจ้าภาพ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2559 
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ขอขอบพระคุณ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

คณะอนุกรรมการกลุ่มบริหารด้านวิชาการ 
                                                                                    กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจดัการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรยีนรู้ ฉบับย่อ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560|  4 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจดัการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรยีนรู้ ฉบับย่อ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560|  5 

 

 

สารบัญ 
 

                 เรื่อง                                                หน้า 
 
รายวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5   (ค23101)     1 
รายวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6   (ค23102)                                                   25    
รายวิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5   ค20205)                                                   43   
รายวิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6   (ค20206)     60 
รายวิชา  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5   (ว23101)                                           78 
รายวิชา  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6   (ว23102)                                               101 
รายวิชา  สังคมศึกษา 5    (ส23101)     121 
รายวิชา  สังคมศึกษา 6    (ส23104)     132 
รายวิชา  สังคมศึกษา 7    (ส23105)     143 
รายวิชา  พระพุทธศาสนา 5   (ส23102)     153 
รายวิชา  พระพุทธศาสนา 6   (ส23106)     165 
รายวิชา  ประวัติศาสตร์ไทย 3   (ส23103)     176 
รายวิชา  ประวัติศาสตร์ 3   (ส23107)     189 
รายวิชา  ดนตรี 3    (ศ23103)     203 
รายวิชา  นาฏศิลป์ 3    (ศ23101)     212 
รายวิชา  ทัศนศิลป์ 3    (ศ23102)     226 
รายวิชา  งานอาชีพ 3    (ง23102)     234 
รายวิชา  การเขียนโปรแกรมเบื้อต้น  (ง23101)     237 
รายวิชา  สุขศึกษา 5    (พ23101)     258 
รายวิชา  สุขศึกษา 6    (พ23103)     272 
รายวิชา  พลศึกษา 5    (พ23102)     287 
รายวิชา  พลศึกษา 6    (พ23104)     297
ภาคผนวก          310 
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 รหัสวิชา ค 23101       1.5 หน่วยกิต   3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3           ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2560 
ครูผู้สอน   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา  ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

 กราฟ กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น  กราฟของสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร กราฟกับการน าไปใช้  
 ระบบสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและ
กราฟ โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
 ความคล้าย รูปเรขาคณิตท่ีคล้ายกัน รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน และการน าไปใช้ 
พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ  ได้แก่ 
ปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย ทรงกลม พีระมิดยอดตัด กรวยยอดตัด ความหนาแน่น และการแก้ป๎ญหา
หรือสถานการณ์โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรและพ้ืนที่ผิว 
 อัตราส่วนตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติของค่าไซน์ โคไซน์ แทนเจนต์  บทกลับของมุมพ้ืนฐานและ
มุมที่สัมพันธ์กับมุมพ้ืนฐานและการน าไปใช้ การหาพ้ืนที่ของ sector segment 
 

 จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยค านึงถึงทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การสืบเสาะหา
ความรู้ การส ารวจ การตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย การแก้ป๎ญหาในสถานการณ์ต่างๆ      
เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ป๎ญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ    
ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ป๎ญหาในสถานการณ์ต่าง  ได้อย่างเหมาะสมมีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และเป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆ สามารถให้เหตุผล สื่อสาร น าเสนอสิ่งที่เรียนรู้และเชื่อมโยง
ความรู้ต่างๆ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ต่อการด าเนินชีวิตใน
ป๎จจุบัน มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

 วัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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2. ตัวช้ีวัด 
1. เขียนกราฟแสดงความเก่ียวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น 
2. เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
3. อ่านและแปลความหมายกราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟอ่ืน ๆ 
4. แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและน าไปใช้แก้ป๎ญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ

ค าตอบ 
5. ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผลและการแก้ป๎ญหา 
6. อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม 
7. หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม 
8. เปรียบเทียบหน่วยความจุ  หรือหน่วยปริมาตร ในระบบเดียวกันหรือต่างระบบและเลือกใช้หน่วยการ

วัดได้อย่างเหมาะสม 
9. ใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่  พ้ืนที่ผิว  และปริมาตรในการแก้ป๎ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ   
10. ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
11. แก้ป๎ญหาเกี่ยวกับระยะทาง  ความสูง  โดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
12. หาพื้นที่ของ sector และ segment 
13. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ป๎ญหา 
14. ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ป๎ญหาในสถานการณ์ต่างๆ

ได้อย่างเหมาะสม 
15. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
16. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการน าเสนอได้อย่าง

ถูกต้องและชัดเจน 
17. เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และน าความรู้หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยง

กับศาสตร์อ่ืน ๆ 
18. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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3. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ หน่วยการเรียนรู้ / 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด /  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ / 
แหล่งเรียนรู้ 

 

1-2 

1. กราฟ 
1.1 กราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณสองชุดที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้น 

ตัวชี้วัด 
  เขียนกราฟแสดงความ
เกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสอง
ชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. สังเกตและค้นหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
สองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น 
2. อ่านและแปลความหมาย
ของกราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณสองชุดที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้น 
3. เขียนกราฟแสดงความ
เกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสอง
ชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น 

1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง 
กราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณสองชุดที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้น 
2. ครูให้นักเรียนสังเกตและ
ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณสองชุดที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นจากใบ
กิจกรรม Treasure Hunt , 
Descartes and the Fry  
3. ให้นักเรียนท าใบกิจกรรม 
เรื่อง กราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณสองชุดที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้น 
4. ครูแจกใบตรวจสอบ
ความรู้ แล้วให้นักเรียนเขียน
ค าตอบของค าถามแต่ละข้อ
ค าถาม 
 
 

1. ใบความรู้ เรื่อง 
กราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณสองชุดที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้น 
2. ใบกิจกรรม 
“Treasure Hunt” 
3. ใบกิจกรรม 
“Descartes and 
the Fry” 
4. ใบกิจกรรม เรื่อง 
กราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณสองชุดที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้น 
5. ใบตรวจสอบ
ความรู้ เรื่อง กราฟ
แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณสอง
ชุดที่มีความสัมพันธ์
เชิงเส้น 
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1.2 กราฟของสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร  
 

ตัวชี้วัด 
  เขียนกราฟของสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. ตรวจสอบการเป็นสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรของสมการที่
ก าหนดให้ได้ 
2. หาคู่อันดับที่สอดคล้องกับ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่
ก าหนดให้ได้ 
3. เขียนกราฟของสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรที่ก าหนดให้ได้ 
4. อธิบายลักษณะที่ส าคัญบาง
ประการของกราฟของสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรที่ก าหนดให้
ได้ 

1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง 
กราฟของสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร 
2. ครูให้นักเรียนท าใบ
กิจกรรม เรื่อง การ
ตรวจสอบการเป็นสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร  
3. ให้นักเรียนท าใบกิจกรรม 
เรื่อง การหาคู่อันดับที่
สอดคล้องกับสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร 
4. .ครูให้นักเรียนท าใบ
กิจกรรม เรื่อง การเขียน
กราฟของสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร 
5. ครูให้นักเรียนท าใบ
กิจกรรม เรื่อง ลักษณะ
ส าคัญบางประการของ
กราฟของสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร 
6. ครูแจกใบตรวจสอบ
ความรู้ แล้วให้นักเรียนเขียน
ค าตอบของค าถามแต่ละข้อ
ค าถาม 

1. ใบความรู้ เรื่อง 
กราฟของสมการเชิง
เส้นสองตัวแปร 
2. ใบกิจกรรม เรื่อง 
การตรวจสอบการ
เป็นสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร 
3.ใบกิจกรรม เรื่อง 
การหาคู่อันดับที่
สอดคล้องกับสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร 
4. ใบกิจกรรม เรื่อง 
การเขียนกราฟของ
สมการเชิงเส้นสองตัว
แปร 
5. ใบกิจกรรม เรื่อง 
ลักษณะส าคัญบาง
ประการของกราฟ
ของสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร 
6. ใบตรวจสอบ
ความรู้ เรื่อง กราฟ
ของสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร 
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1.3 กราฟกับการ
น าไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด 
1. เขียนกราฟของสมการเชิง
เส้นสองตัวแปร 
2. เชื่อมโยงความรู้ต่างๆใน
คณิตศาสตร์และน าความรู้
หลักการกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับ
ศาสตร์อื่น ๆ 
3. ใช้วิธีการที่หลากหลาย
แก้ป๎ญหา 
4. ใช้ความรู้ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีในการแก้ป๎ญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. ลงมือแก้ป๎ญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่ก าหนด 
โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย  
2. ใช้เทคโนโลยี เช่น โปรแกรม 
Microsoft Excel / โปรแกรม 
The geometer’s sketchpad 
(gsp.) ในการเขียนกราฟ แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
สองปริมาณที่มีความสัมพันธ์
เชิงเส้น 

1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง 
กราฟกับการน าไปใช้ 
2. ครูให้นักเรียนท าใบ
กิจกรรม เรื่อง กราฟกับการ
น าไปใช้ 
3. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
บอลกระทบพ้ืน และใบ
กิจกรรม เรื่อง คู่ของใคร 
แล้วให้นักเรียนลงมือ
แก้ป๎ญหาโดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย 
4. ครูให้นักเรียนใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
/ โปรแกรม The 
geometer’s sketchpad 
(gsp.) ในการเขียนกราฟ 
แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณสองปริมาณที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้น 
5. ครูแจกใบตรวจสอบ
ความรู้ แล้วให้นักเรียนเขียน
ค าตอบของค าถามแต่ละข้อ
ค าถาม 
 
 
 
 

1. ใบความรู้ เรื่อง 
กราฟกับการน าไปใช้ 
2. ใบกิจกรรม เรื่อง 
กราฟกับการน าไปใช้ 
3. ใบกิจกรรม เรื่อง 
บอลกระทบพ้ืน 
4. ใบกิจกรรม เรื่อง 
คู่ของใคร 
5.โปรแกรม 
Microsoft Excel / 
โปรแกรม The 
geometer’s 
sketchpad (gsp.) 
6. ใบตรวจสอบ
ความรู้ เรื่อง กราฟ
กับการน าไปใช้ 
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2. ระบบสมการเชิง
เส้น 
2.1 ระบบสมการเชิง
ส้นสองตัวแปร 

ตัวชี้วัด 
1. อ่านและแปลความหมาย
กราฟของระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรและกราฟอ่ืน 
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. เขียนกราฟของระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรและแปล
ความหมายกราฟของระบบ
สมการได้ 
2. หาค าตอบของระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรจากกราฟที่
ก าหนดให้ได้ 
3. มีความคิดคล่องในการสร้าง
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ที่แตกต่างกันจ านวนมากใน
เวลาที่จ ากัด 

1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง 
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร แล้วอธิบายแนวคิด
เกี่ยวกับระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรและการ
เขียนกราฟ โดยให้นักเรียน
สังเกตลักษณะของกราฟที่มี
หนึ่งค าตอบ ไม่มีค าตอบ 
และมีหลายค าตอบ 
2. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
การสร้างระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปร แล้วให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้าง
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรที่แตกต่างกันจ านวน
มาก พร้อมเขียนกราฟ ใน
เวลา 20 นาที  
3. ครูใช้โปรแกรม GSP หรือ
โปรแกรมอ่ืนๆ เขียนกราฟ
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรที่นักเรียนสร้างในข้อ 2 
เพ่ือตรวจสอบค าตอบของ
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร 

1. ใบความรู้ เรื่อง 
ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร 
2. ใบกิจกรรม เรื่อง 
การสร้างระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัว
แปร 
3. โปรแกรม GSP 
หรือโปรแกรมอ่ืนๆ 
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2.2 การแก้ระบบ
สมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปรและกราฟ 
 

ตัวชี้วัด 
1. แก้ระบบสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปรและน าไปใช้แก้ป๎ญหา
พร้อมทั้งตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 
2. ใช้วิธีการที่หลากหลาย
แก้ป๎ญหา 
3. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การ
สื่อความหมาย และการ
น าเสนอได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. ลงมือแก้ป๎ญหาระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ก าหนด 
โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 
2. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าเสนอ 
กระบวนการแก้ป๎ญหาและ
วิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรของแต่ละกลุ่มหน้า
ชั้นเรียน 

1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง 
การแก้ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร แล้วอธิบาย
แนวคิดเก่ียวกับการแก้
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร  
2. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
การแก้ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร แล้วให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มแก้ระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรมากกว่า
หนึ่งวิธี พร้อมตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
น าเสนอ กระบวนการ
แก้ป๎ญหาและวิธีการแก้
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร หน้าชั้นเรียน 
4. ครูตรวจสอบความ
ถูกต้องและสรุป
กระบวนการแก้ป๎ญหาและ
วิธีการแก้ระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปร 

1. ใบความรู้ เรื่อง 
การแก้ระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร 
2. ใบกิจกรรม เรื่อง 
การแก้ระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร 
 

 

 

 

 

 

 



แผนการจดัการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรยีนรู้ ฉบับย่อ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560|  8 

 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ หน่วยการเรียนรู้ / 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด /  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ / 
แหล่งเรียนรู้ 

 

16-19 

2.3 โจทย์ระบบ
สมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร 

ตัวชี้วัด 
แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรและน าไปใช้แก้ป๎ญหา
พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. ลงมือแก้โจทย์ป๎ญหาระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่
ก าหนดโดยใช้กระบวนการ
แก้ป๎ญหาตามแนวคิดของ 
โพลยา 
2. ลงมือแก้โจทย์ป๎ญหาระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ก าหนด 
โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 
3. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าเสนอ 
กระบวนการแก้ป๎ญหาและ
วิธีการแก้โจทย์ป๎ญหาระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรของ
แต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียน 
 

1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง 
การแก้โจทย์ป๎ญหาระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
แล้วอธิบายแนวคิดเก่ียวกับ
การแก้โจทย์ป๎ญหาระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร  
2. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
การแก้โจทย์ป๎ญหาระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
แก้โจทย์ป๎ญหาระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร โดยใช้
กระบวนการแก้ป๎ญหาตาม
แนวคิดของ 
โพลยา และใช้วิธีการแก้
โจทย์ป๎ญหามากกว่าหนึ่งวิธี 
พร้อมตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
น าเสนอ กระบวนการ
แก้ป๎ญหาและวิธีการแก้
โจทย์ป๎ญหาระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร หน้าชั้น
เรียน 
4. ครูตรวจสอบความ
ถูกต้องและสรุป
กระบวนการแก้ป๎ญหาและ
วิธีการแก้โจทย์ป๎ญหาระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

1. ใบความรู้ เรื่อง 
การแก้โจทย์ป๎ญหา
ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร 
2. ใบกิจกรรม เรื่อง 
การแก้โจทย์ป๎ญหา
ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร 
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20-21 

3. ความคล้าย 
3.1. รูปเรขาคณิตท่ี
คล้ายกัน 

ตัวชี้วัด 
ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยม
คล้ายในการให้เหตุผลและการ
แก้ป๎ญหา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. อธิบายความหมายการ
คล้ายกันของรูปเรขาคณิตพร้อม
ยกตัวอย่างได้ 
2. อธิบายสมบัติการคล้ายกัน
ของรูปหลายเหลี่ยมได้ 
3. ตรวจสอบการคล้ายกันของ
รูปหลายเหลี่ยมสองรูปที่
ก าหนดได้ 

1. ครูให้นักเรียนน ารูปภาพ
หรือสิ่งของที่มีลักษณะเป็น
รูปเรขาคณิตสองมิติที่
คล้ายกันมาน าเสนอหน้าชั้น
เรียนแล้วให้นักเรียนที่เหลือ
ร่วมกันอภิปรายการ
คล้ายกันของรูปเรขาคณิตที่
น าเสนอ 
2. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ให้นักเรียนสังเกตลักษณะ
การคล้ายกันของรูป
เรขาคณิตสองมิติ 
3. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง 
รูปเรขาคณิตที่คล้ายกันแล้ว
อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับ
สมบัติการคล้ายกันของรูป
เรขาคณิตและรูปหลาย
เหลี่ยม 
4. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
การคล้ายกันของรูปหลาย
เหลี่ยม แล้วให้นักเรียน
ตรวจสอบการคล้ายกันของ
รูปหลายเหลี่ยมที่ก าหนด 
5. ครูสุ่มนักเรียนให้น าเสนอ
ผลการตรวจสอบการ
คล้ายกันของรูปหลาย
เหลี่ยมแต่ละคู่หน้าชั้นเรียน 
6. ครูตรวจสอบความ
ถูกต้องและสรุปสมบัติการ
คล้ายกันของรูปหลาย
เหลี่ยม 

1. รูปภาพหรือ
สิ่งของที่มีลักษณะ
เป็นรูปเรขาคณิตสอง
มิติที่คล้ายกัน 
2. ใบความรู้ เรื่อง 
รูปเรขาคณิตที่
คล้ายกัน 
3. ใบกิจกรรม เรื่อง 
การคล้ายกันของรูป
หลายเหลี่ยม 
4. ใบตรวจสอบ
ความรู้ เรื่อง รูป
เรขาคณิตที่คล้ายกัน 
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22-24 

3.2 รูปสามเหลี่ยมที่
คล้ายกัน 

ตัวชี้วัด 
ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยม
คล้ายในการให้เหตุผลและการ
แก้ป๎ญหา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. อธิบายความหมายของรูป
สามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกัน 
พร้อมยกตัวอย่างได้ 
2. อธิบายสมบัติการคล้ายกัน
ของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่
คล้ายกัน พร้อมยกตัวอย่างได้ 
3. ตรวจสอบการคล้ายกันของ
รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่ก าหนด
ได้ 

1. ครูให้นักเรียนน ารูปภาพ
หรือสิ่งของที่มีลักษณะเป็น
รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันมา
น าเสนอหน้าชั้นเรียนแล้วให้
นักเรียนที่เหลือร่วมกัน
อภิปรายการคล้ายกันของ
รูปสามเหลี่ยมที่น าเสนอ 
2. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ให้นักเรียนสังเกตลักษณะ
การคล้ายกันของรูป
สามเหลี่ยม 
3. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง 
รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน
แล้วอธิบายแนวคิดเก่ียวกับ
สมบัติการคล้ายกันของรูป
สามเหลี่ยม 
4. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
การคล้ายกันของรูป
สามเหลี่ยมแล้วให้นักเรียน
ตรวจสอบการคล้ายกันของ
รูปสามเหลี่ยมที่ก าหนด 
5. ครูสุ่มนักเรียนให้น าเสนอ
ผลการตรวจสอบการ
คล้ายกันของรูปสามเหลี่ยม
แต่ละคู่หน้าชั้นเรียน 
6. ครูตรวจสอบความ
ถูกต้องและสรุปสมบัติการ
คล้ายกันของรูปสามเหลี่ยม 

1. รูปภาพหรือ
สิ่งของที่มีลักษณะ
เป็นรูปสามเหลี่ยม 
2. ใบความรู้ เรื่อง 
รูปสามเหลี่ยมที่
คล้ายกัน 
3. ใบกิจกรรม เรื่อง 
การคล้ายกันของรูป
สามเหลี่ยม 
4. ใบตรวจสอบ
ความรู้ เรื่อง รูป
สามเหลี่ยมที่
คล้ายกัน 
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25-27 

3.3 การน าไปใช้ ตัวชี้วัด 
ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยม
คล้ายในการให้เหตุผลและการ
แก้ป๎ญหา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. ลงมือแก้ป๎ญหาสถานการณ์
จริงที่ก าหนด(นอกห้องเรียน) 
โดยใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยม
ที่คล้ายกันได้ 

1. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
การหาความสูงของอาคาร
เรียน เสาธง หรือต้นไม้  
2. ครูพานักเรียนไปเก็บ
ข้อมูลนอกห้องเรียนเพ่ือ
น ามาใช้ในการหาความสูง
ของอาคารเรียน เสาธง หรือ
ต้นไม้ โดยบันทึกข้อมูลในใบ
กิจกรรมและหาค าตอบของ
ป๎ญหาสถานการณ์จริงที่
ก าหนด 
3. ครูพานักเรียนกลับเข้า
ห้องเรียนแล้วครูให้นักเรียน
น าเสนอข้อมูลและแนว
ทางการค้นหาค าตอบ 
4. ครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายถึงความถูกต้องของ
ข้อมูลและแนวทางการหา
ความสูงของอาคารเรียน 
เสาธง หรือต้นไม้ 
5. ครูสรุปแนวคิดและแนว
ทางการหาความสูงของ
อาคารเรียน เสาธง หรือ
ต้นไม้ 
6. ครูแจกใบตรวจสอบ
ความรู้ แล้วให้นักเรียนเขียน
ค าตอบของค าถามแต่ละข้อ
ค าถาม 

1. ใบกิจกรรม เรื่อง 
การหาความสูงของ
อาคารเรียน เสาธง 
หรือต้นไม้  
2. ใบตรวจสอบ
ความรู้ เรื่อง การน า
ความรู้โดยใช้สมบัติ
ของรูปสามเหลี่ยม
คล้าย 

 28-30 สอบกลางภาคเรียน 
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4. พ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตร 
4.1 รูปเรขาคณิต
สามมิติ 
 

ตัวชี้วัด 
  อธิบายลักษณะและสมบัติของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวย และทรงกลม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. อธิบายลักษณะของปริซึม 
พีระมิด ทรงกระบอก กรวย 
และทรงกลม 
2. หารูปคลี่ของรูปเรขาคณิต
สามมิติที่ก าหนดให้ได้ 
3. หารูปเรขาคณิตสามมิติที่ได้
จากรูปคลี่ที่ก าหนดให้ได้ 
 
 

1. ครูให้นักเรียนน ารูปภาพ
ที่มีลักษณะเป็น ปริซึม 
พีระมิด ทรงกระบอก กรวย 
และทรงกลมหรือสิ่งของที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับรูป
เรขาคณิตสามมิติเหล่านั้น 
แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน
แล้วให้นักเรียนที่เหลือ
ร่วมกันอภิปรายลักษณะของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวย และทรงกลมที่
น าเสนอ 
2. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ให้นักเรียนสังเกตลักษณะ
ของปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวย และ
ทรงกลม 
3. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง 
ลักษณะและสมบัติของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวย และทรงกลม 
4. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสาม
มิติ แล้วให้นักเรียน
ตรวจสอบรูปคลี่ของรูป
เรขาคณิตสามมิติที่ก าหนด 
5. ครูสุ่มนักเรียนให้น าเสนอ
ผลการตรวจสอบรูปคลี่ของ
รูปเรขาคณิตสามมิติในแต่
ละแบบหน้าชั้นเรียน 

1. รูปภาพที่มี
ลักษณะเป็น ปริซึม 
พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวย และทรงกลม
หรือสิ่งของที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับ
รูปเรขาคณิตสามมิติ 
2. ใบความรู้ เรื่อง 
ลักษณะของปริซึม 
พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวย และทรงกลม 
3. ใบกิจกรรม เรื่อง 
รูปคลี่ของรูป
เรขาคณิตสามมิติ 
4. ใบกิจกรรม เรื่อง 
รูปเรขาคณิตสามมิติ
ที่ได้จากรูปคลี่   
5. ใบตรวจสอบ
ความรู้ เรื่อง ลักษณะ
ของปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวย 
และทรงกลม  
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  6. ครูแจก ใบกิจกรรม เรื่อง 
รูปเรขาคณิตสามมิติที่ได้
จากรูปคลี่  แล้วให้นักเรียน
หารูปเรขาคณิตสามมิติที่
สอดคล้องกับรูปคลี่ที่
ก าหนด 
7. ครูสุ่มนักเรียนให้น าเสนอ
ผลการหารูปเรขาคณิตสาม
มิติที่สอดคล้องกับรูปคลี่ที่
ก าหนด หน้าชั้นเรียน 
8. ครูตรวจสอบความ
ถูกต้องและสรุป
ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปคลี่
และรูปเรขาคณิตสามมิติ 
9. ครูแจกใบตรวจสอบ
ความรู้ เรื่อง ลักษณะของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวย และทรงกลม  
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4.2 ปริมาตรของ
ปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวย 
และทรงกลม  

ตัวชี้วัด 
  หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวย และทรงกลม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1.อธิบายหลักการหาปริมาตร
ของปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวยและทรง
กลมท่ีก าหนดได้ 
2.  หาปริมาตรของปริซึม 
พีระมิด ทรงกระบอก กรวย
และทรงกลมท่ีก าหนดได้ 
3. ลงมือแก้ป๎ญหาปริมาตรของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวยและทรงกลมท่ีก าหนดโดย
ใช้กระบวนการแก้ป๎ญหาตาม
แนวคิดของโพลยาและใช้วิธีการ
แก้ป๎ญหาที่หลากหลาย 
4. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าเสนอ 
กระบวนการแก้ป๎ญหาและ
วิธีการแก้โจทย์ป๎ญหาปริมาตร
ของปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวยและทรง
กลมของแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียน 
 

1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง 
การหาปริมาตรของปริซึม 
พีระมิด ทรงกระบอก กรวย
และทรงกลม แล้วอธิบาย
แนวคิดเก่ียวกับการแก้โจทย์
ป๎ญหาปริมาตรของปริซึม 
พีระมิด ทรงกระบอก กรวย
และทรงกลม 
2. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
การหาปริมาตรของปริซึม 
พีระมิด ทรงกระบอก กรวย
และทรงกลม แล้วให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มแก้ป๎ญหา
ปริมาตรของปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวยและทรง
กลม โดยใช้กระบวนการ
แก้ป๎ญหาตามแนวคิดของ
โพลยา และใช้วิธีการแก้
โจทย์ป๎ญหามากกว่าหนึ่งวิธี 
พร้อมตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
น าเสนอ กระบวนการ
แก้ป๎ญหาและวิธีการ
แก้ป๎ญหาปริมาตรของปริซึม 
พีระมิด ทรงกระบอก กรวย
และทรงกลมหน้าชั้นเรียน 
4. ครูตรวจสอบความ
ถูกต้องและสรุป
กระบวนการแก้ป๎ญหาและ
วิธีการแก้ป๎ญหาปริมาตร
ของปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวยและทรง
กลม 

1. ใบความรู้ เรื่อง 
การหาปริมาตรของ
ปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวย
และทรงกลม 
2. ใบกิจกรรม เรื่อง 
การหาปริมาตรของ
ปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวย
และทรงกลม 
3. ใบตรวจสอบ
ความรู้ เรื่อง การหา
ปริมาตรของปริซึม 
พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวยและทรงกลม 
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  5. ครูแจกใบตรวจสอบความรู้ 
เร่ือง การหาปริมาตรของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวยและทรงกลม 
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ปริมาตรของพีระมิด
ยอดตัดและกรวย
ยอดตัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 
หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวย และทรงกลม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. อธิบายหลักการหาปริมาตร
ของพีระมิดยอดตัด และกรวย
ยอดตัดท่ีก าหนดได้ 
2. หาปริมาตรของพีระมิดยอด
ตัด และกรวยยอดตัดที่ก าหนด
ได้ 
3. ลงมือแก้ป๎ญหาปริมาตรของ
พีระมิดยอดตัด และกรวยยอด
ตัดที่ก าหนดโดยใช้กระบวนการ
แก้ป๎ญหาตามแนวคิดของโพล
ยาและใช้วิธีการแก้ป๎ญหาที่
หลากหลาย 
4. ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับการ
วัดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม 
5. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าเสนอ 
กระบวนการแก้ป๎ญหาและ
วิธีการแก้ป๎ญหาปริมาตรของ
พีระมิดยอดตัด และกรวยยอด
ตัดที่ก าหนดของแต่ละกลุ่มหน้า
ชั้นเรียน 

1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง 
การหาปริมาตรของพีระมิด
ยอดตัด และกรวยยอดตัด 
แล้วอธิบายแนวคิดเก่ียวกับ
การหาปริมาตรของพีระมิด
ยอดตัด และกรวยยอดตัด 
2. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
การหาปริมาตรของพีระมิด
ยอดตัด และกรวยยอดตัด 
แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
แสดงวิธีการหาปริมาตรของ
พีระมิดยอดตัด และกรวยยอด
ตัดพร้อมตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
น าเสนอ กระบวนการ
แก้ป๎ญหาและวิธีการหา
ปริมาตรของพีระมิดยอดตัด 
และกรวยยอดตัดหน้าชั้นเรียน 
4. ครูตรวจสอบความ
ถูกต้องและสรุป
กระบวนการแก้ป๎ญหาและ
วิธีการหาปริมาตรของ
พีระมิดยอดตัด และกรวย
ยอดตัด 
5. ครูแจกใบตรวจสอบ
ความรู้ เรื่อง การหา
ปริมาตรของพีระมิดยอดตัด 
และกรวยยอดตัด 

1. ใบความรู้ เรื่อง 
การหาปริมาตรของ
พีระมิดยอดตัด และ
กรวยยอดตัด 
2. ใบกิจกรรม เรื่อง 
การหาปริมาตรของ
พีระมิดยอดตัด และ
กรวยยอดตัด 
3. ใบตรวจสอบ
ความรู้ เรื่อง การหา
ปริมาตรของพีระมิด
ยอดตัด และกรวย
ยอดตัด 
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พ้ืนที่ผิวของปริซึม
พีระมิด
ทรงกระบอก กรวย 
และทรงกลม 

ตัวชี้วัด 
  หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวย และทรงกลม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1.อธิบายหลักการหาพ้ืนที่ผิว
ของปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวยและทรง
กลมท่ีก าหนดได้ 
2.  หาพ้ืนที่ผิวของปริซึม 
พีระมิด ทรงกระบอก กรวย
และทรงกลมท่ีก าหนดได้ 
3. ลงมือแก้ป๎ญหาพื้นที่ผิวของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวยและทรงกลมท่ีก าหนดโดย
ใช้กระบวนการแก้ป๎ญหาตาม
แนวคิดของโพลยาและใช้วิธีการ
แก้ป๎ญหาที่หลากหลาย 
4. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าเสนอ 
กระบวนการแก้ป๎ญหาและ
วิธีการแก้ป๎ญหาพ้ืนที่ผิวของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวยและทรงกลมของแต่ละ
กลุ่มหน้าชั้นเรียน 
 

1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง 
การแก้ป๎ญหา พ้ืนที่ผิวของ
ปริซึม พีระมิดทรงกระบอก 
กรวย และทรงกลมแล้ว
อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการ
แก้ป๎ญหาพ้ืนที่ผิวของปริซึม 
พีระมิด ทรงกระบอก กรวย 
และทรงกลม 
2. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
การแก้ป๎ญหาพื้นที่ผิวของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวย และทรงกลมแล้วให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มแก้ป๎ญหา
พ้ืนที่ผิวของปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวย และ
ทรงกลมโดยใช้กระบวนการ
แก้ป๎ญหาตามแนวคิดของ
โพลยา และใช้วิธีการ
แก้ป๎ญหามากกว่าหนึ่งวิธี 
พร้อมตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
น าเสนอ กระบวนการ
แก้ป๎ญหาและวิธีการ
แก้ป๎ญหาพ้ืนที่ผิวของปริซึม 
พีระมิด ทรงกระบอก กรวย 
และทรงกลมหน้าชั้นเรียน 
4. ครูตรวจสอบความ
ถูกต้องและสรุป
กระบวนการแก้ป๎ญหาและ
วิธีการแก้ป๎ญหาพ้ืนที่ผิวของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวย และทรงกลม 

1. ใบความรู้ เรื่อง 
การแก้ป๎ญหา พ้ืนที่
ผิวของปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวย 
และทรงกลม 
2. ใบกิจกรรม เรื่อง 
การแก้ป๎ญหาพื้นที่ผิว
ของปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวย 
และทรงกลม 
3. ใบตรวจสอบ
ความรู้ เรื่อง การ
แก้ป๎ญหาพ้ืนที่ผิวของ
ปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวย 
และทรงกลม 
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  5. ครูแจกใบตรวจสอบ
ความรู้ เรื่อง การแก้ป๎ญหา
พ้ืนที่ผิวของปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวย และ
ทรงกลม 
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การน าไปใช้ 
(การหาความ
หนาแน่น และการ
แก้ป๎ญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับปริมาตร
และพ้ืนที่ผิว) 
 

ตัวชี้วัด 
ใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่  พ้ืนที่
ผิว  และปริมาตรในการ
แก้ป๎ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. ลงมือแก้ป๎ญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ก าหนด 
โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย  
2. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าเสนอ 
กระบวนการแก้ป๎ญหาและ
วิธีการแก้ป๎ญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มหน้าชั้น
เรียน 
 

1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง 
การหาความหนาแน่น และ
การแก้ป๎ญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับปริมาตรและพ้ืนที่
ผิว แล้วอธิบายแนวคิด
เกี่ยวกับการหาความ
หนาแน่น และการแก้ป๎ญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรและ
พ้ืนที่ผิว 
2. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
การหาความหนาแน่น และ
การแก้ป๎ญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับปริมาตรและพ้ืนที่
ผิว แล้วให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มแก้ป๎ญหา ที่ก าหนด 
โดยใช้วิธีการแก้ป๎ญหา
มากกว่าหนึ่งวิธี พร้อม
ตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
น าเสนอ กระบวนการ
แก้ป๎ญหาและวิธีการ
แก้ป๎ญหาหน้าชั้นเรียน 

1. .ใบความรู้ เรื่อง 
การหาความ
หนาแน่น และการ
แก้ป๎ญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ปริมาตรและพ้ืนที่ผิว 
2. ใบกิจกรรม เรื่อง 
การหาความ
หนาแน่น และการ
แก้ป๎ญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ปริมาตรและพ้ืนที่ผิว 
3. ใบตรวจสอบ
ความรู้ เรื่อง การหา
ความหนาแน่น และ
การแก้ป๎ญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ปริมาตรและพ้ืนที่ผิว 
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  4. ครูตรวจสอบความ
ถูกต้องและสรุป
กระบวนการแก้ป๎ญหาและ
วิธีการแก้ป๎ญหา 
5. ครูแจกใบตรวจสอบ
ความรู้ เรื่อง  การหาความ
หนาแน่น และการแก้ป๎ญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรและ
พ้ืนที่ผิวแล้วให้นักเรียนเขียน
ค าตอบของค าถามแต่ละข้อ
ค าถาม 

 

 

47-53 

5. อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ 
5.1 อัตราส่วน
ตรีโกณมิติของค่า
ไซน์  โคไซน์  
แทนเจนต์ (4 คาบ) 
5.2 ส่วนกลับของ
มุมพ้ืนฐานและมุมที่
สัมพันธ์กับมุม
พ้ืนฐาน (3 คาบ) 

ตัวชี้วัด 
  แก้ป๎ญหาเกี่ยวกับระยะทาง  
ความสูง  โดยใช้อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. อธิบายความหมายของ
อัตราส่วนตรีโกณมิติ พร้อม
ยกตัวอย่างได้ 
2. หาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติ
ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่
ก าหนดให้ได้ 
3. บอกค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
ของมุม 30  , 45  , 60   
4. หาอัตราส่วนตรีโกณมิติโดย
ใช้ตารางได้ 
5. หาส่วนกลับของมุมพ้ืนฐาน
และมุมที่สัมพันธ์กับมุมพ้ืนฐาน 

1. ครูทบทวนความรู้เดิม 
เรื่อง ความคล้าย  โดยให้
นักเรียนพับกระดาษรูป
สามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่
มีความยาวด้านละ 2  
หน่วย โดยให้นักเรียนสังเกต
ขนาดของทั้งสามมุมในแต่
ละรูปแล้วเปรียบเทียบกัน  
จากนั้นหาค่าความยาวของ
แต่ละด้านของรูป
สามเหลี่ยมทั้งสองรูปนั้น 
2. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง 
อัตราส่วนตรีโกณมิติ แล้ว
อธิบายความหมาย แนวคิด
เกี่ยวกับอัตราส่วน
ตรีโกณมิติ 
3. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
อัตราส่วนตรีโกณมิติ แล้วให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มหาค่า
อัตราส่วนตรีโกณมิติที่
ก าหนด 
 

1. ใบความรู้ เรื่อง 
อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
2. ใบกิจกรรม เรื่อง 
อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
3. ใบตรวจสอบ
ความรู้ เรื่อง 
อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
4. ใบความรู้ เรื่อง 
ส่วนกลับของมุม
พ้ืนฐานและมุมที่
สัมพันธ์กับมุม
พ้ืนฐาน 
5. ใบกิจกรรม เรื่อง 
ส่วนกลับของมุม
พ้ืนฐานและมุมที่
สัมพันธ์กับมุม
พ้ืนฐาน 
6. ใบตรวจสอบ
ความรู้ เรื่อง  ส่วน
กลับของมุมพ้ืนฐาน
และมุมที่สัมพันธ์กับ
มุมพ้ืนฐาน 
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  4. ครูแจกใบตรวจสอบ
ความรู้ เรื่อง อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ แล้วให้นักเรียน
เขียนค าตอบของแต่ละข้อ
ค าถาม 
5. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง 
ส่วนกลับของมุมพ้ืนฐานและ
มุมที่สัมพันธ์กับมุมพ้ืนฐาน 
แล้วอธิบายแนวคิดเก่ียวกับ
ส่วนกลับอัตราส่วน
ตรีโกณมิติ 
6. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
ส่วนกลับของมุมพ้ืนฐานและ
มุมที่สัมพันธ์กับมุมพ้ืนฐาน 
แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
หาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติที่
ก าหนด 
7. ครูตรวจสอบความ
ถูกต้องและสรุปการหาส่วน
กลับของมุมพ้ืนฐานและมุม
ที่สัมพันธ์กับมุมพ้ืนฐาน 
8. ครูแจกใบตรวจสอบ
ความรู้ เรื่อง  ส่วนกลับของ
มุมพ้ืนฐานและมุมที่สัมพันธ์
กับมุมพ้ืนฐาน แล้วให้
นักเรียนเขียนค าตอบของ
ค าถามแต่ละข้อค าถาม 
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การน าไปใช้   
(การหาพ้ืนที่ของ 
sector และ 
segment) 

ตัวชี้วัด 
หาพื้นที่ของ sector และ 
segment 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. อธิบายความหมายของ 
sector และ segment   
2. หาพื้นที่ของ sector และ 
segment ที่ก าหนดได้ 
3. ลงมือแก้ป๎ญหาสถานการณ์
จริงที่ก าหนด (นอกห้องเรียน) 
โดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติได้ 

1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง 
แนวคิดเก่ียวกับsector และ 
segment แล้วให้นักเรียน
อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับ 
sector และ segment 
2. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
การหาพ้ืนที่ของ sector 
และ segment แล้วให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มหาพ้ืนที่
ของ sector และ segment 
ที่ก าหนด 
3. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
การแก้ป๎ญหาอัตราส่วน
ตรีโกณมิติ พื้นที่ของ 
sector และ segment 
4. ครูแจกใบตรวจสอบ
ความรู้ เรื่อง แนวคิด
เกี่ยวกับ sector และ 
segment  แล้วให้นักเรียน
เขียนค าตอบของแต่ละข้อ
ค าถาม 
 

1. ใบความรู้ เรื่อง 
แนวคิดเก่ียวกับ
sector และ 
segment 
2. ใบกิจกรรม เรื่อง 
การหาพ้ืนที่ของ 
sector และ 
segment 
3. ใบกิจกรรม เรื่อง 
การแก้ป๎ญหา
อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
พ้ืนที่ของ sector 
และ segment 
4. ใบตรวจสอบ
ความรู้ เรื่อง แนวคิด
เกี่ยวกับ sector และ 
segment   

 58-60 สอบปลายภาคเรียน  
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 

 การสอนรายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 ประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ดังนี้ 
 4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย    10    คะแนน 
 4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย  10    คะแนน 
 4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 6 ครั้ง     30    คะแนน 
 4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน     20    คะแนน 
 4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน     30    คะแนน 
        รวม          100   คะแนน 
 
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้ 
 

4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย (10 คะแนน) 
 

รายการ 
รูปแบบ 
ของงาน 

สัปดาห์ที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่
นักเรียน
ควรใช้ 

คะแนน 

1. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/
ชิ้นงาน เรื่อง กราฟ 

งานเดี่ยว/
กลุ่ม 

สัปดาห์ที่ 
2 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 นาที 2 

2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/
ชิ้นงาน เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น 

งานเดี่ยว/
กลุ่ม 

สัปดาห์ที่ 
5 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 นาที 2 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/
ชิ้นงาน เรื่อง ความคล้าย 

งานเดี่ยว/
กลุ่ม 

สัปดาห์ที่ 
8 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 นาที 2 

4. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/
ชิ้นงาน เรื่อง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร 

งานเดี่ยว/
กลุ่ม 

สัปดาห์ที่ 
14 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 นาที 2 

5. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/
ชิ้นงาน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

งานเดี่ยว/
กลุ่ม 

สัปดาห์ที่ 
17 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 นาที 2 

รวม 300 นาที 10 
 
หมายเหตุ   เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่าในการท างานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้น ๆ  
           นักเรียนควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใดการประมาณดังกล่าว ครูได้พิจารณาจากความยาก 
           ความซับซ้อน และปริมาณของงานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้น ๆ 
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 
 การประเมินพฤติกรรมของนักเรียนรายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ประจ าภาคเรียนที่ 1   
ปีการศึกษา 2560  ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินดังแสดงในตาราง 
 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน      
2. การตรงต่อเวลาในการท างาน      
3. การมีส่วนร่วมในการเรียน      
4. ความมีวินัยในตนเอง      
5. ความรับผิดชอบต่อการเรียน      
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์      
7. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน      
8. ความสามารถในการบริหารจัดการเวลา      
9. ความสามารถในการแก้ป๎ญหาทางคณิตศาสตร์      
10. ความสามารถในการตัดสินใจ      
 
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 6 ครั้ง (30 คะแนน) 
 
 รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 6 ครั้ง ดังนี้ 
 4.3.1 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1  เวลาที่ใช้สอบ 50 นาท ี   5   คะแนน 
 4.3.2 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2  เวลาที่ใช้สอบ 50 นาท ี   5   คะแนน 
 4.3.3 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 3  เวลาที่ใช้สอบ 50 นาท ี   5   คะแนน 
 4.3.4 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 4  เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที   5   คะแนน 
 4.3.4 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 5  เวลาที่ใช้สอบ 50 นาท ี  5   คะแนน 
 4.3.4 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 6  เวลาที่ใช้สอบ 50 นาท ี   5   คะแนน 
        รวม          30 คะแนน 
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เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ ของการสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

การสอบย่อยครั้งที่ 1 (50 นาที) 
กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร แสดงวิธีท าหรือเติมค าตอบ 3 
กราฟกับการน าไปใช้ แสดงวิธีท าหรือเติมค าตอบ 2 

รวม 5 
การสอบย่อยครั้งที่ 2 (50 นาที) 
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร แสดงวิธีท าหรือเติมค าตอบ 2 
โจทย์ป๎ญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร แสดงวิธีท าหรือเติมค าตอบ 3 

รวม 5 
การสอบย่อยครั้งที่ 3 (50 นาที) 
รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน แสดงวิธีท าหรือเติมค าตอบ 1 
รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน แสดงวิธีท าหรือเติมค าตอบ 2 
การน าไปใช้ แสดงวิธีท าหรือเติมค าตอบ 2 

รวม 5 
การสอบย่อยครั้งที่ 4 (50 นาที) 
รูปเรขาคณิตสามมิติ แสดงวิธีท าหรือเติมค าตอบ 1 
ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก แสดงวิธีท าหรือเติมค าตอบ 1 
ปริมาตรของพีระมิดและกรวย แสดงวิธีท าหรือเติมค าตอบ 1 
ปริมาตรของพีระมิดยอดตัดและกรวยยอดตัด แสดงวิธีท าหรือเติมค าตอบ 1 
ปริมาตรของทรงกลม แสดงวิธีท าหรือเติมค าตอบ 1 

รวม 5 
การสอบย่อยครั้งที่ 5 (50 นาที) 
พ้ืนที่ผิวของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย 
และทรงกลม 

แสดงวิธีท าหรือเติมค าตอบ 2 

การน าไปใช้ แสดงวิธีท าหรือเติมค าตอบ 3 
รวม 5 

การสอบย่อยครั้งที่ 6 (50 นาที) 
อัตราส่วนตรีโกณมิติของค่าไซน์  โคไซน์  
แทนเจนต์ 

แสดงวิธีท าหรือเติมค าตอบ 1 

ส่วนกลับของมุมที่มีขนาดตั้งแต่ 0  - 360   แสดงวิธีท าหรือเติมค าตอบ 1 
การน าไปใช้  การหาพื้นที่ของ sector  
segment 

แสดงวิธีท าหรือเติมค าตอบ 3 

รวม 5 
รวมคะแนนสอบย่อยทั้งหมด 30 
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4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน  (20 คะแนน) 
 
ก าหนดการสอบกลางภาคระหว่างวันที่ .............................................................. เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที 
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค ลักษณะข้อสอบ คะแนน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กราฟ อัตนัย 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบสมการเชิงเส้น อัตนัย 7 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความคล้าย อัตนัย 7 

รวม 20 
 
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน  (30 คะแนน) 
 
ก าหนดการสอบปลายภาคระหว่างวันที่ ............................................................ เวลาที่ใช้ในการสอบ 120 นาที  
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค ลักษณะข้อสอบ คะแนน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กราฟ อัตนัย 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบสมการเชิงเส้น อัตนัย 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความคล้าย อัตนัย 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พ้ืนที่ผิวและปริมาตร อัตนัย 12 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ อัตนัย 8 

รวม 30 
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา  ค 23102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6   1.5 หน่วยกิต   3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3      ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2560 
ครูผู้สอน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 อสมการ  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ช่วงและเซตค าตอบของอสมการ  การแก้อสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว  โจทย์ป๎ญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 ความน่าจะเป็น  การทดลองสุ่มและเหตุการณ์  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  ความน่าจะเป็นกับ
การตัดสินใจ   
 สถิติ  ความหมายของสถิติ  ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล  ค่ากลางของข้อมูล  การกระจายของข้อมูล
เส้นโค้งปกติ  การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจ 
 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การจัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า 
ปฏิบัติจริง ทดลอง อภิปราย และสรุปผล เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการวิเคราะห์ป๎ญหา หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ มีความสามารถ   
ในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และเป็นเครื่องมือในการศึกษา
ทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม มีจิตสาธารณะ สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
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2. ตัวช้ีวัด 
 1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในการแก้ป๎ญหา  พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 
 2. อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่ก าหนดให้เหตุการณ์ใดจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่ากัน 
 3. อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่ก าหนดให้เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นแน่นอน  เหตุการณ์ใดไม่เกิดขึ้นแน่นอน  
และเหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดข้ึนได้มากกว่ากัน 
 4. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลแต่ละตัวมีโอกาสเกิดขึ้นเท่า ๆ กันและ    
ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 
 5. ก าหนดประเด็น และเขียนข้อค าถามเกี่ยวกับป๎ญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งก าหนดวิธี
การศึกษาและการเกบ็รวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม 
 6. น าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม 
 7. อ่าน  แปลความหมาย  และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการน าเสนอ 
 8. หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐาน  และฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่  และเลือกใช้        
ได้อย่างเหมาะสม 
 9. ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 10. อภิปรายถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดข้ึนได้จากการน าเสนอข้อมูลทางสถิติ 
 11. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ป๎ญหา 
 12. ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ป๎ญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม 
 13. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
 14. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการน าเสนอ     
ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
 15. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ  ในคณิตศาสตร์และน าความรู้หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์      
ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ 
 16. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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3. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 

หัวข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 

1 

1 

อสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว 

นักเรียนสามารถ 
   1. เขียนประโยคสัญลักษณ์
ของอสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวให้สอดคล้องกับประโยค
ภาษาท่ีก าหนดให้ 
   2. หาค าตอบและเขียนกราฟ
แสดงค าตอบของอสมการที่
ก าหนดให้ได้ 

   - ทบทวนประโยคภาษาและประโยค
สัญลักษณ์ 
   - ให้นักเรียนท า ใบกิจกรรม 1  
   - การเขียนกราฟแสดงค าตอบของ
อสมการ 
   - ให้นักเรียนท า Exercise 1 page 51 
and Exercise 2 (item 4 - 5) page 
52 in Workbook Discovering 
Mathematics 3B 

2 

ช่วงและเชตค าตอบ
ของอสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว 

นักเรียนสามารถ 
   1. เขียนช่วงแสดงจ านวนที่
ก าหนดให้ได้ 
   2. เขียนช่วงแสดงเซตค าตอบ
ของอสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวที่ก าหนดได้ 

   - ความหมายและสัญลักษณ์ของช่วง
ชนิดต่างๆ 
   - การเขียนเชตค าตอบของอสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ 
   - ใบกิจกรรม เรื่อง ช่วง 

3 การแก้อสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว 
(Solving a Linear 
Inequality in One 
Variable) 

นักเรียนสามารถ 
   - บอกสมบัติของการไม่
เท่ากันและน าไปใช้ได้ 
   - หาเซตค าตอบของอสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวที่ก าหนดให้ 
โดยใช้สมบัติของการไม่เท่ากัน
ได้ ใช้สมบัติของการไม่เท่ากัน
ในการตรวจสอบการแก้
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

   - สมบัติของการไม่เท่ากัน 
   - ให้นักเรียนท า Exercise 2 (item 2 
– 5) in Workbook Discovering 
Mathematics 3B : Page 52 - 53 
   - แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย
ใช้สมบัติของการไม่เท่ากัน 
   - ค าถามชวนคิดที่ 1 “น่าสงสัย” 
(แบบเรียน สสวท. หน้า 9) 
   - ค าถามชวนคิดที่ 2 “น่าคิด” 
(แบบเรียน สสวท. หน้า 18) 
   - ค าถามชวนคิดที่ 3 “บอกหน่อยซ”ิ 
(แบบเรียน สสวท. หน้า 19) 

2 4 – 6 
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สัป
ดา

ห์
ที ่

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 

3 7 – 9 โจทย์ป๎ญหาเกี่ยวกับ
อสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว 

นักเรียนสามารถ 
   1. เขียนอสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวจากโจทย์ป๎ญหาที่
ก าหนดให้ได้ 
   2. ใช้ความรู้เรื่องการแก้
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหา
ค าตอบของโจทย์ป๎ญหาที่
ก าหนดให้ได้ 

   - โจทย์ป๎ญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว 
   - กิจกรรมที่ 1 “คิดหน่อย   - 
กิจกรรมที่ 2 “อสมการอิงรูป
สามเหลี่ยม” (แบบเรียน สสวท. หน้า 
27) 
   - ให้นักเรียนท า Exercise 3 page 54 
– 57 in Workbook Discovering 
Mathematics 3B 

4 10–12 

5 13 

ความน่าจะเป็น 
 
 

เพ่ือให้นักเรียนใช้สามัญส านึก
บอกได้ว่าเหตุการณ์ท่ีก าหนดให้
มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด 
  

ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ ที่นักเรียนบ่ง
บอกได้ว่าเหตุการณ์ที่กล่าวข้ึนมานั้นมี
โอกาสเกิดขึ้นได้หรือไม่ หรือมีโอกาส
เกิดขึ้นได้มากหรือน้อยเพียงใด (โดย
ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวนัที่มีโอกาสเกิดข้ึนบ้าง มี
โอกาสเกิดขึ้นอย่างแนน่อน และไม่มีโอกาส
เกิดขึ้นเลย เช่น การพยากรณ์อากาศของ
กรมอุตุฯ การหยิบลูกบอลสีเขียวในกล่องที่
มีลูกบอลสีขาวและสีแดง เป็นตน้)  

5– 6 14–16 

การทดลองสุ่มและ
เหตุการณ์ 
 

เพ่ือให้นักเรียน 
1. เขียนผลลัพธ์ทั้งหมดที่
อาจจะเกิดข้ึนจากการทดลอง
สุ่มที่ก าหนดให้ได้ 
2. เขียนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ท่ี
ก าหนดให้ได้ 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า 
การทดลองที่ทราบผลลัพธ์แน่ชัดว่าจะ
เกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่ไม่สามารถระบุได้ว่า
ขณะท าการทดลอง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะ
เป็นอะไรจนกว่าการทดลองจะเสร็จสิ้น
จึงจะทราบผลที่แน่ชัด หมายถึง “การ
ทดลองสุ่ม” 
2. ครูก าหนดสถานการณ์ เช่น 
- การหยิบลูกบอลสี จากกล่องโดยไม่
เจาะจง ซึ่งมีสีแดง 2 ลูกและสีเขียว 3 
ลูก โดยหยิบครั้งละ 1 ลูก โดยที่หยิบ
เป็น 2 แบบ ดังนี้ 
แบบที่ 1 หยิบแล้วไม่ใส่คืนลงในกล่อง 
แบบที่ 2 หยิบแล้วใส่คืนลงในกล่อง 
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  - แล้วถามนักเรียนว่าผลทั้งหมดที่อาจ
เกิดขึ้นได้เป็นอย่างไรบา้ง (ครูอาจเขียนผล
เป็นแผนภาพให้นักเรียนดูเป็นตวัอย่าง เพื่อ
ใช้ด าเนินการทดลองกิจกรรมถัดไป) 
3. ครูให้นักเรียนจับคู่กัน ท าการทดลอง
หนึ่งคน และจดผลการทดลองหนึ่งคน
ด าเนินกิจกรรม โดยท าการทดลองจริง  
- การหยิบลูกบอลสี จากกล่องโดยไม่
เจาะจง ซึ่งมลีูกแก้วในถุงสีแดง 2 ลูกและสี
เขียว 3 ลูก หยิบคร้ังละ 2 ลูกพร้อม ๆ กัน 
แล้วให้นักเรียนเขียนผลทั้งหมดที่อาจ
เกิดขึ้นได้ 
- การโยนเหรียญ 2 อัน 1 ครั้ง พร้อมกัน 
แล้วให้นักเรียนลองเขียนแผนภาพจากผลที่
เกิดขึ้นทั้งหมด 
- การจับบัตรตัวเลข 2, 5, 8 คร้ังละ 2 ใบ 
พร้อมกัน แล้วให้นักเรียนลองเขียน
แผนภาพจากผลที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
เป็นต้น 
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ผลที่
เราสนใจจากการทดลองสุ่มเรียกว่า 
“เหตุการณ์” 
5. ครูให้นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรม โดยให้
นักเรียนช่วยกันบอกเหตุการณ์ที่สนใจจาก
ผลการทดลองสุ่มจากกิจกรรมที่ผ่านมา 
เช่น การหยิบบัตรตัวเลข  
-สนใจผลที่หยิบได้ตัวเลข 2 อย่างน้อย  
1 ใบ 
-สนใจผลที่หยิบได้ตัวเลข 5 อย่างน้อย  
1 ใบ 
-สนใจผลที่หยิบได้ตัวเลข 8 อย่างน้อย 1 
ใบ เป็นต้น 
แล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เหตุการณ์
ที่สนใจวา่มีอะไรบา้ง 
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ความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ 

เพ่ือให้นักเรียนหาความน่าจะ
เป็นของเหตุการณ์ที่ก าหนดให้
ได้ 
 

1. ครูทบทวนเร่ือง การทดลองสุ่ม และ
ความหมายของเหตุการณ์ โดยการตั้ง
ค าถาม 
2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแต่ละกลุม่โยน
เหรียญหนึ่งบาทและเหรียญสองบาทพร้อม
กัน จ านวน 20 ครั้ง แล้วจดบนัทึกจ านวนที่
ออกหัวและก้อย 
3. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกน าเสนอผลการ
ทดลองที่หน้าชั้นเรียน 3 กลุ่ม จากนั้นให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ว่า 
เพราะเหตุใดผลการทดลองของแต่ละกลุ่ม
จึงไม่เท่ากัน 
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเปน็ 2 คู่ แล้ว
ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ความ
น่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม
โดยการทดลอง จากหนังสือเรียน 
* หมายเหตุ ครูอาจให้นักเรียนได้
ด าเนินการทดลองแบบต่างๆ เชน่  
- การโยนเหรียญ โดยให้นักเรียนโยน
เหรียญ 20 คร้ัง แล้วบันทึกผล 
- การทอยลูกเต๋า 20 คร้ัง 
- การสุ่มหยิบของในขวดโหล เปน็ต้น 
5. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า 
วิธีการค านวณคา่เก่ียวกับโอกาสที่จะ
เกิดขึ้นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม 
เพื่อบ่งบอกว่าเหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดข้ึน
มากน้อยเพียงใด เราเรียกว่า “ความน่าจะ
เป็น” 
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มท า ใบงานที่ 2.1 
เร่ือง โอกาสเท่ากันหรือไม่ เมื่อนักเรียนแต่
ละคนในกลุ่มคิดหาค าตอบในใบงานที่ 2.1 
เสร็จเรียบร้อยแล้วให้จับคู่กับเพื่อนในกลุ่ม
ผลัดกันอธิบายค าตอบของใบงานที่ตนท าไว้ 
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  7. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับผลการ
ทดลองสุ่มซึ่งเกิดจากการโยนเหรียญ 2 
เหรียญ พร้อมกัน จากนั้นครูสุ่มนักเรียน
ออกมาเขียนผลการทดลองสุ่มบน
กระดาน พร้อมทั้งให้นักเรียนตอบ
ค าถามกระตุ้นความคิด 
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปจนได้ว่า 
ในการหาค่าความน่าจะเป็น ผลของการ
ทดลองสุ่มใดๆ ในแต่ละตัวต้องมีโอกาส
เกิดข้ึนเท่าๆ กัน 
9. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มท าใบกิจกรรม 
2.1 
10. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปอีกครั้ง
ว่า การทดลองสุ่มใดๆ ที่ผลแต่ละตัวมี
โอกาสเกิดขึ้นเท่าๆ กัน สามารถหาความ
น่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่สนใจได้จาก
ทฤษฎี ดังนี้ 
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ =  

งสุม่จากการทดลอจะเกิดขึ้นงหมดท่ีอาจจ านวนผลท้ั
์ องเหตกุารณเป็นไปไดข้จ านวนผลท่ี

 
11. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานที่ 
2.2 เรื่อง ความน่าจะเป็นของการหยิบ
ลูกปิงปอง เมื่อนักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม
คิดหาค าตอบในใบงานที่ 2.2 เสร็จ
เรียบร้อยแล้วให้จับคู่กับเพื่อนในกลุ่ม
ผลัดกันอธิบายค าตอบของใบงานที่ตน
ท าไว้ 
12. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม จากนั้นให้
แต่ละกลุ่มเล่นเกมหยิบลูกแก้วจากกล่อง 
3 ใบ ตามใบกิจกรรม2.2 
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  13. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท ากิจกรรม 
โดยครูแจกไพ่ให้นักเรียน กลุ่มละ 1 ส ารับ 
แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาเก่ียวกับไพ่โดย
จ าแนกความแตกตา่งของไพ่ 1 ส ารับ แล้ว
ตอบค าถามตาม 
ประเด็นต่อไปนี ้
-ไพ่ 1 ส ารับ มีกี่ใบ 
-ไพ่ 1 ส ารับ มีกีชุ่ดอะไรบ้าง 
-ไพ่แต่ละชุดมีกี่ใบ 
-ไพ่แต่ละใบมีตัวเลขหรือตัวอักษรใดก ากับ
ไว้บา้ง 
-ไพ่ที่มีตัวเลขหรือตัวอักษรเดียวกันมีกี่ใบ 
14. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่ม 1-2 กลุ่ม ออกมา
น าเสนอค าตอบตามประเด็นที่ก าหนดที่
หน้าชัน้เรียน และให้กลุ่มอื่นๆ ที่เหลือ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครู
ตรวจสอบความถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติม
ในส่วนทีย่ังบกพร่องอยู ่
15. ครูให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา
ใบความรู้ที่ 2.3 เร่ือง สัญลักษณ์ของความ
น่าจะเป็น เสร็จแล้วอธบิายแลกเปลี่ยน
ความรู้ความเข้าใจกันในกลุ่ม แล้วสรุปเปน็
องค์ความรู้ของกลุ่ม  
16. ครูและนักเรียนช่วยกนัสรุปเก่ียวกับ
การหาความนา่จะเปน็ของเหตุการณ์และ
การใช้สัญลักษณ์แทนความน่าจะเป็น จน
ได้ว่า  เมื่อ P(E) แทนความนา่จะเป็น 
 n(E) แทนจ านวนผลที่เปน็ไปได้
ของเหตุการณ์ 
 n(S) แทนจ านวนผลทั้งหมดที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองสุม่ จะได้วา่ 
P(E) =  n(S)

n(E)  

17. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท าใบงานที่ 
2.3 เร่ือง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่
สนใจ 

6 – 7 
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ความน่าจะเป็นกับ
การตัดสินใจ 

เพ่ือให้นักเรียนใช้ความรู้
เกี่ยวกับความน่าจะเป็น
ประกอบการตัดสินใจได้ 

1. ครูตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นความคิดของ
นักเรียน เช่น 
“นักเรียนคิดว่า การซื้อหวยใต้ดิน หาก
ซื้อเลขท้าย 2 ตัว กับเลขท้าย 3 ตัว  
แบบใดมีโอกาสถูกมากกว่ากัน จง
อธิบายเหตุผล” 
(ซื้อเลขท้าย 2 ตัว มีโอกาสถูกมากกว่า 
เพราะจากความน่าจะเป็น ผลทั้งหมดท่ี
เกิดข้ึนได้ของเลขท้าย2 ตัว น้อยกว่าเลข
ท้าย 3 ตัว) เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่ค่า
คาดหมายของเหตุการณ์ 
2. ครูทบทวนเกี่ยวกับการหาความน่าจะ
เป็นของเหตุการณ์ที่สนใจ โดยให้
นักเรียนบอกวิธีการคิดความน่าจะเป็น 
และค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
ต่างๆ ควรอยู่ในช่วงใด 
3. ครูสนทนากับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียน
เห็นว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์กับ
ผลตอบแทนของเหตุการณ์เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญในการหาค่า
คาดหมายของเหตุการณ์ใดๆ เช่น  
ยกตัวอย่าง กิจกรรม “หวยทอง” (ใน
หนังสือเรียน สสวท. หน้า 66)  
4. ให้นักเรียนทุกคนท าใบงานที่ 2.4 
เรื่อง คาดการณ์อย่างไร  เมื่อนักเรียนแต่
ละคนในกลุ่มคิดหาค าตอบเสร็จ
เรียบร้อยแล้วให้จับคู่กับเพื่อน ในกลุ่ม
ผลัดกันอธิบายค าตอบที่ตนคิดไว้ 
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7 – 8 21–23 

  5. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม จากนั้นให้
นักเรียนจับคู่กันเปน็ 2 คู่ แล้วให้แต่ละคู่
เล่นเกมป๎่นแปะ โดยให้นักเรียนคนหนึ่งเป็น
คนป๎่นเหรียญและอีกคนที่เหลือเป็นคนทาย
ว่าเหรียญจะออกหัวหรือก้อย ถ้าทายถูกจะ
ได้ 1 แต้ม ถ้าทายผิดจะได้ 0 แต้ม ครู
ก าหนดให้นักเรียนเล่นทั้งหมด 10 รอบ 
แล้วจดบนัทึกไว้  
6. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลลัพธ์
ว่าได้แต้ม 1 ก่ีคร้ัง และได้แต้ม 0 ก่ีคร้ัง 
จากนั้นให้นักเรียนตอบค าถามกระตุ้น
ความคิด 
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบกิจกรรม
ที่ 2.3 เร่ือง เลือกอย่างไร 
8. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่ม 1-2 กลุ่ม ออกมา
น าเสนอค าตอบของใบกิจกรรมที่หน้าชัน้
เรียน และให้กลุ่มอื่นๆ ที่เหลือร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น 
9. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา
ความรู้เรื่อง การใช้ความน่าจะเป็นในการ
ตัดสินใจ จากหนังสือเรียน เสร็จแล้ว
อธิบายแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกันใน
กลุ่ม แล้วสรุปเปน็องค์ความรู้ของกลุ่ม  
10. ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนทีย่ังไม่เข้าใจ
หรือมีข้อบกพร่องอยู่ และอธิบายให้
นักเรียนเข้าใจว่า ความน่าจะเปน็ของ
เหตุการณ์เป็นการบ่งบอกถึงโอกาสที่จะ
เกิดขึ้นของเหตุการณ์ว่ามีมากหรือน้อย
เท่านั้น ไม่ไดย้ืนยนัว่าเหตุการณจ์ะต้อง
เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน บาง
เหตุการณ์มีความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นสูงมาก 
แต่เหตุการณ์จริงก็ไม่ได้เกิดขึ้น แต่ในขณะ
ที่บางเหตุการณ์มีความน่าจะเปน็ที่เกิดขึ้น
เพียงเล็กน้อย แต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงก็มี 
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11. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับ
การใช้ความน่าจะเป็นในการตัดสินใจ 
12. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท าใบงาน
ที่ 2.5 เรื่อง การใช้ความน่าจะเป็นใน
การตัดสินใจ 

8 24 สอบย่อยครั้งที่ 2 

9 

25 

ข้อมูลและการ
น าเสนอข้อมูล 

1. บอกได้ว่าข้อมูลที่ก าหนดให้
เป็น               ข้อมูลเชิง
ปริมาณหรือข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 

   - น าเสนอข้อมูลที่แตกต่างกัน 3 ชุด 
ได้แก่ กิจกรรมบอกได้ไหม, กิจกรรม
แหล่งข้อมูล (หนังสือแบบเรียน
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เล่ม2 สสวท.) 

26–27 

ข้อมูลและการ
น าเสนอข้อมูล 

2. น าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่
เหมาะสม 

   - กิจกรรมตารางบอกอะไร, กิจกรรม
หมวกกันน็อก, กิจกรรมตอบได้ไหม, 
กิจกรรมข้าวหอมมะลิ, กิจกรรมวัน
สงกรานต์(หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน เล่ม2 สสวท.) 

10 28–30 สอบวัดผลกลางภาคเรียน 

11 31–33 

ข้อมูลและการ
น าเสนอข้อมูล 

3.  อ่าน แปลความหมาย  และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการน าเสนอ
ข้อมูลที่ก าหนดให้ได้ 

   - กิจกรรมแรงงานขั้นต่ า, กิจกรรม
เอดส์, ขอบล่าง – ขอบบน, กิจกรรม
แบบไหนดี (หนังสือแบบเรียน
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เล่ม2 สสวท.) 

12 34–36 

ค่ากลางของข้อมูล 1.  หาค่ากลางของข้อมูลที่ยังไม่
แจกแจงความถ่ีได้ 
2.  เลือกและใช้ค่ากลางของ
ข้อมูลที่ก าหนดให้ได้อย่าง
เหมาะสม 
3. อภิปรายและให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทางสถิติ
ที่สมเหตุสมผลได้ 

   - กิจกรรมทดลองดู,   กิจกรรมตัดสิน
อย่างไร,  
(หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
เล่ม2 สสวท.) 
   - การกระจายของข้อมูล กิจกรรมหา
ได้เช่นเดียวกัน, กิจกรรมคิดแล้วสนุก 
(หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
เล่ม2 สสวท.) 
   - เส้นโค้งปกติ ตัวอย่างในหนังสือ
แบบเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 2 
หน้า 138,141 
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13 37–39 

 3. อภิปรายและให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทางสถิติ
ที่สมเหตุสมผลได้ 

   - ตัวอย่างที่ 30 – 31 ในหนังสือคู่มือ
เตรียมสอบคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 
2 โดย รศ.ดร.ณรงค์  ป๎้นนิ่ม หน้า 86 - 
88 
   - ตัวอย่างที่ 35  ในหนังสือคู่มือ
เตรียมสอบคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 
2 โดย รศ.ดร.ณรงค์  ป๎้นนิ่ม หน้า 102  
   - แบบฝึกการพัฒนาความรู้ชุดที่ 5  
ในหนังสือคู่มือเตรียมสอบคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 2 โดย รศ.ดร.ณรงค์  
ป๎้นนิ่ม หน้า   103 

14 40–42 

 4. เข้าใจถึงความคลาดเคลื่อนที่
อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้สถิติ 

   - กิจกรรมเชื่อถือได้เพียงใด, กิจกรรม
ภาพลวงตา (หนังสือแบบเรียน
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เล่ม2 สสวท.) 
   - ตัวอย่างที่ 32 – 34 ในหนังสือคู่มือ
เตรียมสอบคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 
2 โดย รศ.ดร. ณรงค์  ป๎้นนิ่ม หน้า 89 – 
91 
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15 
43–44 

 
 

4. เข้าใจถึงความคลาดเคลื่อนที่
อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้สถิติ 

   - แบบฝึกการพัฒนาความรู้ชุดที่ 4  
ในหนังสือคู่มือเตรียมสอบคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 2 โดย    รศ.ดร.ณรงค์  
ป๎้นนิ่ม หน้า 91 – 92 

45 ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ 

นักเรียนสามารถ 
   1. ใช้วิธีการที่หลากหลาย
แก้ป๎ญหาได้ 
   2. ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีในการแก้ป๎ญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
   3. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 
   4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  
การสื่อความหมาย  และการ
น าเสนอได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน 
   5. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ  ใน
คณิตศาสตร์และน าความรู้
หลักการกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับ
ศาสตร์อ่ืน ๆ 
   6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

   - What is PISA? page 198 – 208 
in Discovering Mathematics 3B 
   - กิจกรรมที่ 1 “มีอยู่เท่าไร” 
(แบบเรียน สสวท. หน้า 153) 
   - กิจกรรมที่ 2 “มีอยู่กี่จ านวน” 
(แบบเรียน สสวท. หน้า 156) 
   - กิจกรรมที่ 3 “พ้ืนที่เป็นเท่าไร” 
(แบบเรียน สสวท. หน้า 157) 
   - กิจกรรมที่ 4 “ได้เท่าไร” (แบบเรียน 
สสวท. หน้า 159) 
   - กิจกรรมที่ 5 “นับอย่างไร” 
(แบบเรียน สสวท. หน้า 160) 
   - กิจกรรมที่ 6 “นับได้เท่าไร” 
(แบบเรียน สสวท. หน้า 162) 
   - กิจกรรมที่ 7 “กี่ตัวกันแน่” 
(แบบเรียน สสวท. หน้า 163) 
   - กิจกรรมที่ 8 “คิดตามจี๊ด” 
(แบบเรียน สสวท. หน้า 165) 
   - กิจกรรมที่ 9 “คิดได้หลายวิธี” 
(แบบเรียน สสวท. หน้า 166) 
   - กิจกรรมที่ 10 “ลัดขั้นตอน” 
(แบบเรียน สสวท. หน้า 170) 
   - กิจกรรมที่ 11 “พ้ืนที่ใต้กราฟ” 
(แบบเรียน สสวท. หน้า 176) 
   - กิจกรรมที่ 12 “ใจเย็นๆ ค่อยๆ คิด” 
(แบบเรียน สสวท. หน้า 178) 

16 46–48 
17 49–51 
18 52–54 

19 55–57 

20 58–60  สอบวัดผลปลายภาคเรียน 
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4. แผนการประเมินการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 

 การสอนรายวิชา ค23102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ดังนี้ 
 4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย    10    คะแนน 
 4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย  10    คะแนน 
 4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 4 ครั้ง     30    คะแนน 
 4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน     20    คะแนน 
 4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน     30    คะแนน 
        รวม          100   คะแนน 
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รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้ 
 

4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย (10 คะแนน) 
 

รายการ 
รูปแบบ 
ของงาน 

สัปดาห์ที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่นักเรียน

ควรใช้ 
คะแนน 

1. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/
ชิ้นงานเรื่อง อสมการ  

งานเดี่ยว/
กลุ่ม 

สัปดาห์ที่ 
3 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

60 นาที 2 

2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/
ชิ้นงานเรื่อง ความน่าจะเป็น 

งานเดี่ยว/
กลุ่ม 

สัปดาห์ที่ 
7 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

60 นาที 2 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/
ชิ้นงานเรื่อง สถิติ 

งานเดี่ยว/
กลุ่ม 

สัปดาห์ที่ 
12 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

60 นาที 2 

4. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/
ชิ้นงานเรื่อง สถิติ 

งานเดี่ยว/
กลุ่ม 

สัปดาห์ที่ 
14 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

60 นาที 2 

5. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/
ชิ้นงานเรื่อง ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

งานเดี่ยว/
กลุ่ม 

สัปดาห์ที่ 
18 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

60 นาที 2 

รวม 300 นาที 10 
 
หมายเหตุ    เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่าในการท างานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้นๆ  
        นักเรียนควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใดการประมาณดังกล่าว ครูได้พิจารณาจากความยาก 
        ความซับซ้อน และปริมาณของงานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้นๆ 
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมของนักเรียนรายวิชา ค23102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 ประจ าภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2560 ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินดังแสดงในตาราง 
 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ด ี
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน      
2. การตรงต่อเวลาในการท างาน      
3. การมีส่วนร่วมในการเรียน      
4. ความมีวินัยในตนเอง      
5. ความรับผิดชอบต่อการเรียน      
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์      
7. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน      
8. ความสามารถในการบริหารจัดการเวลา      
9. ความสามารถในการแก้ป๎ญหาทางคณิตศาสตร์      
10. ความสามารถในการตัดสินใจ      

 
 
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 4 ครั้ง (30 คะแนน) 
 

 รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 4 ครั้ง ดังนี้ 
 

 4.3.1 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1  เวลาที่ใช้สอบ 50 นาท ี   7   คะแนน 
 4.3.2 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2  เวลาที่ใช้สอบ 50 นาท ี   7   คะแนน 
 4.3.3 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 3  เวลาที่ใช้สอบ 50 นาท ี   8   คะแนน 
 4.3.4 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 4  เวลาที่ใช้สอบ 50 นาท ี   8   คะแนน 
 

        รวม          30 คะแนน 
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เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
ลักษณะและจ านวน

ข้อสอบ 
คะแนน 

การสอบย่อยครั้งที่ 1 (50 นาที) 
  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   
  ช่วงและเซตค าตอบของอสมการ   
  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   
  โจทย์ป๎ญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว 

  

รวม 7 
การสอบย่อยครั้งที่ 2 (50 นาที) 
การทดลองสุ่มและเหตุการณ์   
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์   
ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ   

รวม 7 
การสอบย่อยครั้งที่ 3 (50 นาที) 
ความหมายของสถิติ   
ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล   
ค่ากลางของข้อมูล   
การกระจายของข้อมูลเส้นโค้งปกติ   
การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะ
เป็นประกอบ 
การตัดสินใจ 

  

รวม 8 
การสอบย่อยครั้งที่ 4 (50 นาที) 
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แสดงวิธีท า  4  ข้อ 8 

รวม 8 
รวมคะแนนสอบย่อยทั้งหมด 30 
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4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน (20 คะแนน) 
 

ก าหนดการสอนกลางภาคระหว่างวันที่ ..............................................  เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาท ี
 

หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค ลักษณะข้อสอบ คะแนน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อสมการ แสดงวิธีท า 4 ข้อ 10 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความน่าจะเป็น แสดงวิธีท า 

เติมค าตอบ 
2 
12 

ข้อ 
ข้อ 

4 
6 

รวม 20 
 
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน) 
 

ก าหนดการสอบปลายภาคระหว่างวันที่ ........................................เวลาที่ใช้ในการสอบ 120 นาที  
 

หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค ลักษณะข้อสอบ คะแนน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อสมการ แสดงวิธีท า 2 ข้อ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความน่าจะเป็น แสดงวิธีท า 

เติมค าตอบ 
1 
1 

ข้อ 
ข้อ 

2 
1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สถิติ แสดงวิธีท า 
เติมค าตอบ 

4 
2 

ข้อ 
ข้อ 

12 
2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ 

แสดงวิธีท า 3 ข้อ 10 

รวม 30 
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  ค20205            1.0  หน่วยกิต  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3                                                         ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ครูผู้สอน.............................................................................................................................        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

พาราโบลา  สมการของพาราโบลา   พาราโบลาที่ก าหนดด้วยสมการ y =  ax2+bx+c เมื่อ a ≠ 0 
และการประยุกต์ใช้พาราโบลา 

ระบบสมการ การแก้ระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสอง   การแก้โจทย์ป๎ญหาเกี่ยวกับระบบ
สมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสอง 

วงกลม  ส่วนต่างๆ เกี่ยวกับวงกลม   ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม   การสร้างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า
มุมเท่าแนบในวงกลม  และการให้เหตุผล 

จัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้  
การส ารวจ การตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ   
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ป๎ญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ใช้วิธีการที่หลากหลาย
ในการแก้ป๎ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจ เห็นคุณค่า
ของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ และ
ศาสตร์อ่ืนๆ  สามารถให้เหตุผล สื่อสาร น าเสนอสิ่งที่เรียนรู้ และเชื่อมโยงความรู้ ต่างๆ มีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์  มี คุณธร รม  จริ ยธ รรม  และค่ านิ ยมที่ พึ งประสงค์ ต่ อการด า เนิ นชี วิ ต ในป๎ จจุ บั น  
มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
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2.  ผลการเรียนรู้ 

 1. เขียนกราฟและบอกลักษณะของกราฟจากสมการพาราโบลาที่ก าหนดให้ได้ 

 2. แก้ระบบสมการและโจทย์ป๎ญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสองได้ 

 3. ใช้ทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลมในการให้เหตุผลได้ 

 4. สร้างและให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแนบในวงกลมได้ 

 5. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ป๎ญหา 

 6. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ป๎ญหาในสถานการณ์ต่างๆ  
         ได้อย่างเหมาะสม 

 7. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 

 8. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร   สื่อความหมายและน าเสนอได้อย่างถูกต้อง  
         ชัดเจน 

 9. เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยง 
         กับศาสตร์อ่ืนๆ   
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ หน่วยการเรียนรู้/
สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม/ภาระงาน สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้ 

1 1-2 

แนะน ารายวิชา 
สมการพาราโบลา  
y  =  ax2+bx+c 
เมื่อ a ≠ 0    

เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
1.  บอกได้ว่าสมการที่

ก าหนดให้เป็น/ไม่เป็น
สมการพาราโบลา 

2.  ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลการ
เป็น/ไม่เป็นสมการ
พาราโบลาได้อย่างถูกต้อง 

- ใช้สื่อ/เทคโนโลยีในการ
แนะน าพาราโบลา 
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ 
- แบบฝึกหัด 

- สื่อ/เทคโนโลยี  
  (รูปภาพ/คลิป) 
- เอกสารประกอบการเรียน 
- โปรแกรม GSP หรือ 
  โปรแกรมอ่ืนๆ 

2 3-4 

1. พาราโบลาที่
ก าหนดด้วย
สมการ y  =  ax2 
เมื่อ a ≠ 0 
2. พาราโบลาที่
ก าหนดด้วย
สมการ y  =  
ax2+ k เมื่อ a ≠ 
0 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
1.  เขียนกราฟและบอก

ลักษณะของกราฟ              
จากสมการพาราโบลาที่
ก าหนดให้ได้ 

2.  เขียนสมการพาราโบลา
จากกราฟที่ก าหนดให้ได้ 

3.  ให้เหตุผลประกอบการ
อธิบายลักษณะของ
กราฟเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงค่าคงที่ได้ 

- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ 
- ทดลองและร่วมอภิปราย
ลักษณะกราฟเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงค่าคงที่  
- แบบฝึกหัด 
 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- โปรแกรม GSP หรือ 
  โปรแกรมอ่ืนๆ 

3 5-6 

1. พาราโบลาที่
ก าหนดด้วยสมการ  
y  =  a(x - h)2 
เมื่อ a ≠ 0 

2. พาราโบลาที่
ก าหนดด้วย
สมการ  y  =  
a(x - h)2+ k   
เมื่อ a ≠ 0 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
1.  เขียนกราฟและบอก

ลักษณะของกราฟ              
จากสมการพาราโบลาที่
ก าหนดให้ได้ 

2.  เขียนสมการพาราโบลา
จากกราฟที่ก าหนดให้ได้ 

3.  ให้เหตุผลประกอบการ
อธิบายลักษณะของ
กราฟเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงค่าคงที่ได้ 

- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ 
- ทดลองและร่วมอภิปราย
ลักษณะกราฟเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงค่าคงที่  
- แบบฝึกหัด 
 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- โปรแกรม GSP หรือ 
  โปรแกรมอ่ืนๆ 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ หน่วยการเรียนรู้/
สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม/ภาระงาน สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้ 

4 7-8 

พาราโบลาที่
ก าหนดด้วย
สมการ                          
y  =  ax2+bx+c 
เมื่อ a ≠ 0 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
1.  เขียนกราฟและบอก

ลักษณะของกราฟ              
จากสมการพาราโบลาที่
ก าหนดให้ได้ 

2.  เขียนสมการพาราโบลา
จากกราฟที่ก าหนดให้ได้ 

3.  ให้เหตุผลประกอบการ
อธิบายลักษณะของ
กราฟเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงค่าคงที่ได้ 

- บรรยาย ทดลองและ
อภิปราย 
- จดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เช่น Jigsaw 
และรูปแบบอ่ืนๆ 
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- เอกสารประกอบการท า 
  กิจกรรมกลุ่ม 
- โปรแกรม GSP หรือ 
  โปรแกรมอ่ืนๆ 

5 9-10 

การประยุกต์ใช้
พาราโบลา 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
1. ประยุกตใ์ช้ความรู้
เกี่ยวกับพาราโบลาในการ
แก้ป๎ญหาในชีวิตจริงได้ 
๒. ใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อน ามาใช้ใน
การแก้ป๎ญหาสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ได้ 
๓. สื่อสาร สื่อความหมาย 
และน าเสนอขัน้ตอน/
กระบวนการแก้ป๎ญหาทาง 
คณิตศาสตร์ที่ก าหนดได้    

- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ 
- จัดกิจกรรมกลุ่มแก้ป๎ญหา
และ น าเสนอ 
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- เอกสารประกอบการท า 
  กิจกรรมกลุ่ม 
- โปรแกรม GSP หรือ 
  โปรแกรมอ่ืนๆ 

6 – 7 11–14 

ระบบสมการที่
ประกอบด้วย
สมการเชิงเส้น
และสมการดีกรี
สอง โดยใช้วิธ ี
- การเขียน

กราฟ 
- การแทนค่า 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
1. แก้ระบบสมการที่

ประกอบด้วยสมการ 
เชิงเส้นและสมการดีกรี
สองท่ีก าหนดให้ได้ 

2. แสดงวิธีการตรวจสอบ
ค าตอบได้อย่างถูกต้อง

- บรรยาย 
- บรรยาย และร่วมการ
อภิปราย ข้อดี/ข้อจ ากัด 
ของการแก้ระบบสมการ
แต่ละวิธี 
- จัดกิจกรรมกลุ่ม (เน้น
การเลือกใช้วิธีการแก้

- เอกสารประกอบการเรียน 
- เอกสารประกอบการท า 
  กิจกรรมกลุ่ม 
- โปรแกรม GSP หรือ 
  โปรแกรมอ่ืนๆ 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ หน่วยการเรียนรู้/
สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม/ภาระงาน สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้ 

และสมเหตุสมผล ระบบสมการ) 
- แบบฝึกหัด 

8 – 9 15–18 

ระบบสมการที่
ประกอบด้วย
สมการดีกรีสอง
ทั้งสองสมการ 
โดยใช้วิธ ี
- การเขียน

กราฟ 
- การแทนค่า 
- การก าจัดตัว

แปร 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
1.  แก้ระบบสมการดีกรีสอง

ทั้งสองสมการ 
ที่ก าหนดให้ได้ 

2.  แสดงวิธีการตรวจสอบ
ค าตอบได้อย่างถูกต้อง
และสมเหตุสมผล 

- บรรยาย และร่วม
อภิปรายข้อดี/ข้อจ ากัด 
ของการแก้ระบบสมการ 
แต่ละวิธี 
- การจัดกิจกรรมการ
แก้ป๎ญหาแบบกลุ่ม/
รายบุคคล  
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- เอกสารประกอบการท า 
  กิจกรรมกลุ่ม 
- โปรแกรม GSP หรือ 
  โปรแกรมอ่ืนๆ 

10 19–20 

โจทย์ป๎ญหาระบบ
สมการ 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
1. ประยุกต์ใช้ความรู้
เกี่ยวกับระบบสมการในการ
แก้ป๎ญหาในชีวิตจริงได้ 
2. สื่อสาร สื่อความหมาย 
และน าเสนอขัน้ตอน/
กระบวนการแก้ป๎ญหาทาง 
คณิตศาสตร์ที่ก าหนดได้ 

- บรรยาย  
- จัดกิจกรรมกลุ่ม
แก้ป๎ญหาและ น าเสนอ 
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- เอกสารประกอบการท า 
  กิจกรรมกลุ่ม 
- โปรแกรม GSP หรือ 
  โปรแกรมอ่ืนๆ 

11 21-22 สอบกลางภาค 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ หน่วยการเรียนรู้/
สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม/ภาระงาน สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้ 

12 23-24 

1. วงกลม 
2.  มุมในครึ่ง

วงกลม   

เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
1. บอกลักษณะและส่วน

ต่างๆ ของวงกลมได้ 
2. บอกลักษณะของมุมใน

ครึ่งวงกลมได้   
3. น าทฤษฎีบท  สมบัติ

วงกลมที่เก่ียวกับ 
มุมในครึ่งวงกลมไปใช้ได้ 

4. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้
อย่างถูกต้อง 

- ทบทวนลักษณะและส่วน
ต่างๆของวงกลม 
- กิจกรรมเชิงส ารวจ/
ทดลองเพ่ือน าไปสู่การ
สรุปทฤษฎีบท มุมในครึ่ง
วงกลม   
- บรรยาย (เน้นการให้
เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจเลือกใช้ทฤษฎีบท 
สมบัติวงกลมที่เกี่ยวข้อง) 
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- เอกสารประกอบการท า 
  กิจกรรม 
- โปรแกรม GSP หรือ

โปรแกรมอ่ืนๆ 
- โมเดลการสอน 

13 25-26 

มุมที่จุดศูนย์กลาง
และมุมใน           
ส่วนโค้งของ
วงกลม 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
1. บอกลักษณะของมุมที่จุด

ศูนย์กลางและ 
มุมในส่วนโค้งของ
วงกลมได้ 

2. น าทฤษฎีบท  สมบัติ
วงกลมที่เก่ียวกับ 
มุมที่จุดศูนย์กลาง มุมใน
ส่วนโค้ง และ 
มุมในครึ่งวงกลมไปใช้ได้ 

3. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง
ถูกต้อง 

- กิจกรรมเชิงส ารวจ/
ทดลองเพ่ือน าไปสู่การ
สรุปทฤษฎีบท มุมที่จุด
ศูนย์กลางและมุมในส่วน
โค้งของวงกลม 
- บรรยาย (เน้นการให้
เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจเลือกใช้ทฤษฎีบท
สมบัติวงกลมที่เกี่ยวข้อง) 
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- เอกสารประกอบการท า 
  กิจกรรม 
- โปรแกรม GSP หรือ

โปรแกรมอ่ืนๆ 
- โมเดลการสอน 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ หน่วยการเรียนรู้/
สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม/ภาระงาน สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้ 

14-15 27-30 

คอร์ด เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
1. แก้ป๎ญหาทาง

คณิตศาสตร์ที่ก าหนด
โดยใช้ความรู้เรื่องทฤษฎี
บท สมบัติวงกลมที่
เกี่ยวกับคอร์ดของ
วงกลมช่วยในการ
แก้ป๎ญหาได้ 

2.  ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและ 
สรุปผลได้อย่างถูกต้อง 

- กิจกรรมเชิงส ารวจ/
ทดลองเพ่ือน าไปสู่การ
สรุปทฤษฎีบทสมบัติ
วงกลมเกี่ยวกับคอร์ด และ
การน าไปใช้ 
- การจัดกิจกรรมการ
แก้ป๎ญหาแบบกลุ่ม/
รายบุคคล  
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- เอกสารประกอบการท า 
  กิจกรรม 
- โปรแกรม GSP หรือ

โปรแกรมอ่ืนๆ 
 

16-17 31-34 

เส้นสัมผัสวงกลม เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
1. น าทฤษฎีบท  สมบัติ

วงกลมที่เก่ียวกับเส้น
สัมผัสวงกลมไปใช้ได้ 

2.  ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและ 
สรุปผลได้อย่างถูกต้อง 

- กิจกรรมเชิงส ารวจ/
ทดลองเพ่ือน าไปสู่การ
สรุปทฤษฎีบท สมบัติ
วงกลมเกีย่วกับเส้นสัมผัส
วงกลม และการน าไปใช้ 
- การจัดกิจกรรมการ
แก้ป๎ญหาแบบกลุ่ม/
รายบุคคล 
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- เอกสารประกอบการท า 
  กิจกรรม 
- โปรแกรม GSP หรือ 

โปรแกรมอ่ืนๆ 

18-19 35-38 

การสร้างรูปหลาย
เหลี่ยมแนบใน
วงกลม 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
1. สร้างรูปหลายเหลี่ยมด้าน

เท่ามุมเท่าแนบ ในวงกลม 
พร้อมอธิบายขั้นตอนการ
สร้างได้ 

 
 
 
 

- ทบทวนลักษณะและสมบัติ
ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเทา่
มุมเท่า  
(ด้าน มุม เสน้ทแยงมุม) 
- ทบทวนหลักการสร้างทาง
เรขาคณิตพื้นฐาน 
- สร้างรูปหลายเหลี่ยมด้าน
เท่ามุมเท่าแนบในวงกลม
ตามเงื่อนไข 
ที่ก าหนด   

- เอกสารประกอบการเรียน 
- โปรแกรม GSP หรือ

โปรแกรมอ่ืนๆ 
- สันตรง วงเวียน 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ หน่วยการเรียนรู้/
สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม/ภาระงาน สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้ 

2. เชื่อมโยงความรู้เพ่ือระบุ
ทฤษฎีบท  สมบัติ 
วงกลมในการจ าแนก
ประเภทของรูปหลาย 
เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า 

  ที่เกิดจากการสร้างได้ 

- ร่วมกันอภิปรายและให้
เหตุผลประกอบในการ
ระบุทฤษฎีบท สมบัติ
วงกลมที่ใช้ในการจ าแนก 
ประเภทของรูปหลาย
เหลี่ยมที่เกิดจากการสร้าง 
- แบบฝึกหัด/ชิ้นงานที่เกิด
จากการสร้าง 

20 39-40 สอบปลายภาค 

 

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 

การสอนรายวิชา ค20205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560                
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย                                 10  คะแนน 
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย          10  คะแนน  
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 3 ครั้ง                                                 30  คะแนน   
4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน                                           20  คะแนน 
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน                                          30  คะแนน 

รวม                                                                 100  คะแนน 
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รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้ 
4.1    ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย    
 

รายการ 
รูปแบบ
ของงาน 

สัปดาห์ที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่นักเรียน

ควรใช ้ 
คะแนน 

1. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดเรื่อง 
พาลาโบลาที่ก าหนดด้วยสมการ  
y  =  a(x - h)2+ k  เมื่อ a ≠ 0 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
 3 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

1 วัน  

1 ชั่วโมง 2 

2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด เรื่อง 
พาราโบลาที่ก าหนดด้วยสมการ  
y  =  ax2+bx+c  เมื่อ a ≠ 0 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่  
4 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

1 ชั่วโมง 2 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
เรื่อง โจทย์ป๎ญหาเกี่ยวกับพาลาโบลา
และกิจกรรมกลุ่มการแก้ป๎ญหา 

งานเดี่ยว/
กลุ่ม 

สัปดาห์ที่  
5 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

1 ชั่วโมง 3 

4. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
เรื่อง ระบบสมการที่ประกอบด้วย
สมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสอง
และกิจกรรมกลุ่มการแก้ป๎ญหา 

งานเดี่ยว/
กลุ่ม 

สัปดาห์ที่  
7 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

1 ชั่วโมง 3 

5. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
เรื่อง ระบบสมการที่ประกอบด้วย
สมการดีกรีสองทั้งสองสมการและ
กิจกรรมกลุ่มการแก้ป๎ญหา 
 

งานเดี่ยว/
กลุ่ม 

สัปดาห์ที่ 
8-9 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

1 ชั่วโมง 3 

6. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
เรื่อง โจทย์ป๎ญหาระบบสมการและ
กิจกรรมกลุ่มการแก้ป๎ญหา 

งานเดี่ยว/
กลุ่ม 

สัปดาห์ที่  
10-11 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

1 ชั่วโมง 3 

7. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง มุมในครึ่งวงกลม 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
12 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

1 วัน  

1 ชั่วโมง 2 

8. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
เรื่อง มุมที่จุดศูนย์กลางและ 
มุมในส่วนโค้งของวงกลม 
 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
13 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

1 ชั่วโมง 2 
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รายการ 
รูปแบบ
ของงาน 

สัปดาห์ที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่นักเรียน

ควรใช ้ 
คะแนน 

9. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
เรื่อง คอร์ด และกิจกรรมกลุ่มการ
แก้ป๎ญหา 

งานเดี่ยว/
กลุ่ม 

สัปดาห์ที่ 
14-15 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

1 ชั่วโมง 3 

10. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
เรื่อง เส้นสัมผัสวงกลม และกิจกรรม 
กลุ่มการแก้ป๎ญหา 

งานเดี่ยว/
กลุ่ม 

สัปดาห์ที่ 
16-17 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

1 ชั่วโมง 3 

11. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/
ชิ้นงานเกี่ยวกับการสร้างรูปหลาย
เหลี่ยมแนบในวงกลม 

งานเดี่ยว/
กลุ่ม 

สัปดาห์ที่ 
19 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

๒ ชั่วโมง 4 

รวม ๑๒ ชั่วโมง 30 
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 

 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ค20205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5               
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินได้ ดังแสดงในตาราง 

 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

ปานกลาง(2) 
ปรับปรุง 

(1) 
1. ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน      
2. การตรงต่อเวลาในการท างาน      
3. การมีส่วนร่วมในการเรียน      
4. ความมีวินัยในตนเอง      
5. ความรับผิดชอบต่อการเรียน      
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์      
7. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน      
8. ความสารถในการบริหารและจัดการเวลา      
9. ความสามารถในการแก้ป๎ญหาทางคณิตศาสตร์      
10. ความสามารถในการตัดสินใจ      

 

4.3 ประเมินจากการสอบย่อย     

รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 3 ครั้งดังนี้ 
4.3.1 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1 เวลาที่ใช้สอบ   50 นาที     10  คะแนน 
4.3.2 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2 เวลาที่ใช้สอบ   50 นาที     10  คะแนน 
4.3.3 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 3 เวลาที่ใช้สอบ   50 นาที     10  คะแนน 
 

เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียด ดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

การสอบย่อยครั้งที่ 1(50 นาที) 
เขียนกราฟและบอกลักษณะของกราฟสมการ   
y = a(x - h) 2+ k   เมื่อ a ≠ 0  และเขียนสมการ
พาราโบลาจากกราฟที่ก าหนดให้ได้ 

2 ข้อ  
ข้อละ 0.5 คะแนน 

1 ข้อ  
ข้อละ 1.5 คะแนน 

2.5 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

เขียนกราฟและบอกลักษณะของกราฟสมการ   
y  =  ax2+bx+c  เมื่อ a ≠ 0  และเขียนสมการ
พาราโบลาจากกราฟที่ก าหนดให้ได้ 

3 ข้อ  
ข้อละ 0.5 คะแนน 

1 ข้อ  
ข้อละ 1.5 คะแนน 

3 
 

การหาสมการของพาราโบลา 
- 

1 ข้อ  
ข้อละ 1.5 คะแนน 

1.5 

โจทย์ป๎ญหาของพาราโบลา 
- 

1 ข้อ  
ข้อละ 3 คะแนน 

3 

รวม  5 ข้อ 2.5 คะแนน 4 ข้อ 7.5 คะแนน 10 
การสอบย่อยครั้งที่ 2 (50 นาที)  
การแก้ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้น
และสมการดีกรีสอง  

- 
1 ข้อ  

ข้อละ 2.5 คะแนน 
2.5 

การแก้ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการดีกรีสอง
ทั้งสองสมการ  

- 
1 ข้อ  

ข้อละ 2.5 คะแนน 
2.5 

โจทย์ป๎ญหาระบบสมการ 
- 

2 ข้อ  
ข้อละ 2.5 คะแนน 

5 

รวม - 4 ข้อ 10 คะแนน 10 
การสอบย่อยครั้งที่ 3 (50 นาที) 
มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม 

4 ข้อ 
ข้อละ 0.5 คะแนน 

 

2 ข้อ  
ข้อละ 1 คะแนน 

7 

การหาความยาวของคอร์ด 1 ข้อ  
ข้อละ 1 คะแนน 

การหาระยะห่างระหว่างคอร์ด 1 ข้อ  
ข้อละ 1 คะแนน 

การหาขนาดของมุมที่เก่ียวข้องกับเส้นสัมผัสวงกลม
และคอร์ด 

1 ข้อ  
ข้อละ 1 คะแนน 

ขั้นตอนการสร้างและการให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปหลาย
เหลี่ยมแนบในวงกลม 

 1 ข้อ  
ข้อละ 3 คะแนน 

3 

รวม 4 ข้อ 2 คะแนน 6 ข้อ 8 คะแนน 10 
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4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน  (20 คะแนน) 

ก าหนดสอบกลางภาค วันที่  …….. เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที 
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

เขียนกราฟและบอกลักษณะของกราฟสมการ  
y = a(x - h) 2+ k   เมื่อ a ≠ 0  และเขียนสมการ
พาราโบลาจากกราฟที่ก าหนดให้ได้ 

1 ข้อ  
ข้อละ 0.5 คะแนน  

1 ข้อ  
ข้อละ 2.5 คะแนน 

3 
 

เขียนกราฟและบอกลักษณะของกราฟสมการ   
y  =  ax2+bx+c  เมื่อ a ≠ 0  และเขียนสมการ
พาราโบลาจากกราฟที่ก าหนดให้ได้ 

1 ข้อ 
ข้อละ 0.5 คะแนน 

 

1 ข้อ  
ข้อละ 2.5 คะแนน 

3 
 

โจทย์ป๎ญหาของพาราโบลา 
- 

2 ข้อ  
ข้อละ 2 คะแนน 

4 

การแก้ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้น
และสมการดีกรีสอง  

- 
1 ข้อ  

ข้อละ 2 คะแนน 
2 

การแก้ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการดีกรีสอง
ทั้งสองสมการ  

- 1 ข้อ  
ข้อละ 2 คะแนน 

2 

โจทย์ป๎ญหาระบบสมการ 
- 

2 ข้อ  
ข้อละ 3 คะแนน 

6 

รวม 2 ข้อ 1 คะแนน 8 ข้อ 19 คะแนน 20 
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4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน) 
ก าหนดสอบปลายภาค วันที่ ……… ก.ย. 2560  เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที  
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียด ดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

โจทย์ป๎ญหาของพาราโบลา -  1 ข้อ  
ข้อละ 3 คะแนน 

3 
 

โจทย์ป๎ญหาระบบสมการ - 
 

1 ข้อ  
ข้อละ 3 คะแนน 

3 
 

มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม 
- 

3 ข้อ  
ข้อละ 2 คะแนน 

6 

การหาความยาวของคอร์ดและระยะห่างระหว่าง
คอร์ด 

- 
3 ข้อ  

ข้อละ 2 คะแนน 
6 

การหาขนาดของมุมที่เก่ียวข้องกับเส้นสัมผัสวงกลม
และคอร์ด 

- 4 ข้อ  
ข้อละ 3 คะแนน 

12 

รวม - 12 ข้อ 30 คะแนน 30 
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย  สอบกลางภาคเรียน   และสอบปลายภาคเรียน  
รายวิชา ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 

หน
่วย

ที่ หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจาก 
การสอบย่อย 

ประเมินจาก 
การสอบ 

กลางภาคเรียน 

ประเมินจาก 
การสอบ 

ปลายภาคเรียน 

คะแนน 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

1 พาราโบลา 
เขียนกราฟและบอก
ลักษณะของกราฟ สมการ 
y  =  a(x - h)2+ k  เมื่อ 
a ≠ 0 
เขียนสมการพาราโบลา
จากกราฟที่ก าหนดให้ได้ 

2(0.5) 1(1.5) 1(0.5) 1(2.5) - - 5.5 

เขียนกราฟและบอก
ลักษณะของกราฟ สมการ 
y  =  ax2+bx+c   เมื่อ a 
≠ 0 เขียนสมการ
พาราโบลาจากกราฟที่
ก าหนดให้ได้ 

3(0.5) 1(1.5) 1(0.5) 1(2.5) - - 6 

หาสมการของพาราโบลา  1(1.5) - - - - 1.5 

โจทย์ป๎ญหาของ
พาราโบลา 

 1(3) - 2(2) - 1(3) 10 

รวมทดสอบหน่วยท่ี 1 

5 ข้อ 
2.5 

คะแนน 

4 ข้อ 
7.5 

คะแนน 

2 ข้อ 
1 

คะแนน 

4 ข้อ 
9 

คะแนน 

- 1 ข้อ 
3 

คะแนน 23 

จ านวน 9 ข้อ 10 
คะแนน 

จ านวน 6 ข้อ 10 
คะแนน 

จ านวน 1 ข้อ 3 
คะแนน 
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย  สอบกลางภาคเรียน   และสอบปลายภาคเรียน  รายวิชา ค
20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 

หน
่วย

ที่ หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจาก 
การสอบย่อย 

ประเมินจาก 
การสอบกลางภาค

เรียน 

ประเมินจาก 
การสอบปลาย

ภาคเรียน 

คะแนน 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

2 ระบบสมการก าลังสอง 

แก้ระบบสมการที่
ประกอบด้วยสมการเชิง
เส้นและสมการดีกรีสอง  

- 1(2.5) - 1(2) - - 4.5 

แก้ระบบสมการที่
ประกอบด้วยสมการดีกรี
สองท้ังสองสมการ  

- 1(2.5) - 1(2) - - 4.5 

โจทย์ป๎ญหาระบบสมการ - 2(2.5) - 2(3) - 1(3) 14 

รวมทดสอบย่อยครั้งท่ี 2 

- 4 ข้อ  

10 
คะแนน  

- 4 ข้อ  

10 
คะแนน 

- 1 ข้อ  

3 
คะแนน 23 

จ านวน 4 ข้อ 10 
คะแนน 

จ านวน 4 ข้อ 10 
คะแนน 

จ านวน 1 ข้อ 3 
คะแนน 
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย  สอบกลางภาคเรียน   และสอบปลายภาคเรียน  
รายวิชา ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 

หน
่วย

ที่ 

หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจาก 
การสอบ 

ย่อย 

ประเมินจาก 
การสอบ 
กลางภาค 

ประเมินจาก 
การสอบ 
ปลายภาค 

คะแนน 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

สอบกลางภาค 
3 วงกลม 

มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมใน
ส่วนโค้งของวงกลม 

4 (0.5) 2(1) - - - 3(2) 32 

การหาความยาวของคอร์ด 1(1) - - - 3(2) 

การหาระยะห่างระหว่าง
คอร์ด 

1(1) - - - 

การหาขนาดของมุมที่
เกี่ยวข้องกับเส้นสัมผัสวงกลม
และคอร์ด 

1(1) - - - 4(3) 

การสร้างรูปหลายเหลี่ยมแนบ
ในวงกลม 

 1(3) - - - - 2 

รวมทดสอบย่อยครั้งท่ี 2 

4 
ข้อ

 2
 

คะ
แน

น 

6 
ข้อ

 8
 

คะ
แน

น - - - 

10
 ข

้อ 
24

 
คะ

แน
น 

34 
จ านวน 10 ข้อ 
10 คะแนน 

- - จ านวน 10 ข้อ 
24 คะแนน 

รวมคะแนน 30 
จ านวน 12 ข้อ 

20 คะแนน 
จ านวน 12 ข้อ 

30 คะแนน 80 

20 30 
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6  ค20206              1.0 หน่วยกิต  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3                                                          ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
ครูผู้สอน...................................................... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

เรขาคณิตและเรขาคณิตวิเคราะห์ ระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด  
ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง และระยะห่างระหว่างเส้นตรง
กับจุด    

ภาคตัดกรวยและการประยุกต์  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวงกลม  พาราโบลา  วงรี  และ
ไฮเพอร์โบลา 

จัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้  
การส ารวจ การตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ   
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ป๎ญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ใช้วิธีการที่หลากหลาย
ในการแก้ป๎ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจ เห็นคุณค่า
ของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ และ
ศาสตร์อ่ืนๆ  สามารถให้เหตุผล สื่อสาร น าเสนอสิ่งที่เรียนรู้ และเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ มีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์  มี คุ ณธร รม  จริ ยธ รรม  และค่ านิ ยมที่ พึ งประสงค์ ต่ อการด า เนิ นชี วิ ต ในป๎ จจุ บั น  
มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
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2.  ผลการเรียนรู้ 

1.  ศึกษาบทพิสูจน์เกี่ยวกับทฤษฎีบทที่ส าคัญทางเรขาคณิต แบบยูคลิด เช่น ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูป 
          สามเหลี่ยม และส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยม และทฤษฎีที่ส าคัญเก่ียวกับวงกลม  

2.  หาระยะระหว่างจุดสองจุด  จุดกึ่งกลาง  ระยะระหว่างเส้นตรงกับจุดได ้ 
3.  หาความชันของเส้นตรง  สมการเส้นตรง  เส้นขนาน  เส้นตั้งฉาก  และน าไปใช้ในการแก้ป๎ญหาได้  
4.  เขียนความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรงได้  
5.  เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาคตัดกรวยเมื่อก าหนดส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวยให้และเขียน 

         กราฟของความสัมพันธ์นั้นได้  
6.  หาส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวยได้  เมื่อก าหนดสมการของภาคตัดกรวยให้  
7.  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ป๎ญหา  
8.  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ป๎ญหาในสถานการณ์

 ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  
9.  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  
10. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 

          ชัดเจน  
11. เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป 
    เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ  
12. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ หน่วยการเรียนรู้/
สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม/ภาระงาน สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้ 

1 1 - 2 

- แนะน ารายวชิา 
- ทบทวนและ
เชื่อมโยงความรู้
พื้นฐานเก่ียวกับมุม 
เส้นขนาน 
 

เพื่อให้นักเรียนสามารถ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมุม 
เส้นขนาน 

- บรรยาย 
- จัดกิจกรรมกลุ่ม 
 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- เอกสารประกอบการจัด 
  กิจกรรมกลุ่ม 
- โปรแกรม GSP หรือ 
  โปรแกรมอ่ืนๆ 
- หนังสือเรขาคณิตโครงการ  
  ต าราวิทยาศาสตร์ และ 
  คณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน. 

2 3 - 4 

- ทฤษฎีบทพื้นฐาน
เก่ียวกับด้านและมุม
ของรูสามเหลี่ยม 
- การพิสูจน์ ทฤษฎี
บท Law of Sine  
ทฤษฎีบท Law of  
cosine  ทฤษฎีบท
การหาพื้นที่ของรูป
สามเหลี่ยม ทฤษฎี
บทHeron’sFormula 

เพื่อให้นักเรียนสามารถ 
1. บอกทฤษฎีบทพื้นฐานเก่ียวกับ
ด้านและมุมของรูปสามเหลี่ยมได้ 
2. อธิบายการพิสูจนท์ฤษฎีบทได้ 
3. น าและเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับ
ทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกับด้านและมุม
ของรูปสามเหลี่ยมไปใช้ได ้
4. ระบุทฤษฎีบททีน่ ามาใช้ในการ
แก้ป๎ญหาได้อย่างถูกต้องและ
สมเหตุสมผล 

- บรรยาย 
- จัดกิจกรรมกลุ่ม  
 (เน้นการศึกษาที่มาและ 
  การน าทฤษฎบีทไปใช้) 
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- เอกสารประกอบการจัด 
  กิจกรรมกลุ่ม 
- โปรแกรม GSP หรือ 
  โปรแกรมอ่ืนๆ 
- หนังสือเรขาคณิตโครงการ  
  ต าราวิทยาศาสตร์ และ 
  คณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน. 
 

3 5 - 6 

- ทฤษฎีบทของพีทา
โกรัสและ 
บทกลับ 
- พิสูจน์ทฤษฎบีท
และบทกลบัของพีทา
โกรัส 
- จุดศูนย์กลางวง
ล้อม  
(Circumcenter) 
- จุดรวมมวล 
(Centroid) 
- จุดศูนย์กลาง
วงกลมแนบใน  
(Incerter) 
 

เพื่อให้นักเรียนสามารถ 
1. บอกทฤษฎีบทของพีทาโกรัส
และบทกลบัได ้
2. อธิบายการพิสูจนท์ฤษฎีบทของ
พีทาโกรัสและบทกลับได ้
3. สร้างและอธิบายขั้นตอนการ
สร้างวงกลมเก้าจุด   
4. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี
บทของพีทาโกรัส 
และบทกลบั วงกลมเก้าจดุ  
จุดรวมพล   
จุดศูนย์กลางวงกลมแนบใน   
จุดออร์โทเซ็นเตอร์ 
ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ป๎ญหาได้ 
 

- บรรยาย 
- ทบทวนการสร้างพื้นฐาน 
- กิจกรรมการสร้างวงกลม
เก้าจุด  
(Nine Points in Circle])  
- กิจกรรมการแก้ป๎ญหา
แบบกลุ่ม/รายบุคคล 
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- โปรแกรม GSP หรือ 
  โปรแกรมอ่ืนๆ 
- หนังสือเรขาคณิตโครงการ  
  ต าราวิทยาศาสตร์ และ 
  คณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน. 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ หน่วยการเรียนรู้/
สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม/ภาระงาน สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้ 

- จุดออร์โทเซนเตอร์ 
(Orthocenter) 

5. ระบุทฤษฎีบททีน่ ามาใช้ในการ
แก้ป๎ญหาได้อย่างถูกต้องและ
สมเหตุสมผล 
6. สื่อสาร สื่อความหมาย และ
น าเสนอการแก้ป๎ญหาได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นล าดับขั้นตอน 
เพื่อให้นักเรียนสามารถ 

4 7 - 8 

- ความสัมพันธ์
ระหว่างรูป 
สามเหลี่ยมและ
วงกลม 

1. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับ
ทฤษฎีบทของรูปสามเหลี่ยมและ
วงกลมไปประยุกต์ใช้ใน 
การแก้ป๎ญหาได้ 
2. สื่อสาร สื่อความหมาย และ
น าเสนอการแก้ป๎ญหาได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นล าดับขั้นตอน 
3. ระบุทฤษฎีบทที่น ามาใช้ใน
การแก้ป๎ญหาได้อย่างถูกต้องและ
สมเหตุสมผล 

- กิจกรรมการแก้ป๎ญหา
แบบกลุ่ม/รายบุคคล 
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- โปรแกรม GSP หรือ 
  โปรแกรมอ่ืนๆ 
- หนังสือเรขาคณิตโครงการ  
  ต าราวิทยาศาสตร์ และ 
  คณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน. 
 

5 9–10 

- ระยะทางระหว่าง
จุดสองจุด 
- จุดกึ่งกลาง
ระหว่างจุดสองจุด 
- การประยุกต์ 
 
 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
1. หาระยะทางระหว่างจุดสอง

จุด  จุดกึ่งกลางได้ 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง

ระยะทางระหว่าง 
จุดสองจุด  จุดกึ่งกลาง
ระหว่างจุดสองจุดไปใช้ใน
การแก้ป๎ญหาได้ 

     ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้
อย่างเหมาะสม  

- บรรยายและร่วม
อภิปรายการหา
ระยะทางระหว่าง 
จุดสองจุด จุดกึ่งกลาง 
- กิจกรรมการแก้ป๎ญหา
แบบกลุ่ม/รายบุคคล 
- แบบฝึกหัด 
 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- เอกสารประกอบการท า 
  กิจกรรมกลุ่ม 
- โปรแกรม GSP หรือ 
  โปรแกรมอ่ืนๆ 
 

7-8 13–16 

- ความสัมพันธ์ซึ่งมี
กราฟเป็นเส้นตรง 
- การประยุกต์ 
 
 

1. เขียนความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟ
เป็นเส้นตรงได้ 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง 
ความสัมพันธ์ซึ่งมี กราฟเส้นตรง
ไปใช้ในการแก้ป๎ญหาได้ 
 

- บรรยายและร่วม
อภิปรายเกี่ยวกับการหา
ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟ
เป็นเส้นตรง 
 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- เอกสารประกอบการท า 
  กิจกรรมกลุ่ม 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ หน่วยการเรียนรู้/
สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม/ภาระงาน สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้ 

3. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 

- กิจกรรมการแก้ป๎ญหา
แบบกลุ่ม/รายบุคคล 
- แบบฝึกหัด 

- โปรแกรม GSP หรือ 
  โปรแกรมอ่ืนๆ 

9 17-18 

- ระยะห่างระหว่าง
เส้นตรงกับจุด 
- ระยะห่างระหว่าง
เส้นตรงสองเส้น 
 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
1. หาระยะห่างระหว่างเส้นตรง
กับจุด และเส้นตรงสองเส้นได้ 
2. แก้ป๎ญหาโดยใช้ความรู้เรื่อง
ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด 
และเส้นตรงสองเส้นได้ 
3. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผล ได้อย่าง
เหมาะสม 

- บรรยายและร่วม
อภิปรายเกี่ยวกับการหา
ระยะห่างระหว่าง
เส้นตรงกับจุดและ
เส้นตรงสองเส้น 
- กิจกรรมการแก้ป๎ญหา
แบบกลุ่ม/รายบุคคล 
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- เอกสารประกอบการท า 
  กิจกรรมกลุ่ม 
- โปรแกรม GSP หรือ 
  โปรแกรมอ่ืนๆ 
 

10 19-20 สอบกลางภาค 

11 21-22 

ทบทวนการเลื่อน
ขนานวงกลม 
(Circle) 
 - บทนิยามของ
วงกลม 
 - สมการวงกลมที่มี
จุดศูนย์กลางอยู่ที่
จุดก าเนิด 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทนิยามของวงกลม 
2. เขียนกราฟและบอก
ส่วนประกอบต่างๆ จากสมการ
รูปมาตรฐาน  รูปทั่วไปของ
วงกลมได้ 
3. เขียนสมการรูปมาตรฐานรูป
ทั่วไปจากกราฟที่ก าหนดให้ได้ 
4. เขียนกราฟและสมการรูป
มาตรฐาน  รูปทั่วไปจากเงื่อนไข
ที่ก าหนดให้ได้ 
5. แก้ป๎ญหาเกี่ยวกับสมการรูป
มาตรฐานรูปทั่วไปของวงกลมที่มี
จุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดก าเนิดได้ 
6. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 

- กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ 
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- เอกสารประกอบการท า 
  กิจกรรม 
- โปรแกรม GSP หรือ 
  โปรแกรมอ่ืนๆ 
 



แผนการจดัการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรยีนรู้ ฉบับย่อ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560|  65 

 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ หน่วยการเรียนรู้/
สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม/ภาระงาน สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้ 

12 23-24 

- สมการวงกลมที่มี
จุดศูนย์กลางอยู่ที่
จุด (h,k) 
 

1. เขียนกราฟและบอก
ส่วนประกอบจากสมการรูป
มาตรฐาน/รูปทั่วไปของวงกลมได้ 
2. เขียนสมการรูปมาตรฐาน/รปู
ทั่วไปจากกราฟที่ก าหนดให้ได ้
3. เขียนกราฟและสมการรูป
มาตรฐาน/รูปทั่วไปจากเงื่อนไขที่
ก าหนดให้ได้ 
4. แก้ป๎ญหาเกี่ยวกบัสมการรูป
มาตรฐาน/รูปทั่วไปของวงกลมที่มี
จุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดก าเนิดได ้
5. ให้เหตุผลประกอบการตัดสนิใจ 
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 

- กิจกรรมการแก้ป๎ญหา
แบบกลุ่ม/รายบุคคล 
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- เอกสารประกอบการท า 
  กิจกรรมกลุ่ม 
- โปรแกรม GSP หรือ 
  โปรแกรมอ่ืนๆ 
 

13 25-26 

พาราโบลา 
(Parabolas) 
- บทนิยามของ
พาราโบลา  
- สมการพาราโบลา
ที่มีจุดยอด 
  อยู่ที่จุดก าเนิด 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบท
นิยามของพาราโบลา 
2. เขียนกราฟ  บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของพาราโบลาจาก
สมการรูปมาตรฐาน/รปูทั่วไปได ้
3. เขียนสมการรูปมาตรฐาน/รปู
ทั่วไปจากกราฟที่ก าหนดให้ได ้
4. เขียนกราฟและสมการรูป
มาตรฐาน/รูปทั่วไปจากเงื่อนไขที่
ก าหนดให้ได้ 
5. แก้ป๎ญหาเก่ียวกับสมการรูป
มาตรฐาน /รูปทั่วไปของพาราโบลา
ที่มีจุดยอดอยูท่ี่จุดก าเนิดได ้
6. ให้เหตุผลประกอบการตัดสนิใจ 
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 

- กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ 
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- เอกสารประกอบการท า 
  กิจกรรม 
- โปรแกรม GSP หรือ 
  โปรแกรมอ่ืนๆ 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ หน่วยการเรียนรู้/
สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม/ภาระงาน สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้ 

14 27-28 

- สมการพาราโบลา
ที่มีจุดยอดอยู่ที่จุด 
(h,k) 
 

1. เขียนกราฟ  บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของพาราโบลาจาก
สมการรูปมาตรฐาน/รปูทั่วไปได ้
2. เขียนสมการรูปมาตรฐาน/รปู
ทั่วไปจากกราฟที่ก าหนดให้ได ้
3. เขียนกราฟและสมการรูป
มาตรฐาน/รูปทั่วไปจากเงื่อนไขที่
ก าหนดให้ได้ 
4. แก้ป๎ญหาเกี่ยวกบัสมการรูป
มาตรฐาน /รูปทั่วไปของพาราโบลา
ที่มีจุดยอดอยู่ที่จุด (h,k) ได้ 
5. ให้เหตุผลประกอบการตัดสนิใจ 
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 

- กิจกรรมการแก้ป๎ญหา
แบบกลุ่ม/รายบุคคล 
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- เอกสารประกอบการท า 
  กิจกรรมกลุ่ม 
- โปรแกรม GSP หรือ 
  โปรแกรมอ่ืนๆ 
 

15 29-30 

วงรี (Ellipses) 
- บทนิยามของวงรี  

 - สมการวงรีที่มีจุด
ศูนย์กลางอยู่ที่จุด
ก าเนิด        
   

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบท
นิยามของวงร ี
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบท
นิยามของวงร ี
3. เขียนกราฟ  บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของวงรีจากสมการรูป
มาตรฐาน/รูปทั่วไปได ้
4. เขียนสมการรูปมาตรฐาน/รปู
ทั่วไปจากกราฟที่ก าหนดให้ได ้
5. เขียนกราฟและสมการรูป
มาตรฐาน/รูปทั่วไปจากเงื่อนไขที่
ก าหนดให้ได้ 
6. แก้ป๎ญหาเกี่ยวกบัสมการรูป
มาตรฐาน /รูปทั่วไปของวงรีที่มจีุด
ศูนย์กลางอยู่ที่จดุก าเนิดได ้
7. ให้เหตุผลประกอบการตัดสนิใจ 
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 

- กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ 
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- เอกสารประกอบการท า 
  กิจกรรม 
- โปรแกรม GSP หรือ 
  โปรแกรมอ่ืนๆ 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ หน่วยการเรียนรู้/
สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม/ภาระงาน สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้ 

16 31-32 

- สมการวงรีที่มี
ศูนย์กลางอยู่ที่จุด 
(h,k) 
 

1. เขียนกราฟ  บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของวงรีจากสมการรูป
มาตรฐาน/รูปทั่วไปได ้
2. เขียนสมการรูปมาตรฐาน/รปู
ทั่วไปจากกราฟที่ก าหนดให้ได ้
3. เขียนกราฟและสมการรูป
มาตรฐาน/รูปทั่วไปจากเงื่อนไขที่
ก าหนดให้ได้ 
4. แก้ป๎ญหาเกี่ยวกับสมการรูป
มาตรฐาน /รูปทั่วไปของวงรีที่มจีุด
ศูนย์กลางอยู่ที่จดุ (h,k) ได้ 
5. ให้เหตุผลประกอบการตัดสนิใจ 
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 

- กิจกรรมการแก้ป๎ญหา
แบบกลุ่ม/รายบุคคล 
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- เอกสารประกอบการท า 
  กิจกรรมกลุ่ม 
- โปรแกรม GSP หรือ 
  โปรแกรมอ่ืนๆ 
 

17 33-34 

ไฮเพอร์โบลา 
(Hyperbolas) 
- บทนิยามของ
ไฮเพอร์โบลา 
- สมการ
ไฮเพอร์โบลาที่มี 
จุดศูนย์กลางอยู่ที่
จุดก าเนิด 
  

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบท
นิยามของไฮเพอร์โบลา 
2. เขียนกราฟ  บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของไฮเพอร์โบลาจาก
สมการรูปมาตรฐาน/ 
รูปทั่วไปได ้
3. เขียนสมการรูปมาตรฐาน/รปู
ทั่วไปจากกราฟที่ก าหนดให้ได ้
4. เขียนกราฟและสมการรูป
มาตรฐาน/รูปทั่วไปจากเงื่อนไขที่
ก าหนดให้ได้ 
5. แก้ป๎ญหาเกี่ยวกบัสมการรูป
มาตรฐาน /รูปทั่วไปของ
ไฮเพอร์โบลาที่มีจุดศนูย์กลางอยู่ที่
จุดก าเนิดได ้
6. ให้เหตุผลประกอบการตัดสนิใจ 
และสรุปผล ได้อย่างเหมาะสม 
 

- กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ 
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- เอกสารประกอบการท า 
  กิจกรรม 
- โปรแกรม GSP หรือ 
  โปรแกรมอ่ืนๆ 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ หน่วยการเรียนรู้/
สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม/ภาระงาน สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้ 

18 35-36 

- สมการ
ไฮเพอร์โบลา ที่ม ี
จุดศูนย์กลางอยู่ที่
จุด (h,k) 
 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
1. เขียนกราฟ  บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของไฮเพอร์โบลา
จากสมการรูปมาตรฐาน/ 
รูปทั่วไปได้ 
2. เขียนสมการรูปมาตรฐาน/รูป
ทั่วไปจากกราฟที่ก าหนดให้ได้ 
3. เขียนกราฟและสมการรูป
มาตรฐาน/รูปทั่วไปจากเง่ือนไขท่ี
ก าหนดให้ได้ 
4. แก้ป๎ญหาเกี่ยวกับสมการรูป
มาตรฐาน /รูปทั่วไปของ
ไฮเพอร์โบลาที่มีจุดศูนย์กลาง 
อยู่ที่จุด (h,k) ได้ 
5. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 

- กิจกรรมการแก้ป๎ญหา
แบบกลุ่ม/รายบุคคล 
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- เอกสารประกอบการท า 
  กิจกรรมกลุ่ม 
- โปรแกรม GSP หรือ 
  โปรแกรมอ่ืนๆ 
 

19 37-38 

- บทประยุกต์ของ
ภาคตัดกรวย 
 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
1. น าความรู้เกี่ยวกบัภาคตัด
กรวยใช้ในการแก้โจทย์ป๎ญหาได้ 
2. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 

- การเรียนรู้โดยใช้
ป๎ญหาเป็นฐาน 
- กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ 
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- เอกสารประกอบการท า 
  กิจกรรมกลุ่ม 
- โปรแกรม GSP หรือ 
  โปรแกรมอ่ืนๆ 

20 39-40 สอบปลายภาค 
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 

การสอนรายวิชา ค20206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560                
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย                                 10  คะแนน 
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย         10  คะแนน  
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 3 ครั้ง                                               30  คะแนน   
4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน                                           20  คะแนน 
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน                                          30  คะแนน 
                                                                             รวม         100  คะแนน 
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้ 

4.1    ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย    

รายการ 
รูปแบบ
ของงาน 

สัปดาห์ที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่นักเรียน

ควรใช้  
คะแนน 

1. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด
เรื่อง ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับด้าน
และมุมของรูปสามเหลี่ยม 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
 2 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

1 วัน  

1 ชั่วโมง 1 

2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/ 
กิจกรรม เรื่อง ทฤษฎีบทของ 
พีทาโกรัสและบทกลับ วงกลม
เก้าจุด 

งานเดี่ยว/
กลุ่ม 

สัปดาห์ที่  
3 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

1 ชั่วโมง 2 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/ 
กิจกรรมการแก้ป๎ญหา เรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
สามเหลี่ยมและวงกลม 

งานเดี่ยว/
กลุ่ม 

สัปดาห์ที่  
4 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

1 ชั่วโมง 2 

4. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/ 
กิจกรรมการแก้ป๎ญหา  เรื่อง 
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
ระยะทางระหว่างจุดสองจุด  
จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด 

งานเดี่ยว/
กลุ่ม 

สัปดาห์ที่  
5 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

1 ชั่วโมง 2 

5. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/ 
กิจกรรมการแก้ป๎ญหา เรื่อง 
ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน  
เส้นตั้งฉาก 

งานเดี่ยว/
กลุ่ม 

สัปดาห์ที่  
6 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

1 ชั่วโมง 2 
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รายการ 
รูปแบบ
ของงาน 

สัปดาห์ที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่นักเรียน

ควรใช้  
คะแนน 

6. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/ 
กิจกรรมการแก้ป๎ญหา เรื่อง 
ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็น
เส้นตรง 

งานเดี่ยว/
กลุ่ม 

สัปดาห์ที่  
7 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

1 ชั่วโมง 2 

7. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/ 
กิจกรรมการแก้ป๎ญหา เรื่อง 
ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด 
และเส้นตรงสองเส้น 

งานเดี่ยว/
กลุ่ม 

สัปดาห์ที่  
9 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

1 ชั่วโมง 2 

8. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง สมการวงกลมท่ีมีจุด
ศูนย์กลางอยู่ที่จุดก าเนิด 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่  
11 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

1 ชั่วโมง 1 

9. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/ 
กิจกรรมการแก้ป๎ญหา เรื่อง 
สมการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลาง
อยู่ที่จุด (h,k) 

งานเดี่ยว/
กลุ่ม 

สัปดาห์ที่  
12 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

1 ชั่วโมง 2 

10. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง สมการพาราโบลาที่มีจุด
ยอดอยู่ที่จุดก าเนิด 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่  
13 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

1 ชั่วโมง 1 

11. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/ 
กิจกรรมการแก้ป๎ญหา เรื่อง 
สมการพาราโบลาที่มีจุดยอด 
อยู่ที่จุด (h,k) 

งานเดี่ยว/
กลุ่ม 

สัปดาห์ที่  
14 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

1 ชั่วโมง 2 

12. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง สมการวงรีที่มีจุดยอด 
อยู่ที่จุดก าเนิด        

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่  
15 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

1 ชั่วโมง 1 

13. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/ 
กิจกรรมการแก้ป๎ญหา เรื่อง 
สมการวงรีที่มีจุดยอด 
อยู่ที่จุด (h,k) 

งานเดี่ยว/
กลุ่ม 

สัปดาห์ที่  
16 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

1 ชั่วโมง 2 

14. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง สมการไฮเพอร์โบลาที่มีจุด
ยอดอยู่ที่จุดก าเนิด 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่  
17 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

1 ชั่วโมง 1 
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รายการ 
รูปแบบ
ของงาน 

สัปดาห์ที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่นักเรียน

ควรใช้  
คะแนน 

15. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/ 
กิจกรรมการแก้ป๎ญหา เรื่อง 
สมการไฮเพอร์โบลาที่มีจุดยอด
อยู่ทีจุ่ด (h,k) 

งานเดี่ยว/
กลุ่ม 

สัปดาห์ที่  
18 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

1 ชั่วโมง 2 

16. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/
ชิ้นงาน เรื่อง บทประยุกต์ของ
ภาคตัดกรวย 

งานเดี่ยว/
งานกลุ่ม 

สัปดาห์ที่  
19 

3 วัน 2 ชั่วโมง 5 

รวม 17 ชั่วโมง 30 
 
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ค20206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6               

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินได้ ดังแสดงในตาราง 
 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม(5) ดีมาก(4) ดี(3) ปานกลาง(2) ปรับปรุง(1) 

11. ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน      
12. การตรงต่อเวลาในการท างาน      
13. การมีส่วนร่วมในการเรียน      
14. ความมีวินัยในตนเอง      
15. ความรับผิดชอบต่อการเรียน      
16. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์      
17. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน      
18. ความสารถในการบริหารและจัดการเวลา      
19. ความสามารถในการแก้ป๎ญหาทาง

คณิตศาสตร์ 
     

20. ความสามารถในการตัดสินใจ      
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4.3 ประเมินจากการสอบย่อย     
รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 3 ครั้งดังนี้ 
4.3.1 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1 เวลาที่ใช้สอบ   50 นาที     10  คะแนน 
4.3.2 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2 เวลาที่ใช้สอบ   50 นาที     10  คะแนน 
4.3.3 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 3 เวลาที่ใช้สอบ   50 นาที     10  คะแนน 
 

เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียด ดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

การสอบย่อยครั้งที่ 1 (50 นาที) 
ทฤษฎีเกี่ยวกับด้าน มุมของรูปสามเหลี่ยม  2 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน - 2 
ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสและบทกลับ - 1 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 2 
- จุดศูนย์กลางวงล้อม  
- จุดรวมมวล  
- จุดศูนย์กลางวงกลมแนบใน  
- จุดออร์โทเซนเตอร์ 

- 1 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน 3 

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปสามเหลี่ยมและวงกลม - 1 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน 3 
รวม 2 ข้อ 2 คะแนน 3 ข้อ 8 คะแนน 10 

การสอบย่อยครั้งที่ 2 (50 นาที)  
การหาระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง
ระหว่างจุดสองจุด 

2 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน - 1 

การหาระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด ความชัน
ของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก 

2 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน 2 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 5 

การหาสมการเส้นตรงและการน าไปใช้ในการ
แก้ป๎ญหา 

- 2 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 4 

รวม 4 ข้อ 2 คะแนน 4 ข้อ 8 คะแนน 10 
การสอบย่อยครั้งที่ 3 (50 นาที) 
วงกลม  1 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน 1 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 2.5 
พาราโบลา  1 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน 1 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 2.5 
วงรี  1 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน 1 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 2.5 
ไฮเพอร์โบลา  1 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน 1 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 2.5 
บทประยุกต์ของภาคตัดกรวย - -  

รวม 4 ข้อ 2 คะแนน 4 ข้อ 8 คะแนน 10 
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4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน  (20 คะแนน) 
ก าหนดสอบกลางภาค วันที่  …….. เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที 
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

ทฤษฎีเกี่ยวกับด้าน มุมของรูปสามเหลี่ยม  - 
1 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 2 

ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสและบทกลับ - 
- จุดศูนย์กลางวงล้อม  
- จุดรวมมวล  
- จุดศูนย์กลางวงกลมแนบใน  
- จุดออร์โทเซนเตอร์ 

- 1 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 2 

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปสามเหลี่ยมและวงกลม - 1 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน 3 
การหาระยะระหว่างจุดสองจุด  จุดกึ่งกลาง
ระหว่างจุดสองจุด 

2 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน - 2 

การหาระยะระหว่างเส้นตรงกับจุด ความชันของ
เส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก 

2 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 1 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน 5 

การหาสมการเส้นตรงและการน าไปใช้ในการ
แก้ป๎ญหา 

- 2 ข้อข้อละ 3 คะแนน 6 

รวม 4 ข้อ 4 คะแนน 6 ข้อ 16 คะแนน 20 
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4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน) 
ก าหนดสอบปลายภาค วันที่ ……… ก.ย. 2560  เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที  
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียด ดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

การหาสมการเส้นตรงและการน าไปใช้ในการ
แก้ป๎ญหา 

- 1 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน 3 

วงกลม  1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 1 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 3 

พาราโบลา  1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 1 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 3 
วงรี  1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 2 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน 6 
ไฮเพอร์โบลา  1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 2 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน 6 
บทประยุกต์ของภาคตัดกรวย - 3 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน 9 

รวม 4 ข้อ 4 คะแนน 10 ข้อ 26 คะแนน 30 
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย  สอบกลางภาคเรียน   และสอบปลายภาคเรียน  
รายวิชา ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 

หน
่วย

ที่ หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจาก 
การสอบย่อย 

ประเมินจาก 
การสอบ 

กลางภาคเรียน 

ประเมินจาก 
การสอบ 

ปลายภาคเรียน 

คะแนน 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

1 เรขาคณิต 

ทฤษฎีเกี่ยวกับด้าน มุมของ
รูปสามเหลี่ยม  

2(1) - - 1(2) - - 6 

ทฤษฎีบทของพีธาโกรัส
และบทกลับ 

- 1(2) - - - 

- จุดศูนย์กลางวงล้อม  
- จุดรวมมวล  
- จุดศูนย์กลางวงกลมแนบ
ใน  
- จุดออร์โทเซนเตอร์ 

- 1(3) - 1(2) - - 5 

ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
สามเหลี่ยมและวงกลม 

- 1(3) - 1(3) - - 6 

รวมทดสอบหน่วยท่ี 1 

2 
ข้อ

 
2 

คะ
แน

น 

3 
ข้อ

 
8 

คะ
แน

น 

- 

3 
ข้อ

 
7 

คะ
แน

น 

- - 

17 

จ านวน 5 ข้อ  
10 คะแนน 

จ านวน 3 ข้อ  
7 คะแนน 

- 
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย  สอบกลางภาคเรียน   และสอบปลายภาคเรียน  
รายวิชา ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 

หน
่วย

ที่ หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจาก 
การสอบย่อย 

ประเมินจาก 
การสอบ 

กลางภาคเรียน 

ประเมินจาก 
การสอบปลาย

ภาคเรียน 
คะแนน 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

2 เรขาคณิตวิเคราะห์ 

การหาระยะระหว่างจุดสอง
จุด จุดกึ่งกลางระหว่างจุด
สองจุด 

2(0.5) - 2(1) - - - 3 

การหาระยะระหว่างเส้นตรง
กับจุด ความชันของเส้นตรง 
เส้นขนาน  
เส้นตั้งฉาก 

2(0.5) 2(2) 2(1) 1(3) - - 10 

การหาสมการเส้นตรงและ
การน าไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 

- 2(2) - 2(3) - 1(3) 13 

รวมทดสอบย่อยครั้งท่ี 2 

4 
ข้อ

 
2 

คะ
แน

น 

4 
ข้อ

 
8 

คะ
แน

น 

4 
ข้อ

 
4 

คะ
แน

น 
3 

ข้อ
 

9 
คะ

แน
น 

- 

1 
ข้อ

 
3 

คะ
แน

น 

26 
จ านวน 8 ข้อ 10 

คะแนน 
จ านวน 7 ข้อ 
13 คะแนน 

จ านวน 1 ข้อ 3 
คะแนน 
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย  สอบกลางภาคเรียน   และสอบปลายภาคเรียน  
รายวิชา ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 

หน
่วย

ที่ หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจาก 
การสอบย่อย 

ประเมินจาก 
การสอบ 

กลางภาคเรียน 

ประเมินจาก 
การสอบ 

ปลายภาคเรียน 

คะแนน 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

3 ภาคตัดกรวย        

วงกลม  1(0.5) 1(2) - - 1(1) 1(2) 5.5 

พาราโบลา  1(0.5) 1(2) - - 1(1) 1(2) 5.5 

วงรี  1(0.5) 1(2) - - 1(1) 2(2.5) 8.5 

ไฮเพอร์โบลา  1(0.5) 1(2) - - 1(1) 2(2.5) 8.5 

บทประยุกต์ของภาคตัด
กรวย 

- - - - - 3(3) 9 

รวมทดสอบย่อยครั้งท่ี 3 

4 
ข้อ

 
2 

คะ
แน

น 

4 
ข้อ

 
8 

คะ
แน

น 

- - 

4 
ข้อ

 
4 

คะ
แน

น 

9 
ข้อ

 
23

 ค
ะแ

นน
 47 

จ านวน 8 ข้อ 10 
คะแนน 

- จ านวน 13 ข้อ 
27 คะแนน 

รวมคะแนน 30 

จ านวน 10 ข้อ 
20 คะแนน 

จ านวน 14 ข้อ 
30 คะแนน 80 

20 30 
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
 

รายวิชา ว23101  วิทยาศาสตร์ 5  จ านวน 1.5 หน่วยกิต                     เวลาเรียน 3 คาบ / สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2560 
ครูผู้สอน   
 

******************************************************************************************* 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาวิเคราะห์ ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟูา แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลียร์ ความเร่งและผลของ   
แรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา แรงพยุงของของเหลวที่กระท าต่อวัตถุ แรงเสียดทานสถิต
และแรงเสียดทานจลน์ โมเมนต์ของแรง ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ ความสัมพันธ์
ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงาน ความสัมพันธ์
ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟูา การค านวณหาค่าพลังงานไฟฟูา การต่อวงจรไฟฟูา วงจรอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสังเกต ส ารวจ รวบรวมข้อมูล 
สร้างแบบจ าลอง การอธิบาย การทดลอง การค านวณ การวิเคราะห์ และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมี
คุณธรรม มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝุเรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน 
2. ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ท าต่อวัตถุ  
2. ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
3. ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลว ที่กระท าต่อวัตถุ 
4. ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์ และน าความรู้ไป   

ใช้ประโยชน์   

5. ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของแรง และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   
6. สังเกต และอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรงและแนวโค้ง   
7. อธิบายงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่าง 

ปริมาณเหล่านี้ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   

8. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟูา ความต้านทานและน าความรู้   
ไปใช้ประโยชน์   
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9. ค านวณพลังงานไฟฟูาของเครื่องใช้ ไฟฟูา และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   
10. สังเกตและอภิปรายการต่อวงจรไฟฟูาในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัยและประหยัด   
11. อธิบายตัวต้านทานไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวเก็บประจุ แผงวงจรรวม และทดลองต่อวงจร 

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ที่มีทรานซิสเตอร์   

12. ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจ 
ได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้  

13. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลายๆ วิธี  
14. เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัยโดย 

ใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม  

15. รวบรวมข้อมูลจัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ   
16. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุปทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ 

สมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ   

17. สร้างแบบจ าลอง หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการส ารวจตรวจสอบ  
18. สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เก่ียวข้องและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ ์

ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ   

19. บันทึกและอธิบายผลการสังเกตการส ารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ ให้ได้ 
ข้อมูลที่เชื่อถือได้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้นหรือ
โต้แย้งจากเดิม  

20. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงาน 
หรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ  
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3. ก าหนดการจัดการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 

หน่วยการเรียนรู้/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม /ภาระงาน 
สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

1 1 ปฐมนิเทศ 
    เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ
ขอบข่าย เนื้อหาวิชา กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ตัวชี้วัด กฎเกณฑ์ใน
ชั้นเรียน และ  เกณฑ์การวัดและ
ประเมนิผล 

  - แผนการจัด       
การเรียนรู้ฉบับย่อ 

1 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1(23) 
แรงและการเคลื่อนที ่
ธรรมชาติของแรง 
(แรงแม่เหล็กไฟฟูา  แรงโน้มถ่วง 
แรงนิวเคลียร์)(1) 

ข้อ1 
ข้อ12 – 16 
(ว3.1,ม3/1) 

แบบฝึกหัด เรื่อง ธรรมชาติของ
แรง 
 
 

- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
-  ใบความรู้ 
- แบบฝึกหัด 

2 3-4 1.2 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของ
วัตถ(ุ2)  
 

ข้อ6 
ข้อ12-20 
(ว4.2,ม3/3) 
(ว8.1,ม1-
3/1) 

สืบค้นข้อมูลและน าเสนอ
ความรู้พร้อมแผ่นพับเรื่อง   
การเคลื่อนที่แนวตรง วิถีโค้ง      
ซิมเปิลฮาร์มอนิก แบบวงกลม
(งานกลุ่ม:1คะแนน) 

-  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
-  ใบความรู้ 
-  ใบกิจกรรม 
-  แบบฝึกหัด 

1-3 5-9 1.3  ความเร่งและผลของ 
แรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ(5) 

ข้อ1 ข้อ12-
16,18 
(ว4.1,ม3/1) 
(ว8.1,ม1-
3/1-5) 

1. เขียนรายงานการทดลองที่ 1 
เร่ืองการตกของวัตถุในแนวดิ่ง 
(งานเดี่ยว :1คะแนน) 
2. แบบฝึกหัดที่ 1  เร่ือง 
ความเร่ง 

ชุดการทดลองที่ 1 
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
-  ใบความรู้ที่ 1 
-  ใบกิจกรรมที่ 1 
-  แบบฝึกหัดที่ 1 

4 10-11 1.4กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
(แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา)(2) 

ข้อ2 ข้อ 12-
16,18 
(ว4.1,ม3/2) 
(ว8.1,ม1-
3/1-6) 

1. ออกแบบการทดลอง เขียน
รายงานและน าเสนอการทดลองที่ 
2 เรื่องแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
(งานกลุ่ม:1คะแนน) 
2. แบบฝึกหัดที่ 2 เรื่อง แรง
กิริยาและแรงปฏิกิริยา 

-  ชุดการทดลองที่ 2  
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
-  ใบความรู้ที่ 2 
-  ใบกิจกรรมที่ 2 
-  แบบฝึกหัดที่ 2 

5 12-14 1.5 แรงเสียดทาน(3) ข้อ4 
ข้อ12-
16,18 
(ว4.2,ม3/1) 
(ว8.1,ม1-
3/1-6) 

1. ทดลอง เขียนรายงานและ
น าเสนอการทดลองที่ 3 เรื่อง
แรงเสียดทาน(งานกลุ่ม:1
คะแนน) 
2. แบบฝึกหัดที่ 3  เรื่อง แรง     
เสียดทาน 

ชุดการทดลองที่ 3 
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
-  ใบความรู้ที่ 3 
-  ใบกิจกรรมที่ 3 
-  แบบฝึกหัดที่ 3 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ หน่วยการเรียนรู้/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม /ภาระงาน 
สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

6 15-17 1.6 แรงพยุง(3) ข้อ3ข้อ12-
16,18 
(ว4.2,ม3/3) 
(ว8.1,ม1-
3/1-6) 

1. ทดลอง เขียนรายงานและ
น าเสนอการทดลองที่ 4 เรื่อง
แรงพยุง(งานกลุ่ม:1คะแนน) 
2. แบบฝึกหัดที่ 4  เรื่อง แรง
พยุง 

ชุดการทดลองที่ 4  
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
-  ใบความรู้ที่ 4 
-  ใบกิจกรรมที่ 4 
-  แบบฝึกหัดที่ 4 

6-7 18-22 1.7 โมเมนต์ของแรง รอก 
ประสิทธิภาพและการได้เปรียบ
เชิงกล(5) 

ข้อ5 
ข้อ12-
16,18 
(ว4.2,ม3/2) 
(ว8.1,ม1-
3/1-6) 

1. ทดลอง เขียนรายงานและ
น าเสนอการทดลองที่ 5 เรื่อง
โมเมนต์ของแรง              
(งานกลุ่ม:1คะแนน) 
2. แบบฝึกหัดที่ 5 เรื่องโมเมนต์ 
ของแรง รอก ประสิทธิภาพ
และการได้เปรียบเชิงกล 

ชุดการทดลองที่ 5 
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
-  ใบความรู้ที่ 5 
-  ใบกิจกรรมที่ 5 
-  แบบฝึกหัดที่ 5 

8-9 23-25 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
งานและพลังงาน(10) 
2.1  หลักการของงานและก าลัง    
(พ้ืนเอียง การได้เปรียบเชิงกล
และประสิทธิภาพเครื่องกล)(3) 
 

ข้อ7 
ข้อ 12-
16,18-19 
(ว5.1,ม3/1) 
(ว8.1,ม1-
3/1-6) 

1. ออกแบบการทดลอง เขียน
รายงานและน าเสนอการ
ทดลองที่ 6 เรื่องหลักการของ
งาน (งานกลุ่ม:1คะแนน) 
2. แบบฝึกหัดที่ 6  เรื่อง 
หลักการของงานและก าลังพื้น
เอียง การได้เปรียบเชิงกลและ  
ประสิทธิภาพเครื่องกล 

ชุดการทดลองที่ 6 
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
-  ใบความรู้ที่ 6 
-  ใบกิจกรรมที่ 6 
-  แบบฝึกหัดที่ 6 

9 26-27 น าเสนอแบบจ าลอง/สิ่งประดิษฐ์/ชิ้นงานเรื่องแรงและการเคลื่อนที่(10 คะแนน) 
10 28-30 สอบกลางภาค 

11-12 31-35 2.2  พลังงานกล( พลังงานจลน์
และพลังงานศักย์) (5) 

ข้อ7 
ข้อ 12-
16,18 
(ว5.1,ม3/1) 
(ว8.1,ม1-
3/1-6) 

1. ทดลอง เขียนรายงานและ
น าเสนอการทดลองที่ 7 เรื่อง
พลังงานจากการตกของวัตถุ
(งานกลุ่ม:1คะแนน) 
2. แบบฝึกหัดที่ 7  เรื่อง 
พลังงานกล 

ชุดการทดลองที่ 7 
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
-  ใบความรู้ที่ 7 
-  ใบกิจกรรมที่ 7 
-  แบบฝึกหัดที่ 7 

12-13 36-37 2.3 กฎการอนุรักษ์พลังงาน(2) ข้อ7 
ข้อ 12-20 
(ว5.1,ม3/1) 
(ว8.1,ม1- 
3/1, 6) 
 

1. น าเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การน ากฎการอนุรักษ์พลังงาน
ไปใช้ประโยชน์(งานกลุ่ม:1
คะแนน) 
2. แบบฝึกหัดที่ 7 เรื่อง กฎการ
อนุรักษ์พลังงาน 

-  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
-  ใบความรู้ที่ 7 
- แบบฝึกหัดที่ 7 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ หน่วยการเรียนรู้/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม /ภาระงาน 
สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

13-14 38-40 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ไฟฟูาในชีวิตประจ าวัน(12) 
3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่าง 
ความต่างศักย์ไฟฟูา กระแสไฟฟูา 
ความต้านทานไฟฟูา และการ
น าไปใชป้ระโยชน์ (4) 

ข้อ 8 
ข้อ 12-
16,18 
(ว5.1,ม3/2) 
(ว8.1,ม1-
3/1-6) 

1. ทดลอง เขียนรายงานและ
น าเสนอการทดลองที่ 8 เรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างความต่าง
ศักย์ไฟฟูา กระแสไฟฟูา  ความ
ต้านทานไฟฟาู  (งานกลุ่ม:1
คะแนน) 
2. แบบฝึกหัดที่ 8  เร่ือง 
ความสัมพันธ์ระหว่างความต่าง
ศักย์ไฟฟูา กระแสไฟฟูา ความ
ต้านทานไฟฟาู และการน าไปใช้
ประโยชน์  

ชุดการทดลองที่ 8 
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
-  ใบความรูท้ี่ 8 
-  ใบกิจกรรมที่ 8 
-  แบบฝึกหัดที่ 8 

14-15 41-46 3.2 การต่อวงจรไฟฟูาอยา่งงา่ย(6) ข้อ10 
ข้อ 12-
16,18 
(ว5.1,ม3/3) 
(ว8.1,ม1-
3/1-6) 

1. ทดลอง เขียนรายงานและ
น าเสนอการทดลองที่ 9 เรื่องการ
ต่อวงจรไฟฟูาอย่างง่าย(งาน
กลุ่ม:1คะแนน) 
2. แบบฝึกหัดที่ 9  เร่ือง    การ
ต่อวงจรไฟฟูา 

ชุดการทดลองที่ 9 
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
-  ใบความรูท้ี่ 9 
-  ใบกิจกรรมที่ 9 
-  แบบฝึกหัดที่ 9 

16-17 47-49 3.3 การหาค่าพลังงานไฟฟาู 
และการน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนั(2) 

ข้อ9ข้อ 12-
16,18(ว5.1,
ม3/4)(ว8.1,
ม1-3/7-9) 

1. ท าโครงการ (งานกลุ่ม:  
5 คะแนน, สั่งล่วงหนา้ 3เดือน) 
2. แบบฝึกหัดที่ 9  

-  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
-  ใบความรูท้ี่ 9 
- แบบฝึกหัดที่ 9 
- แบบรายงานโครงการ 

18 
 
 

50-52 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น(8) 
4.1 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์(3) 

ข้อ11ข้อ 12-
16,18 
(ว5.1,ม3/5) 

แบบฝึกหัดที่ 9  เร่ือง 
 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์

-  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
-  ใบความรูท้ี่ 9 
-  แบบฝึกหัดที่ 9 

19 53-57 
 
 
 
 
 

4.2 การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
อย่างง่ายที่มีทรานซิสเตอร์(5) 
 

ข้อ11 
ข้อ 12-20 
(ว5.1,ม3/5) 
(ว8.1,ม1-
3/1-6) 
 

1. ทดลอง เขียนรายงานและ
น าเสนอการทดลองที่ 10 เร่ือง
การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ง่ายที่มีทรานซิสเตอร ์
(งานกลุ่ม:1คะแนน) 
2. แบบฝึกหัดที่ 10  เร่ือง     
การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ง่ายที่มีทรานซิสเตอร ์
3. ต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ง่ายที่มีทรานซิสเตอร์     
(งานกลุ่ม:3คะแนน) 

ชุดการทดลองที่ 10 
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
-  ใบความรูท้ี่ 10 
-  ใบกิจกรรมที่ 10 
-  แบบฝึกหัดที่ 10 

20 58-60 สอบปลายภาค 
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงานการสอน 
รายวิชา ว23101วิทยาศาสตร์ 5ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ)  ดังนี้ 
 

การมอบหมายงาน รายการประเมินผล 
หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

ร้อยละของ
คะแนน 

งานระหว่างภาค งานและการบ้านที่มอบหมาย  
- แบบจ าลอง/ชิ้นงาน/สิ่งประดิษฐ์ (1 ชิ้น) 

1-4 
30 
(10) 

80 

- โครงการรณรงค์การประหยัดพลังงานในชีวิตประจ าวัน  
(1 โครงการ) 

3.3 (5) 

- ทดลอง เขียนรายงานการทดลองและน าเสนอ 
 (10 การทดลอง) 

1-4 (10) 

- การทดลองเขียนรายงานและน าเสนอ   (2 เรื่อง) 1.7,2.3 (2) 
 -  ต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายที่มีทรานซิสเตอร์ 
 (1 ชิ้นงาน) 4.2 (3) 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
(รวมแบบฝึกหัด) 

1-4 10 

สอบย่อย(ความรู้และทักษะกระบวนการ) 
- ก่อนสอบกลางภาค 
- หลังสอบกลางภาค 

1-2.1 
2.2-3.3 

20 
(10) 
(10) 

สอบกลางภาค 1-2.1 20 
ปลายภาค สอบปลายภาค 1-4 20 20 
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5. รายละเอียดรายการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนน 

 5.1 งานหรือการบ้านที่มอบหมายร้อยละ 30 แบ่งออกเป็น 

  5.1.1 แบบจ าลอง / ชิ้นงาน / สิ่งประดิษฐ์   (10 คะแนน) มีแนวทางในการจัดท าดังนี้ 

 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละไม่เกิน 3 คน 
 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาหัวข้อหรือประเด็นป๎ญหาที่สนใจศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ

เนื้อหาในรายวิชา ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ งานและ
พลังงาน 

 สืบค้นข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการตอบป๎ญหานั้น ซึ่งน าไปสู่การตั้งสมมติฐาน 
การก าหนดตัวแปรที่ต้องการศึกษา และแนวทางหรือวิธีการในการแก้ป๎ญหา 

 ทดลองสร้างแบบจ าลอง/ชิ้นงาน/สิ่งประดิษฐ์ เพ่ืออธิบายค าตอบของป๎ญหา 
 เก็บรวบรวมข้อมูล จัดกระท า และวิเคราะห์ผลการทดลองหรือค าตอบของป๎ญหา

นั้น 
 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 เขียนรายงานผลการศึกษา 
 น าเสนอแบบจ าลอง พร้อมสาธิตวิธีการใช้แบบจ าลองศึกษาป๎ญหาที่ตั้งขึ้น 
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ตารางท่ี 1 เกณฑ์การให้คะแนน แบบจ าลอง/ชิ้นงาน /สิ่งประดิษฐ์ 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายคุณภาพ 

4(ดีมาก) 3(ดี) 2(พอใช้) 1(ปรับปรุง) 

1.หัวข้อหรือประเด็น
ที่ศึกษา 

-  มีการศึกษาข้อมูล
เพ่ือก าหนดประเด็น
ในการส ารวจ
ตรวจสอบหรือศึกษา
ค้นคว้าที่หลากหลาย 
ครอบคลุมและ
เชื่อถือได้ 

- ชื่อเรื่องสอดคล้อง
กับบริบทในท้องถิ่น 

-  มีการศึกษาข้อมูล
เพ่ือก าหนดประเด็น
ในการส ารวจ
ตรวจสอบหรือศึกษา
ค้นคว้าทีห่ลากหลาย
และเชื่อถือได้ 

 

- ชื่อเรื่องสอดคล้อง
กับบริบทในท้องถิ่น 

-  มีการศึกษาข้อมูล
เพ่ือก าหนดประเด็น
ในการส ารวจ
ตรวจสอบหรือศึกษา
ค้นคว้าทีห่ลากหลาย 

 

- ชื่อเรื่องสอดคล้อง
กับบริบทในท้องถิ่น 

-  มีการศึกษา
ข้อมูลเพ่ือก าหนด
ประเด็นในการ
ส ารวจตรวจสอบ 

 

 

- ชื่อเรื่องไม่
สอดคล้องกับบริบท
ในท้องถิ่น 

2. การตั้งสมมติฐาน
และการก าหนดตัว
แปร 

- สร้างสมมติฐานที่
สามารถตรวจสอบได้
และสอดคล้องกับ
ประเด็นที่ศึกษา 

- มีการก าหนดตัว
แปรสอดคล้องกับ
สมมติฐานและ
น าไปสู่การสร้าง
แบบจ าลองเพ่ือ
ส ารวจตรวจสอบได้ 

- สร้างสมมติฐานที่
สามารถตรวจสอบได้
และสอดคล้องกับ
ประเด็นที่ศึกษา 

- มีการก าหนดตัว
แปรสอดคล้องกับ
สมมติฐานแต่ไม่
สามารถน าไปสู่การ
สร้างแบบจ าลองเพ่ือ
ส ารวจตรวจสอบได้ 

- สร้างสมมติฐานที่
สามารถตรวจสอบได้
และสอดคล้องกับ
ประเด็นที่ศึกษา 

- มีการก าหนดตัว
แปรทีไ่มส่อดคล้อง
กับสมมติฐานท าให้
ไมส่ามารถวาง
แผนการสร้าง
แบบจ าลองเพ่ือ
ส ารวจตรวจสอบได้ 

- สร้างสมมติฐานที่
ไมส่ามารถ
ตรวจสอบได้หรือไม่
สอดคล้องกับ
ประเด็นที่ศึกษา 

- มีการก าหนดตัว
แปรทีไ่มส่อดคล้อง
กับสมมติฐานท าให้
ไมส่ามารถวาง
แผนการสร้าง
แบบจ าลองเพ่ือ
ส ารวจตรวจสอบได้ 
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รายการประเมิน 
ค าอธิบายคุณภาพ 

4(ดีมาก) 3(ดี) 2(พอใช้) 1(ปรับปรุง) 

3. การสร้าง
แบบจ าลอง  

-มีการออกแบบ
จ าลองได้ครอบคลุม
กับประเด็นที่ต้องการ
ศึกษา 

 

-ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่
เหมาะสม ปลอดภัย 
ประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ 

-แสดงความคิด
สร้างสรรค์ในการ
สร้างแบบจ าลอง  

-มีการออกแบบ
จ าลองได้ไม่
ครอบคลุมกับ
ประเด็นที่ต้องการ
ศึกษา 

-ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่
เหมาะสม ปลอดภัย 
ประหยัดหรือมี
ประสิทธิภาพ 

-แสดงความคิด
สร้างสรรค์ในการ
สร้างแบบจ าลอง  

-มีการออกแบบ
จ าลองได้ไม่
ครอบคลุมกับ
ประเด็นที่ต้องการ
ศึกษา 

-ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่
เหมาะสม ปลอดภัย 
ประหยัดหรือมี
ประสิทธิภาพ 

-แสดงความคิด
สร้างสรรค์ในการ
สร้างแบบจ าลอง  

-มีการออกแบบ
จ าลองได้ไม่
ครอบคลุมกับ
ประเด็นที่ต้องการ
ศึกษา 

-ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่
เหมาะสม ปลอดภัย 
ประหยัดหรือไมมี่
ประสิทธิภาพ 

-ไมแ่สดงความคิด
สร้างสรรค์ในการ
สร้างแบบจ าลอง  

4. การรวบรวมข้อมูล
และจัดกระท าข้อมูล 

- มีหลักฐานการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจาก  
การทดลองใช้
แบบจ าลอง  

- มีการจัดกระท า
ข้อมูลที่เหมาะสม 

- มีการวิเคราะห์
อภิปรายและสรุปผล
ที่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

- มีหลักฐานการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจาก 
การทดลองใช้
แบบจ าลอง  

- มีการจัดกระท า
ข้อมูลที่เหมาะสม 

- มีการวิเคราะห์
อภิปรายและสรุปผล
ทีไ่มส่อดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

- มีหลักฐานการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจาก 
การทดลองใช้
แบบจ าลอง  

- มีการจัดกระท า
ข้อมูลที่ไมเ่หมาะสม 

- มีการวิเคราะห์
อภิปรายและสรุปผล
ทีไ่มส่อดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

-ไมม่ีหลักฐาน     
การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการ
ทดลองใช้
แบบจ าลอง  

- มีการจัดกระท า
ข้อมูลที่ไมเ่หมาะสม 

- มีการวิเคราะห์
อภิปรายและ
สรุปผลที่ไม่
สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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รายการประเมิน 
ค าอธิบายคุณภาพ 

4(ดีมาก) 3(ดี) 2(พอใช้) 1(ปรับปรุง) 
5.จัดแสดงผลงาน/
น าเสนอ 

- น าเสนอเนื้อหา
ครอบคลุมประเด็น 
ครบถ้วนและชัดเจน 
- อธิบายเกี่ยวกับ
แนวคิด กระบวนการ 
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย 
- มีบุคลิกลักษณะที่ดี 
และมีความม่ันใจใน
การน าเสนอ 
- ใช้ภาษาท่ีเหมาะสม 
เข้าใจง่ายและมีความ
กระชับ 
- สมาชิกในกลุ่มทุก
คนมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอ 
- ตอบค าถามได้
ถูกต้องตรงประเด็น 
มีข้อมูลประกอบ 
สามารถแก้ไขป๎ญหา
เฉพาะหน้าได้ 

- น าเสนอเนื้อหา
ครอบคลุมประเด็น 
ครบถ้วนแต่ไมช่ัดเจน 
- อธิบายเกี่ยวกับ
แนวคิด กระบวนการ 
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย 
- มีบุคลิกลักษณะที่ดี 
และมีความม่ันใจใน
การน าเสนอ 
- ใช้ภาษาท่ี
เหมาะสม เข้าใจง่าย 
และมีความกระชับ 
- สมาชิกในกลุ่มทุก
คนมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอ 
- ตอบค าถามได้ไม่
ตรงประเด็น มีข้อมูล
ประกอบ สามารถ
แก้ไขป๎ญหาเฉพาะ
หน้าได้ 

- น าเสนอเนื้อหาไม่
ครอบคลุมประเด็น 
 
- อธิบายเกี่ยวกับ
แนวคิด กระบวนการ 
ให้ผู้อื่นเข้าใจยาก 
- มีบุคลิกลักษณะที่ดี 
และมีความม่ันใจใน
การน าเสนอ 
- ใช้ภาษาท่ีเข้าใจ
ง่ายที่เหมาะสม 
ถูกต้องและมีความ
กระชับ 
- สมาชิกในกลุ่มทุก
คนมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอ 
- ตอบค าถามได้ไม่
ถูกต้อง หรือไมต่รง
ประเด็น  

- น าเสนอเนื้อหาไม่
ครอบคลุมประเด็น 
 
- อธิบายเกี่ยวกับ
แนวคิด 
กระบวนการ ให้
ผู้อื่นเข้าใจยาก 
- มีบุคลิกลักษณะที่
ดี แต่ขาดความ
มั่นใจในการ
น าเสนอ 
- ใช้ภาษาท่ีเข้าใจ
ยากและไม่มีความ
กระชับ 
- สมาชิกในกลุ่ม
บางคน ขาดการมี
ส่วนร่วมในการ
น าเสนอ 
- ตอบค าถามได้ไม่
ถูกต้อง หรือไมต่รง
ประเด็น 

รวม     

คะแนนรวม  

คะแนนเฉลี่ย  
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................
                         
                                                                                                    ผู้ประเมิน..................................................................... 
                                                                                  .............../.................../.............. 
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แบบประเมินการสร้างแบบจ าลอง/ชิ้นงาน/สิ่งประดิษฐ์เรื่อง ................................... 

ชื่อผลงาน............................................................................................................กลุ่มท่ี .................ชั้น.................. 

ชื่อสมาชิกกลุ่ม.............................................................................................................. ........................................ 

เกณฑ์การให้คะแนน  แบบประเมินการสร้างแบบจ าลอง/ชิ้นงาน/สิ่งประดิษฐ์เรื่อง ................................... 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
1. ชื่อโมเดลสื่อความหมายชัดเจน
ของสิ่งที่จะท า 

    

2. การด าเนินการ  
   2.1มีวิธีการออกแบบโมเดลมีการ
ใช้หลักการของแรงและการเคลื่อนที่
แบบต่างๆ 
   2.2 สามารถสร้างแบบจ าลองตาม
โมเดลได้ถูกต้อง ประณีตสวยงาม 

    

3. การน าเสนอผลงาน  
   3.1 ความร่วมมือของสมาชิกและ
ความพร้อมในการน าเสนอ 
   3.2 สามารถน าเสนอผลงานได้
ด้วยความเข้าใจในหลักการท างาน
ของแบบจ าลอง 

    

รวม     
คะแนนรวม  
คะแนนเฉลี่ย  

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

                                 ผู้ประเมิน..................................................................... 

  .............../.................../.............. 
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5.1.2 โครงการรณรงค์การประหยัดพลังงานในชีวิตประจ าวัน (5 คะแนน) มีรายละเอียดในการท าโครงการ 
ดังนี้ 

 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ ไม่เกิน 4 คน 
 จัดท าเค้าโครงโครงการ(2-3 หน้ากระดาษ) ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ชื่อโครงการ 
2. ความเป็นมาและความส าคัญของป๎ญหา 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4. เปูาหมาย 
5. ระยะเวลา 

6. วิธีด าเนินโครงการ 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  8. แบบบันทึกผลและติดตามโครงการ 
  9. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

 เสนอเค้าโครงการให้ครูผู้สอนพิจารณา 
 ด าเนินการโครงการตามกรอบเวลาที่ก าหนดพร้อมทั้งบันทึกและติดตามผลการด าเนินโครงงาน 
 จัดท ารายงานผลการประเมินโครงการ (2-3 หน้ากระดาษ) 
 น าเสนอผลการด าเนินโครงการในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ปูายนิเทศ น าเสนอหน้าชั้นเรียน   
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ประเมินโครงการเรื่อง..............................................................................กลุ่มท่ี................... .......ชั้น.................... 
 

ชื่อสมาชิกกลุ่ม.............................................................................................................. ........................................ 
 

ตารางท่ี 2  เกณฑ์การให้คะแนนโครงการของนักเรียน 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ด)ี 2 (พอใช้) 1(ปรับปรุง) 
1. โครงการ (1 คะแนน) 
1.1 ชื่อโครงการสื่อความหมายชัดเจนของสิ่งที่จะท า 
1.2 หลักการและเหตุผลมีรายละเอียดความจ าเปน็ที่
ต้องแก้ป๎ญหา 
1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการสามารถวัดและประเมิน
ได ้
1.4 เปูาหมายของโครงการระบสุิ่งที่ต้องการอย่างเปน็
เหตุเป็นผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
1.5 ระยะเวลาในการด าเนนิการชัดเจน 

- โครงการมี
องค์ประกอบ
ที่ก าหนด 
ถูกต้อง 
ชัดเจน 5 
ประเด็น 

- โครงการมี
องค์ประกอบ
ที่ก าหนด 
ถูกต้อง 
ชัดเจน 4 
ประเด็น 

- โครงการมี
องค์ประกอบ
ที่ก าหนด 
ถูกต้อง 
ชัดเจน 3 
ประเด็น 

- โครงการมี
องค์ประกอบที่
ก าหนด 
ถูกต้อง ชัดเจน 
2 ประเด็น 

2. การด าเนนิการ (2 คะแนน) 
2.1 วิธีการด าเนนิการมีขั้นตอนการด าเนินงานที่
ชัดเจน ปฏบิัติได ้
2.2 ด าเนินการตามแผนและกรอบเวลาที่ก าหนด 
2.3 มีแบบบันทึกและติดตามผลการด าเนินโครงการ 
2.4 มีร่องรอยการด าเนินงานทีช่ัดเจน 

ด าเนินการได้
ครบทั้ง 4 
ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
3ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
2 ประเด็น 

ด าเนินการได้
เพียง 1
ประเด็น 

3. ผลการด าเนินโครงการ (2 คะแนน) 
3.1 มีการประเมินผลโครงการ 
3.2 มีการรายงานผลการประเมินโครงการ 
3.3 ผลของโครงการบรรลุเปูาหมาย 
3.4 มีการน าเสนอผลของโครงการ 

ด าเนินการได้
ครบทั้ง 4 
ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
3ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
2 ประเด็น 

ด าเนินการได้
เพียง 1
ประเด็น 

รวม     
คะแนนรวม  
คะแนนเฉลี่ย  

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................ ...............................
        
                                                                  ผู้ประเมิน..................................................................... 
                                                                               .............../.................../.............. 
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5.1.3 ทดลอง เขียนรายงานการทดลอง และน าเสนอ (10 คะแนน)  
มีรายละเอียดในการเขียนรายงานการทดลองดังนี้ 
 

1. ชื่อกิจกรรม  2. ชื่อผู้ทดลอง  3. วันที่ท าการทดลอง 4. วัตถุประสงค์ของการทดลอง 
5. สมมติฐานการทดลอง 6. ตัวแปรในการทดลอง 7. วัสดุอุปกรณ์/สารเคมี 8. วิธีกาทดลอง 
9. ผลการทดลอง  10. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 11. เอกสารอ้างอิง 
 
ตารางท่ี 3   เกณฑ์การให้คะแนนระหว่างท าการทดลอง  (5 คะแนน) 
 

รายการสังเกต 
ระดับคะแนน 

2 1 0 
1. การวางแผนก่อนการทดลอง มีการวางแผนก่อนท าการ

ทดลองและก าหนด
จุดประสงค์ ออกแบบการ
ทดลองได้ถูกต้องอย่างเปน็
ระบบ 

มีการวางแผนก่อนท า
การทดลอง ก าหนด
จุดประสงค์ ออกแบบ
การทดลองได้ถูกต้อง
บางส่วน  

ไม่ได้วางแผนการทดลอง
ไม่มีการก าหนด
จุดประสงค์และออกแบบ
การทดลอง  

2. การด าเนนิการทดลองตาม
ขั้นตอนที่วางแผนไว ้

ทดลองตามขั้นตอนที่ได้
วางแผนไว้อย่างถูกต้อง และ
ในเวลาที่ก าหนด 

ทดลองตามขั้นตอนที่
วางแผนไวไ้ด้เป็น
บางส่วนและเกินเวลาที่
ก าหนดเล็กน้อย 

ไม่ทดลองตามที่วางแผนไว้
และเกินเวลาในเวลาที่
ก าหนดไว้มาก 

3. ทักษะในการใช้อุปกรณ์หรือ
สารเคม ี

เลือกใช้อุปกรณ์หรือสารเคมี
ได้ถูกต้องเหมาะสมและ
ทดลองได้อย่างคล่องแคล่ว 

เลือกใช้อุปกรณ์หรือ
สารเคมีได้อย่างถูกต้อง
แต่ทดลองไดไ้ม่
คล่องแคล่ว 

เลือกใช้อุปกรณ์หรือ
สารเคมีไม่ถูกต้องหรือไม่
ปลอดภัย 

4. ความมุ่งมัน่และการแก้ป๎ญหาใน
การทดลอง 

มีความมุ่งมั่นในการทดลอง
และสามารถแก้ป๎ญหาได้
อย่างเหมาะสม เพื่อให้การ
ทดลองส าเร็จตามแผน 

มีความมุ่งมั่นในการ
ทดลองแต่ไม่สามารถ
แก้ป๎ญหา เพื่อให้การ
ทดลองส ำเร็จตามแผน 

ไม่มีความมุ่งมัน่ในการ
ทดลองและไม่สามารถ
แก้ป๎ญหาได้ เพื่อให้การ
ทดลองส าเร็จตามแผน 

5. การดูแลและเก็บอุปกรณ์  มีการท าความสะอาด เก็บ
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ในการ
ทดลอง ได้อย่างเป็นระเบียบ 

มีการท าความสะอาด 
เก็บอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
ในการทดลอง แต่ไม่เปน็
ระเบียบ 

มีข้อบกพร่องในการท า
ความสะอาดและเก็บ
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ในการ
ทดลอง  

รวม    
คะแนนรวม  
คะแนนเฉลี่ย  

 

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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ตารางท่ี 4  เกณฑ์การให้คะแนนรายงานปฏิบัติการ  (5 คะแนน) 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

2 1 0 
1. จุดประสงค์การทดลอง ก าหนดจุดประสงค์การ

ทดลองสอดคล้องกับการ
ทดลองถูกต้องชัดเจน 

ก าหนดจุดประสงค์การ
ทดลองสอดคล้องกับ
การทดลองเป็น
บางส่วน 

ก าหนดจุดประสงค์การ
ทดลองไมส่อดคล้องกับ
การทดลอง  

2. การก าหนดป๎ญหาและการ
ตั้งสมมติฐาน 

สมมติฐานสอดคล้องกับ
ป๎ญหาและแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุ
และผลชัดเจน 

สมมติฐานสอดคล้อง
กับป๎ญหาเป็นบางส่วน 
 

สมมติฐานไมส่อดคล้อง
กับป๎ญหา 
 

3. การก าหนดตัวแปรของการ
ทดลอง 

ก าหนดตัวแปรสอดคล้อง
กับสมมติฐานถูกต้อง  
ครบถ้วน 

ก าหนดตัวแปร
สอดคล้องกับ
สมมติฐานบางส่วน   

ก าหนดตวัแปรไม่
สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

4. การจัดกระท าข้อมูลและ
บันทึกผลการทดลอง 

บันทึกผลการทดลองตรง
ตามจุดประสงค์ได้ถูกต้อง 
และครบถ้วน 
 

บันทึกผลการทดลอง
ไมต่รงตามจุดประสงค์ 
และบันทึกผลการ
ทดลองได้ถูกต้อง
บางส่วน 

บันทึกผลการทดลอง
ไมต่รงตามจุดประสงค์ 
และไมถู่กต้อง 
 

5. การวิเคราะห์และสรุปผลการ
ทดลอง 

การวิเคราะห์และสรุปผล
การทดลองได้ถูกต้อง  
และสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

การวิเคราะห์และ
สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องบางส่วน และ
สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้  

การวิเคราะห์และ
สรุปผลการทดลองไม่
ถูกต้อง  และไม่
สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

รวม    
คะแนนรวม  
คะแนนเฉลี่ย  

 

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
5.1.4 การสืบค้นข้อมูลและน าเสนอ (2 คะแนน) มีแนวทางในการจัดท าดังนี้ 
  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ไม่เกิน 3 คน 
  ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลในหัวข้อที่ก าหนดจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และ 
    หลากหลายรวบรวมและจัดท าข้อมูล 
  น าเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน กลุ่มละ 5 นาท ี
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ตารางท่ี 5  เกณฑ์การให้คะแนนการสืบค้นข้อมูลและน าเสนอ  

รายการ
ประเมิน 

ค าอธิบายคุณภาพ 
4(ดีมาก) 3(ด)ี 2(พอใช้) 1(ปรับปรุง) 

1. การสืบค้น
ข้อมูล 

-  มีการสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย ครอบคลุม
และเชื่อถือได้ 

- มีการสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายและเชื่อถือ
ได้ 

- มีการสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย 

- มีการสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลเดียว 

2. เนื้อหาที่
น าเสนอ 

- น าเสนอเนื้อหา
ครอบคลุมประเด็น 
ครบถ้วนและชัดเจน 

- น าเสนอเนื้อหา
ครอบคลุมประเด็น 
ครบถ้วนแต่ไมช่ัดเจน 

- น าเสนอเนื้อหาไม่
ครอบคลุมประเด็น 
 

- น าเสนอเนื้อหาไม่
ตรงประเด็น 
 

3. การ
น าเสนอ
ข้อมูลและ
การตอบ
ค าถาม 
 

- อธิบายเกี่ยวกับข้อมูล
ที่สืบค้นให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ได้ง่าย 
- ตอบค าถามได้ถูกต้อง
ตรงประเด็น มีข้อมูล
ประกอบ สามารถแก้ไข
ป๎ญหาเฉพาะหน้าได้ 

- อธิบายเกี่ยวกับข้อมูล
ที่สืบค้นให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ได้ 
- ตอบค าถามได้ไม่ตรง
ประเด็น มีข้อมูล
ประกอบ สามารถ
แก้ไขป๎ญหาเฉพาะหน้า
ได้ 

- อธิบายเกี่ยวกับข้อมูล
ที่สืบค้นให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ได้ 
- ตอบค าถามได้ไม่
ถูกต้อง หรือไมต่รง
ประเด็น 

- อธิบายเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่สืบค้นให้ผู้อื่น
เข้าใจยาก 
- ตอบค าถามได้ไม่
ถูกต้อง หรือไมต่รง
ประเด็น 

4. บุคลิกภาพ
และการใช้
ภาษา 

- มีบุคลิกภาพที่ดี และ
มีความม่ันใจในการ
น าเสนอ 
- ใช้ภาษาท่ีเหมาะสม 
เข้าใจง่ายและมีความ
กระชับ 

- มีบุคลิกภาพที่ดี และ
มีความม่ันใจในการ
น าเสนอ 
- ใช้ภาษาท่ีเหมาะสม 
เข้าใจง่าย ถูกต้อง 

- มีบุคลิกภาพที่ดี แต่
ขาดความมั่นใจในการ
น าเสนอ 
- ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายที่
เหมาะสม ถูกต้อง 

-ขาดความมั่นใจใน
การน าเสนอ 
- ใช้ภาษาท่ีไม่
เหมาะสม 
 

5. การมีส่วน
ร่วมในการ
ท างานและ
น าเสนอ 

- สมาชิกในกลุ่มทุกคน
มีส่วนร่วมในการ
ท างาน และน าเสนอ
ภายในเวลาที่ก าหนด 
 

-สมาชิกในกลุ่มทุกคนมี
ส่วนร่วมในการท างาน 
และน าเสนอไม่เป็นไป
ตามเวลาที่ก าหนด 
 

- สมาชิกในกลุ่มบาง
คน ขาดการมีส่วนร่วม
ในการท างาน และ
น าเสนอภายในเวลาที่
ก าหนด 
 

- สมาชิกในกลุ่มบาง
คน ขาดการมีส่วน
ร่วมการท างาน และ
น าเสนอไม่เป็นไป
ตามเวลาที่ก าหนด 

รวม     
คะแนนรวม  
คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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ตารางท่ี 6  เกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงาน 
 

รายการสังเกต 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1. การวางแผนการ
ด าเนินงาน 

มีการวางแผนการ
ท างานได้ถูกต้อง เป็น
ระบบ 

วางแผนการท างาน
ได้ถูกต้องแต่ไม่เป็น
ระบบ 

วางแผนการท างานไม่
ชัดเจนและไมเ่ป็น
ระบบ 

2. ทักษะในการใช้อุปกรณ์ เลือกใช้อุปกรณ์ได้
ถูกต้องเหมาะสมและ
ทดลองได้อย่าง
คล่องแคล่ว 

เลือกใช้อุปกรณ์
ถูกต้อง ปลอดภัย แต่
ไมค่ล่องแคล่ว 

เลือกใช้อุปกรณ์ถูกต้อง
ไมค่ล่องแคล่วหรือไม่
ปลอดภัย 

3. องค์ประกอบของชิ้นงาน มีชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์เป็น
องค์ประกอบของ
ชิ้นงานมากกว่า 5 ชนิด  

มีชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์เป็น
องค์ประกอบของ
ชิ้นงาน 4 ชนิด  

มีชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์เป็น
องค์ประกอบของ
ชิ้นงาน 3 ชนิด 

4. ความส าเร็จของชิ้นงาน มีความมุ่งมั่นในการ
ท างานสามารถต่อ
วงจรได้ส าเร็จ และ
น าไปใช้งานได้  

มีความมุ่งมั่นในการ
ท างาน สามารถต่อ
วงจรได้ส าเร็จ แต่
น าไปใช้งานไม่ได้ 

มีความมุ่งมั่นในการ
ท างาน แต่ไม่สามารถ
ต่อวงจรได้ส าเร็จ หรือ
น าน าไปใช้งานไม่ได้ 

5. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ชิ้นงานมีความแปลก
ใหม่  มีการประยุกต์
การน าไปใช้งาน 

ชิ้นงานแปลกใหม่  
แต่ไม่มีการประยุกต์
การน าไปใช้งาน 

ชิ้นงานเหมือนที่เคยมี
มาแล้ว แต่มกีาร
ประยุกต์การน าไปใช้
งาน 

 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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แบบประเมินชิ้นงาน 

 

ชื่อชิ้นงาน.....................................................................................กลุ่มท่ี……ชั้น.........ห้อง........... 

สมาชิกกลุ่ม 

1. ……………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………………..………………………………………. 
3. ……………………………………………………………………………………..……………………………………………. 

 

ค าชี้แจง  ครูพิจารณาชิ้นงานตามท่ีมอบหมายให้คะแนนลงในช่อง  

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การวางแผนการท างาน    

2.การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ    

3.องค์ประกอบของชิ้นงาน    

4. ความส าเร็จของชิ้นงาน    

รวม    

คะแนนรวม    

คะแนนเฉลี่ย    

 

ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนตั้งแต่  10  คะแนนขึ้นไป 

 

        ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน 

                                  .............../.................../.............. 
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5.3 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนร้อยละ10 

 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ว23101 วิทยาศาสตร์ 5  

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  ได้ก าหนดหัวข้อการประเมิน ดังตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7  แบบประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ด ี
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ต้องปรับปรุง 
(1) 

1. ความอยากรู้อยากเห็น      

2. การยอมรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อ่ืน      

3. ความรับผิดชอบและเพียรพยายาม      

4. เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์      

5. ความมีเหตุผล      

6. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน      

7. ความมีระเบียบและรอบคอบ      

8. ความประหยัด      

9. ความซื่อสัตย์      

10. ความตรงต่อเวลา      

รวม      

คะแนนรวม   

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม 5)  

 

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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 1. เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน คะแนนจิตพิสัยท่ีได้ 
9.00-10.00 ดีเยี่ยม 10 
8.00-8.99 ดีมาก 9 
7.00-7.99 ด ี 8 
6.00-6.99 ปานกลาง 7 

ต่ ากว่า 5.99 ปรับปรุง 6 
  

  2. เกณฑ์การให้คะแนน 
  นักเรียนมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 6 ข้อ  =  ดีเยี่ยม   
  นักเรียนมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด   5 ข้อ  =  ดีมาก 
  นักเรียนมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด   4 ข้อ  =  ดี 
            นักเรียนมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด   3 ข้อ  =  ปานกลาง 
  นักเรียนมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด   2 ข้อ  =  ต้องปรับปรุง 
 

5.4 การสอบย่อย ร้อยละ 20   
เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ ร้อยละของคะแนนและสัปดาห์ที่ด าเนินการสอบมีรายละเอียด  
ดังตารางที่ 8 
 

ตารางท่ี 8  เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ ร้อยละของคะแนนและสัปดาห์ท่ีด าเนินการสอบ 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะข้อสอบ คะแนน สัปดาห์ที่ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ 
1.1  ธรรมชาติของแรง (แรงแม่เหล็กไฟฟูา แรงโน้มถ่วง    
 แรงนิวเคลียร์) 
1.2  ความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ 
1.3  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน(แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา) 
1.4  แรงเสียดทาน 
1.5 แรงพยุง 
1.6 โมเมนต์ของแรง รอก ประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกล 
1.7 การเคลื่อนที่แบบต่างๆของวัตถุ 

 
- ปรนัย ( 20%) 
- อัตนัย  80%) 

 
8 

 
2-8 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานและพลังงาน 
2.1 หลักการของงานและก าลัง ของพ้ืนเอียง ประสิทธิภาพ 
และการได้เปรียบเชิงกล 

- ปรนัย ( 20%) 
- อัตนัย( 80%) 

2 9 

สอบกลางภาค  20 10 
2.2 พลังงานกล ( พลังงานจลน์และพลังงานศักย์) 
2.3 กฎการอนุรักษ์พลังงาน 

- ปรนัย ( 20%) 
- อัตนัย( 80%) 

3 11-13 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะข้อสอบ คะแนน สัปดาห์ที่ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ไฟฟูาในชีวิตประจ าวัน 
3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟูา 
      ความต้านทาน และการน าไปใช้ประโยชน์  
3.2 การต่อวงจรไฟฟูา 
3.3 การหาค่าพลังงานไฟฟูาและการน าไปใช้ประโยชน์ 
      ในชวีิตประจ าวัน 

ปรนัย ( 20%) 
- อัตนัย( 80% 

7 14-17 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
4.1 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
4.2 การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย 

- - - 

สอบปลายภาค  20  
 
หมายเหตุ : ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบและสัปดาห์ที่สอบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 

5.5 การสอบกลางภาค ร้อยละ 20 
ก าหนดการสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ ………….… กรกฎาคม 2560  เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที  
เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบย่อยและร้อยละของคะแนน มีรายละเอียด ดังตารางที่ 9 
 

ตารางท่ี 9 เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบย่อยและร้อยละของคะแนน 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1แรงและการเคลื่อนที่ 
1.1  ธรรมชาติของแรง(แรงแม่เหล็กไฟฟูา แรงโน้มถ่วง  แรง
นิวเคลียร์) 
1.2  การเคลื่อนที่แบบต่างๆของวัตถุ 
1.3 ความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ 
1.4 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน(แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา) 
1.5  แรงเสียดทาน 
1.6 แรงพยุง 
1.7  โมเมนต์ของแรง รอกและการได้เปรียบเชิงกล 

- อัตนัย (4 ข้อ 12 คะแนน) 
- ปรนัย (เลือกตอบ 12 ข้อ 
     4 คะแนน) 

16 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานและพลังงาน 
2.1 หลักการของงานและก าลัง (พ้ืนเอียง การได้เปรียบเชิงกล
และประสิทธิภาพเครื่องกล) 

- อัตนัย (1 ข้อ 3คะแนน) 
- ปรนัย  
(เลือกตอบ 3 ข้อ 1 คะแนน) 

4 

รวม 
อัตนัย (5 ข้อ 15คะแนน) 
ปรนัย (15 ข้อ 5คะแนน) 

20 
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5.6 การสอบปลายภาค ร้อยละ 20 
ก าหนดการสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ ……………. ตุลาคม 2560 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที เนื้อหาที่สอบ 
ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบย่อยและร้อยละของคะแนน ดังตารางที่ 10 
 

ตารางท่ี 10  เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบย่อยและร้อยละของคะแนน 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
2.2 พลังงานกล ( พลังงานจลน์และพลังงานศักย์) 
2.3 กฎการอนุรักษ์พลังงาน 

- อัตนัย (1 ข้อ 3 คะแนน) 
- ปรนัย (6 ข้อ 2 คะแนน) 

5 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ไฟฟูาในชีวิตประจ าวัน 
3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟูา 
      ความต้านทาน และการน าไปใช้ประโยชน์  
3.2 การต่อวงจรไฟฟูา 
3.3 การหาค่าพลังงานไฟฟูาและการน าไปใช้ประโยชน์ 
      ในชวีิตประจ าวัน 

- อัตนัย (3ข้อ 9 คะแนน) 
- ปรนัย (6 ข้อ 2 คะแนน) 

11 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
4.1 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
4.2 การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย 

- อัตนัย (1ข้อ 3คะแนน) 
- ปรนัย (3 ข้อ 1 คะแนน) 

4 

รวม 
อัตนัย (5 ข้อ 15คะแนน) 
ปรนัย (15 ข้อ 5คะแนน) 

20 
 

6. เอกสารอ้างอิง 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 
 หลักสูตรกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
 

7. แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมการทดลอง แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การทดลองที่ 1 การตกของวัตถุในแนวดิ่ง 
 

- ท าการทดลองโดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา  
- ค านวณแถบกระดาษหาความเร็ว ความเร่ง 
- เขียนกราฟความสัมพันธ์ความเร็วกับเวลา 

การทดลองที ่2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา - ท าการทดลองโดยใช้ลูกโปุง/รถอลูมิเนียม/จรวดขวดน้ า/อ่ืนๆ 
(ให้นักเรียนออกแบบการทดลองเอง) 

การทดลองที ่3 แรงเสียดทาน - ท าการทดลองโดยลากวัตถุที่มีมวลต่างกันบนพื้นที่มีผิวสัมผัส
ต่างกัน 
- ค านวณหาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิต แรงเสียดทานจลน์  

การทดลองที ่4 แรงพยุง - ท าการทดลองหาแรงพยุง 
- ค านวณหาแรงพยุง 
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กิจกรรมการทดลอง แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การทดลองที ่5 โมเมนต์ของแรง - ท าการทดลองสมดุลของคาน เช่น โมบาย กระดานหก เป็นต้น 

- จ าแนกประเภทของคาน 
- ค านวณหาโมเมนต์ของแรง  
- หาแรงที่กระท าต่อรอกเดี่ยว รอกพวงและการได้เปรียบเชิงกล
และประสิทธิภาพเครื่องกล 

การทดลองที ่6 หลักการของงาน - ออกแบบและท าการทดลองเรื่อง หลักการของงาน 
- ค านวณหางาน ก าลัง พื้นเอียง ประสิทธิภาพและการได้เปรียบ
เชิงกล  

การทดลองที ่7 พลังงานจากการตกของ
วัตถุ 

- ท าการทดลองปล่อยลูกเหล็กลงในกระบะทราย 
- ค านวณหาพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ และกฎการอนุรักษ์
พลังงาน 

การทดลองที ่8 ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต่างศักย์ไฟฟูา กระแสไฟฟูา  ความต้านทาน
ไฟฟูา  

- ท าการทดลองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟูากับ
กระแสไฟฟูา 
- เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟูากับกระแสไฟฟูา 
- ค านวณความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟูา กระแสไฟฟูา           
ความต้านทานไฟฟูา 

การทดลองที ่9 การต่อวงจรไฟฟูา - ท าการทดลองต่อวงจรไฟฟูาอย่างง่าย 
- เขียนผังวงจรไฟฟูาในบ้าน 
- ค านวณหากระแสไฟฟูาจากการต่อวงจรแบบอนุกรม ขนานและ
แบบผสม  

การทดลองที ่10 ต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
อย่างง่ายที่มีทรานซิสเตอร์ 

- ท าการทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายที่มีทรานซิสเตอร์ 
- ต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยน าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ศึกษา
มาแล้วมาต่อเป็นวงจร(ชิ้นงาน 3 คะแนน) 
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*********************************************************************************** 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต ความผิดปกติของยีนและโครโมโซม ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มี
ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ  การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต  วัฏจักรของสาร  ป๎จจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงประชากร  ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น 
ประเทศและโลก  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติตามพระราชบัญญัติเศรษฐกิจพอเพียง ป๎ญหาและแนวทางแก้ป๎ญหา การดูแลและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อ
สิ่งมีชีวิตบนโลก ความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติด้าน
การเกษตรและการสื่อสาร 

  โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสังเกต การส ารวจ  การอธิบาย   
การวิเคราะห์ จัดแสดงผลงาน และการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีคุณธรรม มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่น
ในการท างาน 

2. ตัวชี้วัด 
1. สังเกตและอธิบายลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรม หรือยีนในนิวเคลียส   
2. อธิบายความส าคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ และกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   
3. อภิปรายโรคทางพันธุกรรม ที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซมและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   
4. ส ารวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นท่ีท าให้สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล  
5. อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม  
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6. อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  
7. ส ารวจระบบนิเวศต่างๆ ในท้องถิ่นและอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ  

 
8. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใย

อาหาร  
9. อธิบายวัฏจักรน้ า วัฏจักรคาร์บอน และความส าคัญท่ีมีต่อระบบนิเวศ  
10. อธิบายป๎จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ  
11. วิเคราะห์สภาพป๎ญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอแนวทางในการแก้ไขป๎ญหา  
12. อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  
13. อภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
14. วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
15. อภิปรายป๎ญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ป๎ญหา  
16. อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   
17. สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อ่ืน ๆ  และผลที่

เกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก   
18. สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ   
19. ระบุต าแหน่งของกลุ่มดาวและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   
20. สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้ส ารวจอวกาศ วัตถุท้องฟูา สภาวะอากาศ 

ทรัพยากร ธรรมชาติ การเกษตร และการสื่อสาร    
21. ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจ

ได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้  
22. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี  
23. เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัยโดย

ใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม  
24. รวบรวมข้อมูลจัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ   
25. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุปทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ

สมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ  
26. สร้างแบบจ าลองหรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการส ารวจตรวจสอบ  
27. สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ ในสถานการณ์

ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด  กระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ   
28. บันทึกและอธิบายผลการสังเกตการส ารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้

ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่
เพ่ิมข้ึนหรือโต้แย้งจากเดิม  

29. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงาน
หรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ  
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3. ก าหนดการจัดการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ หน่วยการเรียนรู้/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม /ภาระงาน 
สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

1 1 ปฐมนิเทศ (1) 
    เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจ
ขอบข่าย เนื้อหาวิชา กิจกรรม
การเรียนการสอน ตัวชี้วัด 
กฎเกณฑ์ในชั้นเรียน และเกณฑ์
การวัดและประเมินผล 

  - แผนการจัดการเรียนรู้
ฉบับย่อ 

1 2-3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พันธุกรรม 
(15) 
1.1 ลักษณะทางพันธุกรรม (2)  
 

ข้อ 1-3 
ข้อ 21–29 
(ว1.2 ม3/1 
ว8.1 ม1-
3/1-5) 

กิจกรรมที่ 1 เรื่องส ารวจ
ลักษณะทางพันธุกรรม 

- ใบกิจกรรมที่ 1 
 

2 4-6 1.2 โครโมโซม ดีเอ็นเอ  และ
ยีน(3) 
 

(ว1.2 ม.
3/2 
ว8.1 ม1-
3/6) 
 

1. ศึกษาสไลด์ถาวร/สื่อมัล
ติมิเดีย เกี่ยวกับโครโมโซม ดี
เอ็นเอ และยีน 
2. กิจกรรมที่ 2 สร้าง
แบบจ าลองของโครโมโซม ดี
เอ็นเอ และยีน 

- แบบจ าลองโครโมโซม ดี
เอ็นเอ และยีน 
- ใบความรู้ที่ 2  
- สื่อมัลติมิเดีย เรื่อง
โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน 
- สไลด์ถาวร 

3-4 7-11 1.3 กระบวนการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม(5)  
- การแบ่งเซลล์ 
- กฎของเมนเดล 
- พงศาวลี 
 

(ว1.2 ม.
3/2 ว8.1  
ม1-3/1-5) 

1. กิจกรรมที่ 3 การโยน
เหรียญ (ความน่าจะเป็น) 
2. เขียนแผนภาพตามกฎของ 
เมนเดล 
3. เขียนแผนผังพงศาวลี 
4. มอบหมายงาน เรื่อง โรค
ทางพันธุกรรมที่เกิดจากความ
ผิดปกตขิองยีนและโครโมโซม 

- ใบกิจกรรมที่ 3  
- ใบความรู้ที่ 3  
- สื่อมัลติมิเดีย เรื่อง การ
แบ่งเซลล์ 

4-5 12-13 1.4 ความผิดปกติทาง
พันธุกรรม (2) 
 

ข้อ 1-3 
ข้อ 21–29 
(ว1.2 ม3/3 
ว8.1 ม1-
3/1-5) 
 

1. สืบคน้ข้อมูลและน าเสนอ 
เร่ืองโรคทางพันธุกรรมจาก
ความผิด ปกติของยนีและ
โครโมโซม 
2. มอบหมายงาน เร่ือง 
เทคโนโลยชีีวภาพที่เก่ียวกับ 
พันธุศาสตร์ 

- แผ่นพับ  
- ใบกิจกรรมสืบค้นข้อมูล  
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ หน่วยการเรียนรู้/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม /ภาระงาน 
สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

6 17-18 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบ
นิเวศ (11) 
2.1 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ(2)  
 

ข้อ 4-10 
ข้อ 21-29 
(ว1.2 ม.
3/4 ว8.1  
ม1-3/3-5) 

กิจกรรมที่ 4 ส ารวจและ
จ าแนกความหลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถิ่น หรือใน
โรงเรียน 

- ใบความรู้ที่ 4  
- ใบกิจกรรมที่ 4   

7 19-20 2.2 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม(2)  
 

ข้อ 4-10 
ข้อ 21-29 
(ว1.2ม3/5 
ว8.1 ม1-
3/1-5) 

ก าหนดสถานการณ์ให้ 
นักเรียนวิเคราะห์และ
อภิปรายเกี่ยวกับ 
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม 

- ใบความรู้  
- ใบกิจกรรม เรื่อง
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม 

7-8 21-22 2.3 การถ่ายทอดพลังงานใน
ระบบนิเวศ(2)  
 

ข้อ 8  
(ว2.1 ม.
3/2ว8.1 ม
1-3/1-5) 

น าสิ่งมีชีวิตที่ได้จากการ
ส ารวจมาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ในโซ่อาหารและ
สายใยอาหาร โดยเขียน
แผนภาพแสดงการถ่ายทอด
พลังงานของสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศ 

ใบความรู้ 
ใบกิจกรรม เรื่อง โซ่อาหาร 
สายใยอาหาร และการ
ถ่ายทอดพลังงานในระบบ
นิเวศ 

8 23-24 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบ
นิเวศ (5) 
2.4 ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ(2)  
 

ข้อ 4-10 
ข้อ 21-29 
(ว2.1 ม.
3/2 ว8.1 ม
1-3/5) 

สิ่งมีชีวิตที่ได้จากการส ารวจ
มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศ 

ใบความรู้ 
ใบกิจกรรม เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

9 25-26 2.5 วัฏจักรสารในระบบนิเวศ (2) 
- วัฏจักรน้ า 
- วัฏจักรคาร์บอน 
- วัฏจักรไนโตรเจน 

(ว2.1 ม.
3/3 
ว8.1 ม1-
3/6-9) 

เขียนแผนภาพ/อธิบายวัฏ
จักรน้ า  วัฏจักรคาร์บอน วัฏ
จักรไนโตรเจน 
 

ใบความรู้ 
ใบกิจกรรม เรื่องวัฏจักรน้ า  
วัฏจักรคาร์บอน วัฏจักร
ไนโตรเจน 

9 27 2.6 ประชากร(1)  
 

(ว2.1 ม.
3/4 
ว8.1 ม1-
3/5) 

น าสิ่งมีชีวิตที่ได้จากการ
ส ารวจมาวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของขนาด
ประชากรในระบบนิเวศ 

ใบความรู้ 
ใบกิจกรรม เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงของขนาด
ประชากรในระบบนิเวศ 

10 28-30 สอบกลางภาค 
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11-12 
 

31-36 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม (6)  
3.1 ป๎ญหาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
3.2 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1-16 
ข้อ 21-29 
(ว2.2 ม.
3/1ว8.1 ม
1-3/1-9) 

โครงการส ารวจสภาพการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ป๎ญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
หรอืในโรงเรียนพร้อม
เสนอแนะแนวทางแก้ไข
ป๎ญหาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง(ชิ้นงาน/
โปสเตอร์)  

-โครงการส ารวจสภาพการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ป๎ญหาสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น หรือในโรงเรียน 
พร้อมเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขป๎ญหาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

13 37-38 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ (12)  
4.1 วิวัฒนาการของเอกภพ กา
แลกซี่ และระบบสุริยะ (2)  

ข้อ 17-18 
ข้อ 21-29 
(ว7.1 ม.
3/1 ว8.1 
ม1-3/1) 

1. ศึกษาสื่อมัลติมิเดีย
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของเอก
ภพ กาแลกซี่ และระบบ
สุริยะ  
2. มอบหมายงานเรื่อง 
วิวัฒนาการของเอกภพ กา
แลกซี่ และระบบสุริยะ 

- สื่อมัลติมิเดีย 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัดที่ 1 

13 39 4.2 พัฒนาการของแบบจ าลอง
ระบบสุริยะ(1)  

1. ศึกษาสื่อมัลติมิเดีย
เกี่ยวกับ พัฒนาการของ
แบบจ าลองระบบสุริยะ 
2. มอบหมายงานเรื่อง 
พัฒนาการของแบบจ าลอง
ระบบสุริยะ 

- สื่อมัลติมิเดีย 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัดที่ 2 

14 40-41 4.3 ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 
(2) 
 

1. ศึกษาสื่อมัลติมิเดีย
เกี่ยวกับ ดาวเคราะห์ในระบบ
สุริยะ 
2. มอบหมายงานเรื่อง ดาว
เคราะห์ในระบบสุริยะ 

- สื่อมัลติมิเดีย 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัดที่ 3 

14-15 42-43 4.4 ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลก
หมุนรอบตัวเอง(2)  
 

1. ศึกษาสื่อมัลติมิเดีย
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิด
จากโลกหมุนรอบตัวเอง 
2. มอบหมายงานเรื่อง 
ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลก
หมุนรอบตัวเอง 

- สื่อมัลติมิเดีย 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัดที่ 4 
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15 44-45 4.5 ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลก 
โคจรรอบดวงอาทิตย์(2)  
 

1. ศึกษาสื่อมัลติมิเดีย
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิด
จากโลก โคจรรอบดวง
อาทิตย์ 
2. มอบหมายงานเรื่อง 
ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลก 
โคจรรอบดวงอาทิตย์ 

- สื่อมัลติมิเดีย 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัดที่ 5 

16 46-48 4.6 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ระบบโลก ดวงจันทร์ และดวง
อาทิตย์(3) 
 

1. ศึกษาสื่อมัลติมิเดีย
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่
เกิดข้ึนในระบบโลก ดวง
จันทร์ และดวงอาทิตย์ 
2. มอบหมายงานเรื่อง 
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ระบบโลก ดวงจันทร์ และ
ดวงอาทิตย์ 

- สื่อมัลติมิเดีย 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัดที่ 6 

17 49-51 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ดวงดาว
บนท้องฟูา (6) 
5.1 การบอกต าแหน่งของวัตถุ
ท้องฟูา (3)  

ข้อ 19 
ข้อ  21-29 
(ว7.1 ม.
3/3 ว8.1 ม
1-3/1-5) 

กิจกรรมที่ 5 การบอก
ต าแหน่งของวัตถุท้องฟูา โดย
การใช้แผนที่ดาว และการใช้
โปรแกรม stellrium 

- การใช้โปรแกรม 
stellrium 
- สื่อมัลติมิเดีย 
- ใบกิจกรรมที่ 5 
 

18 52-54 5.2 กลุ่มดาว(3) ข้อ 19 ข้อ  
21-29 (ว
7.1 ม3/3 
ว8.1 ม1-
3/1-5) 

กิจกรรมที่ 6 กลุ่มดาว โดย
การใช้แผนที่ดาว และการใช้
โปรแกรม stellrium 

- การใช้โปรแกรม 
stellrium 
- สื่อมัลติมิเดีย 
- ใบกิจกรรมที่ 6 

19 55 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เทคโนโลยี
อวกาศ (3) 
6.1 กล้องโทรทรรศน์ (1) 
 

ข้อ 20 
ข้อ 21-29 
(ว7.2 ม.
3/1 ว8.1 ม
1-3/1-9) 

1. กิจกรรมที่ 7 การใช้กล้อง
โทรทรรศน์อย่างง่าย 
2. แบบฝึกหัดที่ 7 การ
ค านวณหาก าลังขยาย และ
ความยาวของกล้อง
โทรทรรศน์ 

- สื่อมัลติมิเดีย กล้อง
โทรทรรศน์ 
- ใบกิจกรรมที่ 7 
- แบบฝึกหัดที่ 7 
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19 56 6.2 ดาวเทียมและอวกาศ (1) 
 

สืบค้นและน าเสนอ
ความก้าวหน้า ของเทคโนโลยี
อวกาศ  

- สื่อมัลติมิเดีย  
- ใบกิจกรรมสืบค้นข้อมูล 

19 57 6.3 การใช้ชีวิตในอวกาศ (1) สืบค้นและน าเสนอข้อมูลการ
ใช้ชีวิตในอวกาศ 

- สื่อมัลติมิเดีย  
- ใบกิจกรรมสืบค้นข้อมูล 

20 58-60 สอบปลายภาค 
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน การสอนรายวิชา ว23102 วิทยาศาสตร์ 6  
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้ 
 
 รายการประเมินผล หน่วยการเรียนรู้ที่ ร้อยละของคะแนน 
งานระหว่าง
ภาค 

งานและการบ้านที่มอบหมาย   30 

80 

1. การสืบค้นข้อมูลและน าเสนอ (4 เรื่อง) 
   1.1 โรคทางพันธุกรรม 
   1.2 เทคโนโลยชีีวภาพที่เก่ียวกับพันธุศาสตร์ 
   1.3 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศ 
   1.4 การใช้ชีวิตในอวกาศ 

 
1.4 
1.5 
6.2 
6.3 

(10) 
 
 

2. รายงานกิจกรรมและน าเสนอ (7 เรื่อง) 
   2.1 ส ารวจลักษณะทางพันธุกรรม 
   2.2 สร้างแบบจ าลองของโครโมโซม 
ดีเอ็นเอ และยีน 
   2.3 กิจกรรมโยนเหรียญ 
   2.4 กิจกรรมส ารวจและจ าแนกความ
หลากหลาย 
   ทางชีวภาพในท้องถิ่นหรือโรงเรียน 
   2.5 กิจกรรมบอกต าแหน่งของวัตถุท้องฟูา 
   2.6 กิจกรรมศึกษากลุ่มดาว 
   2.7 กิจกรรมการใช้กล้องโทรทรรศน์ 

 
1.1 
1.2 

 
1.3 

 
2.1 
5.1 
5.2 
6.1 

(10) 
 
 
 
 
 

3. โครงการ  (1 โครงการ) 
   โครงการส ารวจสภาพการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและป๎ญหาสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ป๎ญหาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
2-3 

(10) 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  
(รวมแบบฝึกหัด 6 เรื่อง) 

1-6 10 

สอบย่อย(ความรู้และทักษะกระบวนการ) 
- ก่อนสอบกลางภาค 
- หลังสอบกลางภาค 

 
1-2.3 
2.4-6 

20 
(10) 
(10) 

สอบกลางภาค 1-2 20 
ปลายภาค สอบปลายภาค 3-6 20 20 
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5. รายละเอียดรายการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนน 
  5.1 งานหรือการบ้านที่มอบหมาย ร้อยละ 30 ประกอบด้วย 
  5.1.1 การสืบค้นข้อมูลและน าเสนอ (10 คะแนน) มีแนวทางในการจัดท าดังนี้ 
  - ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ไม่เกิน 4 คน 
  - ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลในหัวข้อที่ก าหนดจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และหลากหลาย 
  - รวบรวมและจัดท าข้อมูล 
  - น าเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน กลุ่มละ 5 นาที 
 

ตารางท่ี 1 เกณฑ์การให้คะแนนการสืบค้นข้อมูลและน าเสนอ  

รายการ
ประเมิน 

ค าอธิบายคุณภาพ 
4(ดีมาก) 3(ด)ี 2(พอใช้) 1(ปรับปรุง) 

1.การสืบค้น
ข้อมูล 

-  มีการสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย ครอบคลุม
และเชื่อถือได้ 

-  มีการสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายและเชื่อถือ
ได้  

-  มีการสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย 

-  มีการสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลเดียว 

2.เนื้อหาที่
น าเสนอ 

- น าเสนอเนื้อหา
ครอบคลุมประเด็น 
ครบถ้วนและชัดเจน 

- น าเสนอเนื้อหา
ครอบคลุมประเด็น 
ครบถ้วนแต่ไมช่ัดเจน 

- น าเสนอเนื้อหาไม่
ครอบคลุมประเด็น 
 

- น าเสนอเนื้อหาไม่
ตรงประเด็น 
 

3.การ
น าเสนอ
ข้อมูลและ
การตอบ
ค าถาม 
 

- อธิบายเกี่ยวกับข้อมูล
ที่สืบค้นให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ได้ง่าย 
- ตอบค าถามได้ถูกต้อง
ตรงประเด็น มีข้อมูล
ประกอบ สามารถแก้ไข
ป๎ญหาเฉพาะหน้าได้ 

- อธิบายเกี่ยวกับข้อมูล
ที่สืบค้นให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ได้ 
- ตอบค าถามได้ไม่ตรง
ประเด็น มีข้อมูล
ประกอบ สามารถ
แก้ไขป๎ญหาเฉพาะหน้า
ได้ 

- อธิบายเกี่ยวกับข้อมูล
ที่สืบค้นให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ได้ 
- ตอบค าถามได้ไม่
ถูกต้อง หรือไมต่รง
ประเด็น 

- อธิบายเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่สืบค้นให้ผู้อื่น
เข้าใจยาก 
- ตอบค าถามได้ไม่
ถูกต้อง หรือไมต่รง
ประเด็น 

4.บุคลิกภาพ
และการใช้
ภาษา 

- มีบุคลิกภาพที่ดี และ
มีความม่ันใจในการ
น าเสนอ 
- ใช้ภาษาท่ีเหมาะสม 
เข้าใจง่ายและมีความ
กระชับ 

- มีบุคลิกภาพที่ดี และ
มีความม่ันใจในการ
น าเสนอ 
- ใช้ภาษาท่ีเหมาะสม 
เข้าใจง่าย ถูกต้อง 

- มีบุคลิกภาพที่ดี แต่
ขาดความมั่นใจในการ
น าเสนอ 
- ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายที่
เหมาะสม ถูกต้อง 

- ขาดความมั่นใจใน
การน าเสนอ 
- ใช้ภาษาท่ีไม่
เหมาะสม  
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รายการ
ประเมิน 

ค าอธิบายคุณภาพ 
4(ดีมาก)  4(ดีมาก)  

5.การมีส่วน
ร่วมในการ
ท างานและ
น าเสนอ 

- สมาชิกในกลุ่มทุกคน
มีส่วนร่วมในการ
ท างาน และน าเสนอ
ภายในเวลาที่ก าหนด 
 

- สมาชิกในกลุ่มทุกคน
มีส่วนร่วมในการ
ท างาน และน าเสนอไม่
เป็นไปตามเวลาที่
ก าหนด 
 

- สมาชิกในกลุ่มบาง
คน ขาดการมีส่วนร่วม
ในการท างาน และ
น าเสนอภายในเวลาที่
ก าหนด 
 

- สมาชิกในกลุ่มบาง
คน ขาดการมีส่วน
ร่วมการท างาน และ
น าเสนอไม่เป็นไป
ตามเวลาที่ก าหนด 

รวม     
คะแนนรวม  
คะแนนเฉลี่ย  
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................ ..  
............................................................................................................................. ................................................  
 

ลงชื่อ............................................. 
  ......./............/.......   
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5.1.2 รายงานกิจกรรม และน าเสนอ (10 คะแนน) มีรายละเอียดในการเขียนรายงานการทดลองดังนี้ 
           

 1. ชื่อกิจกรรม     7. วัสดุอุปกรณ์/สารเคมี 
 2. ชื่อผู้ทดลอง     8. วิธีการทดลอง 
 3. วันที่ท าการทดลอง    9. ผลการทดลอง 
 4. วัตถุประสงค์ของการทดลอง   10. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
 5. สมมติฐานการทดลอง    11. เอกสารอ้างอิง 
 6. ตัวแปรในการทดลอง 
 

ตารางท่ี 2 เกณฑ์การให้คะแนนระหว่างท าการกิจกรรม (5 คะแนน) 
 

รายการสังเกต 
ระดับคะแนน 

2 1 0 
1.  การวางแผนก่อนการทดลอง มีการวางแผนก่อนท าการ

ทดลองและก าหนด
จุดประสงค์ ออกแบบการ
ทดลองได้ถูกต้องอย่างเปน็
ระบบ 

มีการวางแผนก่อนท า
การทดลอง ก าหนด
จุดประสงค์ ออกแบบ
การทดลองได้ถูกต้อง
บางส่วน  

ไม่ได้วางแผนการทดลอง
ไม่มีการก าหนด
จุดประสงค์และออกแบบ
การทดลอง  

2. การด าเนนิการทดลองตาม
ขั้นตอนที่วางแผนไว ้

ทดลองตามขั้นตอนที่ได้
วางแผนไว้อย่างถูกต้อง และ
ในเวลาที่ก าหนด 

ทดลองตามขั้นตอนที่
วางแผนไวไ้ด้เป็น
บางส่วนและเกินเวลาที่
ก าหนดเล็กน้อย 

ไม่ทดลองตามที่วางแผนไว้
และเกินเวลาในเวลาที่
ก าหนดไว้มาก 

3.  ทักษะในการใช้อุปกรณ์และ
สารเคม ี

เลือกใช้อุปกรณ์และสารเคมี
ได้ถูกต้องเหมาะสมและ
ทดลองได้อย่างคล่องแคล่ว 

เลือกใช้อุปกรณ์และ
สารเคมีได้อย่างถูกต้อง
แต่ทดลองไดไ้ม่
คล่องแคล่ว 

เลือกใช้อุปกรณ์และ
สารเคมีไม่ถูกต้องหรือไม่
ปลอดภัย 

4.  ความมุ่งมัน่และการแก้ป๎ญหา
ในการทดลอง 

มีความมุ่งมั่นในการทดลอง
และสามารถแก้ป๎ญหาได้
อย่างเหมาะสม เพื่อให้การ
ทดลองส าเร็จตามแผน 

มีความมุ่งมั่นในการ
ทดลองแต่ไม่สามารถ
แก้ป๎ญหา เพื่อให้การ
ทดลองส าเร็จตามแผน 

ไม่มีความมุ่งมัน่ในการ
ทดลองและไม่สามารถ
แก้ป๎ญหาได้ เพื่อให้การ
ทดลองส าเร็จตามแผน 

5.  การดูแลและเก็บอุปกรณ์  มีการท าความสะอาด เก็บ
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ในการ
ทดลอง ได้อย่างเป็นระเบียบ 

มีการท าความสะอาด 
เก็บอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
ในการทดลอง แต่ไม่เปน็
ระเบียบ 

มีข้อบกพร่องในการท า
ความสะอาดและเก็บ
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ในการ
ทดลอง  

รวม    
คะแนนรวม  
คะแนนเฉลี่ย  

 

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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ตารางท่ี 3 เกณฑ์การให้คะแนนรายงานกิจกรรม  (5 คะแนน) 
 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

2 1 0 
1. จุดประสงค์การทดลอง ก าหนดจุดประสงค์การ

ทดลองสอดคล้องกับการ
ทดลองถูกต้องชัดเจน 

ก าหนดจุดประสงค์การ
ทดลองสอดคล้องกับการ
ทดลองเป็นบางส่วน 

ก าหนดจุดประสงค์การ
ทดลองไม่สอดคล้องกบั
การทดลอง  

2. การก าหนดป๎ญหาและการ
ตั้งสมมติฐาน 

สมมติฐานสอดคล้องกับ
ป๎ญหาและแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุ
และผลชัดเจน 

สมมติฐานสอดคล้องกับ
ป๎ญหาเป็นบางส่วน 
 

สมมติฐานไม่สอดคล้อง
กับป๎ญหา 
 

3. การก าหนดตัวแปรของการ
ทดลอง 

ก าหนดตัวแปรสอดคล้องกับ
สมมติฐานถูกต้อง  ครบถ้วน 

ก าหนดตัวแปร
สอดคล้องกับสมมติฐาน
บางส่วน   

ก าหนดตัวแปรไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน 

4. การจัดกระท าข้อมูลและบนัทึก
ผลการทดลอง 

บันทึกผลการทดลองตรง
ตามจุดประสงค์ได้ถูกต้อง 
และครบถ้วน 
 

บันทึกผลการทดลองไม่
ตรงตามจุดประสงค์ 
และบนัทึกผลการ
ทดลองได้ถูกต้อง
บางส่วน 

บันทึกผลการทดลองไม่
ตรงตามจุดประสงค์ 
และไม่ถูกต้อง 
 

5. การวิเคราะห์และสรุปผลการ
ทดลอง 

การวิเคราะห์และสรุปผล
การทดลองได้ถูกต้อง  และ
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้
ไว ้

การวิเคราะห์และ
สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้องบางส่วน และ
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  

การวิเคราะห์และ
สรุปผลการทดลองไม่
ถูกต้อง  และไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้

รวม    
คะแนนรวม  
คะแนนเฉลี่ย  

 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................. ................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................  
 

                                                                                     ลงชื่อ............................................. 
                                                                                          ......./............/....... 
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5.1.3 โครงการส ารวจสภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (10 คะแนน)  
มีรายละเอียดในการท าโครงการ ดังนี้ 
 - ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ไม่เกิน 4 คน 
 - จัดท าเค้าโครงโครงการ (2-3 หน้ากระดาษ) ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1. ชื่อโครงการ    
2. ความเป็นมาและความส าคัญของป๎ญหา   
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
4. เปูาหมาย 
5. ระยะเวลา    
6. วิธีด าเนินโครงการ 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
8. แบบบันทึกผลและติดตามโครงการ   
9. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

     - เสนอเค้าโครงการให้ครูผู้สอนพิจารณา 
     - ด าเนินการโครงการตามกรอบเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งบันทึกและติดตามผลการด าเนินโครงงาน 
     - จัดท ารายงานผลการประเมินโครงการ  
     - น าเสนอผลการด าเนินโครงการในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ปูายนิเทศ  
 

ตารางท่ี 4 รายการการประเมินโครงการและน้ าหนักคะแนน  
 

รายการประเมิน คะแนน 

1. การเขียนรายงาน 5 
2. การน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
2.1 ภาพรวมของผลงาน(3 คะแนน) 
2.2 การน าเสนอด้วยวาจา(2 คะแนน) 

5 

รวม 10 
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ตารางท่ี 5 การเขียนรายงาน (5 คะแนน) 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 0 
1.  ความถูกต้องของรูปแบบรายงาน      
2.  การจัดระบบการน าเสนอผลการศึกษาในรายงานอย่าง
เป็นล าดับ 

     

3.  เลือกใช้ค าถูกต้องตามหลักภาษา กระชับ รัดกุม      
4.  ความถูกต้องของเนื้อหาข้อมูล      
5.  การจัดกระท าข้อมูล วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลมีความ
ชัดเจน เหมาะสม และถูกต้อง 

     

6. การประเมินและสรุปผลการศึกษามีความเป็นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 

     

7. การอ้างอิงหลักการทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลหลากหลาย และ
เชื่อถือได้  

     

8.  เขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมถูกต้องตามหลัก
สากล 

     

รวมคะแนน  
คิดเป็นร้อยละ  

หมายเหตุ    4 = ดีมาก ; 3 = ดี ; 2 = พอใช้ ; 1 = ต้องปรับปรุง ; 0 = ต้องแก้ไขเป็นพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.1.4 การน าเสนอผลงานโครงการ แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ (5 คะแนน) 
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ตารางท่ี 6 ภาพรวมของผลงาน (3 คะแนน) 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 0 
ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างลึกซึ้ง และเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ ได้      
ผลงานมีความถูกต้อง เป็นไปตามหลักการทางวิชาการ      
ค าตอบ/ผลการศึกษา สอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา      
แนวคิดในการวางแผนที่จะต่อยอดผลงาน/ความรู้ที่ได้รับที่ชัดเจน และ
เป็นไปได้ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การสร้างนวัตกรรม 

     

ผลงานมีความโดดเด่น น่าสนใจ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
กว้างขวางและต่อยอดได้อย่างชัดเจน 

     

แสดงถึงความใส่ใจต่อผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม       
ผลงานแสดงถึงความมีอิสระทางความคิด และความเชื่อมั่นในตนเองของ
เจ้าของชิ้นงาน ไม่คัดลอกผลงานผู้อ่ืน 

     

ผลงานมีความแปลกใหม่/มีความแตกต่าง/มีการเพิ่มคุณค่า  
ให้กับสิ่งที่เคยมีอยู่ 

     

ผลการศึกษาค้นคว้า ท าให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่/นวัตกรรมใหม/่ความรู้
ใหม่/ วิธีการใหม่ 

     

ออกแบบผลงานโดยการค านึงถึงความประหยัด ความปลอดภัยต่อตนเอง
และสิ่งแวดล้อม 

     

รวมคะแนน  
คิดเป็นร้อยละ  

 
หมายเหตุ    4 = ดีมาก ; 3 = ดี ; 2 = พอใช้ ; 1 = ต้องปรับปรุง ; 0 = ต้องแก้ไขเป็นพิเศษ 
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ตารางท่ี 7 การน าเสนอด้วยปากเปล่า (2 คะแนน) 

รายการประเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 0 

1.  การน าเสนอสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้อง 
ครบตรงตามประเด็น เลือกใช้ค าได้เหมาะสม เข้าใจ
ง่าย เหมาะกับระดับชั้นและกาลเทศะ ออกเสียง
อักขระได้ถูกต้อง 

     

2.  ใช้น้ าเสียงชัดเจน เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้อง ใช้
น้ าเสียงหนัก-เบา สอดคล้องกับเรื่องท่ีน าเสนอ 

     

3.  มีความเชื่อม่ัน เป็นธรรมชาติ กิริยาท่าทางขณะพูด
เหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูดหรือเนื้อหา ขณะพูด
มองดูผู้ฟ๎งได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

     

4.  ล าดับขั้นตอนการน าเสนอต่อเนื่อง เชื่อมโยง และ
ครบถ้วน 

     

5.  สื่อ (รูป กราฟ วัสดุ/อุปกรณ์) ส่งเสริมผู้ฟ๎งเข้าใจ
เนื้อหาที่น าเสนอด้วยวาจาได้ดีมากขึ้น 

     

6.  การจัดองค์ประกอบสื่อและเนื้อหามีความชัดเจนและ
เหมาะสม 

     

7.  สื่อมีเทคนิคท่ีหลากหลาย (เช่น ภาพเคลื่อนไหว หรือ 
คลิปวิดีโอ อื่นๆ) อย่างสร้างสรรค์ ชวนติดตาม 

     

8.  ใช้เวลาในการน าเสนอในแต่ละองค์ประกอบ
เหมาะสม และตามเวลาที่ก าหนด 

     

9. ตอบค าถามครบถ้วนและตรงประเด็นพร้อม ให้เหตุผล
หรือยกตัวอย่างประกอบ 

     

10.ใช้ความรู้ ประสบการณ์ และปฏิภาณไหวพริบในการ
ตอบค าถาม 

     

รวม 
รวมคะแนนเฉลี่ย 

 
คิดเป็นร้อยละ 

หมายเหตุ    4 = ดีมาก ; 3 = ดี ; 2 = พอใช้ ; 1 = ต้องปรับปรุง ; 0 = ต้องแก้ไขเป็นพิเศษ 
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5.2 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนและแบบฝึกหัด ร้อยละ 10 
  การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ว23102 วิทยาศาสตร์ 6  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้ก าหนดหัวข้อการประเมิน ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 8 แบบประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ร้อยละ 10 
 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง 

(1) 
1. ความอยากรู้อยากเห็น      
2. การยอมรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อ่ืน      
3. ความรับผิดชอบและเพียรพยายาม      
4. เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์      
5. ความมีเหตุผล      
6. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน      
7. ความมีระเบียบและรอบคอบ      
8. ความประหยัด      
9. ความซื่อสัตย์      
10. ความตรงต่อเวลา      

รวม      
คะแนนรวม  

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม 5)  
 

  1. เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน คะแนนจิตพิสัยท่ีได้ 
9.00-10.00 ดีเยี่ยม 10 
8.00-8.99 ดีมาก 9 
7.00-7.99 ดี 8 
6.00-6.99 ปานกลาง 7 

ต่ ากว่า 5.99 ปรับปรุง 6 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจดัการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรยีนรู้ ฉบับย่อ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560|  - 118 - 

 

      2. เกณฑ์การให้คะแนน 
                        นักเรียนมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด  6 ข้อ  =  ดีเยี่ยม   
                        นักเรียนมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด     5 ข้อ  =  ดีมาก 
                        นักเรียนมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด     4 ข้อ  =  ดี 
   นักเรียนมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด     3 ข้อ  =  ปานกลาง 
              นักเรียนมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด     2 ข้อ  =  ต้องปรับปรุง 
5.3 การสอบย่อย ร้อยละ 20   
 

  ตารางท่ี 9 เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ ร้อยละของคะแนนและสัปดาห์ท่ีด าเนินการสอบ 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะข้อสอบ คะแนน สัปดาห์ที่ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  พันธุกรรม 
 

- ปรนัย ( 20%) 
- อัตนัย  80%) 

8 6 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบนิเวศ 
 

- ปรนัย ( 20%) 
- อัตนัย  80%) 

2 9 

สอบกลางภาค 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม - อัตนัย  20%) 2 11 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ - ปรนัย ( 20%) 

- อัตนัย  80%) 
9 14 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ดวงดาวบนท้องฟูา - ปรนัย ( 20%) 
- อัตนัย  80%) 

5 17 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เทคโนโลยีอวกาศ - ปรนัย ( 20%) 
- อัตนัย  80%) 

4 19 

รวม  20  
 
หมายเหตุ : ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบและสัปดาห์ที่สอบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 

5.4 การสอบกลางภาค ร้อยละ 20     
ก าหนดการสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ ……… ธันวาคม 2560 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาท ี
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 ตารางท่ี 10 เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบย่อยและร้อยละของคะแนน  
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  พันธุกรรม 
 

อัตนัย (5 ข้อ 10 คะแนน) 
ปรนัย (9 ข้อ  3  คะแนน) 

13 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบนิเวศ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
- วัฏจักรสารในระบบนิเวศ 
- ประชากร 

อัตนัย (1 ข้อ 2 คะแนน) 
ปรนัย (6 ข้อ  2  คะแนน) 

4 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

อัตนัย (1 ข้อ 3 คะแนน) 
 

3 

รวม 
อัตนัย (7 ข้อ 15 คะแนน) 
ปรนัย (15 ข้อ 5 คะแนน) 

20 

 
5.5 การสอบปลายภาค ร้อยละ 20     
ก าหนดการสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ …………….มีนาคม 2560 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที  
 

ตารางท่ี 11 เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบย่อยและร้อยละของคะแนน 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อัตนัย (1 ข้อ 2 คะแนน) 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ 
 

อัตนัย ( 2 ข้อ 4  คะแนน) 
ปรนัย (10 ข้อ 5 คะแนน) 

9 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ดวงดาวบนท้องฟูา อัตนัย ( 1 ข้อ 2 คะแนน) 
ปรนัย (6 ข้อ  3 คะแนน) 

5 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เทคโนโลยีอวกาศ 
 

อัตนัย ( 1 ข้อ 2 คะแนน) 
ปรนัย (4 ข้อ  2 คะแนน) 

4 

รวม 
อัตนัย ( 5 ข้อ 10 คะแนน) 
ปรนัย (20 ข้อ 10 คะแนน) 

20 
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6.  เอกสารอ้างอิง 
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 
 หลักสูตรกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
 
7. แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. การส ารวจลักษณะทางพันธุกรรม - ส ารวจลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียนในชั้น

เรียน 
- เพ่ือจ าแนกลักษณะเด่น และลักษณะด้อย 

2. การสร้างแบบจ าลองโครโมโซม ดีเอ็นเอ - ศึกษาสไลด์ถาวร / สื่อมัลติมีเดีย  
- สร้างแบบจ าลองโครโมโซมโดยเลือกใช้วัสดุตาม
ความเหมาะสม 

3. กิจกรรมการโยนเหรียญ (ความน่าจะเป็น) - ท าการทดลองโยนเหรียญ 
- ศึกษาความน่าจะเป็น โอกาสการเข้าคู่ของยีน 

4. กิจกรรมส ารวจและจ าแนกความหลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถิ่นหรือในโรงเรียน  

- ศึกษาส ารวจ จ าแนกความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในท้องถิ่นหรือในโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
 

รายวิชา สังคมศึกษา 5    ส23101                    1.0 หน่วยกิต   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนที่ 1            ปีการศึกษา 2560       
อาจารย์ผู้สอน……………………………………………………………………………………………….   
 

      ****************************************************************************************** 
1.ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  ลักษณะทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  ที่มีผลต่อการ
เกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงประชากร  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมของทวีป
เหนือและอเมริกาใต ้                
 ศึกษาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  ป๎ญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  ความร่วมมือของกลุ่มประเทศใน
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ กับประเทศนอกภูมิภาคเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และ
ผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย   
 โดยกระบวนการสืบค้นข้อมูล  รวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์  สังเคราะห์  การอภิปราย  การ
แก้ป๎ญหา  การสรุปและน าเสนอข้อมูล 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล  พัฒนาการ
ของมนุษยชาติ  อธิบายและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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2.  ตัวช้ีวัด 
 ส5.1 ม 3/1 (1) ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ 
      ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ 
 ส5.1 ม 3/2 (2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกา 
                            เหนือและอเมริกาใต้ 
 ส5.2 ม 3/1 (3) วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทาง 
    ธรรมชาติและทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  
 ส5.2 ม 3/2 (4) ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ 
    และอเมริกาใต้ 
 ส5.2 ม 3/3 (5) ส ารวจ อภิปรายประเด็นป๎ญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในทวีปอเมริกาเหนือ 
    และอเมริกาใต้ 
   ส5.2 ม 3/4 (6) วิเคราะห์เหตุผลและผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมใน 
     ทวีปอเมริกาเหนือ  และอเมริกาใต้ที่ส่งผลต่อประเทศไทย 
 
รวมมาตรฐานและตัวชี้วัด 
  ส 5.1  ม.3/1  ม.3/2   
  ส 5.2  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4 
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สัป
ดา

ห์ 

คา
บท

ี่ 

 
หน่วยการเรียนรู้/ 
สาระการเรียนรู้ 

 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม/ภาระงาน 
สื่อการสอนแหล่ง

เรียนรู้ 

1 1 ปฐมนิเทศ 
1. ปฐมนิเทศ 
   1.1 ตัวชี้วัด 
   1.2 ลักษณะเนื้อหาวิชา 
   1.3 วิธีการเรียนการสอน 
   1.4 การวัดและการ
ประเมินผล 
   1.5 ทดสอบก่อนเรียน 

1. นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการวาง
แผนการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้รวมกับ
ครูผู้สอน 
2. นักเรียนมี
ความเข้าใจใน
โครงสร้าง
ขอบข่ายโดยรวม
ของเนื้อหาวิชา 
3. นักเรียนมี
ความเข้าใจ
ตรงกันเก่ียวกับ
กิจกรรมการเรียน
การสอน ตัวชี้วัด 
กฎเกณฑ์ในชั้น
เรียนเกณฑ์การ
วัดและ
ประเมินผล 

นักเรียนและครูร่วมกัน
ศึกษาแผนการเรียนรู้ฉบับ
ย่อรายวิชาสังคมศึกษา 5 
รหัสวิชา ส 23101 ร่วมกัน
ท าข้อตกลงเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนและ
การวัดผลประเมินผลร่วมกัน 

1. แผนการ
เรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชาสังคม
ศึกษา 5  
ส 23101  
2. สื่อน าเสนอ
ด้วยโปรแกรม 
Power Point 

2 -3 2 
 

3 – 4 
 

5 - 6 

- ประเภทของเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ 
- แนวทางการเลือกใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
- การน าเสนอข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ 

ส 5.1 ม 3/1 
 

กิจกรรม 
แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษา
ประเภทของเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์แนวทางการ
เลือกใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์การน าเสนอ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
ภาระงานรายงานการ
น าเสนอข้อมูลทาง 
ภูมิศาสตร์ 

- หนังสือเรียน 
- แผนที่/เว็บไซต์ 
- ตัวอย่าง
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ เช่น 
เข็มทิศ 
บารอมิเตอร์  
ฯลฯ 
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สัป

ดา
ห์ 

คา
บท

ี่ 
 

หน่วยการเรียนรู้/ 
สาระการเรียนรู้ 

 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม/ภาระงาน 
สื่อการสอนแหล่ง

เรียนรู้ 

4 -10 7 
 
 

8 – 9 
 
 

10–12 
 

13 
 

14–15 
 
 
 

16–17 
 
 

18  
 
 

19  
 
 
 

20 

- การน าเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
มาใช้ใน การศึกษาข้อมูลทวปี
อเมริกาเหนือ 
- ความเป็นมาของทวีปอเมริกา
เหนือ ที่ตั้ง ขนาด  และอาณา
เขตติดต่อ 
- ภูมิประเทศของทวีปอเมริกา
เหนือ 
- ป๎จจัยและภูมิอากาศของทวีป
อเมริกาเหนือ 
- ทรัพยากรธรรม 
ชาติในทวีปอเมริกาเหนือ- 
ลักษณะทางเศรษฐกิจในทวีป
อเมริกาเหนือ 
- ลักษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรมในทวปีอเมริกาเหนือ 
- ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมใน 
ทวีปอเมริกาเหนือ 
- การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในทวปีอเมริกาเหนือ 
- สาเหตุและผลกระทบต่อเนื่อง
จากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในทวปีอเมริกา 
เหนือ ที่มีผลต่อประเทศไทย 

ส5.1 ม 3/2 
ส5.2 ม 3/1 
ส5.2 ม 3/2 
ส5.2 ม 3/3 
ส5.2 ม 3/4 

กิจกรรม 
1. ให้นักเรียนใช้แผนทีส่รุป
เก่ียวกับที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต
ติดต่อ ภูมิประเทศ ป๎จจัยและ
ภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติ
ของทวีปอเมริกาเหนือ 
2. แบ่งกลุ่มศึกษาลักษณะทาง
เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของทวีปอเมริกา
เหนือ 
3. ชมวิดีทัศน์ปฏสิัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กบัสิ่งแวดล้อม
ในทวีปอเมริกาเหนือ 
4. อภิปรายระดมความคิด
เก่ียวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในทวปีอเมริกา
เหนือสาเหตุและผลกระทบ
ต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือ ที่มีผลต่อ
ประเทศไทยภาระงาน 
ปูายนิเทศ เร่ือง ลักษณะทาง
กายภาพ เศรษฐกิจและสงัคม
ของทวีปอเมริกาเหนือ 

- หนังสือเรียน 
- ลูกโลก 
- แผนที ่
- Google Earth 
- อินเตอร์เน็ต 
- ข่าว/บทความ 
- วีดีทัศน ์
- Power Point 
ฯลฯ 

10  สอบกลางภาค ส5.1 ส5.2   
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สัป
ดา

ห์ 

คา
บท

ี่ 

 
หน่วยการเรียนรู้/ 
สาระการเรียนรู้ 

 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม/ภาระงาน สื่อการสอนแหล่งเรียนรู้ 

11-17 21 
 
 

22–23 
 
 

24–26 
 

27 
 
 

28–29 
 

30–31 
 

32 
 

33 
 
 

34 

- การน าเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์มาใช้ในการศึกษา
ข้อมูลทวีปอเมริกาใต้ 
- ความเป็นมาของทวีป
อเมริกาใต้ ที่ตั้ง ขนาด  และ
อาณาเขตติดต่อ 
- ภูมิประเทศของทวีป
อเมริกาใต้ 
- ป๎จจัยและลักษณะ
ภูมิอากาศของทวีป  
อเมริกาใต้ 
- ทรัพยากรธรรมชาติใน
ทวีปอเมริกาใต้ 
- ลักษณะทางเศรษฐกิจใน
ทวีปอเมริกาใต้ 
- ลักษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรมในทวีปอเมริกาใต้ 
- ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาใต้ 
- การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกา
ใต ้
- สาเหตุและผลกระทบ
ต่อเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
ในทวีปอเมริกาใต้ ที่มีผลต่อ
ประเทศไทย 

ส5.1 ม 3/2 
ส5.2 ม 3/1 
ส5.2 ม 3/2 
ส5.2 ม 3/3 
ส5.2 ม 3/4 

กิจกรรม 
1. ให้นักเรียนใช้แผนที่
สรุปเกี่ยวกับที่ตั้ง 
ขนาด อาณาเขตติดต่อ 
ภูมิประเทศ ป๎จจัยและ
ภูมิอากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของทวีปอเมริกาใต้ 
2. แบ่งกลุ่มศึกษา
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม
ของทวีปอเมริกาใต้ 
3. ชมวิดีทัศน์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ในทวีปอเมริกาใต้ 
4. อภิปรายระดม
ความคิดเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาใต้สาเหตุและ
ผลกระทบต่อเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาใต้ ที่มีผลต่อ
ประเทศไทยภาระงาน 
ปูายนิเทศ เรื่อง 
ลักษณะทาง กายภาพ 
เศรษฐกิจและสังคม
ของ ทวีปอเมริกาใต้   

กิจกรรม 
1. ให้นักเรียนใช้แผนที่
สรุปเกีย่วกับท่ีตั้ง ขนาด 
อาณาเขตติดต่อ ภูมิ
ประเทศ ป๎จจัยและ
ภูมิอากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ทวีปอเมริกาใต้ 
2. แบ่งกลุ่มศึกษา
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมของ
ทวีปอเมริกาใต้ 
3. ชมวิดีทัศน์ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาใต้ 
4. อภิปรายระดม
ความคิดเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาใต้สาเหตุและ
ผลกระทบต่อเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาใต้ ที่มีผลต่อ
ประเทศไทยภาระงาน 
ปูายนิเทศ เรื่อง ลักษณะ
ทาง กายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมของ ทวีป
อเมริกาใต้   

 



 

แผนการจดัการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรยีนรู้ ฉบับย่อ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560|  - 126 - 

 

 

สัป
ดา

ห์ 

คา
บท

ี่ 

 
หน่วยการเรียนรู้/ 
สาระการเรียนรู้ 

 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม/ภาระงาน สื่อการสอนแหล่งเรียนรู้ 

17-20 
 

35–36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37- 38 
 

39–40 

- สาเหตุและลักษณะ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
ที่ส าคัญ  ผลกระทบที่เกิดจาก
ปรากฏการณ์ที่ส่งผลต่อโลก 
  - พายุ  น้ าท่วม / 
ปรากฏการณ์ 
เอลนีโญ่  , ลานีญ่า 
  - แผ่นดินไหว/ภูเขาไฟ
ระเบิด 
- สาเหตุและลักษณะ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
ที่ส าคัญ  ผลกระทบที่เกิดจาก
ปรากฏการณ์ที่ ส่งผลต่อโลก 
- ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
ภาวะโลกร้อน 
- แนวทางการแก้ไข/
มาตรการปูองกันการ 
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
ที่มีผลต่อทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้ ที่ส่งผล
กระทบต่อประเทศไทย 

ส5.2 ม 3/1 
ส5.2 ม 3/2 
ส5.2 ม 3/3 
ส5.2 ม ¾ 

กิจกรรม 
1. ศึกษาวิดีทัศน์สาเหตุ
และลักษณะ
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่ส าคัญ  
ผลกระทบที่เกิดจาก
ปรากฏการณ์ทีส่่งผล
ต่อโลก พร้อมอภิปราย
ผลกระทบที่ส่งผล
กระทบต่อประเทศไทย  
2. น าเสนอแนวทาง
การแก้ไข/มาตรการ
ปูองกันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อ
ทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ ที่ส่งผล
กระทบต่อประเทศไทย 
ภาระงาน 
วิเคราะห์บทความ/ข่าว
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้  
    - สาเหตุ 
    - ผลกระทบ 
    - แนวทางการแก้ไข 

- วีดีทัศน์ 
- ข่าว/บทความ 
- แผนที่ 
ฯลฯ 
 

20  สอบปลายภาค ส5.1 ส5.2   
 

 

 

 

 



 

แผนการจดัการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรยีนรู้ ฉบับย่อ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560|  - 127 - 

 

 

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
การสอนรายวิชาสังคมศึกษา 5  ส23101  ประจ าภาคเรยีนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  

 ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้ 
 

 
รายการประเมินผล หน่วยการเรียนรู้ 

ร้อยละของ
คะแนน 

ระหว่าง
ภาค 

1. รายงานการน าเสนอข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์ 

หน่วยที่ 1เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 5 

2. ปูายนิเทศ เรื่อง ลักษณะ
ทางกายภาพ เศรษฐกิจและ
สังคมของทวีปอเมริกาเหนือ 

หน่วยที่ 2 ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ 10 

3. ปูายนิเทศ เรื่อง ลักษณะ
ทางกายภาพ เศรษฐกิจและ
สังคมของทวีปอเมริกาใต้   

หน่วยที่ 3 ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ 10 

4. วิเคราะห์บทความ/ข่าว
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  
       - สาเหตุ 
       - ผลกระทบ 
       - แนวทางการแก้ไข 

หน่วยที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของโลก 5 

5. ใบงาน/แบบฝึกหัด/
แบบทดสอบย่อย 

หน่วยที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
หน่วยที่ 2 ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ 
หน่วยที่ 3 ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ 
หน่วยที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของโลก 

10 
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5. รายละเอียดรายการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนน 
 

1. รายงานการน าเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 5 คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
      - ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา         3  คะแนน 
      - ความสวยงาม/รูปแบบการน าเสนอ         2  คะแนน 

รวม            5  คะแนน 
 

2. ปูายนิเทศ เรื่องลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ  10  คะแนน 
     เกณฑ์การให้คะแนน 
  - ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา         5  คะแนน 
  - ความสวยงาม/ความน่าสนใจ                      3  คะแนน 
                     - ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอชิ้นงาน       2  คะแนน 
      รวม           10 คะแนน 

 

3. ปูายนิเทศ  เรื่องลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของทวีปอเมริกาใต้  10  คะแนน 
     เกณฑ์การให้คะแนน 
  - ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา         5  คะแนน 
  - ความสวยงาม/ความน่าสนใจ                      3  คะแนน 
                     - ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอชิ้นงาน       2  คะแนน 
      รวม           10 คะแนน 
 
6.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 

การสอนรายวิชา ส23101 สังคมศึกษา 5  ประจ าภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2560  
มีแผนการประเมินผลการเรียน  ดังนี้ 
  6.1  ประเมินจากงานหรือภาระงานที่มอบหมาย                  40 คะแนน 
  - งานก่อนสอบกลางภาค / งานหลังสอบกลางภาค         20/20 

6.2  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย  10 คะแนน 
6.3  ประเมินจากการสอบกลางภาค     20 คะแนน 
6.4  ประเมินจากการสอบปลายภาค     30 คะแนน 

            รวม           100 คะแนน 
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รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 
 

6.1 ประเมินจากงานหรือภาระงานที่มอบหมาย (40 คะแนน) 
  

 6.1.1 ประเมินจากงานหรือภาระงานที่มอบหมาย (ก่อนกลางภาค 20 คะแนน) 
 

รายการ 
วันที่ 

มอบหมาย 
ก าหนดส่ง 

เวลาที่ 
นักเรียน 
ควรใช ้

คะแนน 

1. รายงานการน าเสนอข้อมูลทาง 
   ภูมิศาสตร์ (หน่วยที่ 1 ) 

20-24 พ.ค. 3-7 มิ.ย.  3 สัปดาห์ 5 

2. ปูายนิเทศ เรื่อง ลักษณะทาง 
   กายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของ 
   ทวีปอเมริกาเหนือ (หน่วยที่ 2)  

10-14 มิ.ย. 22-26 ก.ค.  7 สัปดาห์ 10 

3. ใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ 20-24 พ.ค. 22-26 ก.ค.  10 สัปดาห์ 5 
รวม 20 

 

 6.1.2 ประเมินจากงานหรือภาระงานที่มอบหมาย (หลังกลางภาค 20 คะแนน) 
 

รายการ 
วันที่ 

มอบหมาย 
ก าหนดส่ง 

เวลาที่ 
นักเรียน 
ควรใช ้

คะแนน 

1. ปูายนิเทศ เรื่อง ลักษณะทาง 
   กายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของ  
   ทวีปอเมริกาใต้  (หน่วยที่ 3) 

29-2 ส.ค.  9-13 ก.ย.  7 สัปดาห์ 10 

2. วิเคราะห์บทความ/ข่าวเกี่ยวกับ 
    สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ 
   และอเมริกาใต้ (หน่วยที่ 4) 
       - สาเหตุ 
       - ผลกระทบ 
       - แนวทางการแก้ไข 

29-2 ส.ค.  9-13 ก.ย.  7 สัปดาห์ 5 

3. ใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
ย่อย 

29-2 ส.ค.  7-11 ต.ค.  10 สัปดาห์ 5 

รวม 20 
 
หมายเหตุ  *รูปแบบของงานตามดุลยพินิจของครูผู้สอน 
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6.2 การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน) 
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ส23101 สังคมศึกษา 5  
ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2560 ได้ก าหนดหัวข้อการประเมิน ดังแสดงในตารางข้างล่าง 
 

หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1.  มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     
2.  มีความภูมิใจในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย     
3.  มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ์มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ     
4.  มีวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต     
5.  มุ่งม่ันในการท างานและด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง     
6.  ใฝุเรียนใฝุรู้ รักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง     
7.  เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากการปฏิบัติทดลองจริง     
8.  เห็นคุณค่าและความส าคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น     
9.  มีจิตใจเปิดกว้าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของ 
    ตนเองได้ตามข้อมูลและหลักฐานใหม่ที่ได้รับ 

    

10. รักและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย     
รวม     

น ามาหาร ด้วย 4  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ   ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

9 – 10 4 (ดีมาก) 
7 – 8 3 (ดี) 
5 - 6 2 (พอใช้) 

ต่ ากว่า 5 1 (ปรับปรุง) 
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6.3  การประเมินการสอบกลางภาค  20 คะแนน 
      ก าหนดการสอบกลางภาคระหว่างวันที่  ______________   เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที  
เนื้อหาสาระการเรียนรู้และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคมีรายละเอียดดังนี้ 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่สอบ จ านวนข้อสอบ คะแนน 
- เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ 

ปรนัย จ านวน 40 ข้อ  
- เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  3 คะแนน 12 ข้อ 
- ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ 7 คะแนน 28 ข้อ 

10 

- เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ 
 

อัตนัย จ านวน 2 ข้อ 
1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 3 คะแนน 
2. ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ 7 คะแนน 
    - ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ 
      1 ข้อ 4  คะแนน 
    - สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ 1 ข้อ  3  คะแนน 

10 

รวม 20 
 

6.4 การประเมินการสอบปลายภาค 30 คะแนน 
 

หัวข้อ/เนื้อหาทักษะ จ านวนข้อสอบ คะแนน 
- ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ 
- การเปลี่ยนของโลก 

 ปรนัย จ านวน 40 ข้อ 
- ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ 12 คะแนน 24 ข้อ 
- การเปลี่ยนแปลงโลก 8 คะแนน 16 ข้อ 

20 

- ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ 
- การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

อัตนัย จ านวน 2 ข้อ 
1. ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ 7 คะแนน 
    -  ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต้ 1 ข้อ 4  คะแนน 
    -  สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ 1  ข้อ  3  คะแนน 
2. การเปลี่ยนของโลก 3 คะแนน 

10 

รวม 30 
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
 

รายวิชาสังคมศึกษา  6    ส 23104                     0.5 หน่วยกิต   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3                        ภาคเรียนที่  2     ปีการศึกษา 2560                            
 

อาจารย์ผู้สอน.........................................................              
          

*************************************************************************************** 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
    ศึกษาความแตกต่างของการกระท าความผิดทางอาญาและทางแพ่ง ความหมาย ความส าคัญของสิทธิ
มนุษยชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและรู้จักเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม  
 ศึกษาระบอบการปกครองแบบต่างๆ ในป๎จจุบัน เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศ
อ่ืนๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญฉบับป๎จจุบันในมาตราต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐประเด็นป๎ญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศและป๎จจัยของความขัดแย้งในประเทศ 

   โดยใช้กระบวนการ การสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
สรุป การน าเสนอ  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องความผิดทางอาญาและทางแพ่ง สิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอ่ืนๆ  รัฐธรรมนูญฉบับป๎จจุบัน เสนอ
แนวความคิดในการลดความขัดแย้งภายในประเทศ   มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย ตลอดจน
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข 
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2.  ตัวช้ีวัด 
 1. อธิบายความแตกต่างของการกระท าความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง ( ส 2.1  ม.3/1) 
 2. มีส่วนร่วมในการปกปูองคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน   ( ส 2.1  ม.3/2) 
 3. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม ( ส 2.1  ม.3/3) 
 4. อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆที่ใช้ในยุคป๎จจุบัน ( ส 2.2 ม.3/1 ) 
              5. วิเคราะห์เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอ่ืนๆ  ที่มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ( ส 2.2 ม.3/2 ) 
              6. วิเคราะห์ป๎จจัยที่ก่อให้เกิดป๎ญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง               
( ส 2.1 ม.3/4) 
 7. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับป๎จจุบันในมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม และ
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ( ส 2.2 ม.3/3 ) 
  8. วิเคราะห์ประเด็น ป๎ญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอแนว
ทางแก้ไข ( ส 2.2 ม.3/4 ) 
 9.  เสนอแนวคิดในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก  ( ส 2.1 ม.3/5) 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด 

     ส 2.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3   ม.3/4  ม.3/5   
  ส 2.2  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4
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3. ก าหนดการสอน ภาระงานและตัวชี้วัด 

 

 

 

สัปดาห์
ที ่

คาบที ่
หน่วยการเรียนรู้/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด 
กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งการเรียนรู้ 

1 1 1. ปฐมนิเทศ 
   1.1 ตัวชีว้ัด 
   1.2 ลักษณะเนื้อหาวิชา 
   1.3 วิธีการเรียนการสอน 
   1.4 การวัดและการ
ประเมินผล 
   1.5 ทดสอบก่อนเรียน 

1. นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการวาง
แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
รวมกับครูผู้สอน 
2. นักเรียนมีความ
เข้าใจในโครงสร้าง
ขอบข่ายโดยรวม
ของเนื้อหาวิชา 
3. นักเรียนมีความ
เข้าใจตรงกัน
เกี่ยวกับกิจกรรม
การเรียนการสอน 
ตัวชี้วัด กฎเกณฑ์
ในชั้นเรียน เกณฑ์
การวัดและ
ประเมินผล 

นักเรียนและครูร่วมกันศึกษา
แผนการเรียนรู้ฉบับย่อรายวิชา
สังคมศึกษา 6 รหัสวิชา  
ส 23104 ร่วมกันท าข้อตกลง
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดผลประเมินผล
ร่วมกัน 

1. แผนการเรียนรู้
ฉบับย่อรายวิชา
สังคมศึกษา 6  
ส 23104 
2. สื่อน าเสนอด้วย
โปรแกรม Power 
Point 

2-4 1–2 
3–4 

- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
- กฎหมายอาญา 
- ความแตกต่างของการ
กระท าความผิดทาง
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
และ กฎหมายอาญา 

ส 2.1 
ม. 3/1 

กิจกรรม 
1. ศึกษาข่าวในชีวิตประจ าวันที่
เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์กฎหมายอาญา 
2.อภิปรายความแตกต่างของ
การกระท าความผิดทาง
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ 
กฎหมายอาญาภาระงาน 
น าเสนอ เรื่องกฎหมายแพ่งและ
อาญา  เช่น  ข่าว  บทบาท
สมมุติ  แผ่นพับ 

- หนังสือ
แบบเรียน 
- ข่าว 
- บทความ 
- วีดีทัศน์ 
- หนังสือพิมพ์ 
- ใบงาน 
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สัปดาห์
ที ่

คาบที ่
หน่วยการเรียนรู้/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด 
กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งการเรียนรู้ 

5-7 5 
 
 
 
 

6-7 

- สิทธิมนุษยชน ป๎ญหาสิทธิ
มนุษยชนและ  
การมีส่วนร่วมในการปกปูอง
คุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิ
มนุษยชน    
- องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน 

ส 2.1 
ม. 3/2 

กิจกรรม 
1. ชมวีดิทัศน์/ข่าวเกี่ยวกับป๎ญหา
สิทธิมนุษยชน และร่วมกันอภิปราย
สาเหตุของป๎ญหา 
2. นักเรียนระดมความคิดเกี่ยวกับการ
หาแนวทางในการปกปูองคุ้มครอง
ผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน    
3. มอบหมายงานให้นักเรียนศึกษา
งานองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนพร้อม
น าเสนอ 
ภาระงานน าเสนอ เรื่องสิทธิมนุษยชน
และองค์กรที่เก่ียวข้อง เช่น  บทบาท
สมมุติ วีดีทัศน์ 

- ภาพข่าว 
- วีดีทัศน์ 
- หนังสือพิมพ์ 
- หนังสือเรียน 
- ใบงาน 

8-10 8 
 
 
 
9 
 

10 
 

- ความส าคัญของวัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมสากล  
ความส าคัญของภูมิป๎ญญา
ไทย 
- การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิป๎ญญาไทย 
- การเลือกรับวัฒนธรรม
สากลกับการด าเนินชีวิตใน
สังคมไทย 

ส 2.1 
ม.3/3 

กิจกรรม 
1. ครูน าภาพวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากลให้นักเรียนระดม
สมองในเรื่องความส าคัญของ
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล   
2.ครูตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่นมาให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวความส าคัญของ 
ภูมิป๎ญญาไทย 
3. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแนว
ทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
แนวทางในการเลือกรับวัฒนธรรม
สากลกับการด าเนินชีวิตในสังคมไทย 
ภาระงานน าเสนอเรื่องวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมสากล  เช่น 
Powerpoint  ทอล์คโชว์  
สถานการณ์จ าลอง ฯลฯ 

- รูปภาพ 
- ข่าว 
- บทความ 
- วีดีทัศน์ 
- หนังสือเรียน 
- การสาธิต 
- สถานการณ์
จ าลอง 
- ใบงาน 

  สอบกลางภาค ส 2.1  ม.3/1 
ม.3/2 ม.3/3 
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สัปดาห์
ที ่

คาบที ่
หน่วยการเรียนรู้/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด 
กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งการเรียนรู้ 

11-15 11 
12–13 
14–15 

- สถาบันในสังคมไทย 
- ความขัดแย้งในสังคมไทย 
- สังคมไทยในป๎จจุบันและ
สังคมโลก 

ส 2.1 
ม. 3/4 
ม. 3/5 

กิจกรรม 
1. ให้นักเรียนศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ
สถาบนัในสังคมไทย และร่วมกัน
อภิปรายความส าคัญของสถาบนัต่าง ๆ 
2. ศึกษาภาพข่าวเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งในสังคมไทย และร่วมกัน
อภิปรายหาแนวทางการแก้ไขความ
ขัดแย้งในสังคมไทยและมอบหมาย
งานวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งในสังคมไทยพร้อมทั้งเสนอ
แนวคิดใน 
การลดความขัดแย้ง   
3. แบ่งกลุ่มสร้างแผนผังความคิด
เกี่ยวกับสังคมไทยในป๎จจุบันสังคม
โลก พร้อมทั้งน าเสนอภาระงาน 
น าเสนอป๎ญหาสังคมไทยป๎จจุบัน
วิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับความขัดแย้งใน
สังคมไทยพร้อมทั้งเสนอแนวคิดใน
การลดความขัดแย้ง   

-หนังสือแบบเรียน 
- ภาพข่าว 
- หนังสือพิมพ์ 
- วีดีทัศน์ 
- สถานการณ์
ตัวอย่าง 

16-20 16 
17-18 

 
 

19–20 
 
 

- การปกครองในยุคป๎จจุบัน 
- การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศ
ไทย 
- รัฐธรรมนูญฉบับป๎จจุบัน 
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การมี
ส่วนร่วม  และการ
ตรวจสอบอ านาจรัฐ 

ส 2.2 
ม. 3/1 
ม. 3/2 
ม. 3/3 
ม. 3/4 

กิจกรรม 
1. ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า เร่ือง 
การเมืองการปกครองในยุคป๎จจุบัน
พร้อมน าเสนอ 
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนร่วมกันระดมความ
คิดเห็นถึงความส าคัญเก่ียวกับการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตยใน
ประเทศไทย พร้อมทั้งระบุข้อดี ข้อเสีย
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

- คู่มือรัฐธรรมนูญ 
- วีดีทัศน์ 
- อินเทอร์เน็ต 
- รูปภาพ 
- หนังสือเรียน 
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สัปดาห์
ที ่

คาบที ่
หน่วยการเรียนรู้/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด 
กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งการเรียนรู้ 

    3. ศึกษาคู่มือรัฐธรรมนูญฉบับปจ๎จุบัน 
เก่ียวกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม  
และการตรวจสอบอ านาจรัฐ  
ภาระงานรายงาน เร่ืองการเมืองการ
ปกครองในยุคป๎จจุบนัพร้อมน าเสนอ 

 

  สอบปลายภาค ส 2.1  
ม. 3/3  
ม. 3/4  
ม. 3/5 
ส 2.2   
ม. 3/1          
ม. 3/2   
ม. 3/3 
ม. 3/4 
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
การสอนรายวิชาสังคมศึกษา 6  ส23104  ประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560   
ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้ 
 

 รายการประเมินผล หน่วยการเรียนรู้ ร้อยละของคะแนน 

ระหว่าง
ภาค 

น าเสนอ เรื่องกฎหมายแพ่งและอาญา  เช่น  ข่าว  
บทบาทสมมุติ  แผ่นพับ 

หน่วยที่ 1 
กฎหมายแพ่งและอาญา 

10 

น าเสนอ เรื่องสิทธิมนุษยชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง เช่น  บทบาทสมมุติ  วีดีทัศน์ 

หน่วยที่ 2 
สิทธิมนุษยชน 

5 

น าเสนอเรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล  
เช่น  Powerpoint  ทอล์คโชว์  สถานการณ์
จ าลอง ฯลฯ 

หน่วยที่ 3 
วัฒนธรรมไทยและ 
วัฒนธรรมสากล 

5 

น าเสนอป๎ญหาสังคมไทยป๎จจุบันวิเคราะห์ข่าว
เกี่ยวกับความขัดแย้งในสังคมไทยพร้อมทั้งเสนอ
แนวคิดในการลดความขัดแย้ง   

หน่วยที่ 4 
สังคมไทย 

15 

รายงาน เรื่องการเมืองการปกครองในยุคป๎จจุบัน
พร้อมน าเสนอ 

หน่วยที่ 5 
การเมืองการปกครอง 

ในยุคป๎จจุบัน 
15 

 

5. รายละเอียดรายการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนน 
 1. น าเสนอ เรื่องกฎหมายแพ่งและอาญา  เช่น  ข่าว  บทบาทสมมุติ  แผ่นพับ ฯลฯ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  - ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา           5  คะแนน 
  - ความสวยงาม/ความน่าสนใจ                        3  คะแนน 
                     - ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอชิ้นงาน         2  คะแนน 
       รวม              10  คะแนน 
 

 2. น าเสนอ เรื่องสิทธิมนุษยชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น  บทบาทสมมุติ  วีดีทัศน์  
เกณฑ์การให้คะแนน 
  - ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา           3  คะแนน 
  - ความสวยงาม/ความน่าสนใจ                        2  คะแนน 
       รวม                5  คะแนน 
 

 3. น าเสนอเรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล  เช่น  Powerpoint  ทอล์คโชว์  สถานการณ์
จ าลอง ฯลฯ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  - ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา                    3  คะแนน 
  - ความสวยงาม/ความน่าสนใจ                        2  คะแนน 
       รวม               5  คะแนน 
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 4. น าเสนอปัญหาสังคมไทยปัจจุบันวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับความขัดแย้งในสังคมไทยพร้อมทั้งเสนอ
แนวคิดในการลดความขัดแย้ง  
เกณฑ์การให้คะแนน 
  - ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา           8  คะแนน 
  - ความสวยงาม/ความน่าสนใจ                        4  คะแนน 
                     - การให้เหตุผล      3  คะแนน 
       รวม              15  คะแนน 
 
 5. รายงาน เรื่องการเมืองการปกครองในยุคปัจจุบันพร้อมน าเสนอ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  - ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา           8  คะแนน 
  - องค์ประกอบรูปเล่ม     4  คะแนน 
                     - การน าเสนอ      3  คะแนน 
       รวม              15  คะแนน 
 
 6.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 การสอนรายวิชา ส 23104  สังคมศึกษา 6  ประจ าภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560   
มีแผนการประเมินผลการเรียน  ดังนี้ 
  6.1  ประเมินจากงานหรือภาระงานที่มอบหมาย                  50 คะแนน 
  - งานก่อนสอบกลางภาค / งานหลังสอบกลางภาค         20/30 

6.2  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย  10 คะแนน 
6.3  ประเมินจากการสอบกลางภาค     20 คะแนน 
6.4  ประเมินจากการสอบปลายภาค     20 คะแนน 

           รวม                      100 คะแนน 
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รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 
 

6.1 ประเมินจากงานหรือภาระงานที่มอบหมาย (50 คะแนน) 
 

 6.1.1 ประเมินจากงานหรือภาระงานที่มอบหมาย (ก่อนกลางภาค 20 คะแนน) 
 

รายการ 
วันที่ 

มอบหมาย 
ก าหนดส่ง 

เวลาที่ 
นักเรียน 
ควรใช ้

คะแนน 

น าเสนอ เรื่องกฎหมายแพ่งและอาญา  
เช่น  ข่าว  บทบาทสมมุติ  แผ่นพับ 

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 2 สัปดาห์ 10 

น าเสนอ เรื่องสิทธิมนุษยชนและ
องค์กรที่เก่ียวข้อง เช่น  บทบาทสมมุติ  
วีดีทัศน์ 

สัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์ที่ 7 3 สัปดาห์ 5 

น า เสนอเรื่ องวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากล  เช่น  Powerpoint  
ทอล์คโชว์  สถานการณ์จ าลอง ฯลฯ 

สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์ที่ 11 3 สัปดาห์ 5 

รวม 20 
  

 6.1.2 ประเมินจากงานหรือภาระงานที่มอบหมาย (หลังกลางภาค 30 คะแนน) 
 

รายการ 
วันที่ 

มอบหมาย 
ก าหนดส่ง 

เวลาที่ 
นักเรียน 
ควรใช ้

คะแนน 

น าเสนอป๎ญหาสังคมไทยป๎จจุบัน
วิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับความขัดแย้งใน
สังคมไทยพร้อมทั้งเสนอแนวคิดในการ
ลดความขัดแย้ง   

สัปดาห์ที่ 13 สัปดาห์ที่ 15 2 สัปดาห์ 15 

รายงาน เรื่องการเมืองการปกครองใน
ยุคป๎จจุบันพร้อมน าเสนอ 

สัปดาห์ที่ 16 สัปดาห์ที่ 19 4 สัปดาห์ 15 

รวม 30 
 
           หมายเหตุ  *รูปแบบของงานตามดุลพินิจของครูผู้สอน 
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6.2 การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย (10 คะแนน) 

การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ส 23104  สังคมศึกษา 6   
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ได้ก าหนดหัวข้อการประเมิน ดังแสดงในตารางข้างล่าง 
 

หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1.  มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     
2.  มีความภูมิใจในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย     
3.  มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ์มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ     
4.  มีวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต     
5.  มุ่งม่ันในการท างานและด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง     
6.  ใฝุเรียนใฝุรู้ รักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง     
7.  เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากการปฏิบัติทดลองจริง     
8.  เห็นคุณค่าและความส าคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น     
9.  มีจิตใจเปิดกว้าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของ 
    ตนเองได้ตามข้อมูลและหลักฐานใหม่ที่ได้รับ 

    

10. รักและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย     
รวม     

น ามาหาร ด้วย 4  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ   ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

9 – 10 4 (ดีมาก) 
7 – 8 3 (ดี) 
5 - 6 2 (พอใช้) 

ต่ ากว่า 5 1 (ปรับปรุง) 
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6.3  การประเมินการสอบกลางภาค  20 คะแนน 
 

      ก าหนดการสอบกลางภาคระหว่างวันที่  ..................................  เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที  
เนื้อหาสาระการเรียนรู้และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคมีรายละเอียดดังนี้ 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่สอบ จ านวนข้อสอบ คะแนน 
- กฎหมายแพ่งและอาญา 
- สิทธิมนุษยชน 
- วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล 

ปรนัย จ านวน 30 ข้อ  
- กฎหมายแพ่งและอาญา 14 ข้อ  
- สิทธิมนุษยชน 8 ข้อ  
- วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล 8 ข้อ  

10 

- กฎหมายแพ่งและอาญา 
- สิทธิมนุษยชน 
- วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล 

อัตนัย จ านวน  3  ข้อ 
- กฎหมายแพ่งและอาญา 1 ข้อ  4 คะแนน 
- สิทธิมนุษยชน 1 ข้อ 3 คะแนน 
- วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล 1 ข้อ 
  3 คะแนน 

10 

รวม 20 
 
6.4 การประเมินการสอบปลายภาค 20 คะแนน 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่สอบ จ านวนข้อสอบ คะแนน 
- สังคมไทย 
- การเมืองการปกครองในยุคป๎จจุบัน 
 

 ปรนัย จ านวน 30 ข้อ 
- สังคมไทย 12 ข้อ 
- การเมืองการปกครองในยุคป๎จจุบัน 18 ข้อ 

10 

- สังคมไทย 
- การเมืองการปกครองในยุคป๎จจุบัน 

อัตนัย จ านวน 3 ข้อ 
1. สังคมไทย 1 ข้อ  4  คะแนน 
2. การเมืองการปกครองในยุคป๎จจุบัน 2 ข้อ 
  6 คะแนน 

10 

รวม 20 
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
 

รายวิชาสังคมศึกษา  ส 23105     สังคมศึกษา 7                 0.5 หน่วยกิต   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3       ภาคเรียนที่  2      ปีการศึกษา 2560          
 

อาจารย์ผู้สอน……………………………………………………………………..      
         

******************************************************************************* 
1.ค าอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาหลักธรรมอริยสัจ 4 และน าไปใช้ในการแก้ป๎ญหาและการพัฒนาคน สังคม 
 ศึกษาป๎ญหาความขัดแย้งและการแก้ป๎ญหาในสังคม  การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อสังคมและเศรษฐกิจ ป๎ญหาสิ่งแวดล้อมกับความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับคนและสังคม 
 ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญในสังคมไทย เห็นความส าคัญของความเป็นไทย และเห็นคุณค่าการน าวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา 
 ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ กลไกราคา เงินเฟูอ เงินฝืดตลอดจนการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม และวิธีการสัมมนาและน าเสนอองค์ความรู้ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์
ประเด็นเหตุการณ์ต่างๆ เกิดความคิดรวบยอดที่สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและสังคมได้ 
 
2.ตัวช้ีวัด 
 1. วิเคราะห์ธรรมคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามท่ีก าหนดเห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ป๎ญหาของชุมชนและสังคม 
 2. วิเคราะห์ป๎จจัยที่ก่อให้เกิดป๎ญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง 
          3. วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของโลกที่ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยวิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิ ธีการทาง
ประวัติศาสตร์อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟูอและเงินฝืด 
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3.โครงสร้างรายวิชา ส23105 สังคมศึกษา 7 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

หมาย
เหตุ 

1 คุณธรรมกับการ
พัฒนาชีวิต 

-วิเคราะห์ธรรมคุณ
และข้อธรรมส าคัญ
ในกรอบอริยสัจ 4 
หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

- กรณีตัวอย่างการ
น าอริยสัจ 4 แก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
ตนและสังคม 

ส 1.1  

1. วิเคราะห์ธรรมคุณและ
ข้อธรรมส าคัญในกรอบ
อริยสัจ 4 หรือหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามท่ีก าหนดเห็นคุณค่า
และน าไปพัฒนาแก้ป๎ญหา
ของชุมชนและสังคม 

การใช้กระบวนการกลุ่ม วิธีการ
สัมมนาและน าเสนอองค์ความรู้
เรื่อง ธรรมคุณและข้อธรรมส าคัญ
ในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด
เห็นคุณคา่และน าไปพัฒนาแก้ปญ๎หา
ของชุมชนและสังคม 

4  

2 เหตุการณ์การความ
ขัดแย้งและแนว
ทางการแก้ไข 

  

ส 2.1 

2. วิเคราะห์ป๎จจัยที่
ก่อให้เกิดป๎ญหาความ
ขัดแย้งในประเทศ และ
เสนอแนวคิดในการลด
ความขัดแย้ง 

การใช้กระบวนการกลุ่ม วิธีการ
สัมมนาและน าเสนอองค์ความรู้กา
วิเคราะห์ป๎จจัยที่ก่อให้เกิดป๎ญหา
ความขัดแย้งในประเทศ และการ
เสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง 

3  

3 ปัญหาสิ่งแวดล้อม ส 5.2  

3. วิเคราะห์สาเหตุและ
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ของโลกท่ีส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทย 

การใช้กระบวนการกลุ่ม วิธีการ
สัมมนาและน าเสนอองค์ความรู้
วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ของโลกในด้านต่างๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อประเทศไทย 

3  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

หมาย
เหตุ 

4 เหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ไทย 

ส 4.1  

4.วิเคราะห์
เรื่องราว
เหตุการณ์ส าคัญ
ทาง
ประวัติศาสตร์ได้
อย่างมีเหตุผล
ตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

การใช้กระบวนการกลุ่ม วิธีการสัมมนา
และน าเสนอองค์ความรู้วิเคราะห์
เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตาม
วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

3  

5 ภาวะเงินเฟูอและเงิน
ฝืด 

ส 3.1  

5.อภิปราย
ผลกระทบทีเ่กิด
จากภาวะเงินเฟูอ
และเงินฝืด 

การใช้กระบวนการกลุ่ม วิธีการสัมมนา
และน าเสนอองค์ความรู้อภิปราย
ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟูอและ
เงินฝืด 

3  

6 สัมมนา 1-5 จัดสัมมนาระดับชั้น 4  

รวม 20  
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4.ก าหนดการสอนภาระงานและตัวชี้วัด 

สัปดาห์
ที ่

คาบ
ที ่

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
วิธีการสอน/กิจกรรมงาน
หรือการบ้านที่มอบหมาย 

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้ 

1 
 

1 ปฐมนิเทศ 
- ตัวชี้วัด 
-ลักษณะเนื้อหาวิชา 
-วิธีการเรียนการสอน
โดยการกระบวนการ
กลุ่ม วิธีการสัมมนา
และน าเสนอองค์
ความรู้ 
-การวัดผลและการ
ประเมินผล 

 -ชี้แจง 
- ตัวชี้วัด 
-ลักษณะเนื้อหาวิชา 
-วิธีการเรียนการสอนโดย
การกระบวนการกลุ่ม 
วิธีการสัมมนาและน าเสนอ
องค์ความรู้ 
-การวัดผลและการ
ประเมินผล 
- แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 5 
กลุ่ม 

แผนการสอน
ฉบับย่อ 
 

2 
 

2 การสัมมนา ความหมาย 
ความส าคัญ  วธิีการ
สัมมนา และประโยชน์
ของการสัมมนา 

 -นักเรียนศึกษาวิธีการสอน
แบบสัมมนาจากวีดีทัศน์และ
เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
- แบ่งกลุ่มนักเรียนเปน็ 5 
กลุ่มศึกษาเร่ือง 
  1. คุณธรรมกับการพัฒนา
ชีวิต 
   2.เหตุการณ์การความ
ขัดแย้งและแนวทางการแก้ไข 
  3.ป๎ญหาสิ่งแวดล้อม 
  4.เหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ไทย 
  5.ภาวะเงนิเฟูอและเงินฝดื 

-วีดีทัศน์การ
เรียนแบบ
สัมมนา 
-เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรู ้

3 
 

3 หน่วยที่ 1 คุณธรรมกับ
การพัฒนาชีวิต 
 

ส 1.1  
1. วิเคราะห์ธรรมคุณ
และข้อธรรมส าคัญใน
กรอบอริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนดเห็นคุณค่า
และน าไปพัฒนา
แก้ป๎ญหาของชุมชนและ
สังคม 

-ทบทวนความรู้เรื่อง
หลักธรรมอริยสัจ4 /
คุณธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือ 
-ครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้
เรื่องหลักธรรมอริยสัจ4 /
คุณธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือเพ่ือการน าคุณธรรมมาใช้
แก้ป๎ญหาของตนและสังคม 

-เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรู้ 
-ห้องสมุด 
-อินเตอร์เน็ต 
-หนังสืออ่าน
ประกอบ 
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สัปดาห์
ที ่

คาบ
ที ่

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
วิธีการสอน/กิจกรรมงาน
หรือการบ้านที่มอบหมาย 

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้ 

4 
 

4 หน่วยที่ 1 คุณธรรมกับ
การพัฒนาชีวิต 
 

ส 1.1  
1. วิเคราะห์ธรรมคุณ
และข้อธรรมส าคัญใน
กรอบอริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่ก าหนด
เห็นคุณค่าและน าไป
พัฒนาแก้ป๎ญหาของ
ชุมชนและสังคม 

-กลุ่มท่ีได้รับมอบหมายการ
สัมมนาเรื่องคุณธรรมกับการ
พัฒนาชีวิต น าเสนอผลงาน
และแลกเปลี่ยนความรู้กับ
สมาชิกในห้องเรียน 
 

-รูปแบบการ
น าเสนอ เช่น 
powerpoint/
VDO 
-รูปเล่ม
รายงาน 

5 5 หน่วยที่ 1 คุณธรรมกับ
การพัฒนาชีวิต 
 

ส 1.1  
1. วิเคราะห์ธรรมคุณ
และข้อธรรมส าคัญใน
กรอบอริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่ก าหนด
เห็นคุณค่าและน าไป
พัฒนาแก้ป๎ญหาของ
ชุมชนและสังคม 

-นักเรียนและครูร่วมกันสรุป
ในประเด็นที่ส าคัญ 
-ท าแบบทดสอบเรื่อง
คุณธรรมกับการพัฒนาชีวิต 

-แบบทดสอบ 

6 6    หน่วยที่ 2  
เหตุการณ์การความ
ขัดแย้งและแนว
ทางการแก้ไข 

ส 2.1 
2. วิเคราะห์ป๎จจัยที่
ก่อให้เกิดป๎ญหาความ
ขัดแย้งในประเทศ และ
เสนอแนวคิดในการลด
ความขัดแย้ง 

-ทบทวนความรู้เรื่อง
เหตุการณ์การความขัดแย้ง
และแนวทางการแก้ไข 
-ครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปราย เหตุการณ์การ
ความขัดแย้งและแนว
ทางการแก้ไข 

-เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรู้ 
-ห้องสมุด 
-อินเตอร์เน็ต 
-หนังสืออ่าน
ประกอบ 

7 7 หน่วยที่ 2  เหตุการณ์
การความขัดแย้งและ
แนวทางการแก้ไข 

ส 2.1 
2. วิเคราะห์ป๎จจัยที่
ก่อให้เกิดป๎ญหาความ
ขัดแย้งในประเทศ และ
เสนอแนวคิดในการลด
ความขัดแย้ง 

-กลุ่มท่ีได้รับมอบหมายการ
สัมมนาเรื่องเหตุการณ์การ
ความขัดแย้งและแนว
ทางการแก้ไขน าเสนอ
ผลงานและแลกเปลี่ยน
ความรู้กับสมาชิกใน
ห้องเรียน 
 

-รูปแบบการ
น าเสนอ เช่น 
powerpoint/
VDO 
-รูปเล่ม
รายงาน 
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สัปดาห์
ที ่

คาบ
ที ่

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด วิธีการสอน/กิจกรรมงาน
หรือการบ้านที่มอบหมาย 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

8 8  หน่วยที่ 2  
เหตุการณ์การความ
ขัดแย้งและแนว
ทางการแก้ไข 

ส 2.1 
2. วิเคราะห์ป๎จจัยที่
ก่อให้เกิดป๎ญหาความ
ขัดแย้งในประเทศ และ
เสนอแนวคิดในการลด
ความขัดแย้ง 

-นักเรียนและครูร่วมกัน
สรุปในประเด็นที่ส าคัญ 
-ท าแบบทดสอบเรื่อง
เหตุการณ์การความ
ขัดแย้งและแนวทางการ
แก้ไข 

-แบบทดสอบ 

9 9 หน่วยที่ 3  ป๎ญหา
สิ่งแวดล้อม 

ส 5.2  
3. วิเคราะห์สาเหตุและ
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมของโลกท่ี
ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทย 

-ทบทวนความรู้เรื่อง
ป๎ญหาสิ่งแวดล้อม 
-ครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปราย เหตุการณ์การ
ความขัดแย้งและแนว
ทางการแก้ไข 

-เอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ 
-ห้องสมุด 
-อินเตอร์เน็ต 
-หนังสืออ่าน
ประกอบ 

10 10 หน่วยที่ 3  ป๎ญหา
สิ่งแวดล้อม 

ส 5.2  
3. วิเคราะห์สาเหตุและ
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมของโลกท่ี
ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทย 

-กลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย
การสัมมนาเรื่องป๎ญหา
สิ่งแวดล้อมน าเสนอ
ผลงานและแลกเปลี่ยน
ความรู้กับสมาชิกใน
ห้องเรียน 
 

-รูปแบบการ
น าเสนอ เช่น 
powerpoint/VDO 
-รูปเล่มรายงาน 

11 11 หน่วยที่ 3  ป๎ญหา
สิ่งแวดล้อม 

ส 5.2  
3. วิเคราะห์สาเหตุและ
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมของโลกท่ี
ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทย 

-นักเรียนและครูร่วมกัน
สรุปในประเด็นที่ส าคัญ 
-ท าแบบทดสอบเรื่อง
ป๎ญหาสิ่งแวดล้อม 

-แบบทดสอบ 

12 12 หน่วยที่ 4  เหตุการณ์
ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ไทย 

ส 4.1  
4.วิเคราะห์เรื่องราว
เหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่างมี
เหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
 

-ทบทวนความรู้เรื่อง
เหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ไทย 
-ครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปราย เหตุการณ์ส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ไทย 

-เอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ 
-ห้องสมุด 
-อินเตอร์เน็ต 
-หนังสืออ่าน
ประกอบ 



 
 

แผนการจดัการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรยีนรู้ ฉบับย่อ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560|  149 

 

สัปดาห์
ที ่

คาบที่ สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
วิธีการสอน/กิจกรรมงาน
หรือการบ้านที่มอบหมาย 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

13 13 หน่วยที่ 4  
เหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ไทย 

ส 4.1  
4.วิเคราะห์เรื่องราว
เหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่าง
มีเหตุผลตามวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 

-กลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย
การสัมมนาเรื่องเหตุการณ์
ส าคัญทางประวัติศาสตร์
ไทยน าเสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับ
สมาชิกในห้องเรียน 

-รูปแบบการ
น าเสนอ เช่น 
powerpoint/VDO 
-รูปเล่มรายงาน 

14 14 หน่วยที่ 4  
เหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ไทย 

ส 4.1  
4.วิเคราะห์เรื่องราว
เหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่าง
มีเหตุผลตามวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 

-นักเรียนและครูร่วมกัน
สรุปในประเด็นที่ส าคัญ 
-ท าแบบทดสอบเรื่อง
เหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ไทย 

-แบบทดสอบ 

15 15 หน่วยที่ 5 ภาวะเงิน
เฟูอและเงินฝืด 

ส 3.1  
5.อภิปรายผลกระทบที่
เกิดจากภาวะเงินเฟูอ
และเงินฝืด 
 

-ทบทวนความรู้เรื่องภาวะ
เงินเฟูอและเงินฝืด 
-ครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปราย ภาวะเงินเฟูอ
และเงินฝืด 

 

16 16 หน่วยที่ 5 ภาวะเงิน
เฟูอและเงินฝืด 

ส 3.1  
5.อภิปรายผลกระทบที่
เกิดจากภาวะเงินเฟูอ
และเงินฝืด 
 

-กลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย
การสัมมนาเรื่องภาวะเงิน
เฟูอและเงินฝืดน าเสนอ
ผลงานและแลกเปลี่ยน
ความรู้กับสมาชิกใน
ห้องเรียน 

-รูปแบบการ
น าเสนอ เช่น 
powerpoint/VDO 
-รูปเล่มรายงาน 

17 17 หน่วยที่ 5 ภาวะเงิน
เฟูอและเงินฝืด 

ส 3.1  
5.อภิปรายผลกระทบที่
เกิดจากภาวะเงินเฟูอ
และเงินฝืด 

-นักเรียนและครูร่วมกัน
สรุปในประเด็นที่ส าคัญ 
-ท าแบบทดสอบเรื่องภาวะ
เงินเฟูอและเงินฝืด 

-แบบทดสอบ 

18 18-20 จัดสัมมนาระดับชั้น ตัวช้ีวัดที่ 1-5 เชิญวิทยากรร่วมสัมมนา
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ในประเด็นเรื่องที่
น่าสนใจในสังคม 

-ข่าว 
-วิทยากร ฯลฯ 
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4.แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 

การสอนรายวิชาสังคมศึกษา 7  ส23105  ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  
ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้ 
 

 
รายการประเมินผล หน่วยการเรียนรู้ 

ร้อยละของ
คะแนน 

งานตลอดภาค 

1. รูปเล่มการสัมมนา หน่วยที่  1-5 15 
2. การสัมมนา หน่วยที่  1-5 15 
3. แบบประเมิน 
   - แบบประเมินตนเอง 
   - แบบเพ่ือนประเมิน 
   - แบบครูประเมิน 

หน่วยที่  1-5 30 

4. แบบทดสอบหลังสัมมนา หน่วยที่  1-5 30 
5. จิตพิสัย หน่วยที่  1-5 10 

รวม 100 
 

5. รายละเอียดรายการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนน  

รายการ 
รูปแบบของ

งาน 
วันที่ 

มอบหมาย 
ก าหนดส่ง คะแนน 

แบบทดสอบหลังเรียน งานเดี่ยว ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน 30 

รูปเล่มสัมมนา  งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 2 
หลังสัมมนา  
1 สัปดาห์ 

15 

การสัมมนา งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 2 ตลอดภาคเรียน 15 

ผลการประเมินตนเอง งานเดี่ยว ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน 10 

ผลการประเมินของเพ่ือน งานเดี่ยว ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน  10 

ผลการประเมินของครู  ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน 10 

จิตพิสัย    10 

รวม 100 
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แบบประเมินจากการสัมมนา 
 

 การประเมินการสัมมนาของนักเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 7 รหัสวิชา ส23105   
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง 
 

หัวข้อการประเมินกระบวนการสัมมนา 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ต้องปรับปรง 
(1) 

1.การแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจนและท าหน้าที่ตาม
บทบาทท่ีชัดเจน 

     
 

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สัมมนาและผู้
ร่วมสัมมนา 

     

3. การยอมรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อ่ืน      
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์(มีเทคนิคและวิธีการ
ถ่ายทอดที่หลากหลาย) 

     

5. สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน      
6.การจัดสถานที่ถูกต้องเหมาะสม สะอาดเป็น
ระเบียบ 

     

7. ระยะเวลาในการจัดสัมมนามีความเหมาะสม      
8. มีเทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสารประกอบการ
สัมมนา 

     

9. การสัมมนาเป็นระบบและเป็นขั้นตอน      
10. มีข้อสรุปในการสัมมนาชัดเจนถูกต้อง      

รวม      
 
น าเสนอหน่วยที่...................เรื่อง...................................................................................... ...................... 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ 
 

1……………………………………………………………………..เลขที่......................... 
2……………………………………………………………………..เลขที่......................... 
3……………………………………………………………………..เลขที่......................... 
4……………………………………………………………………..เลขที่......................... 
5……………………………………………………………………..เลขที่......................... 
 
                                                                      ผู้ประเมิน........................................................ 
                                                                              (.......................................................) 
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ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 

 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 7 รหัสวิชา ส23105     
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง 

 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ต้องปรับปรง 
(1) 

พฤติกรรมทางด้านความรับผิดชอบ 
1.ส่งงานตามที่ก าหนด 
2.มีความละเอียดรอบคอบในการท างานและ
ท างานด้วยความเอาใจใส่ 

 
 
 
 

    
 
 
 

พฤติกรรมทางด้านความมีระเบียบวินัย 
3.เข้าชั้นเรียนตรงเวลา 
4.ความมีระเบียบและรอบคอบ 

     

พฤติกรรมทางด้านความซื่อสัตย์ 
5.ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับของโรงเรียน
อย่างเคร่งครัด 

     

พฤติกรรมทางด้านความเสียสละ 
6.มีจิตสาธารณะ 
7.ช่วยเหลืองานส่วนรวม 

     

พฤติกรรมทางด้านสัมมาคารวะ 
8.มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
9.พูดจาสุภาพ 

     

พฤติกรรมทางด้านความเป็นไทย 
10.การแสดงออกถึงความเป็นไทย 
11.รักและภูมิใจในความเป็นไทย 
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
 

รายวิชา พระพุทธศาสนา 5 รหัสวิชา ส23102     จ านวนหน่วยกิต  0.5 หน่วยกิต   
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560      
ครูผู้สอน  ………………………………………… 

**************************************************************************** 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

 

 ศึกษาวิเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ความส าคัญของพระพุทธศาสนา
ในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก การประพฤติปฏิบัติตนตามแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอัญญาโกณฑัญญะ พระเจ้าปเสนทิโกศล) ชาดก (นันทิ-
วิสาลชาดก) ศาสนิกชนตัวอย่าง (หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย   ดิศกุล) 
 ศึกษาวิเคราะห์พระรัตนตรัย : สังฆรัตนะ  สังฆคุณ 9 และข้อธรรมในกรอบอริยสัจ 4   ทุกข์  ในเรื่อง
ขันธ์ 5 (ไตรลักษณ์) สมุทัย ในเรื่องหลักกรรม (วัฏฏะ 3) ปป๎ญจธรรม 3 (ตัณหา, มานะ, ทิฏฐิ) นิโรธ ในเรื่อง 
อัตถะ 3 มรรค ในเรื่องมรรคมีองค์ 8, ป๎ญญา 3, สัปปุริสธรรม 7, บุญกิริยาวัตถุ 10, อุบาสกธรรม 7  
 ศึกษาวิเคราะห์พุทธศาสนสุภาษิต  อตฺตา หเว ชิต  เสยฺโย : ชนะตนนั่นแลดีกว่า,  ธมฺมจารี สุข  เสติ :  
ผู้ประพฤติย่อมอยู่เป็นสุข   
 ฝึกการพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้และด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  (วิธีคิดแบบอริยสัจ   
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุป๎จจัย)  การสวดมนต์แปล แผ่เมตตา  
 ฝึกบริหารจิตและเจริญป๎ญญาด้วยอานาปานสติ   
 ศึกษาและปฏิบัติหน้าที่และบทบาทของสาวกและการปฏิบัติตนต่อสาวกได้ถูกต้อง    
 ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  การเสนอแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนา
ที่ตนนับถือ การยอมรับความแตกต่างและวิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอ่ืน 
 โดยใช้กระบวนการบูรณาการ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์      
โยนิโสมนสิการ การฝึกปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม บทบาทสมมติและการแก้ป๎ญหา   

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช้กระบวนการศึกษาวิเคราะห์  
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  เข้าถึงธรรมะของผู้เจริญ   (อริยวัฑฒิ 5 : ศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  
ป๎ญญา)  มีศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีค่านิยมอันพึงประสงค์  สามารถด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
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2. ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา 
   ที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดม่ัน และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อ 
   อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่าง ๆ 
2. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์  

อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก 
3. อภิปรายความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4. วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
5. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก    

เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
6. อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

ตามท่ีก าหนด 
7. เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ

ท างานและการมีครอบครัว 
8. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้และด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือวิธี

คิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุป๎จจัย หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือ 

9. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญป๎ญญาด้วยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของศาสนา 
ที่ตนนับถือ 

10. วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอ่ืน ๆ 
 

มาตรฐาน ส 1.2  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ 
   ศาสนาที่ตนนับถือ 

1. วิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของสาวกและปฏิบัติตนต่อสาวกตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง 
2. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลักศาสนาที่ก าหนด 
3. ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี 
4. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง 
5. อธิบายประวัติวันส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
6. แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
7. น าเสนอแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ 
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3. ก าหนดการสอนและตัวชี้วัด 

สัปดาห์ที่ 
คาบ
ที ่

หน่วยการเรียนรู้/สาระการ
เรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม/ภาระงาน 
สื่อการสอน/แหล่ง

เรียนรู้ 
1 
 

1 
 
 

การบริหารจิตเจริญปัญญา,สวด
มนต์, แผ่เมตตา,โยนิโสมนสิการ 
ปฐมนิเทศ 
  -  ขอบข่ายเนื้อหา 
  -  การวัดผล ประเมินผล 
  -  ชิ้นงาน กิจกรรม 

ส 1.1  
ม.3/8 
ม.3/9 

 
ส 1.2  
ม.3/6 

 
 

-  ครูท าความรู้จักนักเรียน
รายบุคคล 
-  นักเรียนและครูร่วมกัน
ก าหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ได้แก ่ลักษณะเนื้อหาที่
เน้นการปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผล ภาระงาน ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ 
การใช้เอกสารประกอบการ
เรียน 
-  แสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

-  เอกสารประกอบการ
เรียน  

-  หนังสือแบบเรียน 
-  แผนการจัดการ

เรียนรู้ฉบับย่อ 

2 
 

2 การบริหารจิตเจริญปัญญา, 
สวดมนต์, แผ่เมตตา,โยนิโส
มนสิการ,  
หลักการกราบ, การไหว้ 
   -  วิธีคิดแบบอริยสัจ  
   -  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุป๎จจัย 

ส 1.1  
ม.3/8 
ม.3/9 

-  นักเรียนฝึกปฏิบัติการ
บริหารจิตเจริญป๎ญญา โดยใช้
อานาปานสติ การสวดมนต์ 
แผ่เมตตา ท าทุกคาบอย่าง
น้อย 3 นาที การคิดวิเคราะห์ 
ตามหลักการคิดแบบอริยสัจ 
และ การคิดแบบสืบสาวเหตุ
ป๎จจัย 
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
วิธีคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ 

-  ใบงานวิเคราะห์การ
คิด 
-  สื่อต่าง ๆ ได้แก่

บทความ 
หนังสือพิมพ์ วารสาร 
อินเตอร์เน็ต 

3 
 

3 หน่วยที่ 1 พระพุทธ 
ประวัติและความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา  
  -  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

ส 1.1  
ม.3/1 

 

-  นักเรียนน าเสนอเรื่องราว 
และออกแบบรูปเล่ม (Book 
Design) หนังสือเล่มเล็ก 
ประกอบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทั่วโลก โดย
ใช้โครงงาน 
-  นักเรียนรายงานผลการ
จัดท า  โครงงานในชั้นเรียน 
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ความรู้เกี่ยวกับการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

-  อินเตอร์เน็ต 
-  ห้องสมุด 
-  เอกสารตัวอย่างการ

จัดท าโครงงาน 
-  เอกสารประกอบการ
เรียน 
-  หนังสือแบบเรียน 
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สัปดาห์ที่ 
คาบ
ที ่

หน่วยการเรียนรู้/สาระการ
เรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม/ภาระงาน 
สื่อการสอน/แหล่ง

เรียนรู้ 
4-5 4-5 หน่วยที่ 1 พระพุทธ 

ประวัติและความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 
  -  ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา  
  -  พระพุทธศาสนากับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  

ส 1.1  
ม.3/2 
ม.3/3 

- บริหารจิตเจริญป๎ญญา  
โดยใช้อานาปานสติ การสวด
มนต์ แผ่เมตตา อย่างน้อย 3 
นาท ี
-  นักเรียนวิเคราะห
ความส าคัญและหลักค าสอน
ของพระพุทธศาสนา 
-  นักเรียนยกตัวอย่างหลักคิด 
หลักธรรม หรือแนวการ
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ-พอเพียง 
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  แผ่น
พับ แผนผังความคิด หรือ
เรียงความ เป็นต้น 
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ความส าคัญและความเชื่อมโยง
พระพุทธศาสนากับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-  ใบงานความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนา 

-  หนังสือแบบเรียน 
-  เอกสารประกอบการ
เรียน 
- อินเตอร์เน็ต 

6 6 หน่วยที่ 1 พระพุทธ 
พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชน
ตัวอย่าง และ ชาดก 
  -  นันทิวสิาลชาดก (มรรคมีองค์ 8 
: สัมมาวาจา) 

ส 1.1  
ม.3/5 
ม.3/6 

-  บริหารจิตเจริญป๎ญญา โดยใช้ 
อานาปานสติ การสวดมนต์ แผ่
เมตตา อย่างน้อย 3 นาท ี
-  นักเรียนศึกษาวีดีทัศน์  
เร่ือง นันทิวิสาลชาดก 
-  นักเรียนวิเคราะห์ข้อคิดที่
ได้รับจากชาดกและเชื่อมโยง
ความรู้หลักธรรม มรรคมีองค์ 8 
เร่ือง สัมมาวาจา ลงในใบงาน 
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ความรู้จากชาดก 

-  วีดิทัศน ์
นันทิวสิาลชาดก 
-  ใบงาน 
-  เอกสารประกอบการ
เรียน 
-  หนังสือแบบเรียน 
-  อินเตอร์เน็ต 

7 7 หน่วยที่ 1  พระพุทธ 
วันส าคัญ, หลักธรรมที่เกี่ยวข้อง 
  -  วันวิสาขบูชา (อริยสัจ 4 
มรรคมีองค์ 8) 
  -  วันอาสาฬหบูชา (อริยสัจ 4 
ธัมมจักรกัปปวัฒนสูตร) 
  -  วันอัฏฐมีบูชา (ไตรลักษณ์) 

ส 1.1  
ม.3/6 
ส 1.2  
ม.3/5 

 

-  บริหารจิตเจริญป๎ญญา  
โดยใช้ อานาปานสติ การสวด
มนต์ แผ่เมตตา อย่างน้อย 3 
นาท ี
-  นักเรียนศึกษาหลักธรรมที่
เกี่ยวข้องกับวันส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 
-  นักเรียนท าใบงาน 

-  Powerpoint 
-  เอกสารประกอบการ
เรียน 
-  หนังสือแบบเรียน 
-  แบบบันทึกการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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สัปดาห์ที่ 
คาบ
ที ่

หน่วยการเรียนรู้/สาระการ
เรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม/ภาระงาน 
สื่อการสอน/แหล่ง

เรียนรู้ 
  -  วันเข้าพรรษา -  นักเรียนแบ่งกลุ่ม จัดปูาย

นิเทศน์ วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
-  นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลงานระหว่างกลุ่ม 
และบันทึกความรู้ลงในแบบ
บันทึก 
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ความรู้หลักธรรมในวันส าคัญ
ของพระพุทธศาสนา 

8 8 หน่วยที่ 2  พระธรรม 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  -  สังฆคุณ 9 (พระอัญญาโกณ
ฑัญญะ) 
 
 
 

ส 1.1  
ม.3/5 
ม.3/6 
ส 1.2  
ม.3/1 

-  บริหารจิตเจริญป๎ญญา  
โดยใช้อานาปานสติ การสวดมนต์ 
แผ่เมตตา  อย่างน้อย 3 นาท ี
-  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  
การสวดมนตบ์ทสงัฆคุณ   
โดยศึกษาจากวีดีทัศน์ เอกสาร
ประกอบการเรียน หรือหนังสือ
แบบเรียน 
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการสวด
มนต ์

-  วีดีทัศน ์บทสวดมนต ์
-  เอกสารประกอบการ
เรียน 
-  หนังสือแบบเรียน 

9 
 

9 หน่วยที่ 2  พระธรรม 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  -  ทุกข ์: ขันธ์ 5, ไตรลักษณ์ 
(พระเขมาเถรี) 

ส 1.1  
ม.3/5 
ม.3/6 
ส 1.2  
ม.3/1 

-  บริหารจิตเจริญป๎ญญา  
โดยใช้อานาปานสติการ 
สวดมนต์ แผ่เมตตา อย่างน้อย 
3 นาที 
-  นักเรียนศึกษากรณีตัวอย่าง
จาก   สื่อต่าง ๆ เพื่อคิด
วิเคราะห์เกี่ยวกับ หลักขันธ์ 5 
และ ไตรลักษณ์  
-  นักเรียนศึกษาประวัติของ
พระเขมา-เถรีและเชื่อมโยงสู่
หลักธรรมขันธ์ 5 และ ไตร
ลักษณ์ 
-  ครูสุ่มนักเรียนออกมา
น าเสนอ ข้อคิดที่ได้จากกรณี
ตัวอย่าง 

-  บทความสื่อต่าง ๆ 
-  ใบความรู้ 
-  กรณีตัวอย่าง 
-  เอกสารประกอบการ
เรียน 
-  หนังสือแบบเรียน 
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สัปดาห์ที่ 
คาบ
ที ่

หน่วยการเรียนรู้/สาระการ
เรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม/ภาระงาน 
สื่อการสอน/แหล่ง

เรียนรู้ 

10 10 สอบกลางภาค   
 
 

 

11-12 
 

11-
12 

หน่วยที่ 2  พระธรรม 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  -  สมุทัย : หลักกรรม (วัฏฏะ3), 
ปป๎ญจธรรม 3 (สุวัณณหังสชาดก,
พระพุทธรูปปางไสยาสน์) 

ส 1.1  
ม.3/4 
ม.3/5 
ม.3/6 

-  บริหารจิตเจริญป๎ญญา  
โดยใช้อานาปานสติ การ 
สวดมนต์ แผ่เมตตา อย่างน้อย 
3 นาท ี
-  ครูและนักเรียนร่วมอภิปราย
เก่ียวกับความเชื่อเรื่องกรรม  
-  นักเรียนศึกษากรณีตัวอย่าง
จาก คลิปวีดโีอ วีดีทัศน์ หรือ
อื่น ๆ  
-  นักเรียนแสดงความคิดเห็น
และสรุปข้อคิดที่ได้รบั 
-  นักเรียนเชื่อมโยงหลักธรรม 
วัฏฏะ3, ปป๎ญจธรรม 3 กับ 
สุวัณณหังสชาดกและ
พระพุทธรูปปางไสยาสน ์
-  ครูและนักเรียนสรุป
หลักธรรมในขอบข่ายสมุทัย
และชาดก 

-  วีดีทัศน์/คลปิวีดีโอ 
-  อินเตอร์เน็ต 
-  ใบงาน 
-  เอกสารประกอบการ
เรียน 
-  หนังสือแบบเรียน 
 

13 
 

13 หน่วยที่ 2  พระธรรม 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  -  นิโรธ : อัตถะ3 (ยกตัวอย่าง
สถานการณ์) 

ส 1.1  
ม.3/6 

-  บริหารจิตเจริญป๎ญญา  
โดยใช้อานาปานสติ การ 
สวดมนต์ แผ่เมตตา อย่างน้อย 3 
นาท ี
-  นักเรียนศึกษากรณีตัวอย่าง
จากสื่อต่าง ๆ เก่ียวกับประวัติ
และผลงานของบุคคลที่
ตั้งเปูาหมายชีวิตได้ดี เช่น ออง
ซานซูจ ี
-  นักเรียนเขียนเรียงความ
เปูาหมายชีวติตนเอง 
-  ครูสุ่มนักเรียนน าเสนอ
เรียงความ 
-  ครูและนักเรียนร่วมกัน
เชื่อมโยงหลักธรรมอัตถะ 3 

-  สื่อ หนังสือพิมพ ์
-  วีดีทัศน ์Youtube 
-  หนังสือบุคคลส าคัญ 
-  เอกสารประกอบการ
เรียน 
-  หนังสือแบบเรียน 

14-16 
 

14-
16 

หน่วยที่ 2  พระธรรม 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  -  มรรค : มรรคมีองค์ 8 (นันทิ
วิสาลชาดก, พระอัญญาโกณฑัญญะ) 
  -  มรรค : ป๎ญญา 3 (พระอัญญา
โกณฑัญญะ,  พระเขมาเถรี) 

ส 1.1  
ม.3/5 
ม.3/6 
ส 1.2  
ม.3/1 

 

-  บริหารจิตเจริญป๎ญญา  
โดยใช้อานาปานสติ การ 
สวดมนต์ แผ่เมตตา อย่างน้อย 3 
นาท ี
 
 

-  ใบงาน 
-  บทความ 
-  อินเตอร์เน็ต 
-  เอกสารประกอบการ
เรียน 
-  หนังสือแบบเรียน 
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สัปดาห์ที่ 
คาบ
ที ่

หน่วยการเรียนรู้/สาระการ
เรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม/ภาระงาน 
สื่อการสอน/แหล่ง

เรียนรู้ 
 
 
 
 

-  ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ 
หรือบุคคลที่ประสบ
ความส าเร็จ ประพฤติดีชั่ว 
-  นักเรียนศึกษาหลักธรรม 
มรรคมีองค์ 8 และป๎ญญา 3 
-  นักเรียนเชื่อมโยงหลักธรรม
กับนันทิวิสาลชาดก, พระอัญญา
โกณฑัญญะ และพระเขมาเถรี 

17 
 

17 หน่วยที่ 2  พระธรรม 
พุทธศาสนสุภาษิต 
  -  อตฺตา หเว ชิต  เสยฺโย : ชนะ
ตนนั่นแลดีกว่า 
  -  ธมฺมจารี สุข  เสติ : ผู้
ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข 

ส 1.1  
ม.3/6 
ม.3/7 

-  บริหารจิตเจริญป๎ญญา  
โดยใช้อานาปานสติ การ 
สวดมนต์ แผ่เมตตา อย่างน้อย 
3 นาที 
-  นักเรียนชมคลิปวีดีโอ หรือ
นิทาน เกี่ยวกับตัวอย่างบุคคล
ท าความดี  
-  นักเรียนเขียนแสดง
ความรู้สึกหรือความคิดเห็นใน
ใบงาน/กิจกรรม 
-  ครูและนักเรียนร่วมกับสรุป       
พุทธศาสนสุภาษิต 

-  ใบงาน 
-  บทความ 
-  เอกสารประกอบการ

เรียน 
-  หนังสือแบบเรียน 

18 
 

18 หน่วยที่ 3 พระสงฆ์ 
ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา 
  -  พระเจ้าปเสนทิโกศล 
(อุบาสกธรรม 7) 
ศาสนิกชนตัวอย่าง 
  -  หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย 
ดิศกุล (บุญกิริยาวัตถุ) 

ส 1.1  
ม.3/5 
ม.3/6 
ส 1.2  
ม.3/1 

 

-  บริหารจิตเจริญป๎ญญา  
โดยใช้ อานาปานสติ การ 
สวดมนต์ แผ่เมตตา อย่างน้อย 
3 นาที 
-  สุ่มนักเรียนเล่าประวัติพุทธ
สาวก พุทธสาวิกา และชาว
พุทธตัวอย่าง 
- นักเรียนสรุปคุณธรรมที่ควร
ยึดถือเป็นแบบอย่างจากพุทธ
สาวก พุทธสาวิกาและชาว
พุทธตัวอย่าง 
- นักเรียนเชื่อมโยงประวัติ
บุคคลกับหลักธรรมอุบาสก
ธรรม 7 และ  บุญกิริยาวัตถุ 

-  ใบงาน 
-  เอกสารประกอบการ
เรียน 
-  หนังสือแบบเรียน 
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สัปดาห์ที่ 
คาบ
ที ่

หน่วยการเรียนรู้/สาระการ
เรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม/ภาระงาน 
สื่อการสอน/แหล่ง

เรียนรู้ 
19 
 

19 หน่วยที่ 3  พระสงฆ์ 
หน้าที่ชาวพุทธ 

ส 1.2  
ม.3/3 

 

-  บริหารจิตเจริญป๎ญญา 
โดยใช้ อานาปานสติ การสวด
มนต์ แผ่เมตตา อย่างน้อย 3 
นาท ี
-  นักเรียนแบ่งกลุ่มแสดง

บทบาทสมมุติหน้าที่ชาวพุทธ 
-  นักเรียนสรุปบทบาทของ

ชาวพุทธที่เหมาะสม 

-  วีดีทัศน์ Youtube 
-  ใบงาน 
-  เอกสารประกอบการ
เรียน 
-  หนังสือแบบเรียน 

20 
 

20 
สอบปลายภาค  
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
คะแนนระหว่างภาค      50   คะแนน 
คะแนนสอบกลางภาค     20 คะแนน 
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์                10 คะแนน 
คะแนนสอบปลายภาค     20 คะแนน 
รวม                      100 คะแนน 
 

4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (ก่อนกลางภาคและหลังกลางภาค 50 คะแนน) 

 
เกณฑ์การประเมิน (Book Design) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ คะแนน 

ผลงาน 
-  ความถูกต้อง 
-  ความครอบคลุมของเนื้อหา 
-  ความสวยงาม 
-  ความคิดสร้างสรรค์ 

ชิ้นงาน 7 

กระบวนการ 
-  การวางแผนการท างาน  
-  ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 
-  การตรงต่อเวลา 

ปฏิทินปฏิบัติงาน 6 

น าเสนอ 
-  ความน่าสนใจ 
-  ความสมบรูณ์ถูกต้องของผลงาน 
-  ความตรงต่อเวลา 

แบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม 7 

 
 

สาระส าคัญงานที่มอบหมาย 
วันที่มอบ 
หมายงาน 

ลักษณะการมอบหมาย 
(เดี่ยว/กลุ่ม) 

ก าหนด 
ส่งงาน 

เวลาที่นักเรียน
ควรใช้ท างาน 

คะแนน 

1. น าเสนอเรื่องราวและออกแบบ
รูปเล่มประกอบ (Book Design) 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่ว
โลก โดยใช้กระบวนการ
โครงงาน 

สัปดาห์ที่ 
1 

แบ่งกลุ่มชี้แจงการท า
โครงงานและการน าเสนอ
และวิพากษ์เค้าโครงงาน 

สัปดาห์ที่ 
8 

8 สัปดาห์ 20 

2. ใบงานและกิจกรรมต่าง ๆ  
ในคาบเรียน 

ในคาบ
เรียน 

เดี่ยว/กลุ่ม ในคาบ
เรียน 

ตลอด 
ภาคเรียน 

30 
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การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้หลักอริยวัฑฒิ 5  (10 คะแนน) 
  รายวิชา ส 23102 พระพุทธศาสนา 5 ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง 
 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีมาก 4 ดี 3 พอใช้ 2 ควรปรับปรุง1 
1. ศรัทธา  
    1.1 เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
    1.2 แสดงความเคารพในองค์พระรัตนตรัย  
    1.3 เชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม  
    1.4 ไม่งมงายในสิ่งไร้สาระ  

    

2. ศีล  
    2.1 ท าความสะอาด เรียบร้อย ถูกต้อง  
    2.2 มีสัมมาคารวะ  
    2.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ  
    2.4 เข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลา  
    2.5 ส่งงานตามก าหนด  
    2.6 ตรงต่อเวลานัดหมาย 

    

3. สุตะ  
    3.1 เตรียมบทเรียนล่วงหน้าก่อนเรียน  
    3.2 ช่างสังเกตและซักถามป๎ญหาที่สงสัย  
    3.3 อ่านหนังสือ หรือท าการบ้านเป็นประจ า  
    3.4 สนใจ ตั้งใจฟ๎งขณะครูสอน  
    3.5 เข้าห้องสมุดอ่านหนังสือเป็นประจ า  
    3.6 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง 

    

4. จาคะ  
   4.1 รับฟ๎งความคิด/หรือข้อเสนอแนะของเพื่อน/ผู้อ่ืน  
   4.2 อาสา/เสนอตัวช่วยเหลอืงานของกลุ่มตามความสามารถ  
   4.3 เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งป๎นของกินของใช้ให้ผู้อ่ืน  
   4.4 ให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม  
   4.5 เผื่อแผ่แบ่งป๎นความรู้ความเข้าใจในบทเรียนกับเพ่ือน 

    

5. ปัญญา  
   5.1 วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  
   5.2 มีทักษะกระบวนการคิด โดยใช้เหตุและผล  
   5.3 มีความยับยั้งชั่งใจ รู้จักควบคุมอารมณ์  
   5.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม  
   5.5 ยืนยันในสิ่งที่ถูกต้อง   
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4.2 การประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน) 

ก าหนดการสอบกลางภาคสัปดาห์ที่ 10 ระหว่างวันที่  ............................................................ เวลาที่ใช้
ในการสอบ 60 นาที  สาระการเรียนรู้และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคมีรายละเอียดดังนี้ 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 
จ านวน
ข้อสอบ 

คะแนน 

หน่วยที่ 1 พระพุทธ 
-  พุทธประวัติวิเคราะห์ 
-  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
-  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
-  ชาดก : นันทิวิสาลชาดก (มรรคมีองค์ 8 :  

สัมมาวาจา) 
-  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

1) วันวิสาขบูชา (อริยสัจ 4 มรรคมีองค์ 8) 
2) วันอาสาฬหบูชา (อริยสัจ 4 ธรรมจักรกัป

ปวัฒนสูตร) 
3) วันอัฏฐมีบูชา(ไตรลักษณ์) 
4) วันเข้าพรรษา 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก  

 

12 ข้อ 6 

หน่วยที่ 2 พระธรรม 
-  การบริหารจิตและเจริญป๎ญญา  
-  สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา 
-  รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ 
   การบริหารจิตและเจริญป๎ญญา  
-  ฝึกการบริหารจิตและเจริญป๎ญญาตามหลัก 
   สติป๎ฎฐาน เน้นอานาปานสติ  
-  น าวิธีการบริหารจิตและเจริญป๎ญญาไปใช้ 
   ในชีวิตประจ าวัน 
-  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ 
   โยนิโสมนสิการเน้น 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบ 
   อริยสัจและวิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุป๎จจัย 
-  สังฆคุณ 9 (พระอัญญาโกณฑัญญะ) 
-  ทุกข์ : ขันธ์ 5, ไตรลักษณ์ (พระเขมาเถรี) 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก 
-  อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดบรรยาย :

สมมติสถานการณ์เรื่องราวโดย
เน้นการน าหลักธรรมไปใช้
แก้ป๎ญหาและพัฒนา) 

12 ข้อ 
1 ข้อ 

6 
5 

หน่วยที่ 3 พระสงฆ์ 
(พระอัญญาโกณฑัญญะ) (พระเขมาเถรี) 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
 

6 ข้อ 3 

 - ปรนัย 30 ข้อ 15 
- อัตนัย 1 ข้อ 5 

รวม 20 
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4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน) 

ก าหนดสอบปลายภาคสัปดาห์ที่ 20 ระหว่างวันที่ ......................................................... เวลาที่ใช้ 

ในการสอบ 60 นาที  หัวข้อ/เนื้อหา และลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ จ านวน
ข้อสอบ คะแนน 

หน่วยที่ 1 พระพุทธ 
สุวัณณหังสชาดก, พระพุทธรูปปางไสยาสน์ 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก 

 

2 ข้อ 1 

หน่วยที่ 2 พระธรรม 
สมุทัย : หลักกรรม (วัฏฏะ3), ปป๎ญจธรรม 3 
นิโรธ :  อัตถะ3 
มรรค : มรรคมีองค์ 8, ป๎ญญา 3 
พุทธศาสนสุภาษิต 
- อตฺตา หเว ชิต  เสยฺโย : ชนะตนนั่นแลดีกว่า 
- ธมฺมจารี สุข  เสติ : ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่

เป็นสุข 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก 
- อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดบรรยาย : 

อธิบายความหมาย, 
ความส าคัญ ของการศึกษา
พุทธศาสนสุภาษิต และ
ประโยชน์จากการน าไปใช้ใน
การเรียน) 

20 ข้อ 
1 ข้อ 

10 
3 

หน่วยที่ 3 พระสงฆ์ 
- พระเจ้าปเสนทิโกศล (อุบาสกธรรม 7) 
- หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย ดิศกุล (บุญกิริยา

วัตถ ุ
- หน้าที่ชาวพุทธ 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก 
- อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดบรรยาย : 

อธิบายความส าคัญของหน้าที่
ชาวพุทธต่อการด ารงอยู่ของ
พระพุทธศาสนา) 

8 ข้อ 
1 ข้อ 

4 
2 

 - ปรนัย 30 ข้อ 15 
- อัตนัย 2 ข้อ   5 

รวม 20 
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
 

รายวิชา พระพุทธศาสนา 6 รหัสวิชา ส23106    จ านวนหน่วยกิต  0.5 หน่วยกิต   
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560                 
 

ครูผู้สอน.................................................................................................................... 
 

********************************************************************************** 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิเคราะห์ พุทธประวัติ การแสดงปฐมเทศนา  การแสดงโอวาทปาฏิโมกข์   พุทธประวัติจาก
พระพุทธรูปปางต่าง ๆ   

ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (วันออกพรรษา, วันเทโวโรหณะ,               
วันมาฆบูชา, วันธรรมสวนะ)  ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน   

ศึกษาวิเคราะห์และสรุปข้อคิดจากประวัติพุทธสาวิกา (พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี)  ชาดก (สุวัณณ
หังสชาดก)  ศาสนิกชนตัวอย่าง (ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์) 
 ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมอริยสัจ 4  มรรค  ในเรื่อง มรรคมีองค์ 8,  บุญกิริยาวัตถุ 10, อุบาสกธรรม 7, 
มงคล 38 (มีศิลปวิทยา พบสมณะ ฟ๎งธรรมตามกาล สนทนาธรรมตามกาล)   
 ศึกษาวิเคราะห์พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง ปมาโท มจฺจุโน ปท  : ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย, 
สุสฺสูส  ลภเต ปํฺญ  : ฟ๎งด้วยดีย่อมได้ป๎ญญา  
 ฝึกการพัฒนาจิต เพ่ือการเรียนรู้และด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (วิธีคิดแบบอริยสัจ     
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุป๎จจัย สวดมนต์แปล    แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญป๎ญญาด้วยอานาปานสติ)  
 ศึกษาวิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของพุทธสาวกพุทธสาวิกาและการปฏิบัติตนต่อท่านได้ถูกต้อง  
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนาเกี่ยวกับมารยาทชาวพุทธ  ตามหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี  
ศาสนพิธี  พิธีกรรม  ประวัติวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  การเสนอแนวทางใน
การธ ารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ  การยอมรับความแตกต่างและวิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่น 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดแบบมีส่วนร่วม  การสืบค้นข้อมูล  กระบวนการกลุ่ม  
โยนิโสมนสิการ  กระบวนการพัฒนาตนไปสู่ความเป็นผู้เจริญ  

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์  สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  เข้าถึงธรรมะของผู้เจริญ  (อริยวัฑฒิ 5 : ศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ป๎ญญา)  มี
ศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีค่านิยมอันพึงประสงค์ สามารถด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
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2. ตวัชี้วัด 
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา 
   ที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดม่ัน และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อ 
   อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

11. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆ 
12. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์   

อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก 
13. อภิปรายความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
14. วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
15. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก   

เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
16. อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

ตามท่ีก าหนด 
17. เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับ 

การท างานและการมีครอบครัว 
18. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ    

วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุป๎จจัย หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา    
ที่ตนนับถือ 

19. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญป๎ญญาด้วยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของศาสนา   
ที่ตนนับถือ 

20. วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอ่ืน ๆ 
 

มาตรฐาน ส 1.2  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ 
   ศาสนาที่ตนนับถือ 

8. วิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของสาวกและปฏิบัติตนต่อสาวกตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
9. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนาที่ก าหนด 
10. ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี 
11. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง 
12. อธิบายประวัติวันส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
13. แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
14. น าเสนอแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ 
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3. ก าหนดการสอนและตัวชี้วัด 

สัปดาห์
ที ่

คาบ
ที ่

สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กิจกรรม/ภาระงาน 
สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้ 

1 
 

1 
 
 

การบริหารจิตเจริญป๎ญญา,สวดมนต์, 
แผ่เมตตา,โยนิโสมนสิการ 
ปฐมนิเทศ 
  -  ขอบข่ายเนื้อหา 
  -  การวัดผล ประเมินผล 
  -  ชิ้นงาน กิจกรรม 
  -  การบริหารจิตและการเจริญ
ป๎ญญา 

ส 1.1  
 ม.3/9 

-  ปฏิบัติการบริหารจิตเจริญ
ป๎ญญา โดยใช้อานาปานสติ การ
สวดมนต์ แผ่เมตตา ท าทุกคาบ
อย่างน้อย 3 นาที 
-  ครูท าความรู้จักนักเรียน
รายบุคคล 
-  นักเรียนและครูร่วมกันก าหนด
กิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ 
การวัดและประเมินผล ภาระงาน 
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ 
การใช้เอกสารประกอบการเรียน 
-  แสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

-  เอกสาร
ประกอบการ
เรียน  
-  หนังสือ
แบบเรียน 
-  แผนการ
จัดการเรียนรู้
ฉบับย่อ 

2 2 การบริหารจิตเจริญป๎ญญา,สวดมนต์
,แผ่เมตตา,โยนิโสมนสิการ 
พระพุทธ 
  - สรุปพุทธประวัติวิเคราะห์ 
  - การแสดงปฐมเทศนา 
  - การแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ 

ส 1.1 
ม.3/4 
ม.3/5 

-  ปฏิบัติการบริหารจิตเจริญ
ป๎ญญา โดยใช้อาณาปาสติ การ
สวดมนต์ แผ่เมตตา อย่างน้อย 3 
นาท ี
-  นักเรียนชมวีดิทัศน์ ศึกษาพุทธ
ประวัติ 
-  นักเรียนท าใบงานวิเคราะห์
พุทธปประวัติ 
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปพุทธ
ประวัติ 
การแสดงปฐมเทศนา การแสดง
โอวาทปาฏิโมกข์ 

-  วีดีทัศน์พุทธ
ประวัติ 
-  ใบงาน 
-  เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
-  หนังสือ
แบบเรียน 

3-4 3-4 การบริหารจิตเจริญป๎ญญา,สวดมนต์
,แผ่เมตตา,โยนิโสมนสิการ 
พระพุทธ 
  - สรุปวิเคราะห์พุทธประวัติ 
  - พระพุทธรูปปางต่างๆ โดยน า
หลักธรรม 
มาประกอบ 

ส 1.1  
ม.3/4   

-  ปฏิบัติการบริหารจิตเจริญป๎ญญา 
โดยใช้อานาปานสติ การสวดมนต์ 
แผ่เมตตา อย่างน้อย 3 นาที 
-  ครูให้นักเรียนเล่าพระพุทธรูป
ประจ าวันเกิดของตนเอง 
-  ครูอธิบายประวัติและลักษณะ
ของพระพุทธรูปปางส าคัญ ๆ และ
หลักธรรมส าคัญเก่ียวข้องกับ
พระพุทธรูปปางนั้น ๆ 
-  นักเรียนสรุปความรู้ลงในใบงาน 

-  powerpoint    
-  อินเตอร์เน็ต 
-  ใบงาน 
-  เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
-  หนังสือ
แบบเรียน          
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สัปดาห์
ที ่

คาบ
ที ่

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/ภาระงาน 
สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้ 

5-6 5-6 การบริหารจิตเจริญป๎ญญา,สวดมนต์, 
แผ่เมตตา,โยนิโสมนสิการ 
พระพุทธ 
  - วันออกพรรษา 
  - วันเทโวโรหณะ  
  - วันมาฆบูชา (โอวาทปาฏิโมกข์) 
  - วันธรรมสวนะ  
(บุญกิริยาวัตถุ 10, มงคล 38) : 
มงคล 38 (มีศิลปะวิทยา, พบสมณะ, 
ฟ๎งธรรมตามกาล, สนทนาธรรมตาม
กาล) 

ส 1.2  
ม.3/4  
ม.3/5 

-  ปฏิบัติการบริหารจิตเจริญป๎ญญา 
โดยใช้อานาปานสติ การสวดมนต์ 
แผ่เมตตา อย่างน้อย 3 นาที 
-  นักเรียนเล่นเกมทายบัตรภาพ
วันส าคัญของพระพุทธศาสนา 
-  ครูสุ่มนักเรียนเล่ากิจกรรม 1 วัน
ส าคัญที่นักเรียนได้เข้าร่วม 
-  นักเรียนประเมินตนเองตามหลัก 
บุญกิริยาวัตถุ 10 เกี่ยวกับ
พฤติกรรมเชิงบวกและลบที่ตนเอง
ได้กระท าและการวางแผนชีวิต 

-  รูปภาพ  
-  powerpoint    
-  อินเตอร์เน็ต 
-  ใบงาน 
-  เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
-  หนังสือ
แบบเรียน          

7 7 การบริหารจิตเจริญป๎ญญา,สวดมนต์
,แผ่เมตตา,โยนิโสมนสิการ 
พระพุทธ 
  - สุวรรณหังสชาดก (วัฏฏะ 3, ปป๎ญจ
ธรรม 3) 

ส 1.1  
ม.3/4  ม.

3/5 

-  ปฏิบัติการบริหารจิตเจริญปญ๎ญา 
โดยใช้อานาปานสติ การสวดมนต์ แผ่
เมตตา อย่างน้อย 3 นาท ี
-  ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ที่
สอดคล้องและสัมพนัธ์กับหลักธรรม 
วัฏฏะ 3, ปป๎ญจธรรม 3  
-  นักเรียนศึกษาสุวรรณหังสชาดก
ชาดก 
-  นักเรียนสรุปข้อคิดที่ได้จากสวุรรณ
หังสชาดก 
-  นักเรียนสรุปความรู้ด้วยการท าใบ
งาน 

-  ใบงาน 
-  เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
-  หนังสือ
แบบเรียน          

8-9 8-9 การบริหารจิตเจริญป๎ญญา,สวดมนต์, แผ่
เมตตา,โยนิโสมนสิการ 
พระธรรม 
 - พระพุทธศาสนากบัการแก้ปญ๎หา
และการพัฒนาตามหลักทฤษฏีร่วมทั้ง
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ส 1.2  
ม.3/3 

-  ปฏิบัติการบริหารจิตเจริญปญ๎ญา 
โดยใช้อานาปานสติ การสวดมนต์ แผ่
เมตตา อย่างน้อย 3 นาท ี
-  ให้นักเรียนศึกษาประวัติบุคคลจาก
สื่อต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้น
ชีวิต 
-  นักเรียนวิเคราะห์หลักธรรมที่
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-  นักเรียนยกสภาพปญ๎หาใน
ชีวิตประจ าวนั พร้อมกับเสนอแนะ
แนวทางแกป้๎ญหาโดยท าลงในใบงาน 

-  ภาพประกอบ  
-  กรณีศึกษา 
ผลงานของบุคคล
ตัวอย่างที่ประสบ
ความส าเร็จ 
-  อินเตอร์เน็ต 
-  ใบงาน         
-  เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
-  หนังสือ
แบบเรียน 
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สัปดาห์
ที ่

คาบ
ที ่

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/ภาระงาน 
สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้ 

10 10 สอบกลางภาค 

11 11 การบริหารจิตเจริญป๎ญญา,สวดมนต์, 
แผ่เมตตา,โยนิโสมนสิการ 
พระสงฆ์ 
  - ศาสนพิธี 

ส 1.2  
ม.3/4  
ม.3/5 

-  ปฏิบัติการบริหารจิตเจริญป๎ญญา 
โดยใช้อานาปานสติ การสวดมนต์ 
แผ่เมตตา อย่างน้อย 3 นาที 
-  นักเรียนทบทวนความรู้ ศาสนพิธี
ของพระพุทธศาสนา 
-  นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
ศาสนาพิธีที่เกี่ยวข้องกับงานมงคล
และอวมงคล 
-  ครูและนักเรียนสรุปเนื้อหาความ
เหมือนและความแตกตา่งของงาน
มงคลและอวมงคลลงในใบงาน 

-  ภาพกิจกรรม 
-  วีดิทัศน์ศาสน
พิธี 
-  powerpoint    
-  อินเตอร์เน็ต 
-  ใบงาน 
-  เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
-  หนังสือ
แบบเรียน          

12 12 การบริหารจิตเจริญป๎ญญา,สวดมนต์, 
แผ่เมตตา,โยนิโสมนสิการ 
พระธรรม 
  - มรรคมีองค์ 8 (พระพุทธรูปปาง
สมาธิ) 
  - สัปปุริสธรรม 7 (ศาสตราจารย์ 

สัญญา ธรรมศักดิ์) 

ส 1.1  
ม.3/5, 
ม.3/6  
ม.3/7 

-  ปฏิบัติการบริหารจิตเจริญป๎ญญา 
โดยใช้อานาปานสติ การสวดมนต์ 
แผ่เมตตา อย่างน้อย 3 นาที 
-  นักเรียนวิเคราะห์บทความจาก
ใบงานที่ครูมอบหมาย 
-  นักเรียนศึกษาประวัติและ
ผลงานของศาสตราจารย์ สัญญา 
ธรรมศักดิ์ 
-  นักเรียนร่วมวิเคราะห์ประวัติ
และผลงานของศาสตราจารย์ 
สัญญา ธรรมศักดิ์ 
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและ
เชื่อมโยงหลักธรรมมรรคมีองค์ 8 
กับพระพุทธรูปปางสมาธิ, สัปปรุิส
ธรรม 7 กับประวัติศาสตราจารย์ 
สัญญา ธรรมศักดิ์ 
 

-  ใบงาน 
-  บทความ  
-  powerpoint    
-  อินเตอร์เน็ต 
-  เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
-  หนังสือ
แบบเรียน          
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สัปดาห์
ที ่

คาบ
ที ่

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/ภาระงาน 
สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้ 

13 13 การบริหารจิตเจริญป๎ญญา,สวดมนต์, 
แผ่เมตตา,โยนิโสมนสิการ 
พระธรรม 
  - บุญกิริยาวัตถุ 10 (หม่อมเจ้าหญิง
พูนพิศมัย  ดิศกุล) 

ส 1.1  
ม.3/6  
ม.3/7 

-  ปฏิบัติการบริหารจิตเจริญ
ป๎ญญา โดยใช้อานาปานสติ การ
สวดมนต์ แผ่เมตตา อย่างน้อย 3 
นาท ี
-  นักเรียนศึกษาประวัติหม่อมเจ้า
หญิงพูนพิศมัย  ดิศกุล  
-  นักเรยีนวิเคราะห์หลักธรรมเรื่อง 
บุญกิริยาวัตถุ 10 จากประวัติ
หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย  ดิศกุล   
-  นักเรียนสรุปความรู้ลงในใบงาน 

-  ใบงาน 
-  อินเตอร์เน็ต 
-  เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
-  หนังสือ
แบบเรียน          

14 14 การบริหารจิตเจริญป๎ญญา,สวดมนต์, 
แผ่เมตตา,โยนิโสมนสิการ 
พระธรรม 
  - อุบาสกธรรม 7 (พระนางมหาปชา
บดีโคตมีเถรี) 
  - มงคล 38 (มีศิลปะวิทยา, พบ

สมณะ,  
    ฟ๎งธรรมตามกาล, สนทนาธรรม

ตามกาล) 

ส 1.1  
ม.3/6  
ม.3/7 

-  ปฏิบัติการบริหารจิตเจริญ
ป๎ญญา โดยใช้อานาปานสติ การ
สวดมนต์ แผ่เมตตา อย่างน้อย 3 
นาท ี
-  นักเรียนจัดท าแผนผังความคิด 
(mind map) ให้สัมพันธ์กับบุคคล
ตัวอย่างและหัวข้อมงคล 38      
มีศิลปะวิทยา,พบสมณะ,ฟ๎งธรรม
ตามกาล, สนทนาธรรมตามกาล) 
-  ครูและนักเรียนร่วมกันเชื่อมโยง
ความรู้หลักธรรมอุบาสกธรรม 7 กับ
ประวัติพระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี 
-  นักเรียนสรุปความรู้ลงในใบงาน 

-  ใบงาน 
-  powerpoint    
-  อินเตอร์เน็ต 
-  เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
-  หนังสือ
แบบเรียน          

15 15 การบริหารจิตเจริญป๎ญญา,สวดมนต์, 
แผ่เมตตา,โยนิโสมนสิการ 
พระพุทธ 
  - พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี (วุฒิ
ธรรม 4,      อิทธิบาท 4) 

ส 1.1  
ม.3/4  
ม.3/5 

- ปฏิบัติการบริหารจิตเจริญป๎ญญา 
โดยใช้อานาปานสติ การสวดมนต์ 
แผ่เมตตา อย่างน้อย 3 นาที 
-  นักเรียนแบ่งกลุ่ม ศึกษาประวัติ
และคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็น
แบบอย่าง เพ่ือน ามาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์กับหลักธรรม วุฒิ
ธรรม 4, อิทธิบาท 4 โดยจัดท าใน
กระดาษปรุ๊ฟ 
-  นักเรียนน าเสนอผลงานกลุ่ม 
-  นักเรียนสรุปความรู้ลงในใบงาน 

-  ใบงาน 
-  powerpoint    
-  อินเตอร์เน็ต 
-  เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
-  หนังสือ
แบบเรียน 
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สัปดาห์
ที่ 

คาบ
ที่ 

สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กิจกรรม/ภาระงาน 
สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู ้

16 16 การบริหารจิตเจริญป๎ญญา,สวดมนต์, แผ่
เมตตา,โยนิโสมนสิการ 
พระธรรม 
พุทธศาสนสุภาษิต  
-  ปมาโท มจฺจุโน ปท  : ความประมาท

เป็นทางแห่งความตาย 
-  สุสฺสูส  ลภเต ปํฺญ  : ฟ๎งด้วยดีย่อม
ได้ป๎ญญา  

ส 1.1  
ม.3/6 

-  ปฏิบัติการบริหารจิตเจริญปญ๎ญา 
โดยใช้อานาปานสติ การสวดมนต์ แผ่
เมตตา อย่างน้อย 3 นาท ี
-  นักเรียนศึกษาคลิปวดีีโอเหตุการณ์
ความประมาท 
-  ครูให้นักเรียนเล่าข่าวจากสื่อต่าง ๆ 
-  ครูซักถาม น าสู่การวิเคราะห์ เร่ือง
คุณโทษของความประมาท 
-  ครูซักถาม น าสู่การวิเคราะห์ เร่ือง
คุณโทษของการฟ๎ง 
-  นักเรียนสรุปความรู้ลงในใบงาน 

-  วีดิทัศน ์
-  ภาพเหตุการณ์ 
-  อินเตอร์เน็ต 
-  เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
-  หนังสือ
แบบเรียน        

17 17 การบริหารจิตเจริญป๎ญญา,สวดมนต์, แผ่
เมตตา,โยนิโสมนสิการ 
พระสงฆ ์
  - มารยาทชาวพทุธ 

ส. 1.2  
ม.3/1 
ม.3/2 
ม.3/3  
ม.3/6 
ม.3/7 

-  ปฏิบัติการบริหารจิตเจริญปญ๎ญา 
โดยใช้อานาปานสติ  
การสวดมนต์ แผ่เมตตา อย่างนอ้ย 3 
นาท ี
-  นักเรียนชมวีดีทัศน์มารยาทไทย 
-  นักเรียนแบ่งกลุ่มสาธิตการปฏิบัติ 
เช่น การกราบ  การไหว้ การสนทนา
กับพระสงฆ์ การถวายสังฆทาน  
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้
มารยาทชาวพทุธ 

-  วีดิทัศน์
มารยาทไทย 
ส านัก
วัฒนธรรม
แห่งชาต ิ

-  อินเตอร์เน็ต 
-  เอกสาร

ประกอบการ
เรียน 

-  หนังสือ
แบบเรียน        

18 18-
19 

การบริหารจิตเจริญป๎ญญา,สวดมนต์, แผ่
เมตตา,โยนิโสมนสิการ 
พระสงฆ ์
  - ศาสนสัมพันธ์ (วิถีการด าเนนิชีวิต

ของศาสนิกชนศาสนาอื่น ๆ) 

ส 1.1  
ม.3/10 
ส 1.2  

ม.3/4  ม.
3/5 

-  ปฏิบัติการบริหารจิตเจริญปญ๎ญา 
โดยใช้อานาปานสติ การสวดมนต์ แผ่
เมตตา อย่างน้อย 3 นาท ี
-  นักเรียนแบ่งกลุ่ม ศึกษาศาสนา
สากล (พราหมณ์ คริสต์ อิสลาม 
พุทธ) กลุ่มละ 1 ศาสนา 
-  นักเรียนแต่ละกลุ่ม  
จัดนิทรรศการในชัน้เรียน 
-  นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยบันทึก
ความรู้ลงในใบงาน 
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้
ศาสนาสากล 

-  วีดิทัศน ์
-  อินเตอร์เน็ต 
-  เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
-  หนังสือ
แบบเรียน 
-  ใบงาน       

20 20 สอบปลายภาค 
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5. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
คะแนนระหว่างภาค      50   คะแนน 
คะแนนสอบกลางภาค     20 คะแนน 
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์                10 คะแนน 
คะแนนสอบปลายภาค     20 คะแนน 
รวม                      100 คะแนน 

4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย  (ระหว่างภาค 50 คะแนน) 

สาระส าคัญงานที่มอบหมาย 
วันที่มอบ 
หมายงาน 

ลักษณะการมอบหมาย 
(เดี่ยว/กลุ่ม) 

ก าหนดส่งงาน 
เวลาที่นักเรียน
ควรใช้ท างาน 

คะแนน 

3. การน าเสนอนิทรรศการ เรื่อง 
ศาสนสัมพันธ์ (เน้นเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

สัปดาห์ที่ 
11 

กลุ่ม สัปดาห์ที่ 17 
 

100 นาท ี 25 

4. ปฏิบัติขั้นตอนของศาสนพิธีและ
อภิปรายคุณธรรมที่แฝงอยู่ใน 
ศาสนพิธี 
-  ปฏิบัติ 15 แนน 
-  อภิปลาย 10 คะแนน 

สัปดาห์ที่ 8 กลุ่ม สัปดาห์ที่ 11 50 นาที 25 

 
เกณฑ์การประเมิน การน าเสนอนิทรรศการ เรื่อง ศาสนสัมพันธ์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ คะแนน 

ผลงาน 
-  ความถูกต้อง 
-  ความครอบคลุมของเนื้อหา 
-  ความสวยงาม 
-  ความคิดสร้างสรรค์ 
 

ชิ้นงาน 10 

กระบวนการ 
-  การวางแผนการท างาน  
-  ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 
-  การตรงต่อเวลา 

ปฏิทินปฏิบัติงาน 8 

น าเสนอ 
-  ความน่าสนใจ 
-  ความสมบรูณ์ถูกต้องของผลงาน 
-  ความตรงต่อเวลา 

แบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม 7 
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4.2 การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้หลักอริยวัฑฒิ 5  (10 คะแนน) 
 

 รายวิชา ส 23106 พระพุทธศาสนา 6 ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง 
 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีมาก 4 ดี 3 พอใช้ 2 ควรปรับปรุง 1 
1. ศรัทธา  
    1.1 เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
    1.2 แสดงความเคารพในองค์พระรัตนตรัย  
    1.3 เชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม  
    1.4 ไม่งมงายในสิ่งไร้สาระ  

    

2. ศีล  
    2.1 ท าความสะอาด เรียบร้อย ถูกต้อง  
    2.2 มีสัมมาคารวะ  
    2.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ  
    2.4 เข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลา  
    2.5 ส่งงานตามก าหนด  
    2.6 ตรงต่อเวลานัดหมาย 

    

3. สุตะ  
    3.1 เตรียมบทเรียนล่วงหน้าก่อนเรียน  
    3.2 ช่างสังเกตและซักถามป๎ญหาที่สงสัย  
    3.3 อ่านหนังสือ หรือท าการบ้านเป็นประจ า  
    3.4 สนใจ ตั้งใจฟ๎งขณะครูสอน  
    3.5 เข้าห้องสมุดอ่านหนังสือเป็นประจ า  
    3.6 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง 

    

4. จาคะ  
   4.1 รับฟ๎งความคิด/หรือข้อเสนอแนะของเพื่อน/ผู้อ่ืน  
   4.2 อาสา/เสนอตัวช่วยเหลอืงานของกลุ่มตามความสามารถ  
   4.3 เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งป๎นของกินของใช้ให้ผู้อ่ืน  
   4.4 ให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม  
   4.5 เผื่อแผ่แบ่งป๎นความรู้ความเข้าใจในบทเรียนกับเพ่ือน 

    

5. ปัญญา  
   5.1 วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  
   5.2 มีทักษะกระบวนการคิด โดยใช้เหตุและผล  
   5.3 มีความยับยั้งชั่งใจ รู้จักควบคุมอารมณ์  
   5.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม  
   5.5 ยืนยันในสิ่งที่ถูกต้อง   
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4.3 การประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน) 
ก าหนดการสอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 10 เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที   
สาระการเรียนรู้และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาค มีรายละเอียดดังนี้ 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 
จ านวน
ข้อสอบ 

คะแนน 

พระพุทธ 
 - วันออกพรรษา 
 - วันเทโวโรหณะ  
 - วันมาฆบูชา  
 - วันธรรมสวนะ  

-อัตนัย 1 ข้อ  เลือกตอบ 1 วัน 
โดยมีประเด็นต่อไปนี้ 
  1. ประวัติความเป็นมา 
  2. หลักธรรมที่เก่ียวข้อง 
  3. การน าหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง 
(จากข้อ 2) มาประยุกต์ใช้การ
พัฒนาตนเองและพัฒนาสังคม 

1 ข้อ 5 

พระพุทธ 
- สรุปพุทธประวัติวิเคราะห์ 
- การแสดงปฐมเทศนา 
- การแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ 

-ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 8 ข้อ 4 

พระพุทธ 
- สรุปวิเคราะห์พุทธประวัติ 
- พระพุทธรูปปางต่างๆ โดยน าหลักธรรมมา
ประกอบ 

-ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 8 ข้อ 4 

พระพุทธ 
- สุวรรณหังสชาดก (วัฏฏะ 3, ปป๎ญจธรรม 3) 

-ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 4 ข้อ 2 

พระธรรม 
- พระพุทธศาสนากับการแก้ป๎ญหาและการ
พัฒนา (ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดบรรยาย) 
  - หลักธรรม 
  - ตัวอย่างสถานการณ์ 
  - การน าไปใช้ 

1 ข้อ 5 

 - ปรนัย 20 ข้อ 10 
- อัตนัย 2 ข้อ 10 

รวม 20 
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4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน) 

ก าหนดสอบปลายภาคสัปดาห์ที่ 20 เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที   

หัวข้อ/เนื้อหา และลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ จ านวน
ข้อสอบ คะแนน 

พระพุทธ 
- พระนางมหาปชาบดีโคตรมีเถรี (วุฒิธรรม 4,      
อิทธิบาท 4) 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 4 ข้อ 2 

พระธรรม 
- มรรคมีองค์ 8  
- สัปปุริสธรรม 7  
- บุญกิริยาวัตถุ 10  
- อุบาสกธรรม 7  
- มงคล 38 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
- อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดบรรยาย) 

6 ข้อ 
1 ข้อ 

3 
5 

พระธรรม 
- พุทธศาสนสุภาษิต  (ความประมาทเป็นทาง

แห่งความตาย, ฟ๎งด้วยดีย่อมได้ป๎ญญา) 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 2 ข้อ 1 

พระสงฆ์ 
- มารยาทชาวพุทธ 
- ศาสนพิธี 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 4 ข้อ 2 

พระสงฆ์ 
- ศาสนสัมพันธ์   
  (วิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนาอื่น ๆ) 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
- อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดบรรยาย) 

4 ข้อ 
1 ข้อ 

2 
5 

 - ปรนัย 20 ข้อ 10 
- อัตนัย 2 ข้อ 10 

รวม 20 
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 3  (ส23103)        จ านวน 0.5  หน่วยกิต   เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3        ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2560 
อาจารย์ผู้สอน    
 

***************************************************************************** 
1.ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา สืบค้นและวิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ได้อย่างมีเหตุผล ได้แก่ (1) 
สนธิสัญญาเบาว์ริง สมัยรัชกาลที่ 4  (2) การปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่ 5   (3) การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์รวมทั้งใช้ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ เช่น ท้องถิ่น ชุมชนและครอบครัว  

 ศึกษา วิเคราะห์ บทบาทพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี และป๎จจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อความมั่นคงและ
ความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์   

 ศึกษา วิเคราะห์การสถาปนากรุงเทพมหานคร  พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และบทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย  การเข้า
ร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 และผลกระทบ  

 ศึกษา วิเคราะห์ภูมิป๎ญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์  ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทยเพ่ือเข้า
ใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิป๎ญญาไทย มีความรักความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางประวัติศาสตร์ การส ารวจ การตรวจสอบ และวิเคราะห์หลักฐานในการ
สืบค้นข้อมูล การท าเส้นเวลา (time line) การตีความจากข้อมูลหลักฐาน กระบวนการความรู้ความเข้าใจ  
กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด การมีส่วน
ร่วม และกระบวนการโดยใช้สื่อ ICT  (Information and Communication Technology)  

 

 

 

 

http://www.ict.su.ac.th/
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2.มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
 ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

 3/1 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

 ม.3/2 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ 

ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิป๎ญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธ ารงความเป็น
ไทย 

 ม.3/1 วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ  

 ม.3/2 วิเคราะห์ป๎จจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์  

 ม.3/3 วิเคราะห์ภูมิป๎ญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย 

 ม.3/4 วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย 
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3.ก าหนดการสอนและตัวชี้วัด 

สัปดาห์
ที ่

ชั่วโมง
ที ่

หน่วยการเรียนรู้/ 
แผนการจัดการเรียนรู้/ 

สาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางการจัด
กิจกรรม/ภาระงาน 

สื่อการสอน/ 
แหล่งการเรียนรู้ 

1 
 

1 
(1) 

ปฐมนิเทศ 
แผนที่ 1ปฐมนิเทศ 
1.ตัวชี้วัด 
2.ลักษณะเนื้อหาวิชา  
3.วิธีการเรียนการสอน 
4.การวัดผลและ
ประเมินผล 
5.ทดสอบก่อนเรียน 

1.นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับ
ครูผู้สอน 
2.นักเรียนมีความเข้าใจใน 
โครงสร้างขอบข่าย
โดยรวมของเนื้อหาวิชา 
3.นักเรียนมีความเข้าใจ 
ตรงกันเก่ียวกับกิจกรรม 
การเรียนการสอน  
ตัวชี้วัด กฎเกณฑ์ใน 
ชั้นเรียน เกณฑ์การ 
วัดผลและประเมินผล 

นักเรียนและครู
ร่วมกันศึกษา
แผนการเรียนรู้ฉบับ
ย่อรายวิชา
ประวัติศาสตร์ไทย 3         
ส23103 แล้วจัดท า 
ข้อตกลงเก่ียวกับการ
เรียนการสอนและ
การวัดผลประเมินผล 

1.แผนการ 
  ประเมินผล 
  การเรียนรู้ฉบับ 
  ย่อรายวิชา 
  ประวัติศาสตร์ 
  ไทย 3 ส23103 
2.สื่อน าเสนอด้วย 
  โปรแกรม 
  Power Point 
 

2 2 
(1) 

หน่วยที่ 1 วิธีการทาง 
ประวัติศาสตร์ 
แผนที่ 2 วิธีการทาง 
ประวัติศาสตร์ 
1.วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
2.การศึกษาสืบค้น
เรื่องราวที่สนใจ (การ
จัดการเรียนรู้เรื่องนี้ควร
จัดภายหลังการเรียน
พัฒนาการของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์เพื่อ 
ให้นักเรียนสืบค้น
เหตุการณ์ส าคัญ 
ในประวัติศาสตร์ได้) 

1.วิเคราะห์เรื่องราว
เหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่าง 
มีเหตุผลตามวิธีการทาง 
ประวัติศาสตร์  
(ส 4.1 ม. 3/1) 
2.ใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
ในการศึกษาเรื่องราว 
ต่าง ๆ ที่ตนสนใจ  
(ส 4.1 ม. 3/2) 

1.ทบทวนความรู้ 
เรื่องวิธีการทาง 
ประวัติศาสตร์ 
2.อภิปรายแนวทาง 
การสืบค้นเรื่องราว 
ทีส่นใจได้ด้วย 
ตนเอง 
3.มอบหมายงาน 
โครงงานทาง 
ประวัติศาสตร์ 
(การจัดการเรียนรู้ 
เรื่องนี้ควรจัด 
ภายหลังการเรียน
พัฒนาการของไทย
สมัยรัตนโกสินทร์
เพ่ือให้นักเรียนสืบค้น
เหตุการณ์ส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ได้) 

1.เอกสาร 
  ประกอบ 
  การเรียน 
2.หนังสือเรียน 
3.เครือข่าย 
  คอมพิวเตอร์ 
  เพ่ือการเรียนรู้ 
4.สื่อน าเสนอด้วย 
  โปรแกรม 
  Power Point 
5.ใบงาน 
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สัปดาห์
ที ่

ชั่วโมง
ที ่

หน่วยการเรียนรู้/ 
แผนการจัดการเรียนรู้/ 

สาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางการจัด
กิจกรรม/ภาระงาน 

สื่อการสอน/แหล่ง
การเรียนรู ้

3-4 3-4 
(2) 

หน่วยที่ 2 พัฒนาการของ 
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
แผนที่ 3 การสถาปนากรุง 
รัตนโกสินทร์ และป๎จจัยที่
ส่งผลต่อความม่ันคงและ
ความเจริญรุ่งเรืองของไทย           
โดยใช้วิธีการทาง         
ประวัติศาสตร์              
1.ป๎จจัยทางภูมิศาสตร์ 
2.ป๎จจัยทางสังคม 
-บทบาทของ 
 พระมหากษัตริย์ 
 ในราชวงศ์จักรี 
-ป๎จจัยอื่นๆ เช่น การรับ 
  ความเจริญจาก 
  อาณาจักรใกล้เคียง 

1.วิเคราะห์เรื่องราว 
เหตุการณ์ส าคัญทาง 
ประวัติศาสตร์ได้อย่างมี
เหตุผลตามวิธีการทาง 
ประวัติศาสตร์  
(ส 4.1 ม. 3/1) 
2.วิเคราะห์พัฒนาการของ 
ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ 
ในด้านต่าง ๆ 
(ส 4.3 ม. 3/1) 
3.วิเคราะห์ป๎จจัยที่มีผล 
ต่อความมั่นคงและความ
รุ่งเรืองของไทย 
ในสมัยรัตนโกสินทร์  
(ส 4.3 ม. 3/2) 

1.อภิปรายป๎จจัยที่ 
ส่งผลต่อความ 
มั่นคงและความ 
เจริญรุ่งเรืองของ 
ไทยในสมัย 
รัตนโกสินทร์ 
2.ศึกษาเรื่องการ 
สถาปนากรุง 
รัตนโกสินทร์ 
3.สรุปสาระส าคัญ 
ด้วยแผนผังความคิด 
 

1.วีดีทัศน์ 
2.เอกสาร 
ประกอบการสอน 
3.หนังสือเรียน 
4.เครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือการเรียนรู้ 
5.สื่อน าเสนอด้วย 
โปรแกรม 
Power Point 
6.ใบงาน/ 
แบบฝึกทักษะ 

5-7 5-7 
(3) 

หน่วยที่ 2 พัฒนาการของ 
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
แผนที่ 4 พัฒนาการด้าน 
การเมืองการปกครองสมัย  
รัตนโกสินทร์โดยใช้วิธีการ 
ทางประวัติศาสตร์ 
1.การเมืองการปกครอง
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  
พ.ศ. 2325-2394 
2.การเมืองการปกครอง
สมัยปรับปรุงประเทศให้
ทันสมัย พ.ศ. 2394-2475 
-การวิเคราะห์เหตุการณ์  
 การปฏิรูปประเทศในสมัย
รัชกาลที่ 5 

1.วิเคราะห์เรื่องราว 
เหตุการณ์ส าคัญทาง 
ประวัติศาสตร์ได้อย่าง 
มีเหตุผลตามวิธีการทาง 
ประวัติศาสตร์  
(ส 4.1 ม. 3/1) 
2.วิเคราะห์พัฒนาการของ 
ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ 
ในด้านต่าง ๆ  
(ส 4.3 ม. 3/1) 
 

1.ศึกษาวีดีทัศน์ 
และพัฒนาการ 
เกี่ยวกับพัฒนาการ 
และร่วมกันสรุป 
สาระส าคัญ 
2.จัดท าเส้นเวลา  
(time line)  
เหตุการณ์ส าคัญ 
และวิเคราะห์ 
พร้อมอภิปราย 
3.แบ่งกลุ่มศึกษา 
และสืบค้น 
พัฒนาการตาม 
ช่วงเวลาต่างๆ 
  

1.วีดีทัศน์ 
2.เอกสาร 
ประกอบการสอน 
3.เครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือการเรียนรู้ 
4.หนังสือเรียน 
5.สื่อน าเสนอด้วย 
โปรแกรม 
Power Point 
6.ใบงาน/ 
แบบฝึกทักษะ 
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สัปดาห์
ที ่

ชั่วโมง
ที ่

หน่วยการเรียนรู้/ 
แผนการจัดการเรียนรู้/ 

สาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางการจัด
กิจกรรม/ภาระงาน 

สื่อการสอน/แหล่ง
การเรียนรู ้

  3.การเมืองการปกครอง
สมัยประชาธิปไตย พ.ศ. 
2475-ป๎จจุบัน 
-การวิเคราะห์เหตุการณ์ 
 การเปลี่ยนแปลงการ 
 ปกครอง ใน พ.ศ. 2475  
 (แนวคิดการวิเคราะห์ 
 เหตุการณ์ต้องจัดการ 
 เรียนรู้ให้นักเรียนรู้ว่า 
1.เหตุการณ์นั้นคืออะไร  
(Who What Where  
When) 
2.สาเหตุที่ท าให้เกิด 
เหตุการณ์นั้น (why) 
3.ผลที่เกิดขึ้น (How) 

3.วิเคราะห์ป๎จจัยที่มีผล 
ต่อความมั่นคงและความ
รุ่งเรืองของไทย ในสมัย
รัตนโกสินทร์  
(ส 4.3 ม. 3/2) 

  

8-9 8-9 
(2) 

หน่วยที่ 2 พัฒนาการของ
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
แผนที่ 5 พัฒนาการด้าน
สังคมสมัยรัตนโกสินทร์ 
โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
1.สังคมไทยสมัย 
รัตนโกสินทร์ตอนต้น  
พ.ศ. 2325-2394 
2.สังคมไทยสมัยการ 
ปรับปรุงประเทศ ให้
ทันสมัย พ.ศ.  
2394-2475 
3.สังคมไทยสมัย 
ประชาธิปไตย  
พ.ศ. 2475-ป๎จจุบัน 

1.วิเคราะห์เรื่องราว 
เหตุการณ์ส าคัญทาง 
ประวัติศาสตร์ได้อย่าง 
มีเหตุผลตามวิธีการทาง 
ประวัติศาสตร์  
(ส 4.1 ม. 3/1) 
2.วิเคราะห์พัฒนาการของ 
ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ 
ในด้านต่าง ๆ  
(ส 4.3 ม. 3/1) 
3.วิเคราะห์ป๎จจัยที่มีผลต่อ 
ความมั่นคงและความ 
รุ่งเรืองของไทยในสมัย 
รัตนโกสินทร์  
(ส 4.3 ม. 3/2) 

1.ศึกษาวีดีทัศน์ 
และพัฒนาการ 
เกี่ยวกับพัฒนาการ 
และร่วมกันสรุป 
สาระส าคัญ 
2.จัดท าเส้นเวลา  
(time line)  
เหตุการณ์ส าคัญ 
และวิเคราะห์ 
พร้อมอภิปราย 
3.แบ่งกลุ่มศึกษา 
และสืบค้น 
พัฒนาการตาม 
ช่วงเวลาต่างๆ 
  

1.วีดีทัศน์ 
2.เอกสาร 
ประกอบการสอน 
3.เครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือการเรียนรู้ 
4.หนังสือเรียน 
5.สื่อน าเสนอด้วย 
โปรแกรม 
Power Point 
6.ใบงาน/ 
 แบบฝึกทักษะ 
 

10  สอบกลางภาค 
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สัปดาห์
ที ่

ชั่วโมง
ที ่

หน่วยการเรียนรู้/ 
แผนการจัดการเรียนรู้/ 

สาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางการจัด
กิจกรรม/ภาระงาน 

สื่อการสอน/แหล่ง
การเรียนรู ้

11-12   1.วิเคราะห์เรื่องราว 
  เหตุการณ์ส าคัญทาง 
  ประวัติศาสตร์ได้อย่าง 
 มีเหตุผลตามวิธีการทาง 
 ประวัติศาสตร์  
  (ส 4.1 ม. 3/1) 
2.วิเคราะห์พัฒนาการของ 
  ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ 
  ในด้านต่าง ๆ 
  (ส 4.3 ม. 3/1) 
3.วิเคราะห์ป๎จจัยที่มีผลต่อ 
  ความมั่นคงและความ 
  รุ่งเรืองของไทย ในสมัย 
  รัตนโกสินทร์  
  (ส 4.3 ม. 3/2) 

1.ศึกษาวีดีทัศน์ 
  และพัฒนาการ 
  เกี่ยวกับพัฒนาการ 
  และร่วมกันสรุป 
  สาระส าคัญ 
2.จัดท าเส้นเวลา  
  (time line)  
  เหตุการณ์ส าคัญ 
  และวิเคราะห์ 
  พร้อมอภิปราย 
3.แบ่งกลุ่มศึกษา 
  และสืบค้น 
  พัฒนาการตาม 
  ช่วงเวลาต่างๆ 
  

1.วีดีทัศน์ 
2.เอกสาร 
  ประกอบการสอน 
3.เครือข่าย 
  คอมพิวเตอร์ 
  เพ่ือการเรียนรู้ 
4.หนังสือเรียน 
5.สื่อน าเสนอด้วย 
  โปรแกรม 
  Power Point 
6.ใบงาน/ 
  แบบฝึกทักษะ 
 

13-14 
 

13-14 
(2) 

หน่วยที่ 2 พัฒนาการของ
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
แผนที่ 7พัฒนาการด้าน 
ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ 
โดยใช้วิธีการทาง 
ประวัติศาสตร์ 
1.ป๎จจัยที่ส่งเสริมความ 
  สัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ป๎จจัยทางการเมือง  
(ด้านความม่ันคงและรักษา
เอกราชอธิปไตย) 
  1.2 ป๎จจัยทางเศรษฐกิจ  
2.ความสัมพันธ์ระหว่าง 
  ประเทศสมัย
รัตนโกสินทร์ 
    

1.วิเคราะห์เรื่องราว 
  เหตุการณ์ส าคัญทาง 
  ประวัติศาสตร์ได้อย่าง 
 มีเหตุผลตามวิธีการทาง 
 ประวัติศาสตร์  
 (ส 4.1 ม. 3/1) 
2.วิเคราะห์พัฒนาการของ 
  ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ 
  ในด้านต่าง ๆ 
  (ส 4.3 ม. 3/1) 
3.วิเคราะห์ป๎จจัยที่มีผล 
  ต่อความมั่นคงและความ 
  รุ่งเรืองของไทย ในสมัย 
  รัตนโกสินทร์  
  (ส 4.3 ม. 3/2) 

1.ศึกษาวีดีทัศน์ 
  และพัฒนาการ 
  เกี่ยวกับพัฒนาการ 
  และร่วมกันสรุป 
  สาระส าคัญ 
2.จัดท าเส้นเวลา  
  (time line)  
  เหตุการณ์ส าคัญ 
  และวิเคราะห์ 
  พร้อมอภิปราย 
3.แบ่งกลุ่มศึกษา 
  และสืบค้น 
  พัฒนาการตาม 
  ช่วงเวลาต่างๆ 

1.วีดีทัศน์ 
2.เอกสาร 
  ประกอบการสอน 
3.เครือข่าย 
  คอมพิวเตอร์ 
  เพ่ือการเรียนรู้ 
4.หนังสือเรียน 
5.สื่อน าเสนอด้วย 
  โปรแกรม 
  Power Point 
6.ใบงาน/ 
  แบบฝึกทักษะ 
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สัปดาห์
ที ่

ชั่วโมง
ที ่

หน่วยการเรียนรู้/ 
แผนการจัดการเรียนรู้/ 

สาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางการจัด
กิจกรรม/ภาระงาน 

สื่อการสอน/แหล่ง
การเรียนรู ้

   2.1 ความสัมพันธ์กับ   
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 2.2 ความสัมพันธ์กับ 
ประเทศในทวีปเอเชีย  
 2.3 ความสัมพันธ์กับชาติ
ตะวันตก 
3.ไทยในสมัยจักรวรรดิ
นิยม 
3.1 การปรับตัวเพ่ือความ 
การรักษาเอกราช 
3.2 การแก้ไขสนธิสัญญา 
เสียเปรียบ 
4.นโยบายต่างประเทศ 
ของไทยสมัยป๎จจุบัน 

   

15-16 15-16 
(2) 

หน่วยที่ 3 บทบาทของ
ไทยในสังคมโลก 
แผนที่ 8 บทบาทของไทย
ในสังคมโลก 
1.การเข้าร่วมสงครามโลก 
   ครั้งที่ 1 
2.บทบาทของไทยใน 
   สงครามโลกครั้งที่ 2 
3.บทบาทของไทยใน 
   สงครามเย็น  
4.ความร่วมมือของไทยกับ 
   ประเทศในเอเชีย 
   ตะวันออกเฉียงใต้  
   (อาเซียน)   
5.บทบาทของไทยในสังคม 
   โลกป๎จจุบัน 

วิเคราะห์บทบาทไทยใน 
สมัยประชาธิปไตย  
(ส 4.3 ม. 3/4) 

1.สืบค้นและ 
  น าเสนอเพ่ือ 
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ร่วมกัน 
2.อภิปรายและ 
  วิเคราะห์ตาม 
  ประเด็นที่ครู 
  ก าหนด 
3.สรุปสาระส าคัญ  
4.ท าแบบฝึกทักษะ 
 

1.วีดีทัศน์ 
2.เอกสาร 
  ประกอบการสอน 
3.เครือข่าย 
  คอมพิวเตอร์ 
  เพ่ือการเรียนรู้ 
4.หนังสือเรียน 
5.สื่อน าเสนอด้วย 
  โปรแกรม 
  Power Point 
6.ใบงาน/ 
  แบบฝึกทักษะ 
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สัปดาห์
ที ่

ชั่วโมง
ที ่

หน่วยการเรียนรู้/ 
แผนการจัดการเรียนรู้/ 

สาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางการจัด
กิจกรรม/ภาระงาน 

สื่อการสอน/แหล่ง
การเรียนรู ้

17-19 17-19 
(3) 

หน่วยที่ 4 ภูมิป๎ญญา 
และวัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ที่มีอิทธิพล
ต่อการพัฒนาชาติไทย 
แผนที่ 9 ภูมิป๎ญญาและ 
วัฒนธรรมไทยสมัย 
รัตนโกสินทร์ที่มีอิทธิพล 
ต่อการพัฒนาชาติไทย 
1.การน าภูมิป๎ญญาไทยมา
ใช้ 
  แก้ไขป๎ญหาประเทศของ   
  พระบาทสมเด็จ  
  พระเจ้าอยู่หัว ผ่าน 
  โครงการอันเนื่องมาจาก  
  พระราชด าริ 
  1.1 โครงการด้านการ 
       พัฒนาแหล่งน้ า 
   1.2 โครงการด้าน 
       การเกษตร 
   1.3 โครงการด้าน 
        สิ่งแวดล้อม 
2.การอนุรักษ์ภูมิป๎ญญา
ไทย 
  ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
  พระบรมราชินีนาถ  
  ผ่านมูลนิธิศูนย์ศิลปาชีพ 
3.วัฒนธรรมไทย 
3.1 ด้านขนบธรรมเนียม 
     ประเพณี 
   3.2 ด้านวรรณกรรม 

วิเคราะห์ภูมิป๎ญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์และอิทธิพล 
ต่อการพัฒนาชาติไทย  
(ส 4.3 ม. 3/3) 

1.สืบค้นและน าเสนอ
เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 
2.อภิปรายและ
วิเคราะห์ตาม
ประเด็นที่ครูก าหนด 
3.สรุปสาระส าคัญ  
4.ท าแบบฝึกทักษะ 
 

1.วีดีทัศน์ 
2.เอกสาร 
  ประกอบการสอน 
3.เครือข่าย 
  คอมพิวเตอร์ 
  เพ่ือการเรียนรู้ 
4.หนังสือเรียน 
5.สื่อน าเสนอด้วย 
  โปรแกรม 
  Power Point 
6.ใบงาน/แบบฝึก
ทักษะ 
 

20 20 สอบปลายภาค 
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แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 

การสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 3  รหัสวชิา ส23103  ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้ 
 

รายการประเมินผล 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 

ร้อยละของคะแนน 

งานระหว่างภาค งานและการบ้านที่มอบหมาย 
คะแนน

เต็ม 
ร้อยละ 

ใบงาน/แบบฝึกทักษะ ใบงาน/แบบฝึกทักษะ ทุกหน่วยการเรียนรู้ 20 20 

โครงงาน วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  

โครงงาน วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  

หน่วยที่ 1 10 10 

การท าเส้นเวลา (time 
line) ของเหตุการณ์ส าคัญ
ทางการเมืองการปกครอง 
และสังคมในสมัย
รัตนโกสินทร์  

การท าเส้นเวลา (time line) 
ของเหตุการณ์ส าคัญทาง
การเมืองการปกครอง และ
สังคมในสมัยรัตนโกสินทร์  

หน่วยที่ 2 5 5 

สืบค้น และน าเสนอผลงาน 
เรื่อง บทบาทของไทยใน
สังคมโลก ในรูปแบบที่
หลากหลาย 

สืบค้น และน าเสนอผลงาน 
เรื่อง บทบาทของไทยในสังคม
โลก ในรูปแบบที่หลากหลาย 

หน่วยที่ 3 10 10 

สืบค้น และน าเสนอผลงาน 
เรื่อง วัฒนธรรม และภูมิ
ป๎ญญาไทยสมัย
รัตนโกสนิทร์ ในรูปแบบที่
หลากหลาย 

สืบค้น และน าเสนอผลงาน 
เรื่อง วัฒนธรรม และภูมิ
ป๎ญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
ในรูปแบบที่หลากหลาย 

หน่วยที่ 4 5 5 
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รายละเอียดรายการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนน 

แผนการประเมินผล   

คะแนนระหว่างภาค  : คะแนนปลายภาค = 80: 20 

คะแนนระหว่างภาค  =    คะแนนสอบก่อนกลางภาค + คะแนนสอบกลางภาค +  

                                คะแนนสอบหลังกลางภาค + คะแนนจิตพิสัย  

                                =   20+20+30+10 

 

4.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายภาระงาน 

 การสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 5   รหัสวิชา ส23103 ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558   

 มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ดังนี้ 

     4.1 ประเมินจากงานที่มอบหมาย                                               50  คะแนน 

     4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย      10  คะแนน 

     4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค                                           20  คะแนน 

     4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค                                            20  คะแนน  

                                                                       รวม               100  คะแนน 
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 4.1. ภาระงานและช้ินงาน (50 คะแนน) 

รายการ 
รูปแบบ
ของงาน 

วันที่ 
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่ 
นักเรียน 

ควรใช้(นาที) 
คะแนน 

ก่อนประเมินผลกลางภาคเรียน  

ใบงาน/แบบฝึกทักษะ งานเดี่ยว ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน 20 10 

โครงงาน วิธีการทางประวัติศาสตร์  งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 5-7 30 10 

การท าเส้นเวลา (time line) ของ
เหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองการ
ปกครอง และสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์  

งานคู่   สัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์ที่ 8 20 5 

หลังประเมินผลกลางภาคเรียน  

ใบงาน/แบบฝึกทักษะ งานเดี่ยว ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน 20 10 

สืบค้นและน าเสนอผลงาน เรื่อง บทบาท
ของไทยในสังคมโลก ในรูปแบบที่
หลากหลาย 

งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 15 สัปดาห์ที่ 16 30 10 

สืบค้น และน าเสนอผลงาน เรื่อง 
วัฒนธรรม และภูมิป๎ญญาไทยสมัย
รัตนโกสนิทร์ ในรูปแบบที่หลากหลาย 

งานคู่ สัปดาห์ที่ 17 สัปดาห์ที่ 17-19 20 5 
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน) 
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 5   รหัสวิชา ส23103   
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง 
 

หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1.  มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     
2.  มีความภูมิใจในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย     
3.  มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ์มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ     
4.  มีวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต     
5.  มุ่งม่ันในการท างานและด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง     
6.  ใฝุเรียนใฝุรู้ รักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง     
7.  เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากการปฏิบัติทดลองจริง     
8.  เห็นคุณค่าและความส าคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น     
9.  มีจิตใจเปิดกว้าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของ 
    ตนเองได้ตามข้อมูลและหลักฐานใหม่ที่ได้รับ 

    

10. รักและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย     
รวม     

น ามาหาร ด้วย 4  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ   ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

9 – 10 4 (ดีมาก) 
7 – 8 3 (ดี) 
5 - 6 2 (พอใช้) 

ต่ ากว่า 5 1 (ปรับปรุง) 
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4.3 ประเมินจาการสอบ  
 4.3.1 ประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน) ก าหนดสอบกลางภาคสัปดาห์ที่ 10  เวลาใช้สอบ 
1 ชั่วโมง สาระการเรียนรู้ และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

เรื่องท่ีใช้ในการสอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อ คะแนน 
1.วิธีการทางประวัติศาสตร์ ปรนัยเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 2 1 
2.การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และบทบาท 
   ของพระมหากษัตริย์โดยใช้วิธีการทาง 
   ประวัติศาสตร์ 

ปรนัยเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 8 4 

3.พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง 
   สมัยรัตนโกสินทร์ 

ปรนัยเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 8 4 
อัตนัย 1 4 

4.พัฒนาการด้านสังคมสมัยรัตนโกสินทร์ ปรนัยเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 6 3 
อัตนัย 1 4 

รวม 
ปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 24 12 
อัตนัย 2 8 

 
 

 4.3.2 ประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน) 
             ก าหนดสอบปลายภาคสัปดาห์ที่ 20 เวลาใช้สอบ 1 ชั่วโมง 
             สาระการเรียนรู้ และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคมีรายละเอียดดังนี้ 
 

เรื่องท่ีใช้ในการสอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อ คะแนน 
1.พัฒนาการด้านเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ ปรนัยเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 6 3 

อัตนัย 1 4 
2.พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่าง 
   ประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ 

ปรนัยเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 6 3 

3.บทบาทของไทยในสังคมโลก ปรนัยเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 6 3 
4.ภูมิป๎ญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย 
  รัตนโกสินทร์ 

ปรนัยเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 6 3 
อัตนัย 1 4 

รวม 
ปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 24 12 
อัตนัย 2 8 
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
รายวิชาประวัติศาสตร์ 3  ส23107          จ านวน  0.5 หน่วยกิต       เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนที่ 2       ปีการศึกษา 2560 
อาจารย์ผู้สอน   
        
******************************************************************************** 

1.ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปแอฟริกา 
และทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ของผู้คนในภูมิภาค
นั้น ๆ โดยสังเขป  
 ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง และเหตุการณ์ส าคัญ
ของภูมิภาคต่างๆในโลก (ยกเว้นทวีปเอเชีย) 
 วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก ได้แก่ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ แนวคิดด้านการ
ปกครอง และเศรษฐกิจที่มีผลต่อสังคมโลก    
 ศึกษาและวิเคราะห์ความร่วมมือและความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ได้แก่ สงครามโลกครั้งที่ 1 
สงครามโลกครั้งที่ 2  สงครามเย็น และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนความพยายามในการขจัด
ป๎ญหาความขัดแย้ง  
 โดยใช้ทักษะการรวบรวมข้อมูล การสืบค้น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การให้เหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน  สามารถปรับตัวและรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง ตระหนักและเห็นความส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 
2. มาตรฐานและตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงป๎จจุบัน ในด้านความสัมพันธ์ 
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ      
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น    
 
ตัวช้ีวัด 
ม.3/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆในโลกโดยสังเขป  
ม.3/2 วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้ง ในคริสต์ศตวรรษ 
         ที่ 20 ตลอดจนความพยายามในการขจัดป๎ญหาความขัดแย้ง 
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3.ก าหนดการสอนและตัวชี้วัด 

สัปดาห์
ที ่

ชั่วโมง
ที ่

หน่วยการเรียนรู้/ 
แผนการจัดการเรียนรู้/

สาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางการจัด
กิจกรรม/ภาระงาน 

สื่อการสอน/ 
แหล่งการเรียนรู้ 

1 1 
(1) 

ปฐมนิเทศ 
1. ปฐมนิเทศ 
    1.1 ตัวชี้วัด 
    1.2 ลักษณะเนื้อหาวชิา  
    1.3 วิธีการเรียนการสอน 
    1.4 การวัดผลและการ 
       ประเมินผล 
    1.5 ทดสอบก่อนเรียน 

1.นักเรียนมีส่วนร่วมใน 
  การวางแผนการจัด 
  กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ร่วมกับครูผู้สอน 
2.นักเรียนมีความเข้าใจ 
  ในโครงสร้างขอบข่าย 
  โดยรวมของเนื้อหาวิชา 
3.นักเรียนมีความเข้าใจ 
  ตรงกันเก่ียวกับ   
  กิจกรรมการเรียนการ  
  สอนตัวชี้วัดกฎเกณฑ์  
  ในชั้นเรียน เกณฑ์การ    
  วัดและประเมนิผล 

นักเรียนและครู
ร่วมกันศึกษา
แผนการเรียนรู้ฉบับ
ย่อรายวิชา
ประวัติศาสตร์ 3    
ส23107  
ร่วมกันท าข้อตกลง
เก่ียวกับการเรียน
การสอนและการ
วัดผลประเมินผล
ร่วมกัน                    

1.แผนการเรียนรู้ฉบบั 
  ย่อรายวิชา 
  ประวัติศาสตร์ 3  
  ส23107  
2.สื่อน าเสนอด้วย 
  โปรแกรม 
  Power point                    

2-3 
 

2-3 
(2) 
 

หน่วยที่ 1 
พัฒนาการของภูมิภาค   
ต่างๆ ของโลก 
1.พัฒนาการของทวปี 
  ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
  โดยสังเขป 
  1) พัฒนาการของประเทศ 
     ออสเตรเลีย 
  1.1 ที่ตั้งและสภาพทาง 
      ภูมิศาสตร์ของ 
      ออสเตรเลียและ 
      โอเชียเนียที่มีผล 
      ต่อพัฒนาการ 
  1.2 ความเป็นมาทาง 
       ประวัติศาสตร์ของ 
       ประเทศออสเตรเลีย 
       โดยสังเขป (ตั้งแต ่
       ชนเผ่าดั้งเดิมการยึด 
       ครองของตะวันตก   
       และการได้เอกราช)  

 อธิบายพัฒนาการทาง
สังคมเศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาค 
 ต่าง ๆ ในโลกโดยสังเขป  
(ส 4.2 ม. 3/1) 

1.นักเรียนใช้แผนที ่
  สรุปเก่ียวกับที่ตั้ง 
  สภาพภูมิศาสตร์ 
  ที่มีผลต่อพัฒนา 
  การของสังคม 
2.แบ่งกลุ่มศึกษา 
  สืบค้นพฒันาการ 
  ด้านตา่งๆ ของ 
  ทวีป และให้ 
  นักเรียนแลก 
  เปลี่ยนเรียนรู ้
  อภิปราย 
  เปรียบเทียบ 
3. ชมวีดิทัศน ์
  เก่ียวกับ 
  วัฒนธรรม 
  พื้นเมืองในทวีป 
  และร่วมกันสรุป  
  สาระส าคัญ 

1.แผนทีท่วีป 
2.เอกสารทาง 
  ประวัติศาสตร์ 
  ความเป็นมาของทวีป 
3.วีดิทัศน์เก่ียวกับ 
  วัฒนธรรมของทวีป 
4.สื่อน าเสนอ 
  ด้วยโปรแกรม 
  Power point                   
5.ห้องสมุด 
6.เครือข่าย 
  คอมพิวเตอร์ 
  เพื่อการเรียนรู้ 
7.หนังสือเรียน 
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สัปดาห์
ที ่

ชั่วโมง
ที ่

หน่วยการเรียนรู้/ 
แผนการจัดการเรียนรู้/

สาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางการจัด
กิจกรรม/ภาระงาน 

สื่อการสอน/ 
แหล่งการเรียนรู้ 

    1.3 พัฒนาการด้าน 
        การเมืองการปกครอง 
  1.4 พัฒนาการด้าน 
       สังคมและวัฒนธรรม 
  1.5 พัฒนาการด้าน 
       เศรษฐกิจ 

 4.ร่วมกันจัด 
  นิทรรศการ/สมุด 
  ภาพ เกี่ยวกับ 
  ทวีปที่ศึกษา 

 

4-5 
 

4-5 
(2) 
 

หน่วยที่ 1 
พัฒนาการของภูมิภาค 
ต่างๆ ของโลก 
2. พัฒนาการของทวีป    
    แอฟริกา 
   2.1 ที่ตั้งและสภาพทาง 
       ภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อ 
       พัฒนาการของทวีป 
       (ท่ีส่งผลให้เกิดความ 
       เจริญในบางพื้นที:่รัฐ) 
   2.2 ความเป็นมาทาง 
        ประวัติศาสตร์ 
   2.3 พัฒนาการด้าน 
        การเมืองการปกครอง  
   2.4 ลักษณะทางด้าน   
        สังคมและวัฒนธรรม  
   2.5 ลักษณะทางด้าน 
        เศรษฐกิจ 

 อธิบายพัฒนาการทาง
สังคมเศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาค 
 ต่าง ๆ ในโลกโดยสังเขป  
(ส 4.2 ม. 3/1) 

1.นักเรียนใช้ 
  แผนที่สรุป 
  เกี่ยวกับที่ตั้งและ 
  สภาพภูมิศาสตร์ 
  ที่มีผลต่อพัฒนา 
  การของสังคม 
2.แบ่งกลุ่มศึกษา 
  สืบค้นพัฒนาการ 
  ด้านต่างๆ ของ 
  ทวีปและให้ 
  นักเรียนได้ 
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  และอภิปราย 
  เปรียบเทียบ 
3.ชมวีดิทัศน์ 
  เกี่ยวกับ 
  วัฒนธรรม 
  พ้ืนเมืองในทวีป 
  และร่วมกันสรุป 
  สาระส าคัญ 
4.ร่วมกันจัด 
  นิทรรศการ/สมุด 
  ภาพ เกี่ยวกับ 
  ทวีปที่ศึกษา 

1.แผนที่ทวีป 
2. เอกสารทาง 
  ประวัติศาสตร์ความ 
  เป็นมาของทวีป 
3.วีดิทัศน์เกี่ยวกับ 
  วัฒนธรรมของทวีป 
4.ห้องสมุด 
5. เครือข่าย 
  คอมพิวเตอร์เพ่ือ 
  การเรียนรู้ 
6.สื่อน าเสนอด้วย 
  โปรแกรม 
  Power point   
7.หนังสือเรียน                  
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สัปดาห์
ที ่

ชั่วโมง
ที ่

หน่วยการเรียนรู้/ 
แผนการจัดการเรียนรู้/

สาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางการจัด
กิจกรรม/ภาระงาน 

สื่อการสอน/ 
แหล่งการเรียนรู้ 

6-7 6-7 
(2) 
 

หน่วยที่ 1 
พัฒนาการของภูมิภาค 
ต่างๆ ของโลก 
3. พัฒนาการของ 
    ทวีปยุโรป 
    3.1.ที่ตั้งและสภาพ 
         ภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อ 
         พัฒนาการของทวีป     
   3.2. ความเป็นมาทาง 
         ประวัติศาสตร์ 
   3.3 พัฒนาการด้าน 
        การเมืองการปกครอง 
    3.4. ลักษณะทางด้าน    
         สังคมและวัฒนธรรม 
    3.5. ลักษณะทางด้าน 
          เศรษฐกิจ 

 อธิบายพัฒนาการทาง
สังคมเศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาค 
ต่าง ๆ ในโลกโดยสังเขป  
(ส 4.2 ม. 3/1) 

1.นักเรียนใช้แผนที่ 
  สรุปเกี่ยวกับที่ตั้ง 
  และสภาพ 
  ภูมิศาสตร์ที่มีผล 
  ต่อพัฒนาการของ 
  สังคม 
2.แบ่งกลุ่มศึกษา 
  สืบค้นพัฒนาการ 
  ด้านต่างๆ ของ 
  ทวีปและให้ 
  นักเรียนได้ 
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  และอภิปราย 
  เปรียบเทียบ 
3.ชมวีดิทัศน์ 
  เกี่ยวกับ 
  วัฒนธรรม 
  พ้ืนเมืองในทวีป 
  และร่วมกันสรุป 
  สาระส าคัญ 
4.ร่วมกันจัด 
  นิทรรศการ/สมุด 
  ภาพ เกี่ยวกับ 
  ทวีปที่ศึกษา 

1.แผนที่ทวีป 
2. เอกสารทาง 
  ประวัติศาสตร์ความ 
  เป็นมาของทวีป 
3.วีดิทัศน์เกี่ยวกับ 
  วัฒนธรรมของทวีป 
4.ห้องสมุด 
5. เครือข่าย 
  คอมพิวเตอร์เพ่ือ 
  การเรียนรู้ 
6.สื่อน าเสนอด้วย 
  โปรแกรม 
  Power point   
7.หนังสือเรียน                  
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สัปดาห์
ที ่

ชั่วโมง
ที ่

หน่วยการเรียนรู้/ 
แผนการจัดการเรียนรู้/

สาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางการจัด
กิจกรรม/ภาระงาน 

สื่อการสอน/ 
แหล่งการเรียนรู้ 

8-9 8-9 
(2) 
 

หน่วยที่ 1 
พัฒนาการของภูมิภาค 
ต่างๆ ของโลก 
4. พัฒนาการของทวีป    
    อเมริกาเหนือ 
    4.1 ที่ตั้งและสภาพทาง 
         ภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อ 
         การพัฒนาการ 
         ของทวีป 
    4.2 ความเป็นมาทาง 
         ประวัติศาสตร์ 
    4.3 พัฒนาการด้าน 
        การเมืองการปกครอง 
    4.4 ลักษณะทางด้าน  
         สังคมและวัฒนธรรม 
    4.5 ลักษณะทางด้าน    
          เศรษฐกิจ 

 อธิบายพัฒนาการทาง
สังคมเศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาค 
 ต่าง ๆ ในโลกโดยสังเขป  
(ส 4.2 ม. 3/1) 

1.นักเรียนใช้แผนที่ 
  สรุปเกี่ยวกับท่ีตั้ง 
  และสภาพ 
  ภูมิศาสตร์ที่มีผล 
  ต่อพัฒนาการของ 
  สังคม 
2.แบ่งกลุ่มศึกษา 
  สืบค้นพัฒนาการ 
  ด้านต่างๆ ของ 
  ทวีปและให้ 
  นักเรียนได้ 
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  และอภิปราย 
  เปรียบเทียบ 
3.ชมวีดิทัศน์ 
  เกี่ยวกับ 
  วัฒนธรรม 
  พ้ืนเมืองในทวีป 
  และร่วมกันสรุป 
  สาระส าคัญ 
4.ร่วมกันจัด 
  นิทรรศการ/สมุด 
  ภาพ เกี่ยวกับ 
  ทวีปที่ศึกษา 

1.แผนที่ทวีป 
2. เอกสารทาง 
  ประวัติศาสตร์ความ 
  เป็นมาของทวีป 
3.วีดิทัศน์เกี่ยวกับ 
  วัฒนธรรมของทวีป 
4.ห้องสมุด 
5. เครือข่าย 
  คอมพิวเตอร์เพ่ือ 
  การเรียนรู้ 
6.สื่อน าเสนอด้วย 
  โปรแกรม 
 Power point     
7.หนังสือเรียน                

10 10 สอบกลางภาค 
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สัปดาห์
ที ่

ชั่วโมง
ที ่

หน่วยการเรียนรู้/ 
แผนการจัดการเรียนรู้/

สาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางการจัด
กิจกรรม/ภาระงาน 

สื่อการสอน/ 
แหล่งการเรียนรู้ 

11-12 11-12 
(2) 
 

หน่วยที่ 1 
พัฒนาการของภูมิภาค 
ต่างๆ ของโลก 
5. พัฒนาการของทวีป 
    อเมริกาใต้ 
    5.1 ที่ตั้งและสภาพ 
         ภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อ 
         พัฒนาการของทวีป 
    5.2 ความเป็นมาทาง 
         ประวัติศาสตร์ 
    5.3 พัฒนาการด้าน 
         การเมือง 
         การปกครอง 
    5.4 ลักษณะทางด้าน  
         สังคมและวัฒนธรรม 
    5.5 ลักษณะทางด้าน 
         เศรษฐกิจ 
 

 อธิบายพัฒนาการทาง
สังคมเศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาค 
 ต่าง ๆ ในโลกโดยสังเขป  
(ส 4.2 ม. 3/1) 

1.นักเรียนใช้แผนที่ 
  สรุปเกี่ยวกับที่ตั้ง 
  และสภาพ 
  ภูมิศาสตร์ที่มีผล 
  ต่อพัฒนาการของ 
  สังคม 
2.แบ่งกลุ่มศึกษา 
  สืบค้นพัฒนาการ 
  ด้านต่างๆ ของ 
  ทวีปและให้ 
  นักเรียนได้ 
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  และอภิปราย 
  เปรียบเทียบ 
3.ชมวีดิทัศน์ 
  เกี่ยวกับ 
  วัฒนธรรม 
  พ้ืนเมืองในทวีป 
  และร่วมกันสรุป 
  สาระส าคัญ 
4.ร่วมกันจัด 
  นิทรรศการ/สมุด 
  ภาพ เกี่ยวกับ 
  ทวีปที่ศึกษา 

1.แผนที่ทวีป 
2.เอกสารทาง 
  ประวัติศาสตร์ความ 
  เป็นมาของทวีป 
3.วีดิทัศน์เกี่ยวกับ 
  วัฒนธรรมของทวีป 
4.ห้องสมุด 
5. เครือข่าย 
  คอมพิวเตอร์เพ่ือ 
  การเรียนรู้ 
6.สื่อน าเสนอด้วย 
  โปรแกรม 
  Power point 
7.หนังสือเรียน                    
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สัปดาห์
ที ่

ชั่วโมง
ที ่

หน่วยการเรียนรู้/ 
แผนการจัดการเรียนรู้/

สาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางการจัด
กิจกรรม/ภาระงาน 

สื่อการสอน/ 
แหล่งการเรียนรู้ 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
(1) 
 

หน่วยที่ 1 
พัฒนาการของภูมิภาค 
ต่างๆ ของโลก 
6. อิทธิพลของ 
   อารยธรรมตะวันตก 
   -อิทธิพลของอารยธรรม 
    ตะวันตกต่อพัฒนาการ 
    และการเปลี่ยนแปลง 
    ของสังคมโลก  
   (การปกครองระบอบ 
   ประชาธิปไตย, ระบบ 
   เศรษฐกิจแบบทุนนิยม,  
   ภาษาและวัฒนธรรม 
   สากล,วิทยาศาสตร์ 
   และเทคโนโลยี) 

 อธิบายพัฒนาการทาง
สังคมเศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาค 
 ต่าง ๆ ในโลกโดยสังเขป  
(ส 4.2 ม. 3/1) 

1.ศึกษาเอกสาร 
  เกี่ยวกับอิทธิพล 
  ของอารยธรรม 
  ตะวันตกต่อ 
  พัฒนาการ 
  และการ 
  เปลี่ยนแปลง 
  ของสังคมโลก 
2.สรุปเป็นแผนผัง 
  ความคิดและ 
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ร่วมกัน 

1.เอกสารเกี่ยวกับ 
  อิทธิพลของอารย- 
  ธรรมตะวันตกต่อ 
  พัฒนาการและการ 
  เปลี่ยนแปลง 
  ของสังคมโลก 
  (เลือกใช้ตามความ 
  เหมาะสม) 
2.ห้องสมุด 
3.เครือข่าย 
  คอมพิวเตอร์เพ่ือ 
  การเรียนรู้ 
4.สื่อน าเสนอด้วย 
  โปรแกรม 
  Power point   
5.หนังสือเรียน                 

14-15 14-15 
(2) 
 

หน่วยที่ 2 
ความขัดแย้งและความ
ร่วมมือในคริสต์ศตวรรษ 
ที่ 20 
7. สงครามโลกครั้งที่ 1 
   7.1 สงครามโลกครั้งที่ 1 
       - สาเหตุของสงคราม 
       - ชนวนของสงคราม 
       - สถานการณ์ของ    
         สงคราม 
       - ผลของสงคราม 
   7.2 องค์การสันนิบาตชาติ 
      (League of Nations) 
       - วัตถุประสงค์ 
      - สมาชิกภาพ 
      - การด าเนินงาน 
      - ผลงานขององค์การ           
        สันนิบาตชาติ 

 วิเคราะห์ผลของการ
เปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่
ความร่วมมือและความ
ขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 20 ตลอดจนความ
พยายามในการขจัด
ป๎ญหาความขัดแย้ง  
(ส 4.2 ม. 3/2) 

1.ศึกษา วีดิทัศน์/ 
  Time Line ที ่
  เกี่ยวข้องกับความ 
  ขัดแย้งและความ 
  ร่วมมือใน 
  คริสต์ศตวรรษ 
  ที่ 20 และสรุป 
  สาระส าคัญตาม 
  ประเด็นที่ก าหนด 
2.ศึกษาเอกสาร 
  เกี่ยวกับความ 
  ขัดแย้งและ 
  ความร่วมมือ 
  ในคริสต์ศตวรรษ 
  ที่ 20 และสรุป 
  สาระส าคัญตาม 
  ประเด็นที่ก าหนด 

1.วีดิทัศน์/Time Line  
  เกี่ยวกับสงครามโลก 
  ครั้งที่ 1 
2.เอกสารใบงาน 
  เกี่ยวกับความขัดแย้ง 
  และความร่วมมือใน 
  คริสต์ศตวรรษที่ 20 
3.ห้องสมุด 
4.เครือข่าย 
  คอมพิวเตอร์เพ่ือ 
  การเรียนรู้ 
5.สื่อน าเสนอด้วย 
  โปรแกรม 
  Power point   
6.หนังสือเรียน                  
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สัปดาห์
ที ่

ชั่วโมง
ที ่

หน่วยการเรียนรู้/ 
แผนการจัดการเรียนรู้/

สาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางการจัด
กิจกรรม/ภาระงาน 

สื่อการสอน/ 
แหล่งการเรียนรู้ 

16 16 
(1) 
 

หน่วยที่ 2 
ความขัดแย้งและความ
ร่วมมือในคริสต์ศตวรรษ 
ที่ 20 
8. สงครามโลกครั้งที่ 2 
   - สาเหตุของสงครามโลก  
     ครั้งที่ 2 
   - สถานการณ์ของ 
      สงคราม 
   - ผลของสงคราม 

 วิเคราะห์ผลของการ
เปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่
ความร่วมมือและความ
ขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 20 ตลอดจนความ
พยายามในการขจัด
ป๎ญหาความขัดแย้ง  
(ส 4.2 ม. 3/2) 

1.ศึกษา วีดิทัศน์/ 
  Time Line  
  ที่เก่ียวข้องกับ 
  ความขัดแย้ง 
  และความร่วมมือ 
  ในคริสต์ศตวรรษ 
  ที่ 20 และสรุป 
  สาระส าคัญตาม 
  ประเด็นที่ก าหนด 
2.ศึกษาเอกสาร 
  เกี่ยวกับความ 
  ขัดแย้งและความ 
  ร่วมมือในคริสต์ 
  ศตวรรษท่ี 20 
  และสรุป 
  สาระส าคัญตาม 
  ประเด็นที่ก าหนด 

1.วีดิทัศน์/Time Line 
  เกี่ยวกับสงครามโลก 
  ครั้งที่ 2 
2.เอกสารใบงาน 
  เกี่ยวกับความขัดแย้ง 
  และความร่วมมือ 
  ในคริสต์ศตวรรษ 
  ที่ 20 
3.ห้องสมุด 
4.เครือข่าย 
  คอมพิวเตอร์เพ่ือ 
  การเรียนรู้ 
5.สื่อน าเสนอด้วย 
  โปรแกรม 
  Power point      
6.หนังสือเรียน               
 

17 17 
(1) 
 

หน่วยที่ 2 
ความขัดแย้งและความ
ร่วมมือในคริสต์ศตวรรษ 
ที่ 20 
9. สงครามเย็น 
- สาเหตุของสงครามเย็น 
- ภาวะสงครามเย็น 
    - การสิ้นสุดสงครามเย็น 
          

 วิเคราะห์ผลของการ
เปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่
ความร่วมมือและความ
ขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 20 ตลอดจนความ
พยายามในการขจัด
ป๎ญหาความขัดแย้ง  
(ส 4.2 ม. 3/2) 

1.ศึกษา วีดิทัศน์/ 
  Time Line ที ่
  เกี่ยวข้องกับความ 
  ขัดแย้งและ 
  ความร่วมมือ 
  ในคริสต์ศตวรรษ 
   ที่ 20 และสรุป 
  สาระส าคัญตาม 
  ประเด็นที่ก าหนด 
2.ศึกษาเอกสาร 
  เกี่ยวกับความ 
  ขัดแย้งและ 
  ความร่วมมือ 
  ในคริสต์ศตวรรษ 
  ที่ 20 และสรุป 
  สาระส าคัญตาม 
  ประเด็นที่ก าหนด 

1.วีดิทัศน์/Time Line 
   เกี่ยวกับสงครามเย็น 
2.เอกสารใบงาน 
  เกี่ยวกับความขัดแย้ง 
  และความร่วมมือใน 
  คริสต์ศตวรรษที่ 20 
3.ห้องสมุด 
4.เครือข่าย 
  คอมพิวเตอร์เพ่ือ 
  การเรียนรู้ 
5.สื่อน าเสนอด้วย 
  โปรแกรม 
  Power point    
6.หนังสือเรียน                 
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สัปดาห์
ที ่

ชั่วโมง
ที ่

หน่วยการเรียนรู้/ 
แผนการจัดการเรียนรู้/

สาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางการจัด
กิจกรรม/ภาระงาน 

สื่อการสอน/ 
แหล่งการเรียนรู้ 

18-19 
 

18-19 
(2) 
 

หน่วยที่ 2 
ความขัดแย้งและความ
ร่วมมือในคริสต์ศตวรรษ 
ที่ 20 
10. องค์การความ 
     ร่วมมือระหว่างประเทศ 
    10.1 องค์การ   
           สหประชาชาต ิ
           (United Nations) 
        - องค์การการค้าโลก 
           (World Trade  
           Organization :  
            WTO) 
      - องค์การอนามัยโลก     
        (World health  
           Organization :        
           Who) 
      - ยูเนสโก : องค์การ 
    ศึกษาวิทยาศาสตร์   
    และวัฒนธรรมแห่ง   
    สหประชาชาติ   
    (United Nations  
    Educational,  
    Scientific and  
    Cultural  
    Organization :  
    UNESCO) 
      - ยูนิเซฟ : กองทุน 
    เพ่ือเด็กแห่ง      
    สหประชาชาติ     
    (United Nations  
    Children’s Fund 
    : UNICEF)  

 วิเคราะห์ผลของการ
เปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่
ความร่วมมือและความ
ขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 20 ตลอดจนความ
พยายามในการขจัด
ป๎ญหาความขัดแย้ง  
(ส 4.2 ม. 3/2) 

ศึกษาและสรุป
สาระส าคัญจาก
เอกสารที่เกี่ยวกับ
ความเป็นมาและ
วัตถุประสงค์รวมถึง
ผลงานขององค์กร
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20 
 

1.เอกสารที่เกี่ยวกับ 
  ความเป็นมาและ 
  วัตถุประสงค์รวมถึง 
  ผลงานขององค์กร 
  ความร่วมมือระหว่าง 
  ประเทศใน 
  คริสต์ศตวรรษที่ 20 
2.ห้องสมุด 
3.เครือข่าย 
  คอมพิวเตอร์เพ่ือ 
  การเรียนรู้ 
4.สื่อน าเสนอด้วย 
  โปรแกรม 
  Power point  
6.หนังสือเรียน                   
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สัปดาห์
ที ่

ชั่วโมง
ที ่

หน่วยการเรียนรู้/ 
แผนการจัดการเรียนรู้/

สาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางการจัด
กิจกรรม/ภาระงาน 

สื่อการสอน/ 
แหล่งการเรียนรู้ 

  - โครงการ 
  สิ่งแวดล้อม 
           แห่งสหประชาชาต ิ
           (United Nations 
           Environment  
           Programme  :   
           UNEP  
 10.2 องค์กรอ่ืนๆ ที่มี 
        วัตถุประสงค์เฉพาะ 
        - องค์การสนธิสัญญา 
          แอตแลนติกเหนือ 
          หรือนาโต (North  
          Atlantic Treaty  
          Organization :  
          NATO) 

   

20 20 สอบปลายภาค 
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แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายภาระงาน 
การสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ 3   ส23107   ประจ าภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา   2560 

ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้ 
 

รายการประเมินผล หน่วยการเรียนรู้
ที ่

ร้อยละของคะแนน 
งานระหว่างภาค งานและการบ้านที่มอบหมาย คะแนนเต็ม ร้อยละ 

1.ใบงาน/แบบฝึกทักษะ 1.ใบงาน/แบบฝึกทักษะ ทุกหน่วยการ
เรียนรู้ 

20 20 

2.การสืบค้น น าเสนอ เรื่อง  
  พัฒนาการของภูมิภาคต่างๆ  
  ของโลก ในรูปแบบ    
   หลากหลาย 

2.การสืบค้น น าเสนอ เรื่อง  
  พัฒนาการของภูมิภาคต่างๆ  
  ของโลก ในรูปแบบ   
  หลากหลาย 

หน่วยที่ 1 10 10 

3.ทดสอบย่อย (ออสเตรเลีย 
  และโอเชียเนีย แอฟริกา   
  ยุโรป และอเมริกาเหนือ) 

3.ทดสอบย่อย (ออสเตรเลีย 
  และโอเชียเนีย แอฟริกา  
  ยุโรป และอเมริกาเหนือ) 

หน่วยที่ 1 5 5 

4.แผนผังความคิด เกี่ยวกับ 
  อิทธิพลของอารยธรรม  
   ตะวันตก 

4.แผนผังความคิด เกี่ยวกับ 
  อิทธิพลของอารยธรรม   
  ตะวันตก 

หน่วยที่ 1 5 5 

5.นิทรรศการเกี่ยวกับความ 
  ร่วมมือ และความขัดแย้ง 
  ระหว่างประเทศ 
  ในครสิต์ศตวรรษที ่20 

5.นิทรรศการเกี่ยวกับความ 
  ร่วมมือและความขัดแย้ง 
  ระหว่างประเทศ 
  ในครสิต์ศตวรรษที ่20 

หน่วยที่ 2 10 10 

 
แผนการประเมินผล  คะแนนระหว่างภาค  : คะแนนปลายภาค = 80 : 20 
                               คะแนนระหว่างภาค = คะแนนสอบก่อนกลางภาค + 
   คะแนนสอบกลางภาค + คะแนนสอบ +                 
                               หลงักลางภาค + คะแนนจิตพิสัย = 20+20+30+10 
 
4.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายภาระงาน 
การสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ 3  ส23107  ประจ าภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560 
 

    มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
    4.1 ประเมินจากงานที่มอบหมาย                                               50 คะแนน 
    4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย      10 คะแนน 
    4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค                                           20 คะแนน 
    4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค                                            20 คะแนน  
                                                                        รวม       100 คะแนน 
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4.1. ภาระงานและช้ินงาน (50 คะแนน) 
 

รายการ 
รูปแบบของ

งาน 
วันที่ 

มอบหมาย 
ก าหนดส่ง 

เวลาที่ 
นักเรียน 
ควรใช้
(นาที) 

คะแนน 

ก่อนประเมินผลกลางภาคเรียน 
ใบงาน/แบบฝึกทักษะ งานเดี่ยว ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน 20 10 
การสืบค้น น าเสนอ เรื่อง พัฒนาการ
ของภูมิภาคต่างๆ ของโลก ในรูปแบบ
หลากหลาย 

งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3-10 30 10 

ทดสอบย่อย (ออสเตรเลียและ 
โอเชียเนีย แอฟริกา ยุโรป และ 
อเมริกาเหนือ) 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์ที่ 9 20 5 

หลังประเมินผลกลางภาคเรียน 

ใบงาน/แบบฝึกทักษะ งานเดี่ยว ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน 20 10 

แผนผังความคิด เกี่ยวกับอิทธิพลของ
อารยธรรมตะวันตก 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 12 สัปดาห์ที่ 12-13 20 5 

จัดนิทรรศการเกี่ยวกับความร่วมมือ 
และความขัดแย้งระหว่างประเทศใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20 

งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 14 สัปดาห์ที่ 15 -17 30 10 
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์  3  รหัสวิชา ส23107 
ภาคเรียนที่ 2 ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง 
 

หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1.  มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     
2.  มีความภูมิใจในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย     
3.  มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ์มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ     
4.  มีวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต     
5.  มุ่งม่ันในการท างานและด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง     
6.  ใฝุเรียนใฝุรู้ รักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง     
7.  เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากการปฏิบัติทดลองจริง     
8.  เห็นคุณค่าและความส าคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น     
9.  มีจิตใจเปิดกว้าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของ 
    ตนเองได้ตามข้อมูลและหลักฐานใหม่ที่ได้รับ 

    

10. รักและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย     
รวม     

น ามาหาร ด้วย 4  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ   ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

9 – 10 4 (ดีมาก) 
7 – 8 3 (ดี) 
5 - 6 2 (พอใช้) 

ต่ ากว่า 5 1 (ปรับปรุง) 
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ประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน) 
ก าหนดสอบกลางภาคสัปดาห์ที่ 10 เวลาใช้สอบ 1 ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู้ และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

เรื่องท่ีใช้ในการสอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อ คะแนน 
1.พัฒนาการของทวีปออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย ปรนัยเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 6 3 
2.พัฒนาการของทวีปแอฟริกา ปรนัยเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 6 3 

3.พัฒนาการของทวีปยุโรป 
ปรนัยเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 6 3 
อัตนัย 1 4 

4. พัฒนาการของทวีปอเมริกาเหนือ 
ปรนัยเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 6 3 
อัตนัย 1 4 

รวม 
ปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 24 12 
อัตนัย 2 8 

 
ประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน) 
ก าหนดสอบปลายภาคสัปดาห์ที่ 20 เวลาที่ใช้สอบ 1 ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู้ และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

เรื่องท่ีใช้ในการสอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อ คะแนน 
1. พัฒนาการของทวีปอเมริกาใต้ ปรนัยเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 6 3 
2. อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก อัตนัย 1 4 
3. สงครามโลกครั้งที่ 1 
   องค์การสันนิบาตชาติ (League of Nations) 

ปรนัยเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 6 3 

4. สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น ปรนัยเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 6 3 
5. องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ ปรนัยเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 6 3 
6. ความขัดแย้งในศตวรรษที่ 20 อัตนัย 1 4 

รวม 
ปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 24 12 
อัตนัย 2 8 
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

รายวิชา ดนตรี  3  ศ 23103             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนที่ 2                               เวลา  20 ชั่วโมง                   จ านวน     0.5     หน่วยกิต 
 

*********************************************************************************** 
ค าอธิบายรายวิชา 
                

 ศึกษาเรื่ององค์ประกอบที่ใช้ในดนตรีและงานศิลปะอ่ืน การเล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง เทคนิคการร้อง 
การเล่น การแสดงออก และคุณภาพเสียง การแต่งเพลงสั้นๆ จังหวะง่ายๆ การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการ
สร้างสรรค์งานดนตรี อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม หลักการน าเสนอ หรือจัดการดนตรี โดยการบูร
ณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย และลักษณะเด่นที่ท าให้งานดนตรี
ได้รับการยอมรับ 
 

 โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์งาน
ดนตรี น าเสนอโดยการอธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรี และจัดการแสดงดนตรี 
 

          เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านมีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ ชื่นชม และเห็นคุณค่าของดนตรี 
 
ตัวช้ีวัด 
1. เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอ่ืน (ศ 2.1 ม.3/1) 
2. ร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยวและร่วมวง โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก และคุณภาพเสียง    
    (ศ 2.1 ม.3/2) 
3. แต่งเพลงสั้นๆ จังหวะง่ายๆ  (ศ 2.1, ม.3/3) 
4. อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรี ในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง (ศ 2.1, ม.3/4) 
5. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเอง และผู้อ่ืน (ศ 2.1, ม.3/5) 
6. อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคล และสังคม (ศ 2.1, ม.3/6) 
7. น าเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อ่ืนในกลุ่มศิลปะ  
    ( ศ 2.1, ม.3/7) 
8. บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย (ศ 2.2, ม.3/1) 
9. อภิปรายลักษณะเด่นที่ท าให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ (ศ 2.2, ม.3/2) 
    มาตรฐานและตัวชี้วัดจ านวน 9 ตัว ได้แก่    ศ 2.1 ม.3/1, ม.3/2,  ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7 
    ศ 2.2 ม.3/1, ม.3/2 
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โครงสร้างรายวิชาศิลปะ (ดนตรี 3)  ศ23103 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3             เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง                จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้  ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 องค์ประกอบดนตรี 
ในลีลาของบทเพลง 

มฐ.ศ 2.1 

ม.3/1, ม.3/4 

องค์ประกอบดนตรี  (element 
of music) หมายถึง 
ส่วนประกอบส าคัญท่ีท าให้เกิด
เสียงดนตรี ได้แก่ ท านอง จังหวะ 
เสียงประสาน สีสันของเสียง และ
คีตลักษณ์ ซึ่งสามารถน ามา
ประสานกลมกลืนกันเป็นบทเพลง 
และงานดนตรี ได้อย่างมีคุณค่า
น่าชื่นชมยิ่ง 

3 10 

2 แต่งเพลงง่ายๆ ได้
คุณค่า 

มฐ.ศ 2.1 

ม.3/2, ม.3/4 

การแต่งเพลงเป็นงานศิลปะที่
บูรณาการศาสตร์ทางด้านดนตรี
เข้ากับภาษาไทย สังคมศึกษา 
และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
โดยการแต่งเนื้อเพลง เลือก
จังหวะ และเรียบเรียงท านอง
เพลงอย่างง่ายๆและเหมาะสม 
จนเกิดเป็นเสียงเพลงที่ให้คุณค่า
ทั้งทางความคิด และอารมณ์
ความรู้สึก 

3 10 

3 ร้องเล่นดนตรี สร้าง
สีสันให้อารมณ์ 

มฐ.ศ 2.1 

ม.3/2, ม.3/5 

การใช้เทคนิค และการแสดงออก
ในการขับร้อง และบรรเลงเพลง
เดี่ยวและรวมวง ต้องอาศัยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการ
อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ
สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบบท
เพลงต่างๆ เพ่ือการพัฒนาอย่าง
สร้างสรรค์ได้ 

4 20 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้  ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 แสดงดนตรีเชิง
บูรณาการ สืบสาน
สู่อาเซียน 

มฐ.ศ 2.1 

ม.3/6, ม.3/7 

การเสนอหรือจัดการแสดงดนตรี 
เป็นการบูรณาการทัศนศิลป์ และ
นาฏศิลป์ มาช่วยเสริมสร้างให้มี
คุณค่ามากขึ้น โดยเชื่อมโยง
สัมพันธ์กับนาฏศิลป์อาเซียน 
น าไปสู่การพัฒนาความเป็น
พลเมืองอาเซียนที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

5 20 

5 วิวัฒนาการดนตรี 
คือวิถีที่งดงาม 

มฐ.ศ 2.2 

ม.3/1 , ม.3/2 

ดนตรีนับว่ามีวิวัฒนาการ และ
พัฒนาต่อเนื่องตามสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปแต่ละยุคสมัย 
และช่วยจรรโลงจิตใจให้มนุษย์
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างงดงาม 
และมีคุณค่า 

3 10 

6 จิตพิสัย 10 

7 สอบกลางภาค   1 10 

8 สอบปลายภาค   1 10 

จ านวน  5  หน่วยการเรียนรู้ 20 100 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนการจดัการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรยีนรู้ ฉบับย่อ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560|  206 

 

4. ก าหนดการสอนและตัวชี้วัด 

สัปดาห์ที่ 
(ว/ด/ป) คาบที่ หน่วยการเรียนรู้ /สาระ

การเรียนรู ้ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/ภาระงาน สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้ 

1-3 

(...................) 

  

 

1-3 

 

ปฐมนิเทศ 
- ชี้แจงเกี่ยวกับสาระการ
เรียนรู้/การวัดผล
ประเมินผล/ภาระงาน
ชิ้นงาน 

องค์ประกอบดนตรี ใน
ลีลาของบทเพลง
องค์ประกอบของดนตรี
ได้แก่ ท านอง จังหวะ 
เสียง ประสานเสียง สีสัน
ของเสียงและคีตลักษณ์ 
ซึ่งสามารถน ามาประสาน
กลมกลืนกันเป็นบทเพลง 
และงานดนตรีได้อย่างมี
คุณค่าน่าชื่นชมยิ่ง 

มฐ.ศ 2.1 

ม.3/1, 
ม.3/4 

-นักเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์บทเรียน
ร่วมก าหนดภาระงาน
และวิธีการวัด
ประเมินผลเพื่อเป็น
ข้อตกลงรายวิชา
ศึกษาองค์ประกอบ
ของดนตรีได้แก่ 
ท านอง จังหวะ เสียง 
ประสานเสียง สีสัน
ของเสียง และคีต
ลักษณ์ ซึ่งสามารถ
น ามาประสาน
กลมกลืนกันเป็นบท
เพลง และงานดนตรี 

- เอกสาร
ประกอบการ 

เรียน 

- Power point 

- สื่อวีดีทัศน์ 

 

 

4 - 6 

(...................) 

 

4-6 แต่งเพลงง่ายๆได้คุณค่า
หลักการแต่งเพลง (เนื้อ
ร้อง ท านองเพลง จังหวะ) 

มฐ.ศ 2.1 

ม.3/1, 
ม.3/4 

- ศึกษาเรื่องหลักการ
แต่งเพลง 

- ปฏิบัติการแต่งเพลง
สั้นๆง่ายๆ 

- เอกสาร
ประกอบการ 

เรียน 

- Power point 

- สื่อวีดีทัศน์ 

7 - 9 

(...................) 

 

7-9 ร้องเล่นดนตรีสร้างสีสัน
ให้อารมณ์ 

 ใช้เทคนิคและการ
แสดงออกในการขับร้อง 
บรรเลงเดี่ยวและรวมวง 

มฐ.ศ 2.1 

ม.3/2, 
ม.3/4 

ฝึกปฏิบัติโดยใช้
เทคนิคและการ
แสดงออกในการ 

ขับร้อง บรรเลงเดี่ยว
และรวมวง 

- เอกสาร
โน้ตเพลง 

- เครื่องดนตรี 

10 

(...................) 

10 
สอบกลางภาค 
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สัปดาห์ที่ 
(ว/ด/ป) คาบที่ หน่วยการเรียนรู้ /สาระ

การเรียนรู ้ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/ภาระงาน สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้ 

11 

(...................) 

11 ร้องเล่นดนตรีสร้างสีสัน
ให้อารมณ์ 

ใช้เทคนิคและการ
แสดงออกในการขับร้อง 
และบรรเลงเดี่ยวและรวม
วง 

มฐ.ศ 2.1 

ม.3/2, 
ม.3/5 

ฝึกปฏิบัติโดยใช้
เทคนิคและการ
แสดงออกในการขับ
ร้อง และบรรเลง
เดี่ยวและรวมวง 

 

- เอกสาร
โน้ตเพลง 

- เครื่องดนตรี 

12 - 16 

(...................) 

 

12 - 16 การแสดงดนตรีเชิง
บูรณาการ  

- อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพล
ของดนตรีที่มีต่อบุคคล
และสังคม 

- น าเสนอหรือจัดการ
แสดงดนตรีที่เหมาะสม 
โดยการบูรณาการกับ
สาระทัศนศิลป์ และสาระ
นาฏศิลป์  

มฐ.ศ 2.1 

ม.3/6, 
ม.3/7 

- ศึกษาอิทธิพลของ
ดนตรีที่มีต่อบุคคล
และสังคม 

- น าเสนอหรือจัดการ
แสดงดนตรีที่
เหมาะสม โดยการ 

บูรณาการกับสาระ
ทัศนศิลป์ และสาระ
นาฏศิลป์ 

- เอกสาร
ประกอบการ 

เรียน 

- Power point 

- สื่อวีดีทัศน์ 

- Internet 

- เครื่องดนตรี 

- อุปกรณ์แสง 

สีเสียง 

17 - 19 

(...................) 

17-19 วิวัฒนาการดนตรีคือวิถี
ที่งดงาม 

- บรรยายวิวัฒนาการของ
ดนตรีสากลแต่ละยุคสมัย 

- อภิปรายลักษณะเด่นที่
ท าให้งานดนตรีนั้นได้รับ
การยอมรับ 

มฐ.ศ 2.2 

ม.3/1, 
ม.3/2 

- บรรยายวิวัฒนาการ
ของดนตรีสากลแต่
ละยุคสมัย 

- อภิปรายลักษณะ
เด่นที่ท าให้งานดนตรี
นั้นได้รับการยอมรับ 

 

- เอกสาร
ประกอบการ 

เรียน 

- Power point 

- สื่อวีดีทัศน์ 

- Internet 

20 

(...................) 

20 
สอบปลายภาค 
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5. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
          การสอนวิชาดนตรี 3   รหัสวชิา ศ 23103   ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

มีแผนการประเมินผลการเรียน  ดังนี้ 

5.1 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานระหว่างท ากิจกรรมการเรียนรู้ 

หรือภาระงานชิ้นส าคัญที่มอบหมาย                                                                70    คะแนน 

5.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์    10    คะแนน       
5.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค- ปลายภาค                                   20   คะแนน 
                                  รวม         100   คะแนน 

5.1 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานระหว่างท ากิจกรรมการเรียนรู้  
หรือภาระงานชิ้นส าคัญท่ีมอบหมาย     70   คะแนน 

งานระหว่างภาค รายการประเมินผล รูปแบบของ
งาน 

หน่วยการเรียนรู้
ที ่

คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ 2 

 

 

 

 

1. เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรี
และงานศิลปะอ่ืน  

งานเดี่ยว 1 5 
 
 

2. เลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการ
สร้างสรรค ์

งานดนตรีของตนเองโดยแต่งเพลงสั้นๆง่ายๆ 

งานเดี่ยว 2 15 

3. ร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรี
ของตนเอง และผู้อื่น 

งานเดี่ยวและ 
งานกลุ่ม 

3 20 

4. จัดการแสดงดนตรีโดยบูรณาการกับสาระ
การเรียนรู้ในกลุ่มศิลปะ  แสดงความรู้สึก ชื่น
ชมในการน าเสนอหรือจัดการแสดงดนตรี  

งานกลุ่ม 4 20 

5. น าเสนออภิปราย วิวัฒนาการและลักษณะ
เด่นของดนตรีสากลแต่ละยุคสมัยโดยการใช้สื่อ
เทคโนโลยี 

งานกลุ่ม 5 10 

รวม 70 
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5.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์   10   คะแนน 
       การประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนวิชาดนตรี 3     
รหัสวิชา ศ23103   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 โดยก าหนดรายการประเมิน
ดังแสดงในตารางข้างล่าง   แบบประเมิน สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน 
 

สมรรถนะท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1. ความสามารถในการสื่อสาร    

    1.1 มีความสามารถในการรับ - ส่งสาร    
    1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้
ภาษาอย่างเหมาะสม 

   

    1.3 ใช้วธิีการสื่อสารที่เหมาะสม    
2. ความสามารถในการคิด    
    2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพ่ือการสร้างองค์ความรู้    
    2.2 มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ เพ่ือการสร้างองค์ความรู้    
3. ความสามารถในการแก้ป๎ญหา    
    3.1 แก้ป๎ญหาโดยใช้เหตุผล    
    3.2 แสวงหาความรู้มาใช้ในการแก้ป๎ญหา    
    3.3 ตัดสินใจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น    
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    
    4.1 ท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์อันดี    
    4.2 มีวิธีแก้ไขความขัดแย้งอย่างเหมาะสม    
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี    
    5.1 เลือกใช้ข้อมูลในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม    
    5.2 เลือกใช้ข้อมูลในการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม    
 

 

ลงชื่อ............................................ผู้ประเมิน  
............../.............../............. 

เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ 3 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง     ให้ 2 คะแนน 
-  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง                  ให้ 1 คะแนน 
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แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ด้าน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
1.1 มีความรักและภูมิใจในความเป็นชาติ    
1.2 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา    
1.3 แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์    

2. ซื่อสัตย์สุจริต 
2.1 ปฏิบัติตามระเบียบการสอนและไม่ลอกการบ้าน    
2.2 ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงต่อความเป็นจริงต่อตนเอง    
2.3 ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงต่อความเป็นจริงต่อผู้อ่ืน    

3. มีวินัย 
3.1 เข้าเรียนตรงต่อเวลา    
3.2 แต่งกายเรียบร้อยเหมาะกับกาลเทศะ    
3.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องและของโรงเรียน    

4. ใฝุเรียนรู้ 
4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ    
4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ    
4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล    

5. อยู่อย่างพอเพียง 
5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน    

6. มุ่งม่ันในการท างาน 
6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค เพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาไทย    
 7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 
8.1 รู้จักการให้เพ่ือส่วนรวมและเพ่ือผู้อื่น    
8.2 แสดงออกถึงการมีน้ าใจหรือการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น    
8.3 เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญตนเพื่อส่วนรวมเม่ือมีโอกาส    

                                                                                     

            ลงชื่อ............................................ผู้ประเมิน 

                                                                        ............../.............../............. 

เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ 3 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง     ให้ 2 คะแนน 
-    พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง                  ให้ 1 คะแนน 
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5.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค - ปลายภาค                                      20   คะแนน
  

(1) ก าหนดการสอบกลางภาควันที่ ……………..………………..…………….. 

หัวข้อ/ เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

1. องค์ประกอบดนตรีไทยและสากล -ปรนัย  14  ข้อ 7 

2. หลักการแต่งเพลง -อัตนัย    1  ข้อ 3 

รวม 10 

 

 (2) ประเมินจากการสอบปลายภาควันที่ ……………..………………..…………….. 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

1.อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม - อัตนัย  1  ข้อ 

 

2 

 

2.วิวัฒนาการของดนตรีสากลแต่ละยุคสมัย - ปรนัย 16 ข้อ 8 

รวม 10 
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

รายวิชา  นาฏศิลป์ 3        รหัสวิชา ศ23101       จ านวน 1 หน่วยกิต         เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3               ภาคเรียนที่ 1       ปีการศึกษา 2560 
 
ครูผู้สอน...................................................................................................................................................... 

ค าอธิบายรายวิชา 
            ศึกษาสาระเก่ียวกับการละครและองค์ประกอบของการละคร  นาฏยศัพท์  และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ 
ความเป็นมา  รูปแบบและลักษณะการแสดงร าวงมาตรฐาน  ได้แก่  บทเพลง  ท่าร าและเครื่องแต่งกาย การ
แสดงนาฏศิลป์ไทย ได้แก่ การแสดงเป็นหมู่ การแสดงเดี่ยว การแสดงละคร และการแสดงเป็นชุดเป็นตอน  การ
ประดิษฐ์ท่าร า  องค์ประกอบของนาฏศิลป์ และการพัฒนารูปแบบการแสดง  การแสดงนาฏศิลป์           ใน
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  และการแสดงนาฏศิลป์ของประเทศในประชาคมอาเซียน 
 
             โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้น  สังเกต  จ าแนก  เปรียบเทียบ  คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  น าไปใช้  
และคิดสร้างสรรค์ในการแสดงนาฏศิลป์  ร าวงมาตรฐาน  ปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์ไทย  ปฏิบัติการสร้างสรรค์
ท่าร าและแสดงนาฏศิลป์ไทยบูรณาการกับอาเซียน 
 
             เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด้านการรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย                       
ใฝุเรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  ชื่นชม และเห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์อาเซียน 
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มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด 
            มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดอย่างอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 ตัวช้ีวัด  
  1. ระบุโครงสร้างของบทละคร โดยใช้ศัพท์ทางการละคร  (ศ 3.1  ม.3/1) 
   2. ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม  บรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยา
ของผู้คนในชีวิตประจ าวันและในการแสดง (ศ 3.1 ม.3/2) 
   3. มีทักษะในการใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง (ศ 3.1 ม.3/3) 
   4. มีทักษะในการแปลความและการสื่อสารผ่านการแสดง (ศ 3.1 ม.3/4) 
   5. วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ที่มีความแตกต่างกัน  โดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบ
นาฏศิลป์ (ศ 3.1 ม.3/5) 
   6. ร่วมจัดงานการแสดงในบทบาทหน้าที่ต่างๆ (ศ 3.1 ม.3/6) 
   7. น าเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงที่สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
(ศ 3.1 ม.3/7) 
            มาตรฐาน  ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม                                        
เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  ภูมิป๎ญญาไทยและสากล 
 ตัวช้ีวัด 
   1. ออกแบบ และสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย  เพื่อแสดงนาฏศิลป์และละครที่มาจาก
วัฒนธรรมต่างๆ (ศ 3.2  ม.3/1) 
   2. อธิบายความส าคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าวัน  
(ศ 3.2  ม.3/1) 
   3. แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์   (ศ 3.2  ม.3/3) 
 
 รวม  จ านวน  10  ตัวชี้วัด 
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ก าหนดการสอนและตัวชี้วัด 
 

สัปดาห์
ที ่

คาบ 
ที ่

หน่วยการเรียนรู้/ 
สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

กิจกรรม/ภาระงาน 
สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้ 

1-2 

(...........) 

 

1-4 

 

 

 

ปฐมนิเทศ 

- ชี้แจงเนื้อหาเก่ียวกับสาระ
การเรียนรู้ ภาระงาน การ
วัดผลประเมินผล 

 

เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนรู้ รายวิชานาฏศิลป์ 3 
เช่น วิธีการจัดกิจกรรม 
สาระการเรียนรู้ ภาระงาน 

การวัดผลประเมินผล  
เป็นต้น 

นักเรียนร่วม
วิเคราะห์บทเรียน
ภาระงาน การ
วัดผล ประเมินผล 
เพ่ือเป็นข้อตกลงใน
การเรียนในรายวิชา 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 1 เรียนรู้ละคร 
แล้วย้อนมาคิด 
ละครสะท้อนชีวิต 
องค์ประกอบของบทละคร 
โครงเรื่อง 
ตัวละครและการวาง
ลักษณะนิสัยของตัวละคร 
ความคิดหรือแก่นของเรื่อง 
บทสนทนา 
แนวคิดท่ีได้จากบทละคร 
กับชีวิต 

(ความรู้) 
1. อธิบายองค์ประกอบที่
ส าคัญของบทละครได้                   
ศ 3.1  ม.3/1 
(ทักษะ/กระบวนการ) 
2. สืบค้นและวิเคราะห์
แนวคิดจากเนื้อเรื่องของ
การแสดงไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 ศ 3.1  ม.3/7 
(คุณลักษณะ) 
3. อธิบายคุณค่าของการ
แสดงที่มีต่อชีวิตประจ าวัน
ได้  ศ 3.1  ม.3/7 
 
 
 
 
 
 

ใบงานวิเคราะห์
องค์ประกอบของ
ละคร 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน 
- สื่อวิดีทัศน์ 
- Powerpoint 
- Internet 
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สัปดาห์
ที ่

คาบ 
ที ่

หน่วยการเรียนรู้/ 
สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

กิจกรรม/ภาระงาน 
สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้ 

3-4 
(...........) 

 

5-8 หน่วยที่ 2 นาฏยศัพท์และ
ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ 
ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ 
น ามาสร้างสรรค์ 
 - ภาษาท่าทางนาฎศิลป์ 
ที่มาจากธรรมชาติ 
 - ภาษาท่าทางนาฎศิลป์ 
ที่มาจากการประดิษฐ์ 
 - การใช้ภาษาท่าทาง
นาฏศิลป์ 
 

(ความรู้) 
1. อธิบายลักษณะของ
ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ได้                         
ศ 3.1 ม.3/2 
(ทักษะ/กระบวนการ) 
2. สืบค้นและน าภาษา
ท่าทางนาฏศิลป์ มาปฎิบัติ
ประกอบการแสดงได้                    
ศ 3.1 ม.3/2 
(คุณลักษณะ) 
3. อธิบายความรู้สึกท่ีมีต่อ
คุณค่าของภาษาท่าทาง
นาฎศิลป์ได้ 
 ศ 3.1 ม.3/2 

ปฏิบัตินาฏยศัพท์  
ภาษาท่าทาง
นาฏศิลป์ 
ประกอบการแสดง 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน 
- สื่อวิดีทัศน์ 
- Powerpoint 
- Internet 
 

5 
(...........) 

 

9-10 หน่วยที่ 3 ร าวงมาตรฐาน 
สืบสานงานสร้างสรรค์ 
เพลงร าวงมาตรฐานสุข
ส าราญเบิกบานใจ 
- ประวัติความเป็นมา 
- รูปแบบและลักษณะ   
การแสดง 
- การแต่งกาย 
- ดนตรีและเพลงที่ใช้
ประกอบการแสดง                   
- โอกาสที่ใช้ในการแสดง 
 

(ความรู้) 
1.อธิบายความหมาย 
ความเป็นมา และ 
เนื้อเพลงที่ใช้ประกอบร า
วงมาตรฐานได้  
ศ 3.1 ม.3/2 
(ทักษะ/กระบวนการ) 
2. ปฎิบัติการร้องเพลงร า
วงมาตรฐานเพลงหญิงไทย
ใจงาม ดวงจันทร์ขวัญฟูา 
ยอดชายใจหาญ และบูชา
นักรบได้ ศ 3.1 ม.3/2 
(คุณลักษณะ) 
3. บอกความรู้สึกชื่นชมที่
มีต่อการร้องเพลงร าวง
มาตรฐานได้ ศ 3.1 ม.3/2 
 
 
 
 
 

ร้องเพลงร าวง
มาตรฐานตามท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน 
- สื่อวิดีทัศน์ 
- Powerpoint 
- Internet 
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สัปดาห์
ที ่

คาบ 
ที ่

หน่วยการเรียนรู้/ 
สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

กิจกรรม/ภาระงาน 
สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้ 

6 
(...........) 

 

11-12 หน่วยที่ 3 ร าวงมาตรฐาน 
สืบสานงานสร้างสรรค์ (ต่อ) 
เพลงหญิงไทยใจงาม 
- ท่าพรหมสี่หน้า 
และท่ายูงฟูอนหาง 

(ความรู้) 
1. บอกท่าร าประกอบ
เพลงหญิงไทยใจงามได้                  
ศ 3.1 ม.3/2 
(ทักษะ/กระบวนการ) 
2. ปฎิบัติร าวงมาตรฐาน
เพลงหญิงไทยใจงาม  
ได้อย่างถูกต้อง  
ศ 3.1 ม.3/2 
(คุณลักษณะ) 
3. บอกความรู้สึกชื่นชม 
ที่มีต่อการร าวงมาตรฐาน
ได้ ศ 3.1 ม.3/2 

ปฏิบัติร าวงเพลง
หญิงไทยใจงาม 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน 
- สื่อวิดีทัศน์ 
- Powerpoint 
- Internet 
 

7 
(...........) 

 

13-14 หน่วยที่ 3 ร าวงมาตรฐาน 
สืบสานงานสร้างสรรค์ (ต่อ) 
เพลงดวงจันทร์ขวัญฟูา
คุณค่าความเป็นไทย 
- ท่าช้างประสานงา  
และท่าจันทร์ทรงกรด 
 

(ความรู้) 
1. บอกท่าร าประกอบ
เพลงดวงจันทร์ขวัญฟูาได้ 
ศ 3.1 ม.3/2 
(ทักษะ/กระบวนการ) 
2. ปฎิบัติร าวงมาตรฐาน
เพลงดวงจันทร์ขวัญฟูา 
ได้อย่างถูกต้อง 
 ศ 3.1 ม.3/2 
(คุณลักษณะ) 
3. บอกความรู้สึกชื่นชม 
ที่มีต่อการเรียนร าวง
มาตรฐานได้ 
ศ 3.1 ม.3/2 

ปฏิบัติร าวง                  
เพลงดวงจันทร์
ขวัญฟูา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน 
- สื่อวิดีทัศน์ 
- Powerpoint 
- Internet 
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สัปดาห์
ที ่

คาบ 
ที ่

หน่วยการเรียนรู้/ 
สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

กิจกรรม/ภาระงาน 
สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้ 

8 
(...........) 

 

15-16 หน่วยที่ 4 นาฏศิลป์ไทย  
คือหัวใจของชาติ 
รูปแบบนาฏศิลป์ไทย เรียนรู้
ไว้เพ่ืออนุรักษ์ 
- การแสดงเดี่ยว 
- การแสดงเป็นหมู่                          
- การแสดงเป็นชุดเป็นตอน 
- การแสดงละคร  
- การแสดงโขน 

(ความรู้) 
1. อธิบายลักษณะและ
รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์
ไทยได้ ศ 3.1 ม.3/3 
(ทักษะ/กระบวนการ) 
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบ
และสืบค้นงานนาฏศิลป์ 
ที่มีความแตกต่างกันโดย
ใช้ความรู้ในเรื่องรูปแบบ
การแสดงนาฏศิลป์ได้  
ศ 3.1 ม.3/5 
(คุณลักษณะ) 
3. วิจารณ์และแสดงความ
ชื่นชมในรูปแบบของ
นาฏศิลป์ไทยแต่ละ
ประเภทได้ ศ 3.1 ม.3/5 
ศ 3.2 ม.3/3 

- ใบงานตามตาราง
เปรียบเทียบ 
รูปแบบการแสดง
นาฏศิลป์ไทย 
 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน 
- สื่อวิดีทัศน์ 
- Powerpoint 
- Internet 
 

9 
(...........) 

 

17-18 หน่วยที่ 4 นาฏศิลป์ไทย  
คือหัวใจของชาติ (ต่อ) 
คิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
เห็นคุณค่านาฏศิลป์ไทย 
- ความคิดสร้างสรรค์ทาง
นาฏศิลป์ไทย                                       
- การแก้ป๎ญหาและพัฒนา
รูปแบบของนาฏศิลป์ไทย 
 
 

(ความรู้) 
1. อธิบายลักษณะของ
ความคิดสร้างสรรค์ 
ทางนาฏศิลป์ไทยได้                                
ศ 3.1 ม.3/3 
(ทักษะ/กระบวนการ) 
2. สืบค้น  วิเคราะห์เพื่อ
แก้ป๎ญหาและพัฒนา
รูปแบบของนาฏศิลป์ไทย
ได้ ศ 3.1 ม.3/3 
(คุณลักษณะ) 
3. แสดงความภูมิใจและ
เห็นคุณค่าในการพัฒนา
รูปแบบของนาฏศิลป์ไทย 
ได้ ศ 3.2 ม.3/3 
 
 
 

เปรียบเทียบ 
รูปแบบการแสดง
นาฏศิลป์ไทย (ต่อ) 
 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน 
- สื่อวิดีทัศน์ 
- Powerpoint 
- Internet 
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สัปดาห์
ที ่

คาบ 
ที ่

หน่วยการเรียนรู้/ 
สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 
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สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้ 

10 19-20 
 
สอบกลางภาค 
 

11-13 
(...........) 

 

21-26 หน่วยที่ 4 นาฏศิลป์ไทย  
คือหัวใจของชาติ (ต่อ) 
ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
ประยุกต์ใช้เพ่ือชุมชน 
- การออกแบบการแสดง
นาฏศิลป์ไทย 
- กระบวนการ P- D- C- A
ในการแสดงนาฏศิลป์ไทย                  
- การแสดงนาฏศิลป์ไทย
และการประเมินผลการ
แสดง 

(ความรู้) 
1. อธิบายแรงบันดาลใจ 
ในการออกแบบการแสดง
นาฏศิลป์ไทยได้                            
ศ 3.1 ม.3/3 ,ม.3/4 
(ทักษะ/กระบวนการ) 
2. ใช้กระบวนการ 
 P- D- C-A ในการแสดง
นาฏศิลป์ไทยเพ่ือชุมชนได้  
ศ 3.1 ม.3/3 ,ม.3/4,ม.3/6   
(คุณลักษณะ) 
3. แสดงความรู้สึกชื่นชม 
ในผลงานนาฏศิลป์ไทย 
เพ่ือชุมชนได้ ศ 3.2 ม.3/3 

น าเสนอผลงานการ
แสดงนาฏศิลป์หรือ
การแสดงละคร 

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
การสอน 
- สื่อวิดีทัศน์ 
- Powerpoint 
- Internet 
 

14 
(...........) 

 

27-28 หน่วยการเรียนรู้ที่5
ประดิษฐ์ท่าร าน ามาจัด
องค์ประกอบ 
คิดค้นท่าร าน ามาประดิษฐ์ 
- ความหมาย 
- ความเป็นมา 
- ขั้นตอนในการประดิษฐ์ 
ท่าร าและอุปกรณ์
ประกอบการแสดง 

(ความรู้) 
1. อธิบายความหมาย 
ความเป็นมา หลักการ
ประดิษฐ์ลีลาท่าร าและ
ท่าทางประกอบ 
การแสดงได้ ศ 3.1 ม.3/4 
(ทักษะ/กระบวนการ) 
2. สืบค้นและประดิษฐ์ลีลา
ท่าร าพร้อมอุปกรณ์
ประกอบการแสดงในเชิง
อนุรักษ์หรือสร้างสรรค์ได้  
ศ 3.1 ม.3/3,  
ม.3/4 , ม.3/6   
(คุณลักษณะ) 
3. เขียนแสดงความชื่นชมที่
มีต่อการประดิษฐ์ท่าร าของ
ตนเองและผู้อื่นได้  
ศ 3.2 ม.3/3 

ประดิษฐ์ลีลาท่าร า 
และอุปกรณ์
ประกอบการแสดง 
จ านวน 1 ชุด  
(นาฎศิลป์ไทยหรือ
นาฎศิลป์พื้นเมือง
สร้างสรรค์) 
 

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
การสอน 
- สื่อวิดีทัศน์ 
- Powerpoint 
- Internet 
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15 
(...........) 

 

29-30 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
ประดิษฐ์ท่าร าน ามาจัด
องค์ประกอบ (ต่อ) 
ท่าร าที่ลิขิต  
ประดิษฐ์การแสดง 
- กระบวนการใช้ลีลาท่าร า
ประกอบการแสดง                            
- การแสดงนาฏศิลป์ โดยใช้
ท่าร าที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 
 
 

(ความรู้) 
1. อธิบายกระบวนการ 
ใช้ลีลาท่าร าประกอบ 
การแสดงได้ ศ 3.1 ม.3/2, 
ม.3/4   
(ทักษะ/กระบวนการ) 
2. การใช้ลีลาท่าร า
ประกอบการแสดงได้                        
ศ 3.1 ม.3/2 , ม.3/4 ,                    
ม.3/6,ศ 3.2  ม.3/1  
(คุณลักษณะ) 
3. แสดงความชื่นชมการ
แสดงนาฏศิลป์จากลีลา 
ท่าร าที่ตนเองประดิษฐ์ได้ 
ศ 3.2 ม.3/3 

ประดิษฐ์ลีลาท่าร า 
และอุปกรณ์
ประกอบการแสดง 
จ านวน 1 ชุด  
(นาฎศิลป์ไทยหรือ
นาฎศิลป์พ้ืนเมือง
สร้างสรรค์) (ต่อ) 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน 
- สื่อวิดีทัศน์ 
- Powerpoint 
- Internet 
 

16 
(...........) 

 

31-32 หน่วยที่ 6 การแสดง
อาเซียนเรียนรู้สายสัมพันธ์ 
อาเซียนมีเอกลักษณ์
ประจักษ์ด้วยนาฏศิลป์ 
- เอกลักษณ์ของนาฏศิลป์ใน
ประเทศอาเซียน 
- การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความเหมือนและความ
แตกต่างของนาฏศิลป์ไทย
กับนาฎศิลป์อาเซียน 
 

(ความรู้) 
1. อธิบายลักษณะและ
เอกลักษณ์ของนาฏศิลป์
อาเซียนได้ ศ 3.1 ม.3/5 
(ทักษะ/กระบวนการ) 
2. สืบค้นและวิเคราะห์
เปรียบเทียบความเหมือน
ความแตกต่างของ
นาฏศิลป์ไทยกับอาเซียน
ได้ ศ 3.1 ม.3/5 
(คุณลักษณะ) 
3. แสดงความรู้สึกท่ีมีต่อ
วัฒนธรรมการแสดงของ
อาเซียนได้ ศ 3.2 ม.3/1, 
ม.3/2, ม.3/3, 

จัดการแสดง
นาฎศิลป์อาเซียน  
จ านวน 1 ชุด 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน 
- สื่อวิดีทัศน์ 
- Powerpoint 
- Internet 
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33-34 หน่วยที่ 6 การแสดง
อาเซียนเรียนรู้ 
สายสัมพันธ์ (ต่อ) 
นาฏศิลป์อาเซียน                      
เรียนรู้ คู่บูรณาการ   
- ลักษณะเด่นของนาฏศิลป์
อาเซียน 
- การหลอมรวมลักษณะเด่น
ของนาฏศิลป์อาเซียน                              
- การออกแบบการแสดง
นาฏศิลป์อาเซียน 
 

(ความรู้) 
1. อธิบายลักษณะและ
เอกลักษณ์ของนาฏศิลป์
อาเซียนได้ ศ 3.1 ม.3/5 
(ทักษะ/กระบวนการ) 
2. สืบค้นและวิเคราะห์
เปรียบเทียบความเหมือน
ความแตกต่างของ
นาฏศิลป์ไทยกับนาฎศิลป์
อาเซียนได้ ศ 3.1 ม.3/5 
(คุณลักษณะ) 
3. แสดงความรู้สึกท่ีมีต่อ
วัฒนธรรมการแสดงของ
อาเซียนได้ ศ 3.2 ม.3/1, 
ม.3/2, ม.3/3, 

จัดการแสดง
นาฎศิลป์อาเซียน
จ านวน 1 ชุด (ต่อ) 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน 
- สื่อวิดีทัศน์ 
- Powerpoint 
- Internet 
 

18-19 
(...........) 
 

35-38 หน่วยที่ 6 การแสดง
อาเซียนเรียนรู้สายสัมพันธ์ 
(ต่อ) 
อาเซียนรู้แบ่งป๎น 
รู้สร้างสรรค์การแสดง  
- การจัดการแสดงนาฏศิลป์
อาเซียน(ท่าร า เพลง
ประกอบ การแต่งกาย แสง 
สี เสียง อุปกรณ์
ประกอบการแสดง) 
- การแสดงนาฏศิลป์
อาเซียนและการประเมินผล 
 
 

(ความรู้) 
1. อธิบายองค์ประกอบ
ของการจัดการแสดง
นาฏศิลป์อาเซียนได้ 
 ศ 3.1 ม.3/5 
(ทักษะ/กระบวนการ) 
2. ปฏิบัติการแสดง
นาฏศิลป์อาเซียนได้  
ศ 3.1 ม.3/3, ม.3/6 
(คุณลักษณะ) 
3. แสดงความรู้สึกชื่นชม
และความภาคภูมิใจที่มีต่อ
การแสดงนาฏศิลป์
อาเซียนได้ ศ 3.2 ม.3/1, 
ม.3/2, ม.3/3, 

จัดการแสดง
นาฎศิลป์อาเซียน
จ านวน 1 ชุด (ต่อ) 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน 
- สื่อวิดีทัศน์ 
- Powerpoint 
- Internet 
 

 
20 
 

39-40 สอบปลายภาค 
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ก าหนดแผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
1. ประเมินจากผลการปฏิบัติงานระหว่างท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
   หรือชิ้นงานที่มอบหมาย                                                               70  คะแนน 
2.  ประเมินจากการสอบกลางภาค             20 คะแนน 
3.  ประเมินจากการสอบปลายภาค            10 คะแนน 

                                     รวม        100 คะแนน 
1.  ประเมินจากผลการปฏิบัติงานระหว่างท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
     หรือชิ้นงานที่มอบหมาย                                                             70 คะแนน 

รายการ หน่วยการเรียนรู้ รูปแบบของงาน คะแนน 

1. ใบงานวิเคราะห์องค์ประกอบของละคร หน่วยการเรียนรู้ที่ 1                  
เรียนรู้ละคร  แล้วย้อนมาคิด 

เดี่ยว 5 

2. ปฏิบัตินาฏยศัพท์  ภาษาท่า 
ทางนาฏศิลป์ประกอบการแสดง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2                                  
นาฏยศัพท์และ 
ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ 

กลุ่ม 
 

10 

3. ร้องเพลงร าวงมาตรฐานตามที่ก าหนด หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ร าวงมาตรฐาน 
สืบสานงานสร้างสรรค์ 

กลุ่ม 
 

5 

4. ปฏิบัติร าวงเพลงหญิงไทยใจงาม 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ร าวงมาตรฐาน 
สืบสานงานสร้างสรรค์ 

กลุ่ม 
 

5 
 

5. ปฏิบัติร าวงเพลงดวงจันทร์ขวัญฟูา 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ร าวงมาตรฐาน 
สืบสานงานสร้างสรรค์ 

กลุ่ม 
 

5 
 

6. ใบงานตามตารางเปรียบเทียบ 
รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
นาฏศิลป์ไทย คือ หัวใจของชาติ 

เดี่ยว 
 

10 
 

7. แสดงนาฏศิลป์หรือละคร 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
นาฏศิลป์ไทย คือ หัวใจของชาติ 

กลุ่ม 
 

10 
 

8. ประดิษฐ์ลีลาท่าร าและอุปกรณ์ 
ประกอบการแสดง จ านวน 1 ชุด นาฏศิลป์
ไทย หรือ นาฎศิลป์พ้ืนเมือง สร้างสรรค์  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
ประดิษฐ์ท่าร า  
น ามาจัดองค์ประกอบ 

กลุ่ม 
 

10 

9. จัดการแสดงนาฎศิลป์อาเซียน     
จ านวน 1 ชุด 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
การแสดงอาเซียน 
เรียนรู้สายสัมพันธ์ 

กลุ่ม 10 
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2.  ประเมินจากการสอบกลางภาค  20 คะแนน 
 ก าหนดการสอบกลางภาค  วันที่ ........................................................................ 
 

 
3.  ประเมินจากการสอบปลายภาค  10 คะแนน 
 ก าหนดการสอบปลายภาค วันที่.......................................................................... 
 

หัวข้อ/ เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

-  เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ที่มีความแตกต่าง 
กันโดยใช้ความรู้เรื่อง องค์ประกอบนาฏศิลป์ 

อัตนัย  1  ข้อ        2 

-  ความส าคัญและบทบาทของนาฏศิลป์      
และการละครในชีวิตประจ าวัน                                          
-  ความเหมือนและความแตกต่างของนาฏศิลป์
ไทยและนาฎศิลป์อาเซียน                                              
-  เอกลักษณ์ของนาฏศิลป์ในประเทศอาเซียน 

 

ปรนัย  12  ข้อ 

 

 

6 

-  แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์  อัตนัย  1  ข้อ 2 

 
 
 

หัวข้อ/ เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

1. องค์ประกอบของละคร อัตนัย   1   ข้อ 3 

2. แนวคิดท่ีได้จากบทละครกับชีวิต อัตนัย   1   ข้อ 2 

3. นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ ปรนัย   10  ข้อ 5 

4. ร าวงมาตรฐาน อัตนัย   3    ข้อ 5 

5. รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ ปรนัย   10  ข้อ 5 
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แบบประเมิน สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้านของนักเรียน รายวิชา นาฏศิลป์ 3    รหัสวิชา ศ23101                                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรยีนที่ 1  ปีการศึกษา 2560                                                                           

โดยก าหนดรายการประเมินดังแสดงในตาราง                                                                                
แบบประเมิน สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน 

สมรรถนะท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1. ความสามารถในการสื่อสาร    

    1.1 มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร    

    1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้
ภาษาอย่างเหมาะสม 

   

    1.3 ใช้วธิีการสื่อสารที่เหมาะสม    
2. ความสามารถในการคิด    
    2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพ่ือการสร้างองค์ความรู้    
    2.2 มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ เพ่ือการสร้างองค์ความรู้    
3. ความสามารถในการแก้ป๎ญหา    
    3.1 แก้ป๎ญหาโดยใช้เหตุผล    
    3.2 แสวงหาความรู้มาใช้ในการแก้ป๎ญหา    
    3.3 ตัดสินใจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น    
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    
    4.1 ท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์อันดี    
    4.2 มีวิธีแก้ไขความขัดแย้งอย่างเหมาะสม    
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี    
    5.1 เลือกใช้ข้อมูลในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม    
    5.2 เลือกใช้ข้อมูลในการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม    

   

                                                                              ลงชื่อ............................................ผู้ประเมิน 

   ............../.............../............ 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ  ให้ 3 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง   ให้ 2 คะแนน 
-  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง                ให้ 1 คะแนน 
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                        ประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน   

รายการประเมิน 

ระดับพฤติกรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดี
มาก
(4) 

ด ี
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง(1) 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
1.1 แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

     

2. ภูมิใจในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย   
2.1.  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาสุภาพ มีมารยาทความ
เป็นไทย 
2.2 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาในท้องถิ่น 

     

3. มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ์มุ่งม่ันในการพัฒนา
ประเทศ 
3.1 มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม 
3.2 มีพฤติกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
3.3 ช่วยเหลืองานส่วนรวม 

     

4. มีวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต 
4.1 ปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัด 
4.2 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตรงต่อเวลา ไม่คัดลอกผลงาน
คนอ่ืน มุ่งพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

     

5. มุ่งม่ันในการท างานและอยู่อย่างเพียงพอ 
5.1 มีทักษะกระบวนการจัดการที่ดีในการท างาน 
5.2 มีความวิริยะ เพียรพยายาม มุ่งม่ันในการสร้างผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
5.3 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางดนตรีได้อย่างคุ้มค่า ถูกต้อง รู้จัก
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

     

6. ใฝุรู้  ใฝุเรียน รักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง  
6.1 มีทักษะกระบวนการคิด การสืบค้น  การจัดการความรู้   
6.2 กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน   
6.3 รักการอ่านอยู่ตลอดเวลา 
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รายการประเมิน 

ระดับพฤติกรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดี
มาก
(4) 

ด ี
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง(1) 

7. เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากการปฏิบัติทดลองจริง 
7.1 ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามกระบวนการ 
7.2 เห็นความส าคัญและเกิดการเรียนรู้ได้จากการลงมือปฏิบัติ
จริง 

     

8. เห็นคุณค่าและความส าคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์
คิดค้น 
8.1 มีทักษะและคุณลักษณะนักวิจัย 
8.2 คิดประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากวัสดุเหลือใช้ 

     

9. มีจิตใจเปิดกว้าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความคิดเห็น
ของตนเองได้ตามข้อมูลและหลักฐานใหม่ที่ได้รับ 

     

10. รักและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย      

                                                                      

 ลงชื่อ........................................ผู้ประเมิน
      ............../.............../............. 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ  ให้ 3 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง   ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง                 ให้ 1 คะแนน 

 



 
 

แผนการจดัการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรยีนรู้ ฉบับย่อ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560|  226 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
 

วิชา  ทัศนศิลป์ 3  รหัสวิชา ศ23102    จ านวน  0.5 หน่วยกิต    เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3             ภาคเรียนที่ 2               ปีการศึกษา 2560  
 
ครูผู้สอน  ....................................................................................................... 
 

*********************************************************************** 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ เทคนิควิธีการของศิลปินใน
การสร้างงานทัศนศิลป์ การสร้างงานและประยุกต์ใช้ทัศนธาตุออกแบบสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ทั้ง  2 มิติ 3 มิติ 
และงานสื่อผสม การประกอบอาชีพทางทัศนศิลป์ คุณค่าของวัฒนธรรม ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่
ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล 

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ ระบุ บรรยายและอภิปราย 
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการสืบค้นข้อมูลและอภิปราย กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ และ
กระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เทคนิค และวิธีการท าโครงงานทัศนศิลป์  

เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความ
เป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  เกิดความรู้สึกชื่นชมและเห็นคุณค่าทางความงาม มีสุนทรียภาพ มีความรักและ
ภาคภูมิใจในงานศิลปะและวัฒนธรรมไทยและสากล 

รหัสตัวช้ีวัด 

ศ 1.1  ม.3.1/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/7,ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10, ม.3/11 

ศ 1.2  ม.3/1, ม.3/2 

รวม 13 ตัวช้ีวัด 
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2. ตัวช้ีวัด 
 

2.1  บรรยายสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ  
 (ศ 1.1 ม.3/1) 

2.2 ระบุ และบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ (ศ 1.1 ม.3/2) 
2.3 วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเองให้

มีคุณภาพ (ศ 1.1 ม.3/3) 
2.4 มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย 3 ประเภท (ศ 1.1 ม.3/4) 
2.5 มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ (ศ1.1 ม.3/5) 
2.6 สร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง 2 มิต ิและ 3 มิติเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ (ศ1.1 ม.3/6) 
2.7 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อความหมายเป็นเรื่องราวโดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ      

(ศ1.1 ม.3/7) 
2.8 วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และผู้อ่ืน หรือของศิลปิน    

(ศ1.1 ม.3/8) 
2.9 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยาย เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย (ศ1.1 ม.3/9) 
2.10 ระบุอาชีพที่เก่ียวข้องกับงานทัศนศิลป์ และทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ (ศ1.1 ม.3/10) 
2.11 เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และน าไปจัดนิทรรศการ (ศ1.1 ม.3/11) 
2.12 ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม (ศ1.2 ม.3/1) 
2.13 เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัย ของวัฒนธรรมไทยและสากล (ศ1.2 ม.3/2) 
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3. ก าหนดการสอนและตัวชี้วัด 
 

สัปดาห์ที ่ ชั่วโมง 
ที่ 

หน่วยการเรียนรู้/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

สื่อการสอน/ 
แหล่งการเรียนรู ้

1-2 1-2 ทัศนธาตุและหลักการ
ออกแบบ 

- ปฐมนิเทศ ชี้แจงเก่ียวกับ
สาระการเรียนรู้ การ
วัดผลประเมินผล/ภาระ
ชิ้นงาน 

- ทัศนธาตุในงานทัศนศลิป ์
- หลักการออกแบบ 

ศ 1.1 

ม. 3/1 , 

ม. 3/3 

 

- ปฐมนิเทศ ชี้แจงเก่ียวกับสาระ
การเรียนรู้ การวัดผล
ประเมินผล/ภาระชิ้นงาน 

- นักเรียนร่วมวิเคราะห์บทเรียน 
และร่วมกันก าหนดภาระงาน
และวิธีการวัดผลประเมนิผล 

- แบบทดสอบก่อนเรียน 
- อธิบาย/ซักถาม 
- การสร้างสรรค์งานออกแบบ

โดยใช้ทัศนธาต ุ

- แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

- Power point  

 

3-5 3-5 เทคนิค วิธีการสร้างงาน
ของศิลปิน 

- เทคนิค วิธีการในการ
สร้างงานทัศนศิลป์ของ
ศิลปิน 

- การประกอบอาชีพทาง
ทัศนศิลป ์

ศ 1.1 

ม. 3/2 , 

ม. 3/10 

 

- ยกตัวอย่าง อธิบายเทคนิคการ
สร้างสรรค์งานของศิลปนิ 

- สาธิต และทดลองปฏิบัต ิ
- วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

เร่ืองอาชีพทางทัศนศิลป ์
- สร้างสรรค์งานทัศนศลิป์ตาม

รอยศิลปิน 

- Power point 
- ตัวอย่าง

ชิ้นงานศิลปิน 
- อินเทอร์เน็ต 
- วัสดุอุปกรณ์

การสร้างงาน
ทัศนศิลป ์

6-9 6-9 วัฒนธรรมกับการ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 

- การสร้างงานทัศนศิลป ์2 
มิติ และ 3 มิต ิถ่ายทอด
ประสบการณ์และ
จินตนาการ 

- การผสมผสานวัสดุตา่ง ๆ 
ในการสร้างงานทัศนศิลป ์

- คุณค่าของวัฒนธรรมใน
งานทัศนศิลป ์

- วัฒนธรรมไทย สากล และ
อาเซียนในงานทัศนศลิป ์

ศ 1.1 

ม. 3/4, 

ม. 3/5, 

ม. 3/6, 

ม. 3/7 

 

ศ 1.2 

ม. 3/1, 

ม. 3/2 

 

- สืบค้นและน าเสนอรายงานกลุ่ม
เก่ียวกับงานทัศนศิลปไ์ทย 
สากล และอาเซียน  

- ปฏิบัติงานทัศนศิลป์ 2 มิติ หรือ 
3 มิติ ถ่ายทอดประสบการณ์
และจินตนาการ 

- สร้างสรรค์งานทัศนศลิปส์ื่อผสม 
 

- Power point 
  ผลงาน 2 มิติ 
  ผลงาน 3 มิติ 
- สื่อจากหนังสือ

ต ารา 
- สื่อจาก

อินเทอร์เน็ต 
- สื่อจาก

ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
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สัปดาห์ที ่ ชั่วโมง 
ที่ 

หน่วยการเรียนรู้/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

สื่อการสอน/ 
แหล่งการเรียนรู ้

10 10 สอบวัดผลกลางภาค 

11-19 11-19 โครงงานทัศนศิลป์ 
- เทคนิคและวิธีการท า

โครงงานทัศนศิลป ์
- กระบวนการท าโครงงาน 
- การวิเคราะห์ อภิปราย

รูปแบบ เนื้อหาและ
คุณค่าในงานทัศนศลิป์  

- การจัดนิทรรศการงาน
ทัศนศิลป ์

ศ 1.1 

ม.3/8, 

ม.3/9 , 

ม.3/11 

 

- วิเคราะห์ความหมาย
ความส าคัญของโครงงาน 

- ออกแบบกระบวนการ
สร้างสรรค์โครงงานเปน็
แผนภาพ 

- เขียนเค้าโครงของโครงงานและ
ด าเนินงานตามแผน 

- สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงงาน 

- จัดนิทรรศการโครงงาน
ทัศนศิลป ์

- วัสดุอุปกรณ์
การท า
โครงงานและ
แผงโครงงาน 

- วัสดุอุปกรณ์
และการจัด
นิทรรศการ
โครงงาน 

 

20 20 สอบวัดผลปลายภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนการจดัการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรยีนรู้ ฉบับย่อ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560|  230 

 

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และมอบหมายงาน 
การสอนรายวิชา ทัศนศิลป์ 3  รหัสวิชา ศ23102  ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560   

ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้ 

4.1 การปฏิบัติงานระหว่างภาค (70 คะแนน : ร้อยละ 70 ) 

ที ่ รายการประเมินผล หน่วยการเรียนรู้ 
ร้อยละของคะแนน 

คะแนน ร้อยละ 

1 การสร้างสรรค์งานออกแบบโดย
ใช้ทัศนธาตุ 

หน่วยที่ 1 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ  5 5 

2 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตาม
รอยศิลปิน 

หน่วยที่ 2 เทคนิค วิธีการสร้างงานของศิลปิน 

 

5 5 

3 สืบค้นและน าเสนอรายงานกลุ่ม
เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ไทย 
สากล และอาเซียน  

หน่วยที่ 3 วัฒนธรรมกับการสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ 

 

5 5 

4 ปฏิบัติงานทัศนศิลป์ 2 มิติ หรือ 
3 มิติ ถ่ายทอดประสบการณ์
และจินตนาการ 

หน่วยที่ 3 วัฒนธรรมกับการสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ 

 

5 5 

5 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อผสม หน่วยที่ 3 วัฒนธรรมกับการสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ 

10 10 

6 สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงงาน 

หน่วยที่ 4 โครงงานทัศนศิลป์ 20 20 

7 จัดนิทรรศการโครงงาน
ทัศนศิลป์ 

หน่วยที่ 4 โครงงานทัศนศิลป์ 20 20 

รวม 70 70 
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4.2  ประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียน (10 คะแนน : ร้อยละ 10 )  
การประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน วิชาทัศนศิลป์ 3  รหัสวิชา ศ23102   ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยก าหนดรายการประเมินดังแสดงในตารางข้างล่าง 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับพฤติกรรม 

2 1 0 
1.  เข้าเรียนตรงเวลา     

2.  มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน    

3.  ตั้งใจเรียน    

4.  ส่งงานครบตามก าหนด    

5.  การดูแล รักษาและเก็บวัสดุอุปกรณ์    

รวม  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

2 หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ าเสมอ 

1 หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 

0 หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัติได้น้อยครั้ง หรือไม่ได้ปฏิบัติ 
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ประเมินจากการสอบกลางภาค (10 คะแนน : ร้อยละ 10 ) 

ก าหนดการสอบกลางภาคระหว่างวันที่  26 – 30 ธันวาคม 2559 เวลาที่ใช้สอบ  40  นาที สาระการ
เรียนรู้และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ 

- ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ 
- หลักการออกแบบ 

อัตนัย  1 ข้อ 2   คะแนน 

เทคนิค วิธีการในการสร้างงานของศิลปิน 

- เทคนิค วิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน 
- การประกอบอาชีพทางทัศนศิลป์ 

 

อัตนัย  2 ข้อ 

 

 

3   คะแนน 

วัฒนธรรมกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 

- การสร้างงานทัศนศิลป์ 2 มิติ  3 มิต ิและสื่อผสม 
- คุณค่าของวัฒนธรรมในงานทัศนศิลป์ 
- วัฒนธรรมไทย สากล และอาเซียนในงานทัศนศิลป์ 

ปรนัย 10 ข้อ 5  คะแนน 

รวม 10  คะแนน 
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ประเมินจากการสอบปลายภาค (10 คะแนน : ร้อยละ 10 ) 

ก าหนดการสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์  2560 เวลาที่ใช้สอบ  40  นาที สาระการ
เรียนรู้และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

โครงงานทัศนศิลป์ อัตนัย 1  ข้อ 10 คะแนน 

รวม 10  คะแนน 

 

5. รายละเอียดรายการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนน 

5.1  การปฏิบัติงานระหว่างภาค     70  คะแนน (ร้อยละ 70 คะแนน) 
5.2 การสังเกตพฤติกรรมการเรียน    10  คะแนน (ร้อยละ 10 คะแนน) 
5.3 การสอบวัดผลกลางภาค    10  คะแนน (ร้อยละ 10 คะแนน) 
5.4 การสอบวัดผลปลายภาค                                       10  คะแนน (ร้อยละ 10 คะแนน) 

รวม  100  คะแนน (ร้อยละ 100 คะแนน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     1.0 หน่วยกิต: 2 คาบ/สัปดาห์ 

ง 23102 วิชา งานอาชีพ 3  (TEC23102 Occupation 3)       จ านวนเวลา 40  ชั่วโมง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                       ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 

อาจารย์ผู้สอน ครูผู้สอน ……………………………………………………………………   

 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาข้ันตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทักษะการท างานร่วมกัน

อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21  ศึกษาอาชีพในโลกป๎จจุบัน และการเปลี่ยนแปลง
ของโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงอาชีพที่เก่ียวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย วิเคราะห์แนวทางการการเข้าสู่อาชีพ ประเมินทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัด และความสนใจของตนเอง ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการท างานที่
มีประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม น าเสนอและอภิปรายผลการวิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ  จัดท ารายงานผลการประเมินทางเลือก
ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัด  และความสนใจของตนเอง 
 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ง 1.1 ม.3/1 อภิปรายขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
ง 1.1 ม.3/2 ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
ง 1.1 ม.3/3 อภิปรายการท างานโดยใช้ทักษะการจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ

สิ่งแวดล้อม 
ง 4.1 ม.3/1 อภิปรายการหางานด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ง 4.1 ม.3/2 วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
ง 4.1 ม.3/3 ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจ

ของตนเอง 
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3. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที่  คาบที่  เนื้อหา/หัวข้อ  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1  1-10 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในงานอาชีพ 

1. อธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ 

2. วิเคราะห์แนวทางการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
งานอาชีพได้ 

6 -9 
 

11-18 
 

โลกของอาชีพ 

- วิวัฒนาการของอาชีพ 

- อาชีพกับการเข้าสู่ ASEAN 

- อาชีพในโลกอนาคตตามการ
เปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. สืบค้นและอภิปรายเกี่ยววัฒนาการ
ของอาชีพ โดยเฉพาะด้านการวิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ 

2. อภิปรายงานอาชีพส าคัญในการก้าว
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ได ้

3. วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของ
อาชีพภายใต้ความก้าวหน้าของโลก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ 

10 19-20 สอบกลางภาค  

11-14 21-28 เส้นทางสู่อาชีพ 
- วิเคราะห์ตนเองเพ่ือการประกอบ
อาชีพ 
- ทักษะส าคัญในศตวรรษท่ี 21      
เพ่ือการประกอบอาชีพ 
- คุณธรรมและจริยธรรมในงานงาน
อาชีพ 
- ขั้นตอนการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากร 
พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1. วิเคราะห์ตนเองเพ่ือการประกอบ
อาชีพได้ 

2. อภิปรายเกี่ยวกับทักษะส าคัญใน
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการประกอบอาชีพ 
ได้ 
 

3. อภิปรายเกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบอาชีพได้ 

4. อภิปรายขั้นตอนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากร 
พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ 
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สัปดาห์ที่  คาบที่  เนื้อหา/หัวข้อ  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
15-19 29-38 อาชีพในฝัน 

- ประเภทและลักษณะของอาชีพที่
สนใจ 
- การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่อาชีพที่สนใจ 
- การเรียนรู้จากผู้ประสบความส าเร็จ
ในสายอาชีพที่สนใจ 
- น าเสนอผลการส ารวจงานอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

1. ส ารวจงานอาชีพท่ีตนเองสนใจจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และผู้ที่ 
ประสบความส าเร็จในอาชีพ  
2. วิเคราะห์ประเภทและลักษณะของ
งานอาชีพเพ่ือประกอบการตัดสินใจได้ 
3. น าเสนอผลการส ารวจและวิเคราะห์
งานอาชีพที่สนใจ 

20 39-40 สอบปลายภาค  

 
4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน  

การสอนรายวิชา ง23102 วิชา งานอาชีพ 3 ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้  
           4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย   60 คะแนน  
 4.2 ประเมินการสอบกลางภาค                20 คะแนน  (สอบนอกตาราง) 
 4.3 ประเมินการสอบปลายภาค                20 คะแนน (สอบนอกตาราง) 

รวม  100 คะแนน  
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ (ฉบับย่อ) 
สาขาวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี        จ านวน  1.0 หน่วยกิต  (40 คาบ) 
รายวิชา ง23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น   เวลา 2  คาบ/สัปดาห์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา 2560 
อาจารย์ผู้สอน ครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
 

*************************************************************************************** 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาหลักการโปรแกรมขั้นพ้ืนฐาน การเขียนโปรแกรมภาษา และการพัฒนาโครงงานที่ใช้การเขียน
โปรแกรมเพ่ือแก้ป๎ญหาหรือสร้างชิ้นงาน 
          ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม  ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงงาน และพัฒนาโครงงานที่ใช้การเขียน
โปรแกรมเพ่ือแก้ป๎ญหาหรือสร้างชิ้นงาน น าเสนอผลงานในรูปแบบที่เหมาะสม 
เพ่ือให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเอง  คิดแก้ป๎ญหา และร่วมมือกันพัฒนา
ชิ้นงานหรืองานตามหลักการท าโครงงานอย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ มีทักษะในการน าเสนองานใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 
 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  มาตรฐานที่ ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ป๎ญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 
 ตัวช้ีวัดชั้นปี 
  ม.3/1 อธิบายหลักการท าโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ม.3/2 เขียนโปรแกรมภาษาข้ันพื้นฐาน  
  ม.3/3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 
  ม.3/4 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ท าในชีวิตประจ าวันตาม
หลักการท าโครงงานอย่างมีจิตส านึกและ ความรับผิดชอบ 
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3. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
สัป

ดา
ห์ท

ี่ 

คา
บท

ี่ 

สาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/ 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

วิธีการสอน/กิจกรรม 
งานหรือการบ้านที่ได้รับ

มอบหมาย 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

1 - 2 1 - 4 หน่วยที่ 1 รู้วิธีท า
โครงงาน 
1. โครงงานคอมพิวเตอร์ 

- ความหมายของโครงงาน 
- ประเภทของโครงงาน 
- ประโยชน์และ
ความส าคัญของ 
โครงงาน 
-หลักการท าโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 
(การใช้คอมพิวเตอร์สร้าง
ชิ้นงาน 

-การสืบค้นข้อมูล
โครงงาน 

-เสนอหัวข้อโครงงานที่
สนใจ 

-ด าเนินการท าโครงงาน 

-จัดท ารายงานโครงงาน) 

2. กรณีศึกษาตัวอย่าง
โครงงานคอมพิวเตอร์ 
ที่ใช้โปรแกรมภาษาหรือ
ตัวอย่างโปรแกรม 
ภาษาท่ีใช้งานจริง 

 

ง 3.1 ม.3/1 

1. บอกความหมาย 
ประเภท ประโยชน์
และความส าคัญของ
โครงงาน
คอมพิวเตอร์ และ
หลักการท าโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 

2. ก าหนดค าถาม
ขับเคลื่อนส าหรับ
จุดประสงค์โครงงาน
คอมพิวเตอร์ 

3. พิจารณาความ
เป็นไปได้ในการ
จัดท าโครงงานให้
ส าเร็จตาม
จุดประสงค์ 

4. ยกร่างข้ันตอนการ
ด าเนินการจัดท า
โครงงาน   

5. บอกแนวทางการ
น าเสนอผลงานที่
เหมาะสมกับลักษณะ
งานต่างๆ  

- มอบหมายงานให้ศึกษาด้วย
ตนเอง จากสื่อเอกสารและข้อมูล
บนอินเทอร์เน็ตแล้วท าการ
บันทึกสรุปสิ่งที่เรียนรู้ ในรูป การ
จดโน็ต mind map หรือ 
concept map น าผลของ
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมา
เปรียบเทียบอภิปรายปรับเป็น
สรุปของกลุ่ม 

งานเดี่ยว -->รวม แก้ สรุป→งาน
กลุ่ม  

วัดประเมินผล ค าส าคัญ การเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างค าส าคัญ ที่
ครบถ้วน ถูกต้อง ผลสะท้อนความรู้
ความเข้าใจในแนวคิดหรือเรื่องราว
ที่ศึกษา 

ผู้ประเมิน - นักเรียนประเมินตนเอง 

             - ครู  
             - นักเรียนประเมิน
กันเอง 
- ครูยกตัวอย่าง แนะน า วิธี

การศึกษา และการตัดสินใจ
คัดเลือกตัวอย่างศึกษา เพื่อให้
เข้าใจโครงงานที่ศึกษาสร้าง
แนวคิดในการท าโครงงาน และ
ก าหนดค าถามขับเคลื่อนส าหรับ 
จุดประสงค์โครงงาน
คอมพิวเตอร์ 

- นักเรียนท างาน
ร่วมกันด้วย 
google doc, 
ส่งครูทาง 
padlet  

- สื่อ แชร์ผ่าน 
google doc 

- ใบความรู้ที่ 1 (รู้
วิธีท าโครงงาน) 

- ใบงานที่ 1 (รู้วิธี
ท าโครงงาน) 

- สื่อประกอบการ
บรรยาย 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

- ตัวอย่างโครงงาน
คอมพิวเตอร์ที่
ใช้โปรแกรม
ภาษาหรือ
ตัวอย่าง
โปรแกรมภาษา
ที่ใช้งานจริง 

- เว็บไซต์ตัวอย่าง
โครงงาน
คอมพิวเตอร์ 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด/ 
จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 

วิธีการสอน/กิจกรรม 
งานหรือการบ้านที่ได้รับ

มอบหมาย 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

 

3. แนวทางการน าเสนอ
ผลงาน 

- ความส าคัญของ
การน าเสนองาน 

- ซอฟต์แวร์ในการ
น าเสนอโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 

- น าเสนอโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 

 

(โครงงานที่ศึกษาชื่ออะไร มี
จุดประสงค์หรือใช้ท าประโยชนใ์ด 
มีข้อจ ากัดอย่างไร ด าเนนิการ
พัฒนาอย่างไร มีข้อเสนอแนะใด 
น ามาเปรียบเทียบกบัสิ่งที่นักเรียน
สนใจอยากท า ป๎ญหาทีพ่บหรือ
อยากแก้ไข ประสบการณ์ที่มี 
พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะท าว่า 
สิ่งที่นักเรียนต้องการท า 
กรณีศึกษาท าอย่างไร จะท า
เลียนแบบ ต่อยอด ปรับปรุง 
ประยุกต์ใช้ ฯลฯ จากสิ่งที่มี หรือ
คิดใหม่ ความรู้ที่ต้องใช้หรือศึกษา
เพิ่มมีอะไรบ้าง เขียนค าถาม
ขับเคลื่อน ท าความชัดเจน 
ก าหนดจุดประสงค)์ 

- ครูให้สถานการณ์เก่ียวกับ
สภาพแวดล้อมในการท าโครงงาน 
เช่น เครื่องมือ สื่อ บุคลากร การ
ท างานร่วมกัน(กลุ่ม) เวลาที่มี วธิี
ร่วมมือกันท างาน การวัดผล
ประเมินผล นักเรียนรวบรวม 
ศักยภาพของตนเองและกลุ่ม 
ขั้นตอนที่ต้องปฏบิัติ ความรู้ที่ตอ้ง
มีเพิ่มเติม พิจารณาความเปน็ไปได้
ในการด าเนินการจัดท าโครงงาน
ให้ส าเร็จตามจุดประสงค์ ยกร่าง
ขั้นตอนการด าเนนิการจัดท า
โครงงาน 

 
 

 

- ใบงานสรุป
กรณีศึกษา 
ค าถาม
ขับเคลื่อน 
 

- ใบงานส ารวจ
ความเป็นไปได้
ในการจัดท า
โครงงานให้
ส าเร็จตาม
จุดประสงค์ 

- ใบงานยกร่าง
ขั้นตอนการ
ด าเนินการ
จัดท าโครงงาน 

- ตัวอย่างเวที
เผยแพร่ 
รูปแบบการ
น าเสนอ  

- งานวทท 
งานวทร งาน
นิทรรศการ
โรงเรียน การ
ประกวด
ซอฟต์แวร์ ฯลฯ 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด/ 
จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 

วิธีการสอน/กิจกรรม 
งานหรือการบ้านที่ได้รับ

มอบหมาย 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

วัดประเมินผล ตรวจใบงาน ตอบ
ข้อมูล ครบ มีคุณภาพ ใช้งานได้จริง 

ผู้ประเมิน  ครู  

ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษา
ข้อมูลเพ่ือตั้งค าถามให้ตัวเองและ
ค้นหาค าตอบเพื่อน าไปสู่การ
ด าเนินการเผยแพร่ผลงานของ
นักเรียน(เช่น ผลงานเป็นประเภท
ใด มีเวทีอะไรให้เผยแพร่ ณ เวลา
ใด รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม
เป็นอย่างไร จ านวนเวลาที่ใช้ในการ
น าเสนอ การจัดเตรียมข้อมูลที่
เหมาะสม การประสานงานเพ่ือ
น าเสนอ ประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การน าเสนอ ฯลฯ) 

ครูสรุปเสนอแนะเพ่ิมให้กับนักเรียน 
หรือก าหนดแผนการเผยแพร่
ผลงาน 

วัดประเมินผล จากการท ากิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจใบงาน 
ตอบข้อมูล ครบ มีคุณภาพ ใช้งาน
ได้จริง 

ผู้ประเมิน  ครู  

- ใบงานศึกษา
ข้อมูลเพ่ือตั้ง
ค าถามให้ตัวเอง
และค้นหา
ค าตอบเพ่ือ
น าไปสู่การ
ด าเนินการ
เผยแพร่ผลงาน
ของนักเรียน 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด/ 
จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 

วิธีการสอน/กิจกรรม 
งานหรือการบ้านที่ได้รับ

มอบหมาย 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

3 - 4 5 - 8 หน่วยที่ 2 แนะน าไพทอน 

1. แนะน าไพทอน 

- โปรแกรมคืออะไร 
- ท าไมต้องเรียน

ภาษาไพทอน 
    -    ผังงาน 

(Flowchart 
Diagram)เครื่องมือ
ช่วยคิดให้เขียน
โปรแกรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หน่วยที่ 3 พื้นฐานการ
เขียนโปรแกรมไพทอน 

- ค่าและชนิดของ
ข้อมูล 

- ตัวแปร 
- สตริง 
- นิพจน์และตัว

ด าเนินการ 
- ฟ๎งก์ชันในไพทอน 

 

ง 3.1 ม.3/2 

1.อธิบายเกี่ยวกับ
ภาษาไพทอนได้ 

2. เขียนโปรแกรม
อย่างง่ายในโหมดอิม
มีเดียทและโหมด
สคริปต์ได้ 

3.สามารถเขียนผัง
งานได้ 

4. ใช้งานข้อมูล ชนิด
ข้อมูล ตัวแปร 
ค่าคงตัว และนิพจน์ 

- ศึกษาใบความรู้ ลงมือปฏิบัติ 
และสรุปผลการเรียนรู้ โดยครู
ให้การชี้แนะ กระตุ้น ส่งเสริม
สนับสนุน 

- ครูเติมเต็มความรู้เพ่ิมให้กับ
นักเรียน 

วัดผลประเมินผลจากการท า
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

- ใบความรู้ที่ 2  
- ใบงานที่ 2  

(แนะน าไพทอน
และผังงาน
โปรแกรม) 

- ใบความรู้ที่ 3 
- ใบงานที่ 3 (พ้ืนฐาน

การเขียนโปรแกรม
ไพทอน) 

- สื่อประกอบการ
บรรยาย 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

เว็บไซต์ 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด/ 
จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 

วิธีการสอน/กิจกรรม 
งานหรือการบ้านที่ได้รับ

มอบหมาย 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

5 - 6 9 - 12 หน่วยที่ 4 ฟังก์ชัน 

- ฟ๎งก์ชัน 
- การเรียกใช้ฟ๎งก์ชัน 
- พารามิเตอร์ของ
ฟ๎งก์ชัน 
- การคืนค่าจาก
ฟ๎งก์ชัน 
- ของเขตของตัวแปร 
- โมดูลและเนมสเปซ 

ง 3.1 ม.3/2 

1. สร้างและเรียกใช้
ฟ๎งก์ชัน 

2. ใช้ฟ๎งก์ชันจาก
โมดูลในไลบรารี 
มาตรฐาน 

3. อธิบายหลักการ
และใช้งานเนมสเปซ 

- ศึกษาสื่อการสอนเกี่ยวกับค าสั่ง
ใหม่ ฝึกปฏิบัติตามตัวอย่าง  ฝึก
ทักษะจากโจทย์ป๎ญหาหรืองาน
มอบหมาย ซักถามข้อสงสัย 
ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจให้
ถูกต้อง สรุปผลการเรียนรู้ ซักถาม
อภิปรายเพื่อเพ่ิมเติมความรู้ใหม่ 
เทคนิควิธีการ  และ แนวคิดใน
การสร้างสรรค์งาน  
- วัดผลประเมินผลจากการท า
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

- ใบความรู้ที่ 4  
- ใบงานที่ 4 (ฟ๎งก์ชัน

ไพทอน) 
- สื่อประกอบการ

บรรยาย 
- เอกสาร

ประกอบการ
บรรยาย 

9 17-18 ทบทวน สรุปความรู้ ก่อน
การประเมิน 

 น าเสนอเค้าโครงของโครงงานแต่
ละกลุ่ม 

 

10 19 –20 สอบกลางภาค 

11- 12 21 - 24 หน่วยที่ 6 ลิสต์ 

- รู้จักกับลิสต์ 
- การสร้างลิสต์ 
- การประมวลผลข้อมูลใน
ลิสต์ 
- การอ้างถึงข้อมูลในลิสต์ 
- การตรวจสอบความ
เป็นมา 
สมาชิกของลิสต์ 
- การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ในลิสต์ 
- การเข้าถึงข้อมูลภายใน
ลิสต์เป็นล าดับด้วยค าสั่ง 
for 
- ฟ๎งก์ชัน range() 
- การสร้างลิสต์ใหม่จาก
ข้อมูลในลิสต์เดิม 

ง 3.1 ม.3/2 

1. อธิบายแนวคิด
และการสร้างกลุ่ม
ข้อมูลด้วยลิสต์ 

2. ตรวจสอบ
คุณสมบัติของลิสต์
และเข้าถึงข้อมูล
ภายในลิสต์ 

3. แทนค่า แทรก และ
ลบข้อมูลภายในลิสต์ 

4. สร้างลิสต์ใหม่
ขึ้นมาจากลิสต์เดิม 

- การบรรยายพร้อมสื่อการสอน 
- ฝึกปฎิบัติการเขียนโปรแกรม 
- วัดผลประเมินผลจากการท า

กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
 

- ใบความรู้ที่ 6  
- ใบงานที่ 6 (การใช้

งานลิสต์) 
- สื่อประกอบการ

บรรยาย 
- เอกสาร

ประกอบการสอน 
 



 
 

แผนการจดัการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรยีนรู้ ฉบับย่อ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560|  243 

 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด/ 
จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 

วิธีการสอน/กิจกรรม 
งานหรือการบ้านที่ได้รับ

มอบหมาย 

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้ 

13 - 14 25 - 28 หน่วยที่ 7 การใช้งาน
ไฟล์และชนิดช้อมูลแบบ
ดิกต์ 

- การน าเข้าข้อมูลจาก
ไฟล์ 
- รู้จักกับดิกต์ 
- การสร้างดิกต์ 
- การอ้างถึงและแก้ไข
สมาชิกในดิกต์ 
- การลบข้อมูลจากดิกต์ 
- การแจงสมาชิกในดิกต์
และการใช้งานดิกต์
ร่วมกับลิสต์คอมพรีเฮ็น
ชัน 

ง 3.1 ม.3/2 

1. อ่านข้อมูลอยู่ใน
รูปแบบไฟล์ข้อความ 

2. เก็บข้อมูลด้วย
ชนิดข้อมูลแบบดิกต์ 

3. ใช้ชนิดข้อมูลแบบ
ดิกต์อ้างถึงข้อมูล 

4. เรียกค้นและคัด
กรองข้อมูลจากชนิด
ข้อมูลแบบดิกต์ 

- การบรรยายพร้อมสื่อการสอน 
- ฝึกปฎิบัติการเขียนโปรแกรม 
- วัดผลประเมินผลจากการท า

กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

- ใบความรู้ที่ 7  
- ใบงานที่ 7 ( การใช้

งานไฟล์และชนิด
ข้อมูลแบบดิกต์) 

- สื่อประกอบการ
บรรยาย 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

 

15 29 - 30 หน่วยที่ 8 การประยุกต์
ด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

- ไลบรารีส าหรับการสร้าง
แผนภูม ิ
- การประยุกต์ด้าน
คณิตศาสตร์และสถิติ 
- การประยุกต์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

ง 3.1 ม.3/3 , ง 3.1 
ม.3/4 

1. สร้างแผนภูมิอย่าง
ง่ายจากชุดข้อมูล
จ านวน 

2. ประยุกต์ไพทอน
ในงานด้าน
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

- การบรรยายพร้อมสื่อการสอน 
- ฝึกปฎิบัติการเขียนโปรแกรม 
- วัดผลประเมินผลจากการท า

กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

- ใบความรู้ที่ 8  
- ใบงานที่ 8 (การ

น าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน) 

- สื่อประกอบการ
บรรยาย 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด/ 
จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 

วิธีการสอน/กิจกรรม 
งานหรือการบ้านที่ได้รับ

มอบหมาย 

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้ 

16 - 18 31 - 36 ปฏิบัติการวิพากษ์
โครงงานของเพ่ือนใน
ห้องเรียน หรือเพ่ือนใน
โรงเรียนเครือข่าย 

1. บอกผลการศึกษา
พัฒนาโครงงาน
ของผู้อ่ืน 

2. ซักถาม และให้
ข้อเสนอแนะ ต่อ
ชิ้นงานที่น าเสนอ 

3. ร่วมประชุมวิพากษ์
อย่างมีมาตรฐาน 
เช่น ศึกษาข้อมูล
ล่วงหน้า แสดง
ความสนใจรับฟ๎ง 
ซักถามและ
แสดงออกตรง
ประเดน็เหมาะสม  
รักษาเวลา  สร้าง
ประโยชน์ให้การ
ประชุม แสดง
ความนับถือที่
ประชุม 

- ศึกษาการจัดเวทีการประชุม
วิชาการ  

- แบ่งกลุ่มการให้นักเรียนจัดเวที
ในการวิพากษ์ด้วยตนเอง 

- นักเรียนประเมินตนเอง 
- ครูประเมิน 
- นักเรียนประเมินนักเรียน 

- เว็บไซต์บริการบน
อินเตอร์เน็ต เช่น 
edmodo, padlet 
 

19 37 –38 เผยแพร่ผลงาน นักเรียนสามารถ
เผยแพร่ผลงานของ
ตนเองได้ตามความ
เหมาะสม 

รูปแบบการน าเสนอในลักษณะ
การจัดนิทรรศการ 

- การน าเสนอแบบ
ปากเปล่า 

- การน าเสนอแบบ
โปสเตอร์ 

20 39 - 40 สอบปลายภาค 
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4.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 

      การสอนรายวิชา ง23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560    

ประเมินจาก 1) การท าใบงาน 

2) ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 

3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

4) ชิ้นงานจากโครงงาน 

โดยมีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

4.1 ประเมินงานหรือการบ้านที่มอบหมายด้านความรู้และฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม    60 คะแนน 

 4.1.1 โครงงาน     20 คะแนน 

 ๔.1.2 กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   40 คะแนน 

4.2 ประเมินจากการปฏิบัติการเขียนโปรแกรมครั้งที่ 1 (ประเมินผลตามสภาพจริง)    10 คะแนน 

4.3 ประเมินจากการปฏิบติการเขียนโปรแกรมครั้งที่ 2 (ประเมินผลตามสภาพจริง)    10  คะแนน  

4.4 ประเมินจากการปฏิบติการเขียนโปรแกรมครั้งที่ 3 (ประเมินผลตามสภาพจริง)    10  คะแนน 

4.5 ประเมินจากการปฏิบติการเขียนโปรแกรมครั้งที่ 4 (ประเมินผลตามสภาพจริง)    10  คะแนน 

                                           รวม         100 คะแนน 

หมายเหตุ  ผู้ประเมิน ครู นักเรียน ครูและนักเรียนร่วมกัน 
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5. แผนการประเมินจากการปฏิบัติการเขียนโปรแกรม (ประเมินผลตามสภาพจริง)  

ซึ่งมีหัวข้อการประเมิน ดังนี้ 

5.1 ประเมินจากการปฏิบัติการเขียนโปรแกรมครั้งท่ี 1 (ประเมินผลตามสภาพจริง) 10 คะแนน 

หัวข้อการประเมิน คะแนน 

หน่วยที่ 2 แนะน าไพทอน 

- แนะน าไพทอน 
- โปรแกรมคืออะไร 
- ท าไมต้องเรียนภาษาไพทอน 
- ผังงาน (Flowchart Diagram) เครื่องมือช่วยคิดให้

เขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
หน่วยที่ 3 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมไพทอน 

- ค่าและชนิดของข้อมูล 
- ตัวแปร 
- สตริง 
- นิพจน์และตัวด าเนินการ 
- ฟ๎งก์ชันในไพทอน 

 

คะแนน 10 คะแนน 10 
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5.2 ประเมินจากการปฏิบัติการเขียนโปรแกรมครั้งท่ี 2 (ประเมินผลตามสภาพจริง) 10 คะแนน 

หัวข้อการประเมิน คะแนน 
หน่วยที่ 4 ฟังก์ชัน 

- ฟ๎งก์ชัน 
- การเรียกใช้ฟ๎งก์ชัน 
- พารามิเตอร์ของฟ๎งก์ชัน 
- การคืนค่าจากฟ๎งก์ชัน 
- ของเขตของตัวแปร 
- โมดูลและเนมสเปซ 

หน่วยที่ 5 การท างานแบบเงื่อนไขและวนซ้ า 

- การท างานแบบเงื่อนไข 
- การวนซ้ า 
- ค าสั่ง break 
- ค าสั่ง continue 
- ค าสั่งวนซ้ าเซิงซ้อน 

 

คะแนน 10 
 

5.3 ประเมินจากการปฏิบัติการเขียนโปรแกรมครั้งท่ี 3 (ประเมินผลตามสภาพจริง) 10 คะแนน 

หัวข้อการประเมิน คะแนน 
หน่วยที่ 6 ลิสต์ 

- รู้จักกับลิสต์ 
- การสร้างลิสต์ 
- การประมวลผลข้อมูลในลิสต์ 
- การอ้างถึงข้อมูลในลิสต์ 
- การตรวจสอบความเป็นมา 

สมาชิกของลิสต์ 
- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในลิสต์ 
- การเข้าถึงข้อมูลภายในลิสต์เป็นล าดับด้วยค าสั่ง for 
- ฟ๎งก์ชัน range() 
- การสร้างลิสต์ใหม่จากข้อมูลในลิสต์เดิม 

 

คะแนน 10 
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5.4 ประเมินจากการปฏิบัติการเขียนโปรแกรมครั้งท่ี 4 (ประเมินผลตามสภาพจริง) 10 คะแนน 

หัวข้อการประเมิน คะแนน 

หน่วยที่ 7 การใช้งานไฟล์และชนิดช้อมูลแบบดิกต์ 

- การน าเข้าข้อมูลจากไฟล์ 
- รู้จักกับดิกต์ 
- การสร้างดิกต์ 
- การอ้างถึงและแก้ไขสมาชิกในดิกต์ 
- การลบข้อมูลจากดิกต์ 
- การแจงสมาชิกในดิกต์และการใช้งานดิกต์ร่วมกับลิสต์

คอมพรีเฮ็นชัน 

 

คะแนน 10 
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6. เกณฑ์การประเมินการให้คะแนนการปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 

Grading Rubrics 

Python Program (Ref. Java Program (50 pts)) 

This assignment is to write an application using the Python programming language. 

  

โปรแกรม 50 คะแนน 
Program (50 pts) 

ยอดเยี่ยม (Excellent) ดี (Good) พอใช้ได้ (Fair) ต้องปรับปรุง (Poor) 

การท างานของ
โปรแกรม 
(Program execution) 

 

โปรแกรมท างานได้ถูกต้อง 
โดยไม่มีความผิดพลาดของ  
syntax และ runtime 
เกิดข้ึน 

(Program executes 
correctly with no 
syntax or runtime 
errors) (9-10) 

โปรแกรมท างานได้
ถูกต้อง แต่มีค า
เตือน (Program 
executes 
correctly with 
no error but a 
warning.) (5-6) 

โปรแกรมท างานได้
เล็กน้อย(ข้อผิดพลาด
แก้ไขได้อย่างง่ายดาย) 

(Program executes 
with a minor (easily 
fixed error) (2-3) 

 

โปรแกรมไม่สามารถ
ท างานได้ 

(Program does not 
execute (0-1) 

ผลลัพธ์ถูกต้อง 

(Correct output) 

 

การแสดงผลลัพธ์ถูกต้อง 
ไม่มีข้อผิดพลาด 

(Program displays 
correct output with no 
errors) (9-10) 

การแสดงผลมี
ข้อผิดพลาดเล็ก ๆ 
น้อย ๆ 
(Output has 
minor errors)   
(6-8) 

การแสดงผลลัพธ์มี
ข้อผิดพลาดจ านวน
มาก 
(Output has 
multiple errors) (3-
5) 

 

การแสดงผลไม่ถูกต้อง 

(Output is 
incorrect) (0-2) 
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โปรแกรม 50 คะแนน 
Program (50 pts) 

ยอดเยี่ยม (Excellent) ดี (Good) พอใช้ได้ (Fair) ต้องปรับปรุง (Poor) 

การออกแบบผลลัพธ์ 

(Design of output) 

แสดงผลลัพธ์ได้เกินกว่าที่
คาดหวัง (ดีกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด) (Program 
displays more than 
expected) (7-8) 

แสดงผลลัพธ์ตาม
เกณฑ์ขั้นต่ าที่
โปรแกรมก าหนดได้ 
(Program 
displays 
minimally 
expected 
output) (5-6) 

ไม่สามารถแสดง
ผลลัพธ์ตามเกณฑ์ข้ัน
ต่ าที่โปรแกรมก าหนด
ได้ (Program does 
not display the 
required output) 
(3-4) 

แสดงผลลัพธ์ไม่
เหมาะสม 
(Output is poorly 
designed) (0-2) 

การออกแบบตรรกะ 
(Design of logic) 

 

โปรแกรมออกแบบมา
อย่างดีมีเหตุผล 

Program is logically 
well designed (9-10) 

โปรแกรมมี
ข้อผิดพลาดทาง
ตรรกะเล็กน้อยที่ไม่
ส่งผลกระทบต่อ
ผลลัพธ์ 

(Program has 
slight logic errors 
that do no 
significantly 
affect the 
results) (6-8) 

โปรแกรมมีข้อผิดพลาด
ตรรกะอย่างมีนัยส าคัญ 

(Program has 
significant logic 
errors) (3-5) 

โปรแกรมไม่ถูกต้อง 

(Program is 
incorrect) (0-2) 
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โปรแกรม 50 คะแนน 
Program (50 pts) 

ยอดเยี่ยม (Excellent) ดี (Good) พอใช้ได้ (Fair) ต้องปรับปรุง (Poor) 

มีมาตรฐาน
(Standards) 

 

โปรแกรมออกแบบมา
อย่างดีมีสไตล์ (ถูก
หลักการ, ท าความเข้าใจ
ได้ง่าย พัฒนาเพ่ิมเติม
สะดวก) 

(Program is stylistically 
well designed) (6-7) 

โปรแกรมออกแบบ
ไม่เหมาะ 
1 - 2 ส่วน (ความ
ไม่สอดคล้องของตัว
แปร, การเยื้อง) 

(Few 
inappropriate 
design choices 
(i.e. poor 
variable names, 
improper 
indentation) (4-
5) 

โปรแกรมออกแบบไม่
เหมาะ 
มากกว่า 2 ส่วน (ความ
ไม่สอดคล้องของตัว
แปร, การเยื้อง, อ่าน
ยากไม่มีค าอธิบายส่วน
โปรแกรม) 

(Several 
inappropriate 
design choices (i.e. 
poor variable 
names, improper 
indentation) (2-3) 

โปรแกรมออกแบบไม่
เหมาะสม 

Program is poorly 
written (0-1) 

เอกสารประกอบ
โปรแกรม 

(Documentation) 

 

เอกสารประกอบโปรแกรม
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
ครบถ้วน สมบูรณ์  

(Program is well 
documented) (5) 

เอกสารประกอบ
โปรแกรมขาด
องค์ประกอบที่
ส าคัญ 1 
องค์ประกอบขึ้นไป 
(Missing one 
required 
comment) (4) 

เอกสารประกอบ
โปรแกรมขาด
องค์ประกอบที่ส าคัญ 2 
องค์ประกอบ 

(Missing two or 
more required 
comments) (2-3) 

เอกสารประกอบ
โปรแกรมขาด
องค์ประกอบที่ส าคัญ 3 
องค์ประกอบขึ้นไป 

(Most or all 
documentation 
missing) (0-1) 
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ที่มา : Computer Programming Grading Rubric 
(https://web.csulb.edu/colleges/coe/cecs/views/programs/undergrad/grade_prog.shtml) 
http://csc.columbusstate.edu/summers/NOTES/1301/Grading-Rubric-Programs.htm 

https://liucs.net/cs102f15/programming-rubric.pdf 

Rubric for Computer Programming Christopher League, November 2013 

http://joedeegan.blogspot.com/2009/10/3-steps-to-driving-question-for-project.html 
3 Steps to a Driving Question for Project Based Learning 

 

 

หมายเหตุ 

ด าเนินการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมกันสอนร่วมกันเรียนรู้ (collaborative learning and teaching) ระหว่าง
โรงเรียนในเครือทั้ง 12 แห่ง 

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (google doc / line/ web service : padlet) 

เพ่ือ วิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 

ลดภาระการพัฒนาสื่อ ร่วมกันแก้ป๎ญหาของผู้เรียน สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน (เวทีแสดงออกใหญ่ขึ้น มีมาตรฐาน
สูงขึ้น)  

เปูาหมายท าให้นักเรียนสนใจอยากเรียนรู้ (สนุกเรียน) เรียนรู้เข้าใจได้อย่างลึกซ้ึง เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่
ได้รับ มีทักษะกระบวนการคิดแก้ป๎ญหา และความสามารถท างานให้ส าเร็จ 

ตัวแปรตาม :  

ตัวแปรควบคุม :  

 

 

 

 

 

 

https://web.csulb.edu/colleges/coe/cecs/views/programs/undergrad/grade_prog.shtml
http://csc.columbusstate.edu/summers/NOTES/1301/Grading-Rubric-Programs.htm
http://csc.columbusstate.edu/summers/NOTES/1301/Grading-Rubric-Programs.htm
https://liucs.net/cs102f15/programming-rubric.pdf
https://liucs.net/cs102f15/programming-rubric.pdf
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ข้อเสนอแนะ

 

คุณครูผู้สอนต้องได้รับการอบรมก่อนที่จะท าการสอนวิชา ง23101  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ก่อนภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2560  ในตัวชีว้ัดดังนี้ 

ม.3/2 เขียนโปรแกรมภาษาข้ันพื้นฐาน    

       ม.3/3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 

ม.3/4 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ท าในชีวิตประจ าวันตามหลักการท า
โครงงานอย่างมีจิตส านึกและ ความรับผิดชอบ 

โดยมีเนื้อหาตามหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมไพทอน 

●  ค่าและชนิดของข้อมูล 
●  ตัวแปร 
●  สตริง 
●  นิพจน์และตัวด าเนินการ 
●  ฟ๎งก์ชันในไพทอน 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ฟังก์ชัน 

●  ฟ๎งก์ชัน 
●  การเรียกใช้ฟ๎งก์ชัน 
●  พารามิเตอร์ของฟ๎งก์ชัน 
●  การคืนค่าจากฟ๎งก์ชัน 
●  ของเขตของตัวแปร 
●  โมดูลและเนมสเปซ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การท างานแบบเงื่อนไขและวนซ้ า 

●  การท างานแบบเงื่อนไข 
●  การวนซ้ า 
●  ค าสั่ง break 
●  ค าสั่ง continue 
●  ค าสั่งวนซ้ าเซิงซ้อน 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ลิสต์ 

●  รู้จักกับลิสต์ 
●  การสร้างลิสต์ 
●  การประมวลผลข้อมูลในลิสต์ 
●  การอ้างถึงข้อมูลในลิสต์ 
●  การตรวจสอบความเป็นมา 
●  สมาชิกของลิสต์ 
●  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในลิสต์ 
●  การเข้าถึงข้อมูลภายในลิสต์เป็นล าดับด้วยค าสั่ง for 
●  ฟ๎งก์ชัน range() 
●  การสร้างลิสต์ใหม่จากข้อมูลในลิสต์เดิม 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การใช้งานไฟล์และชนิดช้อมูลแบบดิกต์ 

●  การน าเข้าข้อมูลจากไฟล์ 
●  รู้จักกับดิกต์ 
●  การสร้างดิกต์ 
●  การอ้างถึงและแก้ไขสมาชิกในดิกต์ 
●  การลบข้อมูลจากดิกต์ 
●  การแจงสมาชิกในดิกต์และการใช้งานดิกต์ร่วมกับลิสต์คอมพรีเฮ็นชัน 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การประยุกต์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

●  ไลบรารีส าหรับการสร้างแผนภูมิ 
●  การประยุกต์ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ 
●  การประยุกตด์้านวิทยาศาสตร์ 
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ด้านความรู้ (K) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

ด้านเจตคติ (A) 

สมรรถนะส าคัญ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร          

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแก้ป๎ญหา           

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10  ข้อ 

1) มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2) มีความภูมิใจในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย 

3) มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ์มุ่งม่ันในการพัฒนาประเทศ 

4) มีวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต 

5) มุ่งม่ันในการท างานและด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 

6) ใฝุเรียน ใฝุรู้ รักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 

7) เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากการปฏิบัติทดลองจริง 

8) เห็นคุณค่าและความส าคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น 

9) มีจิตใจเปิดกว้าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเองได้ตามข้อมูล 

และหลักฐานใหม่ที่ได้รับ 

10) รักและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย 
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ (ฉบับย่อ) 
รายวิชา พ23101  สุขศึกษา 5(HPE23101Health 5 )   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20 ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต/ภาคเรียน 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติป๎ญญาของแต่ละช่วงวัย(วัยทารก  วัยก่อน

เรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ) การวิเคราะห์อิทธิพลสื่อโฆษณา(โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ 
อินเทอร์เน็ต) ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น  อนามัยแม่และเด็ก การ
วางแผนครอบครัว ป๎จจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์(แอลกอฮอล์ สารเสพติด บุหรี่ สภาพแวดล้อม การติดเชื้อ 
โรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์) สาเหตุ การปูองกัน และการแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว 

มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าและยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติป๎ญญาของวัยต่างๆ น าความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้  

  

2. ตัวช้ีวัด 
1. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติป๎ญญาของแต่ละช่วงของชีวิต 
2. วิเคราะห์อิทธิพล และความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 
3. วิเคราะห์สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น 
4. อธิบายอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม 
5. วิเคราะห์ป๎จจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ 
6. วิเคราะห์สาเหตุ และเสนอแนวทางปูองกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว 

 
มาตรฐานตัวช้ีวัด 

พ 1.1 ม.3/1   ,  ม.3/2   ม.3/3    
พ 2.1 ม.3/1   ,  ม.3/2   ม.3/3    
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3. โครงสร้างรายวิชา พ 23101  สุขศึกษา 5 (HPE23101Health 5 ) 
        3.1ก าหนดการสอนและตัวชี้วัด 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 

1 
 
ปฐมนิเทศ 
 

1. บอกองค์ประกอบ  สาระและมาตรฐานของการเรียน 
    รายวิชาสุขศึกษาได้ 
2. อธิบายและวิเคราะห์ความส าคัญของรายวิชาสุขศึกษาได้ 
3. อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการ 
    เรียนรู้ของรายวิชาสุขศึกษา 
4. อธิบายและระบุเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนในรายวิชาสุข 
    ศึกษาได้ 

 
 
 
 

2 - 5 
 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติป๎ญญา
ในแต่ละวัย 
    - วัยทารก 
    - วัยก่อนเรียน 
    - วัยเรียน 
    - วัยรุ่น 
    - วัยผู้ใหญ่ 
    - วัยสูงอายุ 

1. รู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ 
      สังคมและสติป๎ญญา 
2. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์  
      สังคมและสติป๎ญญาของแต่ละช่วงของชีวิต 
3. เห็นความส าคัญในการสร้างเสริมสุขภาพ 

6-7 

อิทธิพล และความคาดหวังของสังคม
ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 

1. รู้และเข้าใจความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง 
    ของวัยรุ่น 
2. วิเคราะห์อิทธิพล และความคาดหวังของสังคมต่อการ 
     เปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 
3. เห็นคุณค่าความส าคัญของคุณธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

8-9 

สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 
   - โทรทัศน์ 
   - วิทยุ 
   - สื่อสิ่งพิมพ์ 
   - อินเทอร์เน็ต 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับสื่อโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการ 
    เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 
2. วิเคราะห์สื่อโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและ 
    พัฒนาการของวัยรุ่น 
3. เห็นความส าคัญของสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 

10 วัดผลกลางภาคเรียน  
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 

11-12 
 

องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์ 
- อนามัยแม่และเด็ก 
   -  การวางแผนครอบครัว 

1. รู้และเข้าใจหลักการอนามัยแม่และเด็กการวางแผน
ครอบครัว  
2. ปฏิบัติตนที่เหมาะสม 
3. เห็นคุณค่าและความส าคัญหลักการอนามัยแม่และเด็ก 
   การวางแผนครอบครัว 

13-16 
 

ป๎จจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ 
     - อาหาร 
     - แอลกอฮอล์ 
     - สารเสพติด 
     - บุหรี่  
     - ยาปฏิชีวนะ 
     - สภาพแวดล้อม 
     - การติดเชื้อ 
     - โรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์ 

วิเคราะห์ป๎จจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ 
รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการปฏิเสธ 
วิเคราะห์ป๎จจัยที่มีผกลกระทบต่อการตั้งครรภ์ 
เห็นคุณค่าความส าคัญของป๎จจัยที่มีผกลกระทบต่อการ
ตั้งครรภ์ 
 

17-19 

- สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว 
- แนวทางปูองกันแก้ไขความขัดแย้งใน 
  ครอบครัว 

วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการปูองกัน แก้ไขความ
ขัดแย้งในครอบครัว 
  1. รู้และเข้าใจ สาเหตุและแนวทางปูองกัน แก้ไขความ 
      ขัดแย้งในครอบครัว 

    2. เห็นคุณค่าการปูองกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว 
20 วัดผลปลายภาคเรียน  
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   3.2  โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 

 ปฐมนิเทศ  ชี้แจง  แนะน าเกี่ยวกับ 

- องค์ประกอบ  สาระและมาตรฐาน 

  ของการเรียนรายวิชาสุขศึกษา5 

- ความส าคัญของรายวิชาสุขศึกษา5 
- แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนรู้ 
  ของรายวิชาสุขศึกษา 
- เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนของ 
  รายวิชาสุขศึกษา5 

1. วิธีสอนแบบบรรยาย อธิบาย 

2. สอบถามความคิดเห็น 

3. สรุปข้อก าหนด กฎ-เกณฑ์ต่างๆ 

  

1. เอกสาร 
2. สื่อ  ICT 
3. หนังสือแบบเรียน 
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การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ในแต่ละวัย 

    - วัยทารก 

    - วัยก่อนเรียน 

    - วัยเรียน 

    - วัยรุ่น 

    - วัยผู้ใหญ่ 

    - วัยสูงอายุ 

1. การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย 

   จิตใจ อารมณส์ังคมและสติป๎ญญา 

   ของแต่ละช่วงของชีวิต 

2. ความส าคัญในการสร้างเสริม 

   สุขภาพ 

1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล 
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม 

 

1. เอกสาร 
2. สื่อ  ICT 
3. หนังสือแบบเรียน 
4. อินเตอร์เน็ต 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

6-7 

 อิทธิพล และความคาดหวังของ
สังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของ
วัยรุ่น 

- ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อ 
   การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 

- อิทธิพล และความคาดหวังของ 
   สังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของ   

   วัยรุ่น 

  -  เห็นคุณค่าความส าคัญของ 

     คุณธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

1. วิธีสอนแบบบรรยาย 

2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล 

3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม 

  

1. เอกสาร 

2. สื่อ  ICT 

3. หนังสือแบบเรียน 

8-9 

สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของ
วัยรุ่น 

   - สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการ 

     เจริญเติบโตและพัฒนาการของ 

     วัยรุ่น 

  - ความส าคัญของสื่อโฆษณาที่มี 

    อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและ 

    พัฒนาการของวัยรุ่น 

1. วิธีสอนแบบบรรยาย 

2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล 

3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม 

 

1. เอกสาร 

2. สื่อ  ICT 

3. หนังสือแบบเรียน 

4. อินเตอร์เน็ต 

10 วัดผลกลางภาค   
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-12 

องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์ 

-  อนามัยแม่และเด็ก 

-  การวางแผนครอบครัว  

- การปฏิบัติตนที่เหมาะสม 

1. วิธีสอนแบบบรรยาย 

2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล 

3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม 

  

1. เอกสาร 

2. สื่อ  ICT 

3. หนังสือแบบเรียน 

4. อินเตอร์เน็ต 

13-16 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ 

  - คุณค่าและความส าคัญ  

  - ทักษะการปฏิเสธ 

    

1. วิธีสอนแบบบรรยาย 

2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล 

3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม 

  

1. เอกสาร 

2. สื่อ  ICT 

3. หนังสือแบบเรียน 

4. อินเตอร์เน็ต 

 

17-19 

ความรุนแรงในครอบครัว 

  - การปูองกันและแก้ไขความ
ขัดแย้งในครอบครัว 

    

1. วิธีสอนแบบบรรยาย 

2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล 

3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม 

  

1. เอกสาร 

2. สื่อ  ICT 

3. หนังสือแบบเรียน 

4. อินเตอร์เน็ต 

20 วัดผลปลายภาค   
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
การสอนรายวิชา พ 23101 สุขศึกษา 5 (HPE23101 Health 5)  ภาคเรียนที่ 1  มีแผนการประเมินผล

การเรียนรู้  ดังนี้ 
1.1 ด้านความรู้ K  (ทดสอบภาคทฤษฎี) 
1.2 ด้านเจตคติ A  (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม) 
1.3 ด้านทักษะ P  (ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต) 
1.4 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ S (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม) 

 
รายละเอียดของการประเมินผลรายวิชา  พ 23101  สุขศึกษา 5  (HPE23101 Health 5) 

ด้าน 
ระหว่างภาค 
(Formative) 

ปลายภาค 
(Summative) 

Final 

รวม 
(Total) 

วิธีการ/เครื่องมือ 
Q1 Mid Q2 

  1. ความรู้ 10 10 10 10 40 รายงาน/แบบทดสอบ 

  2. เจตคติ 5 5 5 10 25 
กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก

พฤติกรรม 

  3. ทักษะ 5 5 5 10 25 
นักเรียนปฏิบัติ/แบบทดสอบ,

แบบสังเกตและ Rating Scales 

4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 - 5 - 10 
กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก

พฤติกรรม 

รวม 
25 20 25 

30 100 
 

70 

 
   
  หมายเหตุ : ด้านเจตคติ     คือ ด้านคุณธรรม  การเข้าเรียน  ซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละ  เห็นประโยชน์ส่วนรวม   

         ด้านจริยธรรม  คือ การมีระเบียบวินัย  รับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  และรู้จักควบคุมอารมณ์       
              ด้านค่านิยม     คือ ขยันหมั่นเพียร  สนใจการเรียน  พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ศรัทธาในปรัชญาของ
โรงเรียน  รู้จักดูแลสุขภาพ  สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ  เลือกใช้แหล่งบริการสุขภาพ  ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมพลานามัย  รู้จักปูองกันตนเองจากโรคภัยและอุบัติเหตุต่าง ๆ 
              ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  คือ  ความประพฤติ  พฤติกรรมของนักเรียน  การมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมการเรียนการสอน   
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รายวิชา  พ 23101 สุขศึกษา 5  (HPE23101  Health 5) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                              เวลา 20 ชั่วโมง           คะแนน 100  คะแนน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
ชั่วโมง 

น้ าหนักคะแนน 

รวม ด้าน 
K 

ด้าน 
A 

ด้าน 
P 

ด้าน 
S 

1 

การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติป๎ญญาในแต่
ละวัย 

พ 1.1 
ม 3/1 

5 4 1 2 2 9 

2 
อิทธิพล และความคาดหวัง
ของสังคมที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 

พ 1.1 
ม 3/2 

2 3 2 2 1 8 

3 

สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อ
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่น 

พ 1.1 
ม 3/3 

2 3 1 2 2 8 

คะแนนสอบกลางภาค 1 10 5 5 - 20 

4 
องค์ประกอบของอนามัย
เจริญพันธุ์ 

พ 2.1 
ม 3/1 

2 4 2 2 1 9 

5 ความขัดแย้งในครอบครัว 
พ 2.1 
ม 3/2 

4 3 2 1 2 8 

6. 
แนวทางปูองกันแก้ไขความ
ขัดแย้งในครอบครัว 

พ 2.1 
ม 3/3 

3 3 2 1 2 8 

คะแนนสอบปลายกลางภาค 1 10 10 10 - 30 

รวมคะแนนตลอดภาคเรียน  40 25 25 10 100 
รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน 20      
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4.1  ด้านความรู้ 
 

4.1.1  ประเมินผลจากการสอบกลางภาค( 20  คะแนน )( K10 , A5 , P5) 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

    และสติป๎ญญาในแต่ละวัย 

ข้อสอบเป็นปรนัย     จ านวน  10 ข้อ 

ข้อสอบเป็นอัตนัย     จ านวน  1 ข้อ 

5 

1 

2. อิทธิพล และความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการ 

    เปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 

ข้อสอบเป็นปรนัย     จ านวน  10 ข้อ 

ข้อสอบเป็นอัตนัย     จ านวน  1 ข้อ 

5 

2 

3. สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 

    ของวัยรุ่น 

ข้อสอบเป็นปรนัย     จ านวน  10 ข้อ 

ข้อสอบเป็นอัตนัย     จ านวน  1 ข้อ 

5 

2 

รวมคะแนนสอบ 20 

 

4.1.2  ประเมินผลจากการสอบปลายภาค( 30  คะแนน )( K10 , A10 , P10) 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

1. องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์ ข้อสอบเป็นปรนัย     จ านวน  20 ข้อ 

ข้อสอบเป็นอัตนัย     จ านวน  2  ข้อ 

10 

5 

2.  ความขัดแย้งในครอบครัว ข้อสอบเป็นปรนัย     จ านวน  10 ข้อ 

ข้อสอบเป็นอัตนัย     จ านวน  1  ข้อ 

5 

2 

3. แนวทางปูองกันแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว ข้อสอบเป็นปรนัย     จ านวน  10 ข้อ 

ข้อสอบเป็นอัตนัย     จ านวน  1 ข้อ 

5 

3 

รวมคะแนนสอบ 30 
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4.1.3  ประเมินจากใบงาน  กิจกรรมย่อย  20  คะแนน 
 

หัวข้อ/เนื้อหา คะแนน ผลการประเมินคะแนน 

1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

    และสติป๎ญญาในแต่ละวัย 

5  

2. อิทธิพล และความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการ 

    เปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 

2  

3. สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 

    ของวัยรุ่น 

3  

4. องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์ 5  

5. ความขัดแย้งในครอบครัว 2  

6. แนวทางปูองกันแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว 3  
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4.2  ด้านเจตคติ(กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม) 10  คะแนน 
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน  มีดังนี้ 
 
 

การประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5คะแนน) 

ดีมาก 
(4คะแนน) 

ดี 
(3คะแนน) 

ปานกลาง 
(2คะแนน) 

ต้องปรับปรุง 
(1คะแนน) 

1. ด้านคุณธรรม 
    1.1 การเข้าเรียนสม่ าเสมอ      

    1.2 ความซื่อสัตย์      
    1.3 การเสียสละ      
    1.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวม      
2. ด้านจริยธรรม 
    2.1 มีระเบียบวินัย      
    2.2 ความรับผิดชอบ      
    2.3 การตรงต่อเวลา      
    2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์      
3. ด้านค่านิยม 
    3.1 ความขยันมั่นเพียร สนใจในการ
เรียน 

     

    3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ      
    3.3 ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน      
    3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ      
    3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ      
    3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม      
    3.7 รู้จักปูองกันตนเองจากโรคภัยและ 
อุบัติภัยต่าง ๆ  

     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

แผนการจดัการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรยีนรู้ ฉบับย่อ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560|  269 

 

4.3   ด้านทักษะ ( ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต)    10  คะแนน 
       ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน  มีดังนี้ 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 

(5คะแนน) 

ดีมาก 

(4คะแนน) 

ดี 

(3คะแนน) 

ปานกลาง 

(2คะแนน) 

ต้องปรับปรุง 

(1คะแนน) 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจ 
อารมณ์ 

สังคมและสติป๎ญญาในแต่ละวัย 

     

อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมท่ีมีต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 

     

สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและ
การพัฒนาการของวัยรุ่น 

     

องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์      

ป๎จจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์      

สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว 

แนวทางปูองกันแก้ไขความขัดแย้งใน
ครอบครัว 
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4.5 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์(กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม)  10  คะแนน 
แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนระดับช้ัน ม. ........ /......... 

ครั้งที่.......      วันที.่.................เดือน........................................... 255........... 
   ค าชี้แจง  ท าเครื่องหมาย / ลงในช่องพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติได้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 

ความต้ังใจใน
การท างาน 

ความ
รับผิดชอบ 

การตรงต่อ
เวลา 

ความสะอาด
เรียบร้อย 

ผลส าเร็จของ
งาน 

รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 10 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 

ความตั้งใจใน
การท างาน 

ความ
รับผิดชอบ 

การตรงต่อ
เวลา 

ความสะอาด
เรียบร้อย 

ผลส าเร็จของ
งาน 

รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 10 

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       

21                       

22                       

23                       

24                       

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้  2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง  ให้ 1 คะแนน 
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ (ฉบับย่อ) 
รายวิชา พ23103 สุขศึกษา 6  (HPE23103 Health 6 )   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2    เวลา  20 ช่ัวโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต/ภาคเรียน 

 

4. ค าอธิบายรายวิชา 
รายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ ประกอบด้วย วัยทารก วัยเด็ก(วัยก่อนเรียน วัยเรียน) วัยรุ่น วัย

ผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ โดยค านึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ  การเสนอแนวทางในการปูองกันโรคที่
เป็นสาเหตุของการเจ็บปุวยและการตายของคนไทย ได้แก่ โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคที่เกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ โรคไข้หวัดนก โรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็ง ฯลฯ การแก้ไขป๎ญหาสุขภาพในชุมชน การ
วางแผน และการจัดเวลาในการออกก าลังกาย การพักผ่อน และการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางตาม
ผลการทดสอบ โดยการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) หรือสมรรถภาพทางกลไก/สมรรถภาพ
เชิงทักษะปฏิบัติ (Motor Fitness /Skill-Related Physical Fitness) 

การวิเคราะห์ป๎จจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ การปูองกัน การชักชวนเพ่ือนให้หลีกเลี่ยงการ
ใช้ความรุนแรงในการแก้ป๎ญหา อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง(คลิปวีดิโอ การทะเลาะ
วิวาท อินเทอร์เน็ต เกม ฯลฯ) ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ  
การช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี  

มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงชีวิต การปูองกันโรค 
หลีกเลี่ยงป๎จจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ และความรุนแรง น าความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างปลอดภัย 
 

ตัวช้ีวัด 
1. ก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยค านึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ 
2. เสนอแนวทางปูองกันโรคที่เป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บปุวยและการตายของคนไทย 
3. รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขป๎ญหาสุขภาพในชุมชน 
4. วางแผนและจัดเวลาในการออกก าลังกาย การพักผ่อน และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 
5. ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
6. วิเคราะห์ป๎จจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ และแนวทางปูองกัน 
7. หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ป๎ญหา 
8. วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง 



 
 

แผนการจดัการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรยีนรู้ ฉบับย่อ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560|  273 

 

9. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 
10.  แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 

มาตรฐานตัวช้ีวัด 
พ 4.1 ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3   ม.3/4  ม.3/5 
พ 5.1 ม.3/1 ม.3/2   ม.3/3   ม.3/4  ม.3/5 

5. โครงสร้างรายวิชา พ23103 สุขศึกษา 6  (HPE23103 Health 6 )    
a.   ก าหนดการสอนและตัวชี้วัด 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 
 

ปฐมนิเทศ 
 

1. บอกองค์ประกอบ  สาระและมาตรฐานของการเรียน 
     รายวชิาสุขศึกษาได้ 
2. อธิบายและวิเคราะห์ความส าคัญของรายวิชาสุขศึกษาได้ 
3. อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการ 
     เรียนรู้ของรายวิชาสุขศึกษา 
4. อธิบายและระบุเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนในรายวิชา 
     สุขศึกษาได้ 

 
2 
 

สมรรถภาพทางกาย 

1. อธิบายองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายได้ 
2. อธิบายและระบุขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วย 
      แบบทดสอบทางกายมาตรฐานได้  
3. วิเคราะห์และแปลผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายและบอก 
      แนวทางในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 

3 วางแผนการออกก าลังกาย 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของการออกก าลังกาย  
การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้ 

2. อธิบายและเสนอแนะแนวทางในการวางแผนและจัดเวลาในการ
ออกก าลังกาย และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้ถูกต้อง 

3. ปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกายและการสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กายร่วมกับผู้อื่นด้วยความสนใจใฝุรู้ 

4-5 อาหารกับสุขภาพ 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของอาหารตามวัยส าหรับบุคคล 
      แต่ละวัยได้อย่างถูกต้อง 
2. อธิบายและเสนอแนะแนวทางการจัดอาหารตามวัยส าหรับบุคคล  
      แต่ละวัยได้อย่างถูกต้อง 
3. ตระหนักถึงความส าคัญของความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาหาร 
     ตามวัย 
4. สื่อสารเพี่ออธิบายความหมายและความส าคัญของอาหารตามวัย 
      ส าหรับบุคคลแต่ละวัยได้อย่างถูกต้อง 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

6-8 แนวทางปูองกันโรค 

1. อธิบายความหมาย และระบุโรคที่เป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บปุวย 
และการเสียชีวิตของคนไทยได้อย่างถูกต้อง 
2. อธิบายลักษณะ สาเหตุและอาการของโรคท่ีเป็นสาเหตุส าคัญของการ
เจ็บปุวยและการเสียชีวิตของคนไทยได้อย่างถูกต้อง  
3. เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับป๎ญหาและแนวทางในการ
ปูองกันโรคที่เป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บปุวยและการเสียชีวิตของคน
ไทยร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสนใจใฝุเรียนรู้  
4. เสนอแนวทางแก้ไขป๎ญหาในการปูองกันโรคท่ีเป็นสาเหตุส าคัญของ
การเจ็บปุวยและการเสียชีวิตของคนไทยได้อย่างถูกต้อง 

9 
แนวทางแก้ไขปัญหา

สุขภาพ 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญ เรื่องป๎ญหาสุขภาพในชุมชนได้ 
2. อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของป๎ญหาสุขภาพในชุมชนและแนวทางใน  
    การแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายและระบุแนวทางในการแก้ไขป๎ญหาโรคติดต่อและโรคไม่ 
    ติดต่อในชุมชนได้อย่างถูกต้อง 
4. เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับป๎ญหาสุขภาพในชุมชน  
    ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสนใจใฝุเรียนรู้ 

10 วัดผลกลางภาคเรียน  

11 ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของป๎จจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อ 
    สุขภาพได้อย่างถูกต้อง 
2. อธิบายและระบุแนวทางในการปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อ 
    สุขภาพ ได้อย่างถูกต้อง 
3. ตระหนักถึงความส าคัญของป๎จจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 
4. สื่อสารเพ่ืออธิบายความหมาย ความส าคัญ แนวทางในการปูองกัน  
    พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

12-13 การใช้ความรุนแรง 

1. อธิบายความหมายและจัดกลุ่มความรุนแรงได้อย่างถูกต้อง 
2. อธิบายและระบุป๎จจัยที่เป็นสาเหตุของการใช้ความรุนแรงในวัยรุ่น 
    ได้อย่างถูกต้อง 
3. ตระหนักถึงความส าคัญในการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับ 
    พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในวัยรุ่น 
4. แสดงทักษะในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงทั้ง 
    ภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่มได้อย่างถูกต้อง 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

14-15 อิทธิพลของสื่อ 

1. อธิบายความหมายของค าที่เก่ียวข้องกับอิทธิพลของสื่อต่อ  
    พฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรงได้อย่างถูกต้อง 
2. อธิบายและยกตัวอย่างของสื่อที่มีผลต่อสุขภาพท่ีดีและที่ไม่ดี 
    ได้อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายและยกตัวอย่างของสื่อที่มีผลให้เกิดป๎ญหาความรุนแรง 
   ได้อย่างถูกต้อง 
4. เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อต่อ  

พฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรงร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสนใจ 
5. แสดงทักษะในการวิเคราะห์ลักษณะของสื่อแต่ละประเภท 
   ได้อย่างถูกต้อง 

16 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อ

สุขภาพและการเกิด
อุบัติเหตุ 

1.อธิบายความหมาย ลักษณะ ชนิด และระบุผลกระทบของการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุได้
อย่างถูกต้อง 
2.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและ
การเกิดอุบัติเหตุให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 
3. ตระหนักถึงโทษของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิด
อุบัติเหตุได้ 

17-19 การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

1.อธิบายความหมายและความส าคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่าง 
   ถูกต้อง 
2. อธิบายและระบุหลักการทั่วไปในการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ประสบ 
    อุบัติเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง 
3. เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพร่วมกับ 
    ผู้อื่นด้วยความสนใจใฝุเรียนรู้ 
4. มีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ประสบอุบัติเหตุในสถานการณ์  
   ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง 

20 สอบปลายภาค  
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a. โครงสร้างแผนการจัดการเรยีนรู้ 
 

สัปดาห์ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีสอน/กระบวนการ

จัดการเรียนรู ้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 

ปฐมนิเทศ  ชี้แจง  แนะน าเกี่ยวกับ 
- องค์ประกอบ  สาระและมาตรฐาน 
  ของการเรียนรายวิชาสุขศึกษา6 
- ความส าคัญของรายวิชาสุขศึกษา6 
- แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนรู้ 
  ของรายวิชาสุขศึกษา 
- เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนของ 
  รายวิชาสุขศึกษา6 

1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
อธิบาย 
2. สอบถามความคิดเห็น 
3. สรุปข้อก าหนด กฎ-
เกณฑ์ต่างๆ 

  

4. เอกสาร
ประกอบการสอน 

5. สื่อ  ICT 
6. หนังสือแบบเรียน 
7. อินเตอร์เน็ต 

 
 
 
 
2 
 

สมรรถภาพทางกาย 
1. อธิบายและระบุขั้นตอนการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายด้วยแบบทดสอบทางกาย
มาตรฐานได้  
2. วิเคราะห์และแปลผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายและแนวทางในการสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกายอย่างถูกต้องได้ 

 
4. วิธีสอนแบบบรรยาย 
5. วิธีสอนแบบสืบค้น

ข้อมูล 
6. วิธีสอนโดย

กระบวนการกลุ่ม/
ระดมความคิด 

7. วิธีสอนแบบสาธิต 
8.  วิธีสอนแบบ  Active 
Learning 

 

 
1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. สื่อ  ICT 
3. หนังสือแบบเรียน 
4. อินเตอร์เน็ต 
5. อุปกรณ์ในการเรียน
การสอน 
6. แบบบันทึกผลการ
ทดสอบสมรรถภาพ 
 

3 

วางแผนการออกก าลังกาย 
1. อธิบายความหมายและความส าคัญ 
ของการออกก าลังกาย การพักผ่อนและการ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้ 
2. อธิบายและเสนอแนะแนวทางในการ 
วางแผนและจัดเวลาในการออกก าลังกาย 
และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้ 
3. ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความหมายและความส าคัญการออกก าลัง
กายและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสนใจใฝุรู้ 

1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
2. วิธีสอนแบบสืบค้น
ข้อมูล 
3. วิธีสอนโดย
กระบวนการกลุ่ม 
4. วิธีสอนแบบ 
 Active Learning 
 
 

1.เอกสารประกอบการ
สอน 
2. สื่อ  ICT 
3.หนังสือแบบเรียน 
4. อินเตอร์เน็ต 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีสอน/กระบวนการ

จัดการเรียนรู ้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

4-5 

อาหารกับสุขภาพ 
1.  อธิบายความหมายและความส าคัญของ
อาหารตามวัยส าหรับบุคคลแต่ละวัยอย่าง
ถูกต้องได้ 
2.  อธิบายและเสนอแนะแนวทางการจัด
อาหารตามวัยส าหรับบุคคลแต่ละวัยอย่าง
ถูกต้อง 
3. ตระหนักถึงความส าคัญของความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องอาหารตามวัย  
4. สื่อสารเพี่ออธิบายความหมายและ
ความส าคัญของอาหารตามวัยส าหรับบุคคล
แต่ละวัยได้อย่างถูกต้อง 
 

1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
2. วิธีสอนแบบสืบค้น
ข้อมูล 
3. วิธีสอนโดย
กระบวนการกลุ่ม 
4. วิธีสอนแบบ 
 QSCCS (บันใด 5 ขั้น) 
 

1.เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. สื่อ  ICT 
3. หนังสือแบบเรียน 
4. อินเตอร์เน็ต 
5. ชุมชน 

6-8 

แนวทางปูองกันโรค 
1. อธิบายความหมาย และระบุโรคที่เป็น
สาเหตุส าคัญของการเจ็บปุวย และการ
เสียชีวิตของคนไทยอย่างถูกต้องได้ 
2. อธิบายลักษณะ สาเหตุและอาการของโรค
ที่เป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บปุวยและการ
เสียชีวิตของคนไทยได้อย่างถูกต้อง  
3.วิเคราะห์การเรียนรู้เกี่ยวกับป๎ญหาและ
แนวทางในการปูองกันโรคท่ีเป็นสาเหตุส าคัญ
ของการเจ็บปุวยและการเสียชีวิตของคนไทย  
4. เสนอแนวทางแก้ไขป๎ญหาในการปูองกัน
โรคที่เป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บปุวยและ
การเสียชีวิตของคนไทยอย่างถูกต้องได้ 
 

1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
2. วิธีสอนแบบสืบค้น
ข้อมูล 
3. วิธีสอนโดย
กระบวนการกลุ่ม 
4.  วิธีสอนแบบ
สัมภาษณ์ 
5.  วิธีสอนแบบ 
  Active Learning  

1.เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. สื่อ  ICT 
3. หนังสือแบบเรียน 
4. อินเตอร์เน็ต 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีสอน/กระบวนการ

จัดการเรียนรู ้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

9 

 
แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
1. อธิบายความหมายและความส าคัญ
เกี่ยวกับป๎ญหาสุขภาพในชุมชนได้ 
2. อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของป๎ญหาสุขภาพ
ในชุมชนและแนวทางในการแก้ไขอย่าง
ถูกต้องได้ 
3. อธิบายและระบุแนวทางในการแก้ไขป๎ญหา
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในชุมชนอย่าง
ถูกต้องได้ 
4. วิเคราะห์การเรียนรู้เกี่ยวกับป๎ญหาสุขภาพ
ในชุมชนร่วมกับผู้อ่ืน 
 

 
1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
2. วิธีสอนแบบสืบค้น
ข้อมูล 
3. วิธีสอนโดย
กระบวนการกลุ่ม 
4.วิธีสอนแบบอภิปราย
๕. วิธีสอนแบบ 
 QSCCS (บันใด 5 ขั้น) 

 

 
1.เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. สื่อ  ICT 
3. หนังสือแบบเรียน 
4. อินเตอร์เน็ต 
5. ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน 

10 วัดผลกลางภาค   

11 

 
ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง 
1.อธิบายความหมายและความส าคัญของ
ป๎จจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพอย่าง
ถูกต้อง 
2.อธิบายและระบุแนวทางในการปูองกัน
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างถูกต้อง 
3.ตระหนักถึงความส าคัญของป๎จจัยและ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 
4.สื่อสารเพื่ออธิบายความหมาย ความส าคัญ 
แนวทางในการปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
2. วิธีสอนแบบสืบค้น
ข้อมูล 
3. วิธีสอนโดย
กระบวนการกลุ่ม 
4.  วิธีสอนแบบอภิปราย 
5.  วิธีการสอนแบบ 
 QSCCS (บันใด 5 ขั้น) 

 

 
1.เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. สื่อ  ICT 
3. หนังสือแบบเรียน 
4. ชุมชน 
5. อินเตอร์เน็ต 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีสอน/กระบวนการ

จัดการเรียนรู ้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

12-13 

การใช้ความรุนแรง 
1. อธิบายความหมายและจัดกลุ่มความ
รุนแรงได้อย่างถูกต้อง 
2. อธิบายและระบุป๎จจัยที่เป็นสาเหตุของการ
ใช้ความรุนแรงในวัยรุ่นได้อย่างถูกต้อง 
๓.  เรียนรู้ทักษะในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
การใช้ความรุนแรงทั้งภายในกลุ่มและ
ภายนอกกลุ่มได้อย่างถูกต้อง 
4. ตระหนักถึงความส าคัญในการเรียนรู้และ
ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ความ
รนุแรงในวัยรุ่น 
 

1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
2. วิธีสอนแบบสืบค้น
ข้อมูล 
3. วิธีสอนโดย
กระบวนการกลุ่ม 
4. วิธีสอนแบบสาธิต 
5. วิธีสอนแบบบทบาท
สมมุติ 

  

1.เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. สื่อ  ICT 
3. หนังสือแบบเรียน 
4. นักเรียน 
5. อินเตอร์เน็ต 

14-15 

อิทธิพลของสื่อ 
1.อธิบายความหมายของค าที่เกี่ยวข้องกับ
อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความ
รุนแรงได้อย่างถูกต้อง 
2.อธิบายและยกตัวอย่างของสื่อที่มีผลต่อ
สุขภาพที่ดีและที่ไม่ดีได้อย่างถูกต้อง 
3.อธิบายและยกตัวอย่างของสื่อที่มีผลให้เกิด
ป๎ญหาความรุนแรงได้อย่างถูกต้อง 
4.เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความ
รุนแรงร่วมกับผู้อ่ืน 
5.สามารถในการวิเคราะห์ลักษณะของสื่อแต่
ละประเภทได้อย่างถูกต้อง 
 

1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
2. วิธีสอนแบบสืบค้น
ข้อมูล 
3. วิธีสอนโดย
กระบวนการกลุ่ม 
4.  วิธีสอนแบบ 
  Active Learning 

1.เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. สื่อ  ICT 
3. หนังสือแบบเรียน 
4. อินเตอร์เน็ต 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีสอน/กระบวนการ

จัดการเรียนรู ้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

16 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิด
อุบัติเหตุ 
1.อธิบายความหมาย ลักษณะ ชนิด และระบุ
ผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
มีผลกระทบต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ
ได้อย่างถูกต้อง 
2.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มท่ีมี
แอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 
3. ตระหนักถึงโทษของเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ
ได้ 
 

1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
2. วิธีสอนแบบสืบค้น
ข้อมูล 
3. วิธีสอนโดย
กระบวนการกลุ่ม 
4. วิธีสอนแบบอภิปราย 

  

1.เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. สื่อ  ICT 
3. หนังสือแบบเรียน 
4. อินเตอร์เน็ต 

17-19 การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
1.อธิบายความหมายและความส าคัญของการ
ช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกต้อง 
2.อธิบายและระบุหลักการทั่วไปในการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพผู้ประสบอุบัติเหตุในสถานการณ์
ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง 
3. ปฏิบัติวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ประสบ
อุบัติเหตุในสถานการณ์ฉุนเฉินได้อย่างถูกต้อง 
4. ตระหนักและเห็นคุณค่าของการช่วยฟื้นคืน
ชีพ 
 

1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
2. วิธีสอนแบบสืบค้น
ข้อมูล 
3. วิธีสอนโดย
กระบวนการกลุ่ม 
4. วิธีสอนแบบสาธิต/
ปฏิบัติ 

  

1.เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. สื่อ  ICT 
3. หนังสือแบบเรียน 
4. อินเตอร์เน็ต 
5.นักเรียน 
6.หุ่นฝึกปฏิบัติ 

20 สอบปลายภาค   
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3. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
การสอนรายวิชา พ23103 สุขศึกษา 6  (HPE23103 Health 6 )  ภาคเรียนที่ 2  

มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้  ดังนี้ 
1.5     ด้านความรู้ K  (ทดสอบภาคทฤษฎี) 
1.6     ด้านเจตคติ A  (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม) 
1.7     ด้านทักษะ P  (ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต) 
1.8     ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ S (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม) 
 

รายละเอียดของการประเมินผลรายวิชา พ23103 สุขศึกษา 6  (HPE23103 Health 6 )    

ด้าน 
ระหว่างภาค 
(Formative) 

ปลายภาค 
(Summative) 

Final 

รวม 
(Total) 

วิธีการ/เครื่องมือ 
Q1 Mid Q2 

  1. ความรู้ 10 10 5 10 35 รายงาน/แบบทดสอบ 

  2. เจตคติ 5 5 5 10 25 
กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก

พฤติกรรม 

  3. ทักษะ 5 5 10 10 30 
นักเรียนปฏิบัติ/แบบทดสอบ,
แบบสังเกตและ แบบประเมิน 

4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 - 5 - 10 
กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก

พฤติกรรม 

รวม 
25 20 25 

30 100 
 

70 

 
 
หมายเหตุ : ด้านเจตคติ     คือ ด้านคุณธรรม  การเข้าเรียน  ซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละ  เห็นประโยชน์ส่วนรวม   
         ด้านจริยธรรม  คือ การมีระเบียบวินัย  รับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  และรู้จักควบคุมอารมณ์       
              ด้านค่านิยม     คือ ขยันหมั่นเพียร  สนใจการเรียน  พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ศรัทธาในปรัชญาของ
โรงเรียน  รู้จักดูแลสุขภาพ  สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ  เลือกใช้แหล่งบริการสุขภาพ  ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมพลานามัย  รู้จักปูองกันตนเองจากโรคภัยและอุบัติเหตุต่าง  
         ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  คือ  ความประพฤติ  พฤติกรรมของนักเรียน  การมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมการเรียนการสอน   
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รายวิชา พ23103 สุขศึกษา 6  (HPE23103 Health 6 ) 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3                     เวลา 20 ชั่วโมง           คะแนน 100  คะแนน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
ชั่วโมง 

น้ าหนักคะแนน 

รวม ด้าน 
K 

ด้าน 
A 

ด้าน 
P 

ด้าน 
S 

1 สมรรถภาพทางกาย พ 4.1   ม 3/5 1 2 1 1 1 5 
2 วางแผนการออกก าลังกาย พ 4.1   ม 3/4 1 2 1 1 1 5 
3 อาหารกับสุขภาพ พ 4.1   ม 3/1 2 2 1 1 1 5 
4 แนวทางปูองกันโรค พ 4.1   ม 3/2 3 2 1 1 1 5 
5 แนวทางแก้ไขป๎ญหาสุขภาพ พ 4.1   ม 3/3 1 2 1 1 1 5 

คะแนนสอบกลางภาค 1 10 5 5 - 20 

6 ป๎จจัยและพฤติกรรมเสี่ยง พ 5.1   ม 3/1 1 1 1 2 1 5 

7 การใช้ความรุนแรง พ 5.1   ม 3/2 2 1 1 2 1 5 
8. อิทธิพลของสื่อ พ 5.1   ม 3/3 2 1 1 2 1 5 

9 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อ
สุขภาพและการเกิด
อุบัติเหตุ 

พ 5.1   ม 3/4 1 1 1 2 1 5 

10 การช่วยฟื้นคืนชีพ พ 5.1   ม 3/5 3 1 1 2 1 5 
คะแนนสอบปลายภาค 1 10 10 10 - 30 

รวมคะแนนตลอดภาคเรียน  35 25 30 10 100 
รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน 20      
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4.1  ด้านความรู้ 
4.1.1 ประเมินผลจากการสอบกลางภาค ( 20  คะแนน )( K10 , A5 , P5 ) 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
สมรรถภาพทางกาย ข้อสอบเป็นปรนัย     จ านวน  4 ข้อ 2 

วางแผนการออกก าลังกาย 
ข้อสอบเป็นปรนัย     จ านวน  4 ข้อ 
ข้อสอบเป็นอัตนัย     จ านวน  1 ข้อ 

2 
1 

อาหารกับสุขภาพ 
ข้อสอบเป็นปรนัย     จ านวน  8 ข้อ 
ข้อสอบเป็นอัตนัย     จ านวน  1 ข้อ 

4 
2 

แนวทางปูองกันโรค 
ข้อสอบเป็นปรนัย     จ านวน  8 ข้อ 
ข้อสอบเป็นอัตนัย     จ านวน  1 ข้อ 

4 
2 

แนวทางแก้ไขป๎ญหาสุขภาพ ข้อสอบเป็นปรนัย     จ านวน  6 ข้อ 3 
รวมคะแนนสอบ 20 

 
i. ประเมินผลจากการสอบปลายภาค( 30  คะแนน )( K10 , A10 , P10 ) 

 
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

ป๎จจัยและพฤติกรรมเสี่ยง ข้อสอบเป็นปรนัย     จ านวน  10 ข้อ 5 

การใช้ความรุนแรง 
ข้อสอบเป็นปรนัย     จ านวน  10 ข้อ 
ข้อสอบเป็นอัตนัย     จ านวน  1  ข้อ 

5 
2 

อิทธิพลของสื่อ 
ข้อสอบเป็นปรนัย     จ านวน  10 ข้อ 
ข้อสอบเป็นอัตนัย     จ านวน  1 ข้อ 

5 
3 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ ข้อสอบเป็นปรนัย     จ านวน  10 ข้อ 5 
การช่วยฟื้นคืนชีพ ข้อสอบเป็นอัตนัย     จ านวน  1 ข้อ 5 

รวมคะแนนสอบ 30 
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4.2  ด้านเจตคติ(กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม) 10  คะแนน 
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน  มีดังนี้ 

การประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5คะแนน) 

ดีมาก 
(4คะแนน) 

ดี 
(3คะแนน) 

ปานกลาง 
(2คะแนน) 

ต้องปรับปรุง 
(1คะแนน) 

1. ด้านคุณธรรม 
    1.1 การเข้าเรียนสม่ าเสมอ      

    1.2 ความซื่อสัตย์      
    1.3 การเสียสละ      
    1.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวม      
2. ด้านจริยธรรม 
    2.1 มีระเบียบวินัย      
    2.2 ความรับผิดชอบ      
    2.3 การตรงต่อเวลา      
    2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์      
3. ด้านค่านิยม 
    3.1 ความขยันมั่นเพียร สนใจในการ
เรียน 

     

    3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ      
    3.3 ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน      
    3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ      
    3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ      
    3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม      
    3.7 รู้จักปูองกันตนเองจากโรคภัยและ 

อุบัติภัยต่าง ๆ  
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4.3   ด้านทักษะ (ปฏิบัติ / แบบทดสอบ/การสังเกต)    10  คะแนน 
       ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน  มีดังนี้ 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5คะแนน) 

ดีมาก 
(4คะแนน) 

ดี 
(3คะแนน) 

ปานกลาง 
(2คะแนน) 

ต้องปรับปรุง 
(1คะแนน) 

สมรรถภาพทางกาย      

วางแผนการออกก าลังกาย      

อาหารกับสุขภาพ      

แนวทางปูองกันโรค      
แนวทางแก้ไขป๎ญหาสุขภาพ      
ป๎จจัยและพฤติกรรมเสี่ยง      
การใช้ความรุนแรง      
อิทธิพลของสื่อ      
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิด
อุบัติเหตุ 

     

การช่วยฟื้นคืนชีพ      
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5.5  ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์(กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม)  10  คะแนน 
แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนระดับช้ัน ม. ........ /......... 

ครั้งที่.......      วันที.่.................เดือน........................................... 255........... 
   ค าชี้แจง  ท าเครื่องหมาย / ลงในช่องพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติได้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-
สกุล 

ความตั้งใจใน
การท างาน 

ความ
รับผิดชอบ 

การตรงต่อ
เวลา 

ความสะอาด
เรียบร้อย 

ผลส าเร็จของ
งาน 

รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 10 
1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
21                       
22                       
23                       
24                       

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง  ให้  2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ (ฉบับย่อ) 
รายวิชา พ23102 พลศึกษา 5 (HPE23102Physical Education5) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3           ภาคเรียนที่ 1 
จ านวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์                      จ านวน  20 ช่ัวโมง     0.5     หน่วยกิต/ภาคเรียน 
................................................................................................................................................................... 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬา อย่างละ 1 
ชนิด การเพ่ิมพูนความสามารถของตนตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไก และทักษะพ้ืนฐานที่น าไปสู่การ
พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา หลักการเพ่ิมพูนความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไก และทักษะพ้ืนฐานที่
น าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา (การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่/การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่/การเคลื่อนไหว
แบบผสมผสาน) กีฬาไทย และกีฬาสากล (กรีฑาประเภทลู่และลาน บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส กระบี่ เทนนิส  
และว่ายน้ า)  การควบคุมการเล่นด้วยมือ (บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล) การควบคุมวัตถุด้วยส่วนต่างๆของ
ร่างกาย  (ตะกร้อ  ฟุตบอล) การควบคุมวัตถุด้วยอุปกรณ์  (เทเบิลเทนนิส  แบดมินตัน เทนนิส) และการใช้
อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว (กระบี่ ดาบ พลอง ) การละเล่นพ้ืนเมือง/พ้ืนบ้าน (ป๎นจักสิลัตการตีกลองสะบัด
ชัย) กีฬาไทย  (ศิลปะมวยไทย ตะกร้อวง กระบี่กระบอง) การน าความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไป
เชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน (การละเล่นกีฬาพ้ืนบ้าน และกิจกรรมทางกายเพ่ือนันทนาการ) ความส าคัญของการ
ออกก าลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี การออกก าลังกาย (กายบริหาร การเต้นร าแบบแอโรบิก 
โยคะ ร ามวยจีน)  

การประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผู้ อ่ืน การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่/การเคลื่อนไหวแบบ
เคลื่อนที่/การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน การควบคุมการเล่นด้วยมือ (บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล) การควบคุม
ด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย (ตะกร้อ ฟุตบอล) การควบคุมด้วยวัตถุด้วยอุปกรณ์ (เทเบิลเทนนิส เทนนิส 
แบดมินตัน) และการใช้อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว (กระบี่ ดาบ พลอง) การละเล่นพื้นบ้าน/พ้ืนเมือง  
(ป๎นจักสิลัต การตีกลองสะบัดชัย) กีฬาไทย (ศิลปะมวยไทย ตะกร้อวง กระบี่กระบอง) 

วิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองและผู้อ่ืนในการเล่นกีฬา กฎ กติกา การเล่นเกมและการแข่งขันกีฬาที่
เลือกเล่น รูปแบบ วิธีการรุกและปูองกันในการเล่นกีฬาที่เลือก การเล่น การแข่งขันกีฬา และการท างานเป็นทีม 
การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเล่นกีฬา  การสร้างเสริมและการปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการทดสอบ 

มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าและความส าคัญของการเคลื่อนไหวร่างกาย รักการออกก าลัง
กาย การเล่นเกม นันทนาการ และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าสม่ าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กติกา มีน้ าใจ
นักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและสุนทรียภาพของการกีฬา 
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2. ตัวช้ีวัด 
1. เพ่ิมพูนความสามารถของตน ตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกลและทักษะพ้ืนฐานที่น าไปสู่การ

พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา 
2. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬา อย่างละ 1 ชนิด 
3. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและน าความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 
4. อธิบายความส าคัญของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตที่ดี 
5. ออกก าลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งมี

การประเมินการเล่นของตนและผู้อ่ืน 
6. ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่น 
7. วางแผนการรุกและการปูองกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและน าไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ 
8. ร่วมมือในการเล่นกีฬาและการท างานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน 
9. วิเคราะห์เปรียบเทียบและยอมรับความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อ่ืน 
10. การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายและตามผลการทดสอบ 
11. มีความเข้าใจวิธีการปูองกันการบาดเจ็บ จากการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
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3. โครงสร้างรายวิชา  พ23102  พลศึกษา5 (HPE23102Physical Education 5) 
 3.1 ก าหนดการสอนและตัวชี้วัด 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 

1 - ปฐมนิเทศ/ชี้แจง /แนะน า 
เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
- หลักการเพ่ิมพูนความสามารถในการ
เคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะ
พ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะการ
เล่นกีฬา 

1. บอกองค์ประกอบสาระและมาตรฐานของการเรียนรู้ 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้ 
2. อธิบายและวิเคราะห์ความส าคัญของสาระการเรียนรู้ 
       สุขศึกษาและพลศึกษาได้ 
3. อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล่งการเรียนรู้ที่ 

สนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  และ
พลศึกษา 

4. อธิบายและระบุเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนในกลุ่ม 
       สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้ 
5. อธิบายหลักการเพ่ิมพูนความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ใช้

ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่น
กีฬา 

2 - 5 - เข้าใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  
กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม 
- การน าความรู้และหลักการของกิจกรรม
นันทนาการไปใช้เชื่อมโยงสัมพันธ์ กับ
วิชาอ่ืน 
- ทดสอบสมรรถภาพทางสร่างกาย 

1.   ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย  1  กิจกรรม 
2.    การน าความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใช้  
        เชื่อมโยงสัมพันธ ์กับวิชาอ่ืน 
3.   ทดสอบสมรรถภาพทางรา่งกายผ่านตามเกณฑ์ก าหนด 

6-9 - ความส าคัญของการออกก าลังกาย
และการเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตที่มี
สุขภาพดี 
- การออกก าลังกาย และกายบริหาร
แบบต่างๆ   

1.  อธิบายความส าคัญของการออกก าลังกายและเล่นกีฬา    
จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 
2. ออกก าลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัดอย่าง
เต็มความสามารถพร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและผู้อื่น 
3. มีความเข้าใจวิธีการปูองกันการบาดเจ็บจากการออกก าลังกาย
และการเล่นกีฬา 

10 สอบวัดผลกลางภาค 
11-15 - กีฬาสากลที่เลือก 1. เล่นกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพ้ืนฐานตาม

ชนิดกีฬา  อย่างน้อย  1  ชนดิ 
2. รูปแบบ  วิธีการรุกและปูองกันในการเล่นกีฬาที่เลือก 
3. การเล่น การแข่งขันกีฬา และการท างานเป็นทีม 

16-19 - กฎกติกา 1. รู้และเข้าใจกฎ  กติกา การแข่งขันกีฬาที่เลือกเล่น 
2. ปฏิบัติตามกฎกติกาและข้อตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่น 

20 สอบวัดผลปลายภาค 
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3.2 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 - ปฐมนิเทศชี้แจง แนะน า 
เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
- หลักการเพ่ิมพูนความสามารถในการ
เคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะ
พ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะการ
เล่นกีฬา 

    1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
 

      1.เอกสาร
ประกอบการสอน 
      2. รูปภาพ 
      3. วีดีทัศน์ 

2 - 5 - เข้าใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  
กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม   
- การน าความรู้และหลักการของกิจกรรม
นันทนาการไปใช้เชื่อมโยงสัมพันธ์ กับ
วิชาอ่ืน 

1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
2. วิธีสอนแบบสาธิต 
3. วิธีสอนโดยกระบวนการ

ปฏิบัติ 
4. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 

2. รูปภาพ 
3. วีดีทัศน์ 
4. สื่อ  ICT 
5. อินเตอร์เน็ต 

6-9 - ความส าคัญของการออกก าลังกาย
และการเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตที่มี
สุขภาพดี 
- การออกก าลังกาย และกายบริหาร
แบบต่างๆ   

1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
2. วิธีสอนแบบสาธิต 
3. วิธีสอนโดยกระบวนการ

ปฏิบัติ 
4. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 

2. รูปภาพ 
3. วีดีทัศน์ 
4. สื่อ  ICT 
5. อินเตอร์เน็ต 

10 สอบวัดผลกลางภาค 
11-15  

- กีฬาสากลที่เลือก 
1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
2. วิธีสอนแบบสาธิต 
3. วิธีสอนโดยกระบวนการ

ปฏิบัติ 
4. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 

2. รูปภาพ 
3. วีดีทัศน์ 
4. สื่อ  ICT 
5. อินเตอร์เน็ต 

16-19 - กฎกติกา 1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
2. วิธีสอนแบบสาธิต 
3. วิธีสอนโดยกระบวนการ

ปฏิบัติ 
4. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 

2. รูปภาพ 
3. วีดีทัศน์ 
4. สื่อ  ICT 
5. อินเตอร์เน็ต 

20 สอบวัดผลปลายภาค 
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4.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
     การสอนรายวิชา พ23102 พลศึกษา5 (HPE23102Physical Education 5) ภาคเรียนที่ 1   
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้  ดังนี้ 

1.1   ด้านความรู้  (ทดสอบภาคทฤษฎี) 
1.2   ด้านเจตคต ิ (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม) 
1.3   ด้านทักษะ   (ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต) 
1.4   ด้านสมรรถภาพทางกาย  (ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต) 
1.5   ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม) 

 

รายละเอียดของการประเมินผลรายวิชา พ23102 พลศึกษา3 (HPE23102 Sports 5) 
 

ด้าน 

ระหว่างภาค 
(Formative) 

ปลายภาค 
(Summative) 

Final 

รวม 
(Total) 

วิธีการ/เครื่องมือ 

Q1 Mid Q2 

  1. ความรู้ -  - 20 20 รายงาน/แบบทดสอบ 

  2. เจตคติ 10 - 10 - 20 
กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก

พฤติกรรม 

  3. ทักษะ 10 10 10 - 30 
นักเรียนปฏิบัติ/แบบทดสอบ,

แบบสังเกตและ Rating Scales 

3 สมรรถภาพ 
ทางกาย 

10 - 10 - 20 
นักเรียนปฏิบัติ/แบบทดสอบ,

แบบสังเกตและ Rating Scales 

5  คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

5 - 5 - 10 
กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก

พฤติกรรม 

รวม 
30 20 30 

20 100 
 

80 
  

หมายเหตุ : ด้านเจตคติ   คือ  ด้านคุณธรรม  การเข้าเรียน  ซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละ  เหน็ประโยชน์ส่วนรวม   
              ด้านจริยธรรม  คือ  การมีระเบียบวินัย  รับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  และรู้จักควบคุมอารมณ์       
              ด้านค่านิยม  คือ  ขยันหมั่นเพียร  สนใจการเรียน  พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ศรัทธาในปรัชญาของ
โรงเรียน  รู้จักดูแลสุขภาพ  สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ  ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมพลานามัย  รู้จักปูองกัน
ตนเองจากโรคภัยและอุบัติเหตุต่าง ๆ 
              ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  คือ  ความประพฤติ  พฤติกรรมของนักเรียน  การมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมการเรียนการสอน  
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รายวิชา พ23102 พลศึกษา5 (HPE23102 Physical Education 3) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    เวลา   20   ชั่วโมง คะแนน   100   คะแนน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ชั่วโมง 

 น้ าหนักคะแนน 

รวม ด้าน 
K 

ด้าน 
A 

ด้าน 
P 

ด้าน 
PF 

ด้าน 
DC 

1 การเคลื่อนไหว 1 
พ3.1  

ม1/1, ม1/2,ม
1/3 

5 - 4 10 4 2 20 

2 กีฬาเพ่ือชีวิต 1 
พ3.2  

ม1/1, ม1/2 
3 - 6 5 6 2 19 

3 
ทดสอบ

สมรรถภาพ 
พ4.1 
ม1/4 

1 - 5 - 5 1 11 

คะแนนสอบกลางภาค 1 20 - - - - 20 

4 กีฬาสากล 1 
พ3.2  

ม1/3, ม1/4 
5 - 3 10 3 2 18 

5 กฎ กติกา 
พ3.2  

ม1/5, ม1/6 
4 - 2 5 2 3 12 

คะแนนสอบปลายภาค 1 20 - - - - 20 
รวมคะแนนตลอดภาคเรียน - 20 20 30 20 10 100 
รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน 20       

 
4.1 ด้านความรู้ 
4.1.1 ประเมินผลจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน) 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
- ทักษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  และกีฬา ทักษะปฏิบัติ 20 
 รวมคะแนนสอบ 20 
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4.1.2 ประเมินผลจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน) 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
- หลักการเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหว ข้อสอบเป็นปรนัย     จ านวน  10 ข้อ 5 
- การน าความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการ ข้อสอบเป็นปรนัย     จ านวน  10 ข้อ 5 
- ความส าคัญของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา ข้อสอบเป็นอัตนัย     จ านวน  1   ข้อ 5 
- กฎ กติกาการเล่นกีฬา ข้อสอบเป็นปรนัย     จ านวน  10 ข้อ 5 
 รวมคะแนนสอบ 20 
 

4.2 ด้านเจตคติ (กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม)   20 คะแนน 
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน  มีดังนี้ 
 

การประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5คะแนน) 

ดีมาก 
(4คะแนน) 

ดี 
(3คะแนน) 

ปานกลาง 
(2คะแนน) 

ปรับปรุง 
(1คะแนน) 

1. ด้านคุณธรรม 
1.1 การเข้าเรียนสม่ าเสมอ      
1.2 ความซื่อสัตย์      
1.3 การเสียสละ      
1.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวม      

2. ด้านจริยธรรม 
2.1 มีระเบียบวินัย      
2.2 ความรับผิดชอบ      
2.3 การตรงต่อเวลา      
2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์      

3. ด้านค่านิยม 
3.1 ความขยันหมั่นเพียร สนใจใน        

การเรียน 
     

3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ      
3.3 ศรัทธาในปรัชญาของ
โรงเรียน 

     

3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ      
3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ      
3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม      
1.7 รู้จักปูองกันตนเองจากโรคภัย

และอุบัติภัยต่าง ๆ  
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4.3 ด้านทักษะ (ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต) 30 คะแนน 
       ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน  มีดังนี้ 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5คะแนน) 

ดีมาก 
(4คะแนน) 

ด ี
(3คะแนน) 

ปานกลาง 
(2คะแนน) 

ปรับปรุง 
(1คะแนน) 

1. ทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหว 
 1.1  การทรงตัว      
 1.2  การเคลื่อนย้ายร่างกาย      
 1.3  การรับแรงปะทะ      
 1.4  การถ่ายเทแรงปะทะ      
 1.5  หลักของแรงและงานการ
เคลื่อนไหว 

     

2. องค์ประกอบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 
       2.1  ความอ่อนตัว      
       2.2  ความทนทานของระบบไหวเวียน
เลือดและการหายใจ 

     

       2.3  ความเร็ว      
       2.4  ความคล่องแคล่วว่องไว      
       2.5  การทรงตัว      
       2.6  ปฏิกิริยาตอบสนอง      

 2.7  การท างานประสานกันระหว่าง
ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ 
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4.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย (ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/บันทึก) 20 คะแนน 
       ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน  มีดังนี้ 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5คะแนน) 

ดีมาก 
(4คะแนน) 

ดี 
(3คะแนน) 

ปานกลาง 
(2คะแนน) 

ปรับปรุง 
(1คะแนน) 

คุณค่าของทักษะการสร้างเสริมสมรรถภาพางกาย 
1. กติกาการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย      

  2. มารยาทของการเป็นผู้เล่นที่ดี      
  3. การบ ารุงรักษาสุขภาพ      

 4.  4. ความปลอดภัยในการสร้างเสริม 
สมสมรรถภาพทางกาย 

     

 5. การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย 
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4.5 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม) 10 คะแนน 
          ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้ 

แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
ค าชี้แจงท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับรายชื่อผู้ปฏิบัติและพฤติกรรมที่ปฏิบัติพฤติกรรมใด 

                          ที่นักเรียนยังไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติได้ยังไม่ดีให้เว้นว่างไว้ 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล 
ความตั้งใจใน
การท างาน 

ความ
รับผิดชอบ 

การตรงต่อ
เวลา 

ความสะอาด
เรียบร้อย 

ผลส าเร็จของ
งาน 

รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 10 
1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
21                       
22                       
23                       
24                       

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ   ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง   ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง    ให้  2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้ 1 คะแนน 
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ (ฉบับย่อ) 
  

รายวิชา พ23104 พลศึกษา 6 (HPE 23104 Physical Education 6) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 2                                    เวลา 20 ช่ัวโมง      จ านวน 0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน 
 
ครูผู้สอน ....................................................................................................................... 

 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมตามบริบทของตนเองในการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล
ตามชนิดที่เลือกประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและการปฏิบั ติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันการน าประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมนันทนาการไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติป๎ญญา จากการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอจน
เป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี   
โดยการออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬาไทยและและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมเป็นประจ า 
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาตนเอง มีวินัยในการเรียน การฝึก  และการเล่น
กีฬา  ตามกฎ  กติกา มีมารยาทในการเล่นกีฬาด้วยความมีน้ าใจนักกีฬาและข้อตกลง รูปแบบ กลวิธีการรุกการ
ปูองกันในการเล่นกีฬา 
         เพ่ือน าผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาใช้พัฒนาวิธีเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง มีการเลือกวิธีเล่น การ
แก้ไขข้อบกพร่อง การเพ่ิมทักษะการสร้างแรงจูงใจและการสร้างความมุ่งมั่นในการเล่นและการแข่งขันกีฬา  
ทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
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2. ตวัชี้วัด 
 1. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ 1 ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม 
 2. น าหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬาไป
ใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
 3. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม และน าหลักความรู้วิธีการไปขยายผลการเรียนรู้ให้กับ
ผู้อื่น 
 4. มีมารยาทในการเล่นกีฬาด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา 
 5. ออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ และน าแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ  
 6. ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก และน าแนวคิดที่ได้ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนในสังคม  
          7. จ าแนกกลวิธีการรุก การปูองกัน และใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือก และตัดสินใจในการเลือกวิธีที่
เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 
         8.  เสนอผลการพัฒนาคุณภาพของตนเองที่เกิดจากการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเป็นประจ า 
         9. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
       10.  มีความเข้าใจวิธีการปูองกันการบาดเจ็บ จากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
 
มาตรฐานตัวช้ีวัด พ 3.1    ม3/1 ม3/2 ม3/3  
   พ 3.2    ม3/1 ม3/2 ม3/3   ม3/4 ม3/5 
   พ 4.1    ม3/5 
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3.โครงสร้างรายวิชา พ23104 พลศึกษา 6 (HPE 23104 Physical Education 6) 
 

3.1 ก าหนดการสอนและตัวชี้วัด 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 

1 
ปฐมนิเทศชี้แจง แนะน า 
เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

ปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลงของการเรียนการสอน 

2 - 3 
การทดสอบสมรถภาพทางกาย สามารถทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาได้ตามความ

แตกต่างระหว่างบุคคล 

4–5 

 
 
 
ทักษะการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อ
การเล่นกีฬาและการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

1. น าผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการ 
เคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมา 
สรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง 
2. อธิบายและปฏิบัติการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลโดยใช้เทคนิค 
ที่เหมาะสมกับตนเอง 
3. อธิบายและปฏิบัติทักษะของกีฬาไทยและกีฬาสากลตามบริบท 
ของแต่ละภูมิภาคได้ 
4. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผล 
ต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

6-7 

การน ากิจกรรมนันทนาการไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
-คุณค่า ชนิด กิจกรรม
นันทนาการ 
-การประยุกต์ใช้กิจกรรม
นันทนาการในชีวิตประจ าวัน
อย่างเป็นระบบ (PDCA) 

1.อธิบายความหมายและคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ 
2. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและน าความรู้ 
และหลักการที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเป็นระบบ 
3.สามารถประเมินผลการร่วมกิจกรรมนันทนาการได้อย่างเป็น 
ระบบ PDCA(Plan  -Do –Check  -Act) 

8-9 

ผลของการออกก าลังกายและการ
เล่นกีฬาโดยใช้หลักการ FITTจน
เป็นกิจวัตรประจ าวัน 

1. วิเคราะห์หลักการออกก าลังกายตามหลัก FITT  ได้อย่าง 
ถูกต้อง 
2. สร้างโปรแกรมการออกก าลังกายตามหลัก FITT  ได ้
3. สามารถออกก าลังกายตามหลัก FITT  จนเป็นกิจวัตร 
ประจ าวัน 

10 สอบกลางภาค 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 

11-16 

- การออกก าลังกายและการเล่น
กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภท
บุคคลและประเภททีม 
- ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
- วินัยในการเรียน การฝึก  และ
การเล่นกีฬา  ตามกฎ  กติกาและ
ข้อตกลง 
- มีมารยาทในการเล่นกีฬาด้วย
ความมีน้ าใจนักกีฬา 

1. น าผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับ 
ตนเอง 
2. สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือเป็นแนว 
ทางการพัฒนาตนเองในการร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย 
และเล่นกีฬา 
3. แสดงออกถึงการมีวินัย  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  และข้อตกลง 
ในการเล่นกีฬาที่เลือก 
4. มีมารยาทในการเล่นกีฬาด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา 
 

17-18 

ประโยชน์ที่เกิดจาก 
การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา
ไทยและกีฬาสากลทั้งประเภท
บุคคลและประเภททีม 

1.น าผลการปฏิบัติในการออกก าลังกาย การเล่นกีฬาไทยและกีฬา
สากลทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมมาใช้พัฒนา 
วิธีการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองการแก้ไขข้อบกพร่อง การเพ่ิม
ทักษะและการเพ่ิมสมรรถภาพทางกาย 
2.มีความเข้าใจวิธีการปูองกันการบาดเจ็บ จากการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา 

19 

 

 

 

 

การแข่งขันกีฬา 

1. วางแผนการรุกและการปูองกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและ 

น าไปใช้ในการเล่นอย่างเหมาะสม 

2. น าผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับ 

ตนเอง 

3. สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือเป็นแนว 

ทางในการพัฒนาตนเอง 

4. แสดงออกถึงการมีวินัย  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  และข้อตกลง 

ในการเล่นกีฬาที่เลือก 

5. มีมารยาทในการเล่นกีฬาด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 

17-18 

ประโยชน์ที่เกิดจาก 

การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา
ไทยและกีฬาสากลทั้งประเภท
บุคคลและประเภททีม 

1.น าผลการปฏิบัติในการออกก าลังกาย การเล่นกีฬาไทยและ
กีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมมาใช้พัฒนา 

วิธีการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองการแก้ไขข้อบกพร่อง การ
เพ่ิมทักษะและการเพ่ิมสมรรถภาพทางกาย 

2.มีความเข้าใจวิธีการปูองกันการบาดเจ็บ จากการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา 

19 

 
 
 
 
การแข่งขันกีฬา 

1. วางแผนการรุกและการปูองกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและ 
น าไปใช้ในการเล่นอย่างเหมาะสม 
2. น าผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับ 
ตนเอง 
3. สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือเป็นแนว 
ทางในการพัฒนาตนเอง 
4. แสดงออกถึงการมีวินัย  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  และข้อตกลง 
ในการเล่นกีฬาที่เลือก 
5. มีมารยาทในการเล่นกีฬาด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา 

20 ทดสอบปลายภาค 
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3.2 โครงสร้างแผนการจัดการเรยีนรู้ 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 ปฐมนิเทศชี้แจง แนะน าเกี่ยวกับ 
การเรียนการสอน 

วิธีสอนแบบบรรยาย 
 

1.เอกสารประกอบการสอน 
2.หนังสือแบบเรียน 

2 - 3 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ 

1.เอกสารประกอบการสอน 
2.เครื่องมือทดสอบ 
3. อินเตอร์เน็ต 

4 - 5 ทักษะการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อ
การเล่นกีฬาและปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน 

1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ 
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม 

1.เอกสารประกอบการสอน 
2. สื่อ  ICT 
3. อุปกรณ์กีฬา 
4. อินเตอร์เน็ต 

6-7 การน ากิจกรรมนันทนาการไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
-คุณค่า ชนิด กิจกรรมนันทนาการ 
-การประยุกต์ใช้กิจกรรม
นันทนาการในชีวิตประจ าวันอย่าง
เป็นระบบ (PDCA) 

1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ 
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม 

1.เอกสารประกอบการสอน 
2. สื่อ  ICT 
3. อุปกรณ์กีฬา 
4. อินเตอร์เน็ต 

8-9 ผลของการออกก าลังกายและการ
เล่นกีฬาโดยใช้หลักการ FITTจน
เป็นกิจวัตรประจ าวัน 

1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ 
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม 

1. เอกสารประกอบการ
สอน 
2. แบบสังเกต 
3. แบบบันทึกการทดสอบ 
4. อินเตอร์เน็ต 

10 วัดผลกลางภาค 
11-16 

 
 
 

การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
- ประเภทบุคคลและประเภททีม 
- ความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
การร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา 
- วินัยในการเรียน การฝึก  และ
การเล่นกีฬา  ตามกฎ  กติกาและ
ข้อตกลง 
- มีมารยาทในการเล่นกีฬาด้วย
ความมีน้ าใจนักกีฬา 

1.วิธีสอนแบบบรรยาย 
2.วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ 
3.วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความ 
ตระหนัก 

1.เอกสารประกอบการสอน 
2. สื่อ  ICT 
3. หนังสือแบบเรียน 
4. อินเตอร์เน็ต 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

17-18 ผลที่เกิดจากการออกก าลังกาย
และการเล่นกีฬา 

1. วิธีการสอนแบบอภิปราย 
2. วิธีสอนแบบกรณีศึกษา 
3. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก 
4. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ 

1.เอกสารประกอบการสอน 
2. สื่อ  ICT 
3. หนังสือแบบเรียน 
4. อินเตอร์เน็ต 

19 การแข่งขันกีฬา 1.กระบวนการกลุ่ม 
2.วิธีสอนแบบกรณีศึกษา 
3.วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความ 
ตระหนัก 

1.เอกสารประกอบการสอน 
2. สื่อ  ICT 
3. อินเตอร์เน็ต 

20 ทดสอบปลายภาค 
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4 แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
การสอนรายวิชา  พ23104 พลศึกษา 6 (HPE 23104 Physical Education 6) 

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ………………. 
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้  ดังนี้ 

1.1   ด้านความรู้  (ทดสอบภาคทฤษฎี) 
1.2   ด้านเจตคต ิ (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม) 
1.3   ด้านทักษะ   (ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต) 
1.4   ด้านสมรรถภาพทางกาย  (ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต) 
1.5   ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม) 

 
รายละเอียดของการประเมินผลรายวิชา พ23104 พลศึกษา 6 (HPE 23104 Physical Education 6) 
 

ด้าน 

ระหว่างภาค 
(Formative) 

ปลายภาค 
(Summative) 

Final 
รวม 

(Total) 
วิธีการ/เครื่องมือ 

Q1 Mid Q2 

1. ความรู้ - - - 30 30 รายงาน/แบบทดสอบ 

2. เจตคติ 5 - 5 - 10 
กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก

พฤติกรรม 
3. ทักษะ 10 10 10 - 30 นักเรียนปฏิบัติ/แบบทดสอบ 
4.สมรรถภาพทางกาย 10 - 10 - 20 นักเรียนปฏิบัติ/แบบทดสอบ 

5. คุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์ 

5 - 5 - 10 

กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก
พฤติกรรม 

รวม 
30 10 30 

30 100 
 

70 

 
หมายเหตุ : ด้านเจตคติคือ  ด้านคุณธรรม  การเข้าเรียน  ซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละ  เห็นประโยชน์ส่วนรวม   

  ด้านจริยธรรม  คือ  การมีระเบียบวินัย  รับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  และรู้จักควบคุมอารมณ์       
    ด้านค่านิยมคือ ขยันหมั่นเพียร  สนใจการเรียน  พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ศรัทธาในปรัชญาของ

โรงเรียน  รู้จักดูแลสุขภาพ  สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ  ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมพลานามัย  รักในการ
ออกก าลังกายและการเล่นกีฬาและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายอย่างเป็นกิจวัตรประจ าวัน 

    ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  คือ  ความประพฤติ  พฤติกรรมของนักเรียน  การมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมการเรียนการสอน   
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รายวิชา พ23104 พลศึกษา 6 (HPE 23104 Physical Education 6) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 เวลา   20   ชั่วโมง คะแนน   100   คะแนน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
ชั่วโมง 

น้ าหนักคะแนน 

รวม ด้าน 
K 

ด้าน 
A 

ด้าน 
P 

ด้าน 
Pf 

ด้าน 
S 

1 ทักษะการเคลื่อนไหว 
พ3.1  
ม3/1 

2 - 2 2 - 1 5 

2 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
พ4.1  
ม3/5 

2 - - 5 10 - 15 

3 
รูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อ
การเล่นกีฬา 

พ3.1  
ม3/3 

1 - - 2 - 
 
1 

3 

4 กิจกรรมนันทนาการ 
พ3.1  
ม3/4 

2 - 1 3 
 
- 

 
1 

5 

5 การออกก าลังกายจนเป็นวิถีชีวิต 
พ3.2  
ม3/1 

2 - 3 3 
 
- 

 
1 

7 

คะแนนสอบกลางภาค 1 - - - - - - 

6 
การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา
ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 
พ3.2 
ม3/2 

5 - 1 7 
 

10 
 
2 20 

7 
วินัยในการฝึกและการเล่นกีฬา  
ตามกฎ กติกาและข้อตกลง 

พ3.2 
ม3/3 

1 - 1 3 
 
- 

 
1 5 

8 ผลที่เกิดจากการเล่นกีฬา 
พ3.2 
ม3/4 

2 - 1 2 
 
- 

 
1 

4 

9 การแข่งขันกีฬา 
พ3.2 
ม3/5 

1 - 1 3 
 
- 

 
2 

6 

คะแนนสอบปลายภาค 1 30 - - - - 30 
รวมคะแนนตลอดภาคเรียน - 30 10 30 20 10 100 
รวมทั้งสิ้นตลอด 2 ภาคเรียน 20       
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4.1 ด้านความรู้ (30 คะแนน) 
      ประเมินผลด้านความรู้ปลายภาค( 30 คะแนน) 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

หลักการเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหว ข้อสอบเป็นปรนัย     จ านวน  10 ข้อ 10 

การน าความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใช้ ข้อสอบเป็นอัตนัย     จ านวน  1   ข้อ 5 

ความส าคัญของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา ข้อสอบเป็นอัตนัย     จ านวน  1   ข้อ 5 

การออกก าลังกายและการเล่นกีฬาประเภททีมและประเภท
บุคคล  กิจกรรมนันทนาการและการละเล่นพ้ืนบ้าน กฎ
กติกาการเล่นกีฬาวินัย  และกฎระเบียบ 

ข้อสอบเป็นปรนัย     จ านวน  10 ข้อ 10 

 รวมคะแนนสอบ 30 
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4.2 ด้านเจตคติ (กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม)   10คะแนน 
 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน  มีดังนี้ 
 

การประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5คะแนน) 

ดีมาก 
(4คะแนน) 

ด ี
(3คะแนน) 

ปานกลาง 
(2 

คะแนน) 

ต้อง
ปรับปรุง 

(1 คะแนน) 
ด้านคุณธรรม 
1.1 การเข้าเรียนสม่ าเสมอ      
1.2 ความซื่อสัตย์      
1.3 การเสียสละ      
1.4 มีจิตสาธารณะ      
ด้านจริยธรรม 
2.1 มีระเบียบวินัย      
2.2 ความรับผิดชอบ      
2.3 การตรงต่อเวลา      
2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์      
ด้านค่านิยม 
3.1 ความขยันมั่นเพียร สนใจในการเรียน      
3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ      
3.3 ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน      
3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ      
3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ      
3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม      
3.7 รักในการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา      
3.8 สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายจนเป็น   
กิจวัตรประจ าวัน 
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4.3 ด้านทักษะ (ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต)    30 คะแนน 
 

 4.3.1 ประเมินผลทักษะกลางภาค (10 คะแนน) 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
ทักษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  และกีฬา ทักษะปฏิบัติ 10 
 รวมคะแนนสอบ 10 
 

4.3.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน (10 คะแนน) 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5คะแนน) 

ดีมาก 
(4 คะแนน) 

ด ี
(3 คะแนน) 

ปานกลาง 
(2 คะแนน) 

ต้องปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

ทักษะพ้ืนฐานการเคลื่อนไหว ( 10  คะแนน) 
 1.1  การทรงตัว      
 1.2  การเคลื่อนไหวร่างกาย      
 1.3  การรับแรงปะทะ      
 1.4  การถ่ายเทแรงปะทะ      
 1.5  หลักของแรงและงานการ 
เคลื่อนไหว 

     

  
 4.3.3 ประเมินผลทักษะระหว่างภาค (10 คะแนน)   
 ส าหรับภาคการศึกษาที่ 1ให้ครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 
  1.ทักษะการเคลื่อนไหว 

2.  กีฬาประเภทบุคคล 
  3.  กีฬาประเภททีม 
  4.  กิจกรรมนันทนาการ 
 
 4.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย (ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/บันทึก20  คะแนน) 
ประเมินจากบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนตามแบบประเมินของ  สสส. 
  -   สืบค้นแบบทดสอบได้จาก http://info.thaihealth.or.th/library/11087 

 
 
 
 
 
 
 

http://info.thaihealth.or.th/library/11087


 
 

แผนการจดัการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรยีนรู้ ฉบับย่อ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560|  309 

 

 4.5ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม 10  คะแนน) 
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้ 
 

แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
ค าชี้แจงท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับรายชื่อผู้ปฏิบัติและพฤติกรรมที่ปฏิบัติพฤติกรรมใด 

ที่นักเรียนยังไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติได้ยังไม่ดีให้เว้นว่างไว้ 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ความตั้งใจใน
การท างาน 

ความ
รับผิดชอบ 

การตรงต่อ
เวลา 

ความสะอาด
เรียบร้อย 

ผลส าเร็จของ
งาน 

รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 10 
1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
21                       
22                       
23                       
24                       

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ   ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง   ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง    ให้  2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้ 1 คะแนน 
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ภาคผนวก 
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                 ตารางแสดงโรงเรียนตัวแทนที่รับผิดชอบส่งครูและบุคลากร 
                  เข้าร่วมจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 

ที ่ รหัสวิชา รายวิชา 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่รับผิดชอบ 

มุก
ดา

หา
ร 

ชล
บรุ

 ี

พิษ
ณ

ุโล
ก 

ตร
ัง 

เล
ย 

ปท
ุมธ

าน
 ี

นค
รศ

รีฯ
 

สต
ูล 

บุร
ีรมั

ย ์

เพ
ชร

บุร
 ี

ลพ
บุร

 ี

เช
ียง

รา
ย 

รว
ม 

1 ค23101 
ค23102 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 

 
           10 

2 ค20205 
ค20206 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 

 
        

   8 

3 ว23101 
ว23102 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 

 
           10 

4 ส23101 
ส23104 
ส23105 

สังคมศึกษา 5 
สังคมศึกษา 6 
สังคมศึกษา 7 

         
  

 10 

5 ส23102 
ส23106 

พระพุทธศาสนา 5 
พระพุทธศาสนา 6      

       8 

6 ส23103 
ส23107 

ประวัติศาสตร์ไทย 3 
ประวัติศาสตร์ 3 

           
 8 

7 ศ23103 ดนตรี 3             5 

8 ศ23101 นาฏศิลป์ 3      
       5 

9 ศ23102 ทัศนศิลป์ 3 
            5 

10 ง23102 งานอาชีพ 3             5 

11 ง23101 การเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น 

      
      6 

12 พ23101 
พ23103 

สุขศึกษา 5 
สุขศึกษา 6 

    
        8 

13 พ23102 
พ23104 

พลศึกษา 5 
พลศึกษา 6           

  8 

รวม 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 
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ประกาศกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ 

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
-------------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้ก าหนดให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง ใช้หลักสูตร 
แผนการเรียน และวัดผลกลางภาค ปลายภาคร่วมกัน ดังนั้นเพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคให้สูงขึ้น กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จึงมอบหมายให้โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปี
การศึกษา 2559 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัล 
เบญจา กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการดังนี้ 
 

 1. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  
     1.1 ดร.รุ่งฟูา  จันทร์จารุภรณ์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  
     1.2 ดร.จงกล  ท าสวน   สาขาวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม   
      1.3 ดร.เกริก  ศักดิ์สุภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์   
     1.4 ดร.นัทธี  บุญจันทร์  สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา   
     1.5 ดร.อภิสิทธิ์  ธงไชย  สาขาวิชางานอาชีพ   
     1.6 นางระวิวรรณ  ภาคพรต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ไทย และประวัติศาสตร์     
     1.7 นางสุภรณ์  สภาพงศ์  สาขาวิชาสังคมศึกษา และพระพุทธศาสนา        
     1.8 นางรัชนีนาฏ  ทินราช  สาขาวิชานาฏศิลป์   
     1.9 นายชาญ  ขุ้ยสุข   สาขาวิชาดนตรี   
     1.10 นายป๎ญญา  ทรงเสรีย์  สาขาวิชาทัศนศิลป์   
     1.11 นายนิพนธ์ ศุภศรี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์   
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 2. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่คณะกรรมการฝุายต่างๆ ให้ด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
     2.1 นายพงษ์พิศักดิ์  เก้าเอ้ียน ผอ.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  ประธานกรรมการ 

    2.2 นายสมทรง  ฝ๎่งชลจิตร รอง ผอ.ฝุายวิชาการ ร.ร.จุฬาภรณฯ  นครศรีฯ กรรมการ 
    2.3 นายปฏิพล  ด ารงศุภป๎ญญารอง ผอ.ฝุายวิชาการ ร.ร.จุฬาภรณฯ  เชียงราย     กรรมการ 
    2.4 นายวุฒิชัย  สุขม่วง รอง ผอ.ฝุายวิชาการ ร.ร.จุฬาภรณฯ  พิษณุโลก กรรมการ 
    2.5 นายประกาศ  อ่อนตาม รอง ผอ.ฝุายวิชาการ ร.ร.จุฬาภรณฯ  มุกดาหาร กรรมการ 
    2.6 นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.ฝุายวิชาการ ร.ร.จุฬาภรณฯ  เลย           กรรมการ 
    2.7 นางสาวสมพิศ  ผาดไธสง รอง ผอ.ฝุายวิชาการ ร.ร.จุฬาภรณฯ  บุรีรัมย์ กรรมการ 
    2.8 นางอรทัย  ล่ าสัน  รอง ผอ.ฝุายวิชาการ ร.ร.จุฬาภรณฯ  ลพบุรี กรรมการ 
    2.9 นางจิตินันท์  ศูนย์กลาง รอง ผอ.ฝุายวิชาการ ร.ร.จุฬาภรณฯ  ปทุมธานี  กรรมการ 
    2.10 นายปรีชา  ไพรินทร์ รอง ผอ.ฝุายวิชาการ ร.ร.จุฬาภรณฯ  ชลบุร ี   กรรมการ 
    2.11 นางทิพวรรณ  ธังดิน รอง ผอ.ฝุายวิชาการ ร.ร.จุฬาภรณฯ  สตูล  กรรมการ 
    2.12 นางสาวคณิตา  สุขเจริญ ครูปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.ฝุายวิชาการ  
    ร.ร.จุฬาภรณฯ เพชรบุรี      กรรมการ 
    2.13 นางตรีชฎา  ถาวรมาศ คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ    ตรัง     กรรมการและเลขานุการ 
     

3. คณะกรรมการจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ สาขาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ประกอบด้วย 
    3.1 นางมณฑา  จริงจิตร คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  ตรัง      กรรมการ 
    3.2 นายนัดธะพงษ์  ยืนยั่ง คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  ปทุมธานี        กรรมการ 
    3.3 นางอัสลีนา  ตวัน   คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  สตูล       กรรมการ

     3.4 นายวัฒนะ เจริญนาน คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  ชลบุร ี   กรรมการ
     3.5 นางลอองพรรณ  เกษรสุวรรณ์  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  เชียงราย     กรรมการ 

    3.6 นางวิยะดา  คงด า  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  ลพบุรี        กรรมการ 
    3.7 นางนันทวัน  ค าสียา คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  บุรีรัมย์      กรรมการ 
    3.8 นางมริสา  อริยะวงศ์ คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  พิษณุโลก    กรรมการ 
    3.9 นายศราวุธ  คล่องดี คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  มุกดาหาร     กรรมการ 
    3.10 นายเกรียงศักดิ์  สังสุทธิพงศ์  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  นครศรฯี    กรรมการ 
     

4. คณะกรรมการจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ สาขาวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ประกอบด้วย 
    4.1 นางสาวศศิธัญนันท์  ตันวิมลรัตน์ คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  ตรัง     กรรมการ 
    4.2 นางณิชต์ชกาญจน์  อุทุมสกุลรัตน์ คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  ปทุมธานี       กรรมการ 
    4.3 นางสาวจันทนา เปรมฤดีปรีชาชาญ คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  ชลบุร ี  กรรมการ 
    4.4 นายบุญเลิศ  จรัส    คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  เชียงราย     กรรมการ

     4.5 นางสาวสุกัญญา  เขียวทอง  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  ลพบุรี       กรรมการ 
 
 
 



 
 

แผนการจดัการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรยีนรู้ ฉบับย่อ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560|  315 

 

    4.6 นายประกอบ  พิมพ์ตะครอง คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  บุรีรัมย์     กรรมการ 
    4.7 นางสาวพิชญานันท์  บุญแรม คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  เพชรบุรี     กรรมการ 
    4.8 นางสาวพรปวีณ์  ตาลจรุง  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  มุกดาหาร    กรรมการ 
 

5. คณะกรรมการจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 
    5.1 นางจุรีพรรณ  มุสิกรัตน์ธ ารง คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  ตรัง     กรรมการ 
    5.2 นางสาวอุมาวดี  อุ่นอบ  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  ปทุมธานี       กรรมการ 
    5.3 นางยินดี  ชูนวล   คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  สตูล        กรรมการ 
    5.4 นายอานนท์ ทองรอด  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  ชลบุร ี  กรรมการ 
    5.5 นายพรชัย  ป๎ญโญ    คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  เชียงราย     กรรมการ

     5.6 นางสาวเชวงจิต  น้อยวงศ์  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  ลพบุรี       กรรมการ 
    5.7 นางสาวพรพิมล  เชาระก า  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  บุรีรัมย์     กรรมการ 
    5.8 นางสาวส าราญ  สุขขี  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  พิษณุโลก     กรรมการ 
    5.9 นางสิรินาถ  ข าคง   คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ     กรรมการ 
    5.10 นายสุพรม  ป๎ททุม  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  มุกดาหาร    กรรมการ 
    5.11 นางปรีดา  เปาะทองค า  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  นครศรีธรรมราช   กรรมการ 
 

6. คณะกรรมการจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ สาขาวิชาสุขศึกษา ประกอบด้วย 
    6.1 นายธวัชชัย  จิตรบุญ  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  ตรัง     กรรมการ 
    6.2 นางสาวจริยา  วรรณทอง  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  ปทุมธานี       กรรมการ 
    6.3 นางสาวรจณี  รจพานา  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  สตูล        กรรมการ 
    6.4 นางวิไลวรรณ  สุดโลก  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  ลพบุรี   กรรมการ 
    6.5 นายรัตนชัย  หนูนาค  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  เพชรบุรี  กรรมการ 
    6.6 นางศุภลักษณ์  ปูุซึ้ง  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  พิษณุโลก  กรรมการ  

     6.7 นายกิตติกร  พันธ์สุวรรณ  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  มุกดาหาร    กรรมการ 
 

7. คณะกรรมการจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ สาขาวิชาพลศึกษา ประกอบด้วย 
    7.1  นายอภิรักษ์  สุขาเขิน  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  สตูล   กรรมการ 
    7.2 นายสมควร  นาคเกษม  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  ชลบุรี   กรรมการ 
    7.3 นางสาวพพรรษน์  มณีรัตน์  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  เชียงราย  กรรมการ 
    7.4 นางสาวสุพรรษา  สนด า  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  ลพบุรี   กรรมการ 
    7.5 นายจ าลอง  แจงทอง  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  พิษณุโลก  กรรมการ   
    7.6 นายกิตตินันท์  ดาวรุ่ง  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  มุกดาหาร    กรรมการ 
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8. คณะกรรมการจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ สาขาวิชางานอาชีพ  ประกอบด้วย 
    8.1 นายเรวัช  ศรีประสิทธิ์  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  ตรัง    กรรมการ 
    8.2 นายวิรัช  บุญนาค   คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  ปทุมธานี       กรรมการ 
    8.3 นางสาวกรรณิกา  กันทาวงศ์ คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  ชลบุร ี      กรรมการ 
    8.4 นางสาวกฤติยา  ราชสีห์  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  ลพบุรี       กรรมการ 
    8.5 นางสาวสุพรรณณี สกุลพฤทธิ์ คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  เพชรบุรี       กรรมการ 
 

9. คณะกรรมการจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ไทย และประวัติศาสตร์      
ประกอบด้วย 

    9.1 นางศิรีรัตน์  คงช่วย  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  ตรัง    กรรมการ 
    9.2 นางสาวจีรพร  ทองเวียง  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  ปทุมธานี       กรรมการ 
    9.3 นายจุลดิษฐ  วีรศิลป์  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  เชียงราย       กรรมการ 
    9.4 นางเสาวณี  ณัฎฐประเสริฐ  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  ลพบุรี       กรรมการ 
    9.5 นางสาวปวีณา  บุญฤทษ์  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  บุรีรัมย์       กรรมการ 
    9.6 นางสาวจุฑาลักษณ์  เฟื่องฟู คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  เพชรบุรี       กรรมการ 
    9.7 นางดวงใจ  พรหมมา  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  พิษณุโลก       กรรมการ 
    9.8 นางสาวทิพากร  กาฬสรร  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  มุกดาหาร   กรรมการ          

      

  10. คณะกรรมการจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ สาขาวิชาสังคมศึกษา ประกอบด้วย 
    10.1 นางสายไหม  หว่างสกุล  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  ตรัง    กรรมการ 
    10.2 นางสาวมนัสรินทร์  บุญญคง คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  สตูล    กรรมการ 
    10.3 นางอุไรวรรณ  น้อมน าชัย  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  ชลบุร ี   กรรมการ 
    10.4 นางบุษบา  ป๎ดภัย  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  เชียงราย   กรรมการ 
    10.5 นางบังอร  มูลโพธิ์  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  เลย    กรรมการ 
    10.6 นายสนอง  ยาจิตร  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  ลพบุรี    กรรมการ 
    10.7 นางอรุณศรี  มณีวรรณ  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  บุรีรัมย์   กรรมการ 
    10.8 นายภูริทัศน์  สุกนวล  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  เพชรบุรี   กรรมการ 
    10.9 นายชนะชัย  คงมั่น  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  พิษณุโลก   กรรมการ 
    10.10 นางสาวปาจารีย์  ช่วยสังข์ คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช  กรรมการ 
 

  11. คณะกรรมการจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 
    11.1 นางสาวชญาน์นันท์  ประเสริฐสังข์ คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  ปทุมธานี       กรรมการ 
    11.2 นางสาวสุวิมล  หอประยูร  ครคูร ูร.ร.จุฬาภรณฯ สตูล       กรรมการ 
    11.3 นายอุดม  นามวงศ์  ครคูร ูร.ร.จุฬาภรณฯ เชียงราย      กรรมการ 
    11.4 นายสิทธิชัย  เทียมไธสงค์  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ เลย        กรรมการ 
    11.5 นางสาวโสลัดดา  วงษ์ไร  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ เพชรบุรี       กรรมการ 
    11.6 นางศศิธร  ขวัญเมือง  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ พิษณุโลก       กรรมการ 
    11.7 นายทศพล  เมืองฮาม  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ มุกดาหาร       กรรมการ 
    11.8 นางเจียรนัย  สังสุทธพิงศ์ คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ  นครศรีธรรมราช    กรรมการ 
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  12. คณะกรรมการจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ สาขาวิชานาฏศิลป์ ประกอบด้วย 
    12.1 นางสาวนทิตา  สุทะป๎ญญา คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ ปทุมธานี       กรรมการ

     12.2 นายชาตรี  ถนอมวงษ์  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ ชลบุร ี      กรรมการ 
    12.3 นางสาวกนิษฐา  สอนชา  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ บุรีรัมย์       กรรมการ 
    12.4 นางวีณา  ทองขาว  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช   กรรมการ 
    12.5 นางสาวฐิติพรรณ  พันธุ์คณิศร พนง.ราชการครรู.ร.จุฬาภรณฯ เลย กรรมการ 

   

  13. คณะกรรมการจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ สาขาวิชาดนตรี ประกอบด้วย 
      13.1 นายวรารุธ  โสวรรณ์  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ เชียงราย       กรรมการ 
     13.2 นายอนันตพงษ์  จันทรกุล   คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ เลย        กรรมการ

     13.3 นายกัมสิทธิ์  เมตตาพล  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ บุรีรัมย์       กรรมการ
     13.4 นางสาวสุภัสสร  เอกนก  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ เพชรบุรี       กรรมการ
     13.5 นายภิญโญ  จันทพุ่ม  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช   กรรมการ 

 

  14. คณะกรรมการจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ประกอบด้วย 
     14.1 นายอัมพันธ์  บินอับตุลชามาน คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ สตูล     กรรมการ

     14.2 นายจิรายุวรรธน์  วรนามเจริญ คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ เลย     กรรมการ 
     14.3 นายณรงค์  เหมือนประโคน คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ บุรีรัมย์    กรรมการ 
     14.4 นายมานะชัย  วงษ์ประชา  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ มุกดาหาร    กรรมการ 
     14.5 นางพรรณี  อินทรปาน  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช   กรรมการ 
   

  15. คณะกรรมการจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
     15.1 นางสาวสุวิมล  ซ้อนข า  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ ตรัง     กรรมการ 
     15.2 นางสาวนริศรา  บินเจ๊ะอาลี คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ สตูล     กรรมการ 
     15.3 นางสาวธมลวรรณ  นาวาเจริญ คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ ชลบุร ี     กรรมการ 
     15.4 นายมหาพันธ์  จันทะคุณ  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ พิษณุโลก    กรรมการ 
     15.5 นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช กรรมการ 
     15.6 นางสาวยุวดี  ทุมสงคราม  พนง.ราชการ ร.ร.จุฬาภรณฯ เลย  กรรมการ 
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16. คณะกรรมการด าเนินงานและประสานงาน มีหน้าที่ อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประชุม จัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ จัดท าเอกสารประกอบการประชุม รวบรวมผลการประชุม จัดท าเป็นรายงานเสนอกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคหลังสิ้นสุดการประชุม ประกอบด้วย 

           16.1 นางตรีชฎา  ถาวรมาศ  คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ ตรัง   ประธานกรรมการ 
       16.2 นางวงษ์สุดา  จิตรไมตรีเจริญ คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ ตรัง     กรรมการ 

      16.3 นางสาวจิราภรณ์  ชูชะนะ พนักงานราชการร.ร.จุฬาภรณฯ ตรัง กรรมการ 
      16.4 นางสาวกรรณ์ณิกา  ชัยเพชร เจ้าหน้าที่ ร.ร.จุฬาภรณฯ  ตรัง     กรรมการ

       16.5 นายกรกฤต  นิลรัตน์  เจ้าหน้าที่ร.ร.จุฬาภรณฯ  ตรัง     กรรมการ
       16.6 นางสาววศินี  ว่องธวัชชัย เจ้าหน้าที่ร.ร.จุฬาภรณฯ  ตรัง     กรรมการ 

           16.7 นางสาวกุลิสรา  พลเพชร คร ูร.ร.จุฬาภรณฯ ตรัง       กรรมการและเลขานุการ 
      
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ให้บังเกิดผลดีแก่

ทางราชการต่อไป  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  6  ตุลาคม  พ.ศ.  2559 
 
 
 

 
(นายไพรัช  วงศ์นาถกุล) 

                               ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
                                          ประธานกลุ่มโรงเรียนวทิยาศาสตร์ภูมิภาค 
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