
การวางแผนการวัดผลประเมินผล 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชื่อรายวิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน 3                                                         รหัสวิชา  ท22101 
จ านวนชั่วโมง  3  ช่ัวโมง/สัปดาห์  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                                   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
ครูผู้สอน  นางสาวตรียกนิษฐ์  จันทรสถาพร   
  นางสาวดาริณี  สุขชัย  
  นางสาวภาณุกา  บินฮาซัน 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

คะแนนก่อนกลางภาค  25  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
1-4 ท 1.1 ม.2/1 

        ม.2/2 
        ม.2/3 
ท 3.1 ม.2/1 
        ม.2/6 
ท 4.1 ม.2/3 
ท 5.1 ม.2/1-5         

- นิราศเมืองแกลง 
- การอ่านออกเสียง 
- การแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทกลอน 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 

- ประเมินการท่อง
บทอาขยาน 
- ประเมินการแต่งบท
ร้อยกรองประเภท
กลอนสุภาพ 
- ตรวจช้ินงานแผนท่ี
นิราศเมืองแกลง 

- หนังสือเรียน
ภาษาไทยระดับ 
ช้ันม.2 
- ห้องสมุด 
- Google 
classroom 

5-8 ท 1.1 ม.2/1 
        ม.2/2 
        ม.2/3 
ท 3.1 ม.2/1 
        ม.2/6 
ท 5.1 ม.2/1-5         

- กลอนดอกสร้อยร าพึงในป่า
ช้า 
- การอ่านย่อความ 
- การอ่านจับใจความส าคัญ 
 

10 - ตรวจใบงาน 
- ประเมินการอ่านย่อ
ความ 
- ประเมินการอ่านจับ
ใจความส าคัญ 

- หนังสือเรียน
ภาษาไทยระดับ 
ช้ันม.2 
- ห้องสมุด 
- Google 
classroom 

 
คะแนนสอบกลางภาค  20 คะแนน 

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

9-10 ท 1.1 ม.2/1 
        ม.2/2 
        ม.2/3 
ท 3.1 ม.2/1 
        ม.2/6 
ท 4.1 ม.2/3 
ท 5.1 ม.2/1-5         

- นิราศเมืองแกลง 
- การอ่านออกเสียง 
- การแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอน 
- กลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า 
- การอ่านย่อความ 
- การอ่านจับใจความส าคัญ 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น 
แสดงวิธีท า/เติมค า/อื่น ๆ)  
จ านวน 2 ข้อ 

 



คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
11-15 ท 1.1 ม.2/1 

        ม.2/2 
        ม.2/3 
ท 2.1 ม.2/2 
        ม.2/4 
        ม.2/6 
ท 3.1 ม.2/1 
        ม.2/6 
ท 5.1 ม.2/1-5         

- โคลงภาพพระราช
พงศาวดาร 
- การเขียนย่อความ 
- การเขียนจดหมายกิจธุระ 
- การเขียนบรรยายและ
พรรณนา 
 
 
 

15 
 
 

 

- ตรวจใบงาน 
- ประเมินการเขียน
ย่อความ จดหมาย
กิจธุระและเขียน
บรรยาย 
 
 

- หนังสือเรียน
ภาษาไทย
ระดับช้ัน ม.2 
- ห้องสมุด 
- Google 
classroom 

16-19 ท 1.1 ม.2/1-3 
ท 2.1 ม.2/2 
        ม.2/4 
        ม.2/6 
ท 3.1 ม.2/1 
        ม.2/3 
ท 5.1 ม.2/1-5         

- บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน
วิศวกรรมา และสามัคคีเสวก 
- การเขียนเรียงความ 
- การคัดลายมือ 

10 - ตรวจใบงาน 
- ประเมินการเขียน
เรียงความ  
- โดมิโน่ ช่างงสิบหมู่ 

- หนังสือเรียน
ภาษาไทย
ระดับช้ัน ม.2 
- ห้องสมุด 
- Google 
classroom 
 

 
คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ท 1.1 ม.2/1 
        ม.2/2 
        ม.2/3 
ท 2.1 ม.2/1-3 
        ม.2/4 
        ม.2/6 
ท 3.1 ม.2/1 
        ม.2/6 
ท 5.1 ม.2/1-5         

- โคลงภาพพระราชพงศาวดาร 
- การเขียนย่อความ 
- การเขียนจดหมายกิจธุระ 
- การเขียนบรรยายและพรรณนา 
- บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา  
และสามัคคีเสวก 
- การเขียนเรียงความ 
- การคัดลายมือ 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น 
แสดงวิธีท า/เติมค า/
อื่นๆ) 
จ านวน 5ข้อ 

 

             
 
 
 



          ชิ้นงาน  ปลดล็อควรรณคดี 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

กลอนดอกสร้อยร าพึง
ในป่าช้า 
นิราศเมืองแกลง 
 
 
โคลงภาพพระราช
พงศาวดาร 
 
บทเสภาสามัคคีเสวก 
 

- ประเมินการแต่ง
กลอนดอกสร้อย 
- ตรวจช้ินงานแผน
ท่ีการเดินทาง
นิราศเมืองแกลง 
- ประเมินการ
เขียนจดหมายกิจ
ธุระ  
- ช้ินงาน 
โดมิโน่ ช่างสิบหมู่  

- แต่งกลอน 
 
- ช้ินงาน (แผน
ท่ีการเดินทาง) 
 
- เขียนจดหมาย
กิจธุระ 
 
- ช้ินงาน  
โดมิโน่  
ช่างสิบหมู่ 

1 
 

1 
 

 
1 
 

 
1 

งานเด่ียว - เมื่อจบบทเรียน 
 
- เมื่อจบบทเรียน 
 
 
- เมื่อจบบทเรียน 
 
 
- เมื่อจบบทเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวางแผนการวัดผลประเมินผล 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์ 3         รหัสวิชา ส22105   
จ านวนชั่วโมง  1  ชั่วโมง/ สัปดาห์   20  ชั่วโมง/ภาคเรียน    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
ครูผู้สอน   นางชวนพิศ ตินตะบุระ   
  นายณรงค์ฤทธิ์ ศักด์ิแสน  
  นางสาวพงศ์ลดา สุภาพ   
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
 คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน 

สัปดา
ห์ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อแหล่งเรียนรู้ 

1-9 ส 4.1  
ม.2/1 
ม.2/2 
ม.2/3 
ส 4.2  
ม.2/1 
ม.2/2 
ม.2/3 
 
 
 
          
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 
1 เรื่อง หลักฐาน 
และพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ 
สมัยอยุธยา 

25 - การตอบค าถาม 
ในช้ันเรียน/ใบงาน 
- การท ากิจกรรม
กลุ่ม 
- รายงานผลการ
สืบค้นข้อมูลตาม
ประเด็นท่ีก าหนด 
- ช้ินงาน/ภาระงาน 
- แบบทดสอบหลัง
เรียน 

1. หนังสือเรียนรายวิชา
พื้นฐานประวัติศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
2. หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม  
3. แบบทดสอบก่อน-หลัง
เรียน 
4. บัตรภาพ 
5. ใบงาน 
6. กระดาษชาร์ต และ
อุปกรณ์ประกอบการแสดง 
7. ข้อมูลสารสนเทศจาก
เว็บไซต์ (Web Site) 
8. ห้องสมุดโรงเรียน 
9. ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา  
10. ห้องศูนย์บริการข้อมูล 
Resource Center 
11. ระบบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม 
(www.dlit.ac.th) 

          
 
 
 
 
 



 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ส 4.1  
ม.2/1 
ม.2/2 
ม.2/3 
ส 4.2  
ม.2/1 
ม.2/2 
ม.2/3        

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง หลักฐาน 
และพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ 
สมัยอยุธยา 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
15 คะแนน 
- แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ  
5 คะแนน 

 

คะแนนหลังกลางภาค 20 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อแหล่งเรียนรู้ 

11-19 ส 4.1  
ม.2/1 
ม.2/2 
ม.2/3 
ส 4.2  
ม.2/1 
ม.2/2 
ม.2/3        

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง หลักฐาน 
และพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ 
สมัยธนบุรี 

25 -การตอบ
ค าถามในช้ัน
เรียน/ใบงาน 
-การท า
กิจกรรมกลุ่ม 
-รายงานผล
การสืบค้น
ข้อมูลตาม
ประเด็นท่ี
ก าหนด 
-ช้ินงาน/ภาระ
งาน 
-แบบทดสอบ
หลังเรียน 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
ประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 2 
2. หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม  
3. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
4. บัตรภาพ 
5. ใบงาน 
6. กระดาษชาร์ต และอุปกรณ์
ประกอบการแสดง 
7. ข้อมูลสารสนเทศจาก
เว็บไซต์  
(Web Site) 
8. ห้องสมุดโรงเรียน 
9. ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา  
10. ห้องศูนย์บริการข้อมูล 
Resource Center 
11. ระบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(www.dlit.ac.th) 

 

 



คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ส 4.1  
ม.2/1 
ม.2/2 
ม.2/3 
ส 4.2  
ม.2/1 
ม.2/2 
ม.2/3        

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง หลักฐาน 
และพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ 
สมัยธนบุรี 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 20 คะแนน 
- แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ  
10 คะแนน 

 
ชิ้นงาน 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
การสรุปความรู้เรื่องหลักฐาน
และพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา 
ตามประเด็นท่ีก าหนด 

ตรวจผลการสรุป
ความรู้ โดยใช้เกณฑ์
การให้คะแนน  
(Scoring Rubrics) 

รายงาน/ 
บทความ/ 

แบบบันทึก/ 
ผังความคิด 

1 งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี  
8-9 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
การสรุปความรู้เรื่องหลักฐาน
และพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี 
ตามประเด็นท่ีก าหนด 

ตรวจผลการบันทึก
สรุปความรู้ โดยใช้
เกณฑ์ 
การให้คะแนน  
(Scoring Rubrics) 

รายงาน/ 
บทความ/ 

แบบบันทึก/ 
ผังความคิด 

1 งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 
18-19 

 

 
 
 
                                   

 

 

 

  



การวางแผนการวัดผลประเมินผล 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชื่อรายวิชา พระพุทธศาสนา 3                                                            รหัสวิชา ส 22103 
จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20  ชั่วโมง/ภาคเรียน                              จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1- 13 
ครูผู้สอน นายรังสรร  สมนาค 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
 คะแนนก่อนกลางภาค………25……………คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
1-3 ส 1.1 

ม.2/1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 

10 ประเมินจากความ
ถูกต้องของใบงาน 
เรื่องการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศเพื่อนบ้าน 

 

หนังสือเรียน
พระพุทธศาสนา
ช้ัน ม.2 
ส่ือการสอน 
บัตรค า 
และ 
Power Point 

4-5 ส 1.1 
ม.2/2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 
ท่ีช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ 
อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 

5 ประเมินจากความ
ถูกต้องของใบงาน 

เรื่องความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาท่ี

ช่วยเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน 

หนังสือเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา 
ช้ัน ม.2 
รูปภาพ 
บัตรค า 

6-7 ส 1.1 ม.
2/3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  
พระพุทธศาสนาในฐานะ
เป็นรากฐานทางวัฒนธรรม
และเป็นมรดกของชาติไทย 

5 ประเมินจากความ
ถูกต้องของใบงาน 

เรื่องพระพุทธศาสนา
ในฐานะเป็นรากฐาน
ทางวัฒนธรรมไทย 

หนังสือเรียน 
พระพุทธศาสนา 
ช้ัน ม. 2 
บัตรค า 
รูปภาพ 

8-9 ส1.1 
ม.2/4 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 
กับการพัฒนาชุมชนและ
การจัดระเบียบทางสังคม 

5 ประเมินจากการ
บันทึกในสมุดและท า
แบบฝึกหัดท้ายบท 

บัตรค า 
รูปภาพ 

  



 คะแนนสอบกลางภาค..........20............. คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ส 1.1  
ม.2/1-4 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  
การเผยแผ่พุทศาสนาเข้าสู่ประเทศ
เพื่อนบ้าน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  
ความส าคัญของพระพุทธศาสนาท่ี
ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดักับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานทาง
วัฒนธรรมและเป็นมรดกของชาติไทย 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับ
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบ
ทางสังคม 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน......30.......ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ท า/เติมค า/อื่นๆ) จ านวน..10...
ข้อ 

 
 คะแนนหลังกลางภาค..........25............. คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-12 ส 1.1 
ม.2/5 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  
การวิเคราะห์พุทธประวัติ
ตอนผจญมาร 

10 ประเมินผลจากการ
วาดรูปภาพ
พระพุทธเจ้า 

พร้อมกับค าบรรยาย 
 

หนังสือเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา

ช้ัน ม.2 
ส่ือโปรแกรม 
Power Point 

13-15 ส 1.1 
ม.2/6 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
ชาดก 
และพุทธศาสนิกชนท่ีดีท่ีเป็น
แบบอย่าง 

5 ประเมินผลจาก
แบบทดสอบเก็บ
คะแนนเรื่องนี ้

หนังสือเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา 

ช้ัน ม. 2 
ส่ือโปรแกรม 
Power Point 



สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

16-17 ส 1.1 
ม.2/7 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
พระไตรปิฎก 

5 ประเมินผลจากการ
เขียนมายแมปปิ้ง 
เรื่องพระไตรปิฎก 

หนังสือเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา 

ช้ัน ม. 2 
ส่ือโปรแกรม 
Power Point 

18-19 ส 1.1 ม.
2/8 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 
คุณธรรมในหลักอริยสัจ 4 

5 ประเมินจากการจ า
หลักธรรม 

หนังสือเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา 

 
 คะแนนสอบปลายภาค.........30..........  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ส 1.1 
ม.2/5 -8 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  
การวิเคราะห์พุทธประวัติตอนผจญ
มาร 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก 
และพุทธศาสนิกชนท่ีดีท่ีเป็น
แบบอย่าง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  
พระไตรปิฎก 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 
คุณธรรมในหลักอริยสัจ 4 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน......40.......ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน.....
10......ข้อ 

          
 ชิ้นงาน..............แผ่นพับ เร่ือง หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

หลักธรรมท่ีส าคัญใน
กรอบหลักอริยสัจ 4 

ตรวจช้ินงานตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

 แผ่นพับ 
ขนาด A4 

1 
 

งานเด่ียว   3 สัปดาห์ 

 
 

 
 
 



การวางแผนการวัดผลประเมินผล 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา 3         รหัสวิชา ส22101 
จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน         จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
ครูผู้สอน นางสาวลีลาวดี  กล้ารอด 
  นางสาวนิสากรณ์  ฉิมมี 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
 คะแนนก่อนกลางภาค…………20………คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 
1-2 

ส 5.1 ม.2/2 
 

การอ่านและการแปล
ความหมายแผนท่ี 

10 - สอบการอ่านและ
การแปลความหมาย
ของแผนท่ี 

 

- แผนท่ี 
-หนังสือเรียน 
- รูปภาพ 
- เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ 
- อื่นๆ 

3-9 ส 5.1 ม.2/1 
ส 5.2 ม.2/1 
ส 5.2 ม.2/2 

 
 

 

ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 5 
10 

- ประเมินใบงาน 
- ทดสอบประจ า
หน่วย 
 

 

- แผนท่ี 
-หนังสือเรียน 
- รูปภาพ 
- เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ 
- บัตรค า 
- อื่นๆ 

 
 คะแนนสอบกลางภาค...........20.......... คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ส 5.1 ม.2/1 
ส 5.1 ม.2/2 
ส 5.2 ม.2/1 
ส 5.2 ม.2/2 

- การอ่านและการแปล
ความหมายแผนท่ี 
- ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน
....30......ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
วิธีท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน..
2...ข้อ 

 
 



 คะแนนหลังกลางภาค...........25......... คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-17 ส 5.1 ม.2/1 
ส 5.2 ม.2/1 
ส 5.2 ม.2/2 

 

ภูมิศาสตร์ทวีป
แอฟริกา 

5 
10 
 

- ประเมินใบงาน 
- ทดสอบประจ า
หน่วย 
 
 
 

- แผนท่ี 
-หนังสือเรียน 
- รูปภาพ 
- เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ 
- จ๊ิกซอว์ 
- บัตรค า 

18-19 ส 5.1 ม.2/3 
ส 5.2 ม.2/4 

 

ภัยพิบัติทวีปยุโรป
และทวีแอฟริกา 

5 
5 

- ช้ินงาน 
- ทดสอบประจ า
หน่วย 
 

 

- แผนท่ี 
-หนังสือเรียน 
- รูปภาพ 
- เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ 
- วิดีโอ 
- ข่าว 

 
 คะแนนสอบปลายภาค.........30.......  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ส 5.1 ม.2/1 
ส 5.1 ม.2/2 
ส 5.1 ม.2/3 
ส 5.2 ม.2/1 
ส 5.2 ม.2/2 

- การอ่านและการแปล 
  ความหมายแผนท่ี 
- ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 
- ภูมิศาสตร์ทวีป
แอฟริกา 
- ภัยพิบัติทวีปยุโรปและ 
  ทวีแอฟริกา 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
50 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 2 
ข้อ 

 
 ชิ้นงาน โปสเตอร์ภัยพิบัติทวีปยุโรปหรือทวีแอฟริกา 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ส 5.1 ม.2/3 
ส 5.2 ม.2/1-4 

ประเมินชิ้นงาน โปสเตอร์ 1 งานเด่ียว 30 ตุลาคม 2563 

 



การวางแผนการวัดผลประเมินผล 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3                                     รหัสวิชา ว22201 
จ านวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์    60 ชั่วโมง/ภาคเรียน            จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1,2 
ครูผู้สอน นางสาวมยุรี  ค าแก้ว 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
 คะแนนก่อนกลางภาค  25  คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
1 - ปฐมนิเทศ/ขอบเขต/เนื้อหา - - ค า อ ธิ บ า ย

รายวิชา 

2-3 1-3 อะตอมและสมบัติของธาตุ 10 1.ใบงาน 
2.การท าแบบทดสอบ 
 

1.แ บ บ จ า ล อ ง
อะตอม 
2. ใบความรู้ 

4-9 4 - 8 อะตอมและสมบัติของธาตุ 15 1.ใบงาน 
2.แบบทดสอบ 

1.ใบความรู้ 
2.power point 

 
คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1-8 1. อะตอมและสมบัติของธาตุ 20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีท า/
เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 2 ข้อ 

 
คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-19 9-18 2. พันธะเคมี 25 1.ใบงาน 
2.แบบทดสอบ 

1.ใบความรู้ 
2.power point 

  
 
 
 



 คะแนนสอบปลายภาค  30   คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 9-18 2.พันธะเคมี 30 1.ใบงาน 
2.แบบทดสอบ 

             
 
         ชิ้นงาน รายงานแบบจ าลองอะตอม 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

อะตอมและสมบัติของธาตุ ตรวจโมเดล
แบบจ าลอง
อะตอม 

โมเดล 1  สัปดาห์ท่ี 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวางแผนการวัดผลประเมินผล 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์สร้างเสริม 3                                       รหัสวิชา ว 22205 
จ านวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน               จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ครูผู้สอน   นางสาวจิราพร หมอบอก 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
 คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแน

น 
รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1 - 1. ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ 

5 ใบงาน 
 

 
 
 

หนังสือ  
เว็บไซต์ 

3-5 1 - 3 2. สารละลาย 10 ใบงาน (5 คะแนน) 
สอบประจ าบท  

(5 คะแนน) 
6-9 4 – 18 3. แรงและการเคล่ือนท่ี 10 ใบงาน (5 คะแนน) 

สอบประจ าบท  
(5 คะแนน) 

 
 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 1-18 1- 2 20  - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีท า/
เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 2 ข้อ 

 
 คะแนนหลังกลางภาค 20 คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-19 19 – 35  3. ระบบร่างกายมนุษย ์ 25 ใบงาน (10 คะแนน) 
สอบประจ าบท  
(15 คะแนน) 

 
หนังสือ  
เว็บไซต์ 

 
 



 คะแนนสอบปลายภาค 30  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 19 – 35 3. ระบบร่างกายมนุษย ์ 30  - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก  
จ านวน 40 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีท า/
เติมค า/อื่นๆ)   
จ านวน 4 ข้อ 

           
 ชิ้นงาน 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ใบงานที่ 1 เร่ือง สารละลาย ตรวจช้ินงาน แบบฝึกหัด 1 - เมื่อจบบทเรียน 

ใบงานที่ 2 เร่ือง แรงและการ
เคลื่อนที ่

ตรวจช้ินงาน แบบฝึกหัด 1 - เมื่อจบบทเรียน 

ใบงานที่ 3 เร่ือง ระบบ
ร่างกายมนุษย์ 

ตรวจช้ินงาน แบบฝึกหัด 1 - เมื่อจบบทเรียน 

 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวางแผนการวัดผลประเมินผล 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชื่อรายวิชา science 3                                                       รหัสวิชา  sc 22101 
จ านวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน               จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ครูผู้สอน   ครูต่างชาติ  ( นางสาวจิราพร หมอบอก ) 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
 คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
1 ว. 2.1 1. ธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร์ 
5 ใบงาน 

 
 
 
 

หนังสือ  
เว็บไซต์ 

3-5 ว 2.1  ม. 2/4-6 2. สารละลาย 10 ใบงาน (5 คะแนน) 
สอบประจ าบท  

(5 คะแนน) 
6-9 ว 2.2 ม. 2/1-15 3. แรงและการเคล่ือนท่ี 10 ใบงาน (5 คะแนน) 

สอบประจ าบท  
(5 คะแนน) 

 
 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ว 2.1  ม. 2/4-6 
ว 2.1  ม. 2/1-15 

2-3 20  - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 2 ข้อ 

 
3.4 คะแนนหลังกลางภาค 20 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
11-19 ว 1.2 ม.2/1 – 

17 
4. ระบบร่างกายมนุษย ์ 25 ใบงาน/กิจกรรม  

(10 คะแนน) 
สอบประจ าบท  
(15 คะแนน) 

 
หนังสือ  
เว็บไซต์ 



 คะแนนสอบปลายภาค 30  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ว 1.2 ม.2/1 – 17 4. ระบบร่างกายมนุษย ์ 30  - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 2 ข้อ 

      
 ชิ้นงาน 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ใบงานที่ 1 เร่ือง สารละลาย ตรวจช้ินงาน แบบฝึกหัด 1 - เมื่อจบบทเรียน 

ใบงานที่ 2 เร่ือง แรงและการ
เคลื่อนที ่

ตรวจช้ินงาน แบบฝึกหัด 1 - เมื่อจบบทเรียน 

ใบงานที่ 3 เร่ือง ระบบ
ร่างกายมนุษย์ 

ตรวจช้ินงาน แบบฝึกหัด 1 - เมื่อจบบทเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวางแผนการวัดผลประเมินผล 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 3                                                    รหัสวิชา ว 22101 
จ านวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน               จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ครูผู้สอน   นางสาวจิราพร หมอบอก 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
 คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
1 ว. 2.1 1. ธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร์ 
5 ใบงาน 

 
 
 
 

หนังสือ  
เว็บไซต์ 

3-5 ว 2.1  ม. 2/4-6 2. สารละลาย 10 ใบงาน (5 คะแนน) 
สอบประจ าบท  

(5 คะแนน) 
6-9 ว 2.2 ม. 2/1-15 3. แรงและการเคล่ือนท่ี 10 ใบงาน (5 คะแนน) 

สอบประจ าบท  
(5 คะแนน) 

 
 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ว 2.1  ม. 2/4-6 
ว 2.1  ม. 2/1-15 

2-3 20  - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 2 ข้อ 

 
 คะแนนหลังกลางภาค 20 คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
11-19 ว 1.2 ม.2/1 – 17 4. ระบบร่างกายมนุษย ์ 25 ใบงาน/กิจกรรม  

(10 คะแนน) 
สอบประจ าบท  
(15 คะแนน) 

 
หนังสือ  
เว็บไซต์ 



 คะแนนสอบปลายภาค 30  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ว 1.2 ม.2/1 – 17 4. ระบบร่างกายมนุษย ์ 30  - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 2 ข้อ 

              
 ชิ้นงาน 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา 

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ใบงานท่ี 1 เรื่อง สารละลาย ตรวจช้ินงาน แบบฝึกหัด 1 - เมื่อจบบทเรียน 

ใบงานท่ี 2 เรื่อง แรงและการ
เคล่ือนท่ี 

ตรวจช้ินงาน แบบฝึกหัด 1 - เมื่อจบบทเรียน 

ใบงานท่ี 3 เรื่อง ระบบร่างกาย
มนุษย์ 

ตรวจช้ินงาน แบบฝึกหัด 1 - เมื่อจบบทเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวางแผนการวัดผลประเมินผล 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชื่อรายวิชา ออกแบบและเทคโนโลยี 2      รหัสวิชา ว22103 
จ านวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน    จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ครูผู้สอน  นางสาวเนตรทราย เทียมสัมฤทธิ์ 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1-4 ว 4.1 ม.2/1 1 10 - ใบงาน 

- แบบฝึกหัด 
- ช้ินงาน 

- PowerPoint 
- เว็บไซต์ 
- App Google 
- Quizizz 

5-9 ว 4.1 ม.2/2 
ว 4.1 ม.2/3 
ว 4.1 ม.2/4 

2 15 

 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
10 ว 4.1 ม.2/1 

ว 4.1 ม.2/2 - ม.2/4 
1 
2 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ท า/เติมค า/อื่นๆ) จ านวน 1 ข้อ 

 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
ประเมิน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-19 ว 4.1 ม.2/5 3-4 25 - ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
- ช้ินงาน 

- PowerPoint 
- เว็บไซต์ 
- App Google 
- Quizizz 

 
3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ว 4.1 ม.2/5 3 30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ท า/เติมค า/อื่นๆ) จ านวน 1 ข้อ 



 ชิ้นงาน  งานน าเสนอด้วย PowerPoint 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน 
หมายเหตุ 

ก าหนดเวลาส่ง
งาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ว 4.1 ม.2/1 – ม.2/5 ตรวจช้ินงานตาม
สภาพจริง 

 1  สัปดาห์สุดท้าย
ก่อนสอบปลาย
ภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวางแผนการวัดผลประเมินผล 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 3       รหัสวิชา ค22101 
จ านวนชั่วโมง   3  ช่ัวโมง/สัปดาห์    60ชั่วโมง/ภาคเรียน       จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ครูผู้สอน นางสาวรจนา   สืบสาม,   นายมานิตย์  รองเมือง,     

นางสาวณัฐกานต์  ม่ันยา,    นางสาวมยุรี  เวชประมูล,    
นางสาวสุนารี  พลีพูล,   นางสาวอรุณประไพ สว่างวงค์   

การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
 คะแนนก่อนกลางภาค   25  คะแนน 

 
 คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

9-10 ค 1.1 ม.2/1 
ค 1.2 ม.2/1 
ค1.2 ม.2/2 

- สมบัติของเลขยกก าลัง 
- พหุนาม 
- การแยกตัวประกอบของ 
พหุนามดีกรีสอง 
 
 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน  24  ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย  
(เช่น แสดงวิธีท า/เติมค า/อื่นๆ)   
จ านวน  2  ข้อ 

 

 
 
 
 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
1-8 ค 1.1  ม.2/1 

ค 1.2  ม.2/1 
ค 1.2  ม.2/2 

- สมบัติของ 
เลขยกก าลัง 

- พหุนาม 
- การแยกตัวประกอบของพหุ

นามดีกรีสอง 
 

5 
 

10 
10 

-แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

 

 



 คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 

 

 
 คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

19-20 ค 2.2 ม.2/1 
ค 2.2 ม.2/2 
ค 3.1 ม.2/1 

-การสร้างทางเรขาคณิต 
และการให้เหตุผล 
- เส้นขนาน 
- สถิติ 

 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก  

    จ านวน 24 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 

(เช่น แสดงวิธีท า/เติมค า/อื่นๆ)  
จ านวน  2  ข้อ 

 

 
 ชิ้นงานสรุปสูตรเก่ียวกับเส้นขนาน 

 
 
 
 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ 
คะแน

น 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
11-18 ค 2.2  ม.2/1 

ค 2.2  ม.2/2 
ค 3.1  ม.2/1 

-การสร้างทางเรขาคณิตและการ
ให้เหตุผล 
- เส้นขนาน 
- สถิติ 
 

5 
 
 

10 
10 

-แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

การแปลงทางเรขาคณิต -ความถูกต้อง 
-ความสวยงาม
และความคิด
สร้างสรรค์ 

งาน
กลุ่ม 

1   สัปดาห์ท่ี 15 



การวางแผนการวัดผลประเมินผล 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เข้มข้น 3       รหัสวิชา ค22203 
จ านวนชั่วโมง   3  ช่ัวโมง/สัปดาห์    60ชั่วโมง/ภาคเรียน       จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
 คะแนนก่อนกลางภาค   25   คะแนน 

 
คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

9-10 ข้อท่ี 1 
ข้อท่ี 2 
ข้อท่ี 3 
ข้อท่ี 4 
ข้อท่ี 5 

- สมบัติเลขยกก าลัง 
- พหุนามและเศษส่วน 
พหุนาม 
 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน20ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
วิธีท า/เติมค า/อื่นๆ)   
จ านวน2ข้อ 

 

 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
1-8 ข้อท่ี 1 

ข้อท่ี 2 
ข้อท่ี 3 

สมบัติเลขยกก าลัง 15 -แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

 

ข้อท่ี 4 
ข้อท่ี 5 

พหุนามและเศษส่วนพหุนาม 
 

10 
 

  



 คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 

 

 คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

19-20 ข้อท่ี 3 
ข้อท่ี 6 
ข้อท่ี 7 

 
 

- การประยุกต์เกี่ยวกับ
อัตราส่วนและร้อยละ 
- การประยุกต์เกี่ยวกับการ
แปลงทางเรขาคณิต 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน20ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
วิธีท า/เติมค า/อื่นๆ)   

จ านวน2ข้อ 
 

 ชิ้นงานศิลปะกับการแปลงทางเรขาคณิต 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 

11-18 ข้อท่ี 3 
ข้อท่ี 6 

 

การประยุกต์เกี่ยวกับ
อัตราส่วนและร้อยละ 

10 
 
 
 

-แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

 

 ข้อท่ี 7 
 

การประยุกต์เกี่ยวกับการ
แปลงทางเรขาคณิต 

15 -แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

การแปลงทางเรขาคณิต -ความถูกต้อง 
-ความสวยงาม
และความคิด
สร้างสรรค์ 

งาน
กลุ่ม  

1    สัปดาห์ท่ี 15 



การวางแผนการวัดผลประเมินผล 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์สร้างเสริม 3      รหัสวิชา ค22205 
จ านวนชั่วโมง   1  ชั่วโมง/สัปดาห์    20 ชั่วโมง/ภาคเรียน       จ านวน 0.5  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ครูผู้สอน     นางสาวมยุรี  เวชประมูล    นางสาวอรุณประไพ สว่างวงค์, 

นางสาวรจนา   สืบสาม  นางสาวณัฐกานต์  ม่ันยา,    
นางสาวสุนารี  พลีพูล    นายมานิตย์  รองเมือง     

การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
 คะแนนก่อนกลางภาค   25   คะแนน 

 
 คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

9-10 ข้อท่ี 1 
ข้อท่ี 2 
ข้อท่ี  3 

- สมบัติของเลขยกก าลัง 
- พหุนาม 
- การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสอง 
 
 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน  24  ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย  
(เช่น แสดงวิธีท า/เติมค า/
อื่นๆ)   
จ านวน  2  ข้อ 

 

 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
1-8 ข้อท่ี 1 

ข้อท่ี 2 
ข้อท่ี  3 

- สมบัติของ 
เลขยกก าลัง 

- พหุนาม 
- การแยกตัวประกอบของพหุ

นามดีกรีสอง   

5 
 

10 
10 

-แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

 

 



 คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 

 

 คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

19-20 ข้อท่ี 4 
ข้อท่ี 5 
ข้อท่ี 6 

 

-การสร้างทางเรขาคณิต 
และการให้เหตุผล 
- เส้นขนาน 
- สถิติ 

 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

    จ านวน 24 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 

(เช่น แสดงวิธีท า/เติมค า/
อื่นๆ)  จ านวน  2  ข้อ 

 

 
          ชิ้นงานสรุปสูตรเก่ียวกับเส้นขนาน 

 
 
 
 
 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
11-18 ข้อท่ี 4 

ข้อท่ี 5 
ข้อท่ี 6 

 

-การสร้างทางเรขาคณิตและ
การให้เหตุผล 
- เส้นขนาน 
- สถิติ 
 

5 
 

10 
10 

- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 

 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

การแปลงทางเรขาคณิต -ความถูกต้อง 
-ความสวยงาม
และความคิด
สร้างสรรค์ 

งานกลุ่ม 1   สัปดาห์ท่ี 15 



การวางแผนการวัดผลประเมินผล 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชื่อรายวิชา  การงาน  2                                                     รหัสวิชา   ง22101 
จ านวนชั่วโมง  2  ชั่วโมง/สัปดาห์   40   ชั่วโมง/ภาคเรียน            จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพ                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
ครูผู้สอน      นายอภิสิทธิ์  ภูระวงษ์     
  นางณัฐรมจ์วดี  ศิริโวหาร 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
 คะแนนก่อนกลางภาค   30   คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-9  ง1.1  ม.2/1 
 ม.2/2  
ม.2/3 

1. งานบ้าน 

2. อาหารและ
โภชนาการ 
3. งานเกษตร 
 

30 -  ทดสอบจากการ
ปฏิบัติงานจริง(แปลง
ปลูกพืช20คะแนน) 
-  ท าแบบทดสอบ

(10คะแนน) 

- หนังสือเรียน 
- แปลงสาธิต 
- แบบทดสอบ 
- เว็บไซด์ต่างๆ 
- อุปกรณ์จริง 

 คะแนนสอบกลางภาค   20  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10  ง1.1  ม.2/1  
ม.2/2  
ม.2/3 

1. งานบ้าน 

2. อาหารและโภชนาการ 
3. งานเกษตร 
 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 5 ข้อ 

  
 คะแนนหลังกลางภาค   30  คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-19  ง1.1  ม.2/1  
ม.2/2  
ม.2/3 

4. งานประดิษฐ์ 

5. งานธุรกิจ 
6. งานอาชีพ 
 

30 -  ทดสอบจากการ
ปฏิบัติงานจริง(ประดิษฐ์ 
10 คะแนน,งานช่าง 10 

คะแนน) 
-  ท าแบบทดสอบ(10 

คะแนน) 

- หนังสือเรียน 
- แบบทดสอบ 
- เว็บไซด์ต่างๆ 
- อุปกรณ์จริง 



 คะแนนสอบปลายภาค   20  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ง1.1 ม.2/1  
ม.2/2  
ม.2/3 

4. งานประดิษฐ์ 

5. งานธุรกิจ 
6. งานอาชีพ 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน  5 ข้อ 
 

              
          ชิ้นงาน  ผลผลิตจากแปลงสาธิตและ งานประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 

 
ก าหนดเวลาส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

         1. การปลูกพืชท่ัวไป 
 

ตรวจแปลงสาธิต แปลงปลูก
พืช 

1 งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 5-8 

2. งานประดิษฐ์ 

 
 

ตรวจช้ินงาน ประดิษฐ์
งานช่าง 

1 งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 14-17  

                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวางแผนการวัดผลประเมินผล 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชื่อรายวิชา  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้                            รหัสวิชา I20201 
จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                      จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
ครูผู้สอน   นางชัชมน ลีละอ าไพกุล    นางสาวเขมจิรา ภาเจริญสิริ    

นางสาวประกายดาว จันทรา นางสาวอัญชลี สารนา 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
 คะแนนก่อนกลางภาค  30 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1-7 ข้อ 1-5,9 1. เริ่มต้นจากความ

สงสัย 
2. ก้าวไปสู่การค้นหา 
3. แสวงหาความรู้
ควบคู่การบันทึก 

30 - แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 
-แบบฝึกหัด 
(10 คะแนน) 
-โครงร่างการศึกษา
ค้นคว้า(10 คะแนน) 

  

- ใบความรู้ 
- ตัวอย่างหัวข้อ
การศึกษาค้นคว้า  
- ตัวอย่างการ
เขียนสมมติฐาน 
- เว็บไซด์ต่างๆ 
 

 

 คะแนนสอบกลางภาค  20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
8 ข้อ 1-5,9 1. เริ่มต้นจากความสงสัย 

2. ก้าวไปสู่การค้นหา 
3. แสวงหาความรู้ควบคู่
การบันทึก 
 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 2-5 
ข้อ 

 

 คะแนนหลังกลางภาค  30 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
9-19 ข้อ 6-8,9 4. การจัดหมวดหมู่และ  

    สรุปข้อค้นพบ 
5. เรียนรู้การจัดการ  
   ปัญหา เพื่อพัฒนาการ 
   น าเสนอ 
 

30 - แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 
-แบบฝึกหัด 
(10 คะแนน) 
-รายงานการศึกษา
ค้นคว้าบทท่ี 1-3  
(10 คะแนน) 

- ใบความรู้ 
- เว็บไซด์ต่างๆ 
- ตัวอย่าง
โครงงาน  5 บท 

 



 คะแนนสอบปลายภาค  20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 ข้อ 6-8,9 4. การจัดหมวดหมู่และ  

    สรุปข้อค้นพบ 
5. เรียนรู้การจัดการ  
   ปัญหา เพื่อพัฒนาการ 
   น าเสนอ 
 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 2-5 
ข้อ 

      
          ชิ้นงาน  โครงร่างการการศึกษาค้นคว้า,รายงานการศึกษาค้นคว้าบทที่ 1-3  
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

1. เริ่มต้นจากความสงสัย 
2. ก้าวไปสู่การค้นหา 
3. แสวงหาความรู้ควบคู่การ   
   บันทึก 

คะแนนจาก
ช้ินงาน 

โครงร่าง
การศึกษา
ค้นคว้า 

1 งานกลุ่ม เมื่อเรียนจบสัปดาห์ 
ท่ี 6 (หรือเรียนจบ
ผลการเรียนรู้ข้อ 1-
5) 

4. การจัดหมวดหมู่และสรุป 
   ข้อค้นพบ 
5. เรียนรู้การจัดการปัญหา เพื่อ   
    พัฒนาการน าเสนอ 

คะแนนจาก
ช้ินงาน 

รายงาน
การศึกษา
ค้นคว้า
บทท่ี 1-3 

1 งานกลุ่ม เมื่อเรียนจบสัปดาห์
ท่ี 16 (หรือเรียนจบ
ผลการเรียนรู้ข้อ 6-
9) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวางแผนการวัดผลประเมินผล 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชื่อรายวิชา   อาชีพ  2 (การปลูกพืช)                                    รหัสวิชา ง22201 
จ านวนชั่วโมง  2  ชั่วโมง/สัปดาห์   40  ชั่วโมง/ภาคเรียน                  จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพ                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2          
ครูผู้สอน    นายอภิสิทธิ์  ภูระวงษ์   
  นางณัฐรมจ์วดี  ศิริโวหาร 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
 คะแนนก่อนกลางภาค   30  คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
1-9 ข้อ  1-8 1. ความส าคัญของการเกษตร 

2. ดินและน้ า 
3.ปุ๋ย 
4. เครื่องและอุปกรณ์ในการ
ปลูกพืช 
 

30 -  ทดสอบจากการ
ปฏิบัติงานจริง(แปลง
ปลูกพืช 20 คะแนน) 
-  ท าแบบทดสอบ(10 

คะแนน) 
 

- หนังสือเรียน 
- แปลงสาธิต 
- แบบทดสอบ 
- เว็บไซด์ต่างๆ 
- อุปกรณ์จริง 

 
คะแนนสอบกลางภาค   20  คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ข้อ  1-8 1. ความส าคัญของการเกษตร 

2. ดินและน้ า 
3.ปุ๋ย 
4. เครื่องและอุปกรณ์ในการ
ปลูกพืช 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คะแนนหลังกลางภาค  30  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-19 ข้อ  9-15 5. การเกษตรทฤษฎีใหม่ 
6. การคัดเลือกและการ
ขยายพันธุ์พืช 
7. วิธีการปลูกพืช 
 

30 -  ทดสอบจากการ
ปฏิบัติงานจริง(ไม้

กระถาง 20 คะแนน) 
-  ท าแบบทดสอบ(10 

คะแนน) 

- หนังสือเรียน 
- แบบทดสอบ 
- เว็บไซด์ต่างๆ 
- อุปกรณ์จริง 

  

 คะแนนสอบปลายภาค  20  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ข้อ  9-15 5. การเกษตรทฤษฎีใหม่ 
6. การคัดเลือกและการ
ขยายพันธุ์พืช 
7. วิธีการปลูกพืช 
 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น 
แสดงวิธีท า/เติมค า/อื่นๆ)  
จ านวน  5 ข้อ 

           
          ชิ้นงาน  ผลผลิตจากแปลงสาธิตและ การขยายพันธุ ์
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

1. การปลูกพืชท่ัวไป 
 

ตรวจผลงานจาก
แปลงสาธิต 

แปลง
ปลูกพืช 

1 งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 5-8 

2. การขยายพันธุ์ 
 
 

ตรวจผลงานจาก
การขยายพันธุ์ 

ไม้
กระถาง 

1 งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 14-17  

 
 
 
 
 
 



การวางแผนการวัดผลประเมินผล 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชื่อรายวิชา  การสื่อสารและการน าเสนอ                     รหัสวิชา I20202 
จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ครูผู้สอน  นางชัชมน ลีละอ าไพกุล    นางสาวเขมจิรา ภาเจริญสิริ    

นางสาวประกายดาว จันทรา นางสาวอัญชลี สารนา 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
คะแนนก่อนกลางภาค  30 คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-7 ข้อ 1-2,6 1.เรียงร้อยถ้อยค า 
3.คุณค่าของงาน 

30 - แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 
- แบบฝึกหัด 
(10 คะแนน) 
- โครงร่างของโครงงาน 
(10 คะแนน) 

- ใบความรู้ 
- ตัวอย่างหัวข้อการ
เขียนโครงร่าง 
- ตัวอย่างการเขียน
รายงาน 
- เว็บไซด์ต่างๆ 

 

 คะแนนสอบกลางภาค  20 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

8 ข้อ 1-2,6 1.เรียงร้อยถ้อยค า 
3.คุณค่าของงาน 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีท า/เติมค า/
อื่นๆ)  จ านวน 2-5 ข้อ 

 

 คะแนนหลังกลางภาค  30 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

9-19 ข้อ 3-5,6 2.เล่าสู่กันฟัง 
3.คุณค่าของงาน 

30 - แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 
- แบบฝึกหัด 
(10 คะแนน) 
- รายงานโครงงาน  
5 บท (10 คะแนน) 

 

- ใบความรู้ 
- วิธีการน าเสนอ
ข้อมูล 
- ตัวอย่างโครงงาน    
  5 บท 
- เว็บไซด์ต่าง ๆ 

 

 



 คะแนนสอบปลายภาค  20 คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 ข้อ 3-5,6 2.เล่าสู่กันฟัง 

3.คุณค่าของงาน 
20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีท า/เติม

ค า/อื่นๆ)  จ านวน 2-5 ข้อ 
          
         ชิ้นงาน  โครงร่างการเขียนโครงงาน,รายงานโครงงาน 5 บท 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

1.เรียงร้อยถ้อยค า 
3.คุณค่าของงาน 

คะแนนจาก
ช้ินงาน 

โครงร่างของ
โครงงาน 

1 งานกลุ่ม เมื่อเรียนจบสัปดาห์ท่ี 6 
(หรือเรียนจบผลการ
เรียนรู้ข้อ 1-2) 

2.เล่าสู่กันฟัง 
3.คุณค่าของงาน 

คะแนนจาก
ช้ินงาน 

รายงาน
โครงงาน 5 
บท 

1 งานกลุ่ม เมื่อเรียนจบสัปดาห์ท่ี 
16 (หรือเรียนจบผล
การเรียนรู้ข้อ 1-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวางแผนการวัดผลประเมินผล 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชื่อรายวิชา  อาชีพ 2 (งานสาน)                                                  รหัสวิชา ง 22201 
จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                         จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ครูผู้สอน นางสาวช่อทิพย์  ขุนพิลึก 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
 คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-9 ข้อ 1-2,3 1.ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ
งานประดิษฐ์สู่อาชีพ 
2. พื้นฐานงานสาน 
3. พัดส่ือรัก 
 

30 - แบบทดสอบ
(10คะแนน) 
- สานกระดาษ
(10คะแนน) 
- สานพัด
(10คะแนน) 

- บัตรรูปภาพ  
- Power point 
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ
งานประดิษฐ์สู่อาชีพ- 
ตัวอย่างการวาง
แผนการจัดองค์กร 
- Power pointการ
สานลายพื้นฐาน 
ลายพื้นฐาน 
-คลิปวีดิโอการสานพัด 

 
 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ข้อ 1-2,3 1.ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ
งานประดิษฐ์สู่อาชีพ 
2. พื้นฐานงานสาน 
3. พัดส่ือรัก 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีท า/
เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 3 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 



คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-19 ข้อ 3-5 4. ตะกร้าจากเส้น
พลาสติก 
5. อาชีพเสริมจากงาน
สาน 

30 - สานตะกร้า(20 
คะแนน) 
- ใบงาน
(10คะแนน) 

- เว็บไซด์ต่างๆ 
- Power point 
การอ านวยการ
และประสานงาน 
- Power point 
การประยุกต์การ
จัดการในงาน
อาชีพ 
 

 
 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ข้อ 3-5 4. ตะกร้าจากเส้น
พลาสติก 
5. อาชีพเสริมจากงาน
สาน 

20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน  3 ข้อ 

              
          ชิ้นงาน 1. การสานลายพื้นฐานสู่พัดสือ่รัก  3. ตะกร้าจากเส้นพลาสติก 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่ง

งาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ข้อท่ี 1-3 ตรวจงานสาน
ลายพื้นฐาน 

- งานสาน
(กระดาษ-
เส้นพลาสติก) 

2 งานเด่ียว เมื่อเรียนจบ
สัปดาห์ท่ี สัปดาห์ท่ี 
10(หรือเรียนจบผล
การเรียนรู้ข้อ 1-3) 

ข้อท่ี 3-5 -ตรวจช้ินงาน
ตะกร้าสาน
จากเส้น
พลาสติก 

ตะกร้าสานจาก
เส้นพลาสติก 

1 งานเด่ียว เมื่อเรียนจบ
สัปดาห์ท่ี 20 (หรือ
เรียนจบผลการ
เรียนรู้ข้อ 3-5) 

 



การวางแผนการวัดผลประเมินผล 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชื่อรายวิชา  ศิลปะ3 (ดนตรี)       รหัสวิชา ศ22101  
จ านวนชั่วโมง   1  ชั่วโมง/สัปดาห์      20  ชั่วโมง/ภาคเรียน             จ านวน 0.5  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
ครูผู้สอน   นายศรัณย์   บุญสนธ ิ
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม   50   คะแนน 
 คะแนนก่อนกลางภาค  15  คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
1-4 ศ 2.1 ม.2/1 

ศ 2.2 ม.2/1 ม.2/2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1
ดนตรีกับสังคมและ
วัฒนธรรม 

5 การน าเสนอผลงาน 
 

PowerPoint 

5-10 ศ 2.1 ม.2/2 ม.2/3 
 ม.2/5  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ
ดนตรี 

10 การปฏิบัติ 
 

PowerPoint, 
Sibelius 7.5 

 
 คะแนนสอบกลางภาค  10  คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

 ศ 2.1 ม.2/1 
ศ 2.2 ม.2/1 ม.2/2 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1ดนตรี
กับสังคมและวัฒนธรรม 

10 

- แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน  
10 ข้อ 5 คะแนน 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น 
แสดงวิธีท า/เติมค า/อื่นๆ)  
จ านวน  5 ข้อ  5  คะแนน 

ศ 2.1 ม.2/2 ม.2/3 
 ม.2/5 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับดนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คะแนนหลังกลางภาค  15  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-16 ศ2.1 ม.2/4 ม.
2/6  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
ทักษะดนตรี 10 การปฏิบัติ Sibelius 7.5 

17-20 ศ2.1 ม.2/7 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
ดนตรีกับอาชีพทางด้าน
ดนตรี 

5 ใบงาน PowerPoint 

 
 คะแนนสอบปลายภาค  10  คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

 ศ2.1 ม.2/4 ม.2/6 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ทักษะ
ดนตรี 

10 

- แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน  
10 ข้อ 5 คะแนน 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
วิธีท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน  5 
ข้อ  5  คะแนน 

 ศ2.1 ม.2/7 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ดนตรี
กับอาชีพทางด้านดนตรี 

 
         ชิ้นงาน  การบันทึกวีดีโอน าเสนอ เร่ือง การปฏิบัติดนตรีรวมวง   
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1ดนตรีกับ
สังคมและวัฒนธรรม 

การน าเสนอ
ผลงาน 

PowerPoint 1 กลุ่ม  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ความรู้
ท่ัวไปเกี่ยวกับดนตรี 

การปฏิบัติ การปฏิบัติ 1   

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ทักษะ
ดนตรี 

การปฏิบัติ
ดนตรีรวมวง 

การปฏิบัติ 1 กลุ่ม  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ดนตรี
กับอาชีพทางด้านดนตรี 

ใบงาน 
การน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

1   

 
 

 



การวางแผนการวัดผลประเมินผล 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชื่อรายวิชา  ศิลปะ3         รหัสวิชา ศ22101  
จ านวนชั่วโมง   2  ชั่วโมง/สัปดาห์      40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน             จ านวน 1  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
ครูผู้สอน   นางสาวพรพรรณ  ปิติภัทรภิญโญ 
  นายศรัณย์  บุญสนธ ิ
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
 คะแนนก่อนกลางภาค  30  คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 ศ 3.1 ม.2/1 
ศ 3.1 ม.2/3 
ศ 3.1 ม.2/5 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ
นาฏศิลป์ 

5 สอบเก็บคะแนน 
- ห้อง 502 
 

 ศ 3.1 ม.2/2 
ศ 3.1 ม.2/4 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
การแสดงนาฏศิลป์ไทย
มาตรฐาน 10 สอบปฏิบัติ 

- Powerpoint 
- ห้อง 502 
- CD เพลง 
- โปสเตอร์ร าวง
มาตรฐาน 

 ศ 2.1 ม.2/1 
ศ 2.2 ม.2/1  
ศ 2.2 ม.2/2 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
ดนตรีกับสังคมและ
วัฒนธรรม 

5 การน าเสนอผลงาน 
 

PowerPoint 

 ศ 2.1 ม.2/2  
ศ 2.1 ม.2/3 
ศ 2.1 ม.2/5  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ
ดนตรี 10 การปฏิบัติ 

PowerPoint, 
Sibelius 7.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

 ศ 3.1 ม.2/1 
ศ 3.1 ม.2/3 
ศ 3.1 ม.2/5 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์ 

20 
 

- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน  30 ข้อ 30 
คะแนน 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน  1 ข้อ  
10  คะแนน 

ศ 3.1 ม.2/2 
ศ 3.1 ม.2/4 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
การแสดงนาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน 

ศ 2.1 ม.2/1 
ศ 2.2 ม.2/1  
ศ 2.2 ม.2/2 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
ดนตรีกับสังคมและฒนธรรม 

ศ 2.1 ม.2/2  
ศ 2.1 ม.2/3 
ศ 2.1 ม.2/5  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับดนตรี 

 
 คะแนนหลังกลางภาค  30  คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 ศ 3.2 ม.2/1 
ศ 3.2 ม.2/2 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 
นาฏศิลป์พื้นเมือง 
 15 

- ช้ินงาน Pop-Up 
นาฏศิลป์พื้นเมือง 

(10 คะแนน) 
- สอบเก็บคะแนน 

(5 คะแนน) 

- Powerpoint 
- ห้อง 502 
- CD เพลง 
- โปสเตอร์
นาฏศิลป์พื้นเมือง 

 ศ 2.1 ม.2/4  
ศ 2.1 ม.2/6  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 
ทักษะดนตรี 

10 การปฏิบัติ Sibelius 7.5 

 ศ 2.1 ม.2/7 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7  
ดนตรีกับอาชีพทางด้านดนตรี 

5 ใบงาน PowerPoint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คะแนนสอบปลายภาค  20  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

 ศ 3.2 ม.2/1 
ศ 3.2 ม.2/2 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 
นาฏศิลป์พื้นเมือง 

20 

- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ 10  คะแนน 

-  แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง 
   วิธีท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน  
   2  ข้อ  10  คะแนน 

ศ 2.1 ม.2/4  
ศ 2.1 ม.2/6  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6  
ทักษะดนตรี 

ศ 2.1 ม.2/7 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7  
ดนตรีกับอาชีพ
ทางด้านดนตรี 

 
 
          ชิ้นงาน  Pop-Up นาฏศิลป์พืน้เมือง ( 15 คะแนน) 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 
นาฏศิลป์พื้นเมือง 
 

นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 
6 คน สร้างสรรค์และ
ออกแบบ  
Pop-up นาฏศิลป์
พื้นเมือง 

 1  ก่อนสอบ
ปลายภาค
เรียนท่ี 
1/2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
ประมวลรายวิชา /โูรงการจัาการเรียนรูโ ( Course Syllabus) 

ชื่อรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา      รหัสวิชา  พ22101 
จ านวนชั่วโมง  2  ชั่วโมง/สัปาาหส  40  ชั่วโมง/นาูเรียน     จ านวน  1 . 0  หนกวยกิจ  
กลุกมสาระการเรียนรูโสุขศึกษาและพลศึกษา     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2 
ูรูผูโสอน   นายวิชาญ  บรรจงศิลป์   
  นายกุณฑณ  เาชาี  
  นายสุประสิทธิ์  อิ่มูง 
การวัาผลประเมินผลการเรียนรูโ ูะแนนเต็ม  100  ูะแนน  
ูะแนนกกอนกลางนาู  30  ูะแนน 

สัปาาหส
ท่ี 

ขอบขกายสาระการเรียนรูโในการประเมินผลกกอนกลางนาู 

ตัวชี้วัา หนกวยการเรียนรูโ ูะแนน 
รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ /แหลกงเรียนรูโ  

 พ1.1 
ม2/1,2 

 
พ3.1 

ม2/1,3 
 

พ3.2 
ม2/1, 2   

พัฒนาการในวัยรุน่ 
 
 

นันทนาการและการเคล่ือนไหว
(กระะร่)  

 
กรฬาไทย 

(กระะร่)  

10 
 
 
5 
 
 

15 

ใะงานทร่ 1 
ใะงานทร่ 2 

 
ทักษะด้านกรฬา 

 
 

ทักษะด้านกรฬา 

PowerPoint 
หนังสือ 

 
อุปกรณ์กรฬา 

 
 

อุปกรณ์กรฬา 
 

 
 ูะแนนสอบกลางนาู 20 ูะแนน 
สัปาาหสที่ ขอบขกายสาระการเรียนรูโในการประเมินผลสอบกลางนาู 

ตัวชี้วัา หนกวยการเรียนรูโ ูะแนน รูปแบบขโอสอบ 
 พ1.1 

ม2/1,2 
 

พ3.1 
ม2/1,3 
พ3.2 

ม2/1, 2   

พัฒนาการในวัยรุน่ 
 
 

นันทนาการและการเคล่ือนไหว
(กระะร่)  

กรฬาไทย 
(กระะร่)  

15 
 
 
2 
 
 
3 

-แะะทดสอะปรนัยทนบด
เลือกือะ 4ืัวเลือก ลืานวน 30 

อ้อ 
-แะะทดสอะอัืนัย(เท่น แสดงวบชร

ทลา/เ บืมคลา/อื่นอ )ลืานวน 10 อ้อ  



 ูะแนนหลังกลางนาู 30 ูะแนน 

สัปาาหส
ท่ี 

ขอบขกายสาระการเรียนรูโในการประเมินผลกกอนกลางนาู 

ตัวชี้วัา หนกวยการเรียนรูโ ูะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ /แหลกงเรียนรูโ  
 พ .2 1 

ม2/1,2,3,4 
 

พ3. 1ม2 /2 
พ3. 2ม2 /3,4, 5  

 
พ .4 1 
ม2/1 

 
ม2/ 7  

วัยรุ่นกัะเรื่องเพศ 
 

 
กรฬาไทย 

(กระะร่)  
 
 

เลือกใท้ะรบการทางสุอภาพ 
 

สมรรถภาพทางกาย 

10 
 
 

10 
 
 
 
5 
 
5 

ใะงานทร่ 1-6 
 
 

ทักษะด้านกรฬา 

 
 

ใะงานทร่ 7 
 

ทดสอะสมรรถภาพ
ทางกาย 

PowerPoint 
หนังสือ 

 
อุปกรณ์กรฬา 

 
 

PowerPoint 
หนังสือ 

 
อุปกรณ์กรฬา 

 

 
ูะแนนสอบปลายนาู 20 ูะแนน 
สัปาาหสที่ ขอบขกายสาระการเรียนรูโในการประเมินผลสอบกลางนาู 

ตัวชี้วัา หนกวยการเรียนรูโ ูะแนน รูปแบบขโอสอบ 
 พ .2 1 

ม2/1,2,3,4 
 

พ3. 1ม2 /2 
พ3. 2ม2 /3,4,5 

 
พ4. 1ม2 / 1   

วัยรุ่นกัะเรื่องเพศ 
 
 

กรฬาไทย 
(กระะร่)  

 
เลือกใท้ะรบการทาง

สุอภาพ 

15 
 
 
2 
 
 
3 

-แะะทดสอะปรนัยทนบด
เลือกือะ 4ืัวเลือก ลืานวน 30 

อ้อ 
-แะะทดสอะอัืนัย(เท่น แสดงวบชร

ทลา/เ บืมคลา/อื่นอ )ลืานวน 10 อ้อ  

 
 
 
 

 



ชิ้นงาน  ประวัติูวามเป็นมาของกีฬากระบี่กระบอง 

หนกวยการเรียนรูโหรือสาระ
การเรียนรูโ /ตัวชี้วัา หรือผล

การเรียนรูโบ ูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
ูะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

ก าหนาเวลา
สกงงาน 

ลักษณะ
ประเนท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

กรฬาไทย ทักษะ กฏ ก บืกา 
มารยาท การเคล่ือนไหว การ

ออกกลาลังกาย 

รายงานประวัืบ
ความเป็นมา 

ทักษะ กฏ ก บืกา 
มารยาท การ
เคล่ือนไหว  

เอกสารรายงาน 1 ทบิน  - สัปดาห์ทร่ 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวางแผนการวัดผลประเมินผล 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ          รหัสวิชา  อ 22101 
จ านวนชั่วโมง  3   ชั่วโมง/สัปดาห์  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน              จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ครูผู้สอน  นางสาวภัทราภรณ์ ศรีสุธรรม 
  นางสาวชุติมา แสนค า 
  นายชัชพิสิฐศ์ สิงหเสน ี     
การวัาผลประเมินผลการเรียนรูโ ูะแนนเต็ม   100   ูะแนน 
 คะแนนก่อนกลางภาค  25  คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

1-9 ต 1.1 ม.2/2, ม.2/4 
ต 1.2 ม.2/1, ม.2/4  
ต 1.3 ม.2/1 
ต 2.1 ม.2/1, ม.2/2 
ต 3.1 ม.2/1 
ต 4.1 ม.2/1 
ต 4.2 ม.2/1, ม.2/2 

Unit 1: First 
Day at School 
Unit 2: Where 
Are You Going?  
 
Unit 3: What 
Do You Like to 
Do? 

8 
 
8 
 
 
 
9 

- การพูดแนะน าตนเอง
กับเพื่อนในช้ันเรียน/ 
แบบทดสอบ 
- การฟังบทสนทนา
และตอบค าถาม/ 
แบบทดสอบ 
- ท าแบบฝึกหัด/ 
แบบทดสอบ 

- หนังสือ New 
World 2 
- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
- CD/เครื่องเล่น    
  CD 
- Internet 

 
คะแนนสอบกลางภาค   20  คะแนน 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

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

สอบกลางภาค  
เนื้อหา Unit 

1 - 3 

 
20 

- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 10 ข้อ 

 
 



 คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 

  

 คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 
สัปดาห์

ท่ี 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
20 ต 1.1 ม.2/2 - 4 

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

สอบปลายภาค 
เนื้อหา Unit 4 - 6 

30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
50 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
วิธีท า/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 
10 ข้อ 

          ชิ้นงาน     1. การน าเสนอบทสนทนาแสดงบทบาทสมมติ          
   2. การเขียนบรรยายหัวข้อ อาชีพที่ฉันอยากเป็นในอนาคต     

                       3. เขียน email ถึงเพื่อนเก่ียวกับกิจกรรมที่ก าหนด   
หน่วยการเรียนรู้ 

หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
ก าหนดเวลา

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

Unit 1 First Day at 
School 
 
Unit 4 What Do You 
Want to Be?  
Unit 6 Day after Day 

การพูด ความมั่นใจในการ
น าเสนอบทสนทนา และ
ความถูกต้องในการใช้ภาษา 
การเขียน การให้ข้อมูล เหตุผล 
และความถูกต้องของไวยากรณ์ 
การเขียน การให้ข้อมูล เหตุผล 
และความถูกต้องของ
ไวยากรณ์
  

งานเด่ียว 
 
 
งานเด่ียว 
 
งานเด่ียว 
 

1 
 
 
1 
 
1 

5 คะแนน 
 
 
5 คะแนน 
 
5 คะแนน 

ก่อนกลางภาค 
 
 
ก่อนปลาย
ภาค 
 
ก่อนปลาย
ภาค 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-19 ต 1.1 ม.2/2, ม.2/4  
ต 1.2 ม.2/3 - ม.2/5 
ต 1.3 ม.2/2, ม.2/3 
ต 2.1 ม.2/1 
ต 3.1 ม.2/1 
ต 4.1 ม.2/1 
ต 4.2 ม.2/1,ม.2/2 

Unit 4: What Do 
You Want to Be? 
Unit 5: What Is 
There for Lunch? 
 
Unit 6: Day after 
Day 

 

8 
 
8 
 
 
9 

 แบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 
 

แบบทดสอบ 

- หนังสือ New 
World 2 
- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- CD/เครื่องเล่น    
  CD 

- Internet 



การวางแผนการวัดผลประเมินผล 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชื่อรายวิชา ภาษาจีนพื้นฐาน 1      รหัสวิชา  จ 22201 
จ านวนชั่วโมง 1    ชั่วโมง/สัปดาห์     20    ชั่วโมง/ภาคเรียน      จ านวน   0.5  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2 
ครูผู้สอน ครูสาธวินี  พลเสน  ,   
  ครูทนงศักด์ิ  วีรบุญชัยวัฒน์ 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
 คะแนนก่อนกลางภาค   25   คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1-3 ต 1.2 ม 2/2  1.  การทักทาย 
Greeting 

10 แบบทดสอบ 
 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน 

4-5 ต 1.2 ม 2/1,  
ต 2.1 ม 2/1   

2.  คุณสบายดีไหม  
How are you? 

5 แบบทดสอบ 
 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน 

6-7 ต 1.3 ม 2/2  
 

3.  ขอบคุณ  ขอโทษ 
Thanks / Sorry / 
You're welcome 

5 แบบทดสอบ 
 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน 

8-9 ต 1.1 ม 2/3 4.  ตัวเลข 1-10 
 Numbers 1-10 

5 แบบทดสอบ 
 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน 

 
 คะแนนสอบกลางภาค   20   คะแนน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

10 ต 1.1 ม 2/3, ต 
1.2 ม 2/1, ต1.2 
ม 2/2, ต 1.2 ม 
2/4, ต 1.3 ม 2/2 

Unit 1 - 4 20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แปล
ค าศัพท์/เติมค า/อื่นๆ)  จ านวน 10 
ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 



 คะแนนหลังกลางภาค  25  คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ

ประเมิน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11-13 ต 1.1 ม 2/3 5. ค า ส ร ร พ น า ม  
Pronoun 

5 แบบทดสอบ 
 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน 

14-15 ต 1.2 ม 2/2 6. ครอบครัว Family 5 แบบทดสอบ 
 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน 

16-17 ต 1.2 ม 2/2 7. นี่คืออะไร What is 
this? 

10 แบบทดสอบ 
 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน 

18-19 ต 1.3 ม 3/1 8.  เขาคือใคร Who is 
he? 

5 แบบทดสอบ 
 

บทเรียนออนไลน์ / 
เอกสารประกอบการเรียน 

  
 คะแนนสอบปลายภาค   30   คะแนน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

20 ต 1.1 ม 2/3,  
ต 1.2 ม 2/2 

Unit 5 - 8 30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แปลค าศัพท์/เติมค า/
อื่นๆ)  จ านวน 10 ข้อ 

           
 
          ชิ้นงาน   

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ 

 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
หมาย
เหตุ 

 
ก าหนดเวลาส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

- - - - - - 

 
                                                                       
 
 
 
 
 

 



การวางแผนการวัดผลประเมินผล 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3                 รหัสวิชา  อ 22201 
จ านวนชั่วโมง  1   ชั่วโมง/สัปดาห์  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ครูผู้สอน  Miss LenLen Gasipe 

    
Units Topics Content Vocabulary  Objectives 
    1 -
2  

Feelings  Types of feelings and 
emotions  
 
Presentation of the 
vocabularies  

 Sad  
 Lonely 
 Happy 
 Mad/ Angry 
 Excited  
 Sleepy 
 sick 

 At the end of the lesson the students will 
be able to  

1. Describe their feelings and 
emotions. 

2. Differentiate the different types of 
feelings and emotions. 

3. Practice the conversation. 
 

3- 4 Jobs   Different types of job. 
( Who am I)  
(speaking task)   
Presentation of the 
vocabularies. 

 Doctor 
 Dentist  
 Nurse 
 Engineer 
 Architect 
 Teacher   

 At the end of the lesson the students will 
be able to  

1. Understand and enumerate the 
different types of job in our 
society. 

2. Describe various job roles and 
functions. 

3. Practice the conversation  
5-6  Places in town.  Discuss about the 

places in town, city or 
village.  

 Where are you going?  
 “ I’m going to”  
 “ over here”  
 Presentation of the 

vocabularies. 
 ( speaking task with 

partner)  

 Town  
 City  
 Village  
 Landmark  
 Bank, bakery, 

bus station 
 Café , airport  

 
 

 At the end of the lesson the students will 
be able to  

1. Familiarize places in your town. 
2. Talking about places in your town 

using the structures "Where are 
you going?" and "I'm going to~" 

3. Practice the conversation. 

7-8 Giving Direction  Road sign, street names, 
numbers and directions ( 
left, right, forward and 
backward)  

 Roundabout  
 Sidewalk  
 Go past  
 Go straight  
 Turn left/ right  

 At the end of the lesson the students will 
be able to  
1.  Learn on how to give and follow the 

directions. 
2. Saying action verbs and directions: left, 

right, forward, back 
3. Practice the conversation. 

9   Review  ================== ============  
10-11 Midterm Midterm exam  =============  
12-13  Describing 

people  
 "What does s/he look like?", 
"Tell me all about him/her", 
"She/she is/has". 

 Tall, short 
 long hair 

shorthair 
 brown  hair  

 At the end of the lesson the students will 
be able to  
1. Describe people using adjectives. 
2. Learn new adjectives. 
3. Practice the conversation.  

 
 
 



Units Topics Content Vocabulary  Objectives 

14-15 Describing Things  "Let's look at" 
 "What's that?"  
"It's a/an (adjective)+(noun)" 

 Fat 
 Big 
 Small 
 Thin, fast  
 Strong, weak 

 At the end of the lesson the students will 
be able to  
1. Describing things with common 

adjectives. 
2. Practice the conversation. 

16-17  Favorites and 
Asking why.  

"What is your favorite / least 
favorite …?" 
"Why is it your favorite / 
least favorite?” 
 
 "Because it is (adjective)", 
"Really?", "Oh yeah?", "Oh 
yes?", "OK", "Oh right" 

Favorite, least 
favorite, 
food, video game, 
animal, sport, book, 
school subject, 
movie, TV show, 
game, drink, etc. 

 At the end of the lesson the students will 
be able to  
 

1. Talking about favorites and 
explaining why. 

2. Practice the conversation. 
 

18-19  Review  ===========  =========== 
20  Final exam  Final exam   =========== 

 

Teaching strategies:  

 Question and answer activity. 

 Group discussion. 

 Role playing. 

 Games  

Assessment:  

 Speaking test 
 

 


