
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ2         รหัสวิชา อ21102   
จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60  ชั่วโมง /ภาคเรียน     จำนวนหน่วยกิต  1.5  หน่วยกิต                  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                    
ภาคเรียนที่ 2               ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน  นางสาวเตือนใจ  อินทนิล   นางสาวณปภัช  ไชยชนะ   นางสาวสุวพัชรา  ชูหิรญั 
 

2. คำอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงง่ายๆในการประดิษฐ์ การใช้ยา/สลากยา การบอกทิศทาง 
ป้ายประกาศต่างๆหรือการใช้อุปกรณ์ ข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง(poem)การใช้พจนานุกรม หลักการอ่าน
ออกเสียง ประโยคหรือข้อความ ความหมายเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การซื้อขายสินค้า สภาพภูมิอากาศ บ้านและ
ที่อยู่อาศัย การเดินทางท่องเที่ยว รวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อ
ที่ไม่ใช่ความเรียง บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และเรื่องจากสื่อประเภทต่างๆ การจับใจความสำคัญ (main 
idea) ข้อมูลภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับตนเอง  กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆใน
ชีวิตประจำวัน คำขอร้อง  คำแนะนำ คำชี้แจงตามสถานการณ์ ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ คำศัพท์ สำนวน ประโยค และข้อความที่ใช้ในการขอและ
ให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น 
และให้ เหตุผลประกอบ ประโยคและข้อความที่ ใช้ในการบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน 
ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว การจับใจความสำคัญ/แก่นสาระ การวิเคราะห์ความ เรื่อง/เหตุการณ์ท่ีอยู่ใน
ความสนใจ การใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา ความเป็นมาและความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา 
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่า ง ๆ
ของเจ้าของภาษากับของไทย  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  การลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ความเหมือน ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลอง วันสำคัญและชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย การค้นคว้า การรวบรวม การสรุปและการนำเสนอข้อมูล /
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จำลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา และการใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ     



 
            โดยใช้กระบวนการปฏิบัติตาม อ่านออกเสียง ระบุ/เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงให้สัมพันธ์กับประโยค
และข้อความ  เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุนแล้วตอบคำถาม ให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและเขียนโต้ตอบ ใช้คำขอร้อง คำชี้แจง และคำอธิบาย ให้คำแนะนำ พูดและ
เขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ พูดและเขียน
เพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลประกอบ พูดและเขียน
บรรยาย พูดและเขียนสรุปสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผล
ประกอบ เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การลำดับคำตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนำไปใช้ ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล /
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนและนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลอง ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม สรุปความรู้/ข้อมูลใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ   
           เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและสามารถนำไปใช้ ปฏิบัติตนในสังคมได้อย่าง
ถูกต้อง นำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร 
 
3. ตัวช้ีวัดของรายวิชา 
       ต1.1 ม.1/1  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน 
       ต1.1 ม.1/2  อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้น ๆถูกต้องตามหลักการอ่าน 
       ต1.1 ม.1/3  เลือก/ระบปุระโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง(non-text,etc)ที่อ่าน 
       ต1.1 ม.1/4  ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถามจากการฟังและ    
                       อ่านบทสนทนา นิทานและเรื่องสั้น      
       ต1.2 ม.1/1  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน 
       ต1.2 ม.1/2  ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจงตามสถานการณ์ 
       ต1.2 ม.1/3  พูดและเขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิ เสธการให้ 
                       ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม 
       ต1.2 ม.1/4  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน      
                       อย่างเหมาะสม 
       ต1.2 ม.1/5  พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว 
                       กิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบอย่างเหมาะสม 
       ต1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
       ต1.3 ม.1/2 พูด/เขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ (theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ ์
                      ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 



 
       ต1.3 ม.1/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ    
                      ประกอบ 
      ต2.1 ม.1/1 ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม 
                       เจ้าของภาษา 
      ต2.1 ม.1/2  บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา 
      ต2.1 ม.1/3  เข้าร่วม/จดักิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
      ต2.2 ม.1/1  บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆการ 
                      ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ 
                      และภาษาไทย 
      ต2.2 ม.1/2  เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลอง วันสำคัญ และ 
                      ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย 
      ต3.1 ม.1/1  ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก 
                      แหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด /การเขียน 
      ต4.1 ม.1/1  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ  
                      สถานศึกษา  
      ต4.2 ม.1/1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการ 
                      เรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
 
     รวม   20  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 หน่วยที่ 1 : Health and Welfare : Part of body (สอน

ชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 ในวันที่ 31 ต.ค. 2565 ชดเชย
การสอนผ่าน Line) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 Symptoms and injuries 
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย.2565 Recommend about Health Problems 

และทดสอบประจำหน่วย 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 หน่วยที่ 2 : Shopping : Types of clothes, shoes 

  and accessories  
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 How much is this sweater , Describing clothes 
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 Situation for shopping และทดสอบประจำหน่วย 

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมาย 
ให้ศึกษาใบความรู้และรับชมPower Pointเรื่อง Situation  
for shopping ผ่านโปรแกรม Line) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 หน่วยที่ 3 : Weather : Seasons ,Climate for each season 
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 12 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมาย 
ให้ศึกษาใบความรู้และรับชมPower Pointเรื่อง Season, 
Climate for each season around the world 
ผ่านโปรแกรม Line) 

8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 
23 ธ.ค.2565 

Weather – Condition  
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายให้ทำ 
แบบฝึกPre-Testเรื่อง House & Home ผ่านโปรแกรม Line) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 หน่วยที่ 4 : House  and  Home : Types of house,  
Parts of house and rooms 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายให้ศึกษา
ใบความรู้และรับชมPower Pointเรื่อง Types of house, 
Parts of house and rooms ผ่านโปรแกรม Line) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 Furniture in each room  and Testing 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 Position  of  things  in  the  room , 

My favorite place in the house และทดสอบประจำหน่วย 



 
สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมาย 
ให้ศึกษาใบความรู้เรื่อง Position of things in the room 
ผ่านโปรแกรม Line) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 ห  หน่วยท่ี 5 : Travelling  and  Facilities : Travel  to  
school/work , Buying the tickets 

14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 Planning  Holidays :Type  of  holidays/vacation /Plan  for  
holidays/vacation  

15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 Countries and places  (My favorite place), 
Nice Festival (Festival  in  each  country) 
และทดสอบประจำหน่วย 

16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 หน่วยที่ 6 : Science And Technology :  Internet 
     17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 

 
Part  Parts of smartphone and computer, E-mail, Application 

สำหรับใช้งานในชีวิตประจำวัน และทบทวนบทเรียนหน่วยที่ 4-6 

18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบ  สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค.2566 ประมวลผลการเรียน รายวิชา ภาษาอังกฤษ2 (อ21102) 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียน รายวิชา ภาษาอังกฤษ2 (อ21102) 

 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
    5.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน  (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM) 
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน  (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM) 
- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
     5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  25  คะแนน 

 
 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

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

Health and Welfare 
 
 

10 - การสังเกต 
- การตรวจใบงาน/ 
  ผลงานนักเรียน 
- การสังเกตพฤติกรรม    
  การเข้าร่วมกิจกรรม 

  - การประเมินการอ่าน 
    ออกเสียง/เขียนบรรยาย 
  -  การสนทนาเป็นคู่/เป็นกลุ่ม 

  - การสอบถาม/สัมภาษณ์ 
 - การทดสอบในรูปแบบ   
   ปรนัยและอัตนัย  

 - Power Point 
 - คลิปวิดีโอ 
 - หนังสือเรียน 
 - ใบความรู้ 
 - ใบงาน 
 - แบบทดสอบ 

 

ต 1.1  ม.1/3, ม.1/4 
ต 1.2  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,   
         ม.1/4, ม.1/5 
ต 1.3  ม.1/3 
ต 2.1  ม.1/1 

Shopping 
 

10 - การสังเกต 
- การตรวจใบงาน/  
  ผลงานนักเรียน 
- การใช้แบบสำรวจ 

  - การนำเสนอผลงาน/ชิ้นงาน 
  - การแสดงบทบาทสมมติ  

 - การทดสอบในรูปแบบ   
   ปรนัยและอัตนัย 

- Power Point 
- คลิปวิดีโอ 
- หนังสือเรียน 
- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
 

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

Weather 
 
 
 
 
 
 

5 - การสังเกต 
  - การนำเสนอผลงาน/ชิ้นงาน 
  - การประเมินการอ่าน 
    ออกเสียง/เขียนบรรยาย 
  -  การสอบสนทนาเรื่อง  What is   
     the weather like? 

    - การแสดงบทบาทสมมติ 

- Power Point 
 - คลิปวิดีโอ 
- หนังสือเรียน 
 - ใบความรู้ 
 - ใบงาน 
 - แบบทดสอบ 
 



 
 
    5.3  คะแนนสอบกลางภาค รวม  20  คะแนน (วันที่ 23 และ 26-29 ธ.ค. 2565)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

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

- Health and Welfare 
   - Shopping 
  - Weather 

(ปรนัย) 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ    
  4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน  10 ข้อ  

ต.1.2 ม.1/2, ต. 1.2 ม.1/4 
 

 - Weather 
(อัตนัย) 

 
    5.4 ชิ้นงาน (STEM) 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือผล

การเรียนรู้/บูรณาการ 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 
หมายเหตุ 

กำหนดเวลา  
ส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

(Weather) 
ต 1.2  ม.1/1, ม.1/5 
ต 1.3  ม.1/2 
ต 3.1  ม.1/1 
ต 4.1  ม.1/1 

 ต 4.2  ม.1/1 

(ทำชิ้นงาน STEM : ศรลม) 
1.ประโยชน์ที่ได้รับ 
2. ความคิดสร้างสรรค์ 
3. ความสวยงามของชิ้นงาน 
 
 

ชิ้นงาน 1 ชิ้น 5  คะแนน 26 ธ.ค. 2565 



 
 
 5.5  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25  คะแนน 

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

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

House and Home 
 

10 - การให้สร้างจินตนาการ 
- การตรวจใบงาน/ 
  ผลงานนักเรียน 
- การสังเกตพฤติกรรม    
  การเข้าร่วมกิจกรรม 

  - การประเมินการอ่าน 
    ออกเสียง/เขียนบรรยาย 
  - การนำเสนอผลงาน/ชิ้นงาน 
- การทดสอบในรูปแบบ   
  ปรนัยและอัตนัย 

- Power Point 
- คลิปวิดีโอ 
- หนังสือเรียน 
- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
 

ต 1.1 ม.1/4 
ต 1.2 ม.1/1,ม.1/4,ม.1/5 
ต 1.3 ม.1/1,ม.1/2 
ต 2.1 ม.1/2,ม.1/3 
ต 2.2 ม.1/1,ม.1/2 

Travelling 
and 

Facilities 

10 - การสังเกต 
- การใช้แบบสอบถาม 

    - การตรวจแบบฝึกหัด/ 
  โครงงาน/ผลงานภาคปฏิบัติ 

 -  การประเมินการอ่าน 
    ออกเสียง/เขียนบรรยาย 
  - การนำเสนอผลงาน/ชิ้นงาน 
- การทดสอบในรูปแบบ   

      ปรนัยและอัตนัย 

- Power Point 
- คลิปวิดีโอ 
- หนังสือเรียน 
- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
 
 
 

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

Science 
and 

Technology 
 

5 - การสังเกต 
- การใช้แบบสอบถาม 

  - การประเมินการอ่าน 
    ออกเสียง/เขียนบรรยาย 
- การทดสอบแบบเน้นการ   
  ปฏิบัติจริง(โดยมีเกณฑ์ 
  การให้คะแนนที่ชัดเจน) 

- Power Point 
- คลิปวิดีโอ 
- หนังสือเรียน 
- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
 

 
 
 



 
 
    5.6 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 27-28 ก.พ.-1-3 มี.ค. 2566)    

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ต 1.1 ม.1/3, ต 1.1 ม.1/4, 
ต.1.2 ม.1/4, ต 2.1 ม.1/2  
ต 2.2 ม.1/2     

 - House  and  Home 
 - Travelling   
   and Facilities 

-      - Science and 
        Technology 

(ปรนัย) 

30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ    
  4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
  จำนวน  10 ข้อ  

ต 1.1 ม.1/1 - Science  
            and Technology 

(อัตนัย) 
 
    5.7 ชิ้นงาน (STEM)  
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือผลการ

เรียนรู้/บูรณาการ 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 
หมายเหตุ 

กำหนดเวลา  
ส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

(House and Home) 
ต 1.2  ม.1/4 
ต 1.3  ม.1/1,ม.1/3 
ต 3.1  ม.1/1 
ต 4.1  ม.1/1 

 ต 4.2  ม.1/1 

เครื่องคัดขนาดมะนาวง่ายๆ
จากท่อพีวีซี (A kind of 
kitchen equipment) 
1. ประโยชน์ที่ได้รับ 
2. ความคิดสร้างสรรค์ 
3. ความสวยงามของชิ้นงาน 

ชิ้นงาน 1 ชิ้น 5 คะแนน 20 ก.พ.2566 

 
 


