โรงเรียนอัสสัมชัญ

รหัสวิชา ท๓๐๑๐๕

รายวิชา ภาษาไทยพืน้ ฐาน ๕
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๖
ภาคเรี ยนที่ ๑
ปี การศึกษา ๒๕๖๑
ครู ผ้ ูสอน ม.เสกสรรค์ นิลสุวรรณโฆษิต, มิสนิธิมา คุณะดิลก ปิ่ นสลัก
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน ๘๐ : ๒๐

ตัวชีว้ ัด

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ

๑. อ่านออกเสียงบทร้ อยแก้ วและบทร้ อยกรองได้ อย่างถูกต้ อง ไพเราะและเหมาะสมกับเรื่ องที่
อ่าน
๒. ตีความ แปลความ และขยายความเรื่ องที่อ่าน
๓. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่ องที่อ่านในทุกๆ ด้ านอย่างมีเหตุผล
๔. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่ องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อนาความรู้ ความคิดไปใช้ ตดั สินใจ
แก้ ปัญหาในการดาเนินชีวิต
๕. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื ้องต้ น
๖. สังเคราะห์ความรู้ จากการอ่าน สื่อสิง่ พิมพ์ สื่อ อิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรี ยนรู้ ตา่ งๆ มา
พัฒนาตน พัฒนาการเรี ยน และพัฒนาความรู้ ทางอาชีพ
๗. มีมารยาทในการอ่าน
๘. เขียนสื่อสารในรู ปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ ภาษาเรี ยบเรี ยงถูกต้ อง มี
ข้ อมูล และ สาระสาคัญชัดเจน
๙. เขียนเรี ยงความ
๑๐. ประเมินงานเขียนของผู้อื่นแล้ วนามาพัฒนางานเขียนของตนเอง
๑๑. บันทึกการศึกษาค้ นคว้ าเพื่อนาไปพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
๑๒. มีมารยาทในการเขียน
๑๓. สรุ ปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่ฟังและดู
๑๔. ประเมินเรื่ องที่ฟังและดูแล้ วกาหนดแนวทางนาไปประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิต
๑๕. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่ องที่ฟังและดู
๑๖. พูดในโอกาสต่างๆพูดแสดงทรรศนะโต้ แย้ งโน้ มน้ าวใจและเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษา
ถูกต้ องเหมาะสม
๑๗. มีมารยาทในการฟั งการดูและการพูด
๑๘. อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของภาษา
๑๙. ใช้ ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคลรวมทังค
้ าราชาศัพท์อย่างเหมาะสม
๒๐. แต่งบทร้ อยกรอง
๒๑. วิเคราะห์ลกั ษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรี ยนรู้ ทางประวัตศิ าสตร์ และวิถีชีวิต
ของสังคมในอดีต
๒๒. สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริ ง

หน่ วยที ๑ ภาษาศิลป์ถิ่นวรรณคดี
๑.๑ สามก๊ ก ตอนกวนอูไปรับ
ราชการกับโจโฉ
๑.๒ กาพย์เห่เรือ
๑.๓ พันธกิจทางภาษา
๑.๔ ธรรมชาติของภาษา
หน่ วยที่ ๒ ร้ อยเรียงศรีวรรณศิลป์
๒.๑ เสภาขุนช้ างขุนแผนตอนขุน
ช้ างถวายฎีกา
๒.๒ ระดับภาษา
๒.๓ ราชาศัพท์
๒.๔ เรียงความเกี่ยวกับโลก
จินตนาการและโลกอุดมคติ
สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
หน่ วยที่ ๓ ถิ่นภาษาคุณค่ า
ฉันทลักษณ์
๓.๑ สามัคคีเภทคาฉันท์
๓.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
ความคิด
๓.๓ เหตุผลกับภาษา
๓.๔ การแสดงทรรศนะ
๓.๕ การโต้ แย้ ง
๓.๖ การโน้ มน้ าว
๓.๗ การอธิบาย บรรยาย พรรณนา
๓.๘ แต่งฉันท์ชนิดต่างๆ
สอบปลายภาคเรียนที่๑/๒๕๖๑

วิธีการสอน
๑. ศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง
๒. แบบกระบวนการ
สร้ างความคิด
วิจารณญาณ
๓. แบบกระบวนการ
กลุม่
๔. กระบวนการสร้ าง
เจตคติ

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
๑) ทดสอบ
๑)แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
๑) ทดสอบ
๑) แบบทดสอบ
๒) วิเคราะห์
๒) แบบประเมิน
๓) วิจารณ์
๔) ปฏิบตั ิ
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
๑) การสังเกต
๑) แบบประเมิน
๒) การส่งงาน
สัดส่ วนคะแนน (๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
๑-๙ ( ๕๐ คะแนน )
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
๑-๓, ๕-๙ ( ๒๐ คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
๑-๓, ๕-๙ ( ๑๐ คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
๑,๒,๔,๖-๙ ( ๒๐ คะแนน )

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
๑. กระทรวงศึกษาธิการ,วรรณ
วิจกั ษณ์ หนังสือเรียน
ภาษาไทย.องค์การค้ าคุรุสภา

๒. เอกสารประกอบการเรียน
๓. ใบงาน
๔. ทฤษฎีเบื ้องต้ นแห่งวรรณคดี.
กรุงเทพฯ:ดวงกมล.
๕. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล.
วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย.
กรุงเทพฯ;
๖. เพ็ญศรี จันทร์ ดวง . ภาษา
เพื่อพัฒนาการคิด ม.๖
๗. กุสมุ า รักษมณีและคณะ
,วรรณนิทศั น์ ๑. อักษรเจริญ
ทัศน์:
๘. เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์.
ภาษาไทย o-Net และ A-Net
๙. www.thientrance.com/

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ท๓๐๒๐๕
รายวิชา หลักภาษาไทย
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๖
ภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
ครู ผ้ ูสอน มิสวรรณศิริ ผลประมูล
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน ๘๐ : ๒๐
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
ผลการเรี ยนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
๑. อธิบาย วิเคราะห์เกี่ยวกับความหมายของภาษา
ประเภทของภาษา องค์ประกอบของภาษา
ลักษณะภาษาไทย เสียงในภาษาไทยและ
อักษรไทยได้
๒. อธิบาย วิเคราะห์เกี่ยวกับอิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศที่มีตอ่ ภาษาไทยและการยืมคา
ภาษาต่างประเทศมาใช้ การสร้ างคาตามวิธีการ
ของภาษาไทย การสร้ างคาตามวิธีการของ
ภาษาบาลี – สันสกฤตได้
๓. อธิบาย วิเคราะห์เกี่ยวกับชนิด และหน้ าที่
ของคาในประโยคได้
๔. อธิบาย วิเคราะห์เกี่ยวกับชนิดและหน้ าที่
ของกลุ่มคาในประโยคได้
๕. อธิบาย วิเคราะห์เกี่ยวกับความหมาย
องค์ประกอบและชนิดของประโยคได้
๖. เลือกใช้ คา กลุ่มคา ประโยคในการทา
แบบทดสอบภาษาไทยได้ อย่างถูกต้ อง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

หน่ วยที่ ๑ ธรรมชาติของภาษา
- ความหมายของภาษา
- ประเภทของภาษา
- องค์ประกอบของภาษา
- ลักษณะภาษาไทย
- เสียงในภาษาไทยและอักษรไทย
หน่ วยที่ ๒ การยืมคาภาษาต่ างประเทศ
มาใช้ และการสร้ างคา
- อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีตอ่
ภาษาไทย
- การสร้ างคาตามวิธีการของภาษาไทย
- การสร้ างคาตามวิธีการของภาษาบาลีสันสกฤต
สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
หน่ วยที่ ๓ คา กลุ่มคา และประโยค
- ชนิดและหน้ าที่ของคา
- ชนิดและหน้ าที่ของกลุ่มคา
- ความหมาย องค์ประกอบและชนิด
ของประโยค
สอบปลายภาคเรียนที่๑/๒๕๖๑

๑. กระบวนการ
เรี ยนรู้ ๕ ขันตอน
้
๒. กระบวนการสร้ าง
ความตระหนัก
๓..กระบวนการการ
สร้ างทักษะการปฏิบตั ิ
๔. กระบวนการสร้ าง
เจตคติ
๕. กระบวนการสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจ
๖. กระบวนการกลุ่ม
๗. กระบวนการระดม
ความคิด

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
๑) ทดสอบ
๑) แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
๑) ค้ นคว้ าทารายงาน ๑) แบบประเมิน
๒) ปฏิบตั ิ
๓) วิเคราะห์วจิ ารณ์
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
๑) การสังเกต
๑) แบบประเมิน
๒) การส่งงาน
สัดส่ วนคะแนน (๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ (๕๐ คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ ๑,๒,๖ (๒๐ คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ (๑๐ คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้
ข้ อที่ ๓,๔,๕,๖ (๒๐ คะแนน)

๑. หนังสือเรี ยนหลักภาษาไทย ของ
เสนีย์ วิลาวรรณ
๒. หนังสือเรี ยนหลักภาษาไทย ของ
รศ. บรรเทา กิตติศกั ดิ์
๓. หนังสือภาษาไทยระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ของ กฤษณา นันต๊ ะ
๔. แหล่งการเรี ยนรู้ อื่นๆ
๕. สื่อ Internet
๖. สื่อ CAI
๗. ห้ องสมุด

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา .......ค30105........
รายวิชา ......คณิตศาสตร์ พนื ้ ฐาน 5........ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...6..... ภาคเรี ยนที่ .....1......... ปี การศึกษา .…2561………
ครู ผ้ ูสอน ............................... ม.ณรงค์ , มิสวนิสา, มิสณัฏฐี, มิสมนพัทธ์ , มิสชุธารินี, ม. กิตติศักดิ์ .................................................
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .....80......... : .....20.........
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
ตัวชีว้ ัด
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและการดาเนินการ
ของเซต
2. เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ แสดงเซต และ
นาไปใช้ แก้ ปัญหา
3. แสดงความสัมพันธ์ของจานวนต่าง ๆ ในระบบ
จานวนจริง
4. เข้ าใจสมบัติของจานวนจริงเกี่ยวกับการบวก
การคูณ การเท่ากัน การไม่เท่ากัน และนาไปใช้ ได้
5. แก้ สมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง
6. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับค่าสัมบูรณ์ของ
จานวนจริง
7. ใช้ ความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมในการ
คาดคะเนระยะทางและความสูง
8. แก้ โจทย์ปัญหาระยะทางและความสูงโดยใช้
อัตราส่วนตรีโกณมิติ
9. เข้ าใจวิธีการสารวจความคิดเห็นอย่างง่าย
10. เลือกใช้ คา่ กลางที่เหมาะสมกับข้ อมูลที่กาหนดให้
และวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
11. หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอร์ เซ็นไทล์ของข้ อมูล
12. นาผลที่ได้ จากการสารวจความคิดเห็นไปใช้
คาดการณ์ในสถานการณ์ที่กาหนดให้
13. ใช้ ข้อมูลข่าวสารและค่าสถิติชว่ ยในการตัดสินใจ

สอบประมวลความรู้
1. เซต
2. จานวนจริง
3. อัตราส่วนตรีโกณมิติ
สอบปลายภาค
4. สถิติเบื ้องต้ น
- การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น
- การหาค่ากลางของข้ อมูล
- การวัดตาแหน่งของข้ อมูล
- การวัดการกระจายของข้ อมูล

วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. แบบร่วมมือ
3. แก้ ปัญหา
เทคนิคการสอน
1. KWDL
2. KWLH
3. PBL
4. การใช้ คาถาม
ฯลฯ

ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ

เครื่องมือวัด
1) แบบทดสอบ

ด้ านทักษะ
วิธีการ
1) ส่งงาน

เครื่องมือวัด
1) แบบประเมินชิ ้นงาน

ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) สังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
1-13 ( 40 คะแนน )
- ประเมินผลด้ วย STEM (10 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
1-8 ( 20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ( 10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
9 -13 ( 20 คะแนน )

1. หนังสือแบบเรียนของ สสวท.
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. Website
www.kanid.com
www.clipvidva.com
www.school.net.th
www.rathcenter.com
www.msthcenter.net
www.pratabong.com
www.thaigo.org
หมายเหตุ
ตัวชีว้ ัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สจุ ริต
2. มีวินยั
3. ใฝ่ เรียนรู้
4. มุง่ มัน่ ในการทางาน
5. มีจิตสาธารณะ

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา .....ค30205........
รายวิชา ......คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 5........ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...6..... ภาคเรี ยนที่ .....1......... ปี การศึกษา …2561……….
ครู ผ้ ูสอน ............................... ม.ณรงค์ , มิสวนิสา, มิสณัฏฐี, มิสมนพัทธ์ , มิสชุธารินี ..................................................
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .....80......... : .....20.........
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
ผลการเรี ยนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หาลิมิตของลาดับอนันต์โดยอาศัยทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตได้
2. หาผลบวกของอนุกรมอนันต์ได้ และนาความรู้เรื่องลาดับและอนุกรม
ไปใช้ แก้ ปัญหาได้
3. หาลิมิตของฟั งก์ชนั ที่กาหนดให้ ได้
4. บอกได้ วา่ ฟั งก์ชนั ที่กาหนดให้ เป็ นฟั งก์ชนั ต่อเนื่องหรือไม่
5. หาอนุพนั ธ์ของฟั งก์ชนั ที่กาหนดให้ ได้
6. นาความรู้เรื่องอนุพนั ธ์ของฟั งก์ชนั ไปประยุกต์ได้
7. หาปริพนั ธ์ไม่จากัดเขตของฟั งก์ชนั ที่กาหนดให้ ได้
8. หาปริพนั ธ์จากัดเขตของฟั งก์ชนั บนช่วงที่กาหนดให้ และหาพื ้นที่ที่ปิด
ล้ อมด้ วยเส้ นโค้ งบนช่วงที่กาหนดให้ ได้
9. สร้ างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ และใช้ วิธีการของกาหนดการเชิง
เส้ นที่ใช้ กราฟของสมการและอสมการที่มีสองตัวแปรในการแก้ ปัญหาได้
10. เลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นและอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้
ถูกต้ อง
11. นาความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ แก้ ปัญหาบางประการได้
12. นาความรู้เรื่องค่ามาตรฐานไปใช้ ในการเปรียบเทียบข้ อมูลได้
13. หาพื ้นที่ใต้ เส้ นโค้ งปกติและนาความรู้เกี่ยวกับพื ้นที่ใต้ เส้ นโค้ งปกติไป
ใช้ ได้
14. เข้ าใจความหมายของการสร้ างความสัมพันธ์เชิงฟั งก์ชนั ของข้ อมูลที่
ประกอบด้ วยสองตัวแปร
15. ใช้ ความสัมพันธ์เชิงฟั งก์ชนั ของข้ อมูลทานายค่าตัวแปรเมื่อกาหนดตัว
แปรอิสระให้ ได้
16. สร้ างความสัมพันธ์เชิงฟั งก์ชนั ของข้ อมูลที่ประกอบด้ วยสองตัวแปรที่
อยูใ่ นรูปอนุกรมเวลาได้

สอบประมวลความรู้
1. แคลคูลสั เบื ้องต้ น
2. ลาดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
3. กาหนดการเชิงเส้ น
สอบปลายภาค
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น
5. การแจกแจงปกติ
6. ความสัมพันธ์เชิงฟั งก์ชนั ระหว่าง
ข้ อมูล

วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. แบบร่วมมือ
3. แก้ ปัญหา
เทคนิคการสอน
1. KWDL
2. KWLH
3. PBL
4. การใช้ คาถาม
ฯลฯ

ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ

1. หนังสือแบบเรียนของ สสวท.
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. Website
www.kanid.com
ด้ านทักษะ
www.clipvidva.com
วิธีการ
เครื่องมือวัด
www.school.net.th
1) ส่งงาน
1) แบบประเมินชิ ้นงาน
www.rathcenter.com
www.msthcenter.net
ด้ านคุณลักษณะ
www.pratabong.com
วิธีการ
เครื่องมือวัด
www.thaigo.org
1) สังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
เครื่องมือวัด
1) แบบทดสอบ

หมายเหตุ
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการ
1. ซื่อสัตย์สจุ ริต
เรียนรู้ข้อที่ 1-16 ( 50 คะแนน )
2. มีวินยั
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยผลการ
3. ใฝ่ เรียนรู้
เรียนรู้ข้อที่ 1-9 ( 20 คะแนน )
4. มุง่ มัน่ ในการทางาน
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะ
5. มีจิตสาธารณะ
อันพึงประสงค์ ( 10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยผลการ
เรียนรู้ข้อที่ 10-16 ( 20 คะแนน )

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ......ค30211........
รายวิชา ......คณิตศาสตร์ ขนั ้ สูง 5........ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...6..... ภาคเรี ยนที่ .....1......... ปี การศึกษา .…2561………
ครู ผ้ ูสอน ............................... ม. ณรงค์ วีระประจักษ์ .................................................
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .....80......... : .....20.........
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
ผลการเรี ยนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หาลิมิตของลาดับอนันต์โดยอาศัยทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตได้
2. หาผลบวกของอนุกรมอนันต์ได้ และนาความรู้เรื่องลาดับและ
อนุกรมไปใช้ แก้ ปัญหาได้
3. หาลิมิตของฟั งก์ชนั ที่กาหนดให้ ได้
4. บอกได้ วา่ ฟั งก์ชนั ที่กาหนดให้ เป็ นฟั งก์ชนั ต่อเนื่องหรือไม่
5. หาอนุพนั ธ์ของฟั งก์ชนั ที่กาหนดให้ ได้
6. นาความรู้เรื่องอนุพนั ธ์ของฟั งก์ชนั ไปประยุกต์ได้
7. หาปริพนั ธ์ไม่จากัดเขตของฟั งก์ชนั ที่กาหนดให้ ได้
8. หาปริพนั ธ์จากัดเขตของฟั งก์ชนั บนช่วงที่กาหนดให้ และหาพื ้นที่ที่
ปิ ดล้ อมด้ วยเส้ นโค้ งบนช่วงที่กาหนดให้ ได้
9. สร้ างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ และใช้ วิธีการของกาหนดการเชิง
เส้ นที่ใช้ กราฟของสมการและอสมการที่มีสองตัวแปรในการแก้ ปัญหาได้
10. เลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นและอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ ถกู ต้ อง
11. นาความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ แก้ ปัญหาบางประการได้
12. นาความรู้เรื่องค่ามาตรฐานไปใช้ ในการเปรียบเทียบข้ อมูลได้
13. หาพื ้นที่ใต้ เส้ นโค้ งปกติและนาความรู้เกี่ยวกับพื ้นที่ใต้ เส้ นโค้ งปกติ
ไปใช้ ได้
14. เข้ าใจความหมายของการสร้ างความสัมพันธ์เชิงฟั งก์ชนั ของข้ อมูล
ที่ประกอบด้ วยสองตัวแปร
15. ใช้ ความสัมพันธ์เชิงฟั งก์ชนั ของข้ อมูลทานายค่าตัวแปรเมื่อกาหนด
ตัวแปรอิสระให้ ได้
16. สร้ างความสัมพันธ์เชิงฟั งก์ชนั ของข้ อมูลที่ประกอบด้ วยสองตัวแปร
ที่อยูใ่ นรูปอนุกรมเวลาได้

สอบประมวลความรู้
1. แคลคูลสั เบื ้องต้ น
2. ลาดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
3. กาหนดการเชิงเส้ น
สอบปลายภาค
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น
5. การแจกแจงปกติ
6. ความสัมพันธ์เชิงฟั งก์ชนั ระหว่าง
ข้ อมูล

วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. แบบร่วมมือ
3. แก้ ปัญหา
เทคนิคการสอน
1. KWDL
2. KWLH
3. PBL
4. การใช้ คาถาม
ฯลฯ

ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ

1. หนังสือแบบเรียนของ สสวท.
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. Website
www.kanid.com
ด้ านทักษะ
www.clipvidva.com
วิธีการ
เครื่องมือวัด
www.school.net.th
1) ส่งงาน
1) แบบประเมินชิ ้นงาน
www.rathcenter.com
www.msthcenter.net
ด้ านคุณลักษณะ
www.pratabong.com
วิธีการ
เครื่องมือวัด
www.thaigo.org
1) สังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
เครื่องมือวัด
1) แบบทดสอบ

สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการ
เรียนรู้ข้อที่ 1-16 ( 50 คะแนน )
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยผลการ
เรียนรู้ข้อที่ 1-9 ( 20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ( 10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยผลการ
เรียนรู้ข้อที่ 10-16 ( 20 คะแนน )

หมายเหตุ
ตัวชีว้ ัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สจุ ริต
2. มีวินยั
3. ใฝ่ เรียนรู้
4. มุง่ มัน่ ในการทางาน
5. มีจิตสาธารณะ

รหัสวิชา

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ว30204
รายวิชา
ฟิ สิกส์ 4
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6/2-5 .ภาคเรี ยนที่ 1
ครู ผ้ ูสอน
มิสนพวรรณ เปลี่ยนขา , อ. วรรณา โตสถาน , สุรางค์ สุมนาวดี
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + SUM) : คะแนนปลายภาคเรี ยน
80
:
ผลการเรี ยนรู้

1. ศึกษา อธิบาย และวิเคราะห์ เกี่ยวกับสภาพยืดหยุน่ ของของแข็ง ความเค้ นและ
ความเครียดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพของวัตถุ และมอดูลสั ของความ
ยืดหยุน่ รวมถึงคานวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้ องได้
2. สารวจตรวจสอบและอธิบายสมบัติทวั่ ไปของของไหล ความหนาแน่น ความดัน
กฎของปาสคาล ความตึงผิวและแรงลอยตัว รวมถึงการคานวณหาปริมาณต่างๆ
จากสถานการณ์ที่กาหนดได้
3. สารวจตรวจสอบ และอภิปรายสมการของแบร์ นลู ลี ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการไหล
ของของไหลที่ เป็ นสายกระแสแบบไม่คิดความหนืดเป็ นการเคลื่อนที่ตามกฎการ
อนุรักษ์ พลังงาน
4. สารวจตรวจสอบและอธิบายเกี่ยวกับผลของความร้ อนที่มีตอ่ สสาร คือ การ
เปลี่ยนสถานะและการเปลี่ยนอุณหภูมิได้
5. อธิบายและทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติของสสารเมื่อได้ รับความร้ อน คือ ความจุ
ความร้ อน ความร้ อนแฝง ความจุความร้ อนจาเพาะและความร้ อนแฝงจาเพาะได้
6. อธิบาย ทดลอง และวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปพลังงานอื่นๆ ไปเป็ น
พลังงานความร้ อน อุณหภูมิผสมของสสาร รวมถึงคานวณหาปริมาณต่างๆ จาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้ ได้
7. สารวจตรวจสอบและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของก๊ าซ รวมถึง
สมบัติของก๊ าซของบอยล์ กฎของชาร์ ล กฎของเกย์ลสุ แซค รวมถึงกฎของก๊ าซใน
อุดมคติได้
8. อธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความดัน ปริมาตร อุณหภูมิ
จานวนโมเลกุล และทฤษฎีจลน์ของก๊ าซ รวมถึงคานวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้ องจาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้ ได้
9. สารวจตรวจสอบและอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบ
ของก๊ าซตามกฎของเทอร์ โมไดนามิกส์ที่สมั พันธ์กบั ทฤษฎีจลน์ของก๊ าซและกฎ
การอนุรักษ์ พลังงานได้

สาระการเรี ยนรู้ /เนือ้ หาสาระ
Formative 1
1. สมบัติของของแข็ง
2. สมบัติเชิงกลของของเหลว
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
3. ความร้ อนและทฤษฎีจลน์
ของก๊ าซ
Formative 2
4. ฟิ สิกส์อะตอม
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
5. ฟิ สิกส์นิวเคลียร์

วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. ทดลอง
3. ใช้ เทคโนโลยี
เช่น VDO clip ,
PowerPoint

ปี การศึกษา

2561

20

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
ด้ านความรู้
1. หนังสือฟิ สิกส์ ม.5 เล่ม 1
วิธีการ
เครื่องมือวัด
อ.นิรันดร์ สุวรัตน์
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2. New Physics Test
ด้ านทักษะ
อ.กฤตนัย จันทรจาตุรงค์
วิธีการ
เครื่องมือวัด
3. รวมหลักฟิ สิกส์ อ.นรินทร์
1) การปฏิบตั ิ
1) แบบประเมินการปฏิบตั ิ
4. หนังสือฟิ สิกส์ของ HI-ED
( ผลงาน / ชิ ้นงาน / โครงงาน / การทดลอง )
5. e-book :
ด้ านคุณลักษณะ
http://scimath.org/ebook/sci/sciวิธีการ
เครื่องมือวัด
sec4/20/eBook/
1) การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
6. http://www.atom.
( ซื่อสัตย์ มีวินยั ใฝ่ เรียนรู้ มุง่ มัน่ ในการทางาน )
rmutphysics.com/charud/
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่ 1-17 scibook/nuch/introphysics/6.pdf
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยวัดผลการเรียนรู้ข้อที่ 7. http://pioneer.netserv.
chula.ac.th/~sjessada/chap12.pdf
4-9
8. http://www.scimath.org/ lesson- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่ 1-17
physics/item/7139-fluids
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่
10-17
วิธีการวัดและประเมินผล

10. สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้ างอะตอมตามแบบจาลองอะตอม
ของทอมสันและรัทเทอร์ ฟอร์ ด
11. สืบค้ นข้ อมูล ศึกษา และอธิบายเกี่ยวกับการค้ นพบอิเล็กตรอน การหาค่า
ประจุตอ่ มวลจากการทดลองของทอมสันและมิลลิแกน รวมถึงคานวณหาค่าประจุ
ต่อมวลจากสถานการณ์ที่กาหนดให้ ได้
12. ศึกษา วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับสเปกตรัมอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎี
อะตอมของโบร์ การทดลองของฟรังซ์และเฮิรตซ์การแผ่รังสีของวัตถุดา และการ
ค้ นพบรังสีเอ็กซ์ได้
13. สืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับทวิภาคของคลื่นและอนุภาคที่มี
คุณสมบัติร่วมกัน คือ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก ปรากฏการณ์คอมป์ตัน และ
สมมติฐานของเดอบรอยล์ รวมถึงคานวณหาปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้ องได้
14. สืบค้ นข้ อมูล ศึกษา และอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้ างอะตอมตามทฤษฎี
กลศาสตร์ ควอนตัม และหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กได้
15. สารวจตรวจสอบ สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายเกี่ยวกับการค้ นพบธาตุกมั มันตรังสี
องค์ประกอบของนิวเคลียส และการค้ นพบนิวตรอนได้
16. อธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับการสลายตัวของนิวเคลียสของธาตุกมั มันตรังสี
ไอโซโทป เสถียรภาพนิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร์ แรงนิวเคลียร์ มวลพร่องและ
พลังงานยึดเหนี่ยวรวมถึงคานวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้ องจากสถานการณ์ที่
กาหนดให้ ได้
17. สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายเกี่ยวกับประโยชน์และโทษที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ได้
18. สร้ างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบ หรือสร้ าง
แบบจาลอง หรือสร้ างรูปแบบเพื่อนาไปสูก่ ารสารวจตรวจสอบ
19. บันทึกและอธิบายผลการสารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้ พยานหลักฐาน
อ้ างอิงหรือค้ นคว้ าเพิ่มเติมเพื่อหาหลักฐานอ้ างอิงที่เชื่อถือได้ และยอมรับว่า
ความรู้เดิมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์ พยานใหม่เพิ่มเติม
หรือโต้ แย้ งจากเดิม ซึง่ ท้ าทายให้ มีการตรวจสอบอย่างระมัดระวังอันจะนามาสู่
การยอมรับเป็ นความรู้ใหม่
20. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด
กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ ้นงานให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจ

รหัสวิชา

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ว30209
รายวิชา
ฟิ สิกส์ เพื่อการพัฒนา 4 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6/1 ภาคเรี ยนที่
1
ครู ผ้ ูสอน
อ. วรรณา โตสถาน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + SUM) : คะแนนปลายภาคเรี ยน
80
:
ผลการเรี ยนรู้

1. ศึกษา อธิบาย และวิเคราะห์ เกี่ยวกับสภาพยืดหยุน่ ของของแข็ง ความเค้ น
และความเครียดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพของวัตถุ และมอดูลสั ของ
ความยืดหยุน่ รวมถึงคานวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้ องได้
2. สารวจตรวจสอบและอธิบายสมบัติทวั่ ไปของของไหล ความหนาแน่น ความ
ดัน กฎของปาสคาล ความตึงผิวและแรงลอยตัว รวมถึงการคานวณหาปริมาณ
ต่างๆจากสถานการณ์ที่กาหนดได้
3. สารวจตรวจสอบ และอภิปรายสมการของแบร์ นลู ลี ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการไหล
ของของไหลที่ เป็ นสายกระแสแบบไม่คิดความหนืดเป็ นการเคลื่อนที่ตามกฎ
การอนุรักษ์ พลังงาน
4. สารวจตรวจสอบและอธิบายเกี่ยวกับผลของความร้ อนที่มีตอ่ สสาร คือ การ
เปลี่ยนสถานะและการเปลี่ยนอุณหภูมิได้
5. อธิบายและทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติของสสารเมื่อได้ รับความร้ อน คือ
ความจุความร้ อน ความร้ อนแฝง ความจุความร้ อนจาเพาะและความร้ อนแฝง
จาเพาะได้
6. อธิบาย ทดลอง และวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปพลังงานอื่นๆ ไปเป็ น
พลังงานความร้ อน อุณหภูมิผสมของสสาร รวมถึงคานวณหาปริมาณต่างๆ
จากสถานการณ์ที่กาหนดให้ ได้
7. สารวจตรวจสอบและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของก๊ าซ รวมถึง
สมบัติของก๊ าซของบอยล์ กฎของชาร์ ล กฎของเกย์ลสุ แซค รวมถึงกฎของก๊ าซ
ในอุดมคติได้
8. อธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความดัน ปริมาตร
อุณหภูมิ จานวนโมเลกุล และทฤษฎีจลน์ของก๊ าซ รวมถึงคานวณหาปริมาณที่
เกี่ยวข้ องจากสถานการณ์ที่กาหนดให้ ได้
9. สารวจตรวจสอบและอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบ
ของก๊ าซตามกฎของเทอร์ โมไดนามิกส์ที่สมั พันธ์กบั ทฤษฎีจลน์ของก๊ าซและกฎ

สาระการเรี ยนรู้ /เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

Formative 1
1. บรรยาย
1. สมบัติของของแข็ง
2. ทดลอง
2. สมบัติเชิงกลของของเหลว 3. ใช้ เทคโนโลยี
เช่น VDO clip ,
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
PowerPoint
3. ความร้ อนและทฤษฎีจลน์
ของก๊ าซ
Formative 2
4. ฟิ สิกส์ อะตอม
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
5. ฟิ สิกส์ นิวเคลียร์

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การปฏิบตั ิ
1) แบบประเมินการปฏิบตั ิ
( ผลงาน / ชิ ้นงาน / โครงงาน / การทดลอง )
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
( ซื่อสัตย์ มีวินยั ใฝ่ เรียนรู้ มุง่ มัน่ ในการทางาน )
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่ 1-17
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยวัดผลการเรียนรู้ ข้ อที่
4-9
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่ 1-17
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่
10-17

ปี การศึกษา

2561

20
หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือฟิ สิกส์ ม.5 เล่ม 1
อ.นิรันดร์ สุวรัตน์
2. New Physics Test
อ.กฤตนัย จันทรจาตุรงค์
3. รวมหลักฟิ สิกส์ อ.นรินทร์
4. หนังสือฟิ สิกส์ของ HI-ED
5. e-book :
http://scimath.org/ebook/sci/scisec4/20/eBook/
6. http://www.atom.
rmutphysics.com/charud/
scibook/nuch/introphysics/6.pdf
7. http://pioneer.netserv.
chula.ac.th/~sjessada/chap12.pdf
8. http://www.scimath.org/ lessonphysics/item/7139-fluids

การอนุรักษ์ พลังงานได้
10. สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้ างอะตอมตามแบบจาลองอะตอม
ของทอมสันและรัทเทอร์ ฟอร์ ด
11. สืบค้ นข้ อมูล ศึกษา และอธิบายเกี่ยวกับการค้ นพบอิเล็กตรอน การหาค่า
ประจุตอ่ มวลจากการทดลองของทอมสันและมิลลิแกน รวมถึงคานวณหาค่า
ประจุตอ่ มวลจากสถานการณ์ที่กาหนดให้ ได้
12. ศึกษา วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับสเปกตรัมอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎี
อะตอมของโบร์ การทดลองของฟรังซ์และเฮิรตซ์การแผ่รังสีของวัตถุดา และการ
ค้ นพบรังสีเอ็กซ์ได้
13. สืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับทวิภาคของคลื่นและอนุภาคที่มี
คุณสมบัติร่วมกัน คือ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก ปรากฏการณ์คอมป์ตัน
และสมมติฐานของเดอบรอยล์ รวมถึงคานวณหาปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้ องได้
14. สืบค้ นข้ อมูล ศึกษา และอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้ างอะตอมตามทฤษฎี
กลศาสตร์ ควอนตัม และหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กได้
15. สารวจตรวจสอบ สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายเกี่ยวกับการค้ นพบธาตุ
กัมมันตรังสี องค์ประกอบของนิวเคลียส และการค้ นพบนิวตรอนได้
16. อธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับการสลายตัวของนิวเคลียสของธาตุ
กัมมันตรังสี ไอโซโทป เสถียรภาพนิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร์ แรงนิวเคลียร์
มวลพร่องและพลังงานยึดเหนี่ยวรวมถึงคานวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้ องจาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้ ได้
17. สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายเกี่ยวกับประโยชน์และโทษที่เกิดจาก
กัมมันตภาพรังสีปฏิกิริยานิวเคลียร์ ได้
18. สร้ างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบ หรือสร้ าง
แบบจาลอง หรือสร้ างรูปแบบเพื่อนาไปสูก่ ารสารวจตรวจสอบ
19. บันทึกและอธิบายผลการสารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้
พยานหลักฐานอ้ างอิงหรือค้ นคว้ าเพิ่มเติมเพื่อหาหลักฐานอ้ างอิงที่เชื่อถือได้
และยอมรับว่าความรู้เดิมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์
พยานใหม่เพิ่มเติมหรือโต้ แย้ งจากเดิม ซึง่ ท้ าทายให้ มีการตรวจสอบอย่าง
ระมัดระวังอันจะนามาสูก่ ารยอมรับเป็ นความรู้ใหม่
20. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด
กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ ้นงานให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจ

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ......ว30224......
รายวิชา ......เคมี 4......
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ .......6/2-5.......
ภาคเรี ยนที่ .......1.......
ปี การศึกษา ......2561......
ครู ผ้ ูสอน .......มิสจันทร์ เพ็ญ คุณวัฒนสุขสันติ.......
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .......80 : 20.......
หนังสืออ้ างอิง /
ผลการเรี ยนรู้
สาระการเรี ยนรู้ / เนือ้ หา
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และทดลองเกี่ยวกับสมบัติของ
สารละลายอิเล็กโทรไลต์
2. วิเคราะหข้ อมูล อธิบาย และทดลองเกี่ยวกับไอออนใน
สารละลายกรดและสารละลายเบส
3. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และอภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎีกรด-เบส
4. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และอภิปรายเกี่ยวกับคู่กรด-เบส
5. คานวณ และเขียนสมการการแตกตัวของกรดแก่ เบสแก่ กรด
อ่อน เบสอ่อน
6. วิเคราะห์ข้อมูล อธิบาย และเขียนสมการการแตกตัวของน ้า
บริ สทุ ธิ์ได้ และคานวณเกี่ยวกับการเปลี่ยนความเข้ มข้ นของ
ไฮโดรเนียมไอออน หรื อไฮโดรอกไซด์ไอออนในน ้า
7. สืบค้ นข้ อมูล และคานวณหาค่า pH ของสารละลาย
8. ทดลอง อธิบาย และคานวณเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ ที่ใช้ สาหรับ
ปฏิกิริยาของกรด-เบส และค่า pH ของอินดิเคเตอร์
9. สืบค้ นข้ อมูล และนาเสนอประโยชน์ของสารละลายกรด-เบส
ในชีวิตประจาวันและในสิ่งมีชีวิต
10. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และทดลองที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาของ
กรด-เบส การเกิดเกลือ สมบัติความเป็ นกรด-เบสของเกลือ
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส
11. สืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ทดลอง และคานวณเกี่ยวกับ
อินดิเคเตอร์ กบั การไทเทรตกรด-เบส และการหาปริมาณสาร

Summer
1.1 สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอน
อิเล็กโทรไลต์
1.2 สารละลายกรดและสารละลายเบส
Formative 1
1.3 ทฤษฎีกรด-เบส
1.4 คูก่ รด-เบส
1.5 การแตกตัวของกรดและเบส
1.6 การแตกตัวเป็ นไอออนของน ้า
สอบประมวลความรู้ กลางภาคเรี ยน
1. กรด-เบส
1.1 สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอน
อิเล็กโทรไลต์
1.2 สารละลายกรดและสารละลายเบส
1.3 ทฤษฎีกรด-เบส
1.4 คูก่ รด-เบส
1.5 การแตกตัวของกรดและเบส
1.6 การแตกตัวเป็ นไอออนของน ้า
1.7 pH ของสารละลาย
1.8 อินดิเคเตอร์ สาหรับกรด-เบส
1.9 สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจาวัน
และในสิง่ มีชีวิต
1.10 ปฏิกิริยาของกรดและเบส
1.11 การไทเทรตกรด-เบส
1.12 สารละลายบัฟเฟอร์

รู ปแบบการสอน
- กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ (5E)
วิธีการสอน
- แบบบรรยาย
- แบบทดลอง
- แบบสาธิต
เทคนิคการสอน
- เทคนิคการเสริมแรง
- เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน

ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ

1. หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 5
เครื่องมือวัด
1) แบบทดสอบ

ว034 สสวท.

ด้ านทักษะ/กระบวนการ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การปฏิบตั ิ
1) แบบประเมินการปฏิบตั ิ
(ผลงาน / ชิ ้นงาน / โครงงาน / การทดลอง)

2. หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม
เคมี เล่ม 3 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
สสวท.

ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
(มีวินยั , ใฝ่ เรียนรู้, มุ่งมันในการทางาน, ซื่อสัตย์, มีจิตสาธารณะ)

3. หนังสือเสริมสร้ างศักยภาพและ
ทักษะ รายวิชาเพิ่มเติมเคมี เล่ม 3
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
อักษรเจริญทัศน์

สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลภาคฤดูร้อนด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่ 1-2 (20 คะแนน)
- ประเมินผลก่อนสอบประมวลความรู้กลางภาคเรียนด้ วย
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 3-6 (15 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่ 1-12, 20-22
(20 คะแนน)
- ประเมินผลหลังสอบประมวลความรู้กลางภาคเรียนด้ วย
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 13-16 (15 คะแนน)

4. คูม่ ือ-เตรียมสอบ เคมี เพิ่มเติม
เล่ม 3 ม.4-6
รศ.วีระชาติ สวนไพรินทร์
5. คูม่ ือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เคมี ม.4-6 เล่ม 3
อ.สาราญ พฤกษ์ สนุ ทร

- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่ 13-22
(20 คะแนน) 6. คูม่ ือเตรี ยมสอบ เคมี ม .6 เล่ม
5 ว034 อ.สุทศั น์ ไตรสถิตวร
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ......ว30224......
รายวิชา ......เคมี 4......
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ .......6/2-5.......
ภาคเรี ยนที่ .......1.......
ปี การศึกษา ......2561......
ครู ผ้ ูสอน .......มิสจันทร์ เพ็ญ คุณวัฒนสุขสันติ.......
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .......80 : 20.......
หนังสืออ้ างอิง /
ผลการเรี ยนรู้
สาระการเรี ยนรู้ / เนือ้ หา
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
ด้ วยวิธีการไทเทรต
12. อธิบาย ทดลอง และนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับสารละลาย
บัฟเฟอร์ สารละลายบัฟเฟอร์ ในธรรมชาติ และการนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
13. สืบค้ นข้ อมูล ทดลอง และนาเสนอข้ อมูลที่เกี่ยวกับปฏิกิริยา
เคมีกบั การถ่ายโอนอิเล็กตรอน ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับ
สารละลาย
14. สืบค้ นข้ อมูล และอธิบายเกี่ยวกับการเขียนและดุลสมการรี
ดอกซ์ด้วยเลขออกซิเดชัน และครึ่งปฏิกิริยา
15. สืบค้ นข้ อมูล ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับการต่อเซลล์
กัลวานิก การเขียนแผนภาพ และสมการแสดงปฏิกิริยาในเซลล์
กัลวานิก รวมทังการจั
้
ดลาดับความสามารถในการรับ
อิเล็กตรอนของธาตุหรื อไอออนและความสามารถในการเป็ น
ตัวรีดิวซ์ ตัวออกซิไดซ์ของธาตุหรือไอออนต่างๆ
16. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และอภิปรายเกี่ยวกับหลักการทางาน
และประเภทของเซลล์กลั วานิก เซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทตุ ิยภูมิ
และนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของเซลล์กลั วานิก
17. สืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอเกี่ยวกับการนา
เซลล์อิเล็กโทรไลต์ไปใช้ ในชีวิตประจาวัน และความแตกต่าง
ระหว่างเซลล์กลั วานิกและเซลล์อิเล็กโทรไลต์
18. ค้ นคว้ า และรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับวิธีการป้องกันการผุ
กร่อนของโลหะ

Formative 2
2.1 ปฏิกิริยารี ดอกซ์
2.2 การดุลสมการรี ดอกซ์
2.3 เซลล์ไฟฟ้าเคมี
2.3.1 เซลล์กลั วานิก
สอบประมวลความรู้ ปลายภาคเรี ยน
2. ไฟฟ้าเคมี
2.1 ปฏิกิริยารี ดอกซ์
2.2 การดุลสมการรี ดอกซ์
2.3 เซลล์ไฟฟ้าเคมี
2.3.1 เซลล์กลั วานิก
2.3.2 เซลล์อิเล็กโทรไลต์
2.4 การผุกร่ อนและการป้องกัน
2.5 ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ อง
กับเซลล์ไฟฟ้าเคมี

(10 คะแนน) 7. เคมีแผนใหม่ 5 ม.6 เล่ม 5 ว
034
ผศ.สุธน เสถียรยานนท์

8. หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 6 ว
035 ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
สสวท.
9. หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม
เคมี เล่ม 4 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
สสวท.
10. หนังสือเสริมสร้ างศักยภาพ
และทักษะ รายวิชาเพิ่มเติมเคมี
เล่ม 4
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
อักษรเจริญทัศน์

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ......ว30224......
รายวิชา ......เคมี 4......
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ .......6/2-5.......
ภาคเรี ยนที่ .......1.......
ปี การศึกษา ......2561......
ครู ผ้ ูสอน .......มิสจันทร์ เพ็ญ คุณวัฒนสุขสันติ.......
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .......80 : 20.......
หนังสืออ้ างอิง /
ผลการเรี ยนรู้
สาระการเรี ยนรู้ / เนือ้ หา
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
19. สืบค้ นข้ อมูล อภิปราย และนาเสนอเกี่ยวกับความก้ าวหน้ า
ทางเทคโนโลยีของเซลล์ไฟฟ้าเคมี
20. เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ที่ใช้ ในการสังเกต การวัด การ
สารวจตรวจสอบอย่างถูกต้ องทังทางกว้
้
างและลึกในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
21. นาผลของการสารวจตรวจสอบที่ได้ ทังวิ
้ ธีการและองค์
ความรู้ที่ได้ ไปสร้ างคาถามใหม่ นาไปใช้ แก้ ปัญหาในสถานการณ์
ใหม่และในชีวิตจริ ง
22. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับ
แนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ ้นงานให้ ผ้ อู ื่น
เข้ าใจ

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ....ว30229.... รายวิชา ....เคมีประยุกต์ 4....
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ .......6/1.......
ภาคเรี ยนที่ .......1....... ปี การศึกษา ......2561......
ครู ผ้ ูสอน .......มิสจันทร์ เพ็ญ คุณวัฒนสุขสันติ.......
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .......80 : 20.......
หนังสืออ้ างอิง /
ผลการเรี ยนรู้
สาระการเรี ยนรู้ / เนือ้ หา
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และทดลองเกี่ยวกับสมบัติของ
สารละลายอิเล็กโทรไลต์
2. วิเคราะหข้ อมูล อธิบาย และทดลองเกี่ยวกับไอออนใน
สารละลายกรดและสารละลายเบส
3. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และอภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎีกรด-เบส
4. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และอภิปรายเกี่ยวกับคู่กรด-เบส
5. คานวณ และเขียนสมการการแตกตัวของกรดแก่ เบสแก่ กรด
อ่อน เบสอ่อน
6. วิเคราะห์ข้อมูล อธิบาย และเขียนสมการการแตกตัวของน ้า
บริ สทุ ธิ์ได้ และคานวณเกี่ยวกับการเปลี่ยนความเข้ มข้ นของ
ไฮโดรเนียมไอออน หรื อไฮโดรอกไซด์ไอออนในน ้า
7. สืบค้ นข้ อมูล และคานวณหาค่า pH ของสารละลาย
8. ทดลอง อธิบาย และคานวณเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ ที่ใช้ สาหรับ
ปฏิกิริยาของกรด-เบส และค่า pH ของอินดิเคเตอร์
9. สืบค้ นข้ อมูล และนาเสนอประโยชน์ของสารละลายกรด-เบส
ในชีวิตประจาวันและในสิ่งมีชีวิต
10. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และทดลองที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาของ
กรด-เบส การเกิดเกลือ สมบัติความเป็ นกรด-เบสของเกลือ
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส
11. สืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ทดลอง และคานวณเกี่ยวกับ
อินดิเคเตอร์ กบั การไทเทรตกรด-เบส และการหาปริมาณสาร

Summer
1.1 สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอน
อิเล็กโทรไลต์
1.2 สารละลายกรดและสารละลายเบส
Formative 1
1.3 ทฤษฎีกรด-เบส
1.4 คูก่ รด-เบส
1.5 การแตกตัวของกรดและเบส
1.6 การแตกตัวเป็ นไอออนของน ้า
สอบประมวลความรู้ กลางภาคเรี ยน
1. กรด-เบส
1.1 สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอน
อิเล็กโทรไลต์
1.2 สารละลายกรดและสารละลายเบส
1.3 ทฤษฎีกรด-เบส
1.4 คูก่ รด-เบส
1.5 การแตกตัวของกรดและเบส
1.6 การแตกตัวเป็ นไอออนของน ้า
1.7 pH ของสารละลาย
1.8 อินดิเคเตอร์ สาหรับกรด-เบส
1.9 สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจาวัน
และในสิง่ มีชีวิต
1.10 ปฏิกิริยาของกรดและเบส
- ปฏิกิริยาไฮโดรลิซสิ
1.11 การไทเทรตกรด-เบส

รู ปแบบการสอน
- กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ (5E)
วิธีการสอน
- แบบบรรยาย
- แบบทดลอง
- แบบสาธิต

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ/กระบวนการ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การปฏิบตั ิ
1) แบบประเมินการปฏิบตั ิ
(ผลงาน / ชิ ้นงาน / โครงงาน / การทดลอง)
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
(มีวินยั , ใฝ่ เรียนรู้, มุ่งมันในการทางาน, ซื่อสัตย์, มีจิตสาธารณะ)

เทคนิคการสอน
- เทคนิคการเสริมแรง
- เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลภาคฤดูร้อนด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่ 1-2 (20 คะแนน)
- ประเมินผลก่อนสอบประมวลความรู้กลางภาคเรียนด้ วย
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 3-6 (15 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่ 1-12, 20-22
(20 คะแนน)
- ประเมินผลหลังสอบประมวลความรู้กลางภาคเรียนด้ วย
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 13-16 (15 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่ 13-22
(20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(10 คะแนน)

1. หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 5
ว034 สสวท.
2. หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม
เคมี เล่ม 3 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
สสวท.
3. หนังสือเสริมสร้ างศักยภาพและ
ทักษะ รายวิชาเพิ่มเติมเคมี เล่ม 3
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
อักษรเจริญทัศน์
4. คูม่ ือ-เตรียมสอบ เคมี เพิ่มเติม
เล่ม 3 ม.4-6
รศ.วีระชาติ สวนไพรินทร์
5. คูม่ ือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เคมี ม.4-6 เล่ม 3
อ.สาราญ พฤกษ์ สนุ ทร
6. คูม่ ือเตรียมสอบ เคมี ม .6 เล่ม
5 ว034 อ.สุทศั น์ ไตรสถิตวร

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ....ว30229.... รายวิชา ....เคมีประยุกต์ 4....
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ .......6/1.......
ภาคเรี ยนที่ .......1....... ปี การศึกษา ......2561......
ครู ผ้ ูสอน .......มิสจันทร์ เพ็ญ คุณวัฒนสุขสันติ.......
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .......80 : 20.......
หนังสืออ้ างอิง /
ผลการเรี ยนรู้
สาระการเรี ยนรู้ / เนือ้ หา
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
ด้ วยวิธีการไทเทรต
12. อธิบาย ทดลอง และนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับสารละลาย
บัฟเฟอร์ สารละลายบัฟเฟอร์ ในธรรมชาติ และการนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
13. สืบค้ นข้ อมูล ทดลอง และนาเสนอข้ อมูลที่เกี่ยวกับปฏิกิริยา
เคมีกบั การถ่ายโอนอิเล็กตรอน ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับ
สารละลาย
14. สืบค้ นข้ อมูล และอธิบายเกี่ยวกับการเขียนและดุลสมการรี
ดอกซ์ด้วยเลขออกซิเดชัน และครึ่งปฏิกิริยา
15. สืบค้ นข้ อมูล ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับการต่อเซลล์
กัลวานิก การเขียนแผนภาพ และสมการแสดงปฏิกิริยาในเซลล์
กัลวานิก รวมทังการจั
้
ดลาดับความสามารถในการรับ
อิเล็กตรอนของธาตุหรื อไอออนและความสามารถในการเป็ น
ตัวรีดิวซ์ ตัวออกซิไดซ์ของธาตุหรือไอออนต่างๆ
16. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และอภิปรายเกี่ยวกับหลักการทางาน
และประเภทของเซลล์กลั วานิก เซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทตุ ิยภูมิ
และนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของเซลล์กลั วานิก
17. สืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอเกี่ยวกับการนา
เซลล์อิเล็กโทรไลต์ไปใช้ ในชีวิตประจาวัน และความแตกต่าง
ระหว่างเซลล์กลั วานิกและเซลล์อิเล็กโทรไลต์
18. ค้ นคว้ า และรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับวิธีการป้องกันการผุ
กร่อนของโลหะ

1.12 สารละลายบัฟเฟอร์
Formative 2
2.1 ปฏิกิริยารี ดอกซ์
2.2 การดุลสมการรี ดอกซ์
2.3 เซลล์ไฟฟ้าเคมี
2.3.1 เซลล์กลั วานิก
สอบประมวลความรู้ ปลายภาคเรี ยน
2. ไฟฟ้าเคมี
2.1 ปฏิกิริยารี ดอกซ์
2.2 การดุลสมการรี ดอกซ์
2.3 เซลล์ไฟฟ้าเคมี
2.3.1 เซลล์กลั วานิก
2.3.2 เซลล์อิเล็กโทรไลต์
2.4 สมการเนินสท์
2.5 การผุกร่ อนและการป้องกัน
2.6 ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ อง
กับเซลล์ไฟฟ้าเคมี

7. เคมีแผนใหม่ 5 ม.6 เล่ม 5 ว
034
ผศ.สุธน เสถียรยานนท์
8. หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 6 ว
035 ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
สสวท.
9. หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม
เคมี เล่ม 4 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
สสวท.
10. หนังสือเสริมสร้ างศักยภาพ
และทักษะ รายวิชาเพิ่มเติมเคมี
เล่ม 4
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
อักษรเจริญทัศน์

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ....ว30229.... รายวิชา ....เคมีประยุกต์ 4....
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ .......6/1.......
ภาคเรี ยนที่ .......1....... ปี การศึกษา ......2561......
ครู ผ้ ูสอน .......มิสจันทร์ เพ็ญ คุณวัฒนสุขสันติ.......
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .......80 : 20.......
หนังสืออ้ างอิง /
ผลการเรี ยนรู้
สาระการเรี ยนรู้ / เนือ้ หา
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
19. สืบค้ นข้ อมูล อภิปราย และนาเสนอเกี่ยวกับความก้ าวหน้ า
ทางเทคโนโลยีของเซลล์ไฟฟ้าเคมี
20. เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ที่ใช้ ในการสังเกต การวัด การ
สารวจตรวจสอบอย่างถูกต้ องทังทางกว้
้
างและลึกในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
21. นาผลของการสารวจตรวจสอบที่ได้ ทังวิ
้ ธีการและองค์
ความรู้ที่ได้ ไปสร้ างคาถามใหม่ นาไปใช้ แก้ ปัญหาในสถานการณ์
ใหม่และในชีวิตจริ ง
22. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับ
แนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ ้นงานให้ ผ้ อู ื่น
เข้ าใจ

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว 30244
รายวิชา ชีววิทยา 4
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6/2-5
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
ครู ผ้ ูสอน มิสปานแก้ ว อักษรขา
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 70 : 20
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
ผลการเรี ยนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. สารวจตรวจสอบและเปรียบเทียบวิธีการรับรู้และตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้ า ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์มีกระดูกสันหลังบาง
ชนิด
2.สารวจตรวจสอบ อธิบายและจาแนกส่วนประกอบและหน้ าที่
ของเซลล์ประสาท พร้ อมทังสรุ
้ ปการเกิดกระแสประสาท
3.สารวจตรวจสอบและอธิบายเปรียบเทียบโครงสร้ าง หน้ าที่ของ
สมอง ไขสันหลังและการทางานของระบบประสาทโซมาติกและ
ระบบประสาทอัตโนวัติ
4.สารวจตรวจสอบและอธิบายโครงสร้ างและการทางานของ
อวัยวะรับสัมผัสแต่ละประเภท พร้ อมทังน
้ าความรู้ความเข้ าใจมา
ใช้ และหาวิธีป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ ้นต่อระบบประสาทและ
อวัยวะรับสัมผัส อะไหล่ มนุษย์
5.อภิปรายและอธิบายตาแหน่งโครงสร้ างและหน้ าที่ของต่อมไร้ ทอ่
ที่สาคัญของคน รวมทังชนิ
้ ดของฮอร์ โมนที่สาคัญที่สร้ างขึ ้นจาก
ต่อมไร้ ทอ่
6. อธิบายและสรุปกลไกการควบคุมการทางานของฮอร์ โมน
พร้ อมทังเปรี
้ ยบเทียบความแตกต่างของฮอร์ โมนกับฟี โรโมน
รวมทังยกตั
้ วอย่างการใช้ ประโยชน์จากฮอร์ โมน และฟี โรโมนที่
เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวัน
7. สารวจตรวจสอบและอธิบายการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์
เดียว สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลัง
8.สารวจตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายส่วนประกอบ หน้ าที่ของ
กระดูกของคน ชนิดของข้ อต่อ การทางานของข้ อต่อแบบต่าง ๆ
และลักษณะ ตาแหน่งของกล้ ามเนื ้อ

Formative 1
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
1.ระบบประสาทและอวัยวะรับ
สัมผัส
2. ระบบต่ อมไร้ ท่อ
Formative 2
สอบปลายภาคเรียน 1 / 2561
3. การเคลื่อนไหวในสัตว์
4. พันธุศาสตร์ โมเลกุลเบือ้ งต้ น
5. วิวัฒนาการ

1. การทดลอง
2. อภิปราย
3. อธิบาย
4. สืบค้ นข้ อมูล
5. กระบวนการกลุ่ม
6. ใช้ เทคโนโลยี
เช่น VDO clip ,
PowerPoint

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การปฏิบตั ิ
1) แบประเมินการปฏิบตั ิ
( ผลงาน / ชิ ้นงาน /โครงงาน /การทดลอง)
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1)การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
( ใฝ่ เรียนรู้ ,มีวินยั ,มุง่ มัน่ ในการทางาน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่ 1-16
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่1-6
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่ 1-16
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่
7-16

1.ชีววิทยา ม.6 เล่ม 5
อ. สมาน แก้ วไวยุทธ
2.Ultra Biology
สถาบันกวดวิชาติวเตอร์ พอยท์
3.ติววิทย์ สรุปเนื ้อหาม.ปลาย
อ. ณัฐพงศ์ ก้ องคุณวัฒน์

9. สารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และความสัมพันธ์
ระหว่าง DNA,RNA และโปรตีน
10.วิเคราะห์ และอภิปราย เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ ในเรื่องของ
พันธุวิศวกรรม และการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อและนาเสนอในเรื่อง
ประโยชน์ ของพันธุวิศวกรรมและผลของพันธุวิศวกรรมต่อสังคม
และสิ่งแวดล้ อม GMOs
11.อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับลาดับพัฒนาการแนวความคิดที่
เกี่ยวกับวิวฒ
ั นาการของสิ่งมีชีวิต ความสาคัญของการศึกษา
วิวฒ
ั นาการของสิ่งมีชีวิต
12. สารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ และอธิบายกลไกต่างๆ ที่ทาให้
เกิดวิวฒ
ั นาการของสิ่งมีชีวิต
13.สารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และอธิบายกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงประชากร
14.ตังค
้ าถามที่อยูบ่ นพื ้นฐานของความรู้ และความเข้ าใจทาง
วิทยาศาสตร์ หรือความสนใจหรือจาก
ประเด็นที่เกิดขึ ้นในขณะนันที
้ ่สามารถทาการสารวจตรวจสอบหรือ
ศึกษาค้ นคว้ าได้ อย่างครอบคลุม และเชื่อถือได้
15.วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้ อมูล และประเมินความ
สอดคล้ องของข้ อสรุป หรือสาระสาคัญ
เพื่อตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
16.บันทึกและอธิบายผลการสารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้
พยานหลักฐานอ้ างอิง หรือค้ นคว้ าเพื่อ
เติม เพื่อหาหลักฐานอ้ างอิงที่เชื่อถือได้ และยอมรับว่าความรู้เดิม
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์ พยานใหม่
เพิ่มเติมหรือโต้ แย้ งจากเดิม ซึง่ ท้ าทายให้ มีการตรวจสอบอย่าง
ระมัดระวัง อันจะนามาสูก่ ารยอมรับเป็ นความรู้ใหม่

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30254
รายวิชา ชีววิทยาขัน้ สูง 4
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 / 1
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
ครู ผ้ ูสอน
มิสปานแก้ ว อักษรขา
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 70 : 20
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
ผลการเรี ยนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1.สารวจตรวจสอบและเปรียบเทียบวิธีการรับรู้และตอบสนองต่อสิ่ง
เร้ า ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์มีกระดูกสันหลังบางชนิด
2.สารวจตรวจสอบ อธิบายและจาแนกส่วนประกอบและหน้ าที่ของ
เซลล์ประสาท พร้ อมทังสรุ
้ ปการเกิดกระแสประสาท
3.สารวจตรวจสอบและอธิบายเปรียบเทียบโครงสร้ าง หน้ าที่ของ
สมอง ไขสันหลังและการทางานของระบบประสาทโซมาติกและ
ระบบประสาทอัตโนวัติ
4.สารวจตรวจสอบและอธิบายโครงสร้ างและการทางานของอวัยวะ
รับสัมผัสแต่ละประเภท พร้ อมทังน
้ าความรู้ความเข้ าใจมาใช้ และหา
วิธีป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ ้นต่อระบบประสาทและอวัยวะรับ
สัมผัส อะไหล่ มนุษย์
5.อภิปรายและอธิบายตาแหน่งโครงสร้ างและหน้ าที่ของต่อมไร้ ทอ่ ที่
สาคัญของคน รวมทังชนิ
้ ดของฮอร์ โมนที่สาคัญที่สร้ างขึ ้นจากต่อม
ไร้ ทอ่
6. อธิบายและสรุปกลไกการควบคุมการทางานของฮอร์ โมน พร้ อม
ทังเปรี
้ ยบเทียบความแตกต่างของฮอร์ โมนกับฟี โรโมน รวมทัง้
ยกตัวอย่างการใช้ ประโยชน์จากฮอร์ โมน และฟี โรโมนที่เกี่ยวข้ องกับ
ชีวิตประจาวัน
7. สารวจตรวจสอบและอธิบายการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลัง
8.สารวจตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายส่วนประกอบ หน้ าที่ของ
กระดูกของคน ชนิดของข้ อต่อ การทางานของข้ อต่อแบบต่าง ๆ
และลักษณะ ตาแหน่งของกล้ ามเนื ้อ
9. สารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และความสัมพันธ์
ระหว่าง DNA,RNA และโปรตีน

Formative 1
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
1.ระบบประสาทและอวัยวะรับ
สัมผัส
2. ระบบต่ อมไร้ ท่อ
Formative 2
สอบปลายภาคเรียน 1 / 2561
3. การเคลื่อนไหวในสัตว์
4. พันธุศาสตร์ โมเลกุลเบือ้ งต้ น
5. วิวัฒนาการ

1. การทดลอง
2. อภิปราย
3. อธิบาย
4. สืบค้ นข้ อมูล
5. กระบวนการกลุ่ม
6. ใช้ เทคโนโลยี
เช่น VDO clip ,
Power Point

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การปฏิบตั ิ
1) แบประเมินการปฏิบตั ิ
( ผลงาน / ชิ ้นงาน /โครงงาน /การทดลอง)
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1)การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
( ใฝ่ เรียนรู้ ,มีวินยั ,มุง่ มัน่ ในการทางาน)

- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่ 1-16
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่1-6
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่ 1-16
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่
7-16

1.ชีววิทยา ม.6 เล่ม 5
อ. สมาน แก้ วไวยุทธ
2.Ultra Biology
สถาบันกวดวิชาติวเตอร์ พอยท์
3.ติววิทย์ สรุปเนื ้อหาม.ปลาย
อ. ณัฐพงศ์ ก้ องคุณวัฒน์

10.วิเคราะห์ และอภิปราย เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ ในเรื่องของ
พันธุวิศวกรรม และการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อและนาเสนอในเรื่อง
ประโยชน์ ของพันธุวิศวกรรมและผลของพันธุวิศวกรรมต่อสังคม
และสิ่งแวดล้ อม GMOs
11.อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับลาดับพัฒนาการแนวความคิดที่
เกี่ยวกับวิวฒ
ั นาการของสิ่งมีชีวิต ความสาคัญของการศึกษา
วิวฒ
ั นาการของสิ่งมีชีวิต
12. สารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ และอธิบายกลไกต่างๆ ที่ทาให้ เกิด
วิวฒ
ั นาการของสิ่งมีชีวิต
13.สารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และอธิบายกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงประชากร
14.ตังค
้ าถามที่อยูบ่ นพื ้นฐานของความรู้ และความเข้ าใจทาง
วิทยาศาสตร์ หรือความสนใจหรือจาก
ประเด็นที่เกิดขึ ้นในขณะนันที
้ ่สามารถทาการสารวจตรวจสอบหรือ
ศึกษาค้ นคว้ าได้ อย่างครอบคลุม และเชื่อถือได้
15.วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้ อมูล และประเมินความ
สอดคล้ องของข้ อสรุป หรือสาระสาคัญ
เพื่อตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
16.บันทึกและอธิบายผลการสารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้
พยานหลักฐานอ้ างอิง หรือค้ นคว้ าเพื่อ
เติม เพื่อหาหลักฐานอ้ างอิงที่เชื่อถือได้ และยอมรับว่าความรู้เดิม
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์ พยานใหม่
เพิ่มเติมหรือโต้ แย้ งจากเดิม ซึง่ ท้ าทายให้ มีการตรวจสอบอย่าง
ระมัดระวัง อันจะนามาสูก่ ารยอมรับเป็ นความรู้ใหม่

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว30281
รายวิชา บูรณาการวิทยาศาสตร์
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6/ 6 – 10 ภาคเรี ยนที่
1
ปี การศึกษา 2561
ครู ผ้ ูสอน
มิสศศิธร ชาวระหาญ ,ม.เพิ่มศักดิ์ กาญจนบุตร , มิสนิรมล....ระหว่ างงาม, มิสเชาวนี ปฐมนุพงศ์ , มิสจิลัดดา สารสิทธิ์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน
80 :
20
ผลการเรียนรู้

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

วิชาฟิ สิกส์
1. อธิบายและทดลองความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด เวลา
ความเร็ว ความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวตรง
2. สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม
และแบบฮาร์ มอนิกอย่างง่าย
3. อภิปรายผลการสืบค้ นและประโยชน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์ มอนิกส์อย่างง่าย
4. ทดลองและอธิบายสมบัติของคลื่นกล และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว ความถี่และความยาวคลื่น 5.
อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการ
นาเสนอผลการสืบค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และการป้องกัน
อันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
6. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน ฟิ วชัน และความสัมพันธ์
ระหว่างมวลกับพลังงาน
7. สืบค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับพลังงานที่ได้ จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ และ
ผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
8. อธิบายการเกิดกัมมันตภาพรังสีและบอกวิธีการตรวจสอบรังสี
ในสิ่งแวดล้ อม การใช้ ประโยชน์ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้ อม
9. รวบรวมข้ อมูลและบันทึกผลการสารวจ ตรวจสอบอย่างเป็ น
ระบบถูกต้ อง ครอบคลุม ทังในเชิ
้ งปริมาณและคุณภาพ โดย
ตรวจสอบ ความเป็ นไปได้ ความเหมาะสมหรือความผิดพลาด
ของข้ อมูล
10. จัดกระทาข้ อมูล โดยคานึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขที่มี
ระดับความถูกต้ องและนาเสนอข้ อมูลด้ วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม

สอบกลางภาคเรียนที่1/2561
1. การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ
1.1 ระยะทางและระยะกระจัด
1.2 อัตราเร็วและความเร็ว
1.3 ความเร่ง
1.4 การเคลื่อนที่แนวเส้ นตรงในแนวราบ
1.5 การเคลื่อนที่แนวเส้ นตรงในแนวดิ่ง
2. การเคลื่อนที่แบบต่ างๆ
2.1 การเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ ง
2.2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม
2.3 การเคลื่อนที่แบบ
ฮาร์ มอนิกอย่างง่าย
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
3. คลื่นและพลังงานในชีวิตประจาวัน
3.1 คลื่นกล
3.2 อัตราเร็วคลื่น
3.3 สมบัติคลื่น
3.4 กาเนิด/ธรรมชาติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
3.5 สเปกตัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
3.6 กัมมันตภาพรังสี
3.7 ปฎิกิริยานิวเคลียร์ ฟิ ชชัน่
3.8 ปฎิกิริยานิวเคลียร์ ฟิ วชัน่
3.9 ผลของกัมมันตภาพรังสีตอ่ ชีวิต

วิธีการสอน
1. ทดลอง
2. อภิปราย
3. อธิบาย
4. สืบค้ นข้ อมูล

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การปฏิบตั ิ
1) แบบประเมินการปฏิบตั ิ
( ผลงาน / ชิ ้นงาน / การทดลอง )
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
( ซื่อสัตย์สจุ ริต, ใฝ่ เรียนรู้ , มีวินยั ,มุง่ มัน่ ในการทางาน )
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่
1-34
-ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยการเรียนรู้ข้อที่
1-3..,.12-14..,..28-34..
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่
1-34..
- ประเมินผลปลายภาคเรียนผลการเรียนข้ อที่
4-9..15-19.
.22-27..

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือเรียน เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่ของ สสวท.
2. www.rmutphysics.com
3.ตาราเรียนกลางภาษาอังกฤษ
ของคณะเซนต์คาเบรียล
4. www.physicsclassroom.com
5. www.wikipedia.com
6. http://phet.colorado.edu
7. หนังสือ ฟิ สิกส์กลศาสตร์ เล่ม1
ของ อ.นิรันดร์ สุวรรณรัตน์
8. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้
วิชาเคมีพื ้นฐานสสวท.
9. หนังสือคูม่ ือ-เตรียมสอบ
รายวิชาเคมีพื ้นฐาน ม.4-6
สานักพิมพ์ภมู ิบณ
ั ฑิต
10. หนังสือคูม่ ือแม็ค เคมีพื ้นฐาน
และเพิ่มเติม ม.4
11. หนังสือคูม่ ือแม็ค CORE ONET
ม.ปลาย
12. หนังสือคูม่ ือ-เตรียมสอบ เคมี
O-NET สานักพิมพ์ ภูมิบณ
ั ฑิต
13. หนังสือ CORE-BASIC
CHEMISTRY หัวใจเคมี 1
14. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้

11. พิจารณาความน่าเชื่อถือของวิธีการและผลการสารวจ
ตรวจสอบโดยใช้ หลักความคลาดเคลื่อนของการวัดและการ
สังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการสารวจตรวจสอบ
วิชาเคมี
12. สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายโครงสร้ างอะตอม และสัญลักษณ์
นิวเคลียร์ ของธาตุ
13. วิเคราะห์และอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอน
ในอะตอม
ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอน
ในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติ
ของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา
14. อธิบายการจัดเรียงธาตุและทานายแนวโน้ มสมบัติของธาตุใน
ตารางธาตุ
15. วิเคราะห์และอธิบายการเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและใน
โมเลกุลของสาร
16. สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือด จุด
หลอมเหลว และสถานะของสารกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค
ของสาร
17. ทดลอง อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทวั่ ไปทีพ่ บ
ในชีวิตประจาวัน รวมทังอธิ
้ บายผลของสารเคมีที่มีตอ่ สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้ อม
18. ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปั จจัยที่มผี ล
ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์
19. เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ที่ใช้ ในการสังเกต การวัด การ
สารวจตรวจสอบอย่างถูกต้ องทังทางกว้
้
างและลึกในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
20. นาผลของการสารวจตรวจสอบที่ได้ ทังวิ
้ ธีการและองค์ความรู้
ที่ได้ ไปสร้ างคาถามใหม่นาไปใช้ แก้ ปัญหาในสถานการณ์ใหม่และ
ในชีวิตจริง
21. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับ
แนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ ้นงานให้ ผ้ อู ื่น
เข้ าใจ

วิชาชีววิทยาพื ้นฐานสสวท.

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
1. อะตอมและตารางธาตุ
1.1 โครงสร้ างอะตอม
1.1.1 แบบจาลองอะตอม
1.1.2 อนุภาคมูลฐานของอะตอมและ
สัญลักษณ์นิวเคลียร์
1.1.3 การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม
1.2 ตารางธาตุและสมบัติของธาตุและ
สารประกอบ
1.2.1 วิวฒ
ั นาการของการสร้ างตารางธาตุ
1.2.2 สมบัติของธาตุตามหมูแ่ ละตามคาบ
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
1.3 พันธะเคมี
1.3.1 พันธะโลหะ
1.3.2 พันธะอิออนิก
1.3.3 พันธะโควาเลนต์
1.3.4 สมบัติบางประการของสารกับแรง
ยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร
2. เคมีเพื่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
2.1 ปฏิกิริยาเคมี
2.1.1 ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาวัน
2.1.2 ผลของปฏิกิริยาเคมีตอ่ สิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้ อม
2.1.3 อัตราการเกิด
ปฏิกิริยาเคมีและปั จจัยที่มี
ผลต่อปฏิกิริยาเคมี

วิชาชีววิทยา
22. อธิบายกระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทาง
พันธุกรรม มิวเทชัน่ และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
23. สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายผลของระบบนิเวศที่มีตอ่ มนุษย์
และสิ่งมีชีวิตด้ วยกันเองและนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์
24. สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายความสาคัญของวัฏจักรสาร แต่
ละวัฏจักรได้
25. สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายความสัมพันธ์ในระบบนิเวศได้
26. สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายกระบวนเปลี่ยนแปลงแทนที่ใน
ระบบนิเวศ
27. สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายผลของระบบนิเวศที่มีตอ่ ประชากร
ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวฒ
ั นาการ
28. สืบค้ นข้ อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้ างและ
หน้ าที่ของสารเคมีและส่วนประกอบภายในเซลล์ที่ศกึ ษาด้ วย
กล้ องจุลทรรศน์ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตและสรุปเกี่ยวกับการสื่อสาร
ระหว่างเซลล์
29. อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการลาเลียงสารผ่านเซลล์และการ
สื่อสาร ระหว่างเซลล์
30. อภิปรายและอธิบายการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต กลไก
ในการควบคุมดุลยภาพของร่างกายมนุษย์และนาความรู้ไปใช้ ใน
ชีวิต
31. สืบค้ นข้ อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพ
ของร่างกายสัตว์และมนุษย์โดยการทางานของระบบหายใจ
ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน ้าเหลือง และระบบ
ภูมิค้ มุ กัน
32. ตังค
้ าถามที่อยูบ่ นพื ้นฐานของความรู้และความเข้ าใจทาง
วิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือจากประเด็นที่เกิดขึ ้นใน
ขณะนัน้ ที่สามารถทาการสารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้ นคว้ าได้
อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้
33. วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้ อมูล และประเมินความ
สอดคล้ องของข้ อสรุปหรือสาระสาคัญ เพื่อตรวจสอบกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
1. ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
1.1 เซลล์
1.2 การลาเลียงสารเข้ า-ออกจากเซลล์
1.3 การแบ่งเซลล์
2. ระบบภูมิค้ ุมกัน
2.1 การป้องกัน ทาลายเชื ้อโรค
และสิ่งแปลกปลอม
2.2 ความผิดปกติของระบบ
ภูมิค้ มุ กัน
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
3. ระบบนิเวศ
3.1 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้ อม
และไบโอม
3.2 ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
+ บทปฏิบตั ิการ
3.3 การถ่ายทอดพลังงานและ
การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
3.4 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ
ระบบนิเวศ
3.5 มนุษย์กบั ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
4. พันธุกรรมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
4.1 โครโมโซมและ
สารพันธุกรรม
4.2 การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม
4.3 การเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม
4.4 เทคโนโลยีชีวภาพ

34. บันทึกและอธิบายผลการสารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้
พยานหลักฐานอ้ างอิงหรือค้ นคว้ าเพื่อเติม เพื่อหาหลักฐานอ้ างอิง
ที่เชื่อถือได้ และยอมรับว่าความรู้เดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์ พยานใหม่เพิ่มเติมหรือโต้ แย้ งจากเดิมซึง่
ท้ าทายให้ มีการตรวจสอบอย่างระมัดระวังอันจะนามาสูก่ าร
ยอมรับเป็ นความรู้ใหม่

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ส30105

ตัวชีว้ ัด

รายวิชา สังคมพืน้ ฐานฯ 5
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
ครูผ้ สู อน ม.วัลลภ งามกิตติคุณ, มิสฐิตาภา แก้ วกระจ่ าง
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + SUM) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
สาระการเรียนรู้/
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
หนังสืออ้ างอิง/
เนือ้ หาสาระ
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม

มาตรฐานการเรี ยนรู้ ส 1.1 รู้ และเข้ าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา
หลักธรรม ของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที่ตนนับถือ และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่
ถูกต้ อง ยึดมัน่ และปฏิบตั ติ ามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสขุ (ตัวชี ้วัด ส
1.1 ม.4 – 6 / 1-22)
มารตรฐานการเรี ยนรู้ ส 1.2 เข้ าใจ ตระหนักและปฏิบตั ติ นเป็ นศาสนิกชนที่ดี
และธารงรักษาพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที่ตนนับถือ
(ตัวชี ้วัด ส 1.2 ม.4-6 / 1-5)

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และ
จริยธรรม
1.ความรู้เกี่ยวกับศาสนาและศาสนา
เปรี ยบเทียบ
-ศาสนาคริ สต์
-ศาสนาอิสลาม
-ศาสนาซิกส์
-ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
2.พระพุทธศาสนา ม.4-ม.6
-อริ ยสัจ 4 : ธรรมที่ควรรู้ ละ
บรรลุ เจริ ญ
-สติปัฏฐาน 4 : กาย เวทนา จิต
ธรรม
- ศาสนพิธี / วันสาคัญ
- พุทธสาวก / พุทธสาวิกา / ชาว
พุทธตัวอย่าง
- ชาดก / พุทธศาสนสุภาษิ ต
- พระไตรปิ ฎก

1. กระบวนการ สืบค้ น
2. กระบวนการคิดวิเคราะห์
3. กระบวนการคิดเปรี ยบเทียบ
เชื่อมโยงและแก้ ปัญหา
4. กระบวนการอภิปรายกลุม่ ย่อย
5.การพัฒนาความรู้

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) การนาเสนอ 2) แบบประเมิน
ผลงาน
การนาเสนอผลงาน
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1)ปฏิบตั ิ
1)แบบประเมินการ
สังเกตพฤติกรรม
2)แบบฝึ กหัด/ใบงาน
3)การคิดวิเคราะห์ 2)แบบประเมิน
แบบฝึ กหัด / ใบงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1)การสังเกต
1)แบบประเมินการ
สังเกตพฤติกรรม
2)การแสดงพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- คะแนนซัมเมอร์
20 คะแนน
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดที่ 1-5
30 คะแนน
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดที่ 13
20 คะแนน
- ประเมินคุณลักษณะ
10 คะแนน
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดที่
4-5
20 คะแนน

1.แบบเรี ยนพุทธศาสนาและศาสนาสากล
2.หนังสือประวัตพิ ทุ ธศาสนา
3.หนังสือหลักธรรมพุทธศาสนา
4.www.youtube.co.th/
5.www.google.co.th/

มาตรฐานการเรี ยนรู้ ส 2.1 เข้ าใจและปฏิบตั ติ นตามหน้ าที่ของการเป็ น
พลเมืองดี มีคา่ นิยมที่ดีงาม และธารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสขุ
(ตัวชี ้วัด ส 2.1 ม.4 – 6 / 1-5)
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ส 2.2 เข้ าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปั จจุบนั
ยึดมัน่ ศรัทธา และธารงรักษาไว้ ซงึ่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข
(ตัวชี ้วัด ส 2.2 ม.4-6 / 1-4)

สาระที่ 2 หน้ าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดาเนินชีวติ ในสังคม
1.สังคมและวัฒนธรรม
- มนุษย์กบั สังคม
- วัฒนธรรม
- โครงสร้ างสังคม (กลุม่ สังคม+
สถาบันทางสังคม)
การจัดระเบียบทางสังคม
(สถานภาพ บทบาท บรรทัดฐาน การ
ควบคุมทางสังคม ค่านิยม การขัด
เกลา)
วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย
ประเพณีท้องถิ่น
2.กฎหมาย
- ประเภทของกฎหมาย
- กฎหมายในชีวิตประจาวัน
- กฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ
3.รัฐศาสตร์
- รัฐ
- ประชาธิปไตย / พลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตย / สิทธิมนุษยชน
- เผด็จการ
- สาระในรัฐธรรมนูญ (ฉบับ
ปั จจุบนั )
4.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1. กระบวนการ สืบค้ น
2. กระบวนการคิดวิเคราะห์
3. กระบวนการคิดเปรี ยบเทียบ
เชื่อมโยงและแก้ ปัญหา
4. กระบวนการอภิปรายกลุม่ ย่อย
5.การพัฒนาความรู้

ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ
2) การนาเสนอ
ผลงาน

เครื่ องมือวัด
1) แบบทดสอบ
2) แบบประเมิน
การนาเสนอผลงาน

ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1)ปฏิบตั ิ
1)แบบประเมินการ
สังเกตพฤติกรรม
2)แบบฝึ กหัด/ใบงาน
3)การคิดวิเคราะห์ 2)แบบประเมิน
แบบฝึ กหัด / ใบงาน

1.หนังสือความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับหลักสังคม
วิทยา
2.หนังสือความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3.หนังสือความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับนิตศิ าสตร์
4.www.youtube.co.th/
5.www.google.co.th/

ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1)การสังเกต
1)แบบประเมินการ
สังเกตพฤติกรรม
2)การแสดงพฤติกรรม

ด้ านความรู้

1. หนังสือความรู้ เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ น

มาตรฐานการเรี ยนรู้ ส 3.1 เข้ าใจและสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรในการ
ผลิตและการบริ โภค การใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า รวมทังเข้
้ าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดารงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ (ตัวชี ้วัด ส 3.1 ม.4 – 6 / 1-4)
มารตรฐานการเรี ยนรู้ ส 3.2 เข้ าในระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจาเป็ นของการร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจใน
สังคมโลก (ตัวชี ้วัด ส 3.2 ม.4-6 / 1-3)

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
1.เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ น
- เศรษฐศาสตร์ จลุ ภาค /มหภาค
- การทางานของกลไกราคา
-การแทรกแซงกลไกราคาของรัฐ
- เงินเฟ้อ เงินฝื ด
2.ระบบเศรษฐกิจ (ทุนนิยม/สังคมนิยม
/ ผสม)
3.การกาหนดราคาและค่าจ้ างในระบบ
เศรษฐกิจ
4.การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ
ฉบับต่างๆ
5.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สหกรณ์
6.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
7.กลุม่ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

1. กระบวนการ สืบค้ น
2. กระบวนการคิดวิเคราะห์
3. กระบวนการคิดเปรี ยบเทียบ
เชื่อมโยงและแก้ ปัญหา
4. กระบวนการอภิปรายกลุม่ ย่อย
5.การพัฒนาความรู้

วิธีการ
1) ทดสอบ
2) การนาเสนอ
ผลงาน

เครื่ องมือวัด
1) แบบทดสอบ
2) แบบประเมิน
การนาเสนอผลงาน

2. หนังสือความรู้ เศรษฐกิจไทย
3.หนังสือพัฒนาการทางเศรษฐกิจโลก
4.www.youtube.co.th/
5.www.google.co.th/

ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1)ปฏิบตั ิ
1)แบบประเมินการ
สังเกตพฤติกรรม
2)แบบฝึ กหัด/ใบงาน
3)การคิดวิเคราะห์ 2)แบบประเมิน
แบบฝึ กหัด / ใบงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1)การสังเกต
1)แบบประเมินการ
สังเกตพฤติกรรม
2)การแสดงพฤติกรรม

ด้ านความรู้

1. หนังสือความรู้ ประวัตศิ าสตร์ สากล

มาตรฐานการเรี ยนรู้ ส 4.1 เข้ าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุค
สมัยทางประวัตศิ าสตร์ สามารถใช้ วิธีการทางประวัตศิ าสตร์ มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ตา่ งๆอย่างเป็ นระบบ (ตัวชี ้วัด ส 4.1 ม. 4-6 / 1-2)
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ส 4.2 เข้ าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึง
ปั จจุบนั ในด้ านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง
ตระหนักถึงความสาคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ ้น (ตัวชี ้วัด ส 4.2
ม. 4-6 / 1-4)
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ส 4.3 เข้ าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิ
ปั ญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธารงความเป็ นไทย(ตัวชี ้วัด ส 4.3 ม. 4-6
/ 1-5)

สาระที่ 4 ประวัตศิ าสตร์
1.เวลา ยุคสมัย หลักฐาน และวิธีการ
ทางประวัตศิ าสตร์
2.ประวัตศิ าสตร์ ไทย
- พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์
ชาติไทย
- ประเด็นสาคัญของการศึกษา
ประวัตศิ าสตร์ ไทย
- การสร้ างสรรค์ศลิ ปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย
- สถาบันพระมหากษัตริ ย์และ
บุคคลสาคัญผู้สร้ างสรรค์ประวัตศิ าสตร์
ไทย
3.ประวัตศิ าสตร์ สากล
- อิทธิพลอารยธรรมตะวันออก
และตะวันตกยุคโบราณต่อพัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงโลก
- พัฒนาการประวัตศิ าสตร์ โลก
ตะวันออกและตะวันตกที่สง่ ผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงโลก
- ประวัตศิ าสตร์ โลกร่ วมสมัยที่
ส่งผลกระทบต่อการเปลียนแปลงใน
โลกคริ สต์ศตวรรษที่ 21

1. กระบวนการ สืบค้ น
2. กระบวนการคิดวิเคราะห์
3. กระบวนการคิดเปรี ยบเทียบ
เชื่อมโยงและแก้ ปัญหา
4. กระบวนการอภิปรายกลุม่ ย่อย
5.การพัฒนาความรู้

วิธีการ
1) ทดสอบ
2) การนาเสนอ
ผลงาน

เครื่ องมือวัด
1) แบบทดสอบ
2) แบบประเมิน
การนาเสนอผลงาน

2. หนังสือพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์
3.หนังสือความรู้ ประวัตศิ าสตร์ ไทย
4.www.youtube.co.th/
5.www.google.co.th/

ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1)ปฏิบตั ิ
1)แบบประเมินการ
สังเกตพฤติกรรม
2)แบบฝึ กหัด/ใบงาน
3)การคิดวิเคราะห์ 2)แบบประเมิน
แบบฝึ กหัด / ใบงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1)การสังเกต
1)แบบประเมินการ
สังเกตพฤติกรรม
2)การแสดงพฤติกรรม

ด้ านความรู้

1.หนังสือความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับหลัก

มาตรฐานการเรี ยนรู้ ส 5.1 เข้ าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และ
ความสัมพันธ์ของสรรพสิง่ ซึง่ มีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้ แผนที่
และเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้ นหาวิเคราะห์ สรุ ป และใช้ ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
(ตัวชี ้วัด ส 5.1 ม.4 – 6 / 1-4)
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ส 5.2 เข้ าใจปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้ อม
ทางกายภาพที่ก่อให้ เกิดการสร้ างสรรค์วฒ
ั นธรรม มีจิตสานึกและมีสว่ นร่ วมใน
การอนุรักษ์ ทรัพยากรและสิง่ แวดล้ อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (ตัวชี ้วัด ส 5.2 ม.4
– 6 / 1-5)

สาระที่ 5 ภูมศิ าสตร์
1.เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
- แผนที่ : มาตราส่วน ละติจดู
ลองจิจดู
- รู ปถ่ายทางอากาศ ภาพถ่าย
ดาวเทียม
- RS / GIS / GPS
2.หลักภูมิศาสตร์
- ภูมิลกั ษณ์
- ภูมิอากาศ
3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
- ปั ญหาของทรัพยากรธรรมชาติ
- วิกฤตการณ์ทางสิง่ แวดล้ อม
- ความร่ วมมือระหว่างประเทศใน
การแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อม

1. กระบวนการ สืบค้ น
2. กระบวนการคิดวิเคราะห์
3. กระบวนการคิดเปรี ยบเทียบ
เชื่อมโยงและแก้ ปัญหา
5. กระบวนการอภิปรายกลุม่ ย่อย
6.การพัฒนาความรู้

วิธีการ
1) ทดสอบ
2) การนาเสนอ
ผลงาน

เครื่ องมือวัด
1) แบบทดสอบ
2) แบบประเมิน
การนาเสนอผลงาน

ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1)ปฏิบตั ิ
1)แบบประเมินการ
สังเกตพฤติกรรม
2)แบบฝึ กหัด/ใบงาน
3)การคิดวิเคราะห์ 2)แบบประเมิน
แบบฝึ กหัด / ใบงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1)การสังเกต
1)แบบประเมินการ
สังเกตพฤติกรรม
2)การแสดงพฤติกรรม

ภูมิศาสตร์
2.หนังสือภูมิศาสตร์ กายภาพ
3.แผนที่กายภาพประเทศไทย
4.www.youtube.co.th/
5.www.google.co.th/

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ส30213 รายวิชา สหวิทยาการสังคม 1 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
ครู ผ้ ูสอน ม.พรเทพ ตัง้ มกรา
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
1. วิเคราะห์ปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตกได้
ศาสนาพราหมณ์ฮินดู –
2. วิเคราะห์หลักธรรม จริ ยธรรมของพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา พุทธ
สังคมให้ มีความยัง่ ยืนได้
คริ สต์ –อิสลาม
3. วิเคราะห์หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการอยูร่ ่วมกัน
อย่างสันติสขุ ได้
ปรัชญาตะวันออก
4. ปฏิบตั ิตามกฎหมายในชีวิตประจาวันที่ควรรู้ได้
ปรัชญาตะวันตก
5. วิเคราะห์สถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กฎหมายน่ารู้
การประสานประโยชน์ในศตวรรษที2่ 1
สถานการณ์การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม การประสาน
ประโยชน์ในศตวรรษที่
21
ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน
วิธีการสอนแบบ
1.CIPPA MODEL
2.Storyline
3.5E Cycle Model
4.Concept Mapping
5. Inquiry

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ/เครื่ องมือวัด
1. ใบงาน 2. สรุปแบบประเมินผล
3. ทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ/เครื่ องมือวัด
1.สืบค้ น 2. แบบประเมินผลสรุป
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ/เครื่ องมือวัด
1. รักชาติศาสน์ กษัตริ ย์
2. ซื่อสัตย์สจุ ริ ต 3. มีวินยั 4. ใฝ่ เรี ยนรู้
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 1-3
50 คะแนน
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 4-5
20 คะแนน
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-4
10 คะแนน
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 4-5
20คะแนน

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือศาสนาสากล
2. หนังสือปรัชญาตะวันออก
ปรัชญาตะวันตก
3. หนังสือกฎหมายน่ารู้
4. หนังสือกฎหมายระหว่าง
ประเทศ
5. ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบนั
6. Internetฯลฯ

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา พ30105
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษาพืน้ ฐาน 5
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
ครู ผ้ ูสอน
มาสเตอร์ ประนุพงษ์ ปิ่ นสุวรรณ , มาสเตอร์ เชี่ยวชาญ แพรขุนทด
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด
1. เข้ าใจกระบวนการสร้ างเสริมและดารงประสิทธิภาพ
การทางานของระบบอวัยวะต่างๆ
2. รู้วิธีการวางแผน ดูแลสุขภาพตามภาวะการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว
3. เข้ าใจอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และ
วัฒนธรรมที่มีตอ่ พฤติกรรมทางเพศและการดาเนินชีวิต
4. มีทกั ษะในการสร้ างเสริมสัมพันธภาพที่ดีตอ่ กัน
5. มีคา่ นิยมที่ดีในเรื่องเพศ และเข้ าใจในธรรมชาติของ
การเกิดอารมณ์ทางเพศ
6. เข้ าใจวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและ
สามารถจัดการได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
7. หลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากความเสี่ยงต่อการติด
โรคทางเพศสัมพันธ์และการตังครรภ์
้
โดยไม่ตงใจ
ั้
8. การวิเคราะห์บทบาทและความรับผิดของบุคคลที่มี
ต่อการสร้ างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
9. ประเมินสุขภาพส่วนบุคคลเพื่อกาหนดกลวิธีลดความ
เสี่ยงและสร้ างเสริมสุขภาพของตนเองและชุมชน สังคม
10. ประเมินวิธีการและกระบวนการจัดการกับอารมณ์
และความเครียดและนาไปใช้ วางแผนปรับปรุงตนเอง
11. ออกกาลังกาย พักผ่อนและร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ที่เหมาะสมจนเป็ นกิจนิสยั
12. เข้ าใจงานสาธารณะสุ๘ของชุมชนและของประเทศ
และสามารถให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
มนุษย์
1.1 กระบวนการสร้ างเสริมและดารงประสิทธิภาพการ
ทางานระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และต่อมไร้ ทอ่
1.2 การวางแผนดูแลสุขภาพในครอบครัวและสังคม
1.3 คุณค่าของการดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว
ชุมชนและสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบคัว
2.1 คุณค่าของชีวิตและครอบครัว
2.2 การวางแผนชีวิตและครอบครัว
2.3 ปั จจัยเสี่ยงของสังคมที่มีตอ่ การมีเพศสัมพันธ์
2.4 ความสาคัญของการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
2.5 รูปแบบและขอบเขตของความสัมพันธ์แบบต่างๆ
2.6 ค่านิยมที่ดีในเรื่องของทางเลือกปฎิบตั ิตามค่านิยมที่
เหมาะสม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย
3.1 เข้ าใจ มีทกั ษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย
การเล่นเกมส์และกีฬา
3.2 รักการออกกาลังกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้ างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ
และการป้องกันโรค
4.1 เห็นคุณค่าและมีทกั ษะในการสร้ างเสริมสุขภาพ

วิธีการสอน
1.แบบร่วมมือกันเรียนรู้
2.แบบกระบวนการกลุม่
3.แบบอภิปราย
4.แบบวิเคราะห์
5.แบบแก้ ปัญหา
6.แบบบทบาทสมมุติ

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
1) ปฏิบตั ิ
2) นาทักษะมาใช้
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
1) สังเกตุพฤติกรรม

เครื่องมือวัด
1) แบบทดสอบ
เครื่องมือวัด
1) แบบทดสอบ
2) สังเกตใช้ แบบทดสอบ
เครื่องมือวัด
1) แบบสังเกต

สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
2-7
(40 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
8 -12 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
1-12
(20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
1+12 (20.คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้
พื ้นฐานสุขศึกษาและพละศึกษา
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 (ดร. รัชนี
ขวัญบุญจัน และคณะ)
2. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้
พื ้นฐานสุขศึกษาและพละศึกษา
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 (ดร.
สมหมาย แตงสกุล)
(ดร. ธาดา วิมลวัตรเวที)
3.ห้ องสมุดโรงเรียน
4.อินเตอรืเน็ต google.co
5. v.c.d.เนื ้อหา ที่เกี่ยวข้ องกับ
เนื ้อหาที่เรียน

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ....ศ30105...... รายวิชา .......ศิลปะพืน้ ฐาน 5....... ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ..ม6/1-6/10 EP 6/1-6/2.. ภาคเรี ยนที่ .....1... ปี การศึกษา …2561….
ครู ผ้ ูสอน ... ม.ต่ อศักดิ์ เขียวสะอาด.. ม.วิริยะ เกตุแก้ ว... ม.ธนกร เงินงาม.. ม.ณัฐกานต์ สุดเสนาะ...
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน ......60........ : .....40.........
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
ตัวชีว้ ัด
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์โดยใช้
ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ (ศ1.1 ม.4-6/8)
2. ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นที่มีชื่อเสียงและ
บรรยายผลตอบรับของสังคม (ศ1.2 ม.4-6/2)
3. ร้ องเพลง หรือเล่นดนตรีเดี่ยวและ รวมวง
โดยเน้ น
เทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง(ศ
2.1ม.4-6/5)
4. สร้ างเกณฑ์สาหรับประเมินคุณภาพการ
ประพันธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม(ศ2.1ม.4-6/6)
5. นาดนตรีไปประยุกต์ใช้ ในงานอื่นๆ(ศ2.1 ม.46/8)
6. วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการ
ละครที่ต้องการสื่อความหมายในการแสดง (ศ3.1
ม.4-6/5)
7. พัฒนาและใช้ เกณฑ์การประเมินในการ
ประเมินการแสดง (ศ3.1 ม.4-6/7)
8. นาเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์ นาฏศิลป์ไทย
(ศ3.2 ม.4-6/4)

1. สุนทรียภาพและการวิจารณ์งานทัศนศิลป์
(ศ1.1 ม.4-6/8 และ ศ1.2 ม.4-6/2)
2...............
3.ดนตรี อารมณ์ ชื่นชม คุณค่า (ศ2.1ม.46/5,6)
4.ดนตรีกบั งานในแขนงอื่นๆ (ศ2.1 ม.4-6/8 )
5. นาฏลีลา (ศ3.1 ม.4-6/7 และ ศ3.2 ม.46/4)

1. กระบวนการสร้ างความ
ตระหนัก
2.กระบวนการสร้ างเจตคติ
3.กระบวนการสืบสอบ(5E
learning cycle model)
4.กระบวนการกลุม่

ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
1) ส่งผลงาน
2) อภิปราย
3) สอบปฏิบตั ิ
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
1) สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือวัด
1) แบบทดสอบ
เครื่องมือวัด
1) แบบประเมิน
2) แบบสังเกต
3) แบบประเมิน
เครื่องมือวัด
1) แบบสังเกตพฤติกรรม

สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
..........4...... (...40.... คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
...............3.......... (...20... คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
................5,........... (...20.. คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
................4,5.........(....20.... คะแนน)

www.wikipedia.org
www.google.com
http://www.oknation.net/blog/krisakorn/
2007/05/17/entry-1
นาฏศิลป์ไทยศึกษา

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา .....ง30103.......รายวิชา..ระบบคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารข้ อมูล.....ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ....6..... ภาคเรี ยนที่ ..1...... ปี การศึกษา …2561….
ครู ผ้ ูสอน ......ม.กรวิชญ์ โสภา, มิสเสาวภา กลิ่นสูงเนิน......
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .....80... : ...20.....
หนังสืออ้ างอิง/
ตัวชีว้ ัด
สาระการเรี ยนรู้ / เนือ้ หาสาระ
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง 3.1 ม. 4-6/7 พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

1. ความรู้พนื ้ ฐานเกี่ยวกับการตัดต่ อวิดีโอ
1.1 ความรู้ พื ้นฐานเกี่ยวกับ การตัดต่อวิดีโอ

1. การบรรยาย

ง 3.1 ม. 4-6/8 ใช้ ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ให้

2. การใช้ งานโปรแกรมตัดต่ อวิดีโอขัน้
พืน้ ฐาน
2.1 การใช้ งานเครื่ องมือต่างๆ
2.2 การถ่ายภาพยนตร์
2.3 การตัดต่อวิดีโอขันพื
้ ้นฐาน

3. อภิปราย

เหมาะสมกับงาน
ง 3.1 ม. 4-6/9 ติดต่อสื่อสาร ค้ นหาข้ อมูลผ่าน
อินเทอร์ เน็ต
ง 3.1 ม. 4-6/11 ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนอ
งานในรู ปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์
ของงาน

3. การประยุกต์ ใช้ โปรแกรมตัดต่ อวิดีโอ
สร้ างสรรค์ ชนิ ้ งาน
3.1 การใช้ โปรแกรมตัดต่อวิดีโอสร้ างสรรค์
ชิ ้นงาน
3.2 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

2. อธิบาย
4. กรณีตวั อย่าง
5. การแก้ ปัญหา
6. ฝึ กปฏิบตั ิ

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) อธิบาย/ใบงาน 1) ถาม –ตอบ/ใบงาน
2) ทดสอบ
2) แบบทดสอบวัดความรู้
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การปฏิบตั ิงาน 1) แบบประเมินชิ ้นงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบประเมินพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่ างเรียนด้ วยตัวชีว้ ัดที่ 7, 8, 9,
11 (40 คะแนน )
- ก่อนกลางภาค
20 คะแนน
- หลังกลางภาค
20 คะแนน
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยตัวชีว้ ัดที่ 8, 9,
11 (20 คะแนน ) แบบทดสอบ 20 คะแนน
- ประเมินคุณลักษณะ (20 คะแนน)
ซื่อสัตย์สจุ ริต
5 คะแนน
มีวินยั
5 คะแนน
ใฝ่ เรียนรู้ 5 คะแนน
มุง่ มัน่ ในการทางาน 5 คะแนน
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชีว้ ัดที่ 7
(20 คะแนน )
- การสร้ างสรรค์ผลงาน 20 คะแนน

- หนังสือเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ
- หนังสือเรี ยนวิชาพื ้นฐาน เทคโนโลยี
สาร
สนเทศและการสื่อสาร ม.4 - 6
- หนังสือเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe
Premiere Pro CS4 ขึ ้นไป
- Website ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ตัด
ต่อวิดีโอ

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ง30106
รายวิชา
การงานอาชีพพืน้ ฐาน 3 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2561
ครู ผ้ ูสอน มิสละออ พลอยโพลงสุข
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด
สอบประมวลความรู้ระหว่ างภาคและปลาย
ภาค
1. อธิบายวิธีการทางานเพื่อการดารงชีวิต
2. สร้ างผลงานอย่างมีความคิดสร้ างสรรค์และ
มีทกั ษะการทางานร่วมกัน
3. มีทกั ษะการจัดการในการทางาน
4. มีทกั ษะกระบวนการแก้ ปัญหาในการทางาน
5. มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการ
ดารงชีวิต
6. มีคณ
ุ ธรรมและลักษณะนิสยั ในการทางาน
7. ใช้ พลังงานทรัพยากรในการทางานอย่างคุ้มค่า
และยัง่ ยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
8. อภิปลายแนวทางสูอ่ าชีพที่สนใจ
9. เลือกและใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับ
อาชีพ
10. มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ
11. มีคณ
ุ ลักษณะที่ดีตอ่ อาชีพ

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
สอบประมวลความรู้ระหว่ างภาค
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 1 การพัฒนาตนเองเข้ าสู่อาชีพ
1.1 ความสาคัญของการพัฒนาตนเองเข้ าสู่อาชีพ
1.2 คุณสมบัติของบุคคลในการพัฒนาตนเอง
1.3 การสารวจและพัฒนาตนเอง
1.4 แนวทางการพัฒนาตนเอง โดยเศรษฐกิจพอเพียง)
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 2 ประสบการณ์ ในอาชีพ
2.1 ความหมายของการสร้ างเสริมประสบการณ์อาชีพ
2.2 ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์อาชีพ
2.3 การมองเห็นโอกาสในการประกอบอาชีพ
2.4 การศึกษาสารวจอาชีพ
2.5 โครงงานอาชีพ
สอบประมวลความรู้ปลายภาค
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 3 แนวทางในการประกอบอาชีพ
3.1 กิจกรรมอาชีพ
3.2 คุณสมบัติของผู้ประกอบการ
3.3 การเริ่มต้ นเป็ นผุ้ประกอบอาชีพ
3.4 การวิเคราะห์สภาพปั ญหาของผู้ประกอบอาชีพ
3.5 การตัดสินใจเลือกวิธีการเริ่มต้ นธุรกิจ
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 4 โลกอาชีพ
4.1 อาชีพในฝั น
4.2 แนวทางในการเลือกอาชีพ
4.3 เจตคติที่ดีตอ่ การประกอบอาชีพสุจริต
4.4 บุคคลตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จในการประกอบ
อาชีพ

วิธีการสอน
1. แบบบรรยาย
2.แบบ อภิปราย
3. แบบถามตอบ
4. แบบสืบเสาะหาความรู้เป็ น
กระบวนการกลุม่
5. แบบระดมสมอง
6. แบบเน้ นกระบวนการกลุม่
ฝึ กปฏิบตั ิ
7. กรณีศกึ ษา
8. บูรณาการ

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ผลงาน
2)แบบประเมินผลงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การสังเกต
1) แบบประเมินการสังเกต
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัด/ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังข้ อที่ 1-11 (60 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัด/ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังข้ อที่ 1-11 (20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัด/ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังข้ อที่ 1-11 (20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1.สื่อสิ่งพิมพ์
2.Internet
3.ใบความรู้
3.ใบงาน

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ง30208 รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
ครู ผ้ ูสอน มิสเสาวภา กลิ่นสูงเนิน
มาสเตอร์ กรวิชญ์ โสภา
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
หนังสืออ้ างอิง / website ที่
ผลการเรี ยนรู้
สาระการเรี ยนรู้ /เนือ้ หาสาระ
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ศึกษาเพิ่มเติม
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้
2. อธิบายความหมายและประโยชน์ของ
โปรแกรม Google SketchUp ได้
3. อธิบายและใช้ เครื่ องมือพื ้นฐานของ
โปรแกรม Google SketchUp ได้
4. อธิบายขันตอนการสร้
้
างโมเดลด้ วยชุด
เครื่ องมือต่างๆ บนโปรแกรม Google
SketchUp ได้
5. สร้ างชิ ้นงานโมเดลด้ วยโปรแกรม Google
SketchUp ได้
6. นาเสนอชิ ้นงานโมเดลในรู ปแบบต่างๆ ได้
7. มีจริ ยธรรมและความปลอดภัยในการใช้
คอมพิวเตอร์ ได้

หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 1
1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการ
นาเสนอผลงาน
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 2
2. การรู้จักกับโปรแกรม Google
SketchUp
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 3
3. การทางานเบือ้ งต้ นของโปรแกรม
Google SketchUp
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 4
4. การสร้ างโมเดลด้ วย Google SketchUp
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 5
5. การนาเสนอโมเดล
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 6
6. จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้
คอมพิวเตอร์

- แบบบรรยายตาม
PowerPoint
- แบบสาธิตวิธีปฏิบตั ติ ามใบ
ความรู้
- แบบการอภิปราย
- แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็ น
กลุ่ม
- แบบเน้ นกระบวนการ
(ฝึ กปฏิบตั ดิ ้ วยตนเอง)

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) อธิบาย
1) ถาม-ตอบ
ด้ านทักษะ
เครื่องมือวัด
1) การปฏิบตั งิ าน 2) ใบความรู้ -ผลงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ สังเกต-ติดตาม
เครื่องมือวัด ใบงานการปฏิบตั งิ าน
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ที่ 1-3
เก็บคะแนนจากชิ ้นงาน (40 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ที่ 12 แบบทดสอบปรนัย (20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ที่ 3
สอบปฏิบตั ิ (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะ (20 คะแนน)
- ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
5 คะแนน
- ใฝ่ เรี ยนรู้
5 คะแนน
- มุ่งมัน่ ในการทางาน
5 คะแนน
- มีความเป็ นสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ 5 คะแนน

- สร้ างโมเดล 3 มิตดิ ้ วย
SketchUp V-Ray + โปรแกรม
เสริ ม 2015 ฉบับสมบูรณ์
- Facebook page : บ้ าน
SketchUp
- https://3dwarehouse.sketchu
p.com/
- www.google.com
- www.youtube.com

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ง30208 รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
ครู ผ้ ูสอน มิสเสาวภา กลิ่นสูงเนิน
มาสเตอร์ กรวิชญ์ โสภา
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
หนังสืออ้ างอิง / website ที่
ผลการเรี ยนรู้
สาระการเรี ยนรู้ /เนือ้ หาสาระ
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ศึกษาเพิ่มเติม
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้
2. อธิบายความหมายและประโยชน์ของ
โปรแกรม Google SketchUp ได้
3. อธิบายและใช้ เครื่ องมือพื ้นฐานของ
โปรแกรม Google SketchUp ได้
4. อธิบายขันตอนการสร้
้
างโมเดลด้ วยชุด
เครื่ องมือต่างๆ บนโปรแกรม Google
SketchUp ได้
5. สร้ างชิ ้นงานโมเดลด้ วยโปรแกรม Google
SketchUp ได้
6. นาเสนอชิ ้นงานโมเดลในรู ปแบบต่างๆ ได้
7. มีจริ ยธรรมและความปลอดภัยในการใช้
คอมพิวเตอร์ ได้

หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 1
1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการ
นาเสนอผลงาน
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 2
2. การรู้จักกับโปรแกรม Google
SketchUp
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 3
3. การทางานเบือ้ งต้ นของโปรแกรม
Google SketchUp
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 4
4. การสร้ างโมเดลด้ วย Google SketchUp
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 5
5. การนาเสนอโมเดล
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 6
6. จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้
คอมพิวเตอร์

- แบบบรรยายตาม
PowerPoint
- แบบสาธิตวิธีปฏิบตั ติ ามใบ
ความรู้
- แบบการอภิปราย
- แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็ น
กลุ่ม
- แบบเน้ นกระบวนการ
(ฝึ กปฏิบตั ดิ ้ วยตนเอง)

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) อธิบาย
1) ถาม-ตอบ
ด้ านทักษะ
เครื่องมือวัด
1) การปฏิบตั งิ าน 2) ใบความรู้ -ผลงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ สังเกต-ติดตาม
เครื่องมือวัด ใบงานการปฏิบตั งิ าน
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ที่ 1-3
เก็บคะแนนจากชิ ้นงาน (40 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ที่ 12 แบบทดสอบปรนัย (20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ที่ 3
สอบปฏิบตั ิ (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะ (20 คะแนน)
- ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
5 คะแนน
- ใฝ่ เรี ยนรู้
5 คะแนน
- มุ่งมัน่ ในการทางาน
5 คะแนน
- มีความเป็ นสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ 5 คะแนน

- สร้ างโมเดล 3 มิตดิ ้ วย
SketchUp V-Ray + โปรแกรม
เสริ ม 2015 ฉบับสมบูรณ์
- Facebook page : บ้ าน
SketchUp
- https://3dwarehouse.sketchu
p.com/
- www.google.com
- www.youtube.com

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา .....ง30210.......รายวิชา..คอมพิวเตอร์ บูรณาการ.....ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ....6/1..... ภาคเรียนที่ …..1...... ปี การศึกษา …2561….
ครูผ้ สู อน ......ม.กรวิชญ์ โสภา......
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน .....80... : ...20.....

ผลการเรี ยนรู้
1. มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
โครงงานคอมพิวเตอร์ และสามารถนาเสนอ
โครงงานได้
2. สามารถพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ได้
3. สามารถสร้ างผลงานจากคอมพิวเตอร์ ได้ อย่าง
สร้ างสรรค์

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
1. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
โครงงานคอมพิวเตอร์
1.1 ความหมาย คุณค่าและ
ประเภทของการทาโครงงาน
2. การดาเนินการทาโครงงาน
คอมพิวเตอร์
2.1 การจัดทาโครงงาน
คอมพิวเตอร์
2.2 การนาเสนอโครงงาน

วิธีการสอน
1. การบรรยาย
2. อธิบาย
3. อภิปราย
4. กรณีตวั อย่าง
5. การแก้ ปัญหา
6. ฝึ กปฏิบตั ิ

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
- หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เครื่องมือวัด

การสื่อสารชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6

1) อธิบาย/ใบงาน 1) ถาม -ตอบ

ทุกสานักพิมพ์

2) แบบทดสอบ

- เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ องกับการเรียนการสอน

ด้ านทักษะ
วิธีการ

2) แบบทดสอบวัดความรู้
เครื่องมือวัด

1) การปฏิบตั ิงาน 1) แบบประเมินชิ ้นงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ

การสังเกตพฤตกรรม

เครื่องมือวัด แบบประเมินพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่ างเรียน (40 คะแนน )
- เก็บคะแนนจากใบงาน 10 คะแนน
- เก็บคะแนนจากชิ ้นงาน 30 คะแนน
- ประเมินผลกลางภาคเรียน
- แบบทดสอบ (20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะ ( 20 คะแนน)
ใฝ่ เรียนรู้

10 คะแนน

มุง่ มัน่ ในการทางาน 10 คะแนน
- ประเมินผลปลายภาคเรียน
- โครงงาน (20 คะแนน )

เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ง30224
รายวิชา ประสบการณ์ อาชีพ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ปี การศึกษา 2561
ครูผ้ สู อน มิสละออ พลอยโพลงสุข
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ผลการเรียนรู้
สอบประมวลความรู้ ระหว่ างภาคและปลายภาค
1. อธิบายวิธีการทางานเพื่อการดารงชีวิต
2. สร้ างผลงานอย่างมีความคิดสร้ างสรรค์และ
มีทกั ษะการทางานร่วมกัน
3. มีทกั ษะการจัดการในการทางาน
4. มีทกั ษะกระบวนการแก้ ปัญหาในการทางาน
5. มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการ
ดารงชีวิต
6. มีคณ
ุ ธรรมและลักษณะนิสยั ในการทางาน
7. ใช้ พลังงานทรัพยากรในการทางานอย่างคุ้มค่า
และยัง่ ยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
8. อภิปลายแนวทางสูอ่ าชีพที่สนใจ
9. เลือกและใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับ
อาชีพ
10. มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ
11. มีคณ
ุ ลักษณะที่ดีตอ่ อาชีพ

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
สอบประมวลความรู้ ระหว่ างภาค
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 1 งานบัญชีเบือ้ งต้ น
1.1 ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับงานบัญชี
1.2 สินทรัพย์ หนี ้สินและส่วนของเจ้ าของ(ทุน)
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 2 งานการเงินและบัญชี
2.1 การวิเคราะห์รายการค้ า
สอบประมวลความรู้ ปลายภาค
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 2 งานการเงินและบัญชี
2.2 การบันทึกรายการค้ าลงในสมุดรายวันทัว่ ไป
2..3 การบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภท
2.4 การหายอดคงเหลือด้ วยดินสอ

วิธีการสอน
1. แบบบรรยาย
2. แบบ อภิปราย
3. แบบถามตอบ
4. แบบระดมสมอง
5. เน้ นการคิด-วิเคราะห์

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ผลงาน
2)แบบประเมินผลงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การสังเกต
1) แบบประเมินการสังเกต
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังข้ อที่ 1-11 (60 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังข้ อที่ 1-11 (20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังข้ อที่ 1-11 (20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. สื่อสิ่งพิมพ์
2. Internet
3. ใบความรู้
4. ใบงาน

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ......อ30105.......
รายวิชา ...ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 5.........ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...ม.6/1-10 ภาคเรี ยนที่ ....1... ปี การศึกษา ……2561…….
ครู ผ้ ูสอน มิสชวัลรั กษ์ แทนประเสริฐสุข, ม.กรั ณย์ ภัฎ เสียงเสนาะ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .....80... : .....20.....
ตัวชีว้ ัด
1. ปฏิบตั ติ ามคาแนะนาในคูม่ ือการใช้ งานต่างๆ คาชี ้แจง
คาอธิบายและคาบรรยายที่ฟังและอ่าน
2. อ่านออกเสียงข้ อความข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อยกรอง
และบทละครสัน้ (skit) ถูกต้ องตาม หลักการอ่าน
3. อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์กบั สื่อที่
ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบต่างๆ ที่อา่ น รวมทังระบุ
้ และเขียนสื่อที่
ไม่ใช่ความเรี ยง รู ปแบบต่างๆ ให้ สมั พันธ์กบั ประโยค และ
ข้ อความที่ฟังหรื ออ่าน
4.จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความสรุ ปความ ตีความ และ
แสดงความคิดเห็นจากการฟั งและอ่านเรื่ องที่เป็ นสารคดีและ
บันเทิงคดีพร้ อมทังให้
้ เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
5. สนทนาและเขียนโต้ ตอบข้ อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องต่าง ๆ
ใกล้ ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ข่าว / เหตุการณ์ ประเด็นที่
อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม
6. เลือกและใช้ คาขอร้ อง ให้ คาแนะนา คาชี ้แจง คาอธิบายอย่าง
คล่องแคล่ว
7. พูดและเขียนแสดงความต้ องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธ
การให้ ความช่วยเหลือในสถานการณ์จาลองหรื อสถานการณ์จริ ง
อย่างเหมาะสม
8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ ข้อมูล บรรยาย อธิบาย
เปรี ยบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง/ ประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
9. พูดและเขียนบรรยายความรู้ สกึ และแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับ เรื่ องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล
10. พูดและเขียนนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์
ข่าว/เหตุการณ์ เรื่ องและประเด็นต่างๆตามความสนใจของสังคม

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
Learning Unit 1:
Social Life and Tradition
Unit 3 Generations (midterm)

-Questions forms
-Comparison -Question Tags
Learning Unit 2: Hobbies and Leisure
Unit 6 A matter of taste (midterm)

-Articles and quantifiers
-Passive: advanced structures
-Vocabulary
Learning Unit 3: Sports and Health
Unit 10 Game on!

-Emphasis (midterm)
-Unreal past and had better (final)
Learning Unit 4: The World of Work
Unit 4 Taking a stand (final)

- Probability
-Future continuous and future perfect
- Vocabulary

วิธีการสอน
ใช้ การสอนที่เน้ นผู้เรียน
เป็ นสาคัญโดยใช้ เทคนิค
การสอนดังนี ้
-5E Learning Cycle
Model
-CIPPA Model
-Explicit Teaching
Model
-KWL-Plus
-CALLA
-SIOP
-PPP
-CIRC

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) การทารายงาน
2) รายงาน
3) ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจาก 3) รายงาน
Website และแหล่งเรี ยนรู้ต่างๆ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การอ่านบทอ่าน
1) แบบประเมินการอ่าน
2) ถาม – ตอบ
2) ชุดคาถาม
3) ฝึ กเขียนตามโครงสร้ าง
3) แบบประเมินการเขียน
4) การแสดงบทบาทสมมติ
4) แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การสังเกต
1) แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม

2) การสอบถาม
2) แบบประเมินการสอบถาม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1- 21 (48 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 3, 4, 8, 9, 12, 16
(20คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1, 2, 5, 13, 15, 18, 19,
20, 21 (12 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 3, 4, 5, 7, 10, 11
(20คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
- Solutions ( Upper- Intermediate
student’s book)
- Supplement
- Cambridge International dictionary
- Oxford collocations
- Bangkok Post
- Grammar for English Language
teachers
- American culture
- Creative writing
- English vocabulary in use
- Websites

 http://www.sharedvisions.com/explore/english/engma
p.html
 http://grammar.ccc.commnet.edu/g
rammar/quizzes/parallelism2_quiz.
htm
 http://198.85.71.81/english/gramma
rguide.html

11.พูดและเขียนสรุ ปใจความสาคัญ/แก่นสาระที่ได้ จากการ
วิเคราะห์เรื่ อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตาม
ความสนใจ
12.พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทังในท้
้ องถิ่น สังคม และโลก
พร้ อมทังให้
้ เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
13.เลือกใช้ ภาษา น ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของ
บุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้ าของภาษา
14.อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ และที่มาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้ าของภาษา
15.เข้ าร่ วม แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่าง
เหมาะสม
16.อธิบาย/เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ างประโยค
ข้ อความ สานวน คาพังเพย สุภาษิ ต และบทกลอนของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
17.วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับของไทยและ
นาไปใช้ อย่างมีเหตุผล
18. ค้ นคว้ า รวบรวมและสรุ ปข้ อมูล/ ข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่
สาระการเรี ยนรู้ อื่นจากแหล่งเรี ยนรู้ และนาเสนอด้ วยการพูด/การ
เขียน
19. ใช้ ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริ ง/สถานการณ์จาลองที่
เกิดขึ ้นในห้ องเรี ยน สถานศึกษาชุมชนและสังคม
20. ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์
และสรุ ปความรู้/ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและ แหล่งการเรี ยนรู้ ตา่ งๆใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
21. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้ อมูล ข่าวสารของโรงเรี ยน ชุมชน
และท้ องถิ่น/ประเทศชาติ เป็ นภาษาต่างประเทศ

Learning Unit 5:
Literature and Printed Word
Unit 7 Communication (final)

-Reported speech
-Reporting verbs

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ......อ30205....... รายวิชา ...ภาษาอังกฤษอ่ าน เขียน 5.........ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...ม.6/1-5... ภาคเรียนที่ ....1... ปี การศึกษา ……2561…….
ครูผ้ สู อน มิสลภัสนันท์ จันทน์ โรจน์ , ม.กรัณย์ ภัฎ เสียงเสนาะ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน .....80... : .....20.....
สาระการเรียนรู้/
หนังสืออ้ างอิง/
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
Websiteที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
เนือ้ หาสาระ
1. อ่านออกเสียงข้ อความข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อยกรอง และบทละคร สอบประมวลความรู้
1.Sentence Combination
สัน้ (skit) ถูกต้ องตาม หลักการอ่าน
2.อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์กบั สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง

2.Word Building

รูปแบบต่างๆ ที่อา่ น รวมทัง้ ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ 3.Vocabulary
ให้ สมั พันธ์กบั ประโยค และข้ อความที่ฟังหรืออ่าน
4.Contextual Analysis
3. จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความ
5.Word Part

คิดเห็นจากการฟั งและอ่านเรื่อง ที่เป็ นสารคดีและบันเทิงคดี พร้ อมทังให้
้
6.Reading Comprehension
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
4.เลือกใช้ ภาษา น ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และ7. Error Identification
สถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
8. Cloze test
5.อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม

สอบปลายภาค

และประเพณีของเจ้ าของ ภาษา

1.Sentence Combination

6.อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ างประโยค ข้ อความ
สานวน คาพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย
7.วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความ

2.Word Building
3.Vocabulary
4.Contextual Analysis

เชื่อและวัฒนธรรมของgจ้ าของภาษากับของไทยและนาไปใช้ อย่างมีเหตุผล

5.Word Part

8. ค้ นคว้ า รวบรวมและสรุปข้ อมูล/ ข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ สาระการ

6.Reading

เรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนาเสนอด้ วยการพูด/การเขียน
9.ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุป
ความรู้/ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและ แหล่งการเรียนรู้ตา่ งๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ

7.Sentence Completion
8. Error Identification
9.Cloze Test

-5E Learning Cycle
Model
-CIPPA Model
-Explicit Teaching
Model
-KWL-Plus
-CALLA
-SIOP
-PPP
-CIRC

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) การทารายงาน
2) รายงาน
3) ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจาก
3) รายงาน
Website และแหล่งเรี ยนรู้ต่างๆ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การอ่านบทอ่าน
1) แบบประเมิน
การอ่าน
2) ถาม – ตอบ
2) ชุดคาถาม
3) ฝึ กเขียนตามโครงสร้ าง
3) แบบประเมิน
การเขียน
4) การแสดงบทบาทสมมติ
4) แบบประเมิน
การสังเกตพฤติกรรม
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การสังเกต
1) แบบประเมิน
การสังเกตพฤติกรรม
2) การสอบถาม
2) แบบประเมิน
การสอบถาม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยตัวบ่งชี/้ ผลการเรี ยนรู้
ที่คาดหวังข้ อที่ 1-9 (45 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดที่ 2 3 4 6 8
(20คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดที่ 1-9 (15 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวบ่งชี/้ ผลการเรี ยนรู้
ที่คาดหวังข้ อที่ 2 3 4 6 7 8 (20คะแนน)

- หนังสือประกอบการเรียน

- Website
http://www.englishzone.com
http://www.how-tostudy.com
- Bangkok Post
-The Nation

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา อ30211 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อผลสัมฤทธิ์ฯ 5 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ......6/6-6/10...... ภาคเรี ยนที่ ......1...... ปี การศึกษา ……2561……
ครู ผ้ ูสอน มิสชวัลรั กษ์ แทนประเสริฐสุข, ม.กรั ณย์ ภัฎ เสียงเสนาะ, มิสเอกอนงค์ ชเลจร, Mr. Eric Clarke, Mr. Peter Lucey
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum): คะแนนปลายภาคเรี ยน .......80........ : ......20........
ผลการเรียนรู้
สอบประมวลความรู้ ระหว่ างภาค
ผลการเรี ยนรู้ที่ 3 อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์กบั สื่อ
ที่ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทังระบุ
้ และเขียนสื่อที่ไม่ใช่
ความเรี ยง รู ปแบบต่างๆ ให้ สมั พันธ์กบั ประโยค และข้ อความที่ฟังหรื อ
อ่าน
ผลการเรี ยนรู้ที่ 4 จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความสรุ ปความ ตีความ
และแสดงความคิดเห็นจากการฟั งและอ่านเรื่ องที่เป็ นสารคดีและบันเทิง
คดี พร้ อมทังให้
้ เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
ผลการเรี ยนรู้ที่ 5 สนทนาและเขียนโต้ ตอบข้ อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ อง
ต่าง ๆ ใกล้ ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ข่าว/ เหตุการณ์ ประเด็นที่
อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
ผลการเรี ยนรู้ที่ 8 ค้ นคว้ า รวบรวม
และสรุ ปข้ อมูล/ ข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องกับ
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ อื่นจากแหล่งเรี ยนรู้ และ นาเสนอด้ วยการพูด/การ
เขียน
ผลการเรี ยนรู้ที่ 9 ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม
วิเคราะห์ และสรุ ปความรู้/ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและ แหล่งการเรี ยนรู้ ตา่ งๆ
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
สอบประมวลความรู้ ระหว่ างภาค

1. Reading passages
2. My World
3. Affixes
4. Word Formation
5. Vocabulary
6. Parts of speech
7. Error Detection
8. Participle clause
9. Conversations
สอบประมวลความรู้ ปลายภาค
1. Reading passages
2. My World
3. Guessing meaning from context
4. Participial clauses
5. Affixes
6. Vocabulary
7. Error Identification

วิธีการสอน
-5E Learning
Cycle Model
-CIPPA Model
-Explicit
Teaching
Model
-KWL-Plus
-CALLA
-SIOP
-PPP
-CIRC

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

ด้ านความรู้
1.หนังสือ Gateway to exam
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
Success
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2.หนังสือ My World
2) การทารายงาน
2) รายงาน
3.Websites
3) ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจาก
3) รายงาน
 http://www.learn-englishWebsite และแหล่งเรี ยนรู้ ตา่ งๆ
today.com/lessons/
ด้ านทักษะ
lessons_list.html
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
 http://www2.lks.ac.th/moodl
1) การอ่านบทอ่าน
1) แบบประเมินการอ่าน
e
2) ถาม – ตอบ
2) ชุดคาถาม
/mod/resource/view.php?id=3942
3) ฝึ กเขียนตามโครงสร้ าง
3) แบบประเมินการเขียน
4.ซีดี
4) การแสดงบทบาทสมมติ
4) แบบประเมินการสังเกต
5.ใบความรู้ / ใบงาน
พฤติกรรม
6.วิดทิ ศั น์
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การสังเกต
1) แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
2) การสอบถาม
2) แบบประเมินการสอบถาม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 1 – 9 (45 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 3-5, 8-9
(20คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 1 – 9 (15 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 1-2, 6-7
(20คะแนน)

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา อ30211 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อผลสัมฤทธิ์ฯ 5 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ......6/6-6/10...... ภาคเรี ยนที่ ......1...... ปี การศึกษา ……2561……
ครู ผ้ ูสอน มิสชวัลรั กษ์ แทนประเสริฐสุข, ม.กรั ณย์ ภัฎ เสียงเสนาะ, มิสเอกอนงค์ ชเลจร, Mr. Eric Clarke, Mr. Peter Lucey
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum): คะแนนปลายภาคเรี ยน .......80........ : ......20........
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
ผลการเรี ยน
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
สอบประมวลความรู้ ปลายภาค
ผลการเรี ยนรู้ที่ 1 อ่านออกเสียงข้ อความข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อย
กรอง และบทละครสัน้ (skit) ถูกต้ องตาม
หลักการอ่าน
ผลการเรี ยนรู้ที่ 2 อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์กบั สื่อที่
ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทัง้ ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรี ยง รู ปแบบต่างๆ ให้ สมั พันธ์กบั ประโยค และข้ อความที่ฟังหรื ออ่าน
ผลการเรี ยนรู้ที่ 6 อธิบาย/เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ าง
ประโยค ข้ อความ สานวน คาพังเพย สุภาษิ ตและบทกลอนของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
ผลการเรี ยนรู้ที่ 7 วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับของไทยและ
นาไปใช้ อย่างมีเหตุผล

-5E Learning Cycle Model
-CIPPA Model
-Explicit
Teaching Model
-KWL-Plus
-CALLA
-SIOP
-PPP
-CIRC

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา .....ฝ30205..... รายวิชา ...........ภาษาฝรั่ งเศส 5................ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ......6/10...... ภาคเรี ยนที่ ......1...... ปี การศึกษา ……2561……
ครู ผ้ ูสอน ครู ผ้ ูสอน ....................มิสพิมลณัฐ พิภัทปั ทมอาพัน.........................
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .......80........ : ......20........
ผลการเรียนรู้
สอบประมวลความรู้ระหว่ างภาค
ผลการเรียนรู้ที่ 1 – 21
1.ปฏิบตั ติ ามคาแนะนาในคู่มอื การใช้งานต่างๆ คาชีแ้ จง คาอธิบายและคาบรรยายทีฟ่ งั และอ่าน
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสัน้ (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน
3. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สมั พันธ์กบั สื่อทีไ่ ม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ทีอ่ ่าน รวมทัง้ ระบุ และเขียนสื่อทีไ่ ม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ
ให้สมั พันธ์กบั ประโยค และข้อความทีฟ่ งั หรืออ่าน
4. จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงั และการอ่านเรื่องทีเ่ ป็ นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อมทัง้ ให้เหตุผล
และตัวอย่างประกอบ
5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของสังคม
และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
6. เลือกและใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา คาชีแ้ จง คาอธิบาย อย่างคล่องแคล่ว
7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จาลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม
8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้ มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเรื่อง / ประเด็น / ข่าว / เหตุการณ์ทฟี่ งั และอ่านอย่าง
เหมาะสม
9. พูดและเขียนบรรยายความรู้สกึ และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกีย่ วกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/ เหตุการณ์ อย่างมีเหตุผล
10. พูดและเขียนนาเสนอข้อมูลเกีย่ วกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม
11. พูดและเขียนสรุปใจความสาคัญ / แก่นสาระทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ
12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทัง้ ในท้องถิน่ สังคมและโลก พร้อมทัง้ ให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ
13. เลือกใช้ภาษา น้าเสียง และกิรยิ าท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
14. อธิบาย / อภิปรายวิถชี วี ติ ความคิด ความเชือ่ และทีม่ าของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา
15. เข้าร่วม แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
16. อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย
17. วิเคราะห์ / อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถชี วี ิต ความเชือ่ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนาไปใช้อย่างมีเหตุผล
18. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล / ข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องกับกลุม่ สาระการเรียนรู้อ่นื จากแหล่งการเรียนรู้ และนาเสนอด้วยการพูด/ การเขียน
19. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จาลองทีเ่ กิดขึน้ ในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
20. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น / ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ / ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ
21. เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิน่ / ประเทศชาติ เป็ นภาษาต่างประเทศ

สอบประมวลความรู้ปลายภาค
ผลการเรียนรู้ที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16
3. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สมั พันธ์กบั สื่อทีไ่ ม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ทีอ่ ่าน รวมทัง้ ระบุ และเขียนสื่อทีไม่่ ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ
ให้สมั พันธ์กบั ประโยค และข้อความทีฟ่ งั หรืออ่าน
4. จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงั และการอ่านเรื่องทีเ่ ป็ นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อมทัใง้ ห้เหตุผล
และตัวอย่างประกอบ
5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของสังคม
และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
6. เลือกและใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา คาชีแ้ จง คาอธิบาย อย่างคล่องแคล่ว
7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จาลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม
8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้ มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเรื่อง / ประเด็น / ข่าว / เหตุการณ์ทฟี่ งั และอ่านอย่าง
เหมาะสม
9. พูดและเขียนบรรยายความรู้สกึ และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกีย่ วกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/ เหตุการณ์ อย่างมีเหตุผล
10. พูดและเขียนนาเสนอข้อมูลเกีย่ วกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม
11. พูดและเขียนสรุปใจความสาคัญ / แก่นสาระทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ
12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทัง้ ในท้องถิน่ สังคมและโลก พร้อมทัง้ ให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ
13. เลือกใช้ภาษา น้าเสียง และกิรยิ าท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
16. อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
สอบประมวลความรู้ระหว่ างภาค
Unité 3 : Apparences et identité

Leçon 9 : Elle se marie samedi.
Leçon 10 : Serge Gainsbourg,
une vie.
Leçon 11 : Micro – trottoir :
les villes naux piétons.
Leçon 12 : Elle a changé de look.

สอบประมวลความรู้ปลายภาค
Unité 4 : Papotages et reportages

Leçon 13 : Vous avez ce qui
s’est passé?
Leçon 14 : Devine qui j’ai vu!
Leçon 15 : En direct de…
Leçon 16 : La Palme d’or est
attribuée à…

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

-5E Learning Cycle Model
-CIPPA Model
-Explicit Teaching Model
-KWL-Plus
-CALLA
-SIOP
-PPP
-CIRC

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) การทารายงาน
2) รายงาน
3) ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจาก
3) รายงาน
Website และแหล่งเรี ยนรู้ต่างๆ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การอ่านบทอ่าน
1) แบบประเมินการอ่าน
2) ถาม – ตอบ
2) ชุดคาถาม
3) ฝึ กเขียนตามโครงสร้ าง
3) แบบประเมินการเขียน
4) การแสดงบทบาทสมมติ
4) แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การสังเกต
1) แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
2) การสอบถาม
2) แบบประเมินการสอบถาม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 1 – 21
(45 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 3 – 13 , 16 (20คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 1 – 21
(15 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 3 – 13 , 16 (20คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษา
เพิ่มเติม
1.หนังสือ Festival II
2. ซีดี
3. ใบความรู้
4. ใบงาน
5. Website ต่างๆ
www.lepointdufle.net
www.bonjourdefrance.com
www.francaisfacile.com

6. คลิปวีดีโอ

