โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ท๒๓๑๐๑
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ครูผู้สอน
มิสผกาวัลย์ แทบประสิทธิ์ , มิสกอบกาญจน์ สุทธิชน , มิสยุราพันธ์ มั่นใจ
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน ๘๐ : ๒๐
ตัวชี้วัด
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
๒. ระบุใจความสาคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุน
จากเรื่องที่อ่าน
๓. อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก
ย่อความและรายงาน
๔. วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินเรือ่ งที่อ่าน โดยใช้กลวิธีการ
เปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น
๕. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลาดับความและความ
เป็นไปได้ของเรื่อง
๖. วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อ่าน
๗. ตีความและประเมินคุณค่า และแนวคิดที่ได้จากงานเขียน
อย่างหลากหลายเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
๘. มีมารยาทในการอ่าน
๙. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
๑๐.เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคาได้ถูกต้องตามระดับภาษา
๑๑.เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์
ข้อคิดเห็น และทัศนคติในเรื่องต่างๆ
๑๒. เขียนย่อความ
๑๓. เขียนจดหมายกิจธุระ

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
๑.สอบระหว่างภาคเรียนที่ ๑
(๒๐ คะแนน)
วรรณคดีและวรรณกรรม
- สมบัติวรรณคดีของไทย
- บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
หลักการใช้ภาษา
- คาศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ
๒.สอบปลายภาคเรียนที่ ๑
(๒๐ คะแนน)
วรรณคดีและวรรณกรรม
- พระอภัยมณี (ตอนพระอภัยมณี
หนีนางผีเสื้อ)
หลักการใช้ภาษา
- ย่อความ
- จดหมายกิจธุระ
- ระดับภาษา
๓. สอบเก็บคะแนนระหว่างภาค
(๕๐ คะแนน)
- อาขยาน - เรียงความ - คัดลายมือ
- ย่อความ

วิธีการสอน
- กระบวนการปฏิบัติ
- กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
- กระบวนการเรียนภาษา
- กระบวนการสร้างความ
ตระหนัก
- กระบวนการสร้างค่านิยม
- กระบวนการเรียนความรู้
ความเข้าใจ
- กระบวนการกลุ่ม
- CIPPA Model
- Inquiry Cycles (5Es)
- Learning Cycle (7Es)

ภาคเรียนที่ ๑

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
๑) ทดสอบความรู้
๒) แบบฝึกหัด

เครื่องมือวัด
๑) แบบทดสอบ
๒) แบบประเมิน

ด้านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
๑) การสังเกต
๑) แบบสังเกตพฤติกรรม
(ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน) รายบุคคล
๒) วิเคราะห์
๒) แบบทดสอบ
๓) กระบวนการกลุ่ม ๓) แบบประเมิน
๔) ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
๑) การปฏิบัติงาน

เครื่องมือวัด
๑) แบบประเมินการ
ปฏิบัตงิ าน

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
๑.วรรณคดีวิจักษ์ ม.๓
๒.หลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย
๓.ภาษาไทยชุดกิจกรรม
พัฒนาการคิดระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๔.หนังสืออ่านนอกเวลา
- สารานุกรม เล่มที่ ๑๔
WWW.Google.com
WWW.Thaigood.com
WWW.Sanook.com

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ท๒๓๑๐๑
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ครูผู้สอน มิสผกาวัลย์ แทบประสิทธิ์ , มิสกอบกาญจน์ สุทธิชน , มิสยุราพันธ์ มั่นใจ
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน ๘๐ : ๒๐
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ

๑๔. เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
๑๕. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องต่างๆ
๑๖. กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะของตนเองที่
เหมาะสมกับงาน
๑๗. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และโครงงาน
๑๘. มีมารยาทในการเขียน
๑๙. แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่อง
๒๐. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู เพื่อนาข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิต
๒๑. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการ สนทนา
๒๒. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๒๓. วิเคราะห์ระดับภาษา
๒๔. อธิบายความหมายของคาศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ
๒๕. สรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากขึ้น
๒๖. วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
๒๗. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
๒๘. ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรองที่มี คุณค่า
ตามความสนใจและนาไปใช้อ้างอิง

- หนังสืออ่านนอกเวลา
เรื่องสารานุกรม เล่ม๑๔
- ชิ้นงานวันสุนทรภู่
- ชิ้นงานวันภาษาไทย
๔. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (๑๐ คะแนน)
- ซื่อสัตย์สุจริต
- รักความเป็นไทย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน
- สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ

ภาคเรียนที่ ๑

วิธีการสอน

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วิธีการวัดและประเมินผล
สัดส่วนคะแนน (๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ ๑,๓,๕,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๕,๑๖,๑๘,๑๙,
๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๖,๒๘ (๕๐ คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ ๔,๖,๗,๑๕,๒๔,๒๖,๒๗ (๒๐ คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะ ข้อที่ ๑-๙
(๑๐ คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ ๒,๔,๕,๑๒,๑๓,๑๖,๒๓,๒๖,๒๗
(๒๐ คะแนน)

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
ค23101
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5
ครูผู้สอน
มิสพูนธิวา ลาปะ , ม.นิธิ ดารงชยกุล และ ม.อนุกูล เบ้าอาสา
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ

1. หาพื้นที่ผิวของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลมได้ สอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1
2. หาปริมาตรของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลมได้ 1. พื้นที่ผิวและปริมาตร
1. พื้นที่ผิวและปริมาตรปริซึม
3. เปรียบเทียบหน่วยความจุ หรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกัน
2. พื้นที่ผิวและปริมาตรพีระมิด
หรือต่างระบบและเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม
3. พื้นที่ผิวและปริมาตร
4. ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
ทรงกระบอก
เหมาะสม
4. พื้นที่ผิวและปริมาตรกรวย
5. ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร แก้ปัญหา
5. พื้นที่ผิวและปริมาตร
สถานการณ์ต่างๆได้
ทรงกลม
6. อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย
2. กราฟเส้นตรง
และทรงกลม
1. กราฟแสดงความเกีย่ วข้อง
7. ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการให้เหตุผล และการ
ระหว่างปริมาณสองชุดที่มี
แก้ปัญหา
ความสัมพันธ์เชิงเส้น
8. เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มี
2. กราฟของสมการเชิงเส้นสอง
ความสัมพันธ์เชิงเส้น
ตัวแปร
9. เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้
3. กราฟกับการนาไปใช้
10. อ่านและแปลความหมายกราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร และกราฟอื่นๆ
11. แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และนาไปใช้แก้ปัญหา พร้อม
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ
12. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
13. ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
14. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

วิธีการสอน
วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. ถามตอบ
3. กระบวนการกลุ่ม
4. นิรนัย
5. อุปนัย
6. แบบร่วมมือ
7. แก้ปัญหา
8. ศึกษาด้วยตนเอง ฯลฯ
เทคนิคการสอน
1. KWDL
2. KWLH
3. PBL
4. การใช้คาถาม
ฯลฯ
หมายเหตุ
ในแต่ละกิจกรรมการ
เรียนรู้ผู้สอนเน้นการให้
ตัวอย่างและการใช้
คาถาม ร่วมกับการฝึก
ทักษะการคิดคานวณโดย
การให้ผู้เรียนฝึกฝนเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่ม

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ
2) คาถาม
3) การร่วมกิจกรรม

เครื่องมือวัด
1) แบบทดสอบ
2) การตอบคาถาม
3) การสังเกต

ด้านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทาเอกสาร
1) แบบบันทึกการส่งงาน
ประกอบการเรียน และการตรวจเอกสาร
2) การทาใบงาน 2) แบบประเมินใบงาน
3) ทา Mapping 3) แบบประเมิน Mapping
4) ประหยัดอดออม 4) การสังเกต
อยู่อย่างพอเพียง 5) สมุดฝากธนาคาร
(ในการวัดและการประเมินด้านทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นการวัด
ความสามารถของผู้เรียนครอบคลุมประเด็น
ที่ต้องประเมิน ดังนี้
การแก้ปัญหา / การสังเกต / การให้เหตุผล /
การสื่อสาร / การสื่อความหมาย และการ
นาเสนอ / การเชื่อมโยง / ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์)

หนังสืออ้างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ใบงาน
3. website
www.kanid.com
www.labschool.net
www.school.net.th
www.math.com
www.mathcenter.net
www.pratabong.com
www.thaigo.org

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
ค23101
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5
ครูผู้สอน
มิสพูนธิวา ลาปะ , ม.นิธิ ดารงชยกุล และ ม.อนุกูล เบ้าอาสา
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

ตัวชี้วัด
15. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมายและการนาเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
16. เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และนาความรู้ หลักการ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ
17. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
18. ใช้ศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
สอบปลายภาค
3. ระบบสมการเชิงเส้น
1. ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร
2. การแก้ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรและกราฟ
3. โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัว
แปร
4. ความคล้าย
1. รุปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน
2. การนาไปใช้
5. การแปรผัน
1. การแปรผันตรง
2. การแปรผกผัน
3. การแปรผันเกี่ยวเนื่อง
4. การนาไปใช้

วิธีการสอน

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ระเบียบวินัย
1) การสังเกต
2) ความรอบครอบ 2) การส่งงาน
3) ความรับผิดชอบ 3) แบบประเมิน
4) ความซื่อสัตย์
5) ความชื่อมั่นในตนเอง
6) ตระหนักในคุณค่าและ
มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์
7) อยู่อย่างพอเพียง
8) มีจิตสาธารณะ
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วดั
ข้อที่ 1 - 5 และ 6 -14
(50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยตัวชี้วดั
ข้อที่ 1 - 5
(20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1 - 14
(10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วดั
ข้อที่ 6 - 14
(20 คะแนน)

หนังสืออ้างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
ค20205
รายวิชา คณิตศาสตร์สากล 5
ครูผู้สอน
มิสพูนธิวา ลาปะ , ม.นิธิ ดารงชยกุล และ ม.ศุภกิตติ ช่อไสว
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

ผลการเรียนรู้
1. Define a polynomial and find the H.C.F. of two or
more numbers.
2. Find the factors of the polynomial.
3. Solve the quadratic polynomial by completing
the square.
4. Define roots of a quadratic equation.
5. Solve quadratic equations by factorization , by
completing the square and by using quadratic
formula.
6. Solve problems using quadratic equations

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
สอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1
1. Factorisation of Polynomials
2. Quadratic Equations
สอบปลายภาค
3. Simultaneous Equations
4. Parabolas

วิธีการสอน
วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. ถามตอบ
3. กระบวนการกลุ่ม
4. นิรนัย
5. อุปนัย
6. แบบร่วมมือ
7. แก้ปัญหา
8. ศึกษาด้วยตนเอง ฯลฯ

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ
2) คาถาม
3) การร่วมกิจกรรม

เครื่องมือวัด
1) แบบทดสอบ
2) การตอบคาถาม
3) การสังเกต

ด้านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทาเอกสาร
1) แบบบันทึกการส่งงาน
ประกอบการเรียน และการตรวจเอกสาร
2) การทาใบงาน 2) แบบประเมินใบงาน
เทคนิคการสอน
1. KWDL
3) ทา Mapping 3) แบบประเมิน Mapping
2. KWLH
4) ประหยัดอดออม 4) การสังเกต
3. PBL
อยู่อย่างพอเพียง 5) สมุดฝากธนาคาร
4. การใช้คาถาม ฯลฯ
(ในการวัดและการประเมินด้านทักษะ
หมายเหตุ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นการวัด
ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้
ความสามารถของผู้เรียนครอบคลุมประเด็น
ผู้สอนเน้นการให้ตัวอย่างและ ที่ต้องประเมิน ดังนี้
การใช้คาถาม ร่วมกับการฝึก การแก้ปัญหา / การสังเกต / การให้เหตุผล /
ทักษะการคิดคานวณโดยการ
การสื่อสาร / การสื่อความหมาย และการ
ให้ผู้เรียนฝึกฝนเป็นรายบุคคล นาเสนอ / การเชื่อมโยง / ความคิดริเริ่ม
และรายกลุ่ม
สร้างสรรค์)

หนังสืออ้างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ใบงาน
3. website
www.kanid.com
www.labschool.net
www.school.net.th
www.math.com
www.mathcenter.net
www.pratabong.com
www.thaigo.org

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
ค20205
รายวิชา คณิตศาสตร์สากล 5
ครูผู้สอน
มิสพูนธิวา ลาปะ , ม.นิธิ ดารงชยกุล และ ม.ศุภกิตติ ช่อไสว
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ

วิธีการสอน

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ระเบียบวินัย
1) การสังเกต
2) ความรอบครอบ 2) การส่งงาน
3) ความรับผิดชอบ 3) แบบประเมิน
4) ความซื่อสัตย์
5) ความชื่อมั่นในตนเอง
6) ตระหนักในคุณค่าและ
มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์
7) อยู่อย่างพอเพียง
8) มีจิตสาธารณะ
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยผลการเรียนรู้
ข้อที่ 1 - 5 และ 6 -14
(50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยผลการเรียนรู้
ข้อที่ 1 - 5
(20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้วยผลการเรียนรู้
ข้อที่ 1 - 14
(10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยผลการเรียนรู้
ข้อที่ 6 - 14
(20 คะแนน)

หนังสืออ้างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
ค20217
รายวิชา คณิตศาสตร์ขั้นสูง 5
ครูผู้สอน
มิสณิชาภัทร
สอนตะคุ
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

ผลการเรียนรู้
1. สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเซต สามารถหายูเนียน
อินเตอร์เซกชัน คอมพลีเมนต์ และผลต่างของเซตได้
2. เขียนแผนภาพแทนเซต (Venn - Euler Diagram) และ
นาไปใช้แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการหาสมาชิกของเซตได้
3. หาค่าความจริงของประพจน์ได้
4. หารูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันได้
5. บอกได้ว่าการอ้างเหตุผลที่กาหนดให้สมเหตุสมผลหรือไม่
6. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบจานวนจริง
7. นาสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับจานวนจริง และการดาเนินการ
ไปใช้ได้
8. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ได้
9. แก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ได้
10. เข้าใจสมบัติของจานวนเต็ม
11. นาสมบัติของจานวนเต็มไปใช้ในการให้เหตุผลเกี่ยวกับ
การหารลงตัวได้

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
สอบประมวลความรู้
1. เซต
2. ตรรกศาสตร์
สอบปลายภาค
3. ระบบจานวนจริง
4. ทฤษฎีจานวนเบื้องต้น

วิธีการสอน
วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. แบบร่วมมือ
3. แก้ปัญหา
เทคนิคการสอน
1. KWDL
2. KWLH
3. PBL
4. การใช้คาถาม
ฯลฯ

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ

เครื่องมือวัด
1) แบบทดสอบ

ด้านทักษะ
วิธีการ
1) ส่งงาน

เครื่องมือวัด
1) แบบประเมินชิ้นงาน

ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) สังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยผลการเรียนรู้
ข้อที่ 1-11
(50 คะแนน )
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยผลการเรียนรู้
ข้อที่ 1-5
(20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
(10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยผลการเรียนรู้
ข้อที่ 6-11
(20 คะแนน )

ปีการศึกษา 2561

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือแบบเรียนของ สสวท.
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. Website
www.kanid.com
www.clipvidva.com
www.school.net.th
www.math.com
www.msthcenter.net
www.pratabong.com
www.thaigo.org
หมายเหตุ
ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
5. มีจิตสาธารณะ

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว23101
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้สอน
มิสจิรภรณ์ วีรธีรโชติ, มิสจิลัดดา สารสิทธิ์ , มิสเบ็ญจมาศ อุปพงษ์ , ม.วัฒนา เอี่ยมอินทร์
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80: 20
ตัวชี้วัด
1. สังเกตและอธิบายลักษณะของโครโมโซมที่เป็นหน่วยของพันธุกรรมหรือ
ยีนในนิวเคลียส
2. อธิบายความสาคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอและกระบวนการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
3. อภิปรายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซม
และการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
4. ส ารวจและอธิ บ ายความหลากหลายทางชี ว ภาพในท้ อ งถิ่ น ที่ ท าให้
สิ่งมีชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล
5. อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพทีมีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และ
สิ่งแวดล้อม
6. อภิปรายผลของเทคโนโลยีทางชีวภาพต่อการดารงชีวิตของมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม
7. ส ารวจระบบนิ เ วศต่ า งๆ ในท้ อ งถิ่ น และอธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ข อง
องค์ประกอบภายในระบบนิเวศ
8. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดทางพลังงานของ
สิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร
9. อธิบายวัฏจักรของนา วัฏจักรคาร์บอน และความสาคัญที่มีต่อระบบ
นิเวศ
10. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบ
นิเวศ
11. วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และ
เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
สอบระหว่างภาคเรียน
1.พันธุกรรมและความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต
1.1 กระบวนการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม
1.2 โครโมโซมและสาร
พันธุกรรม
1.3 ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต
2.ระบบนิเวศ
2.1 สิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่
2.2 ระบบนิเวศในท้องถิ่น
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
2.4 การถ่ายทอดพลังงานใน
ระบบนิเวศ
2.5 วัฏจักรของสารในระบบ
นิเวศ
2.6 ประชากร
2.7 การเปลี่ยนแปลงแทนที่
ของสิ่งมีชีวิต

วิธีการสอน
วิธีการสอน
1. การสืบเสาะ ฯ 5 ขัน

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล

ด้านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
เทคนิคการสอน
2) คาถาม
2) การตอบคาถาม
1. การใช้คาถามฯลฯ
3) การร่วมกิจกรรม 3) การสังเกต
2. บรรยาย
ด้านทักษะ
3. ถามตอบ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
4. กระบวนการกลุ่ม
การปฏิบัติ
แบบประเมินการ
5. แบบร่วมมือ
ปฏิบัติงาน
6. แก้ปัญหา
ด้านคุณลักษณะ
7. ศึกษาด้วยตนเองฯลฯ วิธีการ
เครื่องมือวัด
8. ศึกษาค้นคว้าความรู้ การสังเกต พฤติกรรม แบบสังเกต
เพิ่มเติมจากแหล่งการ พฤติกรรม
เรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียนต่างๆ
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชีวัด
ข้อที่ 1-32
(50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยตัวชีวัด
ข้อที่ 1-10
(20คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชีวัด
ข้อที่ 1-23
(10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชีวัด
ข้อที่ 11-23
(20คะแนน

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือเรียน
2. website
www.thaigoodview.com
www.maceducation.com
www.snr.ac.th
www.thaigo.org
www.school.net.th
www.thaigoodview.com

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว23101
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้สอน
มิสจิรภรณ์ วีรธีรโชติ, มิสจิลัดดา สารสิทธิ์ , มิสเบ็ญจมาศ อุปพงษ์ , ม.วัฒนา เอี่ยมอินทร์
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80: 20
ตัวชี้วัด

12. อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

อภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อม และเสออแนวทางการแก้ไขปัญหา
อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแล และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ทาต่อวัตถุ
ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ และนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์
ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทาต่อวัตถุ
ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทาน
จลน์ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของแรง และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรง และแนวโค้ง
อธิบายพลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่านี รวมทังนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตังคาถามที่กาหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สาคัญในการสารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้
สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี
เลือกเทคนิควิธีการสารวจตรวจสอบทังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผล
เที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม
รวบรวมข้อมูล จัดกระทาข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ

สอบปลายภาคเรียน
3.ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3.1 ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
3.2 การใช้ทรัพยากรกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
3.3 ปัญหาสิ่งแวดล้อม
3.4 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.5 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน
4.1 ผลของแรงที่ทาให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วย
ความเร่ง
4.2 ชนิดของแรง
4.3 โมเมนต์ของแรง
4.4 การเคลื่อนที่ของวัตถุ
4.5 พลังงาน

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการสอน

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว23101
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้สอน
มิสวิมลรัตน์ มากทรัพย์ , มิสจิลัดดา สารสิทธิ์ , มิสเบ็ญจมาศ อุปพงษ์
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 70: 30
ตัวชี้วัด

28. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทังที่
สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจากการ
สารวจตรวจสอบ
29. สร้างแบบจาลอง หรือรูปแบบ ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสารวจ
ตรวจสอบ
30. สร้างคาถามที่นาไปสู่การสารวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และนาความรู้ที่
ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผล
ของโครงงานหรือชินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
31. บันทึกและอธิบายผลของการสังเกต การสารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติม
จากแหล่งความรู้ต่างๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึนหรือโตแย้งจากเดิม
32. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และหรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ /
และผลของโครงงาน หรือชินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการสอน

ปีการศึกษา 2560

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว20205
รายวิชา วิทยาศาสตร์สากล 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้สอน
มิสจิรภรณ์ วีรธีรโชติ, มิสนภาพร วงค์เจริญ , มิสเบ็ญจมาศ อุปพงษ์ , ม. วัฒนา เอี่ยมอินทร์
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80: 20

ผลการเรียนรู้
Unit 1. Physical Quantities , Units and Measurements
1. Physical Quantities
2. Scalars and Vectors
3. Measurement of Length
4. Measurement of Time
5. Measurement of Area
6. Measurement of Volume
Unit 2. Kinematics
7. Speed , Velocity and Acceleration
8. Acceleration due to Gravity
Unit 3.
9.
10.
11.

Dynamics
Force
Free-body Force Diagrams
Friction

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
Summative
Unit 1. Physical Quantities , Units
and Measurements
Unit 2. Kinematics
Unit 3. Dynamics
Final
Unit 4. Mass , Weight and Density
Unit 5. Pressure
Unit 6. Energy , Work and Power

วิธีการสอน
วิธีการสอน
1. การสืบเสาะ ฯ 5 ขั้น
เทคนิคการสอน
1. การใช้คาถามฯลฯ
2. บรรยาย
3. ถามตอบ
4. กระบวนการกลุ่ม
5. แบบร่วมมือ
6. แก้ปัญหา
7. ศึกษาด้วยตนเองฯลฯ
8. ศึกษาค้นคว้าความรู้
เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียนต่างๆ

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) คาถาม
2) การตอบคาถาม
3) การร่วมกิจกรรม 3) การสังเกต
ด้านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
การปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติงาน
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
การสังเกต พฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยผลการเรียนรู้
ข้อที่ 1-21
(50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยการเรียนรู้
ข้อที่ 1-11
(20คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้วยการเรียนรู้
ข้อที่ 1-21
(10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยการเรียนรู้
ข้อที่ 12-21
(20คะแนน)

ปีการศึกษา 2561

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. Textbook M. 3
2. website
www.thaigoodview.com
www.maceducation.com
www.snr.ac.th
www.thaigo.org
www.school.net.th
www.thaigoodview.com

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว20205
รายวิชา วิทยาศาสตร์สากล 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้สอน
มิสจิรภรณ์ วีรธีรโชติ, มิสนภาพร วงค์เจริญ , มิสเบ็ญจมาศ อุปพงษ์ , ม. วัฒนา เอี่ยมอินทร์
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80: 20

ผลการเรียนรู้
Unit 4.
12.
13.
14.

Mass , Weight and Density
Mass and Weight
Density
Floting and Sinking

Unit 5. Pressure
15. Pressure
16. Liquid Pressure
Unit 6.
17.
18.
19.
20.
21.

Energy , Work and Power
Forms of Energy
Conversion and Conservation of Energy
Alternative Sources of Energy
Work
Power

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ

วิธีการสอน

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการวัดและประเมินผล

ปีการศึกษา 2561

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว20217
รายวิชา วิทยาศาสตร์ขั้นสูง 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้สอน
ม.สมพงศ์ สินศาสตร์ , มิสปิยชาติ ป้องพาล, มิสเบ็ญจมาศ อุปพงษ์ , มิสจันทร์เพ็ญ คุณวัฒนสุขสันติ
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80: 20
ผลการเรียนรู้

ฟิสิกส์
1. ทดลองและอธิบาย สมดุลของแรงสามแรง ซึ่งแนวแรงไม่ขนานกัน
พร้อมทั้งหาแรงลัพธ์ โดยวิธีหางต่อหัวเวกเตอร์
2. อธิบายโมเมนต์ของแรงที่เกิดกับวัตถุ ขณะวัตถุหมุนและอยู่ในสมดุล
3. ใช้เงื่อนไขของสมดุลสถิตทั้ง 2 ข้อ คานวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง
จากสถานการณ์ที่กาหนดให้
4. อธิบายสมดุลเสถียร สมดุลไม่เสถียร และสมดุลสะเทิน
เคมี
5. บอกความแตกต่างระหว่างสารประกอบอินทรีย์กับสารประกอบ
อนินทรีย์ได้
6. เขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ในรูปสูตรแบบลิวอิสแบบ
ย่อได้
7. บอกประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนโดยใช้พันธะในโมเลกุล
และสมบัติบางประการเป็นเกณฑ์พร้อมทั้งยกตัวอย่างได้
8. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างการละลายในน้า จุดหลอมเหลวและ
จุ ด เดื อ ดกั บ จ านวนอะตอมของคาร์ บ อนในโมเลกุ ล ของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนได้
9. อธิบายโครงสร้างของโปรตีนคาร์โบไฮเดรต ลิพิดและกรดนิวคลีอิกได้
10. บอกสมบัติและการทดสอบไขมัน โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตได้
11. บอกประโยชน์ของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ลิพิดและกรดนิวคลีอิกได้
12. อธิบายความสาคัญและการกาเนิดของปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน และหินน้ามัน

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
สอบระหว่างภาคเรียน
เคมี
1. เคมีอินทรีย์
2. สารชีวโมเลกุล ( 1 )
ชีววิทยา
1. การสืบพันธุ์พืชดอก
ฟิสิกส์
1. สภาพสมดุล(1)
ดาราศาสตร์
1. ดาวฤกษ์
- วิวัฒนาการของดาวฤกษ์
- กาเนิดและวิวัฒนาการของ
ดวงอาทิตย์
สอบปลายภาคเรียน
เคมี
1. สารชีวโมเลกุล ( 2 )
2. เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม
ชีววิทยา
1. พฤติกรรมสัตว์
ฟิสิกส์
1. สภาพสมดุล(2)
ดาราศาสตร์
1. ดาวฤกษ์
- สีและอุณหภูมิ
- เนบิวลา
- ระบบดาวฤกษ์

วิธีการสอน

วิธีการสอน
1. การสืบเสาะ ฯ 5 ขั้น
เทคนิคการสอน
1. การใช้คาถามฯลฯ
2. บรรยาย
3. ถามตอบ
4. กระบวนการกลุ่ม
5. แบบร่วมมือ
6. แก้ปัญหา
7. ศึกษาด้วยตนเองฯลฯ
8. ศึกษาค้นคว้าความรู้
เพิ่มเติมจากแหล่งการ
เรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
ต่างๆ

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล

ด้านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) คาถาม
2) การตอบคาถาม
3) การร่วมกิจกรรม 3) การสังเกต
ด้านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
การปฏิบัติ
แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
การสังเกต พฤติกรรม แบบสังเกต
พฤติกรรม
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยผลการเรียนรู้
ข้อที่ 1-32
(50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยผลการเรียนรู้
ข้อที่ 1-2, 5-11,18-21 (20คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้วยผลการเรียนรู้
ข้อที่ 1-23
(10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยผลการเรียนรู้
ข้อที่ 3-4,12-17,22, 23 (20คะแนน)

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

1. หนังสือเรียน
2. website
www.thaigoodview.com
www.maceducation.com
www.snr.ac.th
www.thaigo.org
www.school.net.th
www.thaigoodview.com

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว20217
รายวิชา วิทยาศาสตร์ขั้นสูง 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้สอน
ม.สมพงศ์ สินศาสตร์ , มิสปิยชาติ ป้องพาล, มิสเบ็ญจมาศ อุปพงษ์ , มิสจันทร์เพ็ญ คุณวัฒนสุขสันติ
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80: 20
ผลการเรียนรู้

13. อธิบายแหล่ง การสารวจ และปริมาณสารองของปิโตรเลียมและก๊าซ
ธรรมชาติ
14. อธิบายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและการนาไปใช้ประโยชน์
15. นาเสนอแนวทางการใช้ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ อย่างประหยัดและ
ถูกวิธี
16. อธิบายโครงสร้างราคา และวิเคราะห์สถานการณ์การใช้น้ามันเชื้อเพลิง
เพื่อการคมนาคม
17. อธิบายประเภทและการใช้ประโยชน์ จากเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานทดแทน
ชีววิทยา
18. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อธิบาย อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการสืบพันธุ์
แบบอาศัยเพศ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการขยายพันธุ์พืช
19. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับ การวัดการเจริญเติบโตของพืช
20. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อธิบาย อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับสารควบคุม
การเจริญเติบโตของพืช
21. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อธิบาย อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการ
ตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม
22. สืบค้นข้อมูล สังเกต และอภิปราย เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์
-กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์
- ประเภทพฤติกรรมของสัตว์
- ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับการพัฒนาการของระบบประสาท
-การสื่อสารระหว่างสัตว์
โลกและดาราศาสตร์
23. อธิบายธรรมชาติและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการสอน

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว20217
รายวิชา วิทยาศาสตร์ขั้นสูง 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้สอน
ม.สมพงศ์ สินศาสตร์, มิสปิยชาติ ป้องพาล, มิสเบ็ญจมาศ อุปพงษ์ , มิสจันทร์เพ็ญ คุณวัฒนสุขสันติ
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80: 20
ผลการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานที่8
24. ตั้งคาถามที่กาหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สาคัญในการสารวจตรวจสอบ
หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้
25. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และวางแผนการสารวจ
ตรวจสอบหลายๆ วิธี
26. เลือกเทคนิควิธีการสารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่
ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม
27. รวบรวมข้อมูล จัดกระทาข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
28. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้ง
ที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจากการสารวจ
ตรวจสอบ
29. สร้างแบบจาลอง หรือรูปแบบ ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสารวจ
ตรวจสอบ
30. สร้างคาถามที่นาไปสู่การสารวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และนา
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ
และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
31. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติม
จากแหล่งความรู้ต่างๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม
32. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด
กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

ปีการศึกษา 2561

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

รหัสวิชา
ส23101
รายวิชา สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 5
ครูผู้สอน
มิสพัชรีย์ ชุมสาชัย, มิสสุพรรณี สุขีเกตุ, ม.นิวัช ตันดี
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : 80 : 20

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
1. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและ
1. สอบระหว่างเรียนภาคเรียนที่ 1
สังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
(20 คะแนน )
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
-ลักษณะทางกายภาพของทวีป
3. วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการ อเมริกาเหนือ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
-ลักษณะภูมิอากาศ และ
4. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.
ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกา
สารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
เหนือ
6. วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
-ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อประเทศไทย
วัฒนธรรม ประชากรของทวีปอเมริกา
7. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่
เหนือ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก
-ประชากร สิ่งแวดล้อมใหม่ และวิกฤต
8. วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม
9. อภิปรายความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ -ลักษณะทางกายภาพของทวีป
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
อเมริกาใต้
10. วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ
-ลักษณะภูมิอากาศ และ
11. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและ
ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกา
ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง
ใต้
ตามที่กาหนด
-ลักษณะทางเศรษฐกิจ และ
12. เห็นคุณค่า และวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการ
สิ่งแวดล้อมใหม่ของทวีปอเมริกาใต้
พัฒนาตน เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการทางาน และการมีครอบครัว -ลักษณะประชากร สังคม วัฒนธรรม
13. อริยสัจสี่
ของทวีปอเมริกาใต้
ตัวชี้วัด

วิธีการสอน
1.แบบกระบวนการกลุ่ม
2. แบบ CIPPA MODEL
3. Inquiry Cycles (5Es)
4. กระบวนการปฏิบัติ
5. กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1)ทดสอบความรู้ 1) ทดสอบ
2)แบบฝึกหัด
2)ประเมิน
ด้านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1)การสังเกต
1)แบบพฤติกรรม
2)วิเคราะห์
2)แบบทดสอบ
3)กระบวนการกลุ่ม 3)ประเมิน
4) สืบค้นด้วยตนเอง
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1)การปฏิบัติงาน 1)ประเมินการ
ปฏิบัติงาน
สัดส่วนคะแนน 100 คะแนน
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1-4, 1-6 (50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยตัวชีวัด
ข้อที่ 1-4
(20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะ ข้อที่ 1-9 (10
คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1-6
(20 คะแนน)

ปีการศึกษา 2561

หนังสืออ้างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. ภูมิศาสตร์
2. ศาสนา จริยธรรมและ
ศีลธรรม
3. เอกสารประกอบการเรียน
การสอน
www.google.com
www.wikipedia.com

รหัสวิชา
ส23101
รายวิชา สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 5
ครูผู้สอน
มิสพัชรีย์ ชุมสาชัย, มิสสุพรรณี สุขีเกตุ, ม.นิวัช ตันดี
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : 80 : 20
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู/้
เนื้อหาสาระ
-วิกฤตด้านทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมของทวีป
อเมริกาใต้
2. สอบปลายภาคเรียนที่ 1
-การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือสู่ประเทศต่างๆ
-ความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคม
โลก
-พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง
-พระพุทธรูปและพุทธประวัติ
-ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก และ
ศาสนิกชนตัวอย่าง
-หลักธรรมในการพัฒนาตนสาหรับการทางาน
และการมีครอบครัว
-สังฆคุณและข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4
-สังฆคุณและข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิธีการสอน

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการวัดและประเมินผล

ปีการศึกษา 2561

หนังสืออ้างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
ส23102
รายวิชา ประวัติศาสตร์ 5
ภาคเรียนที่ 1
ครูผู้สอน
มิสสุปรียา เอกอินทร์, ม.นิวัช ตันดี
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง+คุณลักษณะ): คะแนนสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน (Sum+Final) 80 : 20
สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
ส 4.1 ม.3/1 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สาคัญทาง 1. วิธีการทางประวัติศาสตร์
ประวั ติ ศ าสตร์ ไ ด้ อ ย่ า งมี เ หตุ ผ ลตามวิ ธี ก ารทาง
 จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์
ประวัติศาสตร์
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ส 4.1 ม .3/2 ใช้ วิ ธี การ ทาง ปร ะ วั ติ ศาส ตร์ ใ น
 ขั้นตอนของวิธีการทาง
การศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ
ประวัติศาสตร์
ส 4.2 ม.3/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ
 ความสาคัญของการ
และการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกโดยสังเขป
วิเคราะห์เเหตุการณ์ทาง
ส 4.2 ม.3/2 วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่
ประวัติศาสตร์
น า ไ ป สู่ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ใ น 2. ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทาง
คริสต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความพยายามในการ
ประวัติศาสตร์
ขจัดปัญหาความขัดแย้ง
3. ความร่วมมือและความขัดแย้งใน
ส 4.1 ม.3/1 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สาคัญทาง
คริสต์ศตวรรษที่ 20
ประวั ติ ศ าสตร์ ไ ด้ อ ย่ า งมี เ หตุ ผ ลตามวิ ธี ก ารทาง
ประวัติศาสตร์
ส 4.1 ม .3/2 ใช้ วิ ธี การ ทาง ปร ะ วั ติ ศาส ตร์ ใ น
การศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ
ส 4.2 ม.3/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกโดยสังเขป
ส 4.2 ม.3/2 วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่
น า ไ ป สู่ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ใ น
คริสต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความพยายามในการ
ขจัดปัญหาความขัดแย้ง

วิธีการสอน

ตัวชี้วัด

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

บรรยาย
อภิปราย
การวิเคราะห์
การ-สังเคราะห์
กระบวนการกลุ่ม
สืบค้นข้อมูล
บรรยาย
อภิปราย
การวิเคราะห์
การ-สังเคราะห์
กระบวนการกลุ่ม
สืบค้นข้อมูล

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือ
1. ทดสอบ
1. แบบทดสอบ
2. คาถาม
2. การตอบคาถาม
3. การร่วมกิจกรรม 3. สังเกต
ด้านทักษะ
วิธีการ
เครือ่ งมือ
1. ทาชิ้นงาน 1. แบบประเมินส่งงาน
2. ทาแบบฝึกหัด 2. แบบประเมินแบบฝึกหัด
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือ
1. สังเกตพฤติกรรม 1. แบบสังเกตพฤติกรรม
สัดส่วนคะแนน ( 100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียน (50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียน (20 คะแนน)
- ประเมินผลคุณลักษณะ (10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียน (20 คะแนน)

หนังสืออ้างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ชั้นม.3 :อักษรเจริญ
ทัศน์
2. แบบวัดและบันทึกผลการ
เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชั้นม.3 :
อักษรเจริญทัศน์
3. ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
www.wworldatlas.com
www.wikipedia.com
www.bsheetram.com
www.thaigoodview.com

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
ส20205
รายวิชา สังคมสากล 5
ครูผู้สอน
มาสเตอร์วัลลภ งามกิตติคุณ , มิสสุพรรณี สุขีเกตุ
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง+คุณลักษณะ+SUM) : คะแนนปลายภาคเรียน 80:20
ผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ

สาระภูมิศาสตร์
1. ลั ก ษณะทางกายภาพ ของทวี ป ยุ โ รป, ทวี ป
อเมริกาเหนือ , ทวีปอเมริกาใต้ และทวีปแอฟริกา
2. รวบรวมวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ลั ก ษณะทางสั ง คมของของทวี ป ยุ โ รป, ทวี ป
อเมริกาเหนือ , ทวีปอเมริกาใต้ และทวีปแอฟริกา
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรป, ทวีปอเมริกา
เหนือ , ทวีปอเมริกาใต้ และทวีปแอฟริกา
4. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อ
การเลื่อนไหล ของความคิด เทคโนโลยี สินค้า
และประชากร ของทวีปยุโรป, ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปอเมริกาใต้ และทวีปแอฟริกา
5. ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการแก้ปัญหาของทวีป
ยุโรป, ทวีปอเมริกาเหนือ , ทวีปอเมริกาใต้ และทวีป
แอฟริกา

Geography
1. Physical Geography of the
continents of Europe, North America,
South America and Africa
2. Natural Resources and
Environment in Europe, North
America, South America and Africa
3. Populations and Social
Environments in Europe, North
America, South America and Africa
4. Environment Crisis , Pollution and
Solution of Europe, North America,
South America and Africa

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการสอน

1. กระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด
2. กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
3. กระบวนการสร้างความรู้
และความเข้าใจ
4. กระบวนการสืบค้น
5. กระบวนการคิดวิเคราะห์

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล

ด้านความรู้
วิธีการ
1.การทดสอบ
2.การสร้างชิ้นงาน

เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบประเมินชิ้นงาน

ด้านทักษะ
วิธีการ
เครือ่ งมือ
1.ปฏิบัติ
1. แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม
2.แบบฝึกหัด/ใบงาน 2. แบบประเมินแบบฝึกหัด/ใบ
งาน
3.การคิดวิเคราะห์
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือ
1.การสังเกตพฤติกรรม 1. แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
1. ประเมินผลระหว่างเรียน 50 คะแนน
2. ประเมินผลกลางภาคเรียน 20 คะแนน
3. ประเมินผลคุณลักษณะ 10 คะแนน
4. ประเมินผลปลายภาคเรียน 20 คะแนน

หนังสืออ้างอิง หรือ
Website ศึกษาเพิ่มเติม

1.แบบเรียนตารากลาง
Social Studies M.3
2.Internet/website
3.Multimedia
4.PowerPoint

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
ส20211
รายวิชา หน้าที่พลเมือง 5
ภาคเรียนที่ 1
ครูผู้สอน
มิส พัชรีย์ ชุมสาชัย, มิสสุพรรณี สุขีเกตุ, ม.นิวัช ตันดี
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง+คุณลักษณะ): คะแนนสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน (Sum+Final) 80 : 20
ผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้ (K)
1. มีส่วนร่วมแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์และ 1. มำรยำทไทย กำรแสดงควำมเคำรพ
1. กำรบรรยำย
วิธีกำรวัด
เครื่องมือวัด
ยกย่องผู้มีมำรยำทไทย
กำรสนทนำ กำรแต่งกำย กำรมีสัมมำ
2. กำรอภิปรำย
1. กำรถำมตอบ
1. ใบงำน
2. แสดงออกแนะนำผู้อื่นและมีส่วนร่วม คำรวะ
3. กำรใช้คำถำม
ในกิจกรรมเกี่ยวกับควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 2. ควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และกำรเสียสละ
2. ทำใบงำน/แบบทดสอบ 2. แบบทดสอบ
4. กำรใช้แผนภำพควำมคิด
ด้านกระบวนการ/ทักษะ (P)
และเสียสละ
ต่อสังคม
(Concept Map)
วิธีกำรวัด
เครื่องมือวัด
3. เห็นคุณค่ำอนุรักษ์สืบสำนและ
3. ขนบธรรมเนียมประเพณี
5. กำรสำธิต
1. กำรวิเครำะห์ 1. ใบงำนกลุ่ม
ประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย
6. กำรปฏิบัติ (กำรใช้เกม สมำธิ
2. กำรอภิปรำย 2. แบบประเมินรำยกลุ่ม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย
4. แบบอย่ำงและมีส่วนร่วมในกำรจัด
สวดมนต์)
ภำพรวม
4. เป็นแบบอย่ำงและมีส่วนร่วมในกำร กิจกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักชำติยึดมั่น 7. กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ
3. กำรปฏิบัติ
จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักชำติ ในศำสนำและเทิดทูนสถำบัน
- กระบวนกำรทำงำนกลุ่ม
ด้านคุณลักษณะ (A)
ยึดมั่นในศำสนำและเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์
- กำรค้นคว้ำร่วมกัน
วิธีกำรวัด
พระมหำกษัตริย์
5. พระบรมรำโชวำท เกี่ยวกับกำรเสียสละ
1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรม
และควำมซื่อสัตย์
เครื่องมือวัด
รำโชวำทหลักกำรทรงงำนปรัชญำของ 6. หลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จ
1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เศรษฐกิจพอเพียง
พระเจ้ำอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช
ภำพรวม
รัชกำลที่ 9
สัดส่วนคะแนน 100 คะแนน
- ประเมินผลระหว่ำงเรียนตำมตัวชี้วัด (สภำพ
จริง) (50 คะแนน)
- ประเมินผลจำกคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(10 คะแนน)
- ประเมินผลสอบกลำงภำคเรียนด้วยผลกำร
เรียนรู้ ที่ 1 - 2 (20 คะแนน)
- ประเมินผลสอบปลำยภำคเรียนด้วยผลกำร
เรียนรู้ ที่ 3-5 (20 คะแนน)

ปีการศึกษา 2561

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
สื่อ

1. PowerPoint
2. หนังสือแบบเรียนหน้ำที่
3.
4.
5.
6.

พลเมือง ม.3
ใบงำนเดี่ยว
ใบงำนกลุ่ม
ใบควำมรู้
วีดีทัศน์

แหล่งเรียนรู้
1. อินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้องกับ หน้ำที่พลเมือง
2. หนังสือแบบเรียนหน้ำที่
พลเมือง
3. ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
พ23101
รายวิชา สุขศึกษาพื้นฐาน 5
ครูผู้สอน
มิสชลดา เถื่อนเนาว์
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

ตัวชี้วัด

1. รู้ลักษณะ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโต และความเสื่อมของอวัยวะในวัย
ผู้ใหญ่วัยทอง และวัยสูงอายุ

2. รู้แนวทางปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัย
3. แสวงหาแนวทางและเห็นคุณค่าของการปฏิบัตติ น
ในการพัฒนาตนให้เติบโตสมวัยและนาไปปฏิบตั ิ
อย่างสม่าเสมอ

4. จัดการกับอารมณ์ทางเพศได้เหมาะสม
5. รู้วธิ ีการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
6. ปฏิบัติตนเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ ที่เหมาะสม
กับวัยของตน

7. ตระหนักในปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด

8. เลือกวิธีปฏิบัตติ น เพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์
โดยไม่คาดคิดได้อย่างเหมาะสม

9. ตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง
กับการมีสุขภาพดี

10. มีส่วนร่วมในการดูแลปรับปรุงสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน

11. รู้และเข้าใจเรื่องโรคไม่ติดต่อที่สาคัญ และแนวทาง
การป้องกัน

สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ
1. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการสอน

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล

1. อธิบาย

ด้านความรู้

- พัฒนาการของวัยทารก

2. อภิปราย

วิธีการ

เครื่องมือวัด

- วัยก่อนเรียน/วัยเรียน

3. กระบวนการกลุ่ม

1) ทดสอบ

1) แบบทดสอบ

- วัยรุ่น/วัยผู้ใหญ่/วัยสูงอายุ
2. ชีวิตและครอบครัว
- อนามัยแม่และเด็ก/การวางแผนครอบครัว
- โรคที่เกิดจากภาวการณ์ ตั้งครรภ์
3. อาหารที่เหมาะสมกับวัย

ด้านทักษะ
วิธีการ

เครื่องมือวัด

1) ผลงาน/ชิ้นงาน/

1) แบบประเมินผลงาน

รายงาน
ด้านคุณลักษณะ

- การกาหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัย

วิธีการ

เครื่องมือวัด

- ความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ

1) การสังเกต

1) แบบสังเกตพฤติกรรม

4. การป้องกันโรค
- สาเหตุสาคัญของการเจ็บป่วย/โรคติดต่อ
โรคไม่ติดต่อ
- แนวทางการป้องกันโรค
5. สุขภาพในชุมชน
- ปัญหาสุขภาพในชุมชน
- แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน
6. การออกกาลังกายและการพักผ่อน
- การวางแผนและจัดเวลาในการออกกาลัง
กาย
- การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
- การพัฒนาสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

(ใฝ่เรียนรู้ , มีวินัย , ร่วมมือในการทางาน ,
การนาเสนอผลงาน )
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้
ข้อที่ 1-2,12-17

(40 คะแนน )

- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยตัวชี้วดั
ข้อที่ 3-6,18-20

(20 คะแนน )

- ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1-22

(20 คะแนน)

- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชีว้ ัด
ข้อที่ 8-11,21-22

(20 คะแนน )

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือเรียนสาระการ
เรียนรู้พื้นฐาน
2. www.stithai.org
3. www.aksorn.com

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
พ23101
รายวิชา สุขศึกษาพื้นฐาน 5
ครูผู้สอน
มิสชลดา
เถื่อนเนาว์
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ

ตัวชี้วัด

12. อธิบายปัญหาที่เกิดและเสนอแนะแนวทางแก้ไขที่เกิดจากทุพ
โภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

13. บอกหลักการวิเคราะห์ประเมินสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อน
ตัดสินใจซื่อ

14. รู้จักปฎิบัติตนและเลือกวิธที ดสอบสมรรถภาพทางกายให้มีสุขภาพ
ทางกายและสุขภาพทางจิตที่ดี

15. บอกผลการปฏิบัติตามแผนการออกกาลังกาย การพักผ่อน การสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย
การร่วมกิจกรรมนันทนาการ

16. บอกเทคนิคและแนะนาวิธีการทดสอบในการสร้างเสริมสมรรถภาพ

17.
18.
19.
20.
21.
22.

ทางกลไกจากการออกกาลังกายจากการเล่นกีฬาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
รู้จักเลือกวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกลไกตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
บอกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพโดยนาหลักของความปลอดภัยมาใช้
ในชีวิตประจาวัน
อธิบายปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและนามาปฏิบตั ิในการแก้ไข
ความขัดแย้งในครอบครัว
ปฏิบัติตนและมีส่วนร่วมในการให้คาแนะนาผู้อื่นในเรื่องความ
ปลอดภัยในชุมชนได้อย่างถูกวิธี
บอกวิธีป้องกันภัยที่ไม่คาดคิดในครอบครัวและโรงเรียน
บอกแหล่งที่ให้ความช่วยเหลือและให้คาปรึกษาเมื่ออยู่ใน
สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

7. ความปลอดภัยในชีวิต
- ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
- หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและการแก้ปัญหา
8. การดื่มเครื่องดื่มที่มีผลต่อสุขภาพ
- ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่ม
- การเกิดอุบัติเหตุ
9. การช่วยเหลือคืนชีพอย่างถูกวิธี
- การช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจ/การหายใจ และ
การไหลเวียน
- การผายปอด การนวดหัวใจภายนอก

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการสอน

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
พ23102
รายวิชา พลศึกษาพื้นฐาน 5
ครูผู้สอน
ม.ประเมียด
สมานพร้อม
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

ตัวชี้วัด
1. เข้าใจและแสดงการควบคุมตนเองเมื่อเคลื่อนไหวแบบ
ผสมผสานในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา
2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายใน
แบบต่างๆการเล่นกีฬาบาสเกตบอลและในการทางาน
3. เข้าใจและแสดงทักษะเคลื่อนไหวทีใ่ ช้ทักษะกลไกเป็นพื้นฐาน
และนาไปสู่เคลื่อนไหวที่มีรูปแบบเฉพาะในกิจกรรมทางกาย
เกมกีฬาสากล

สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ

6. รู้ เข้าใจ จาแนก และปฏิบัตติ ามกฎ กติกา ในการเล่น และ
แข่งขันกีฬา เพื่อความปลอดภัยสันติ
7. กลวิธีการรุกการป้องกัน ความร่วมมือในการเล่น การแข่งขัน
กีฬาการทางานเป็นทีม
8. มุ่งในการเล่น และการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคลและประเภท
ทีมด้วยความมีน้าใจนักกีฬา
9. มีทักษะในการตัดสินใจและปฏิบัตติ ามที่กลุ่มเป้าหมายใน
10. แสดงความสาคัญของการปฏิบัตหิ น้าที่ตามความรับผิดชอบ
อย่างสร้างสรรค์ ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสนุกสนาน
11. ประยุกต์ความมีน้าใจนักกีฬาไปไว้เป็นแนวทางปฏิบตั ิในการ
ทางานและการดาเนินชีวติ

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้

- ประวัติความเป็นมา

2.แบบ CIPPA MODEL

วิธีการ

2 การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล

3.แบบกระบวนการกลุ่ม

1.อธิบาย

1.แบบทดสอบ

- การเลี้ยงบอลต่า บอลสูง

4.แบบการอธิบาย สาธิต และ

2.นาเสนอ

2. ใบงาน

- การเลี้ยงหลบหลีก

ฝึกปฏิบตั ิ

ด้านทักษะ

3 การส่งลูก
- การส่งลูกในรูปแบบต่างๆ
- ขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพ

5. กาหนดการออกกาลังกายและเล่นกีฬา เป็นประจา เพื่อวีชีวิตที่ 5 การยิงประตู
มีสุขภาพ

วิธีการสอน

ปีการศึกษา 2561

1.แบบร่วมมือกันเรียนรู้

1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาบาสเกตบอล

4. เลือกการออกกาลังกายและเล่นกีฬาตามความถนัด และความ 4. การทดสอบสมรรถภาพ
สนใจ

ภาคเรียนที่ 1

- การยืนยิงประตู
- การก้าวกระโดดยิงประตู
6 การเล่นทีม
- การเล่นฝ่ายรุก
- การเล่นฝ่ายรับ

วิธีการ

หนังสือบาสเกตบอล บริษัท
เครื่องมือวัด

เครื่องมือวัด

1.การปฏิบัติ 1แบบประเมินการปฏิบัติ
ผลงาน/ใบงาน/การปฏิบตั ิ
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

เครื่องมือวัด

1การสังเกตพฤติกรรม 1 แบบสังเกต
พฤติกรรม
(ใฝ่เรียนรู,้ มีวินัย,มุ่งมั่นในการทางาน)
สัดส่วน100คะแนน
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่1-3 ( 40คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 3-5 ( 20คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วดั
ข้อที่ 6-8 ( 20คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วดั
ข้อที่ 9-11 ( 20คะแนน)

สกายบุค๊ / Website กีฬา
บาสเกตบอล

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
ง23101
รายวิชา การงานอาชีพพื้นฐาน 5
ครูผู้สอน
ม.วิชาญ อันธพันธ์
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ

80

:

1. บรรยาย

1.วิเคราะห์ขั้นตอนการทางานตาม
กระบวนการทางาน

1.1 ทักษะเพื่อพัฒนาการทางาน

2.ใช้กระบวนการกลุ่มในการทางาน

1.2 ทักษะกระบวนการแก้ไขปัญหาในการทางาน

3.ตัดสินใจแก้ปัญหาการทางานอย่างมี

1.3 คุณธรรม จริยธรรมและการใช้ทรัพยากรในการ

เหตุผล

ปฏิบัติงาน

4.มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดและ

1.4 การติดต่อสื่อสารและใช้บริการหน่วยงานต่างๆ

ตกแต่งห้อง
5.อธิบายขั้นตอนในการประกอบอาหาร
6.ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การจัดและตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน
2.1 หลักการจัดและตกแต่งบ้านให้น่าอยู่
2.2 เครื่องใช้และของประดับในการจัดตกแต่งบ้าน
2.3 การจัดและตกแต่งบ้าน
2.4 การจัดและตกแต่งสวนในบริเวณบ้าน
2.5 การดาเนินการจัดและตกแต่งสวนในบริเวณบ้าน
2.6 การดูแลรักษาสวนในบริเวณบ้าน

ปีการศึกษา 2561

20

วิธีการสอน

สอบประมวลความรู้ระหว่างภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ทักษะในการทางานเพื่อการดารงชีวิต

สอบประมวลความรู้ระหว่างภาค
และปลายภาค

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
หนังสือเรียน

2. อธิบาย

ด้านความรู้
วิธีการเครื่องมือวัด

3. อภิปราย

1) การทดสอบ

4. แบบเน้นกระบวนการกลุ่ม

2) แบบซักถาม

-การงานอาชีพฯ ม.3

ฝึกปฏิบัติ

ด้านทักษะ
วิธีการเครื่องมือวัด
1) ผลงาน
2)แบบประเมินผลงาน

www.aksorn.com/LC/Car/

5. ศึกษาค้นคว้า
6. กรณีตัวอย่าง
7. การแก้ปัญหา
6. การสาธิต
7. บูรณาการเนื้อหาวิชากับ
กลุ่มสาระฯอื่นๆ

-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1) แบบทดสอบ

ด้านคุณลักษณะ
วิธีการเครื่องมือวัด
1) การสังเกต

1) แบบประเมินการสังเกต

สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัดข้อที่ 1-6
(60 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วัดข้อที่ 1-6
(20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วัดข้อที่ 1-6
(20 คะแนน)

ม.3 (อจท.)

M2/01-18
- www. google.com

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
ง23101
รายวิชา การงานอาชีพพื้นฐาน 5
ครูผู้สอน
ม.วิชาญ อันธพันธ์
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
สอบประมวลความรู้ปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3เครื่องดื่มและการบริการ
3.1 ชนิดและ หลักการเลือกบริโภค เครื่องดื่ม
3.2 การประกอบเครื่องดื่ม
3.3 การจัดตกแต่งเครื่องดื่ม
3.4 การบริการเครื่องดื่ม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4งานช่างในบ้าน
4.1 ความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ที่ได้รับจาก
การปฏิบัติงานช่างในบ้าน
4.2 การปฏิบัติงานไม้
4.3 การปฏิบัติงานปูนและคอนกรีต
4.4 การปฏิบัติงานประปา
4.5 การปฏิบัติงานไฟฟ้า
4.6 การปฏิบัติงานโลหะและงานเคลือบผิว

80

:

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2561

20

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ง23102
รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้สอน
ม.ประยุทธ น้อยแก้ว ; มิสปราณิสา อ่่าทอง
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ

1. อธิบายหลักการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
โปรแกรมภาษาขั้นสูง
1.1.โครงสร้างโปรแกรมภาษา C++
1.2.Data type, Variable
1.3.Operator , Algorithm, Flowchart
1.4.การใช้คาสั่ง printf() , scanf()
1.5.ความแตกต่างและความแตกต่างใน
การใช้งานแต่ละคาสั่ง
1.6.การเขียนคาสั่งใช้งานตามความ
เหมาะสม

วิธีการสอน
- แบบบรรยายตาม PowerPoint
- แบบสาธิตวิธีปฏิบัติตามใบความรู้
- แบบแจกใบงานถามตอบ
- แบบการใช้คาถาม-แก้ปัญหา
(สุ่มรายบุคคล)
- แบบการอภิปรายกลุ่ม
- แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม
- แบบเน้นกระบวนการ
(ฝึกปฏิบัตดิ ้วยตนเอง)

ภาคเรียนที่ 1
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วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ตรวจแบบฝึกหัด 1) แบบฝึกหัด
2) แบบทดสอบ 2) แบบทดสอบวัดความรู้
ด้านทักษะ
เครื่องมือวัด
1) การปฏิบัติงาน 2) ใบความรู้-ผลงาน
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ สังเกต-ติดตาม
เครื่องมือวัด แบบประเมินพฤติกรรม
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัดที่ 1-3
เก็บคะแนนจากใบงาน-ชิ้นงาน (20 คะแนน)
- ประเมินผลจากการส่งงาน (20 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียน(20 คะแนน) ด้วย
ตัวชี้วัดที่ 2-4
(สอบอัตนัย)
(5 คะแนน)
(สอบปรนัย)
(15 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะ (20 คะแนน)
1. มีวินัย
5 คะแนน
2. ใฝ่เรียนรู้
5 คะแนน
3. ซื่อสัตย์สุจริต
5 คะแนน
4. มุ่งมั่นในการทางาน 5 คะแนน
ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วัดที่ 1-4
(สอบปฏิบัติ)
(10 คะแนน)
(เก็บผลงาน)
(10 คะแนน)

หนังสืออ้างอิง / website
ที่ศึกษาเพิ่มเติม
- หนังสือสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์
คู่มือเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษา C ฉบับสมบูรณ์
(ปรับปรุงใหม่) ผู้เขียน อรพิน
ประวัติบริสุทธิ์

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
ง20205
รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 1
ครูผู้สอน
มิสนงลักษณ์ สีนิลแท้, ม.ประยุทธ น้อยแก้ว
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือและ
อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
2. นักเรียนมีทักษะในการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ
3. นักเรียนสามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์
ตามความสนใจของนักเรียนได้

สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
โปรแกรมประยุกต์บน
โทรศัพท์มือถือ

วิธีการสอน

- แบบบรรยายตาม PowerPoint
- แบบสาธิตวิธีปฏิบัติตามใบความรู้
- แบบการใช้คาถาม-แก้ปัญหา
(สุ่มรายบุคคล)
- แบบโครงงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
- แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน - แบบเน้นกระบวนการ
โทรศัพท์มือถือ
(ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
โครงงานการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ

ภาคเรียนที่ 1
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วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ตรวจแบบฝึกหัด 1) แบบฝึกหัด
2) แบบทดสอบ 2) แบบทดสอบวัดความรู้
ด้านทักษะ
เครื่องมือวัด
1) การปฏิบัติงาน 2) ใบความรู้-ผลงาน
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ สังเกต-ติดตาม
เครื่องมือวัด แบบประเมินพฤติกรรม
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยผลการเรียนรู้ที่ 1-3
เก็บคะแนนจากใบงาน-ชิ้นงาน (20 คะแนน)
- ประเมินผลจากการส่งงาน (20 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียน(20 คะแนน)
ด้วยผลการเรียนรู้ที่ 2-3
(สอบอัตนัย)
(5 คะแนน)
(สอบปรนัย)
(15 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะ (20 คะแนน)
1. มีวินัย
5 คะแนน
2. ใฝ่เรียนรู้
5 คะแนน
3. ซื่อสัตย์สุจริต
5 คะแนน
4. มุ่งมั่นในการทางาน 5 คะแนน
ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยผลการเรียนรู้ที่ 1-3
(สอบปฏิบัติ)
(10 คะแนน)
(เก็บผลงาน)
(10 คะแนน)

หนังสืออ้างอิง / website
ที่ศึกษาเพิ่มเติม
- https://thunkable.com
-

https://www.youtube.co
m channel Narongporn
Laosrisin

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
อ23101
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5
ครูผู้สอน
มิสรัศศลิน เตียนศรี, มิสภัทรวดี สุปัตติ, มิสหทัยรัตน์ สิริวราวุธ
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน

ตัวชี้วัด
1. ปฏิบัติตามคาสั่ง คาแนะนา คาชี้แจงและคาอธิบายง่ายๆ
ที่ฟังและอ่าน
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าวประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ
ถูกต้องตามหลักการอ่าน
3. เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆที่อ่าน
4. เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสาคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน
(supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างอย่างง่ายๆประกอบ
5. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว
และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวันอย่างเหมาะสม
6. ใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา คาชี้แจงตามสถานการณ์.
7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ และให้ความช่วยเหลือ
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ
อย่างเหมาะสม
8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม
9. พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของ ตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม และประสบการณ์ พร้อมทั้ง ให้เหตุผล
ประกอบอย่างเหมาะสม
10. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม

ภาคเรียนที่ 1
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80: 20

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
Summative
Listening
Fifty year on
speaking
Daily English conversation
Reading
- Fact and opinion
- Main idea and supporting detail
Writing
-Parts of Speech
-Verbs & Tenses
- The Past Perfect Tense & past
simple
-Future simple (will VS be going
to)
- Passive voice (9 tenses)
- Agreement of subject and verb

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

ใช้การสอนที่เน้น
ด้านความรู้
ผู้เรียน
วิธีการ
เครื่องมือวัด
เป็นสาคัญดังนี้
1) ศึกษาค้นคว้า 1) แบบสังเกต
Teaching Model
พฤติกรรม
Cippa Model CIRC 2) รวบรวม/สังเกต 2) แบบประเมิน
KWL-Plus
3) ทดสอบ
3) แบบทดสอบ
5 E learning cycle ด้านทักษะ
Calla
วิธีการ
เครื่องมือวัด
PPP
1) อ่านออกเสียง 1) แบบบนทึกการ
SIOP
อ่าน
Teaching Method
2) ฟังบทสนทนา 2) แบบบันทึกการฟัง
Direct method
3) ทาแบบฝึกหัดคาศัพท์ 3) แบบประเมิน
Structural
และโครงสร้างประโยค
Approach
ด้านคุณลักษณะ
Real-life scenarios วิธีการ
เครื่องมือวัด
Cooperative
1) การสังเกต 1) แบบประเมินพฤติกรรม
learning

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
- เอกสารประกอบการเรียน
- Bangkok Post
- Grammar for English
Language Teachers
- Cambridge International
Dictionary
- CD
- Website
http:www.usingenglish.co
m/ quizzes/
http://a4es/.org/a/g.htm
http//www.manythings.org/f
g/ 1/998.htm/

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
อ23101
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5
ครูผู้สอน
มิสรัศศลิน เตียนศรี, มิสภัทรวดี สุปัตติ, มิสหทัยรัตน์ สิริวราวุธ
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน

ตัวชี้วัด
11. พูดและเขียนสรุปความสาคัญ /แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง(topic) ที่ได้
จากการวิเคราะห์เรื่อง ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม
12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม หรือ เรื่องต่างๆ
ใกล้ตัวพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ
13. ใช้ภาษา น้าเสียง และกริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคล และ โอกาส
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
14. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสาคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณี
ของเจ้าของภาษา
15. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความสนใจ
16. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการลาดับความตามโครงสร้างประโยค
17. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน และความแตกต่างระหว่าง
ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย
18. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนาเสนอด้วยการพูด/เขียน
19. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง /จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
สถานศึกษาและชุมชน
20. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุป ความรู้/
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการการศึกษาและประกอบ
อาชีพ
21. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษา
ต่างประเทศ

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2561

80: 20

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
Final
Listening
- Procedure of instructions
speaking
- Procedure of instructions
Reading
- Someone is watching you
- Unknown white man
- Save the world
- Fifty year on
- Fact and opinion
- Main idea and supporting
detail
Writing
-Conditional sentence type
0,1,2,3
Writing composition

วิธีการสอน
Teaching
Technique
KWL-Plus
Demonstration
STAD
Pair work
CIRC
Dramatization
Peer Teaching
Group work
Brainstorming
Group discussion
Mind Maps

วิธีการวัดและประเมินผล
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วย
ตัวชี้วัด
ข้อที่ 5,6,8,9,10,15,16,20,21
(50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วย
ตัวชี้วัด
ข้อที่ 1,7,10,11,12,13,16,17,18,
19
( 20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วัด
ข้อ 9 ข้อ (10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วย
ตัวชี้วัด
ข้อที่ 2,3,4,5,6,8,9,10,14,15,16,20,21
(20 คะแนน)

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
www.ceted.org
www.britishcouncil.com
www.dekgeng.com
http://www.ucalgary.ca/
UofC/
eduweb/grammar/cours
e/ sentence.htm
- วีดีทัศน์
-National
geographic
-I-tool

Assumption College
Code
EN20205
Subject: ENGLISH 5
M.3
Semester 1
Teachers
Mr. Brody, Mr. Dominic, Mr. Jon, Mr. Stuart
(Homework, Listening, Speaking, Behavior + Summative): Final 80: 20
Indicators
Content Summative
Learning Strategies
1.

Observe instructions in manuals for various
types of work, clarifications, explanations and
descriptions heard and read.
2. Identify the main idea, analyse the essence,
interpret and express opinions from listening
to and reading feature articles and
entertainment articles, as well as provide
justifications and examples for illustration.
3. Converse and write to exchange data about
themselves and various matters around them,
experiences, situations, news/incidents and
issues of interest to society, and communicate
the data continuously and appropriately.
4. Choose and use requests and give
instructions, clarifications and explanations
fluently.
5. Speak and write to express needs and offer,
accept and refuse to give help in simulated or
real situations.
6. Speak and write to present data
themselves/experiences, news/incidents,
matters and various issues of interest to
society.
7. Choose the language, tone of voice, gestures
and manners appropriate to various persons,
occasions and places by observing social
manners and culture of native speakers.
school, community and society.
8. Explain/compare differences between the
structures of sentences, texts, idioms,
sayings, proverbs and poems in foreign
languages and Thai language.
9. Research/search for, make records,
summarise and express opinions about the
data related to other learning areas, and
present them through speaking and writing.
10. Use language for communication in real
situations/simulated situations in the
classroom, school, community and society.

Listening
-Clothing Vocabulary
Speaking
-Comparatives & Superlatives
-Personality Conversation
Reading
-Personality gap fill
-Organ Transplants
Writing
-Description of Sue
-Protecting the Environment
Listening
-Past Continuous Vs. Past
Simple
-Adverbs of Manner
Speaking
-City and Countryside vocabulary
-Conversation completion
Reading
-Advantages and Disadvantages
of Living in the City and
Countryside
Writing
-Extreme Adjectives gap fill
-Would you rather live in the city
or countryside.

CIPPA Model Explicit
Teaching Model
CIRC
KWL-Plus

Academic Year 2018

Evaluation
Skills
Research
Observation
Quiz
Psychomotor
Skills
Acting
Reading
Terminology
Behavior
Observation
Indicators
Skills (50) Summative
1, 3, 5, 6, 8. 9
Research Observation
Quiz
Psychomotor Skills
Acting Reading
Terminology
Behavior
Observation
Indicators Skills (50)
Final 1,2,4,6,7,9,10
Tools
Paper Test Forms
Handouts
Observation Form Rubric
Score
Forms

Resources
Get Ahead Student’s Books &
Workbook Language Teachers
Cambridge International Dictionary
Get Ahead CDs
www.quia.com
www.supertecher.co
www.islcollective.co
www.about.com
www.britishcouncil.com

Assumption College-Bell Programme
Code

EN20211

Subject : Bell English
Teachers:

Syllabus & Evaluation
Record
Indicators
1. To give students an
intermediate command of the
English Language, level B2 on
the CEFR
1.1 General Indicators:
Can produce clear, detailed
text on a wide range of
subjects and explain a
viewpoint on a topical issue
giving the advantages and
disadvantages of various
options.
1.1.1. Can understand the
main ideas of complex text on
both concrete and abstract
topics, including technical
discussions in his/her field of
specialisation.
1.1.2. Can interact with a
degree of fluency and
spontaneity that makes
regular interaction with native
speakers quite possible
without strain for either party.

Mathayom 3

Semester 1

Academic Year 2018

Mr Matthew Todd, Mr David Hynes, Mr. Luke Gillow, Miss Nicole Long

Classwork+Homework (20) + Portfolio Project 1 (10) + Portfolio Project 2 (10) + Speaking (10)+Behavior(10) + Midterm
Exam(Listening, Reading, Writing, Grammar and Vocabulary) (20) + Final Exam(Listening, Reading, Writing, Grammar
and Vocabulary) (20) = 100 marks
Content Summative
Vocabulary
Clothes, styles, accessories,
patterns
Jobs
Adjectives describing work
Phrasal verbs with up
Transport and travel
Grammar
Present Simple vs Present
Continuous
Present Perfect Simple with
for/since
Present Perfect vs Past Simple
Intensifiers with comparative
adjectives + adverb
Past Simple with during, for
Past Continuous vs Past Simple
with while/when
Past Simple vs Past Perfect
Listening
B1-B2 CEFR-level texts
Listening for Detail
Listening for Gist

Learning Strategies
Communicative
methodology at all time
Problem Solving
Research Skills
Summarizing and notetaking
Exam skills
Mind maps and graphic
representations
Vygotsky’s ZPD theory
Project-based learning
Single language
environment

Evaluation
Continual Assessment
Grammar
Vocabulary
Reading
Writing
Speaking
Listening
Note-taking and notebook
maintenance
Organization of ideas
Project-based learning
Problem solving
Examination 1
(twice a semester)
Vocabulary, grammar and
conversational structures,
reading and writing.
(Based on learning content at
CEFR Level B1-B2)
Examination 2
(twice a semester)
Listening (Based on learning
content at CEFR level B1-B2)

Resources
Upbeat Intermediate Student
Book and Language Builder
Upbeat Intermediate
Motivator Learning Pack
Upbeat Intermediate CDs 1,2
and 3

1.1.3. Can produce clear,
detailed text on a wide range
of subjects and explain a
viewpoint on a topical issue
giving the advantages and
disadvantages of various
options.

Speaking
Cambridge Exam PET and FCE
Level Speaking Tasks

1.2. Spoken Language
Indicators:

Writing
B1-B2 CEFR level tasks

1.2.1. Range: Has a sufficient
range of language to be able
to give clear descriptions,
express viewpoints on most
general topics, without much
con-spicuous searching for
words, using some complex
sentence forms to do so.
1.2.2. Accuracy: Shows a
relatively high degree of
grammatical control. Does not
make errors which cause
misunderstanding, and can
correct most of his/her
mistakes.
1.2.3. Fluency: Can produce
stretches of language with a
fairly even tempo; although
he/she can be hesitant as he
or she searches for patterns
and expressions, there are few
noticeably long pauses.
1.2.4. Interaction: Can initiate
discourse, take his/her turn
when appropriate and end
conversation when he / she
needs to, though he /she may

Reading
B1-B2 CEFR-level texts
Reading for Detail
Reading for Gist

Examination 3
(once a semester)
Speaking (based on Cambridge
Speaking Exams Level B1-B2)
Behavior
Teacher’s observation and
attendance and punctuality
record

not always do this elegantly.
Can help the discussion along
on familiar ground confirming
comprehen-sion, inviting
others in, etc.
1.2.5. Coherence: Can use a
limited number of cohesive
devices to link his/her
utterances into clear, coherent
discourse, though there may
be some "jumpiness" in a long
con-tribution.
2. To instill accuracy, fluency,
confidence and enthusiasm
into all students with regard to
the English Language
3.To provide all students with
a positive and enjoyable
experience giving them a
favourable opinion of English
and English speaking countries
and cultures
4. To foster positive classroom
and study skills - to learn how
to work individually and in
groups, how to work to
deadlines, give presentations
and how to participate
usefully in class

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา จ20205
รายวิชา ภาษาจีน 5
ภาคเรียนที่ 1
ครูผู้สอน มิสอภิรญา ยั่งยืนสิน / มิสสุจติ ราภรณ์ มะนุภา
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + คะแนนสอบระหว่างภาค) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

ผลการเรียนรู้
1. ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา และ
คาชี้แจงง่ายๆ ที่พบเห็นในชีวติ ประจาวัน ที่ฟงั
และอ่าน
2.อ่านออกเสียงข้อความ โฆษณา และบทร้อย
กรองสั้นๆถูกต้องตามหลักการออกเสียง
3.อธิบาย และตอบคาถามเกี่ยวกับบทสนทนา
เรื่องสั้น เรื่องเล่า และนิทาน
4.สนทนา แลกเปลีย่ นข้อมูลเกีย่ วกับเรือ่ งราวต่างๆใกล้
ตัวในชีวติ ประจาวัน โดยใช้ภาษาง่ายๆและเหมาะสม
5.เขียนและพูดโดยใช้ภาษาง่ายๆเพือ่ แสดงความ
ต้องการ ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์
6. พูดและเขียนบรรยายแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูล เรื่องราวสั้นๆ กิจวัตรประจาวัน
ด้วยข้อความง่ายๆ และประโยคสั้นๆ

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
期中考试
1. 语言知识方面
 时间 / 日期结构
 语法 （已经…..了，
给…..打电话，一下
 说明“一”字的读法
 …..完…..以后，….. /
先…..，然后…..
2. 日常口语对话
1.她的电话号码是多少
生词，读课文
翻译课文
2.我的爱好是听音乐
生词，读课文
翻译课文

วิธีการสอน
SIOP
Direct Method
PPP
CIPPA Model
Structural Approach
TBL
CBL
Explicit Teaching

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ
2) แบบฝึกหัด
เครื่องมือวัด
1) แบบทดสอบ
2) แบบฝึกหัด
ด้านทักษะ
วิธีการ
1) อ่านออกเสียง
2) แยกเสียงอ่าน
3) .เขียนอักษร
เครื่องมือวัด
1) แบบสังเกต
2) แบบทดสอบ
3) สมุดคัด
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
1) สังเกต

ปีการศึกษา 2561

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
หนังสือสัมผัสภาษาจีน
体验汉语）
www.liuxue86.com/日记
www.slideshare.net/moombaa/ss-41308933
www.youtube.com/watch?v=-9qL8q0lPw

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา จ20205
รายวิชา ภาษาจีน 5
ภาคเรียนที่
ครูผู้สอน มิสอภิรญา ยั่งยืนสิน / มิสสุจติ ราภรณ์ มะนุภา
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + คะแนนสอบระหว่างภาค) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

ผลการเรียนรู้
7. ใช้ภาษา น้าเสียงในการพูด และกริยาท่าทางในการ
สื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล และโอกาสตาม
มารยาทสังคม วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
8. บรรยาย เกี่ยวกับเทศกาล วันสาคัญ ชีวติ ความ
เป็นอยู่ และประเพณี ของเจ้าของภาษา
9. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ การลาดับคา ตามโครงสร้าง
ประโยค ของ ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย
10. เปรียบเทียบความเหมือนและ ความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลงานฉลอง วันสาคัญ และชีวิตความ
เป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย
11. ค้นคว้า และถ่ายทอดเนื้อหาสาระภาษาต่างประเทศ ที
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ โดยการเขียน / การวาด
ภาพ / หรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
12. ใช้ภาษาสื่อสารอย่างง่ายๆ ในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จาลอง ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
13. ค้นคว้าข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

สาระการเรียนรู/้
เนื้อหาสาระ
期末考试
1. 语言知识方面
* …..完……以后，…. /
先……，然后…..
* 一……..就…. / 日记 格式
2. 日常口语对话
* 我的爱好是听音乐
生词，读课文
翻译课文
*我们八点一刻上课
生词，读课文
翻译课文

วิธีการสอน

1
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วิธีการวัดและประเมินผล
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยผลการเรียนรู้
ข้อที่ 1, 2, 3, 4,6 ,8, 11, 12 (50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยผล
การเรียนรูข้ ้อที่ 2, 3, 7,9 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้วยผลการเรียนรู้
ข้อที่ 1, 5, 6,10 (10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วย
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 4, 5, 6 ,13 (20คะแนน)

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

