รหัสวิชา ท๓๐๑๐๑

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รายวิชา ภาษาไทยพืน้ ฐาน ๑
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๑
ครู ผ้ สู อน มิสเหมพรรณ โนทะยะ, มิสสถิตย์ แตงเกษม
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน ๘๐ : ๒๐

ตัวชี้วดั
๑.อ่านออกเสียงบทร้ อยแก้ วและบทร้ อยกรองได้ อย่างถูกต้ อง ไพเราะและ
เหมาะสมกับเรื่องที่อา่ น
๒.ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อา่ น
๓.วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อา่ นในทุกๆ ด้ านอย่างมีเหตุผล
๔.คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อา่ น และประเมินค่าเพื่อนาความรู้
ความคิดไปใช้ ตดั สินใจแก้ ปัญหาในการดาเนินชีวิต
๕.มีมารยาทในการอ่าน
๖.เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ ภาษาเรียบ
เรียงถูกต้ องมีข้อมูลและสาระสาคัญชัดเจน
๗.มีมารยาทในการเขียน
๘.สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
๙.วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู
อย่างมีเหตุผล
๑๐.ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้ วกาหนดแนวทางนาไปประยุกต์ใช้ ในการ
ดาเนินชีวิต
๑๑.มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู
๑๒.มีมารยาทในการฟั ง การดู และการพูด
๑๓.ใช้ คาและกลุม่ คาสร้ างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์
๑๔.แต่งบทร้ อยกรอง
๑๕.วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์
เบื ้องต้ น
๑๖.วิเคราะห์ลกั ษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต

สาระการเรียนรู/้
เนื้ อหาสาระ
ภาคฤดูร้อน
หน่ วยที่๑ สู่โลกวรรณกรรม
-การสื่อสารของมนุษย์
-การอ่านวรรณกรรม
หน่ วยที่ ๒ กตัญญูผ้ มู ีคุณ
-การสื่อสารเพื่อกิจธุระ
-นมัสการคุณานุคณ
ุ
สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
หน่ วยที่ ๓ ชัดถ้ อยชัดคา
-การออกเสียงคาและกลุม่ คา
-อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง
สอบปลายภาคเรียนที่๑/๒๕๖๑
หน่ วยที่ ๔ รักการอ่ าน
-รับสารด้ วยการอ่าน
-ส่งสารด้ วยการอ่าน
-นิทานเวตาล เรื่องที่ ๑๐
หน่ วยที่ ๕ ตามรอยกวีไทย
-การแต่งบทร้ อยกรองโคลงสี่สภุ าพ
-นิราศนรินทร์ คาโคลง
หน่ วยที่ ๖ สื่อไร้ เสียง
-ส่งสารด้ วยการเขียน
-การใช้ คาและกลุม่ คา
หน่ วยที่ ๗ วิวาทะ
-ส่งสารด้ วยการพูด
-รับสารด้ วยการฟั ง
-หนังสืออ่านนอกเวลาเรื่อง
สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน เล่ม ๑

ปี การศึกษา ๒๕๖๑

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

-กระบวนการสร้ างความรู้
ความเข้ าใจ
-กระบวนการสร้ างค่านิยม
-กระบวนการการสร้ างความ
ตระหนัก
-กระบวนการการแก้ ปัญหา
-กระบวนการแบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5E
-กระบวนการสร้ างเจตคติ
-กระบวนการการกลุม่
-กระบวนการเรียนภาษา
-กระบวนการกระบวนการ
แก้ ปัญหา
-กระบวนการการสร้ างทักษะ
การปฏิบตั ิ
-กระบวนการเทคนิคการเรียน
ร่วมกัน
-กระบวนการวิธีสอนแบบ
ARC
-กระบวนการทักษะ
กระบวนการ ๙ ประการ

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
เครื่องมือวัด
๑) การสังเกต
๑) แบบประเมิน
๒) การส่งงาน
สัดส่ วนคะแนน (๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัด
ข้ อที่ ๑-๑๖ (๕๐ คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยตัวชี ้
วัดข้ อที่ ๑,๕,๑๓,๑๕ (๒๐ คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
๒,๔,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ (๑๐ คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วย
ตัวชี ้วัดข้ อที่ ๖,๗,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖ (๒๐
คะแนน)

หนังสืออ้างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
๑. กระทรวงศึกษาธิการ.๒๕๕๕.
หนังสือเรียนรายวิชาพื ้นฐานภาษาไทย
วรรณคดีวิจกั ษ์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ ๔.
กรุงเทพฯ :สานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา.
๒.กระทรวงศึกษาธิการ.๒๕๕๕.
หนังสือเรียนรายวิชาพื ้นฐานภาษาไทย
หลักภาษาไทยและการใช้ ภาษาเพื่อ
การสื่อสารชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ ๔ .
กรุงเทพฯ:
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.
๓. สมศักดิ์ อัมพรวสิทธิ์โสภา.
หลักภาษาและการใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
วรรณคดีวิจกั ษ์ ม.๔, กรุงเทพฯ: ภูมิบณ
ั ฑิต
๔. จงชัย เจนหัตถการกิจ .เสริมปรีชาญาณ
วิชาภาษาไทย ม.๔.กรุงเทพฯ
๕. ทฤษฎีเบื ้องต้ นแห่งวรรณคดี. กรุงเทพฯ:
ดวงกลม.๒๕๒๑.
๖. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล. วิเคราะห์
รสวรรณคดีไทย.กรุงเทพฯ; โครงการตารา
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์, ๒๕๑๗.
๗.ข้ อสอบ O-net และ ๙ วิชาสามัญ
๘. http://www.muaythaiinstitute.
net/Html/Thai_History.html

ผลการเรี ยนรู้

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ท๓๐๒๐๑ รายวิชา การอ่ าน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๔
ภาคเรี ยนที่ ๑
ปี การศึกษา ๒๕๖๑
ครู ผ้ ูสอน
ม.เดชา สันต์ เสริมสุข , มิสววรรณศิริ ผลประมูล , มิสสถิตย์ แตงเกษม
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน
(สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน ๘๐ : ๒๐
หนังสืออ้ างอิง/Websiteที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
สาระการเรี ยนรู้ / เนื ้อหาสาระ
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล

๑. มีความรู้ความเข้ าใจ เกี่ยวกับพื ้นฐานของ
การอ่านได้
๒. อ่านจับใจความสาคัญ สรุปประเด็น
แนวคิดและบอกคุณค่าของวรรณกรรมที่อา่ น
ได้ จากเรื่ องที่อา่ นได้
๓. แยกประเภทและบอกองค์ประกอบของ
วรรณกรรมทังร้้ อยแก้ วร้ อยกรองได้
๔. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าบทความ
สารคดี และเรื่ องสันที
้ ่อา่ น
ได้ อย่างมีเหตุผล
๕. บอกลักษณะบังคับของคาประพันธ์ประเภท
โคลง กาพย์ กลอน ได้
๖. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่า
บทร้ อยแก้ วที่อา่ นได้ อย่างมีเหตุผล
๗. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่า
บทร้ อยกรองที่อา่ นได้ อย่างมีเหตุผล

หน่ วยที่ ๑ ความรู้ท่ ัวไปเกี่ยวกับการอ่ าน
- การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
หน่ วยที่ ๒ การพินิจวรรณกรรม
- หลักเกณฑ์การพินิจวรรณกรรมร้ อยแก้ ว
- หลักเกณฑ์การพินิจวรรณกรรมร้ อยกรอง

สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๖๑
หน่ วยที่ ๓ การพิจารณาวรรณกรรมร้ อย
แก้ ว
- หลักเกณฑ์การพิจารณาบทความและสาร
คดี
- หลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่ องสัน้
หน่ วยที่ ๔ การพิจารณาวรรณกรรมร้ อย
กรอง
- ร้ อยกรอง
- หลักเกณฑ์การพิจารณาวรรณกรรมร้ อย
กรอง
- หลักเกณฑ์การพิจารณาวรรณกรรมร้ อย
กรอง
ปั จจุบนั

สอบปลายภาคเรียนที่๑/๒๕๖๑

๑. กระบวนการสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจ
๒. กระบวนการทักษะ
ประสบการณ์ปฏิบตั ิ
๓. กระบวนการสร้ าง
ความคิดวิจารณญาณ

ด้ านความรู้
วิธีการ เครื่องมือวัด
๑) การทดสอบ ๑) แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ เครื่องมือวัด
๑) ผลงาน ๑) แบบประเมินผลงาน
เช่น รายงาน ชิ ้นงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ เครื่องมือวัด
๑) การสังเกต ๑) แบบประเมินการ
สังเกต
สัดส่ วนคะแนน (๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ ข้อที่ ๑ - ๖.... (..๕๐..คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ ข้อที่ ๑ – ๔... (..๒๐. คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
...๑-๗......
(..๑๐.. คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ ข้อที่ ๕ - ๖.. (..๒๐.. คะแนน)

๑. ทฤษฎีเบือ้ งต้ นแห่ งวรรณคดี .
กรุ งเทพฯ:ดวงกมล ๒๕๒๑.
๒. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล. วิเคราะห์
รสวรรณคดีไทย.กรุ งเทพฯ; โครงการตารา
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ , ๒๕๑๗.
๓. กุสมุ า รักษมณี และคณะ,วรรณนิทัศน์
อักษรเจริ ญทัศน์: กรุ งเทพฯ.
๒๕๓๓.
๔.http://www.skoolbuz.com/library/
Content /2649
๕.http://www.skoolbuz.com/library/
content/2646
๖.http://www.skoolbuz.com/library
/content/2644

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา .......ค30101........
รายวิชา ......คณิตศาสตร์ พนื ้ ฐาน 1........ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...4..... ภาคเรี ยนที่ .....1......... ปี การศึกษา …2561……….
ครู ผ้ ูสอน ...................... มิสมนพัทธ์ , มิสวันวิสาข์ , ม. กิตติศักดิ์, มิสสุธัญญา, ม.อนุกูล..........................
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .....80......... : .....20.........
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
ตัวชีว้ ัด
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. เข้ าใจและใช้ ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์ เบื ้องต้ น สอบประมวลความรู้
1. เซต
ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
2. ตรรกศาสตร์
2. เข้ าใจจํานวนจริง และใช้ สมบัตขิ องจํานวนจริงในการ
สอบปลายภาค
แก้ ปัญหา
3. เข้ าใจความหมายและใช้ สมบัติเกี่ยวกับการบวก การคูณ 3. จํานวนจริ ง
การเท่ากัน และการไม่เท่ากันของจํานวนจริ งในรูปกรณฑ์และ 4. เลขยกกําลังที่มีเลขชี ้กําลังเป็ น
จํานวนตรรกยะ
จํานวนจริงในรูปเลขยกกําลังทีม่ เี ลขชี ้กําลังเป็ น
จํานวนตรรกยะ

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

ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ

เครื่ องมือวัด
1) แบบทดสอบ

ด้ านทักษะ
วิธีการ
1) ส่งงาน

เครื่ องมือวัด
1) แบบประเมินชิ ้นงาน

ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) สังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-3
( 40 คะแนน )
- ประเมินผลด้ วย STEM (10 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1
- ( 20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ( 10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
2-3 ( 20 คะแนน )

1. หนังสือแบบเรี ยนของ สสวท.
2. เอกสารประกอบการเรี ยน
3. Website
www.kanid.com
www.clipvidva.com
www.school.net.th
www.thaigo.org
หมายเหตุ
ตัวชีว้ ดั คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซือ่ สัตย์สจุ ริ ต
2. มีวินยั
3. ใฝ่ เรี ยนรู้
4. มุง่ มัน่ ในการทํางาน
5. มีจิตสาธารณะ

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา .....ค30201........
รายวิชา ......คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 1........ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ....4..... ภาคเรี ยนที่ .....1......... ปี การศึกษา …2561………
ครู ผ้ ูสอน ................................ มิสวันวิสาข์ , ม.กิตติศักดิ์, ม.อนุกูล ...........................................................
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .....80......... : .....20.........
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
ผลการเรี ยนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. เข้ าใจและใช้ ความรู้เกี่ยวกับเซต ในการสื่อสารและสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์
2. เข้ าใจและใช้ ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เบื ้องต้ น ใน
การสื่อสาร สื่อความหมาย และ อ้ างเหตุผล
3. เข้ าใจจานวนจริง และใช้ สมบัติของจานวนจริงในการ
แก้ ปัญหา
4. แก้ สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกิน
สี่ และนาไปใช้ ในการแก้ ปัญหา
5. แก้ สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัวแปร
เดียว และนาไปใช้ ในการแก้ ปัญหา
6. แก้ สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปร
เดียว และนาไปใช้ ในการแก้ ปัญหา

สอบประมวลความรู้
1. เซต
2. ตรรกศาสตร์
สอบปลายภาค
3. ระบบจานวนจริง
4. ทฤษฎีจานวนเบื ้องต้ น

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 วยผลการ
เรียนรู้ข้อที่ 1-6 ( 50 คะแนน )
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยผลการ
เรียนรู้ข้อที่ 1-3 ( 20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ (10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยผลการ
เรียนรู้ข้อที่ 4-6 ( 20 คะแนน )

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

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา .....ค30207........
รายวิชา .......คณิตศาสตร์ ขนั ้ สูง 1 ........ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...4..... ภาคเรี ยนที่ .....1......... ปี การศึกษา …2561……….
ครู ผ้ ูสอน ............................................ มิสมนพัทธ์ กิจโชดก ....................................................
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .....80......... : .....20.........
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
ผลการเรี ยนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. เข้ าใจและใช้ ความรู้เกี่ยวกับเซต ในการสื่อสารและสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์
2. เข้ าใจและใช้ ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เบื ้องต้ น ในการ
สื่อสาร สื่อความหมาย และ อ้ างเหตุผล
3. เข้ าใจจานวนจริง และใช้ สมบัติของจานวนจริงในการ
แก้ ปัญหา
4. แก้ สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกิน
สี่ และนาไปใช้ ในการแก้ ปัญหา
5. แก้ สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัวแปร
เดียว และนาไปใช้ ในการแก้ ปัญหา
6. แก้ สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปร
เดียว และนาไปใช้ ในการแก้ ปัญหา

สอบประมวลความรู้
1. เซต
2. ตรรกศาสตร์
สอบปลายภาค
3. ระบบจานวนจริง
4. ทฤษฎีจานวนเบื ้องต้ น
5. การพิสจู น์เบื ้องต้ น

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 วยผลการ
เรียนรู้ข้อที่ 1-6 ( 50 คะแนน )
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยผลการ
เรียนรู้ข้อที่ 1-3 ( 20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ (10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยผลการ
เรียนรู้ข้อที่ 4-6 ( 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 ัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
1. ซื่อสัตย์สจุ ริต
2. มีวินยั
3. ใฝ่ เรียนรู้
4. มุง่ มัน่ ในการทางาน
5. มีจิตสาธารณะ

รหัสวิชา

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ว30101 รายวิชา
ฟิ สิกส์ พนื ้ ฐาน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4/ 1 – 5 ภาคเรี ยนที่
ครู ผ้ ูสอน
มิสศศิธร ชาวระหาญ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน
80
ตัวชีว้ ัด

1. ว 2.2 ม.5/1 วิเคราะห์และแปลความหมายข้ อมูลความเร็วกับเวลาของ
การเคลื่อนที่ของวัตถุเพื่ออธิบายความเร่งของวัตถุ
2. ว 2.2 ม.5/2 สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่
อยูใ่ นระนาบเดียวกันที่กระทาต่อวัตถุโดยการเขียนแผนภาพการรวม
เวกเตอร์
3. ว 2.2 ม.5/5 สังเกตและอธิบายผลของความเร่งทีมีตอ่ การเคลื่อนที่แบบ
ต่างๆ ของวัตถุได้ แก่ การเคลื่อนที่แนวเส้ นตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจก
ไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และ การเคลื่อนที่แบบสัน่
4. ว 2.2 ม.5/6 สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายแรงโน้ มถ่วงที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
ของวัตถุตา่ งๆ รอบโลก
5. ว 2.2 ม.5/7 สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจาก
กระแสไฟฟ้า
6. ว 2.2 ม.5/8 สังเกตและอธิบายแรงแม่เหล็กที่กระทาต่ออนุภาคที่มีประจุ
ไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก และแรงแม่เหล็กที่กระทาต่อลวดตัวนาที่
มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็กรวมทังอธิ
้ บายหลักการทางานของ
มอเตอร์
7. ว 2.2 ม.5/9 สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทังยกตั
้ วอย่างการ
นาความรู้ไปใช้ ประโยชน์
8. ว 2.2 ม.5/10 สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายแรงเข้ มและแรงอ่อน
9. ว 2.3 ม.5/1 สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิ วชัน
และความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิ ชชัน
และฟิ วชัน
10. ว 2.3 ม.5/2 สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็ น

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
สอบกลางภาคเรียนที1่ /2561
1. การเคลื่อนที่แนวเส้ นตรง
ใน 1 มิติ
2. การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
3. สนามของแรง
(สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561)
4. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
5. ปรากฏการณ์คลื่น
6. เสียงและการได้ ยิน
7. แสง
8. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

วิธีการสอน
1. ทดลอง
2. อภิปราย
3. อธิบาย
4. สืบค้ นข้ อมูล
5. บรรยาย
6. ใช้ เทคโนโลยี
เช่น PowerPoint

1

ปี การศึกษา

:

20

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
( ซือ่ สัตย์สจุ ริต, ใฝ่ เรียนรู้, มีวินยั , มุง่ มัน่ ในการทางาน )
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-22
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยตัวชี ้ข้ อที่ 1-10
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-22
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
1และ 11-22

2561

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือเรียน เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่ของ สสวท.
2. หนังสือเรียน เรื่อง พลังงาน
ของสสวท.
3. www.rmutphysics.com
5. www.physicsclassroom.com
6. www.wikipedia.com
7. http://phet.colorado.edu

พลังงานไฟฟ้า รวมทังสื
้ บค้ นและอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่นามา
แก้ ปัญหาหรือตอบสนองความต้ องการทางด้ านพลังงานโดยเน้ นด้ าน
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้ านค่าใช้ จา่ ย
11. ว 2.2 ม.5/3 สังเกต วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความเร่งของวัตถุกบั แรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุและมวลของวัตถุ
12. ว 2.2 ม.5/4 สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ
คูห่ นึ่งๆ
13. ว 2.3 ม.5/3 สังเกตและอธิบายการสะท้ อน การหักเห การเลี ้ยวเบน
และการรวมคลื่น
14. ว 2.3 ม.5/4 สังเกตและอธิบาย ความถี่ธรรมชาติ การสัน่ พ้ อง และผลที่
เกิดขึ ้นจากการสัน่ พ้ อง
15. ว 2.3 ม.5/5 สังเกตและอธิบายการสะท้ อน การหักเห การเลี ้ยวเบน
และการรวมคลื่นของคลื่นเสียง
16. ว 2.3 ม.5/6 สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ มสี
ยงกับระดับเสียงและผลของความถี่กบั ระดับเสียงที่มีตอ่ การได้ ยินเสียง
17. ว 2.3 ม.5/7 สังเกตและอธิบายการเกิดเสียงสะท้ อนกลับ บีต ดอป
เพลอร์ และการสัน่ พ้ องของเสียง
18. ว 2.3 ม.5/8 สืบค้ นข้ อมูลและยกตัวอย่างการนาความรู้เกี่ยวกับเสียง
ไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
19. ว 2.3 ม.5/9 สังเกตและอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุและความ
ผิดปกติในการมองเห็นสี
20. ว 2.3 ม.5/10 สังเกตและอธิบายการทางานของแผ่นกรองแสงสี การ
ผสมแสงสี การผสมสารสี และการนาไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
21. ว 2.3 ม.5/11 สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนประกอบ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และหลักการทางานของอุปกรณ์บางชนิดที่อาศัยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า
22. ว 2.3 ม.5/12 สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายการสื่อสารด้ วยสัญญาณแอ
นะล็อกกับสัญญาณดิจิทลั

รหัสวิชา

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ว30101 รายวิชา
ฟิ สิกส์ พนื ้ ฐาน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4/ 6 – 10 ภาคเรี ยนที่
1
ครู ผ้ ูสอน
มิสศศิธร ชาวระหาญ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน
80 :
สาระการเรี ยนรู้ /
ตัวชีว้ ัด
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ

1. ว 2.2 ม.5/1 วิเคราะห์และแปลความหมายข้ อมูลความเร็วกับเวลาของการ
เคลื่อนที่ของวัตถุเพื่ออธิบายความเร่งของวัตถุ
2. ว 2.2 ม.5/2 สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่อยู่
ในระนาบเดียวกันที่กระทาต่อวัตถุโดยการเขียนแผนภาพการรวมเวกเตอร์
3. ว 2.2 ม.5/5 สังเกตและอธิบายผลของความเร่งทีมีตอ่ การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
ของวัตถุได้ แก่ การเคลื่อนที่แนวเส้ นตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การ
เคลื่อนที่แบบวงกลม และ การเคลื่อนที่แบบสัน่
4. ว 2.2 ม.5/6 สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายแรงโน้ มถ่วงที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของ
วัตถุตา่ งๆ รอบโลก
5. ว 2.2 ม.5/7 สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า
6. ว 2.2 ม.5/8 สังเกตและอธิบายแรงแม่เหล็กที่กระทาต่ออนุภาคที่มีประจุ
ไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก และแรงแม่เหล็กที่กระทาต่อลวดตัวนาที่มี
กระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็กรวมทังอธิ
้ บายหลักการทางานของมอเตอร์
7. ว 2.2 ม.5/9 สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทังยกตั
้ วอย่างการนา
ความรู้ไปใช้ ประโยชน์
8. ว 2.2 ม.5/10 สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายแรงเข้ มและแรงอ่อน
9. ว 2.3 ม.5/1 สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิ วชันและ
ความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิ ชชันและฟิ วชัน
10. ว 2.3 ม.5/2 สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็ น
พลังงานไฟฟ้า รวมทังสื
้ บค้ นและอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่นามาแก้ ปัญหา
หรือตอบสนองความต้ องการทางด้ านพลังงานโดยเน้ นด้ านประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่าด้ านค่าใช้ จา่ ย
11. ว 2.2 ม.5/3 สังเกต วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเร่ง
ของวัตถุกบั แรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุและมวลของวัตถุ

สอบกลางภาคเรียนที่
1/2561
1. การเคลื่อนที่แนว
เส้ นตรง
ใน 1 มิติ
2. การเคลื่อนที่แบบ
ต่ างๆ
3. สนามของแรง

1. ทดลอง
2. อภิปราย
3. อธิบาย
4. สืบค้ นข้ อมูล
5. บรรยาย
6. ใช้ เทคโนโลยี
เช่น PowerPoint

(สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561)
4. กฎการเคลื่อนที่ของ
นิวตัน
5. ปรากฏการณ์ คลื่น
6. เสียงและการได้ ยิน
7. แสง
8. คลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้า

ปี การศึกษา
20

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 วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-22
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยตัวชี ้ข้ อที่ 1-10
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-22
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 11-22

2561

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือเรียน เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่ของ สสวท.
2. หนังสือเรียน เรื่อง พลังงาน
ของสสวท.
3. www.rmutphysics.com
5. www.physicsclassroom.com
6. www.wikipedia.com
7. http://phet.colorado.edu

12. ว 2.2 ม.5/4 สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่
หนึ่งๆ
13. ว 2.3 ม.5/3 สังเกตและอธิบายการสะท้ อน การหักเห การเลี ้ยวเบน และ
การรวมคลื่น
14. ว 2.3 ม.5/4 สังเกตและอธิบาย ความถี่ธรรมชาติ การสัน่ พ้ อง และผลที่
เกิดขึ ้นจากการสัน่ พ้ อง
15. ว 2.3 ม.5/5 สังเกตและอธิบายการสะท้ อน การหักเห การเลี ้ยวเบน และ
การรวมคลื่นของคลื่นเสียง
16. ว 2.3 ม.5/6 สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ มสียง
กับระดับเสียงและผลของความถี่กบั ระดับเสียงที่มีตอ่ การได้ ยินเสียง
17. ว 2.3 ม.5/7 สังเกตและอธิบายการเกิดเสียงสะท้ อนกลับ บีต ดอปเพลอร์
และการสัน่ พ้ องของเสียง
18. ว 2.3 ม.5/8 สืบค้ นข้ อมูลและยกตัวอย่างการนาความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
19. ว 2.3 ม.5/9 สังเกตและอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติใน
การมองเห็นสี
20. ว 2.3 ม.5/10 สังเกตและอธิบายการทางานของแผ่นกรองแสงสี การผสม
แสงสี การผสมสารสี และการนาไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
21. ว 2.3 ม.5/11 สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนประกอบ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และหลักการทางานของอุปกรณ์บางชนิดที่อาศัยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า
22. ว 2.3 ม.5/12 สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายการสื่อสารด้ วยสัญญาณแอนะ
ล็อกกับสัญญาณดิจิทลั

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา....ว30102........ รายวิชา.........เคมีพนื ้ ฐาน............... ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...4/1-5..... ภาคเรี ยนที่ ...1........ ปี การศึกษา…2561…..
ครู ผ้ ูสอน ...................มิสศิริลักษณ์ แก้ วสมบูรณ์ , มิสนิรมล ระหว่ างงาม................
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .......80....... : ......20........
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
ตัวชีว้ ัด
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. อะตอมและตารางธาตุ
1.ระบุวา่ เป็ นธาตุหรือสารประกอบ. และอยูใ่ นรูปอะตอมโมเลกุล หรือ
1.1 โครงสร้ างอะตอม
ไอออนจากสูตรเคมี
1.2 ตารางธาตุและสมบัติของธาตุและ
2.เปรียบเทียบความเหมือนความต่างของแบบจาลองอะตอมของโบร์ กบั
สารประกอบ
แบบจาลองอะตอมแบบกลุม่ หมอก
1.3 พันธะเคมี
3. ระบุจานวนโปรตรอน นิวตรอนและอิเล็กตรอนของอะตอมและไอออนที่
1.4 กัมมันตรังสี
เกิดจากอะตอมเดียว
4.เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ของธาตุและระบุการเป็ นไอโซโทป
5.ระบุหมูแ่ ละคาบของธาตุ และระบุวา่ ธาตุเป็ นโลหะ กึ่งโลหะ อโลหะ กลุม่ 2. เคมีเพื่อสิ่งมีชวี ิตและสิ่งแวดล้ อม
2.1 ปฏิกิริยาเคมี
เรพรีเซนเททีฟ หรือกลุม่ ธาตุ
(ใช้ สอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2561)
แทรนซิชนั่ จากตารางธาตุ
2.2 ปิ โตรเลียม
6. เปรียบเทียบสมบัติการนาไฟฟ้า การให้ และการรับอิเล็กตรอน ระหว่าง
2.3 พอลิเมอร์
ธาตุในกลุม่ โลหะและอโลหะ
2.4 สารชีวโมเลกุล
7. สืบค้ นข้ อมูลและนาเสนอตัวอย่างประโยชน์ และอันตรายที่เกิดจากธาตุ
(ใช้ สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561)
เรพรีเซนเททีฟ หรือกลุม่ ธาตุแทรนซิชนั่
8.ระบุวา่ พันธะโควาเลนต์เป็ นพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม และระบุ
จานวนคูอ่ ิเล็กตรอน ระหว่างอะตอมคูร่ ่วมพันธะจากสูตรโครงสร้ าง
9. ระบุสภาพขัวของสารที
้
่โมเลกุล. ประกอบด้ วย 2 อะตอม
10. ระบุสารที่เกิดพันธะไฮโดรเจนได้ จากสูตรโครงสร้ าง
11. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือดของสารโควาเลนต์ กับแรงดึงดูด
ระหว่างโมเลกุล ตามสภาพขัว้ หรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน
12. เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก
13. ระบุวา่ สารเกิดการละลายแบบแตกตัวหรือไม่แตกตัว พร้ อมให้
เหตุผล. และระบุวา่ สารละลายที่ได้ เป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์
14. ระบุวา่ สารประกอบไฮโดรคาร์ บอนอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัว จากสูตร

1. ทดลอง
2. อภิปราย
3. อธิบาย
4. สืบค้ นข้ อมูล
5. กระบวนการกลุม่

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

1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้วิชา
เคมีพื ้นฐาน สสวท.
2. www.il.mahidol.
ac.th/e-media
3. www.lks.ac.th/
student/kroo_su
/chem19/index.htm
4.www.mwit.ac.th/~sarawoot/ch
em30131.htm

- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ ........

1-13,21-25............
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ .........
1-13,21-25..........
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ ..........3

วินยั ........
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้/วัดข้ อที่

........14-19..........

ตัวชีว้ ัด
โครงสร้ าง
15. สืบค้ นข้ อมูลและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ
16. ระบุความเป็ นกรด เบส จากโครงสร้ างของสารประกอบอินทรีย์
17. อธิบายสมบัติการละลายของตัวละลายชนิดต่างๆของสาร
18. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างกับสมบัติเทอร์ มอ
พลาสติก และเทอร์ มอเซตของพอลิเมอร์ และการนาพอลิเมอร์ ไปใช้
ประโยชน์
19. สืบค้ นข้ อมูลและนาเสนอผลกระทบ ของการใช้ ผลิตภัณฑ์ ที่มีตอ่
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้ อม พร้ อมแนวทางการป้องกันหรือแก้ ไข
20. ระบุสตู รเคมีของสารตังต้
้ น ผลิตภัณฑ์และแปลความหมาย ของ
สัญลักษณ์ในสมการเคมี ของปฏิกิริยา
21.ทดลองและอธิบาย ผลของความเข้ มข้ น พื ้นที่ผิว อุณหภูมิและตัวเร่ง
ปฏิกิริยา ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
22. สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายปั จจัย ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่
ใช้ ปนะโยชน์ในชีวิตประจาวัน หรืออุตสาหกรรม
23.อธิบายความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ์
24. อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรังสี และคานวณครึ่งชีวิต และปริมาณ
ของกัมมันตรังสี
25. สืบค้ นข้ อมูลและนาเสนอตัวอย่างประโยชน์ของสารกัมมันตรังสี และ
การป้องกันอันตรายที่เกิดจากสารกัมมันตรังสี

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ...ว30103... รายวิชา ... ชีววิทยาพืน้ ฐาน.......ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...4/1-5... ภาคเรี ยนที่ .. 1 .. ปี การศึกษา … 2561
ครู ผ้ ูสอน..... มิสเชาวนี ปฐมนุพงศ์ ........
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด
สอบกลางภาคเรียน 1/2561
1. อธิบายโครงสร้ างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ที่สมั พันธ์กบั การลาเลียงสาร และ
เปรียบเทียบการลาเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่างๆ
2. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของน ้าและสารในเลือดโดยการทางานของไต
3. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการทางานของไตและ
ปอด
4. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกายโดยระบบหมุนเวียน
เลือด ผิวหนังและกล้ ามเนื ้อโครงสร้ าง
5 .อธิบายและเขียนแผนผังเกี่ยวกับการตอบสนองของร่างกายแบบไม่จาเพาะและ
แบบจาเพาะต่อสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย
6. สืบค้ นข้ อมูล อธิบายและยกตัวอย่างโรคหรืออาการที่เกิดจากความผิดปกติของ
ระบบมิค้ มุ กัน
7. อธิบายภาวะภูมิค้ มุ กันบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื ้อ HIV
สอบปลายภาคเรียน 1/2561
8. ทดสอบและบอกชนิดของสารอาหารที่พืชสังเคราะห์ได้
9. สืบค้ นข้ อมูล อภิปรายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์จากสารต่าง ๆ ที่
พืชบางชนิดสร้ างขึ ้น
10. ออกแบบการทดลอง ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปั จจัยภายนอกที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช
11.สืบค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มนุษย์สงั เคราะห์ขึ ้น
และยกตัวอย่างการนามาประยุกต์ใช้ ทางด้ านการเกษตรของพืช
12. สังเกตและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้ าในรูปแบบต่างๆที่มีผลต่อการ
ดารงชีวิต

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
สอบกลางภาคเรียน 1/2561
1. เซลล์กบั การรักษาดุลยภาพ
2 .ระบบภูมิค้ มุ กัน
สอบปลายภาคเรียน 1/2561
3. พันธุกรรมและความ
หลากลายทางชีวภาพ
4. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้ อม

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. ทดลอง
2. อภิปราย
3. อธิบาย
4. สืบค้ นข้ อมูล
5.กระบวนการกลุม่
6. วิเคราะห์ข้อมูล
7.กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
8.กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้

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
( ใฝ่ เรียนรู้, มีวินยั , มุง่ มัน่ ในการทางาน ,ซื่อสัตย์ ,มีจิต
สาธารณะ, อยูอ่ ย่างพอเพียง ,รักความเป็ นไทย)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-22
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-7
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-22
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 8-22

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. สสวท. หนังสือเรียนสาระ
การเรียนรู้พื ้นฐานและเพิ่มเติม
(เล่ม 1 )
2. My World of Science
(Biology), Secondary 4-6
Orient Blackswan Private
Limited, 2016
3.ชีววิทยาโดย
อ.ปรีชา สุวรรณพินิจ และ
อ.นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ
สานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
4. Campbell, Neil A. Biology.
8thed.

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ...ว30103... รายวิชา ... ชีววิทยาพืน้ ฐาน.......ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...4/1-5... ภาคเรี ยนที่ .. 1 .. ปี การศึกษา … 2561
ครู ผ้ ูสอน..... มิสเชาวนี ปฐมนุพงศ์ ........
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด
13. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีนและลักษณะทาง
พันธุกรรม
14. อธิบายหลักการถ่ายทอดลักษณะที่ถกู ควบด้ วยยีนที่อยูบ่ นโครโมโซมเพศ
และมัลติเปิ ล-แอลลีล
15. อธิบายผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลาดับนิวคลีโอไทด์ในดีเอนเอต่อการแสดง
ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
16. สืบค้ นข้ อมูลและยกตัวอย่างการนามิวเทชันไปใช้ ประโยชน์
17. สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยีทางดีเอนเอที่มีตอ่ มนุษย์
18. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตซึง่ เป็ นผล
มาจาก
วิวฒ
ั นาการ
19. สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ของสภาพทางภูมิศาสตร์ บนโลกกับ
ความหลากหลายของไบโอมชนิดต่าง ๆ
20. สืบค้ นข้ อมูล อภิปรายสาเหตุและยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบ
นิเวศ
21. สืบค้ นข้ อมูล อธิบายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
ประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
22. สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับปั ญหาและผลกระทบที่มีตอ่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม พร้ อมทังน
้ าเสนอแนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อม

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา....ว30104.... รายวิชา....โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศพืน้ ฐาน.......ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่...4... ภาคเรี ยนที่ ...1.... ปี การศึกษา….2561…..
ครู ผ้ ูสอน ................................ มิสจุฑาวรรณ ตรี ชัย ...........................................................
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .....80....... : .....20.........
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
ตัวชีว้ ัด
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. อธิบายการแบ่งชันและสมบั
้
ตขิ องโครงสร้ างโลกได้
2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวทิ ยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของ
แผ่นธรณีได้
3. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว
สึนามิ และแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบตั ติ น ให้ ปลอดภัย
4. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิดขนาดและความรุ นแรง และ
ผลจากแผ่นดินไหว รวมทังสื
้ บค้ นข้ อมูลพื ้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบ
และนาเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบตั ติ นให้ ปลอดภัย
5. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิดและผลจากสึนามิรวมทัง้
สืบค้ นข้ อมูลพื ้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนาเสนอแนวทาง การ
เฝ้ าระวังและการปฏิบตั ติ นให้ ปลอดภัย
6. อธิบายปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการได้ รับพลังงาน จากดวง
อาทิตย์แตกต่างกันในแต่ละบริ เวณของโลก
7. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจดู และผลที่มี
ต่ออุณหภูมิ และผลที่มีตอ่ ภูมิอากาศ
8. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศที่เป็ นผลมาจากความ
แตกต่างของความกดอากาศ
9. อธิบายปั จจัยและผลที่ทาให้ เกิดการหมุนเวียนของน ้า
ผิวหน้ าในมหาสมุทรและรู ปแบบการหมุนเวียนของน ้าผิวหน้ าใน
มหาสมุทร
10. อธิบายปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก
พร้ อมทังน
้ าเสนอแนวปฏิบตั เิ พื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

สอบประมวลความรู้
วิธีการสอน
1. ธรณีพิบตั ภิ ยั
1. บรรยาย
2. การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลก
เทคนิคการสอน
2.1 การแบ่งชันบรรยากาศ
้
2.2 การหมุนเวียนของระบบลมโลก 1. เทคนิคเพื่อนช่วย
เพื่อน
2.3 การหมุนเวียนของน ้าใน
มหาสมุทร
2.4 เมฆ
2.5 การพยากรณ์อากาศ
สอบปลายภาค
3. เอกภพ
4. กาแล็กซี และระบบสุริยะ
5. เทคโนโลยีอวกาศ

ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ

เครื่องมือวัด
1) แบบทดสอบ

ด้ านทักษะ
วิธีการ
1) ส่งงาน

1. เอกสารประกอบการเรี ยน
2. Website
https://www.gotoknow.org
http://www.lesa.biz

เครื่องมือวัด
1) แบบประเมินชิ ้นงาน

http://www.greenpeace.org

ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) สังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-5
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
6-12
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
12-18

หมายเหตุ
ตัวชีว้ ัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
1. ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรี ยนรู้
4. มุ่งมัน่ ในการทางาน
5. มีจิตสาธารณะ

11. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สาคัญจากแผนที่
อากาศและนาข้ อมูลสารสนเทศต่างๆมาวางแผนการดาเนินชีวติ
ให้ สอดคล้ องกับสภาพลมฟ้าอากาศ
12. อธิบายการกาเนิดของเอกภพและหลักฐานสนับสนุนทฤษฎี
การกาเนิดเอกภพ
13. อธิบายโครงสร้ างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทาง
ช้ างเผือก และระบุตาแหน่งของระบบสุริยะพร้ อมอธิบาย
เชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางช้ างเผือกของคนบนโลก
14. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลง
ความดัน อุณหภูมิ ขนาด จากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็ นดาวฤกษ์
อธิบายกระบวนการเกิดของระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริ วารของ
ดวงอาทิตย์
15. ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของ
ดาวฤกษ์ อธิบายความสาคัญของเทคโนโลยีอวกาศได้
16. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะและการแบ่งเขตบริ วาร
ของดวงอาทิตย์และลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื ้อต่อการ
ดารงชีวติ
17. อธิบาย โครงสร้ างของดวงอาทิตย์การเกิดลมสุริยะ พายุ
สุริยะ และสืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ นาเสนอ ปรากฏการณ์หรื อ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับผลของลมสุริยะและพายุสรุ ิ ยะที่มีตอ่ โลก
รวมทังประเทศไทย
้
18. สืบค้ นข้ อมูลอธิบายการสารวจอวกาศ โดยใช้ กล้ อง
โทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่างๆดาวเที ยม

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา .....ว30105.......รายวิชา..การออกแบบและเทคโนโลยี.....ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ....4.... ภาคเรี ยนที่ ..1...... ปี การศึกษา…2561….
ครู ผ้ ูสอน ......มิสจิรัฐติ กิจสมุทร์ , มิสศิริพร อ่ อนกล่ า...
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Formative + STEM + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .....80... : ...20......
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
ตัวชีว้ ัด (ว 4.1, ว 4.2)
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. ว 4.1 ม.4/1 วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี
ความสัมพันธ์กบั ศาสตร์ อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์
หรื อคณิตศาสตร์ รวมทังประเมิ
้
นผลกระทบที่จะ
เกิดขึ ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อม
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
2. ว 4.1 ม.4/2 ระบุปัญหาหรื อความต้ องการที่มี
ผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาที่มีความซับซ้ อนเพื่อ
สังเคราะห์วธิ ีการ เทคนิคในการแก้ ปัญหา โดยคานึงถึง
ความถูกต้ องด้ านทรัพย์สินทางปั ญญา
3. ว 4.1 ม.4/3 ออกแบบวิธีการแก้ ปัญหา โดย
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้ อมูลที่
จาเป็ นภายใต้ เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นาเสนอ
แนวทางการแก้ ปัญหาให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจด้ วยเทคนิคหรื อ
วิธีการที่หลากหลาย โดยใช้ ซอฟต์แวร์ ช่วย

หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 1
ระบบเทคโนโลยีที่ซบั ซ้ อน
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 2
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 3
ผลกระทบของเทคโนโลยี
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 4
ออกแบบอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 5
กระบวนการคิดวิเคราะห์ทาง
เทคโนโลยี
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 6
กรณีศกึ ษาการแก้ ปัญหาตาม
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

กระบวนการสร้ าง
เจตคติ
- ขันสั
้ งเกต
- ขันวิ
้ เคราะห์
- ขันสรุ
้ ปความ
กระบวนการคิดอย่ างมี
วิจารณญาณ
- ขันสั
้ งเกต
- ขันอธิ
้ บาย
- ขันค้
้ นคว้ า / แลกเปลี่ยน
ความคิด
- ขันเชื
้ ่อมโยงความ
สัมพันธ์
- ขันวิ
้ จารณ์
- ขันสรุ
้ ป
กระบวนการสร้ างความรู้
ความเข้ าใจ
- ขันสั
้ งเกต / ตระหนัก
- ขันวางแผนปฏิ
้
บตั ิ

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การตังค
้ าถาม 1) การตอบคาถาม
2) แบบทดสอบ 2) แบบทดสอบวัด
ความรู้
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การปฏิบตั งิ าน 1) แบบประเมินผลงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
สังเกตและติดตาม
เครื่องมือวัด แบบประเมินพฤติกรรม

หนังสือเรี ยนรายวิชาพื ้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(การออกแบบและเทคโนโลยี)
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 จัดทาโดย
สถาบันส่งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักพิมพ์ ศูนย์หนังสือแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือเรี ยนรายวิชาพื ้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
(วิยาการคานวณ)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วย ตัวชี ้วัดที่.ว 4.1
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 จัดทาโดย
ม.4/1... (…..20.... คะแนน )
สถาบันส่งเสริ มการสอน
- Formative 1 ตัวชี ้วัดที่.ว 4.1 ม.4/2... (…..
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
5 .... คะแนน )
กระทรวงศึกษาธิการ
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยชี ้วัดที่.ว 4.1
สานักพิมพ์ ศูนย์หนังสือแห่ง
ม.4/1-3...(…..20 .... คะแนน )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- STEM........... ................(…..10 ....
คะแนน )
- Formative 2 ตัวชี ้วัดที่.ว 4.1 ม.4/3... (…..
5 .... คะแนน )
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โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา .....ว30105.......รายวิชา..การออกแบบและเทคโนโลยี.....ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ....4.... ภาคเรี ยนที่ ..1...... ปี การศึกษา…2561….
ครู ผ้ ูสอน ......มิสจิรัฐติ กิจสมุทร์ , มิสศิริพร อ่ อนกล่ า...
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Formative + STEM + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .....80... : ...20......
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
ตัวชีว้ ัด (ว 4.1, ว 4.2)
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
ในการออกแบบ วางแผนขันตอนการท
้
างานและ
ดาเนินการแก้ ปัญหา
4. ว 4.1 ม.4/4 ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์
และให้ เหตุผลของปั ญหาหรื อข้ อบกพร่ องที่
เกิดขึ ้น ภายใต้ กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการ
ปรับปรุ งแก้ ไข และนาเสนอผลการแก้ ปัญหา
พร้ อมทังเสนอแนวทางการพั
้
ฒนาต่อยอด
5. ว 4.1 ม.4/5 ใช้ ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับ
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ กลไก ไฟฟ้า หรื อ
อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่ซบั ซ้ อนใน
การแก้ ปัญหาหรื อพัฒนางานได้ อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม และปลอดภัย
6. ว 4.2 ม.4/1 ประยุกต์ใช้ แนวคิดเชิงคานวณ
ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับ
วิชาอื่นอย่างสร้ างสรรค์ และเชื่อมโยกับ
ชีวติ จริ ง

- ขันลงมื
้ อปฏิบตั ิ
- ขันพั
้ ฒนาความรู้ ความ
เข้ าใจ

- ประเมินคุณลักษณะ
มีวนิ ยั
5 คะแนน
ใฝ่ เรี ยนรู้
5 คะแนน
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
5 คะแนน

หนังสือเรี ยนรายวิชาพื ้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(วิยาการคานวณ)
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ตัวชีว้ ัด

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ส30101 รายวิชา สังคมศึกษาพืน้ ฐาน 1 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
ครูผ้ สู อน ม.เอกมล สงวนนาม, มิสธัญญาภรณ์ รุ่ งเรืองรัตน์ , ม.พรเทพ ตัง้ มกรา, มิสสุกัญญา พุกกะเวส
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
สาระการเรียนรู้/
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ

พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
1. วิเคราะห์สงั คมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อน
1. ลักษณะสังคมชมพูทวีป
พระพุทธเจ้ า (1)
2.1 พระพุทธเจ้ าในฐานะเป็ นมนุษย์ผ้ ฝู ึ กตนได้
2.วิเคราะห์พระพุทธเจ้ าในฐานะเป็ นมนุษย์ที่ฝึกตนได้ อย่างสูงสุดในการตรั
อย่สารูงสู
้ งสุด
การก่อตัง้ วิธีสอนและเผยแผ่
( 2)
2.2 การก่อตังพระพุ
้
ทธศาสนา วิธีการสอน และ
3. วิเคราะห์ข้อปฏิบตั ิทางสายกลางในพระพุทธศาสนา (4)
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวทางพุทธจริยา
4. วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธาและปั ญญาที่ถกู ต้ องใน
3. พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็ น
พระพุทธศาสนา (5)
สากลและมีข้อปฏิบตั ิที่ยดึ ทางสายกลาง
5. วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ หรือ 4. พระพุทธศาสนาเน้ นการพัฒนาศรัทธาและ
แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด (7)
ปั ญญาที่ถกู ต้ อง
6. วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการดาเนินชีวิตจากประวัติสาวก
5.1 หลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก
ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด (14)
วิทยาศาสตร์
5.2 การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและการ
คิดแบบวิทยาศาสตร์
6. พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง
พระอัสสชิ, พระกีสาโคตรมีเถรี , พระนางมัลลิกา
หมอชีวก โกมารภัจ, พระนาคเสน
พระยามิลินท์, สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี )
พระอาจารย์มนั่ ภูริทตฺโต, สุชีพ ปุญญานุภาพ
ชาดก
พระเวสสันดร, มโหสถชาดก, มหาชนกชาดก

1. แบบบูรณาการ
2. แบบทีม
3. แบบบรรยาย
4. แบบแบ่งกลุม่
5. แบบแก้ ปัญหา
6. แบบอภิปราย
7. แบบร่วมมือ
8. กรณีตวั อย่าง
9. ฝึ กปฏิบตั ิ

ด้ านความรู้
วิธีการ
การทดสอบ
ตอบคาถาม
ตรวจผลงาน
ด้ านทักษะ
วิธีการ
ตรวจผลงาน

ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
ประเมินพฤติกรรม

เครื่องมือวัด
แบบทดสอบ
แบบฝึ กหัด
ใบงาน
เครื่องมือวัด
แบบประเมิน
การปฏิบตั ิงานกลุม่
แบบฝึ กหัด
เครื่องมือวัด
แบบสังเกตพฤติกรรม
ในการทางานเป็ น
รายบุคคล ในด้ าน
ความมีวินยั ใฝ่ เรียนรู้
มุง่ มัน่ ในการทางาน

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
สังคมวิทยา
มานุษยวิทยา
สังคมและวัฒนธรรมไทย
หนังสือพระพุทธศาสนา
ศูนย์วิทยบริการโรงเรียน
อัสสัมชัญ
เอกสารประกอบการเรียน
www.google.co.th/
e-book.ram.edu/
www.google.co.th/
guru.sanook.com/
www.thaigoodview.com/

ตัวชีว้ ัด

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ส 30101 รายวิชา สังคมศึกษาพืน้ ฐาน 1 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
ครูผ้ สู อน ม.เอกมล สงวนนาม, มิสธัญญาภรณ์ รุ่ งเรืองรัตน์ , ม.พรเทพ ตัง้ มกรา, มิสสุกญ
ั ญา พุกกะเวส
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
สาระการเรียนรู้/
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ

หน้ าที่พลเมือง
1. วิเคราะห์และปฏิบตั ิตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับตนเอง ครอบครัว
ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก (1)
2. วิเคราะห์ความสาคัญของโครงสร้ างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (2)
3. ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และ
เสนอแนวทางพัฒนา (4)
4. วิเคราะห์ความจาเป็ นที่จะต้ องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากล (5)

หน้ าที่พลเมือง
1.1 กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเอง
และครอบครัว
1.2 กฎหมายอาญา เช่น ความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิตและร่างกาย
2. โครงสร้ างทางสังคม
-การจัดระเบียบทางสังคม
-สถาบันทางสังคม
-การขัดเกลาทางสังคม
-การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3.1 ความหมาย ความสาคัญ
แนวคิด และหลักการของสิทธิ
มนุษยชน
3.2 ปั ญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศ
และแนวทางแก้ ปัญหาและพัฒนา
4.1 ลักษณะและความสาคัญ
วัฒนธรรมไทย
4.2 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ
อนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทย
4.3 ความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล
4.4 วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล

1. แบบบูรณาการ
2. แบบทีม
3. แบบบรรยาย
4. แบบแบ่งกลุม่
5. แบบแก้ ปัญหา
6. แบบอภิปราย
7. แบบร่วมมือ
8. กรณีตวั อย่าง
9. ฝึ กปฏิบตั ิ

สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัด
พระพุทธ ตัวชี ้วัดที่ 1, 2, 7, 14
หน้ าที่ฯ
ตัวชี ้วัดที่ 1, 2, 5
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัด
พระพุทธ ตัวชี ้วัดที่ 1, 2
หน้ าที่ฯ ตัวชี ้วัดที่ 2, 5
- ประเมินคุณลักษณะ ข้ อที 1 - 9
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัด
พระพุทธ
ตัวชี ้วัดที่ 4, 5, 7
หน้ าที่ฯ
ตัวชี ้วัดที่ 1, 4

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม

ครูผ้ สู อน

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ส 30209 รายวิชา หน้ าที่พลเมือง 1 ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
มิสธัญญาภรณ์ รุ่ งเรืองรัตน์ , ม. เอกมล สงวนนาม , ม. พรเทพ ตัง้ มกรา , ม. ธีรพงษ์ สิงห์ ทอง , มิสสุกัญญา พุกกะเวส
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง+คุณลักษณะ) : คะแนนปลายภาคเรียน
80 : 20

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ / เนือ้ หาสาระ

จุดเน้ นที่ 1 ความเป็ นไทย
1. ลักษณะที่ดีของคนไทย (มารยาทไทย กตัญญูกตเวที
เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่เสียสละ)
(มีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ มารยาทไทย)

มารยาทไทย
- การแสดงความเคารพ
- การสนทนา
- การแต่งกาย
- การมีสมั มาคารวะ
- แสดงออกถึงความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ และเสียสละ
ต่อสังคม

จุดเน้ นที่ 1 ความเป็ นไทย
2. แสดงออกถึงความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ และเสียสละต่อ
สังคม
จุดเน้ นที่ 1 ความเป็ นไทย
3. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
- ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม และภูมิ
ปั ญญาไทย
จุดเน้ นที่ 2 รั กชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์
4. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรง
งาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- วิธีการสอนแบบบรรยาย
- วิธีการสอนแบบกิจกรรมกลุม่
- วิธีการสอนแบบ CIPPA
- วิธีการสอนแบบบทบาทสมมติ
- วิธีการสอนแบบ Backward
Design
- วิธีการสอนแบบบูรณาการ
- การใช้ แผนภาพความคิด
- ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม และ (Mind Mapping)
ภูมิปัญญาไทย
- การใช้ คาถาม
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ

ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัด
1. การตอบคาถาม 3. การทาชิ ้นงาน
2. การมีสว่ นร่ วม 4. การทดสอบ
เครื่ องมือวัด
1. แบบประเมินชิ ้นงาน
2. สมุดกิจกรรม
3. แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ / กระบวนการ (P)
วิธีการวัด
1. การตอบคาถาม
2. การวิเคราะห์
3. กระบวนการกลุม่
เครื่ องมือวัด
1. แบบประเมินชิ ้นงาน 2. แบบประเมินรายกลุม่

1. พระบรมราโชวาท
2. หลักการทรงงาน
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้ านคุณลักษณะ (A)
วิธีการวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ - รักความเป็ นไทย
- ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
- มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู้
- มีจิตสาธารณะ
- มุง่ มัน่ ในการทางาน
เครื่ องมือวัด
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สัดส่ วนคะแนน 100 คะแนน
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนตามผลการเรี ยนรู้ที่ 1-4 (สภาพจริ ง)
- ประเมินผลจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามผลการเรี ยนรู้
ที่ 1-4 (สภาพจริ ง)
ประเมินผลการสอบกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ที่ 1-2
- ประเมินผลการสอบปลายภาคเรี ยน ด้ วยผลการเรี ยนรู้ที่ 3-4

สื่อ / แหล่ งการเรียนรู้
สื่อ
1. PowerPoint
2. หนังสือพิมพ์
3. วีดีทศั น์
4. เพลง
5. ใบความรู้
6. ใบงาน
แหล่ งการเรี ยนรู้
1. อินเตอร์ เน็ต หรือเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้ อง
2. ห้ องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ

ตัวชีว้ ัด

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ส30107 รายวิชาประวัติศาสตร์ 1 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
ครูผ้ ูสอน ม.ธีรพงษ์ สิงห์ ทอง
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
สาระการเรียนรู้/
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ

ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑
1. ตระหนักถึงความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร์ ที่
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ (1)
2. สร้ างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้ วิธีการทางประวัติศาสตร์
(2)
มาตรฐาน ส ๔.๓
3. วิเคราะห์ประเด็นสาคัญของประวัติศาสตร์ ไทย (1)
4. วิเคราะห์ความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตอ่ ชาติไทย (2)
5. วิเคราะห์ปัจจัยที่สง่ เสริมการสร้ างสรรค์ภมู ิปัญญาไทยและวัฒนธรรม
ไทย ซึง่ มีผลต่อสังคมไทยในยุคปั จจุบนั (3)

ประวัติศาสตร์
1.1 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ที่
ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ไทย
และสากล
1.2. ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์
1.3 ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏ
ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์
2.1 ขันตอนของวิ
้
ธีการทางประวัติศาสตร์
โดยการนาเสนอตัวอย่างทีละขันตอนอย่
้
าง
ชัดเจน
2.2 คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ ที่มีตอ่ การศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์
3.1 ประเด็นสาคัญของประวัติศาสตร์ ไทย
เช่น แนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นมาของชาติ
ไทย อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย และ
อิทธิพลที่มีตอ่ สังคมไทย
3.2 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ใน
การพัฒนาชาติไทยในด้ านต่างๆ เช่น การ
ป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ การ
สร้ างสรรค์วฒ
ั นธรรมไทย

1. แบบบูรณาการ
2. แบบทีม
3. แบบบรรยาย
4. แบบแบ่งกลุม่
5. แบบแก้ ปัญหา
6. แบบอภิปราย
7. แบบร่วมมือ
8. กรณีตวั อย่าง
9. ฝึ กปฏิบตั ิ

ด้ านความรู้
วิธีการ
การทดสอบ
ตอบคาถาม
ตรวจผลงาน
ด้ านทักษะ
วิธีการ
ตรวจผลงาน
กลุม่

เครื่องมือวัด
แบบทดสอบ
แบบฝึ กหัด
ใบงาน
เครื่องมือวัด
แบบประเมิน
การปฏิบตั ิงาน
แบบฝึ กหัด

ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
ประเมินพฤติกรรม

เครื่องมือวัด
แบบสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล ในด้ าน
ความมีวินยั ใฝ่ เรียนรู้
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยน
มาตรฐาน ส 4.1 ม.4-6/1-2
มาตรฐาน ส 4.3 ม.4-6/1-3
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยน
มาตรฐาน ส 4.1 ม.4-6 / 2
มาตรฐาน ส 4.3 ม.4-6/1-2
- ประเมินคุณลักษณะ
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยน
มาตรฐาน ส 4.3 ม.4-6/1-3

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
หนังสือประวัติศาสตร์ ไทย
เอกสารประกอบการเรียน
www.google.co.th/
e-book.ram.edu/
www.google.co.th/
guru.sanook.com/
www.thaigoodview.com/

รหัสวิชา พ30101

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษาพืน้ ฐาน 1 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรี ยนที่ 1
ครู ผ้ ูสอน มาสเตอร์ ธงไชย มุขพันธ์ , มาสเตอร์ ชาติกล้ า บุญชมภู
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20

ตัวชีว้ ัด
1. อธิบายกระบวนการสร้ างเสริ มและดารงประสิทธิภาพการทางานของระบบอวัยวะ
ต่างๆ
2. วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว
3. วางแผนและปฏิบตั ติ ามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว
4. วิเคราะห์อิทธิพลครอบครัว เพื่อน สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ
และการดาเนินชีวิต
5. วิเคราะห์คา่ นิยมในเรื่ องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอืน่ ๆ
6. วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้ งที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างนักเรี ยนหรื อเยาวชน
ในชุมชน และเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหา
7. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรู ปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา
8. ใช้ ความสามารถของตน เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คานึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและ
สังคม
9. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคล/คู่ กีฬาประเภททีมอย่างน้ อย 1 ชนิด
10. แสดงการเคลื่อนไหวได้ อย่างสร้ างสรรค์
11. เข้ าร่ วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรี ยน และนาหลักการแนวคิดไปปรับปรุ งและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม
12. ออกกาลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสม่าเสมอ และใช้
ความสามารถของตนเองเพิ่มศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตน คานึงถึงผลที่เกิดต่อ
สังคม
13. อธิบายและปฏิบตั เิ กี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีตา่ ง ๆ ในระหว่างการเล่น การ
แข่งขันกีฬากับผู้อื่น และนาไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั แิ ละใช้ ในชีวิตประจาวันอย่างต่อเนื่อง

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1.ประสิทธิภาพการทางานของ
ระบบองค์ประกอบของร่ างกาย
1.1 องค์ประกอบของร่ างกาย
1.2 ระบบห่อหุ้มร่ างกาย
1.3 ระบบกระดูก
1.4 ระบบกล้ ามเนื ้อ
2.การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง
2.1 ความหมายและความสาคัญ
ของการวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง
2.2 ปั จจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบ
โตและพัฒนาการของวัยรุ่ น
2.3 แนวทางการดูแลสุขภาพตนเอง
3.วัยรุ่ นกับพฤติกรรมทางเพศ
3.1 ความหมายและความสาคัญ
ของวัยรุ่ นกับพฤติกรรมทางเพศ
3.2 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติ
กรรมทางเพศ
3.3 พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
4. โรคทางเพศสัมพันธ์
4.1 ความหมายและความสาคัญ
ของโรคทางเพศสัมพันธ์
4.2 กามโรค
กีฬาแบดมินตัน
-การออกกาลังกายและทดสอบสมรรถภาพ
- ทักษะการเล่นแบดมินตัน
- ทักษะการแข่งขันแบดมินตัน

1.กระบวนการสร้ าง
ความรู้
ความเข้ าใจ
2.แบบใบงาน
3.สืบค้ นข้ อมูล
4.กระบวนการสร้ าง
ทักษะ
การปฏิบตั ิ
5.แบบปฏิบตั ิ
6.กระบวนการแก้ ปัญหา
7.กระบวนการสร้ าง
ค่านิยม

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1)การทดสอบ 1) แบบประเมินการทดสอบ
2)การสังเกต
2) แบบประเมินการสังเกต
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1ผลงาน
1) แบบประเมินผลงาน
2) ทดสอบทักษะ 2) แบบประเมินทดสอบทักษะ
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1การสังเกต 1) แบบประเมินการสังเกต
2)การสอบถาม 2) แบบประเมินการสอบถาม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-7
(40คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 12-14
(20คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะตัวขี ้วัดข้ อที่ 1,5,7,8,9
(20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนตัวชี ้วัดข้ อที่ 1,3-6,917(20 คะแนน)

ปี การศึกษา 2561

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1.หนังสือเรี ยนสุขศึกษา สาระการ
เรี ยนรู้ สขุ ศึกษาและพลศึกษา ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ดร.สมหมาย
แดงสกุลและคณะ
2.หนังสือแบบฝึ กชุดปฏิบตั จิ ริ ง
สุขศึกษา ม.4 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา อ.ชัยสิทธิ์
สุริยจันทร์ รศ.มนัส ยอดคา และ
สุมน คณานิตย์
3.www.google.co.th เรื่ องเกี่ยวกับ
สุขศึกษา
4.หนังสือเรี ยนพลานามัย วิชา
แบดมินตัน ของรองศาสตราจารย์
ชัชชัย โกมารทัต รองศาสตราจารย์
ดร.ประพัฒน์ ลักษณพิสทุ ธิ์
5.www.google.co.th เรื่ องเกี่ยวกับ
กีฬาแบดมินตัน

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ....ศ30101...... รายวิชา .......ศิลปะพืน้ ฐาน 1....... ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ..ม4/1-4/10 EP 4/1-4/3.. ภาคเรี ยนที่ .....1... ปี การศึกษา …2561….
ครู ผ้ ูสอน ม.วิริยะ เกตุแก้ ว... ม.บุญสม ช่ วงโชติ... ม.ธนกร เงินงาม... ม.ประดิษฐ์ ใจกันธิยะ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน ......60........ : .....40.........
ตัวชีว้ ัด
1. วิเคราะห์การใช้ ทศั นธาตุและหลักการ
ออกแบบในการสื่อความหมายในรู ปแบบต่างๆ
(ศ.1.1 ม.4-6/1)
2. มีทกั ษะและเทคนิคในการใช้ วสั ดุ อุปกรณ์
และกระบวนการที่สงู ขึ ้นในการสร้ างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ (ศ.1.1 ม.4-6/4)
3. อ่านเขียนโน้ ตดนตรี ไทยและสากลในอัตรา
จังหวะต่างๆ(ศ2.1 ม.4-6/4)
4. อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้ างสรรค์
งานดนตรี แตกต่างกัน(ศ2.1ม.4-6/3)
5. เปรี ยบเทียบอารมณ์ และความรู้ สกึ ที่ได้ รับ
จากงานดนตรี ที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน(ศ2.1
ม.4-6/7)
6. เปรี ยบเทียบลักษณะเด่นของดนตรี ใน
วัฒนธรรมต่างๆ (ศ2.2ม.4-6/3)

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
1. ภาพและการรับรู้ (ศ.1.1 ม.
4-6/1,4)
3. สัญลักษณ์ สุนทรี ย์ ดนตรี
จังหวะ (ศ2.1 ม.4-6/4)
4. เส้ นทางดนตรี สู่วถิ ีชีวติ (ศ
2.1ม.4-6/3,7) ,( ศ2.2ม.4-6/3)

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

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

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

สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
.......3...... (...40.... คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
........3........ (...20... คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
.........4,5,6...... (...20.. คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
.........3,4,5,6..... (....20.... คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
www.wikipedia.org
www.google.com
http://www.oknation.net/blog/krisakor
n/2007/05/17/entry-1
นาฏศิลป์ไทยศึกษา

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ง30104
รายวิชา
การงานอาชีพพืน้ ฐาน 1
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ปี การศึกษา 2561
ครูผ้ สู อน ม.พชร จันทร์ ศิริ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
สอบประมวลความรู้ระหว่ างภาคและปลาย สอบประมวลความรู้ ระหว่ างภาค
ภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธุรกิจเบื ้องต้ น
1.อธิบายการทางานเพื่อการดารงชีวิต
1.1 รูปแบบของธุรกิจ
2.สร้ างผลงานอย่างมีความคิดสร้ างสรรค์และมี 1.2 ความสาคัญของธุรกิจ
ทักษะการทางานร่วมกัน
1.3 ชนิดของธุรกิจ
3. มีทกั ษะการจัดการในการทางาน
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 2 งานประดิษฐ์
4. มีทกั ษะกระบวนการแก้ ปัญหาในการทางาน 2.1 ความหมายของงานประดิษฐ์ และ
5. มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการ
งานประดิษฐ์ ที่เป็ นเอกลักษณ์ไทย
ดารงชีวิต
2.2 รูปแบบการผลิตงานประดิษฐ์
6. มีคณ
ุ ธรรมลักษณะนิสยั ในการทางาน
2.3 คุณค่าของงานประดิษฐ์ ที่เป็ นเอกลักษณ์
7. ใช้ พลังงานทรัพยากรในการทางานอย่างคุ้มค่า ไทย
และยัง่ ยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
2.4 ประเภทของงานประดิษฐ์
8.อธิบายแนวทางสูอ่ าชีพที่สนใจ
- งานประดิษฐ์ แบ่งตามวิธีการสร้ างสรรค์
9. เลือกและใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับ
และวัสดุที่ใช้
อาชีพ
- งานประดิษฐ์ แบ่งตามประโยชน์ใช้ สอย
10. มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ
2.5 ขันตอนการประดิ
้
ษฐ์ ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
สอบประมวลความรู้ ปลายภาค
11. มีคณ
ุ ลักษณะที่ดีตอ่ อาชีพ
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 3 งานประดิษฐ์ ท่เี ป็ น
เอกลักษณ์ ไทย
3.1 งานร้ อยมาลัย
3.2 งานดอกไม้ สด (พานพุม่ )
3.3 งานแกะสลักผักผลไม้
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 4 โครงงาน “ งานประดิษฐ์ ท่ ี
เป็ นเอกลักษณ์ ไทย “ (งานกลุ่ม)
ตัวชีว้ ัด

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. แบบบรรยาย
2.แบบ อภิปราย
3. แบบถามตอบ
4. แบบสืบเสาะหาความรู้เป็ น
กระบวนการกลุม่
5. แบบระดมสมอง
6. แบบเน้ นกระบวนการกลุม่ ฝึ ก
ปฏิบตั ิ
7. ศึกษาค้ นคว้ า
8. บูรณาการเนื ้อหาวิชา

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 1-8 (60 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัด/ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังข้ อที่ 1-11 (20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัด/ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังข้ อที่ 8-11 (20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือเรียน รายวิชาพื ้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโลยี ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (วังอักษร)
2. หนังสือเรียน รายวิชาพื ้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโลยี ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 (แม็ค)
3. หนังสือเรียน รายวิชาพื ้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโลยี ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (พว)
4. หนังสือเรียน รายวิชาพื ้นฐาน
การอาชีพ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
(วพ)
- www. Yahoo.com
- www. google.com

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา .....ง30201.......รายวิชา.....คอมพิวเตอร์ เพื่องานกราฟิ ก.....ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ....4..... ภาคเรียนที่ ......1...... ปี การศึกษา……2561…….
ครูผ้ สู อน ......มิสศิริพร อ่ อนกล่า…..
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน .....80... : ...20.....

ผลการเรี ยนรู้
1. เข้ าใจกระบวนการของการทางานคอมพิวเตอร์
กราฟิ ก
2. ใช้ งานโปรแกรมด้ านกราฟิ กขันพื
้ ้นฐาน
3. ใช้ โปรแกรมกราฟิ กสร้ างสรรค์ชิ ้นงานตาม
จินตนาการ

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
1. ความรู้พนื ้ ฐานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
1.1 ความรู้ พื ้นฐานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
2. การใช้ งานโปรแกรมกราฟิ กขัน้
พืน้ ฐาน
2.1 การใช้ งานเครื่ องมือต่างๆ
2.2 การแก้ ไขรู ปภาพขันพื
้ ้นฐาน
2.3 การตัดต่อภาพขันพื
้ ้นฐาน
3. การประยุกต์ ใช้ โปรแกรม
กราฟิ กสร้ างสรรค์ ชนิ ้ งาน
3.1 การใช้ โปรแกรมกราฟิ กสร้ าง
ชิ ้นงาน

วิธีการสอน
1. การบรรยาย
2. อธิบาย
3. อภิปราย
4. ฝึ กปฏิบตั ิ

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) อธิบาย/ใบงาน 1) ถาม -ตอบ
2) แบบทดสอบ

2) แบบทดสอบวัดความรู้

ด้ านทักษะ
วิธีการ

เครื่องมือวัด

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
- หนังสือเกี่ยวกับการออกแบบ
- หนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
- หนังสือเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe
Photoshop
- Website ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ

1) การปฏิบตั ิงาน 1) แบบประเมินชิ ้นงาน

คอมพิว

ด้ านคุณลักษณะ

เตอร์ กราฟิ กและการออกแบบกราฟิ ก

วิธีการ

การสังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือวัด แบบประเมินพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่ างเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ ท่ ี 1-3
(40 คะแนน ) - ใบงาน 10 คะแนน
- ชิ ้นงาน 30 คะแนน
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ ที่
1-2 แบบทดสอบ (20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะ ( 20 คะแนน)
ใฝ่ เรียนรู้

10 คะแนน

มุง่ มัน่ ในการทางาน

10 คะแนน

- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ท่ ี 3
(20 คะแนน )

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ......อ30101.......
รายวิชา ...ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน.........ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...ม.4/1-10... ภาคเรี ยนที่ ....1... ปี การศึกษา ……2561…….
ครู ผ้ ูสอน มิสดุจดวงใจ พุทธสุวรรณ, ม.ฐาปนา ราชพุฒิ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .....80... : .....20.....
ตัวชีว้ ัด
1. ปฏิบตั ิตามคาแนะนาในคูม่ ือการใช้ งานต่างๆ คาชี ้แจง คาอธิบายและคา
บรรยายที่ฟังและอ่าน
2. อ่านออกเสียงข้ อความข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อยกรอง และบทละคร
สัน้ (skit) ถูกต้ องตาม หลักการอ่าน
3. 3. อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์กบั สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ที่อา่ น รวมทัง้ ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ
ให้ สมั พันธ์กบั ประโยค และข้ อความที่ฟังหรืออ่าน
4. จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็น

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 2 Hobbies and
Leisure
Unit 5: Shopping
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 3 Sports and
Health
Unit 2: Winning and losing
(Summative Test)

จากการฟั งและอ่านเรื่องที่ เป็ นสารคดีและบันเทิงคดี พร้ อมทังให้
้ เหตุผลและ หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 4 The World of
Work
ยกตัวอย่างประกอบ
Unit 3: House and home
5. สนทนาและเขียนโต้ ตอบข้ อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ ตวั
ประสบการณ์ สถานการณ์ข่าว / เหตุการณ์ ประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจของ
สังคม และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
6 เลือกและใช้ คาขอร้ อง ให้ คาแนะนา คาชี ้แจง คาอธิบาย อย่าง
คล่องแคล่ว
7. พูดและเขียนแสดงความต้ องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์จาลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม
8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
9. พูดและเขียนบรรยายความรู้สกึ และแสดงความคิดเห็นของ ตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล
10 พูดและเขียนนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆตามความสนใจของสังคม

หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 5 Literature and
Printed Word
Unit 4: Lights , camera , action
(Final Test)

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

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) ทา Mind mapping
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ผลงาน

1) แบบประเมินชิ ้นงาน /

2) บทบาทสมมติ
ผลงาน
3) ทา Mind mapping 2) Rubric
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) สังเกต
1) แบบสังเกต
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-21
(48 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 712 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 13, 1821 (12 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนตัวชี ้วัดข้ อที่ 7-12
(20คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
- Solutions ( Pre-Intermediate
Student’s Book )
- เอกสารประกอบการเรียน
- ใบงาน
- Website ต่างๆ

11. พูดและเขียนสรุปใจความสาคัญ/แก่นสาระที่ได้ จากการวิเคราะห์เรื่อง
กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ
12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และ
เหตุการณ์ ทังในท้
้ องถิ่น สังคม และโลก พร้ อมทังให้
้ เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ
13. เลือกใช้ ภาษา น ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส
และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
14. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ และที่มาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้ าของ ภาษา
15. เข้ าร่วม แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
16. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ างประโยค ข้ อความ
สานวน คาพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย
17. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความ
เชื่อและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับของไทยและนาไปใช้ อย่างมีเหตุผล
18. ค้ นคว้ า รวบรวมและสรุปข้ อมูล/ ข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ สาระการ
เรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนาเสนอด้ วยการพูด/การเขียน
19. ใช้ ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ ้นใน
ห้ องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
20. ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม
วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ตา่ งๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
21. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้ อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้ องถิ่น/
ประเทศชาติ เป็ น ภาษาต่างประเทศ

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ......อ30201....... รายวิชา ........ภาษาอังกฤษอ่ าน เขียน 1 ......... ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...ม.4/1-5... ภาคเรี ยนที่ ....1... ปี การศึกษา ……2561…….
ครู ผ้ ูสอน มิสดุจดวงใจ พุทธสุวรรณ, ม.ฐาปนา ราชพุฒ,ิ มิสสโรชา เลิศทวีเดช
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .....80... : .....20.....
สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
1. อ่านออกเสียงข้ อความข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อยกรอง และบท Value Education
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 1 Culture and
ละครสัน้ (skit) ถูกต้ องตามหลักการอ่าน
Festival:
-Lesson 1 The Glass Jar
2. อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์กบั สื่อที่ไม่ใช่
- Lesson 11 Love of the Family
ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อา่ น รวมทังระบุ
้ และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความ
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 2 Pollution
เรียง รูปแบบต่างๆ ให้ สมั พันธ์กบั ประโยค และข้ อความที่ฟังหรืออ่าน
-Lesson 8 Our Home
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 3 Health
3. จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดง
Lesson 14 You Are What You Eat
ความคิดเห็นจากการฟั งและอ่านเรื่องที่เป็ นสารคดีและบันเทิงคดี
My World of English
พร้ อมทังให้
้ เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
Part 1 Grammar
4. เลือกใช้ ภาษา น ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล Lesson 1.1 Verbs, Lesson 1.2 Tenses
โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา Lesson 1.3 Subject-Verb Agreement
Part 2 Reading
5. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ และที่มาของ
Lesson 2.1 Reading for Main Ideas
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้ าของภาษา
Lesson 2.2 Word Meanings from
6. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ างประโยค
Context Clues
ข้ อความ สานวน คาพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของ
Lesson 2.3 Making Inferences
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
Lesson 2.4 Drawing Conclusions
7. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต Part 3 Writing
Lesson 3.1 Paragraph Writing
ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับของไทยและนาไปใช้
Lesson 3.2 Essay Writing
อย่างมีเหตุผล
-Narrative Essay -Description essay
8. ค้ นคว้ า รวบรวมและสรุปข้ อมูล/ ข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ สาระ Part 4 Conversation
Situational Dialogues 1-4
การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนาเสนอ
(Summative Test)
ด้ วยการพูด/การเขียน
ผลการเรี ยนรู้

แหล่งการเรียนรู้ตา่ งๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

วิธีการสอน

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

วิธีการวัดและประเมินผล

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) ทา Mind mapping
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ผลงาน

1) แบบประเมินชิ ้นงาน /

2) บทบาทสมมติ
ผลงาน
3) ทา Mind mapping 2) Rubric
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) สังเกต
1) แบบสังเกต
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่
1-9 (45 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ข้อ
ที่ 2,3,7 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่
4,8,9 (15 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ข้อ
ที่ 2,3,7 (20คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

Essential Reading 2
เอกสารประกอบการเรียน
ใบงาน
Website ต่างๆ

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ......อ30201....... รายวิชา ........ภาษาอังกฤษอ่ าน เขียน 1 ......... ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...ม.4/1-5... ภาคเรี ยนที่ ....1... ปี การศึกษา ……2561…….
ครู ผ้ ูสอน มิสดุจดวงใจ พุทธสุวรรณ, ม.ฐาปนา ราชพุฒ,ิ มิสสโรชา เลิศทวีเดช
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .....80... : .....20.....
ตัวชีว้ ัด
9. ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม
วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ตา่ งๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
Value Education
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 4 Rhetorical Language
-Lesson 3 Keep on Keeping on
- Lesson 6 Just One
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 5 Biography
-Lesson 2 the Lady with the Lamp
- Lesson 12 The Triple filter Test
My World of English
Part 1 Grammar
Lesson 1.4 The Passive Voice
Lesson 1.5 Modal Auxiliaries
Part 2 Reading
Lesson 2.5 Sequencing Events
Lesson 2.6 Recognising Cause and Effect
Lesson 2.7 Comparison and Contrast
Part 3 Writing
Lesson 3.2 Essay Writing
- Cause and Effect Essay
- Comparison and Contrast essay
Part 4 Conversation
Situational Dialogues 5-9
(Final Test)

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ....อ30207.... รายวิชา...ภาษาอังกฤษเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 1.... ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ..ม.4/6-10.. ภาคเรี ยนที่ ...1... ปี การศึกษา …2561….
ครู ผ้ ูสอน ม.ฐาปนา ราชพุฒิ, มิสสโรชา เลิศทวีเดช, มิสธันย์ ชนก วิจิตรประชา, Mr.Eric/Mr.Peter
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .....80... : .....20.....
ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ

Value Education
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 1 Culture and Festival:
กรอง และบทละครสัน้ (skit) ถูกต้ องตาม หลักการอ่าน
-Lesson 1 The Glass Jar
- Lesson 11 Love of the Family
2. อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์กบั
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 2 Pollution
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อา่ น รวมทัง้ ระบุและ
-Lesson 8 Our Home
เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ให้ สมั พันธ์กบั
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 3 Health
ประโยค และข้ อความที่ฟังหรืออ่าน
Lesson 14 You Are What You Eat
My World of English
3. จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ
Part 1 Grammar
และแสดงความคิดเห็นจากการฟั งและอ่านเรื่องที่เป็ นสาร
Lesson 1.1 Verbs
คดีและบันเทิงคดี พร้ อมทังให้
้ เหตุผลและยกตัวอย่าง
Lesson 1.2 Tenses
ประกอบ
Lesson 1.3 Subject-Verb Agreement
4. สนทนาและเขียนโต้ ตอบข้ อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง Part 2 Reading
Lesson 2.1 Reading for Main Ideas
ต่าง ๆ ใกล้ ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ข่าว /
Lesson 2.2 Word Meanings from Context
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจของสังคม และ
Clues
สื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
Lesson 2.3 Making Inferences
5.พูดและเขียนสรุปใจความสาคัญ/แก่นสาระที่ได้ จากการ
Lesson 2.4 Drawing Conclusions
วิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์
Part 3 Writing
ตามความสนใจ
Lesson 3.1 Paragraph Writing
.6เลือกใช้ ภาษา น ้าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของ Lesson 3.2 Essay Writing
บุคคล โอกาส และสถานทีตามมารยาท
่
สังคมและวัฒนธรรม -Narrative Essay
ของเจ้ าของภาษา
-Description essay
7. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ และที่มา Part 4 Conversation
Situational Dialogues 1-4
ของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้ าของ ภาษา
(Summative Test)

1. อ่านออกเสียงข้ อความข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อย

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

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) ทา Mind mapping
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ผลงาน
1) แบบประเมินชิ ้นงาน
2) บทบาทสมมติ
ผลงาน
3) ทา Mind mapping 2) Rubric
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) สังเกต
1) แบบสังเกต
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่
1-11 (45 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่
2,3,9 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่
6,10,11 (15 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่
2,3,9 (20คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
Essential Reading 2
เอกสารประกอบการเรียน
ใบงาน
Website ต่างๆ

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ....อ30207.... รายวิชา...ภาษาอังกฤษเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 1.... ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ..ม.4/6-10.. ภาคเรี ยนที่ ...1... ปี การศึกษา …2561….
ครู ผ้ ูสอน ม.ฐาปนา ราชพุฒิ, มิสสโรชา เลิศทวีเดช, มิสธันย์ ชนก วิจิตรประชา, Mr.Eric/Mr.Peter
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .....80... : .....20.....
ตัวชีว้ ัด

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ

Value Education
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 4 Rhetorical Language
ประโยค ข้ อความ สานวน คาพังเพย สุภาษิตและบท
-Lesson 3 Keep on Keeping on
กลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
- Lesson 6 Just One
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 5 Biography
9. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา -Lesson 2 the Lady with the Lamp
- Lesson 12 The Triple filter Test
กับของไทยและนาไปใช้ อย่างมีเหตุผล
My World of English
10. ค้ นคว้า รวบรวมและสรุปข้ อมูล/ ข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวข้ อง Part 1 Grammar
กับกลุม่ สาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนาเสนอด้ วย Lesson 1.4 The Passive Voice
Lesson 1.5 Modal Auxiliaries
การพูด/การเขียน
Part 2 Reading
11. ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม
Lesson 2.5 Sequencing Events
วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ตา่ งๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ Lesson 2.6 Recognising Cause and Effect
Lesson 2.7 Comparison and Contrast
Part 3 Writing
Lesson 3.2 Essay Writing
- Cause and Effect Essay
- Comparison and Contrast essay
Part 4 Conversation
Situational Dialogues 5-9
(Final Test)

8. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ าง

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

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา .....ฝ30201..... รายวิชา ...........ภาษาฝรั่ งเศส 1................ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ......4/10...... ภาคเรี ยนที่ ......1...... ปี การศึกษา ……2561……
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 และการอ่านเรื่องทีเป็่ 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 เรือ่ งและประเด็นต่างๆ 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 ติ ความเชือและวั
่
ฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนาไปใช้อย่างมีเหตุผล
18. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล / ข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องกับกลุม่ สาระการเรียนรู้อ่นื จากแหล่งการเรียนรู้ และนาเสนอด้วยการพูด/ การเขียน
19. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จาลองทีเ่ กิดขึนในห้
้
องเรียน 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 และเขียนสื่อทีไ่ ม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ
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 1 : Premiers contacts
Leçon 1 : Je m’appelle Élise. Et vous?
Leçon 2 : Vous danser? D’accord.
Leçon 3 : Monica, Yukiko
et compagnie
Leçon 4 : Les voisins de Sophie.

สอบประมวลความรู้ปลายภาค
Unité 2 : Se situer dans l’espace
Leçon 5 : Tu vas au Luxembourg?
Leçon 6 : Nous venons pour
l’inscription.
Leçon 7 : À vélo, en train, en avion…
Leçon 8 : Pardon, monsieur, le BHV
s’il vous plaît.

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 วย/ผลการเรี 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 I
2. ซีดี
3. ใบความรู้
4. ใบงาน
5. Website ต่างๆ
www.lepointdufle.net
www.bonjourdefrance.com
www.francaisfacile.com
6. คลิปวีดีโอ

