โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ท๓๐๑๐๓ รายวิชา ภาษาไทยพืน้ ฐาน ๓ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
ปี การศึกษา ๒๕๖๑
ครูผ้ สู อน มิสสุขจิตต์ สุวรรณศร, ม.เดชา สันต์ เสริมสุข , ม.เสกสรรค์ นิลสุวรรณโฆษิต
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน ๘๐ : ๒๐
ตัวชีว้ ัด
๑. ท๑.๑ ม.๔-๖/๑อ่านออกเสียงร้ อยแก้ ว และบทร้ อยกรองได้
อย่างถูกต้ อง ไพเราะและเหมาะสมกับเรื่ องที่อ่าน
๒.ท๑.๑ม.๔-๖/๒ ตีความ แปลความ ขยายความเรื่ องที่อ่าน
๓.ท ๑.๑ ม.๔-๖/๓ วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่ องที่อ่านในทุกๆ
ด้ านอย่างมีเหตุผล๔.ท๑.๑ม.๔-๖/๗ อ่านเรื่ องต่างๆแล้ วเขียน
กรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน
๔.ท ๕.๒.๑ม.๔-๖/๑เขียนสื่อรู ปแบบต่างๆ ได้ ตรงตาม
วัตถุประสงค์โดยใช้ ภาษาเรี ยบเรี ยงถูกต้ องมีข้อมูลและ
สาระสาคัญชัดเจน
๖.ท๒.๑ม.๔-๖/๒เขียนเรี ยงความ
๗.ท๒.๑ม.๔-๖/๔ผลิตงานเขียนของตนเองในรู ปแบบต่างๆ
๘.ท ๒.๑ ม.๔-๖/๕ ประเมินงานของผู้อื่น แล้ วนามาพัฒนางาน
เขียนของตนเอง
๙.ท ๒.๑ม.๔-๖/๖ เขียนรายงานการศึกษาค้ นคว้ า เรื่ องที่สนใจ
ตามหลักการเขียนเชิงวิชาการและใช้ ข้อมูลสารสนเทศอ้ างอิง
อย่างถูกต้ อง
๑๐.ท๒.๑ม.๔-๖/๗บันทึกการศึกษาค้ นคว้ าเพื่อนาไปพัฒนา
ตนเองสม่าเสมอ
๑๑.ท๒.๑ม.๔-๖/๘มีมารยาทในการเขียน
๑๒.ท๓.๑ม.๔-๖/๑สรุ ปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่
ฟั งและดู

สาระการเรียนรู้/เนือ้ หาสาระ
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี ๑
เรื่ องกฤตยากรแห่งวรรณศิลป์ไทย
- หลักการวิจารณ์วรรณคดี
- วัฒนธรรมทางภาษา
- การร้ อยเรี ยงประโยค
- การใช้ คา กลุ่มคา และประโยค
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี ๒
ขนบกับนวลักษณ์ : ลิลิตตะเลงพ่าย
- ลิลิตตะเลงพ่าย
- ส่วนประกอบของภาษา( พยัญชนะ
สระวรรณยุกต์ เสียงหนักเบา )
- คาและสานวน
สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑หน่ วย
การเรียนรู้ท่ ี ๓
เรื่อง โคลนติดล้ อ
- โคลนติดล้ อ
- การเขียนเชิงวิชาการ
- การเขียนเชิงกิจธุระ
- การเขียนเรี ยงความเกี่ยวกับ
โลกสาธารณะ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

๑. กระบวนการกลุ่ม
๒. กระบวนการสร้ าง
เจตคติ
๓. กระบวนการแก้ ปัญหา
๔. กระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ
๕.วิธีสอนแบบ ARC
๖. กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้
( ๕ E)
๗. กระบวนการเรี ยน
ความรู้ ความเข้ าใจ
๘. การจัดการเรี ยนรู้ แบบ
ใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
๙. กระบวนการปฏิบตั ิ
๑๐.วิธีสอนแบบอุปนัย
๑๑.วิธีสอนแบบบรรยาย

วิธีการ
เครื่องมือวัด
๑) ทดสอบ ๑)แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
๑) ปฏิบตั ิ ๑) แบบประเมิน
๒) วิเคราะห์วจิ ารณ์
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
๑) การสังเกต ๑) แบบประเมิน
๒) การส่งงาน
สัดส่ วนคะแนน (๑๐๐ คะแนน)
๑)ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วย
ตัวชี ้วัด ข้ อที่
๑,๔,๕,,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,
๑๕๑๖,๑๗,๑๘
( ๕๐คะแนน )
๒)ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วย
ตัวชี ้วัดข้ อที่ ๒,๑๔,๑๙,๒๐
( ๒๐ คะแนน )
๓) ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัด
ข้ อที่ ๑ - ๒๐
( ๑๐ คะแนน )

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
๑. หนังสือเรี ยนหลักภาษาและ
การใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสารของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๒. หนังสือเรี ยนสาระการเรี ยนรู้
พื ้นฐาน วรรณคดีวจิ กั ษ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๓.
https://www.l3nr.org/posts/3
80049
๔.
http://opalnida.blogspot.co
m/2008/07/blogpost_31.html
๕.
https://www.l3nr.org/posts/3
80049

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ท๓๐๑๐๓ รายวิชา ภาษาไทยพืน้ ฐาน ๓ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
ครูผ้ สู อน มิสสุขจิตต์ สุวรรณศร, ม.เดชา สันต์ เสริมสุข , ม.เสกสรรค์ นิลสุวรรณโฆษิต
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน ๘๐ : ๒๐
ตัวชีว้ ัด

สาระการเรียนรู้/เนือ้ หาสาระ

๑๓.ท๓.๑ม.๔-๖/๓ประเมินเรื่ องที่ฟังและดู แล้ วกาหนดแนวทาง
นาไปประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวติ
๑๔.ท๔.๑ม.๔-๖/๑อธิบายธรรมชาติของภาษาพลังของภาษา
ลักษณะของภาษา
๑๕.ท ๔.๑ ม.๔-๖/๒ใช้ คา และกลุ่มคาสร้ างประโยคตรงตาม
วัตถุประสงค์
๑๖. ท๔.๑ม.๔-๖/๔ แต่งบทร้ อยกรอง
๑๗.ท ๔.๑ ม.๔-๖/๕วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
และภาษาถิ่น
๑๘.ท๔.๑ม.๔-๖/๖ อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้ างคาใน
ภาษาไทย
๑๙.ท๕.๑ม.๔-๖/๑วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื ้องต้ น
๒๐.ท ๕.๑ ม.๔-๖/๓วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้ าน

หนังสืออ่ านนอกเวลา
สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน เล่ม ๓.สอบ

วรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ

ปลายภาคเรียนที่๑/๒๕๖๑

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล
๔) ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วย
ตัวชี ้วัด ข้ อที่ ๒,๓,๖,๑๙
( ๒๐ คะแนน )

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ท๓๐๒๐๓
รายวิชา การใช้ ภาษา ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๕ และEP๕ ภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
ครู ผ้ ูสอน ม.บันลือ จินดาศรี
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน ๘๐ : ๒๐
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายความหมายการใช้ คา กลุ่มคา การ
สังเกตคาไทยแท้ คาที่มีความหมายนัยตรง
และ
นัยประหวัด และวิเคราะห์การใช้ คาในสื่อได้
๒. วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินการใช้ คา
ภาษาต่างประเทศใน วิเคราะห์ภาษาไทย
สานวนใน ภาษาต่างประเทศ และภาษา
อาเซียน (AEC) โดยใช้ ภาษาพูด ภาษาเขียน
อย่างถูกต้ อง และนามาประยุกต์ใช้ ใน
ชีวติ ประจาวันได้
๓. อธิบาย วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินการใช้
ศัพท์บญ
ั ญัติ คาทับศัพท์ สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ ใน ชีวติ ประจาวันได้
๔. วิเคราะห์การใช้ ภาษาสื่อมวลชนชัดเจน
ถูกต้ องตรงตามวัตถุประสงค์ตามหลักการเขียน
เชิงวิชาการ สามารถอ้ างอิงได้
๕. แสดงทัศนะเกี่ยวกับปั ญหาการใช้
ภาษาไทยในปั จจุบนั สามารถประเมินคุณค่า
เหมาะสม
และมีวจิ ารณญาณในการดาเนินชีวติ

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
๑. การสังเกตคาไทยแท้
๒. คาที่มีความหมายนัยตรง
และ นัยประหวัด
๓. การใช้ กลุ่มคา
๔. ภาษา AEC
สอบปลายภาคเรียนที่๑/๒๕๖๑ ๑. การใช้ คา
ทับศัพท์
๒. การใช้ ศพั ท์บญ
ั ญัติ
๓. ลักษณะการใช้ ภาษาของสื่อมวลชน
๔. วิเคราะห์การใช้ ภาษา ของสื่อมวลชน
๕. แนวทางการแก้ ไขการใช้ ภาษาไทยในปั จจุบนั

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

๑. กระบวนการสร้ างทักษะ
การปฏิบตั ิ
๒. กระบวนการเรี ยนทางภาษา
๓. กระบวนการสร้ างความตระหนัก
๔. กระบวนการสร้ างเจตคติ

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
๑) ศึกษาค้ นคว้ า
๑) แบบฝึ กทักษะ
๒) ทดสอบ
๒) แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
๑) ผลงาน
๑) แบบประเมินผลงาน
๒) กระบวนการกลุ่ม ๒) แบบประเมิน
๓) ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
๑)การสังเกต
๑)แบบประเมินการสังเกต
สัดส่ วนคะแนน (๑๐๐ คะแนน )
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้ อที่ ๑, ๒,
๓, ๔, ๕ (๕๐ คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้ อที่ ๑,
๒ (๒๐ คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้ อที่ ๑ – ๕
(๑๐ คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้ อที่
๓, ๔, ๕ (๒๐ คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
- เอกสารประกอบ
การเรี ยนรู้
- แบบฝึ กทักษะ
- หนังสือแบบเรี ยนภาษาไทย
จากใจครู ลิลลี่
- www.google.com.
- www.sanook.com.
- www.aksorn.com.

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา .....ค30103........
รายวิชา ......คณิตศาสตร์ พนื ้ ฐาน 3.......... ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...5..... ภาคเรี ยนที่ .....1......... ปี การศึกษา .…2561………
ครู ผ้ ูสอน ............................ มิสวนิสา, มิสชุธารินี, มิสวันวิสาข์ , ม.นพนรินทร์ , มิสณิชาภัทร, มิสสุธัญญา ...............................................
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .....80......... : .....20.........
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
ตัวชีว้ ัด
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. เข้ าใจความหมายของลาดับและหาพจน์ทวั่ ไปของ
ลาดับจากัด
2. เข้ าใจความหมายของลาดับเลขคณิต และลาดับ
เรขาคณิต หาพจน์ตา่ ง ๆ ของลาดับเลขคณิตและ
ลาดับเรขาคณิต และนาไปใช้
3. เข้ าใจความหมายของผลบวก n พจน์แรกของ
อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต หาผลบวก n
พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต
โดยใช้ สตู รและนาไปใช้
4. อธิบายการทดลองสุม่ เหตุการณ์ ความน่าจะเป็ น
ของเหตุการณ์ และนาผลที่ได้ ไปใช้ คาดการณ์ใน
สถานการณ์ที่กาหนดให้
5. ใช้ ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็ นช่วยในการ
ตัดสินใจและแก้ ปัญหา

สอบประมวลความรู้
1. ลาดับและอนุกรม
- ลาดับจากัด
- อนุกรมจากัด
สอบปลายภาค
2. ความน่าจะเป็ น
- หลักการนับเบื ้องต้ น
- การเรียงสับเปลี่ยน
- การจัดหมู่
- ความน่าจะเป็ 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 วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-5
( 40 คะแนน )
- ประเมินผลด้ วย STEM (10 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
1-3 ( 20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ( 10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
4-5 ( 20 คะแนน )

1. หนังสือแบบเรียนของ สสวท.
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. Website
www.kanid.com
www.clipvidva.com
www.rathcenter.com
www.courseware.sc.chula.ac.th
หมายเหตุ
ตัวชีว้ ัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สจุ ริต
2. มีวินยั
3. ใฝ่ เรียนรู้
4. มุง่ มัน่ ในการทางาน
5. มีจิตสาธารณะ

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา .....ค30203........
รายวิชา ......คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 3........ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...5..... ภาคเรี ยนที่ .....1......... ปี การศึกษา …2561……….
ครู ผ้ ูสอน ......................... มิสชุธารินี, มิสวันวิสาข์ , ม.นพนรินทร์ , มิสณิชาภัทร, มิสสุธัญญา ......................
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .....80......... : .....20.........
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
ผลการเรี ยนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟั งก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียล
ฟั งก์ชนั ลอการิทมึ และเขียนกราฟของฟั งก์ชนั ที่
กาหนดให้ ได้
2. นาความรู้เรื่องฟั งก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียลและฟั งก์ชนั
ลอการิทมึ ไปใช้ แก้ ปัญหาได้
3. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟั งก์ชนั ตรีโกณมิติ
และเขียนกราฟของฟั งก์ชนั ที่กาหนดให้ ได้
4. นาความรู้เรื่องฟั งก์ชนั ตรีโกณมิติและการประยุกต์ไป
ใช้ แก้ ปัญหาได้
5. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ ในสามมิติ
6. หาผลบวกเวกเตอร์ ผลคูณเวกเตอร์ ด้วยสเกลาร์
ผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ ได้
7. หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ ที่กาหนดให้ ได้

สอบประมวลความรู้
1. ฟั งก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียลและ
ฟั งก์ชนั ลอการิทมึ
2. ฟั งก์ชนั ตรีโกณมิติ
- ฟั งก์ชนั ตรีโกณมิติ
- การอ่านค่าจากตาราง
- การแก้ สมการที่อยูใ่ นรูป
ฟั งก์ชนั ตรีโกณมิติ
- กราฟของฟั งก์ชนั ตรีโกณมิติ
- ฟั งก์ชนั ตรีโกณมิติของ
ผลบวกหรือผลต่างของ
จานวนจริงหรือมุม
- นิพจน์ที่อยูใ่ นรูป
asin Ax + bcos Ax
- ฟั งก์ชนั ตรีโกณมิติของ
สองเท่า ครึ่งหนึ่ง สามเท่า
ของจานวนจริงหรือมุม
- ผลคูณ ผลบวก และผลต่าง
ของฟั งก์ชนั ตรีโกณมิติ
สอบปลายภาค
2. ฟั งก์ชนั ตรีโกณมิติ (ต่อ)
3. เวกเตอร์ ในสามมิติ

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 1-7 ( 50 คะแนน )
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยผลการ
เรียนรู้ข้อที่ 1-4 ( 20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัด
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ( 10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยผลการ
เรียนรู้ข้อที่ 4-7 ( 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 ......ค30209........
รายวิชา ......คณิตศาสตร์ ขนั ้ สูง 3....... ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...5..... ภาคเรี ยนที่ .....1......... ปี การศึกษา …2561……
ครู ผ้ ูสอน ................................... มิสวนิสา นิรมาณ.....................................
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .....80......... : .....20.........
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
ผลการเรี ยนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟั งก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียล
ฟั งก์ชนั ลอการิทมึ และเขียนกราฟของฟั งก์ชนั ที่
กาหนดให้ ได้
2. นาความรู้เรื่องฟั งก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียลและฟั งก์ชนั
ลอการิทมึ ไปใช้ แก้ ปัญหาได้
3. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟั งก์ชนั ตรีโกณมิติ
และเขียนกราฟของฟั งก์ชนั ที่กาหนดให้ ได้
4. นาความรู้เรื่องฟั งก์ชนั ตรีโกณมิติและการประยุกต์ไป
ใช้ แก้ ปัญหาได้
5. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ ในสามมิติ
6. หาผลบวกเวกเตอร์ ผลคูณเวกเตอร์ ด้วยสเกลาร์
ผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ ได้
7. หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ ที่กาหนดให้ ได้

สอบประมวลความรู้
1. ฟั งก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียลและ
ฟั งก์ชนั ลอการิทมึ
2. ฟั งก์ชนั ตรีโกณมิติ
- ฟั งก์ชนั ตรีโกณมิติ
- การอ่านค่าจากตาราง
- การแก้ สมการที่อยูใ่ นรูป
ฟั งก์ชนั ตรีโกณมิติ
- กราฟของฟั งก์ชนั ตรีโกณมิติ
- ฟั งก์ชนั ตรีโกณมิติของ
ผลบวกหรือผลต่างของ
จานวนจริงหรือมุม
- นิพจน์ที่อยูใ่ นรูป
asin Ax + bcos Ax
- ฟั งก์ชนั ตรีโกณมิติของ
สองเท่า ครึ่งหนึ่ง สามเท่า
ของจานวนจริงหรือมุม
- ผลคูณ ผลบวก และผลต่าง
ของฟั งก์ชนั ตรีโกณมิติ
สอบปลายภาค
2. ฟั งก์ชนั ตรีโกณมิติ (ต่อ)
3. เวกเตอร์ ในสามมิติ

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 1-7 ( 50 คะแนน )
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยผลการ
เรียนรู้ข้อที่ 1-4 ( 20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ( 10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยผลการ
เรียนรู้ข้อที่ 4-7 ( 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 .....ว30102.................. รายวิชา ..............เคมีพนื ้ ฐาน ...................ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ..ม.5/6-10..... 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........
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด
1.สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายโครงสร้ างอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ของ
ธาตุ
2. วิเคราะห์และอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอน
ในอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่าง
อิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา
3.อธิบายการจัดเรียงธาตุและทานายแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ
4.วิเคราะห์และอธิบายการเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสาร
5. สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือด จุดหลอมเหลว
และสถานะของสารกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร
6.ทดลอง อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทวั่ ไปที่พบใน
ชีวิตประจาวัน รวมทังอธิ
้ บายผลของสารเคมีที่มีตอ่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
7. ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปั จจัยที่มผี ลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี และนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์
8. สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายการเกิดปิ โตรเลียม กระบวนการแยก
แก๊ สธรรมชาติ
และการกลัน่ ลาดับส่วนน ้ามันดิบ
9.สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายการนาผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการแยกแก๊ สธรรมชาติ
และการกลัน่ ลาดับส่วนน ้ามันดิบไปใช้ ประโยชน์ รวมทังผลของผลิ
้
ตภัณฑ์ตอ่
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
10. ทดลองและอธิบายการเกิดพอลิเมอร์สมบัติของพอลิเมอร์
11.อภิปรายการนาพอลิเมอร์ ไปใช้ ประโยชน์ รวมทัผง้ ลที่เกิดจากการผลิตและ
ใช้ พอลิเมอร์ ตอ่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
12.ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์และปฏิกิริยาบางชนิดของ
คาร์ โบไฮเดรต
13.ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์และปฏิกิริยาบางชนิดของ

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
1. อะตอมและตารางธาตุ
2. เคมีเพื่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้ อม
(ใช้ สอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2561)
2.2 ปิ โตรเลียม
2.3 พอลิเมอร์
2.4 สารชีวโมเลกุล
(ใช้ สอบปลายภาคเรียนที่ 1 /
2561)

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

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
1) การปฏิบตั ิ

เครื่องมือวัด
1) แบบทดสอบ
เครื่องมือวัด
1) แบบประเมินการปฏิบตั ิ

( ผลงาน / ชิ ้นงาน / โครงงาน / การทดลอง/งานวิจยั )

ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
( ใฝ่ เรียนรู้, มีวินยั , มุง่ มัน่ ในการทางาน,
ซื่อสัตย์,มีจิตสาธารณะ )
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-14
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-14
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 7-15
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้/วัดข้ อที่ 8-14

1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้
วิชาเคมีพื ้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/c
hem30131.htm






ไขมันและน ้ามัน
14.ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์และปฏิกิริยาบางชนิดของ
โปรตีน และกรดนิวคลีอิก
15.เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ที่ใช้ ในการสังเกต การวัด การสารวจตรวจสอบ
อย่างถูกต้ องทังทางกว้
้
างและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ
16.นาผลของการสารวจตรวจสอบที่ได้ ทังวิ
้ ธีการและองค์ความรู้ที่ได้ ไปสร้ าง
คาถามใหม่ นาไปใช้ แก้ ปัญหาในสถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริง
17.จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ
และผลของโครงงานหรือชิ ้นงานให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจ

รหัสวิชา

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ว30202 รายวิชา
ฟิ สิกส์ 2
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5/2-5/5
.ภาคเรี ยนที่
ครู ผ้ ูสอน
ม.ธนกฤติ สุหลง
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน
80
ผลการเรียนรู้

1. สารวจตรวจสอบ อธิบาย วิเคราะห์ และคานวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมที่
สัมพันธ์กบั ปริมาณความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุมกับการเคลื่อนที่ในแนวราบ แนวดิ่ง การ
เคลื่อนที่แบบวงกลมแบบฐานกรวย และการเคลื่อนที่บนทางโค้ งได้
2. อภิปราย วิเคราะห์ และคานวณหาค่าปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนที่แบบ
วงกลม ในแนวราบ แนวดิ่ง การเคลื่อนที่แบบวงกลมฐานกรวย และการเคลื่อนที่บนทางโค้ งได้
3. สารวจตรวจสอบ อธิบาย วิเคราะห์ และคานวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบหมุนที่สมั พันธ์
กับปริมาณ ความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุม ทอร์ ก กับการเคลื่อนที่ในแนวเส้ นตรงได้
4. อภิปราย วิเคราะห์ และคานวณหาค่าปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนที่แบบหมุน
คือ ทอร์ กโมเมนตัมเชิงมุม และกฎการอนุรักษ์ โมเมนตัม รวมถึงกฎอนุรักษ์ พลังงานจลน์ของ
การหมุนได้
5. อภิปรายผลการสืบค้ นและประโยชน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์ มอนิกอย่างง่าย
6. อธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับสมบัติของคลื่น คือ การสะท้ อน การหักเห การแทรกสอดและ
การเลี ้ยวเบน รวมถึงคานวณปริมาณต่างๆ จากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องได้
7. ทดลองเกี่ยวกับการเกิดคลื่นนิ่งและสรุปลักษณะของคลื่นนิ่งในเส้ นเชือกได้ อธิบาย
ธรรมชาติของแสงที่เกี่ยวกับแหล่งกาเนิดการเคลื่อนที่ และอัตราเร็วแสงในสุญญากาศได้
8. อธิบาย วิเคราะห์ และทดลองเกี่ยวกับสมบัติเชิงเรขาคณิตของแสง คือ สมบัติการสะท้ อน
และการหักเหของแสง รวมทังค
้ านวณปริมาณต่างๆ จากสถานการณ์ที่กาหนดให้ ได้
9. อธิบาย วิเคราะห์ และคานวณเกี่ยวกับความเข้ มแสง และความสว่างที่สมั พันธ์กบั
แหล่งกาเนิด รวมถึงการนาความรู้เรื่องความสว่างไปใช้ ในการจัดแสงสว่างให้ เหมาะกับสถานที่
ต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม
10. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย ทดลอง และวิเคราะห์เกี่ยวกับอัตราเร็วเสียงในอากาศ สมบัติความ

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
Formative 1
1. คลื่น
2. เสียงและการได้ ยิน
สอบกลางภาคที่ 1/2561
Formative 2
3. แสงและการมองเห็น
4. ไฟฟ้าสถิต
สอบปลายภาคที่ 1/2561

วิธีการสอน
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. การทดลอง

1

ปี การศึกษา
:

วิธีการวัดและประเมินผล

2561

20
หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

ด้ านความรู้
1. หนังสือเรียนฟิ สิกส์ของ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
สสวท.
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2. หนังสือฟิ สิกส์ อ.นิรันดร์ สุว
ด้ านทักษะ
รัตน์
วิธีการ
เครื่องมือวัด
3. หนังสือฟิ สิกส์ อ.กฤตนัย
1) การปฏิบตั ิ
1) แบบประเมินการ
จันทรจตุรงค์
ปฏิบตั ิ
( ผลงาน / ชิ ้นงาน / โครงงาน / การทดลอง )
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
( ซื่อสัตย์ มีวินยั ใฝ่ เรียนรู้ มุง่ มัน่ ในการทางาน )

ผลการเรียนรู้
เป็ นคลื่นของเสียง บีตส์ และการสัน่ พ้ องของเสียง รวมถึงการนาความรู้เรื่องเสียงไปใช้ ในการ
ป้องกันมลภาวะทางเสียงได้
11. สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับกาลังของเสียง ความเข้ มเสียง และระดับความเข้ มเสียง
ที่มีผลต่อการได้ ยินและสิ่งแวดล้ อม รวมถึงการคานวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
12. อภิปรายและวิเคราะห์เกี่ยวกับการเกิดคลื่นกระแทก และปรากฏการณ์ดอปเลอร์ รวมถึง
การนาความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้ ในการป้องกันมลภาวะทางเสียงได้
13. สารวจตรวจสอบ อภิปราย และคานวณเกี่ยวกับแรงที่กระทาระหว่างอนุภาคที่มีประจุและ
นาเสนอผลการสืบค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า
14. สารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับพลังงานศักย์ไฟฟ้าของประจุที่อยูใ่ น
สนามไฟฟ้าทังภายในและภายนอกทรงกลมตั
้
วนาได้
15. สารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับความต่างศักย์และงานในการย้ าย
ประจุได้
16. สารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับ ลักษณะและหน้ าที่ของตัวเก็บประจุ
เปรียบเทียบค่าความจุไฟฟ้า เมื่อนาตัวเก็บประจุมาต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน รวมถึง
พลังงานสะสมที่มีอยูใ่ นตัวเก็บประจุ
17. รวบรวมข้ อมูลและบันทึกผลการสารวจ ตรวจสอบอย่างเป็ นระบบถูกต้ อง ครอบคลุม ทัง้
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็ นไปได้ ความเหมาะสมหรือความผิดพลาด
ของข้ อมูล
18. จัดกระทาข้ อมูล โดยคานึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขที่มีระดับความถูกต้ องและนาเสนอ
ข้ อมูลด้ วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม
19. พิจารณาความน่าเชื่อถือของวิธีการและผลการสารวจตรวจสอบ โดยใช้ หลักความ
คลาดเคลื่อนของการวัดและการสังเกต เสนอแนะ การปรับปรุงวิธีการสารวจตรวจสอบ

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

รหัสวิชา

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ว30207 รายวิชา
ฟิ สิกส์ เพื่อการพัฒนา 2
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 ภาคเรี ยนที่
ครู ผ้ ูสอน มิสสุรางค์ สุมนาวดี
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน
80
:
ผลการเรียนรู้

1. สารวจตรวจสอบ อธิบาย วิเคราะห์ และคานวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมที่
สัมพันธ์กบั ปริมาณความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุมกับการเคลื่อนที่ในแนวราบ แนวดิ่ง การ
เคลื่อนที่แบบวงกลมแบบฐานกรวย และการเคลื่อนที่บนทางโค้ งได้
2. อภิปราย วิเคราะห์ และคานวณหาค่าปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนที่แบบ
วงกลม ในแนวราบ แนวดิ่ง การเคลื่อนทีแ่ บบวงกลมฐานกรวย และการเคลื่อนที่บนทางโค้ ง
ได้
3. สารวจตรวจสอบ อธิบาย วิเคราะห์ และคานวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบหมุนที่สมั พันธ์
กับปริมาณ ความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุม ทอร์ ก กับการเคลื่อนที่ในแนวเส้ นตรงได้
4. อภิปราย วิเคราะห์ และคานวณหาค่าปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนที่แบบหมุน
คือ ทอร์ กโมเมนตัมเชิงมุม และกฎการอนุรักษ์ โมเมนตัม รวมถึงกฎอนุรักษ์ พลังงานจลน์ของ
การหมุนได้
5. อภิปรายผลการสืบค้ นและประโยชน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์ มอนิกอย่างง่าย
6. อธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับสมบัติของคลื่น คือ การสะท้ อน การหักเห การแทรกสอด
และการเลี ้ยวเบน รวมถึงคานวณปริมาณต่างๆ จากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องได้
7. ทดลองเกี่ยวกับการเกิดคลื่นนิ่งและสรุปลักษณะของคลื่นนิ่งในเส้ นเชือกได้ อธิบาย
ธรรมชาติของแสงที่เกี่ยวกับแหล่งกาเนิดการเคลื่อนที่ และอัตราเร็วแสงในสุญญากาศได้
8. อธิบาย วิเคราะห์ และทดลองเกี่ยวกับสมบัติเชิงเรขาคณิตของแสง คือ สมบัติการสะท้ อน
และการหักเหของแสง รวมทังค
้ านวณปริมาณต่างๆ จากสถานการณ์ที่กาหนดให้ ได้
9. อธิบาย วิเคราะห์ และคานวณเกี่ยวกับความเข้ มแสง และความสว่างที่สมั พันธ์กบั
แหล่งกาเนิด รวมถึงการนาความรู้เรื่องความสว่างไปใช้ ในการจัดแสงสว่างให้ เหมาะกับ
สถานที่ตา่ งๆได้ อย่างเหมาะสม

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
Formative 1
1. คลื่น
2. เสียงและการได้ ยิน
สอบกลางภาคที่ 1/2561
Formative 2
3. แสงและการมองเห็น
4. ไฟฟ้าสถิต
สอบปลายภาคที่ 1/2561

วิธีการสอน
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. การทดลอง

1

ปี การศึกษา 2561
20

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
1) การปฏิบตั ิ

เครื่องมือวัด
1) แบบทดสอบ
เครื่องมือวัด
1) แบบประเมินการปฏิบตั ิ

( ผลงาน / ชิ ้นงาน / โครงงาน / การทดลอง )
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม

( ซื่อสัตย์ มีวินยั ใฝ่ เรียนรู้ มุง่ มัน่ ในการทางาน )

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือเรียนฟิ สิกส์ของ
สสวท.
2. หนังสือฟิ สิกส์ อ.นิรันดร์ สุว
รัตน์
3. หนังสือฟิ สิกส์ อ.กฤตนัย
จันทรจตุรงค์

ผลการเรียนรู้
10. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย ทดลอง และวิเคราะห์เกี่ยวกับอัตราเร็วเสียงในอากาศ สมบัติความ
เป็ นคลื่นของเสียง บีตส์ และการสัน่ พ้ องของเสียง รวมถึงการนาความรู้เรื่องเสียงไปใช้ ในการ
ป้องกันมลภาวะทางเสียงได้
11. สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับกาลังของเสียง ความเข้ มเสียง และระดับความเข้ ม
เสียงที่มีผลต่อการได้ ยินและสิ่งแวดล้ อม รวมถึงการคานวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
12. อภิปรายและวิเคราะห์เกี่ยวกับการเกิดคลื่นกระแทก และปรากฏการณ์ดอปเลอร์ รวมถึง
การนาความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้ ในการป้องกันมลภาวะทางเสียงได้
13. สารวจตรวจสอบ อภิปราย และคานวณเกี่ยวกับแรงที่กระทาระหว่างอนุภาคที่มีประจุ
และนาเสนอผลการสืบค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า
14. สารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับพลังงานศักย์ไฟฟ้าของประจุที่อยูใ่ น
สนามไฟฟ้าทังภายในและภายนอกทรงกลมตั
้
วนาได้
15. สารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับความต่างศักย์และงานในการย้ าย
ประจุได้
16. สารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับ ะหน้ าที่ของตัวเก็บประจุลักษณะแล
เปรียบเทียบค่าความจุไฟฟ้า เมื่อนาตัวเก็บประจุมาต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน รวมถึง
พลังงานสะสมที่มีอยูใ่ นตัวเก็บประจุ
17. รวบรวมข้ อมูลและบันทึกผลการสารวจ ตรวจสอบอย่างเป็ นระบบถูกต้ อง ครอบคลุม ทัง้
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็ นไปได้ ความเหมาะสมหรือความ
ผิดพลาดของข้ อมูล
18. จัดกระทาข้ อมูล โดยคานึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขที่มีระดับความถูกต้ องและ
นาเสนอข้ อมูลด้ วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม
19. พิจารณาความน่าเชื่อถือของวิธีการและผลการสารวจตรวจสอบ โดยใช้ หลักความ
คลาดเคลื่อนของการวัดและการสังเกต เสนอแนะ การปรับปรุงวิธีการสารวจตรวจสอบ

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

ผลการเรี ยนรู้

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30222 รายวิชา เคมี 2 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5/2-5 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
ครู ผ้ ูสอน เพิ่มศักดิ์ กาญจนบุตร
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน.......... 80 : 20
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

สอบประมวลความรู้ระหว่ างภาค
สอบประมวลความรู้ ระหว่ างภาค
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 1
1.สืบค้ นข้ อมูลอภิปรายอธิบายและคานวณความ
เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ 2
สัมพันธ์ ของสูตรเคมีสมการเคมีและจานวนโมล
2.สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายความหมายของคาว่า
สอบประมวลความรู้ ปลายภาค
สารละลาย
3.วิเคราะห์ข้อมูลและคานวณหาความเข้ มข้ นของสาร หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 2
เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ละลายในหน่วยต่างๆ
4.ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับการเตรียมสารละลายจาก
ความเข้ มข้ นที่กาหนด
5.สารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติ
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 3
บางประการของสารละลาย
เรื่อง สมดุลเคมี
6.อธิบายความสัมพันธ์ของแก๊ สโดยใช้ กฎของ
เกย์-ลุสแซก และกฎของอาโวกาโดร
สอบประมวลความรู้ปลายภาค
7.วิเคราะห์ข้อมูลและคานวณหากฎอัตราเร็วจาก
ข้ อมูลที่ได้ จากการทดลอง
8.นาความรู้ที่ได้ มาคานวณหาอัตราการเกิด
ปฏิกิริยาเฉลี่ยและอัตราการเกิดปฏิกิริยา ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง
9. วิเคราะห์ข้อมูล และคานวณหาอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาไปข้ างหน้ าและย้ อนกลับ
10. สืบค้ นข้ อมูล และอธิบายผลของปั จจัยที่มีตอ่
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
11.สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายความหมายของคาว่า
สมดุลเคมี และภาวะสมดุลแบบต่าง ๆ

1. บรรยาย
2. อภิปราย
3. ทดลอง
4. ถามตอบ
5. สาธิต
6. กระบวนการกลุม่
7. ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

ด้ านความรู้
วิธีการ
1. ทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
1.ผลงาน
2. การทาใบงาน

เครื่องมือวัด
1. แบบทดสอบ

เครื่องมือวัด
2. แบประเมินผลงาน
2. แบบประเมินใบงาน

ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1.การสังเกต
1.แบบประเมินการสังเกต
2.การสอบถาม 2.แบบประเมินการสอบถาม
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ที่ 1-15
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรียนรู้ที่ 1-5
- ประเมินผลความรู้ระหว่างภาคด้ วยผลการเรียนรู้ที่
1-6
-ประเมินผลความรู้ปลายภาคด้วยผลการเรียนรู้ที่
11-15

1. คูม่ ือเตรียมสอบ A – net.. สุทศั น์ ไตร
สถิตวร,สมศักดิ์ วรมงคลชัย,บริษัท ไฮเอ็ดพับ
ลิชชิ่ง,2549.
2. เคมีแผนใหม่.สุธน เสถียรยานนท์
,สานักพิมพ์ SCIENCE CENTER, 2547.
3. หลักเคมีพื ้นฐาน. ไสว ฟั กขาว, สานักพิมพ์
ภูมิบณ
ั ฑิต, 2548.
4. วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน(เคมี),กระทรวงศึกษษธิ
การ.
website
5. เคมี ม.5 เล่ม 1. สาราญ พฤกษ์ สนุ ทร.ห้ าง
หุ้นส่วนจากัด เรืองแสงการพิมพ์,2544.
Web
1.http://www.quantenwelt..html
2.http://www.westga.edu/~chem/cou.htm
3.http://www.chemsoc.org/ExemplarChem
.html
4.www.chemguide.co.uk/atoms/properties
/
atomorbs.html
5.203.172.188.45/Science/kem1/01atom/0
1structure%20of%20atom.doc

12.วิเคราะห์ข้อมูลและจาแนกประเภทของปฏิกิริยา
แบบผันกลับได้ และผันกลับไม่ได้
13.ทดลอง อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการทดสอบ
ปฏิกิริยาใดๆ ที่อยูใ่ นภาวะสมดุล
14. สืบค้ นข้ อมูล อภิปราย และนาเสนอการใช้ หลัก
ของเลอชาเตอลิเยร์ มาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ภาวะสมดุล
15.ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับการนาหลักของเลอ
ชาเตอลิเยร์ มาอธิบายการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุล
แบบต่างๆ และคานวณหาค่าคงที่สมดุลของ
ปฏิกิริยาจากการทดลอง

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30227 รายวิชา เคมีประยุกต์ 2 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
ครู ผ้ ูสอน เพิ่มศักดิ์ กาญจนบุตร
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน.......... 80 : 20
ผลการเรี ยนรู้
สอบประมวลความรู้ระหว่ างภาค
1.สืบค้ นข้ อมูลอภิปรายอธิบายและคานวณความ
สัมพันธ์ ของสูตรเคมีสมการเคมีและจานวนโมล
2.สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายความหมายของคาว่า
สารละลาย
3.วิเคราะห์ข้อมูลและคานวณหาความเข้ มข้ นของสาร
ละลายในหน่วยต่างๆ
4.ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับการเตรียมสารละลายจาก
ความเข้ มข้ นที่กาหนด
5.สารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติ
บางประการของสารละลาย
6.อธิบายความสัมพันธ์ของแก๊ สโดยใช้ กฎของ
เกย์-ลุ
สแซก และกฎของอาโวกาโดร
สอบประมวลความรู้ปลายภาค
7.วิเคราะห์ข้อมูลและคานวณหากฎอัตราเร็วจากข้ อมูลที่ได้
จากการทดลอง
8.นาความรู้ที่ได้ มาคานวณหาอัตราการเกิด
ปฏิกิริยาเฉลี่ยและอัตราการเกิดปฏิกิริยา ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง
9. วิเคราะห์ข้อมูล และคานวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาไป
ข้ างหน้ าและย้ อนกลับ
10. สืบค้ นข้ อมูล และอธิบายผลของปั จจัยที่มีตอ่ อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี
11.สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายความหมายของคาว่าสมดุลเคมี
และภาวะสมดุลแบบต่าง ๆ
12.วิเคราะห์ข้อมูลและจาแนกประเภทของปฏิกิริยาแบบผัน

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
สอบประมวลความรู้ ระหว่ างภาค
หน่ วยการเรียนรู้ ท่ ี 1
เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ 2
สอบประมวลความรู้ ปลายภาค
หน่ วยการเรียนรู้ ท่ ี 2
เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

หน่ วยการเรียนรู้ ท่ ี 3
เรื่อง สมดุลเคมี

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
ด้ านความรู้
1. บรรยาย
1. คูม่ ือเตรียมสอบ A – net.. สุทศั น์ ไตรสถิตวร
วิธีการ
เครื่องมือวัด
2. อภิปราย
,สมศักดิ์ วรมงคลชัย,บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง
1. ทดสอบ
1. แบบทดสอบ
3. ทดลอง
,2549.
4. ถามตอบ
2. เคมีแผนใหม่.สุธน เสถียรยานนท์,สานักพิมพ์
ด้
า
นทั
ก
ษะ
5. สาธิต
SCIENCE CENTER, 2547.
วิ
ธ
ี
ก
าร
เครื
่
อ
งมื
อ
วั
ด
6. กระบวนการกลุม่
3. หลักเคมีพื ้นฐาน. ไสว ฟั กขาว, สานักพิมพ์ภมู ิ
1.ผลงาน
2. แบประเมินผลงาน
7. ศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
บัณฑิต, 2548.
2. การทาใบงาน 2. แบบประเมินใบงาน
ตนเอง
4. วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน(เคมี),กระทรวงศึกษษธิ
การ.
ด้ านคุณลักษณะ
website
วิธีการ
เครื่องมือวัด
5. เคมี ม.5 เล่ม 1. สาราญ พฤกษ์ สนุ ทร.ห้ าง
1.การสังเกต
1.แบบประเมินการสังเกต
หุ้นส่วนจากัด เรืองแสงการพิมพ์,2544.
2.การสอบถาม 2.แบบประเมินการสอบถาม
Web
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ที่ 1-15 1.http://www.quantenwelt..html
2.http://www.westga.edu/~chem/cou.htm
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรียนรู้ที่ 1-5
- ประเมินผลความรู้ระหว่างภาคด้ วยตัวชี ้วัดที่ 1-6 3.http://www.chemsoc.org/ExemplarChem.ht
- ประเมินผลความรู้ปลายภาคด้ วยผลการเรียนรู้ที่ ml
4.www.chemguide.co.uk/atoms/properties/
11-15
atomorbs.html
5.203.172.188.45/Science/kem1/01atom/01s
tructure%20of%20atom.doc
วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

กลับได้ และผันกลับไม่ได้
13.ทดลอง อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการทดสอบปฏิกิริยา
ใด ๆ ที่อยูใ่ นภาวะสมดุล
14. สืบค้ นข้ อมูล อภิปราย และนาเสนอการใช้ หลักของเลอชา
เตอลิเยร์ มาอธิบายการเปลี่ยนแปลง ภาวะสมดุล
15.ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับการนาหลักของเลอชาเตอลิเยร์
มาอธิบายการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุลแบบต่าง ๆ และ
คานวณหาค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาจากการทดลอง

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา _______________________
รายวิชา_________________________________
ระดับชั้น ________________________________________
ภาคเรียนที่ _______________
ปีการศึกษา __________________
ว30242
ชีววิทยา 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 -5/5
1
2561
ครูผู้สอน ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
มิสปิยชาติ ป้องพาล
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + SUM) : คะแนนปลายภาคเรียน ____________________
: ____________________
80
20
ผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
หนังสืออ้างอิง
1. สืบค้นข้อมูล สารวจตรวจสอบ อภิปราย เปรียบเที ยบ และสรุป
โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และของ
สัตว์
2. สารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปโครงสร้างและ
กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนก๊าซของคนและของสัตว์
3. สืบค้นข้อมูล อภิปราย สรุปและนาเสนอผลงานเกี่ยวกับความ
ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับปอดและโรคของระบบทางเดินหายใจ
4. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และ สรุปถึงกระบวนการสลายอาหารแบบ
ใช้ออกซิเจน
5. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และ สรุปถึงกระบวนการสลาย
อาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน
6. อภิปรายและเปรียบเทียบกระบวนการสลายอาหารในกระบวนการ
หมักแอลกอฮอล์ กระบวนการหมักกรดแลกติก และกระบวนการ
สลายอาหารแบบใช้ออกซิเจน
7. สืบค้นข้อมูล สารวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายการลาเลียง
สารในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และของสัตว์
8. สารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิ ปราย และสรุปเกี่ยวกับการ
ลาเลียงสารในร่างกายของคน
9. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุป เกี่ยวกับส่วนประกอบ
และหน้าที่ ของเลือด หมู่เลือด การให้และรับเลือด
10. อภิปรายและนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาวะไขมันในเลือดสูงและนา
ความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพ
11. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุป เกี่ยวกับระบบน้าเหลืองการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน
12. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปความสาคัญของการสืบพันธุ์ การ
สืบพันธุ์ ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และของสัตว์บางชนิด
13. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายและสรุปการสืบพันธุ์ของคน
14. สารวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายกระบวนการสร้างเซลล์

Formative 1
1. การรักษาดุลยภาพในร่างกาย
2. การสลายสารอาหารระดับ
เซลล์
3. การลาเลียงสาร
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
Formative 2
1. การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
2. การเจริญเติบโตของสัตว์และ
มนุษย์
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. การทดลอง
4. การสอนแบบ 5 STEPs
5. การใช้เทคโนโลยี เช่น
PowerPoint , Application

1. ความถูกต้องจากการทา
แบบฝึกหัด
2. การทดสอบ
3. แบบสังเกตพฤติกรรม
4. Mapping

1. หนังสือเรียน /เอกสารประกอบการเรียน
1.1 หนังสือเรียน ชีววิทยา สสวท.
1.2 หนังสือ BIOLOGY อฬศุภณัฐ
ไพโรหกุล
2. ใบความรู้
3. แบบจาลอง
4. Application
5. โปรแกรม Stimulating

ผลการเรียนรู้
สืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
15. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายการใช้เทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหาภาวะมีบุตรยาก
16. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเจริญเติบโตของ
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และของสัตว์บางชนิด
17. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเจริญเติบโตของคน
18. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และยกตัวอย่างความผิดปกติของการ
ตั้งครรภ์ และสภาวะบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกใน
ครรภ์
19. ตั้งคาถามที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์หรือควสมสนใจหรือจากประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนั้นที่
สามารถทาการสารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุม
และเชื่อถือได้
20. รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการสารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
ถูกต้อง ครอบคลุมทั้งใน เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความ
เป็นไปได้ ความเหมาะสมหรือความผิดพลาดของข้อมูล
21. นาผลของการสารวจตรวจสอบที่ได้ทั้งวิธีการและองค์ความรู้ที่ได้
ไปสร้างคาถามใหม่นาไปใช้แก้ปัญหาใน สถานการณ์ใหม่และในชีวิต
จริง

สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้างอิง

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา _______________________
รายวิชา_________________________________
ระดับชั้น ________________________________________
ภาคเรียนที่ _______________
ปีการศึกษา __________________
ว30252
ชีววิทยาขั้นสูง 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
1
2561
ครูผู้สอน ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
มิสปิยชาติ ป้องพาล
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + SUM) : คะแนนปลายภาคเรียน ____________________
: ____________________
80
20
ผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
หนังสืออ้างอิง
1. สืบค้นข้อมูล สารวจตรวจสอบ อภิปราย เปรียบเทียบ และสรุป
โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และของ
สัตว์
2. สารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปโครงสร้างและ
กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนก๊าซของคนและของสัตว์
3. สืบค้นข้อมูล อภิปราย สรุปและนาเสนอผลงานเกี่ยวกับความ
ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับปอดและโรคของระบบทางเดินหายใจ
4. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และ สรุปถึงกระบวนการสลายอาหารแบบ
ใช้ออกซิเจน
5. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และ สรุปถึงกระบวนการสลาย
อาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน
6. อภิปรายและเปรียบเทียบกระบวนการสลายอาหารในกระบวนการ
หมักแอลกอฮอล์ กระบวนการหมักกรดแลกติก และกระบวนการ
สลายอาหารแบบใช้ออกซิเจน
7. สืบค้นข้อมูล สารวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายการลาเลียง
สารในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และของสัตว์
8. สารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการ
ลาเลียงสารในร่างกายของคน
9. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุป เกี่ยวกับส่วนประกอบ
และหน้าที่ ของเลือด หมู่เลือด การให้และรับเลือด
10. อภิปรายและนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาวะไขมันในเลือดสูงและนา
ความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพ
11. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุป เกี่ยวกับ ระบบน้าเหลืองการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน
12. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปความสาคัญของการสืบพันธุ์ การ
สืบพันธุ์ ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และของสัตว์บางชนิด

Formative 1
1. การรักษาดุลยภาพในร่างกาย
2. การสลายสารอาหารระดับ
เซลล์
3. การลาเลียงสาร
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
Formative 2
1. การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
2. การเจริญเติบโตของสัตว์และ
มนุษย์
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

1.
2.
3.
4.
5.

การบรรยาย
การอภิปราย
การทดลอง
การสอนแบบ 5 STEPs
การใช้เทคโนโลยี เช่น
PowerPoint ,
Application

1. ความถูกต้องจากการทา
แบบฝึกหัด
2. การทดสอบ
3. แบบสังเกตพฤติกรรม
4. Mapping

1. หนังสือเรียน /เอกสาร
ประกอบการเรียน
1.1 หนังสือเรียน ชีววิทยา
สสวท.
1.2 หนังสือ BIOLOGY
อฬศุภณัฐ ไพโรหกุล
2. ใบความรู้
3. แบบจาลอง
4. Application
5. โปรแกรม Stimulating

ผลการเรียนรู้
13. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายและสรุปการสืบพันธุ์ของคน
14. สารวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายกระบวนการสร้างเซลล์
สืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
15. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายการใช้เทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหาภาวะมีบุตรยาก
16. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเจริญเติบโตของ
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และของสัตว์บางชนิด
17. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเจริญเติบโตของคน
18. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และยกตัวอย่างความผิดปกติของการ
ตั้งครรภ์ และสภาวะบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกใน
ครรภ์
19. ตั้งคาถามที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์หรือควสมสนใจหรือจากประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนั้นที่
สามารถทาการสารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุม
และเชื่อถือได้
20. รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการสารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
ถูกต้อง ครอบคลุมทั้งใน เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความ
เป็นไปได้ ความเหมาะสมหรือความผิดพลาดของข้อมูล
21. นาผลของการสารวจตรวจสอบที่ได้ทั้งวิธีการและองค์ความรู้ที่ได้
ไปสร้างคาถามใหม่นาไปใช้แก้ปัญหาใน สถานการณ์ใหม่และในชีวิต
จริง

สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้างอิง

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ส30103/ส30211 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมพืน้ ฐาน3 /หน้ าที่พลเมือง 3 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
ครูผ้ สู อน ม.พชร ภูมิประเทศ, ม.วาชรัตน์ ไทยอาริยะ, มิสเนติมา กมลเลิศ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
สาระการเรียนรู้/
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
หนังสืออ้ างอิง/
ตัวชีว้ ัด/ผลการเรียนรู้
เนือ้ หาสาระ
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. วิเคราะห์พระพุทธเจ้ าในฐานะเป็ นมนุษย์ผ้ ฝู ึ กตนได้ อย่างสูงสุดในการตรัสรู้
การก่อตัง้ วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรื อวิเคราะห์ประวัตศิ าสดา
ที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด
2. วิเคราะห์ลกั ษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หรื อแนวคิดของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กาหนด
3. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็ นศาสตร์ แห่งการศึกษา ซึง่ เน้ นความสัมพันธ์ของ
เหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ ปัญหาหรื อแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
4. วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
ประเทศแบบยัง่ ยืนหรื อแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
5. วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริ ยสัจหรื อหลักคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
6. เชื่อมัน่ ต่อผลของการทาความดี ความชัว่ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้อง
เผชิญ และตัดสินใจเลือกดาเนินการหรื อปฏิบตั ติ นได้ อย่างมีเหตุผลถูกต้ องตาม
หลักธรรม จริ ยธรรม และกาหนดเป้าหมาย บทบาทการดาเนินชีวิตเพื่อการอยู่
ร่ วมกันอย่างสันติสขุ และอยู่ร่วมกันเป็ นชาติอย่างสมานฉันท์
7. สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญาตามหลักสติปัฏฐานหรื อ
ตามแนวทางของศาสนา มีสว่ นร่ วม และ แนะนาผู้อื่นให้ อนุรักษ์ และเผยแพร่
มารยาทไทยสูส่ าธารณะ
8. ใช้ เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในการรวบรวม วิเคราะห์และนาเสนอข้ อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
9. วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ ซงึ่ ทาให้ เกิดปั ญหาทางกายภาพหรื อภัย
พิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก
10. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื ้นที่ซงึ่ ได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยทางภูมิศาสตร์
ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ

1. ประวัตศิ าสดา การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ลักษณะ
ประชาธิปไตยในศาสนาสากล
2. หลักธรรม คาสอนทางศาสนา เหตุ
ปั จจัยกับการแก้ ปัญหาและแนวคิด
พุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. กรรม กฎแห่งกรรม วิบากกรรม การ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
4. การบริ หารจิตเจริ ญปั ญญาตามหลัก
สติปัฏฐาน 4 มารยาทไทย
5. ภูมิสารสนเทศ
6. ภูมิศาสตร์ กายภาพพื ้นฐานและการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ ของ
ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก
7. วิกฤติทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม บทบาทขององค์กรระหว่าง
ประเทศและการใช้ กฎหมาย
8. การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อมและการมีสว่ นร่ วม
9. ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสัมพันธ์
กับสิง่ แวดล้ อม

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

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) ผลงานเ
2) แบบประเมิน
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1)ปฏิบตั ิ
1)สังเกตพฤติกรรม
2)แบบฝึ กหัด/ใบงาน
3.การคิดวิเคราะห์ 2)แบบประเมิน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1)การสังเกต
1)แบบประเมินการ
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัด/ผล
การเรี ยนรู้ ที่คาดหวังข้ อที่ 1 – 16
(50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวบ่งชี ้/ผล
การเรี ยนรู้ ที่คาดหวังข้ อที่ 1 – 6 และ 9-11
(20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวบ่งชี ้/ผลการ
เรี ยนรู้ ที่คาดหวังข้ อที่ 1 - 16 (10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวบ่งชี ้/ผล
การเรี ยน
รู้ ที่คาดหวังข้ อที่ 8 12 -16 (20 คะแนน )

1. หนังสือภูมิศาสตร์ กายภาพ
2. หนังสือสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3. www.youtube.co.th/
4. www.google.co.th/
5. วารสารสิง่ แวดล้ อม
6. หนังสือพิมพ์รายวัน
7.มารยาทไทยของคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ
8.หนังสือพระพุทธศาสนาระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย
9.เอกสารการสอนประวัตศิ าสตร์ และหน้ าที่
พลเมืองของสานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ฯลฯ

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ส30103/ส30211 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมพืน้ ฐาน3 /หน้ าที่พลเมือง 3 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
ครูผ้ สู อน ม.พชร ภูมิประเทศ, ม.วาชรัตน์ ไทยอาริยะ, มิสเนติมา กมลเลิศ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
สาระการเรียนรู้/
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
หนังสืออ้ างอิง/
ตัวชีว้ ัด
เนือ้ หาสาระ
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
11. ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็ นผลจากมนุษย์หรื อธรรมชาติ
12. วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อมของประเทศไทยและโลก
13. ระบุมาตรการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาบทบาทขององค์การและการประสาน
ความร่ วมมือทังในประเทศและนอกประเทศเกี
้
่ยวกับกฎหมายสิง่ แวดล้ อม การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
14. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมในภูมิภาคต่างๆ
ของโลก
15. อธิบายการใช้ ประโยชน์จากสิง่ แวดล้ อมในการสร้ างสรรค์ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้ องถิ่น อันเป็ นเอกลักษณ์ของท้ องถิ่น ทังใน
้
ประเทศไทยและโลก
16. มีสว่ นร่ วมในการแก้ ปัญหาและการดาเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิง่ แวดล้ อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ส30109

ตัวชีว้ ัด

รายวิชา ประวัติศาสตร์ 3

ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
ครูผ้ สู อน มิสสุกัญญา พุกกะเวส
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + SUM) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
สาระการเรียนรู้/
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
หนังสืออ้ างอิง/
เนือ้ หาสาระ
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
ส 4.2 ม.4-6/1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดต่อ
ระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกทีม่ ีผลต่อพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
ส 4.2 ม.4-6/2 วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญต่างๆ ที่สง่ ผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเข้ าสูโ่ ลกสมัยปั จจุบนั
ส 4.2 ม.4-6/3 วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศใน
ยุโรปไปยังทวีบอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย
ส 4.2 ม.4-6/4 วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21

1. อารยธรรมของโลกยุคโบราณ
และยุคกลาง
- ความหมายและปั จจัยที่มีผลต่อ
การเกิดอารยธรรม
- อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
- อารยธรรมอียิปต์
- อารยธรรมกรีก
- อารยธรรมโรมัน
2.การเปลี่ยนแปลงใน
ประวัติศาสตร์ สมัยใหม่ ของ
มนุษยชาติ
- เหตุการณ์สาคัญโลกตะวันตกที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
*การฟื น้ ฟูศิลปะวิทยาการ
*การสารวจทางทะเล
*การปฏิรูปศาสนา
*การปฏิวตั ิทางวิทยาศาสตร์ /
การปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม
*แนวคิดเสรีนิยม
*แนวคิดจักรวรรดินิยม/รัฐชาติ
*สงครามโลก 1-2
*สงครามเย็น /โลกาภิวตั น์

1.กระบวนการสร้ าง
ความคิดรวบยอด
2.กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
3.กระบวนการสร้ างความรู้
ความเข้ าใจ
4.กระบวนการสืบค้ น
5.กระบวนการคิดวิเคราะห์

ด้ านความรู้
วิธีการ
1. ทดสอบ
เครื่องมือวัด
1. แบบทดสอบ

2. การนาเสนอ
2. แบประเมินการ
นาเสนอผลงาด้ าน

ทักษะ
วิธีการ
1. ปฏิบตั ิ
2. แบบฝึ กหัด/ใบงาน
3. การคิดวิเคราะห์
เครื่องมือวัด
1. แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
2. แบบประเมินแบบฝึ กหัด / ใบงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
1. การสังเกต 2. การแสดงพฤติกรรม
เครื่องมือวัด
1. แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
-ประเมินผลการเรียนซัมเมอร์ 20 คะแนน
-ประเมินผลระหว่างเรียน 30 คะแนน
-ประเมินผลกลางภาคเรียน 20 คะแนน
-ประเมินผลคุณลักษณะ 10คะแนน
-ประเมินผลปลายภาคเรียน 20 คะแนน

-แบบเรียนประวัติศาสตร์ สากล
-แหล่งการเรียนรู้นอกห้ องเรียน เช่น เว็บ
ไซด์ สารคดีตา่ งๆ
ฯลฯ

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ส30110

ตัวชีว้ ัด

รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4

ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5/1
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
ครูผ้ สู อน ม.พรเทพ ตัง้ มกรา
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + SUM) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
สาระการเรียนรู้/
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
หนังสืออ้ างอิง/
เนือ้ หาสาระ
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
ส 4.2 ม.4-6/1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดต่อ
ระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกทีม่ ีผลต่อพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
ส 4.2 ม.4-6/2 วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญต่างๆ ที่สง่ ผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเข้ าสูโ่ ลกสมัยปั จจุบนั
ส 4.2 ม.4-6/3 วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศใน
ยุโรปไปยังทวีบอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย
ส 4.2 ม.4-6/4 วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21

1.อารยธรรมซีกโลกตะวันออกที่
มีผลต่ อพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
- การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ อารยธรรมตะวันออก:
- ความรู้พื ้นฐานเพื่อการศึกษา
อารยธรรมอินเดีย/สมัยจารีต
- ความรู้พื ้นฐานเพื่อการศึกษา
อารยธรรมจีน/สมัยจารีต
-ความรู้พื ้นฐานเพื่อการศึกษาอารย
ธรรมญี่ปน/สมั
ุ่
ยจารีต
2.การติดต่ อระหว่ างโลกตะวันตก
และโลกตะวันออกและอิทธิพลที่
มีต่อกัน
1) อารยธรรมอินเดีย : อินเดียกับ
อิทธิพลตะวันตก / อินเดีย2) อารย
ธรรมจีน : จีนกับอิทธิพลตะวันตก /
จีนหลัง W.W.2 / จีนกับโลกปั จจุบนั
ลัง W.W.2/ อินเดียกับโลกปั จจุบนั
3) อารยธรรมญี่ปุ่น : ญี่ปนกั
ุ่ บ
อิทธิพลตะวันตก / ญี่ปนหลั
ุ่ ง
W.W.2/ ญี่ปนกั
ุ่ บโลกปั จจุบนั

1.กระบวนการสร้ างความคิด
รวบยอด
2.กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
3.กระบวนการสร้ างความรู้
ความเข้ าใจ
4.กระบวนการสืบค้ น
5.กระบวนการคิดวิเคราะห์

ด้ านความรู้
วิธีการ
1.ทดสอบ
2.การนาเสนอ
เครื่องมือวัด
1.แบบทดสอบ 2.แบประเมินการ
นาเสนอผลงาน
ด้ านทักษะ
วิธีการ
1.ปฏิบตั ิ
2.แบบฝึ กหัด/ใบงาน
3.การคิดวิเคราะห์
เครื่องมือวัด
1.แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
2.แบบประเมินแบบฝึ กหัด / ใบงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
1.การสังเกต
2.การแสดงพฤติกรรม
เครื่องมือวัด
1.แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
-ประเมินผลระหว่างเรียน 50 คะแนน
-ประเมินผลกลางภาคเรียน 20 คะแนน
-ประเมินผลคุณลักษณะ 10 คะแนน
-ประเมินผลปลายภาคเรียน 20 คะแนน

-แบบเรียนประวัติศาสตร์ สากล
-แหล่งการเรียนรู้นอกห้ องเรียน เช่น เว็บ
ไซด์ สารคดีตา่ งๆ
ฯลฯ

รหัสวิชา พ30103

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษาพืน้ ฐาน 3 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ภาคเรี ยนที่ 1
ครู ผ้ ูสอน มาสเตอร์ ภูริพันธ์ โชติหริ ั ญธนนนท์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20

ตัวชีว้ ัด
1. อธิบายกระบวนการสร้ างเสริ มและดารงประสิทธิภาพการทางานของระบบ
อวัยวะต่างๆ
2. วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริ ญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว
3. เลือกใช้ ทกั ษะที่เหมาะสมในการป้องกันลดความขัดแย้ งและการแก้ ปัญหาเรื่ อง
เพศและครอบครัว
4. ปฏิบตั ติ นตามสิทธิของผู้บริ โภค
5. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรู ปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

สอบประเมินผลระหว่ างภาคเรี ยน -การทางาน
ของระบบต่างๆใน
ร่ างกาย
-การสร้ างเสริ มสุขภาพของบุคคล
ในครอบครัว
-พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ นที่เหมาะสมกับสังคม
และวัฒนธรรม
-การออกกาลังกายและทดสอบ
6. ใช้ ความสามารถของตน เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คานึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและ สมรรถภาพทางกาย
- ทักษะการเล่นวอลเลย์บอล
สังคม
- การเล่นวอลเลย์บอลเป็ นทีม
7. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคลหรื อทีมอย่างน้ อย 1 ชนิด
สอบปลายภาคเรี ยน
8. แสดงการเคลื่อนไหวได้ อย่างสร้ างสรรค์
-การทางานของระบบต่างๆ ใน ร่ างกาย
9. เข้ าร่ วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรี ยน และนาหลักการแนวคิดไปปรับปรุ ง
-การสร้ างเสริ มสุขภาพของบุคคลในครอบครัว
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม
-พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ นที่เหมาะสมกับสังคม
10. ออกกาลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสม่าเสมอ และใช้
และวัฒนธรรม
ความสามารถของตนเอง เพิ่มศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตน คานึงผลที่เกิด -การดูแลตนเองและการสร้ างเสริ มสุขภาพเพื่อ
ต่อสังคม
ป้องกันโรค
11. อธิบายและปฏิบตั เิ กี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีในระหว่างการเล่น การแข่งขัน -การบริ โภคผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
กีฬากับผู้อื่น และนาไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิ และใช้ ในชีวิตประจาวันอย่างต่อเนื่อง -ทักษะการเล่นและการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
-สิทธิ กฎ กติกา และการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
12. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬาด้ วยความมี
- มารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬา
น ้าใจนักกีฬา และนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันอย่างต่อเนื่อง
ด้ วยความมีน ้าใจนักกีฬา
13. ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและความงาม
- เล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและ
ของการกีฬา
ความงามของการกีฬา

ปี การศึกษา 2561

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1.กระบวนการสร้ างความรู้
ความเข้ าใจ
2.กระบวนการสร้ างทักษะ
การปฏิบตั ิ
3.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 - 4
(40คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 5 - 7
(20คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 8 - 13
(20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยน ด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1 - 4
5 - 13 (20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือเรี ยนสุขศึกษา สาระการ
เรี ยนรู้ สขุ ศึกษาและพลศึกษา ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
2. หนังสือแบบฝึ กชุดปฏิบตั จิ ริ ง
สุขศึกษา ม.5 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษาพรสุข หุน่ นิ
รันดร์ ประภาเพ็ญ สุวรรณ สุรีย์พนั ธ์ วง
พงศธร อนันต์ มาลารัตน์
3.www.google.co.th เรื่ องเกี่ยวกับสุข
ศึกษา
4. หนังสือเรี ยนพลานามัย วิชา
วอลเลย์บอล ของรองศาสตราจารย์
ชัชชัย โกมารทัต รองศาสตราจารย์
ดร.ประพัฒน์ ลักษณพิสทุ ธิ์
5. www.google.co.th เรื่ องเกี่ยวกับ
กีฬาวอลเลย์บอล

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ....ศ30103...... รายวิชา .......ศิลปะพืน้ ฐาน 3....... ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ..ม5/1-5/10 EP 5/1-5/3.. ภาคเรี ยนที่ .....1... ปี การศึกษา …2561….
ครู ผ้ ูสอน ....ม.ประดิษฐ์ ใจกันธิยะ.., มิสศศิธร นวลจันทร์ .. ม.ณัฐกานต์ สุดเสนาะ..., ม.วิริยะ เกตุแก้ ว
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน ......60........ : .....40.........
ตัวชีว้ ัด
1. สร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้ วยเทคโนโลยีตา่ งๆ
โดยเน้ นหลักการออกแบบและการจัด
องค์ประกอบศิลป์ (ศ1.1 ม.4-6/5)
2. ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้ เหมาะกับโอกาส
และสถานที่ (ศ 1.1 ม.4-6/6)
3. วาดภาพระบายสีเป็ นภาพล้ อเลียน หรื อ ภาพ
การ์ ตนู เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
สังคมในปั จจุบนั (ศ1.1 ม.4-6/11)
4. มีทกั ษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ(ศ
3.1 ม.4-6/1)
5. สร้ างสรรค์ละครสันในรู
้ ปแบบที่ชื่นชอบ (ศ
3.1 ม.4-6/2)
6. ใช้ ความคิดริ เริ่ มในการแสดงนาฏศิลป์เป็ นคู่
และหมู่ (ศ3.1 ม.4-6/3)
7. บรรยาย และวิเคราะห์ อิทธิพลของเครื่ อง
แต่งกาย แสง สี เสียง ฉากอุปกรณ์ และสถานที่ที่
มีผลต่อการแสดง (ศ3.1 ม.4-6/6)

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

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

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
เครื่ องมือวัด
1) แบบสังเกตพฤติกรรม

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

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
www.wikipedia.org
www.google.com
http://www.oknation.net/blog/krisakorn/2007/05/1

7/entry-1
นาฏศิลป์ไทยศึกษา

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา OT30102 รายวิชา การเขียนโปรแกรม ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
ครู ผ้ ูสอน มิสเสาวภา กลิ่นสูงเนิน, มิสจิรัฐติ กิจสมุทร์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด (มาตรฐาน ง 3.1)

สาระการเรี ยนรู้ /เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

1. อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
2. แก้ ปัญหาด้ วยกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เขียนโปรแกรมภาษา
4. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
5. ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการประมวลข้ อมูลให้
เป็ นการตัดสินใจ
6. ใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้ างชิ ้นงานหรื อ
โครงงานอย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ
7. บอกข้ อควรปฏิบตั สิ าหรับผู้ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 1
1. ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
ด้ วยภาษา PHP
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 2
2. โครงสร้ างการเขียนโปรแกรมด้ วยภาษา
PHP
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 3
3. ชนิดของข้ อมูล (Data Types)
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 4
4. การรับค่าตัวแปร และการสร้ างฟอร์ ม เพื่อ
ติดต่อกับฐานข้ อมูล (phpMyAdmin)
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 5
5. คาสัง่ เงื่อนไข (if, if else, if else if, and
switch statement) และคาสัง่ วนลูป (For,
While and Do while statement)
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 6
6. ชิ ้นงานการเขียนโปรแกรม
(Mini Project)

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

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง / website ที่
ศึกษาเพิ่มเติม

ด้ านความรู้
- http://m5programming.blogsp
วิธีการ
เครื่องมือวัด
ot.com/
1) อธิบาย
1) ถาม-ตอบ
- http://www.w3schools.com/ph
ด้ านทักษะ
เครื่องมือวัด
p/
1) การปฏิบตั งิ าน 2) ใบความรู้ -ชิ ้นงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ สังเกต - ติดตาม
เครื่องมือวัด ใบงานการปฏิบตั งิ าน
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัด ที่ 1-3 เก็บ
คะแนนจากชิ ้นงานตามใบงาน (40 คะแนน) 1)
ชิ ้นงาน/ใบงาน 30 คะแนน
2) STEM 10 คะแนน
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดที่ 1,2,3,7=
แบบทดสอบปรนัย (20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัด ที่ 3,4,5,6 =
สอบปฏิบตั ิ (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะ (20 คะแนน)
- มีวนิ ยั
5 คะแนน
- ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
5 คะแนน
- ใฝ่ เรี ยนรู้
5 คะแนน
- มุ่งมัน่ ในการทางาน
5 คะแนน

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ง30105
รายวิชา การงานอาชีพพืน้ ฐาน 2
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปี การศึกษา 2561
ครูผ้ ูสอน ม.พชร จันทร์ ศิริ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
สอบประมวลความรู้ ระหว่ างภาคและปลาย สอบประมวลความรู้ระหว่ างภาค
ภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดาเนินการทางธุรกิจ
1 .อธิบายการทางานเพื่อการดารงชีวิต
Business Management Program 1
2.สร้ างผลงานอย่างมีความคิดสร้ างสรรค์และมี 1.1 ทักษะการดาเนินธุรกิจ
ทักษะการทางานร่วมกัน
1.2 บทบาทความเป็ นผู้นาและวิสยั ทัศน์และพันธ
3. มีทกั ษะการจัดการในการทางาน
กิจ
4. มีทกั ษะกระบวนการแก้ ปัญหาในการทางาน 1.3 การระดมหุ้นและการตังชื
้ ่อบริษัทการเลือก
5. มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการ
เจ้ าหน้ าที่บริหาร
ดารงชีวิต
1.4 การเขียนแผนระดมทุนเพื่อจัดตังบริ
้ ษัท
6. มีคณ
ุ ธรรมลักษณะนิสยั ในการทางาน
1.5 การสารวจการตลาด
7. ใช้ พลังงานทรัพยากรในการทางานอย่าง
1.6 การตัดสินใจผลิตสินค้ า
คุ้มค่าและยัง่ ยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
1.7 กลยุทธ์ทางการขายและการทาโฆษณา
8.อธิบายแนวทางสูอ่ าชีพที่สนใจ
1.8 การออกแบบตราสัญลักษณ์บริษัทและการ
9. เลือกและใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
อาชีพ
1.9 การทา VDO Presentation
10. มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ
1.10 การจัดทารายงานประจาปี
สอบประมวลความรู้ปลายภาค
11. มีคณ
ุ ลักษณะที่ดีตอ่ อาชีพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนแผนธุรกิจBฺ usiness
Management Program 3
3.1 ฝ่ ายผลิต
- กาหนดขันตอนในการผลิ
้
ตสินค้ า
- ออกแบบและตัดสินใจเลือกสินค้ า
- เลือกโรงงานผลิตสินค้ า
- การรวจสอบคุณภาพสินค้ า
ตัวชีว้ ัด

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

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การสังเกต
1) แบบสังเกต
2.) การทดสอบ 2) แบบประเมินใบงาน
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ผลงาน
2)แบบประเมินผลงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การสังเกต
1) แบบประเมินการสังเกต
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัด/ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังข้ อที่ 1-11 (60 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัด/ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังข้ อที่ 2,6,7,11 (20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัด/ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังข้ อที่ 1-11 (20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. คูม่ ือครู การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ม.6 (อจท)
2. หนังสือเรียน รายวิชาพื ้นฐาน การ
งานอาชีพและเทคโลยี ชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 6 (พว.)
3. คูม่ ือครูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
4-6(พว)
4. หนังสือเรียน รายวิชาพื ้นฐาน การ
งานอาชีพและเทคโลยี ชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 4-6 (แม็ค)เล่มที่ 1
5. หนังสือเรียน รายวิชาพื ้นฐาน การ
อาชีพ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
(วพ)
6. หนังสือเรียน รายวิชาพื ้นฐาน
งานธุรกิจ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
แต่งโดย พัชรี สว่างทรัพย์และคณะ
- www. Yahoo.com
- www. google.com

ตัวชีว้ ัด

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
3.2 ฝ่ ายการตลาด
- ออกแบบใบประเมิน/แบบสอบถาม
- ทาการสารวจกลุม่ เป้าหมายที่ต้องการสินค้ า
- วิเคราะห์การตลาด
3.3 ฝ่ ายการเงิน
- ทาบัญชี ตรวจสอบงบดุล
3.4 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
- ขายหุ้นและดูแลเรื่ องเงินเดือน
- ตัง้ กฎข้ อบังคับของบริษัท
3.5 ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
- จัดทาป้ายโฆษณา /Website / FB / IG
เพื่อสนับสนุนการขายและภาพลักษณ์ของ
บริษัท
- หาช่องทางในการจัดจาหน่ายสินค้ า
4. การเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่อาชีพ
Business Management Program 4
4.1 การต่อยอดธุรกิจ
4.2 การสรุปงานของแต่ละฝ่ าย
4.3 การจัดทารายงานประจาปี
4.4 นาเสนอจบรายการ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา…ง30202… รายวิชา…สื่อประสมสร้ างสรรค์ … ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ …5.… ภาคเรี ยนที่…1… ปี การศึกษา…….2561…..…..
ครู ผ้ ูสอน......มิสศิริพร.......อ่ อนกล่ า......
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .....80 : 20....
ผลการเรี ยนรู้
สาระ/เนือ้ หา
วิธีการสอน
วิธีวัดและประเมิน/เกณฑ์ การตัดสิน
แหล่ งการเรี ยนรู้
1. สามารถอธิบายความหมายของ องค์ประกอบ
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับสื่อประสมได้
2. สามารถสร้ างภาพและนาภาพนิ่งมาประยุกต์ใช้ ใน
งานสื่อประสมได้
3. สามารถสร้ างภาพเคลื่อนไหวและนา
ภาพเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้ ในงานสื่อประสมได้
4. สามารถบันทึก ตัดต่อ เสียงและนาเสียงมา
ประยุกต์ใช้ ในงานสื่อประสมได้
5. สามารถประยุกต์ใช้ โปรแกรมในการสร้ างโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ได้

หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 1
ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับสื่อประสม
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 2
โปรแกรมสื่อประสม
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 3
มัลติมีเดีย
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 4
โครงงานสื่อประสม

- การบรรยาย
- การสาธิต
- การใช้ คาถาม
- การสืบสอบ
- การอภิปรายกลุ่ม
- โครงงาน

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ตรวจแบบฝึ กหัด 1) แบบฝึ กหัด
2) แบบทดสอบ 2) แบบทดสอบวัดความรู้
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การปฏิบตั งิ าน 1) แบบประเมินผลงาน
2) โครงงาน
2) แบบประเมินโครงงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
สังเกตและติดตาม
เครื่องมือวัด แบบประเมินพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วย
ผลการเรี ยนรู้ ท.ี่ .1-5.. (…..40 .... คะแนน )
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วย
ผลการเรี ยนรู้ ท.ี่ .1-3 … (…..20 .... คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะ
มีวนิ ยั , ใฝ่ เรี ยนรู้ ,มุ่งมัน่ ในการทางาน (20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยน ด้ วยผลการเรี ยนรู้ ที่ 4-6
(20. คะแนน )

 http://www.indesignthai.c
om
 http://infographic.in.th/
 http://accom.assumption.
ac.th/ackm(intranet)
 ใบความรู้ วชิ าสื่อประสม
สร้ างสรรค์

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา อ30103 รายวิชา ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ......5/1-5/10...... ภาคเรียนที่ ......1...... ปี การศึกษา ……2561……
ครูผ้ สู อน มิสลภัสนันท์ จันทน์ โรจน์ , มิสธันย์ ชนก วิจิตรประชา, ม. ชาติพัฒน์ ทองเจริญกิจ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum): คะแนนปลายภาคเรียน .......80........ : ......20........
ตัวชีว้ ัด
สอบประมวลความรู้ ระหว่ างภาค
ตัวชี ้วัดที่ 6 เลือกและใช้ คาขอร้ อง ให้ คาแนะนา คาชี ้แจง คาอธิบาย อย่าง
คล่องแคล่ว
ตัวชี ้วัดที่ 7 พูดและเขียนแสดงความต้ องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์จาลองหรื อสถานการณ์จริ งอย่างเหมาะสม
ตัวชี ้วัดที่ 8 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรี ยบเทียบ
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน
อย่างเหมาะสม
ตัวชี ้วัดที่ 9 พูดและเขียนบรรยายความรู้ สกึ และแสดงความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับ เรื่ องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล
ตัวชี ้วัดที่ 10 พูดและเขียนนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เรื่ องและประเด็นต่างๆตามความสนใจของสังคม
ตัวชี ้วัดที่ 11 พูดและเขียนสรุ ปใจความสาคัญ/แก่นสาระที่ได้ จากการวิเคราะห์
เรื่ อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความสนใจ
ตัวชี ้วัดที่ 12 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์
และเหตุการณ์ ทังในท้
้ องถิ่น สังคม และโลก พร้ อมทังให้
้ เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ
ตัวชี ้วัดที่ 19 ใช้ ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริ ง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ ้นใน
ห้ องเรี ยน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
สอบประมวลความรู้
ระหว่ างภาค
Unit 1: Caught on Camera
Unit 2: Looking Back
Unit 4: Body and Mind
สอบประมวลความรู้ ปลาย
ภาค
Unit 7: Real Relationships
Unit 8: Globetrotters
Unit 9: Money, Money,
Money!

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

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

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) การทารายงาน
2) รายงาน
3) ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจาก
3) รายงาน
Website และแหล่งเรี ยนรู้ ตา่ งๆ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การอ่านบทอ่าน
1) แบบประเมินการอ่าน
2) ถาม – ตอบ
2) ชุดคาถาม
3) ฝึ กเขียนตามโครงสร้ าง
3) แบบประเมินการเขียน
4) การแสดงบทบาทสมมติ
4) แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การสังเกต
1) แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม
2) การสอบถาม
2) แบบประเมินการสอบถาม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1 – 21 (48 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 6-12,
19 (20คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1 – 21 (12 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 3-5,
13-14, 16-20 (20คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1.หนังสือ Solutions
Intermediate Student’s Book
2.Website
 http://www.ucl.ac.uk/
internet-grammar/verbs/ex3.htm
 http://www.englisch-hilfen.de/en
/exercises_list/zeitformen.htm
 http://theenglishcafe.
blogspot.com/2009/11/
exercise-mixed-tenses.html
 http://www.learn-englishtoday.com/lessons/
lessons_list.html
 http://www2.lks.ac.th/moodle
/mod/resource/view.php?id=3942
3.วิดทิ ศั น์
4.ซีดี
5.ใบความรู้ / ใบงาน

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา อ30103 รายวิชา ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ......5/1-5/10...... ภาคเรียนที่ ......1...... ปี การศึกษา ……2561……
ครูผ้ สู อน มิสลภัสนันท์ จันทน์ โรจน์ , มิสธันย์ ชนก วิจิตรประชา, ม. ชาติพัฒน์ ทองเจริญกิจ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum): คะแนนปลายภาคเรียน .......80........ : ......20........
ตัวชีว้ ัด

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

สอบประมวลความรู้ ปลายภาค
ตัวชี ้วัดที่ 3 อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์กบั สื่อที่ไม่ใช่ความ
เรี ยงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทังระบุ
้ และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยง รูปแบบต่างๆ
ให้ สมั พันธ์กบั ประโยค และข้ อความที่ฟังหรื ออ่าน
ตัวชี ้วัดที่ 4 จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟั งและอ่านเรื่ องที่เป็ นสารคดีและบันเทิงคดี พร้ อมทังให้
้ เหตุผล
และยกตัวอย่างประกอบ
ตัวชี ้วัดที่ 5 สนทนาและเขียนโต้ ตอบข้ อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องต่าง ๆ ใกล้
ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ขา่ ว / เหตุการณ์ ประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจของ
สังคม และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
ตัวชี ้วัดที่ 13 เลือกใช้ ภาษา น ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และ
สถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา

ตัวชี ้วัดที่ 14 อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ และที่มาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้ าของภาษา
ตัวชี ้วัดที่ 16 อธิบาย/เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ างประโยค
ข้ อความ สานวน คาพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย

ตัวชี ้วัดที่ 17 วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
วิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับของไทยและ
นาไปใช้ อย่างมีเหตุผล
ตัวชี ้วัดที่ 18 ค้ นคว้ า รวบรวม
และสรุปข้ อมูล/ ข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ สาระ
การเรี ยนรู้อื่นจากแหล่งเรี ยนรู้และนาเสนอด้ วยการพูด/การเขียน
ตัวชี ้วัดที่ 19 ใช้ ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริ ง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ ้นใน
ห้ องเรี ยน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ตัวชี ้วัดที่ 20 ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์ และ
สรุปความรู้/ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ

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

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา อ30203, อ30209 รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่ าน เขียน 3 ภาษาอังกฤษเพื่อผลสัมฤทธิ์ฯ 3 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5/1-5, 5/6-5/10 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
ครู ผ้ ูสอน มิสเอกอนงค์ ชเลจร, มิสธันย์ ชนก วิจิตรประชา, ม. ชาติพัฒน์ ทองเจริญกิจ, Mr.Eric/Mr.Peter
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum): คะแนนปลายภาคเรี ยน .......80........ : ......20........
สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

ผลการเรียนรู้
สอบประมวลความรู้ ระหว่ างภาค
ผลการเรี ยนรู้ที่ 3 อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์กบั สื่อที่
ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทังระบุ
้ และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรี ยง รู ปแบบต่างๆ ให้ สมั พันธ์กบั ประโยค และข้ อความที่ฟังหรื ออ่าน
ผลการเรี ยนรู้ที่ 4 จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความสรุ ปความ ตีความ และ
แสดงความคิดเห็นจากการฟั งและอ่านเรื่ องที่เป็ นสารคดีและบันเทิงคดี
พร้ อมทังให้
้ เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
ผลการเรี ยนรู้ที่ 5 สนทนาและเขียนโต้ ตอบข้ อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ อง
ต่าง ๆ ใกล้ ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ขา่ ว/ เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่
ในความสนใจของสังคม และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
ผลการเรี ยนรู้ที่ 8 ค้ นคว้ า รวบรวม
และสรุ ปข้ อมูล/ ข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องกับ
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ อื่นจากแหล่งเรี ยนรู้ และ นาเสนอด้ วยการพูด/การเขียน
ผลการเรี ยนรู้ที่ 9 ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม
วิเคราะห์ และสรุ ปความรู้/ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและ แหล่งการเรี ยนรู้ ตา่ งๆ
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

สอบประมวลความรู้ ระหว่ างภาค
1. Reading passages
2.

Word Formation

3.
4.
5.
6.

Vocabulary
Grammar
Prefix & Suffix
Conversations

7.
Error Identification
สอบประมวลความรู้ ปลายภาค
1. Reading passages
2.

Phrasal verbs / Idioms

3.
4.
5.
6.

Vocabulary
Grammar
Conversations
Error Identification

7.

Writing

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

-5E Learning
Cycle Model
- Explicit
Teaching
Model
- PPP
- CIRC
- InquiryBased
Approach
- Cooperative
Learning
- SIOP
- STAD
- CALLA
- KWL-Plus
- Mind
Mapping

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) การทารายงาน
2) รายงาน
3) ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจาก
3) รายงาน
Website และแหล่งเรี ยนรู้ ตา่ งๆ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การอ่านบทอ่าน
1) แบบประเมินการอ่าน
2) ถาม – ตอบ
2) ชุดคาถาม
3) ฝึ กเขียนตามโครงสร้ าง
3) แบบประเมินการเขียน
4) การแสดงบทบาทสมมติ
4) แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การสังเกต
1) แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
2) การสอบถาม
2) แบบประเมินการสอบถาม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 1 – 9 (45 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 3-5, 8-9
(20คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 1 – 9 (15 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 1-2, 6-7
(20คะแนน)

- CIPPA

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
1. หนังสือ Skills for Success
2. หนังสือ My World
3. Websites
4. ใบความรู้ / ใบงาน
5. วิดิทศั น์
6. PowerPoint Presentation
7. Kahoot / Socrative / Google
Form

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา อ30203, อ30209 รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่ าน เขียน 3 ภาษาอังกฤษเพื่อผลสัมฤทธิ์ฯ 3 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5/1-5, 5/6-5/10 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
ครู ผ้ ูสอน มิสเอกอนงค์ ชเลจร, มิสธันย์ ชนก วิจิตรประชา, ม. ชาติพัฒน์ ทองเจริญกิจ, Mr.Eric/Mr.Peter
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum): คะแนนปลายภาคเรี ยน .......80........ : ......20........
สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

ผลการเรียนรู้
สอบประมวลความรู้ ปลายภาค
ผลการเรี ยนรู้ที่ 1 อ่านออกเสียงข้ อความข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อย
กรอง และบทละครสัน้ (skit) ถูกต้ องตาม
หลักการอ่าน
ผลการเรี ยนรู้ที่ 2 อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์กบั สื่อที่
ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทัง้ ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรี ยง รู ปแบบต่างๆ ให้ สมั พันธ์กบั ประโยค และข้ อความที่ฟังหรื ออ่าน
ผลการเรี ยนรู้ที่ 6 อธิบาย/เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ าง
ประโยค ข้ อความ สานวน คาพังเพย สุภาษิ ตและบทกลอนของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
ผลการเรี ยนรู้ที่ 7 วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของ
เจ้ าของภาษากับของไทยและนาไปใช้ อย่างมีเหตุผล

สอบประมวลความรู้ ระหว่ างภาค
1. Reading passages
2.

Word Formation

3.
4.
5.
6.

Vocabulary
Grammar
Prefix & Suffix
Conversations

7.
Error Identification
สอบประมวลความรู้ ปลายภาค
1. Reading passages
2.

Phrasal verbs / Idioms

3.
4.
5.
6.

Vocabulary
Grammar
Conversations
Error Identification

7.

Writing

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

-5E Learning
Cycle Model
- Explicit
Teaching
Model
- PPP
- CIRC
- InquiryBased
Approach
- Cooperative
Learning
- SIOP
- STAD
- CALLA
- KWL-Plus
- Mind
Mapping

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) การทารายงาน
2) รายงาน
3) ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจาก
3) รายงาน
Website และแหล่งเรี ยนรู้ ตา่ งๆ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การอ่านบทอ่าน
1) แบบประเมินการอ่าน
2) ถาม – ตอบ
2) ชุดคาถาม
3) ฝึ กเขียนตามโครงสร้ าง
3) แบบประเมินการเขียน
4) การแสดงบทบาทสมมติ
4) แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การสังเกต
1) แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
2) การสอบถาม
2) แบบประเมินการสอบถาม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วย ผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 1 – 9 (45 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 3-5, 8-9
(20คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 1 – 9 (15 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 1-2, 6-7
(20คะแนน)

- CIPPA

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
1. หนังสือ Skills for Success
2. หนังสือ My World
3. Websites
4. ใบความรู้ / ใบงาน
5. วิดิทศั น์
6. PowerPoint Presentation
7. Kahoot / Socrative / Google
Form

