โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ท๒๑๑๐๑
รายวิชาภาษาไทยพืน้ ฐาน ๑
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑
ครูผ้ สู อน
มิสศิริวรรณ บารุ งธรรม , มิสฐิติพร ธิราเพ็ชร, มิสธนินท์ ธร คาทองสุข
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน ๘๐ : ๒๐
ตัวชีว้ ดั
๑. อ่านออกเสียงบทร้ อยแก้ ว ร้ อยกรองได้ ถกู ต้ อง และ
เหมาะสมกับเรื่ องที่อ่าน
๒. จับใจความสาคัญจากเรื่ องที่อ่าน.
๓. ระบุเหตุและผลข้ อเท็จจริ งกับข้ อคิดเห็นจากเรื่ องที่อ่าน.
๔. ระบุและอธิบายคาเปรี ยบเทียบ และคาที่มีหลาย
ความหมายในบริ บทต่าง ๆ จากการอ่าน
๕. วิเคราะห์คณ
ุ ค่าที่ได้ รับจากการอ่าน งานเขียนอย่าง
หลากหลายเพื่อนาไปใช้ แก้ ปัญหาในชีวติ
๖. มีมารยาทในการอ่าน
๗. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
๘. เขียนสื่อสารโดยใช้ ถ้อยคาถูกต้ องชัดเจนเหมาะสม
และสละสลวย
๙. เขียนเรี ยงความ
๑๐. เขียนย่อความจากเรื่ องที่อ่าน
๑๑. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่ อที่ได้ รับ
๑๒. มีมารยาทในการเขียน
๑๓. พูดสรุ ปใจความสาคัญของเรื่ องที่ฟังและดู
๑๔. เล่าเรื่ องย่อจากฟั งและดู
๑๕. พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้ างสรรค์เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่ฟังและดู

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
๑. สอบประมวลความรู้ ครัง้ ที่ ๑
วรรณคดีและวรรณกรรม
- สมบัตวิ รรณคดีของไทย
- นิราศภูเขาทอง
หลักการใช้ ภาษา
- เสียงในภาษา
- การสร้ างคา (มูล ประสม ซ้ อน ซ ้า)
๒. สอบปลายภาคเรี ยนที่ ๑
วรรณคดีและวรรณกรรม
- โคลงโลกนิติ
- สุภาษิตพระร่ วง
หลักการใช้ ภาษา
- สานวน ภาษิต คาพังเพย
- คาพ้ อง
๓. สอบเก็บคะแนนระหว่างภาค
การอ่าน การเขียน การฟั ง การพูด
การดู หลักการใช้ ภาษา
วรรณกรรม ฟ. ฮีแลร์
สารานุกรมเล่มที่ ๔
๔. จิตพิสยั
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู้
มุ่งมัน่ ในการทางาน
สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ

ภาคเรียนที่ ๑

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- กระบวนการอ่าน
- กระบวนการปฏิบตั ิ
- กระบวนการสร้ าง
ความตระหนัก
- กระบวนการเรี ยนทาง
ภาษา
- กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
- กระบวนการกลุ่ม

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
๑) ทดสอบความรู้ ๑) แบบทดสอบ
๒) แบบฝึ กหัด
๒) แบบประเมิน
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
๑) การสังเกต
๑) แบบสังเกตพฤติกรรม
( ฟั ง,พูด,อ่าน,เขียน ) รายบุคคล
๒) วิเคราะห์
๒) แบบทดสอบ
๓) กระบวนการกลุม่ ๓) แบบประเมิน
๔) ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
- ซื่อสัตย์สจุ ริต
๑) แบบสังเกต
- มีวินยั
พฤติกรรมรายบุคคล
- ใฝ่ เรียนรู้
๒ ) แบบทดสอบ
- อยูอ่ ย่างพอเพียง ๓) แบบประเมิน
- รักความเป็ นไทย
- รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- มีจิตสาธารณะ
- มุง่ มัน่ ในการทางาน
- มีความเป็ นสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ

- CIPPAMODEL
-

วิเคราะห์
อ่าน
สรุ ป
พูด

ปี การศึกษา ๒๕๖๑

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
๑. วรรณคดีวจิ กั ษ์
๒. หนังสืออ่านนอกเวลา
สารานุกรม เล่มที่ ๔
๓. อุปกรณ์ IPAD
WWW. Sanook. com
WWW. Google. com
WWW. Thaigood.com

www. kroobannok.com

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ท๒๑๑๐๑
รายวิชาภาษาไทยพืน้ ฐาน ๑
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑
ครูผ้ สู อน
มิสศิริวรรณ บารุ งธรรม , มิสฐิติพร ธิราเพ็ชร, มิสธนินท์ ธร คาทองสุข
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน ๘๐ : ๒๐

ตัวชีว้ ัด
๑๖. ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื ้อหาโน้ มน้ าวใจ
๑๗. อธิบายลักษณะของเสียงในภาษา
๑๘. สร้ างคาในภาษาไทย
๑๙. จาแนกและใช้ สานวนที่เป็ นคาพังเพยและสุภาษิต
๒๐. สรุ ปเนื ้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
๒๑. วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้ อมยกเหตุผลประกอบ
๒๒. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
๒๓. สรุ ปความรู้ และข้ อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ ในชีวติ ประจาวัน
๒๔. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้ อยกรองที่มีคณ
ุ ค่าตาม
ความสนใจ

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

ภาคเรียนที่ ๑

ปี การศึกษา ๒๕๖๑

วิธีการวัดและประเมินผล
สัดส่ วนคะแนน (๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัด
ข้ อที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,
๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๔
(๕๐ คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ว้ ดั
ข้ อที่ ๑๘,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓ (๒๐ คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะ / ข้ อที่ ๑ – ๙
(๑๐ คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัด
ข้ อที่ ๔,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓
(๒๐ คะแนน )

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1

รหัสวิชา
ค21101
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื ้ ฐาน 1
ครูผ้ ูสอน
ม.นิธิโรจน์ ธีรหิรัญพงษ์ , มิสชุลีภรณ์ ทัพพะกุล ณ อยุธยา
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด

สาระการเรียนรู้ /เนือ้ หาสาระ

สอบประมวลความรู้ครัง้ ที่ 1
1. เข้ าใจจานวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจานวน
1. ตกรรยะ
ตรรกยะ และใช้ สมบัตขิ องจานวนตรรกยะในการ
- ตัวประกอบของจานวนนับ
แก้ ปัญหาคณิตศาสตร์ และปั ญหาในชีวติ จริ ง
- จานวนเฉพาะของจานวนนับ
2. เข้ าใจและใช้ สมบัตขิ องเลขยกกาลังที่มีเลขชี ้กาลังเป็ น
- การแยกตัวประกอบของ
จานวนเต็มบวกในการแก้ ปัญหาในชีวติ จริ ง
จานวนนับ
3. ใช้ ความรู้ ทางเรขาคณิตและเครื่ องมือ เช่น วงเวียน
- การหา ห.ร.ม. ของจานวนนับ
และสันตรง รวมทังโปรแกรม
้
The Geometer’s
- การหา ค.ร.น. ของจานวนนับ
Sketchpad หรื อ โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่นๆ เพื่อ
สร้ างรู ปเรขาคณิต ตลอดจนนาความรู้ เกี่ยวกับการ
- จานวนเต็มบวก จานวนเต็มลบ
สร้ างนี ้ไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ ปัญหาในชีวติ จริ ง
และศูนย์
4. เข้ าใจและใช้ ความรู้ ทางเรขาคณิตในการวิเคราะห์หา
- การเปรี ยบเทียบจานวนเต็ม
ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิตสอง มิตแิ ละรู ป
- การบวกจานวนเต็ม
เรขาคณิตสามมิติ
- การลบจานวนเต็ม
5. เข้ าใจและใช้ ความรู้ ทางสถิตใิ นการนาเสนอข้ อมูลและ
- การคูณจานวนเต็ม
แปลความหมายข้ อมูล รวมทังน
้ าสถิตไิ ปใช้ ในชีวติ จริ ง
- การหารจานวนเต็ม
โดยใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม
- สมบัตขิ องจานวนเต็ม และการ
นาไปใช้

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการสอน

ปี การศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศกึ ษา
เพิ่มเติม

1. บรรยาย

ด้ านความรู้
วิธีการ

เครื่องมือวัด

การเรียน

2. ถามตอบ

1) ทดสอบ

1) แบบทดสอบ

2. ใบงาน

3. กระบวนการกลุม่

2) คาถาม

2) การตอบคาถาม

3. web side

4. นิรนัย

3) การร่วมกิจกรรม

3)การสังเกต

5. อุปนัย

ด้ านทักษะ
วิธีการ

วิธีการสอน

6. แบบร่วมมือ
7. แก้ ปัญหา
8. ศึกษาด้ วยตนเองฯลฯ
เทคนิคการสอน
1. KWDL
2. KWLH
3. PBL
4. การใช้ คาถามฯลฯ
หมายเหตุ
ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้สอนเน้ นการให้ ตวั อย่างและการใช้
คาถาม ร่วมกับการฝึ ก
ทักษะการคิดคานวณโดยการให้
ผู้เรียนฝึ กฝนเป็ นรายบุคคล
ศึกษาค้ นคว้ า หาความรู้เพิ่มเติม
จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก
ห้ องเรียนต่างๆ

1. เอกสารประกอบ

เครื่องมือวัด

1) ทา เอกสาร

1) แบบบันทึกการส่งงาน

ประกอบการเรียน

และการตรวจเอกสาร

2) การทาใบงาน

2) แบบประเมินใบงาน

3) ทาMapping

3) แบบประเมิน Mapping

4) ประอดออม

4) การสังเกต

อยูอ่ ย่างพอเพียง 5) สมุดฝากธนาคาร
(ในการวัดและการประเมินด้ านทักษะ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ เป็ นการวัดความสามารถของ
ผู้เรียนครอบคลุมประเด็นที่ต้องประเมิน ดังนี ้
การแก้ ปัญหา การสังเกต การให้ เหตุผล การสื่อสาร
การสื่อความหมาย และการนาเสนอ การเชื่อมโยง
ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ )

www.kanid.com
www.labschool.net
www.school.net.th
www.math.com
www.mathcenter.net
www.pratabong.com

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1

รหัสวิชา
ค21101
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื ้ ฐาน 1
ครูผ้ ูสอน
ม.นิธิโรจน์ ธีรหิรัญพงษ์ , มิสชุลีภรณ์ ทัพพะกุล ณ อยุธยา
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด

สาระการเรียนรู้ /เนือ้ หาสาระ
สอบปลายภาค
2. เลขยกกาลัง
- ความหมายของเลขยกกาลัง
- การเขียนแสดงจานวนที่มี ค่ามากๆ ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
- การเขียนแสดงจานวนที่มีคา่ น้ อยๆในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
- การคูณเลขยกกาลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี ้กาลังเป็ นจานวนเต็ม
- การหารเลขยกกาลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี ้กาลังเป็ นจานวนเต็ม
3. พืน้ ฐานทางเรขาคณิตและความสัมพันธ์ ระหว่ างรู ปเรขาคณิตสอง
มิติ-สามมิติ
- การสร้ างรูปเรขาคณิต โดยใช้ วงเวียน และสันตรง
- การสร้ างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย โดยใช้ การสร้ างพื ้นฐาน
- การสารวจสมบัติทางเรขาคณิต
- ภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เกิดจากการคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติ
- ภาพสองมิติที่ได้ จากการมองทางด้ านหน้ า (Front View) ด้ านข้ าง
(Side View) หรือด้ านบน (Top View) ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
- การวาดหรือประดิษฐ์ รูปเรขาคณิตที่ ประกอบขึ ้นจากลูกบาศก์
4. สถิติ
- ความหมายของข้ อมูล
- การนาเสนอข้ อมูลและแปลความหมายข้ อมูล
- การนาไปใช้

วิธีการสอน

ภาคเรียนที่ 1

ปี การศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ระเบียบวินยั
1) การสังเกต
2) ความรอบครอบ 2) การส่งงาน
3) ความรับผิดชอบ 3) แบบประเมิน
4) ความซื่อสัตย์
5) ความชื่อมัน่ ในตนเอง
6) ตระหนักในคุณค่าและ
มีเจตคติที่ดีตอ่ วิชา
คณิตศาสตร์
7). อยูอ่ ย่างพอเพียง
8). มีจิตสาธารณะ
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัด ข้ อที่ 1 (20 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัด ข้ อที่ 1 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัด ข้ อที่ 1 - 5 (10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัด ข้ อที่ 2 - 5 ( 20 คะแนน )

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศกึ ษา
เพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ค20201
รายวิชา คณิตศาสตร์สากล 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูผู้สอน
มิสศิริวรรณ อัมพรจรัสแสง , ม.นิธิโรจน์ ธีระหิรัญพงษ์ , มิสชุลีภรณ์ ทัพพะกุล ณ อยุธยา
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ) : คะแนนปลายภาคเรียน 80: 20
สาระการเรียนรู้/
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
เนื้อหาสาระ
1. Recognise positive integers, negative integers , natural สอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1
วิธีการสอน
1.Integers
numbers and whole numbers.
1. บรรยาย
-Integers
2. Find the absolute value of an integer.
2. ถามตอบ
Absolute
value
of
integer-Addition,
3. Carry out addition, subtraction,multiplication and
3. กระบวนการกลุ่ม
Subtraction,Multiplication
and
Di
division of integers.
4. นิรนัย
vision
of
integers.
4. Use commutative laws , associative laws and
5. อุปนัย
-Ordering
of
Operations
with
distributive laws to simplify arithmetic expressions.
6. แบบร่วมมือ
Integer
5. Follow correct order of operations for simplifying
7. แก้ปัญหา
arithmetic operations for simplifying arithmetic operations 2.Factors and Multiples
8. ศึกษาด้วยตนเองฯลฯ
involving brackets, exponents, multiplication, division,
เทคนิคการสอน
- H.C.F.
addition and subtraction.
1. KWDL
- L.C.M.
6. Solve application problems that involve integers.
2. KWLH
7. Find out the H.C.F of two or more number
3. PBL
สอบปลายภาค
8. Find out the L.C.M or two or more number
4. การใช้คาถามฯลฯ
3.Ratio ,Proportions and
9. Solve application problems involving H.C.F. and L.C.M. Perrcentage
หมายเหตุ
10.Increase and decrease a number in a given ratio. -Increase and decrease in Ratio
ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้
11. Expreass a given ratio in the simplest form.
ผู้สอนเน้นการให้ตัวอย่างและ
Proportions
12.Solve a proportional.
การใช้คาถาม ร่วมกับการ
-Solving a proportion
13.Identify direct and inverse proportions.
ฝึกทักษะการคิดคานวณ
-Percentages Fractions and
14.Solve application problems involving ratios and a
โดยการให้ผู้เรียนฝึกฝนเป็น
Decimals
proportions.
รายบุคคลรายกลุ่ม ประกอบ
-Problems on percentages .
กับการฝึกให้ผู้เรียนรู้จัก

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) คาถาม
2) การตอบคาถาม
3) การร่วมกิจกรรม 3)การสังเกต
ด้านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทา เอกสาร
1) แบบบันทึกการส่ง
งาน
ประกอบการเรียน และการตรวจเอกสาร
2) การทาใบงาน 2) แบบประเมินใบงาน
3) ทาMapping 3) แบบประเมิน Mapping
4) ประอดออม
4) การสังเกต
อยู่อย่างพอเพียง 5) สมุดฝากธนาคาร
(ในการวัดและการประเมินด้านทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นการวัด
ความสามารถของผู้เรียนครอบคลุมประเด็น
ที่ต้องประเมิน ดังนี้การแก้ปัญหาการสังเกต
การให้เหตุผล การสื่อสารการสื่อความหมาย
และการนาเสนอ การเชื่อมโยง ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ )

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. ใบงาน
3. web side
www.labschool.net
www.school.net.th
www.math.com
www.mathcenter.net
www.pratabong.com
www.thaigo.org

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ค20201
รายวิชา คณิตศาสตร์สากล 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูผู้สอน
มิสศิริวรรณ อัมพรจรัสแสง , ม.นิธิโรจน์ ธีระหิรัญพงษ์ , มิสชุลีภรณ์ ทัพพะกุล ณ อยุธยา
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ) : คะแนนปลายภาคเรียน 80: 20
ผลการเรียนรู้
15. Change percentages into decimals and the reverse
operation.
16. Change percentages into fractions and the reverse
operation.
17. Change percentages fractions and decimals into one
another .
18.Solve application problems involving percentages .
19.Calculate the powers of positive and negative integers.
20.Learn the laws that govern operations in numbers
expressed in exponential notation.
21.Find the reciprocal of a rational number.
Express numbers in scientific notation.

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
4.Exponents
-Powers of Integers Powers of
Fractional Number
-Laws of Exponents
-Scientific Notation

วิธีการสอน
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียนต่างๆ

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ระเบียบวินัย
1) การสังเกต
2) ความรอบครอบ 2) การส่งงาน
3) ความรับผิดชอบ 3) แบบประเมิน
4) ความซื่อสัตย์
5) ความชื่อมั่นในตนเอง
6) ตระหนักในคุณค่าและ มีเจตคติทดี่ ีต่อวิชา
คณิตศาสตร์
7. อยู่อย่างพอเพียง
8. มีจิตสาธารณะ
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยผลการเรียนรู้
ข้อที่ 1 – 4 และ 14-17 (40 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วย ผลการเรียนรู้
ข้อที่1 – 4 และ 14-17 ( 20คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้วยผลการเรียนรู้
ข้อที่ 1 - 17 (10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยผลการเรียน
ข้อที่ 5 - 17 ( 30คะแนน )

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1

รหัสวิชา
ค20213
รายวิชา คณิตศาสตร์ ขัน้ สูง 1
ครูผ้ ูสอน
มิสศิริวรรณ อัมพรจรัสแสง
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80: 20
ผลการเรียนรู้
บอกสัมประสิทธิ์ ตัวแปร และดีกรี ของเอกนามได้
บอกเอกนามที่เป็ น เอกนามคล้ ายได้
บวก ลบ คูณ และ หารเอกนามได้
บอกนิยามของพหุนามได้
เขียนพหุนามในรู ปผลสาเร็ จและบอกดีกรี ของพหุนามได้
หาผลบวกและลบ พหุนามได้
หาผลคูณและหาร พหุนามได้
หาผลหารของพหุนามโดยใช้ การหารสังเคราะห์ได้
นาความรู้ เกี่ยวกับ ทฤษฎีเศษเหลือช่วยตรวจสอบเศษ
จากการหารพหุนามได้
10. ตระหนักถึงความสมเหตุ สมผลของคาตอบที่ได้
11. แยกตัวประกอบโดยใช้ สมบัตกิ ารแจกแจงได้
12. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี สองตัวแปรเดียวที่อยู่ใน
รู ปกาลังสองสมบูรณ์ และผลต่างกาลังสอง
13. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี สองโดยวิธีทาเป็ น กาลัง
สองสมบูรณ์ได้
14. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี สงู กว่าสองที่มี
สัมประสิทธิ์เป็ นจานวนเต็มได้
15. แยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสมั ประสิทธิ์เป็ น จานวน
เต็มโดยใช้ ทฤษฎีบทเศษเหลือได้
16.หาผลคูณและผลหารของเศษส่วนพหุนามได้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
สอบประมวลความรู้ครัง้ ที่ 1
พหุนาม
1. เอกนาม
2. เอกนามคล้ าย
3. การบวกและการลบ เอกนาม
4. การคูณและการหาร เอกนาม
พหุนาม
5. การบวกและการลบ พหุนาม
6. การคูณพหุนาม
7. การหารพหุนาม
การแยกตัวประกอบพหุนาม
1. การแยกตัวประกอบพหุนามโดย
ใช้ สมบัตกิ ารแจกแจง
2. การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี
สองแบบสองวงเล็บ
3. การแยกตัวประกอบพหุนามรู ป
ผลต่างกาลังสอง
4. การแยกตัวประกอบพหุนามโดย
วิธีทาเป็ นกาลังสองสมบูรณ์
5. การแยกตัวประกอบพหุนามโดย
ใช้ ทฤษฎีเศษเหลือ

วิธีการสอน
วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. ถามตอบ
3. กระบวนการกลุ่ม
4. นิรนัย
5. อุปนัย
6. แบบร่ วมมือ
7. แก้ ปัญหา
8. ศึกษาด้ วยตนเองฯลฯ
เทคนิคการสอน
1. KWDL
2. KWLH
3. PBL
4. การใช้ คาถามฯลฯ

ภาคเรียนที่ 1

ปี การศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) คาถาม
2) การตอบคาถาม
3) การร่ วมกิจกรรม 3)การสังเกต
ด้ านทักษะ
วิธีการ
1) ทา เอกสาร
ประกอบการเรี ยน
2) การทาใบงาน
3) ทาMapping

เครื่องมือวัด
1) แบบบันทึกการส่งงาน
และการตรวจเอกสาร
2) แบบประเมินใบงาน
3) แบบประเมิน Mapping

(ในการวัดและการประเมินด้ านทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เป็ นการวัด
ความสามารถของผู้เรี ยนครอบคลุมประเด็น
ที่ต้องประเมิน ดังนี ้การแก้ ปัญหาการสังเกต
การให้ เหตุผล การสื่อสารการสื่อความหมาย
และการนาเสนอ การเชื่อมโยง ความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ )

หนังสืออ้ างอิง /
Website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ใบงาน
3. web side
www.kanid.com
www.labschool.net
www.school.net.th
www.math.com
www.mathcenter.net
www.pratabong.com
www.thaigo.org

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1

รหัสวิชา
ค20213
รายวิชา คณิตศาสตร์ ขัน้ สูง 1
ครูผ้ ูสอน
มิสศิริวรรณ อัมพรจรัสแสง
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80: 20
ผลการเรียนรู้
17. หาผลบวกและผลลบของเศษส่วนพหุนามได้
18. แก้ สมการเศษส่วนของพหุนามได้ 19. แก้ โจทย์ปัญหาเศษส่วน
พหุนามได้
20. แก้ สมการกาลังสองโดยวิธีแยกตัวประกอบ
21. แก้ สมการกาลังสองโดยวิธีทาเป็ นกาลังสองสมบูรณ์
22. แก้ สมการกาลังสองโดย.ใช้ สตู ร
23. แก้ โจทย์ปัญหาสมการกาลังสอง
24 . เขียนกราฟของพาราโบลาได้
25 บอกลักษณะกราฟพาราโบลาได้
26. ใช้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุ ปผลได้ อย่างเหมาะสม
27. ใช้ วธิ ีการที่หลากหลายแก้ ปัญหา
28. ใช้ ความรู้ ทกั ษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีใน
การแก้ ปัญหาในสถานการณ์ตา่ งๆได้ อย่างเหมาะสม
29. เชื่อมโยงความรู้ ตา่ งๆ ในคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ กบั
ศาสตร์ อื่นๆ30. มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
31. ใช้ ศพั ท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์ ทงภาษาไทยและภาษาอั
ั้
งกฤษได้
ถูกต้ อง
32. ใช้ ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย และการนาเสนอได้ อย่างถูกต้ อง

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
สอบปลายภาคเรียน
1 เศษส่วนของพหุนาม
2. สมการกาลังสอง
- การแก้ สมการกาลังสองโดย
แยกตัวประกอบ
- การแก้ สมการกาลังสองโดย
วิธีการทาเป็ นกาลังสอง
สมบูรณ์
การแก้ สมการกาลังสองโดย
ใช้ สตู ร
-โจทย์ปัญหาสมการ
กาลังสอง
3. พาราโบลา
- เขียนกราฟและบอก
ลักษณะกราฟในรู ปต่างๆ

ภาคเรียนที่ 1

ปี การศึกษา 2561

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หมายเหตุ
ในแต่ละกิจกรรมการเรี ยนรู้
ผู้สอนเน้ นการให้ ตวั อย่าง
และการใช้ คาถาม ร่ วมกับ
การฝึ กทักษะการคิด
คานวณ โดยการให้ ผ้ เู รี ยน
ฝึ กฝนเป็ นรายบุคคลราย
กลุ่ม ประกอบกับการฝึ ก
ให้ ผ้ เู รี ยนรู้ จกั

ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ระเบียบวินยั
1) การสังเกต
2) ความรอบครอบ 2) การส่งงาน
3) ความรับผิดชอบ 3) แบบประเมิน
4) ความซื่อสัตย์
5) ความชื่อมัน่ ในตนเอง
6) ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีตอ่ วิชา
คณิตศาสตร์
7. อยู่อย่างพอเพียง
8. มีจิตสาธารณะ

ศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้
เพิ่มเติมจากแหล่งการ
เรี ยนรู้ ภายนอกห้ องเรี ยน
ต่างๆ

สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1 – 11 , 25-32 (50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที1่ – 11 , 25-32
(20คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1 - 32
(10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 12-24
(20คะแนน )

หนังสืออ้ างอิง /
Website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว21101
รายวิชา วิทยาศาสตร์ พนื ้ ฐาน 1
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียน 1
ครูผ้ สู อน
มิสวิมลรัตน์ มากทรัพย์ , ม.สมพงศ์
สินศาสตร์ , ม.กฤติพงษ์ โกมลอัศวเหมทร์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
สาระการเรียนรู้ /
ตัวชีว้ ัด
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
(สอบประมวลครั ง้ ที่ 1)
1. เปรียบเทียบรูปร่างและโครงสร้ างของเซลล์พืชและเซลล์สตั ว์ รวมทัง้
บรรยายหน้ าที่ของผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึมนิวเคลียส แว 1. สารรอบตัว
คิวโอล ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์
2.หน่วยของสิ่งมีชีวติ
2. ใช้ กล้ อง จุลทรรศน์ใช้ แสง ศึกษาเซลล์ และโครงสร้ างต่างๆ ภายใน
เซลล์
3. อธิบาย ความสัมพันธ์ ระหว่างรูปร่างกับการทาหน้ าที่ของเซลล์
4. อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจากเซ ลล์ เนื ้อเยื่อ อวัยวะ
ระบบอวัยวะ จนเป็ นสิ่งมีชีวิต
5. อธิบาย กระบวนการแพร่และออสโมซิส จากหลักฐานเชิงประจักษ์
และยกตัวอย่างการแพร่และออสโมซิสในชีวิตประจาวัน
6. อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุ โลหะ อโลหะ และ
กึ่งโลหะ โดยใช้ หลักฐานเชิง ประจักษ์ ที่ได้ จาก การสังเกตและการ
ทดสอบและใช้ สารสนเทศที่ได้ จากแหล่งข้ อมูล ต่าง ๆ รวมทังจั
้ ดกลุม่
ธาตุเป็ นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ
7. วิเคราะห์ผลจาก การใช้ ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุ
กัมมันตรังสี ที่มีตอ่ สิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้ อม เศรษฐกิจและสังคมจาก
ข้ อมูลที่รวบรวมได้
8. ตระหนักถึงคุณค่ าของการใช้ ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุ
กัมมันตรังสี โดยเสนอแนวทาง การใช้ ธาตุอย่างปลอดภัยคุ้มค่า
9. เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริ สทุ ธิ์และสารผสม
โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟแปลความหมายข้ อมูลจากกราฟหรือ
สารสนเทศ
10. อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสทุ ธิ์และสารผสม
11. ใช้ เครื่ องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริ สทุ ธิ์และสารผสม
12. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอะตอม ธาตุ และสารประกอบ
โดยใช้ แบบจาลองและ สารสนเทศ

กระบวนการวิเคราะห์
กระบวนการสืบค้ น
กระบวนการกลุ่ม
แบบร่ วมมือ :
กระบวนการกลุ่ม

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ซักถามความรู้
1) คาถาม
2) ทดสอบ
2) แบบทดสอบ
3) ตรวจผลงาน
3) ใบงาน
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การใช้ เทคโนโลยี แบบสังเกตพฤติกรรม
2) การแก้ ปัญหา
ปฏิบตั ิงานกลุม่
3) การใช้ กระบวนการกลุม่
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
ประเมินพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม
ในการทางานเป็ น
รายบุคคล ในด้ าน
ความมีวินยั ใฝ่ เรียนรู้
มุง่ มัน่ ในการทางาน
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวบ่งชี ้วัด
ข้ อที่ 1-37
(50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยตัวบ่งชี ้วัด
ข้ อที่ 1-15
(20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวบ่งชี ้วัด --(10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวบ่งชี ้วัด
ข้ อที่ 16-28
(20 คะแนน)

ปี การศึกษา 2561

หนังสืออ้ างอิง /
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
สื่อสารสนเทศ
หนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1
สานักพิมพ์ นิยมวิทยา
http://web.jjay.cuny.edu/~acarpi/NSC/13-cells.htm
http://www.biogang.com/cell.html
http://www.bwc.ac.th/Science/sumena/cell3.htm
http://nd-biology.tripod.com/mysite/nd_biology_11.html
http://www.kr.ac.th/ebook/ratana/t7.html
http://daruneeflower.blogspot.com/
http://nakhamwit.ac.th/pingpong_web/Matter.htm
http://tc.mengrai.ac.th/Kristtika/page8.htm
https://www.facebook.com/sciencem12558
https://www.facebook.com/scienceM.1bomb

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว21101
รายวิชา วิทยาศาสตร์ พนื ้ ฐาน 1
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียน 1
ปี การศึกษา 2561
ครูผ้ สู อน
มิสวิมลรัตน์ มากทรัพย์ , ม.สมพงศ์
สินศาสตร์ , ม.กฤติพงษ์ โกมลอัศวเหมทร์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
สาระการเรียนรู้ /
วิธีการวัดและ
หนังสืออ้ างอิง /
ตัวชีว้ ัด
วิธีการสอน
เนือ้ หาสาระ
ประเมินผล
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
13. อธิบายโครงสร้ างอะตอมที่ประกอบด้ วย โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยใช้ แบบจาลอง
14. อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคและการเคลื่อนที่ของอนุภาค
ของสสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ ส โดยใช้ แบบจาลอง
15. อธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้ อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร โดยใช้ หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และแบบจาลอง
สอบปลายภาคเรียน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. ระบุปัจจัยที่จาเป็ นในการสังเคราะห์ด้วย แสงและผลผลิตที่เกิดขึ ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้ 1. การดารงชีวติ ของพืช
หลักฐานเชิง ประจักษ์
17. อธิบาย ความสาคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
18. ตระหนักในคุณค่าของพืชที่มีตอ่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้ อม โดยการร่วมกันปลูกและดูแลรักษาต้ นไม้ ใน
โรงเรียนและชุมชน
19. บรรยายลักษณะและหน้ าที่ของไซเล็มและโฟลเอ็ม
20. เขียนแผนภาพที่บรรยายทิศทางการลาเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช
21. อธิบายการสืบพันธุ์แบบ อาศัยเพศและไม่อาศัยเพศของพืชดอก
22. อธิบาย ลักษณะ โครงสร้ างของดอกที่มีสว่ นทาให้ เกิดการถ่ายเรณู รวมทังบรรยายการปฏิ
้
สนธิของพืช
ดอก การเกิด ผลและเมล็ด การกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด
23. ตระหนักถึงความสาคัญของสัตว์ที่ ช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอก โดยการไม่ทาลายชีวิตของสัตว์ที่
ช่วยใน การถ่ายเรณู
24. อธิบายความสาคัญของธาตุอาหารบางชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการดารงชีวิตของพืช
25. เลือกใช้ ป๋ ยที
ุ ่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ที่กาหนด
26. เลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชให้ เหมาะสมกับความต้ องการของมนุษย์ โดยใช้ ความรู้เกี่ยวกับการ สืบพันธุ์
ของพืช
27. อธิบายความสาคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อพืชในการ ใช้ ประโยชน์ด้านต่าง ๆ
28. ตระหนักถึงประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช โดยการนาความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจาวัน

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว21101
รายวิชา วิทยาศาสตร์ พนื ้ ฐาน 1
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียน 1
ปี การศึกษา 2561
ครูผ้ สู อน
มิสวิมลรัตน์ มากทรัพย์ , ม.สมพงศ์
สินศาสตร์ , ม.กฤติพงษ์ โกมลอัศวเหมทร์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
สาระการเรียนรู้ /
วิธีการวัดและ
หนังสืออ้ างอิง /
ตัวชีว้ ัด
วิธีการสอน
เนือ้ หาสาระ
ประเมินผล
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
29. ตังค
้ าถามที่กาหนดประเด็นหรื อตัวแปรที่สาคัญในการสารวจ ตรวจสอบ หรื อศึกษาค้ นคว้ า
เรื่ องที่สนใจได้ อย่างครอบคลุม และเชื่อถือได้
30. สร้ างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และวางแผนการสารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี
31. เลือกเทคนิควิธีการสารวจตรวจสอบทังเชิ
้ งปริ มาณและเชิงคุณภาพที่ได้ ผลเที่ยงตรง และ
ปลอดภัย โดยใช้ วสั ดุและเครื่ องมือที่เหมาะสม
32. รวบรวมข้ อมูล จัดกระทาข้ อมูลเชิงปริ มาณและคุณภาพ
33. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้ องของประจักษ์พยานกับข้ อสรุ ป ทังที
้ ่สนับสนุนหรื อ
ขัดแย้ งกับสมมติฐาน และความผิดปกติของข้ อมูลจากการสารวจตรวจสอบ
34. สร้ างแบบจาลอง หรื อรู ปแบบ ที่อธิบายผลหรื อแสดงผลของการสารวจตรวจสอบ
35. สร้ างคาถามที่นาไปสู่การสารวจตรวจสอบ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง และนาความรู้ ที่ได้ ไปใช้ ใน
สถานการณ์ใหม่หรื ออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงาน
หรือชินงานให้
้
ผ้ อู ื่นเข้ าใจ
36. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสารวจ ตรวจสอบ ค้ นคว้ าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ ตา่ ง ๆ
ให้ ได้
ข้ อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการ เปลี่ยนแปลงความรู้ ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูล และประจักษ์พยาน
ใหม่
เพิ่มขึ ้นหรื อโต้ แย้ งจากเดิม
37. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรื ออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของ
โครงงานหรื อชิ ้นงานให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจ

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1

รหัสวิชา
ว21104
รายวิชา วิทยาการคานวณ 1
ครูผ้ สู อน
ม.วรินทร จันสุปิน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ

ว 4.2 ม.1/1 ออกแบบอัลกอริทมึ ที่ใช้ แนวคิดเชิง
นามธรรมเพื่อแก้ ปัญหาหรืออธิบายการทางานที่
พบในชีวิตจริง
ว 4.2 ม.1/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
เพื่อแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
ว 4.2 ม.1/3 รวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล
ประเมินผล นาเสนอข้ อมูลและสารสนเทศ ตาม
วัตถุประสงค์
โดยใช้ ซอฟต์แวร์ หรือบริการบนอินเทอร์ เน็ตที่
หลากหลาย

1. แนวคิดเชิงนามธรรม
กระบวนการแก้ ปัญหา
1.1 แนวคิดเชิงนามธรรม
1.2 การถ่ายทอดรายละเอียดของ
ปั ญหาและการแก้ ปัญหา
1.3 ขันตอนการแก้
้
ปัญหา
1.4 การเขียนรหัสจาลองและผังงาน
1.5 การกาหนดค่าให้ ตวั แปร
1.6 ภาษาโปรแกรม
2. การเขียนโปรแกรมด้ วย
Scratch
2.1 รู้จกั กับโปรแกรม Scratch
2.2 การทางานแบบวนซ ้า
2.3 การทางานแบบมี ทางเลือก

วิธีการสอน
การอภิปรายกลุ่มใหญ่
( Whole - Class Discussion )
- การแสดงความคิดเห็น
- การวิเคราะห์
- การตีความ
- สื่อความหมาย
- ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
- การสรุปความ
ทักษะปฏิบตั ิ ของ De Cecco
- วิเคราะห์ทกั ษะที่จะสอน
- ประเมินความสามารถ
เบื ้องต้ นของผู้เรียน
- จัดขันตอนการฝึ
้
กให้ เป็ นไป
ตามลาดับขันจากง่
้
ายไปยาก
- สาธิตและอธิบายแนะนา
- จัดให้ ผ้ เู รียนได้ ฝึกปฏิบตั ิจริง

ภาคเรียนที่ 1

ปี การศึกษา

วิธกี ารวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
1) แบบฝึ กหัด
2) ใบงาน
3) แบบทดสอบ
เครื่องมือวัด
1) แบบฝึ กหัด
2) แบบทดสอบวัดความรู้
ด้ านทักษะ
วิธีการ
1) การปฏิบตั ิงาน
เครื่องมือวัด
1) แบบประเมินผลงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
1) สังเกตและติดตาม
เครื่องมือวัด
1) แบบประเมินพฤติกรรม

2561

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
- หนังสือเรียน
รายวิชาพื ้นฐานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
(วิทยาการคาานวณ)
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี ้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
- เว็บไซต์
http://scratch.mit.edu/

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1

รหัสวิชา
ว21104
รายวิชา วิทยาการคานวณ 1
ครูผ้ สู อน
ม.วรินทร จันสุปิน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด
ว 4.2 ม.1/4 ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ใช้ สื่อและแหล่งข้ อมูลตามข้ อกาหนด
และข้ อตกลง

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
2.4 คาสัง่ วนซ ้าแบบมีเงื่อนไข
3. ข้ อมูลและการประมวลผล
3.1 การรวบรวมข้ อมูล
3.2 การประมวลผลข้ อมูล
3.3 การสร้ างทางเลือกเพื่อตัดสินใจ
3.4 ซอฟต์แวร์ จดั การข้ อมูล
4. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่ างปลอดภัย
4.1 ภัยคุกคามจากการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.2 การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการสอน

ภาคเรียนที่ 1

ปี การศึกษา

วิธีการวัดและประเมินผล
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่ างเรียนก่ อนสอบ
กลางภาค
ตัวชี ้วัดที่ ว 4.2 ม.1/1 , ว 4.2 ม.1/4
(20 คะแนน )
- ประเมินผลระหว่ างเรียนหลังสอบ
กลางภาค
ตัวชี ้วัดที่ ว 4.2 ม.1/2 , ว 4.2 ม.1/3
(20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต
5 คะแนน
ใฝ่ เรียนรู้
5 คะแนน
มุ่งมัน่ ในการทางาน 5 คะแนน
สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ 5 คะแนน
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วย
ตัวชี ้วัดที่ ว 4.2 ม.1/1 , ว 4.2 ม.1/4
(20 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วย
ตัวชี ้วัดที่ ว 4.2 ม.1/2 , ว 4.2 ม.1/3
(20 คะแนน )

2561

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
- เอกสารประกอบการอบรม
(สสวท.) การจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาด้ วยการเขียน
โปรแกรม Scratch
http://oho.ipst.ac.th
https://scratch.mit.edu/

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว20201
รายวิชา วิทยาศาสตร์ สากล 1
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ครูผ้ ูสอน
มิสวิมลรัตน์ มากทรัพย์ , ม.สมพงศ์ สินศาสตร์ , ม.กฤติพงษ์ โกมลอัศวเหมทร์ และมิสจิลัดดา สุรสิทธิ์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ผลการเรียนรู้
Unit 1 Science and Technology
1. Science and technology
2. The major elements of science
3. The scientific method
4. The branches of science
5.Safety rules in the laboratory
6. Benefits and abuses of science and technology
7. Laboratory apparatus
Unit 2 Classification of matter
8. Matter
9. Classification of matter
10. Materials and their classification
11. Properties and uses of materials
12. Physical Properties of materials
Unit 3 Elements and Compounds
13. What is an element?
14. Classification of elements
15. Compounds
Unit 4 Mixture
16. What is a mixture
17. Properties of mixture
18. Separation of mixtures
19. Obtaining pure water

สาระการเรียนรู้ /เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

Summative
Unit 1 Science and Technology
Unit 7 The Cell – A Unit of Life
Unit 8 Organization in Living
Things

1.วิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อย
2. วิธีสอนแบบบรรยาย
3. วิธีสอนแบบสืบสวน สอบสวน
4. วิธีสอนแบบการแก้ ปัญหา
5. วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทางาน

Final
Unit 2 Classification of Matter
Unit 3 Elements and
Compounds
Unit 4 Mixture
Unit 5 Solutions and
Suspensions
Unit 6 Acids and Alkalis

ภาคเรียนที่ 1

ปี การศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือ
การทดสอบ แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือ
ผลงาน
แบบประเมินผลงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือ
การสังเกต แบบประเมินการสังเกต
การสอบถาม แบบประเมินการสอบถาม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
-ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-24
( unit 1- 8) (50คะแนน)
-ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 9,14-16,17-21 ( unit 1,7,8) (20 คะแนน)
-ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-24
(10คะแนน)
-ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-8
( unit 2-6) (20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/Website
ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
1.Textbook M.1
2. www.quia.com
3.www.library.thinkquest.org
4.www.proteacher.com
5.www.thevirtualheart.org
6.www.campanellaacoustics
.com

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว20201
รายวิชา วิทยาศาสตร์ สากล 1
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ครูผ้ ูสอน
มิสวิมลรัตน์ มากทรัพย์ , ม.สมพงศ์ สินศาสตร์ , ม.กฤติพงษ์ โกมลอัศวเหมทร์ และมิสจิลัดดา สุรสิทธิ์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ผลการเรียนรู้
Unit 5 Solutions and Suspensions
20. Solutions
21. Suspensions
22. Comparing a solution and a suspension
Unit 6 Acids and Alkalis
23.Acids and alkalis
24. Testing for acids and alkalis
25. Mixing acids and alkalis
Unit 7. The Cell – A Unit of Life
26. The Microscope
27. Unicellular and Multicellular Organisms
28. Shape, Size, and Function of Cells
29. Animal Cells
30. Plant Cells
Unit 8 Organization in Living Things
31. From Cells to Tissues
32. Animal Tissues
33. Plant Tissues
34. From Tissues to Organs
35. From Organs to Organ Systems

สาระการเรียนรู้ /เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

ภาคเรียนที่ 1

ปี การศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/Website
ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว20213
รายวิชา วิทยาศาสตร์ ขัน้ สูง 1
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียน 1
ปี การศึกษา 2561
ครูผ้ ูสอน
มิสวิมลรัตน์ มากทรัพย์ , มิสจิรภรณ์ วีรธีรโชติ , ม.สมพงศ์ สินศาสตร์ , ม.กฤติพงษ์ โกมลอัศวเหมทร์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
สาระการเรียนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง /
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
สื่อสารสนเทศ
(สอบประมวลครัง้ ที่ 1) กระบวนการวิเคราะห์ ด้ านความรู้
1. อธิบายความหมายของฟิ สิกส์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เครื่องมือวัด
หนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1
ฟิ สิกส์
กระบวนการสืบค้ น วิธีการ
และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกันได้
1.http://www.biogang.com/cell.html
1) ซักถามความรู้
1) คาถาม
1.บทนา
กระบวนการกลุ่ม
2. ยกตัวอย่างปริ มาณทางฟิ สิกส์และหน่วยมาตรฐานนานาชาติ
2.http://www.bwc.ac.th/Science/sumena/cell3.h
2) ทดสอบ
2) แบบทดสอบ
2.การเคลื่อนที่แนวตรง
แบบร่ วมมือ :
(หน่วยระบบ SI) ของปริ มาณนันๆได้
้
3.http://www.kr.ac.th/ebook/ratana/t7.html
3) ตรวจผลงาน
3) ใบงาน
ชีววิทยา
กระบวนการกลุ่ม
3. ระบุหน่วยฐานและหน่วยอนุพนั ธ์ของระบบเอสไอพร้ อมทังอธิ
้ บาย
4.http://daruneeflower.blogspot.com/
ด้ านทักษะ
1.เริ่ มต้ นเรี ยนชีววิทยา
ความหมายของตัวนาหน้ าหน่วยเพื่อทาให้ เป็ นหน่วยที่ใหญ่ขึ ้นหรื อ
5.http://tc.mengrai.ac.th/Kristtika/page8.htm
วิธีการ
เครื่องมือวัด
2.เคมีพื ้นฐานของสิ่งมีชีวติ
เล็กลงได้
6.https://www.facebook.com/sciencem12558
1) การใช้ เทคโนโลยี แบบสังเกตพฤติกรรม
เคมี
4. อธิบายความ หมายของเลขนัยสาคัญและสามารถใช้ ได้ อย่าง
7.https://www.facebook.com/scien
2) การแก้ ปัญหา
ปฏิบตั งิ านกลุ่ม
1.อะตอมและตารางธาตุ
เหมาะสม
ceM.1bomb
3) การใช้ กระบวนการกลุ่ม
ดาราศาสตร์
5. สืบค้ นข้ อมูลและหาความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับ
8.http://www.prokru.com/prokruด้ านคุณลักษณะ
1.ระบบพิกดั ทางดาราศาสตร์
v3/page/free_pdf
การเคลื่อนที่ในแนวตรงด้ วยความเร็ วคงตัว
วิธีการ
เครื่องมือวัด
ทรงกลมท้ องฟ้า
9.http://www.pec9.com/pec9v3/pa
6. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบวงกลม
ประเมินพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม
ge/free_pdf
7. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์ มอนิกอย่างง่าย
ในการทางานเป็ น
10.http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cg
8. เปรี ยบเทียบและอธิบายแบบจาลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน
รายบุคคล ในด้ าน
iรัทเทอร์ ฟอร์ ด โบร์ และแบบกลุ่มหมอก
ความมีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู้
binn/BP1/Program/chapter1/p1.ht
9. ระบุโครงสร้ างของอะตอมในปั จจุบนั ได้ ถกู ต้ อง
มุ่งมัน่ ในการทางาน
ml
10. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ของธาตุได้ ถกู ต้ อง
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
11. http://www.lesa.biz/astronomy
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
11. ระบุจานวนอนุภาคมูลฐานต่างๆจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ที่กาหนดให้
12.https://www.clickforclever.com/
ข้ อที่ 1-12
(50 คะแนน)
ได้ ถกู ต้ อง
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
12. ระบุธาตุที่เป็ นไอโซโทป ไอโซโทน ไอโซบาร์ ได้ ถกู ต้ อง
ข้ อที่ 1-5,8-14,22-27,31 (20 คะแนน)
13. อธิบายแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ ในยุคต่างๆ เกี่ยวกับการจัดแบ่ง
- ประเมินคุณลักษณะ (10 คะแนน)
ธาตุเป็ นหมวดหมู่จนได้ เป็ นตารางธาตุ พร้ อมทังระบุ
้ ปัญหาของการ
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
จัดหมวดหมู่ธาตุได้
ข้ อที่ 6-7,15-21,28-30,32-33 (30 คะแนน)

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว20213
รายวิชา วิทยาศาสตร์ ขัน้ สูง 1
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียน 1
ปี การศึกษา 2561
ครูผ้ ูสอน
มิสวิมลรัตน์ มากทรัพย์ , มิสจิรภรณ์
วีรธีรโชติ , ม.สมพงศ์
สินศาสตร์ , ม.กฤติพงษ์ โกมลอัศวเหมทร์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ / เนือ้ หาสาระ

14. ระบุโครงสร้ างของตารางธาตุได้
15. อธิบายผลการศึกษาที่ทาให้ นกั วิทยาศาสตร์ เชื่อว่าอิเล็กตรอนในอะตอมอยู่
ในระดับพลังงานต่าง ๆ กันได้
16. เขียนการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนในออร์ บทิ ลั เมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุ
รวมทังสามารถระบุ
้
เลขหมู่ เลขคาบและกลุ่มของธาตุในตารางธาตุได้
17. อธิบายวิธีการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักได้
18. คานวณเลขออกซิเดชันของธาตุในสารประกอบและไอออน รวมทังสามารถ
้
เปรี ยบเทียบเลขออกซิเดชัน ของธาตุโลหะกับธาตุอโลหะได้
19. สารวจและอธิบายองค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ
20. สืบค้ นข้ อมูลและเปรี ยบเทียบสมบัตขิ องธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกงึ่ โลหะ
และธาตุกมั มันตรังสีและนา ความรู้ ไปใช้ ประโยชน์
21. สารวจและอธิบายองค์ประกอบ สมบัตขิ องธาตุและสารประกอบ
22. สืบค้ นและอธิบายเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของชีววิทยา
23. อธิบายและสรุ ปเกี่ยวกับขอบเขตและสาขาวิชาชีววิทยา
24. อธิบายและสรุ ปเกี่ยวกับการนาความรู้ ทางชีววิทยาไปใช้ ประโยชน์
25. อธิบายและสรุ ปเกี่ยวกับความรู้ ทางชีววิทยาได้ มาอย่างไร
26. อธิบายและสรุ ปเกี่ยวกับสารเคมีในสิ่งมีชีวติ
27. อธิบายและสรุ ปเกี่ยวกับปฏิกิริยาในสิ่งมีชีวติ
28. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้ างและหน้ าที่ส่วนประกอบภายในเซลล์
29. สืบค้ นข้ อมูล อภิปราย และอธิบายการสื่อสารระหว่างเซลล์
30. อภิปรายและสรุ ปเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างเซลล์ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ของเซลล์ และการชราภาพของเซลล์

สอบปลายภาคเรียน
ฟิ สิกส์
1.การเคลื่อนที่เป็ นวงกลมด้ วยความเร็ วคงตัว
2.การเคลื่อนที่แบบฮาร์ มอนิก อย่างง่าย
ชีววิทยา
1.โครงสร้ างและหน้ าที่
ส่วนประกอบภายในเซลล์
2.การลาเลียงสารของเซลล์
3.การเปลี่ยนแปลงสภาพเซลล์
เคมี
1.การจัดเรี ยงอิเล็กตรอน
2.เลขออกซิเดชัน
3.ธาตุและสารประกอบ
ดาราศาสตร์
1. เวลาสุริยคติ เวลาดาราคติ
2. ปฏิทนิ ทางดาราศาสตร์

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง /
Website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว20213
รายวิชา วิทยาศาสตร์ ขัน้ สูง 1
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียน 1
ปี การศึกษา 2561
ครูผ้ ูสอน
มิสวิมลรัตน์ มากทรัพย์ , มิสจิรภรณ์
วีรธีรโชติ , ม.สมพงศ์
สินศาสตร์ , ม.กฤติพงษ์ โกมลอัศวเหมทร์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ผลการเรียนรู้
31. วิเคราะห์ อธิบายการหาพิกดั ของดาวบนทรงกลมฟ้า ตามพิกดั ขอบฟ้า พิกดั ศูนย์สตู ร และ
พิกดั สุริยวิถี
32. สืบค้ นและอธิบายเกี่ยวกับเวลาสุริยคติ และเวลาดาราคติ
33. สืบค้ นและอธิบายปฏิทนิ ในทางดาราศาสตร์ ได้
34. ตังค
้ าถามที่กาหนดประเด็นหรื อตัวแปรที่สาคัญในการสารวจ ตรวจสอบ หรื อศึกษาค้ นคว้ า
เรื่ องที่สนใจได้ อย่างครอบคลุม และเชื่อถือได้
35. สร้ างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และวางแผนการสารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี
36. เลือกเทคนิควิธีการสารวจตรวจสอบทังเชิ
้ งปริ มาณและเชิงคุณภาพที่ได้ ผลเที่ยงตรง และ
ปลอดภัย โดยใช้ วสั ดุและเครื่ องมือที่เหมาะสม
37. รวบรวมข้ อมูล จัดกระทาข้ อมูลเชิงปริ มาณและคุณภาพ
38. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้ องของประจักษ์พยานกับข้ อสรุ ป ทังที
้ ่สนั บสนุนหรื อ
ขัดแย้ งกับสมมติฐาน และความผิดปกติของข้ อมูลจากการสารวจตรวจสอบ
39. สร้ างแบบจาลอง หรื อรู ปแบบ ที่อธิบายผลหรื อแสดงผลของการสารวจตรวจสอบ
40. สร้ างคาถามที่นาไปสู่การสารวจตรวจสอบ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง และนาความรู้ ที่ได้ ไปใช้ ใน
สถานการณ์ใหม่หรื ออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงาน
หรือชินงานให้
้
ผ้ อู ื่นเข้ าใจ
41. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสารวจ ตรวจสอบ ค้ นคว้ าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ ตา่ ง ๆ
ให้ ได้ ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการ เปลี่ยนแปลงความรู้ ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูล และประจักษ์
พยานใหม่เพิ่มขึ ้นหรื อโต้ แย้ งจากเดิม
42. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรื ออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของ
โครงงานหรื อชิ ้นงานให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจ

สาระการเรียนรู้ / เนือ้ หา
สาระ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง /
Website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1

รหัสวิชา
ส21101
รายวิชา สังคมศึกษาฯ พืน้ ฐาน 1
ครูผ้ ูสอน
มิสณัฐธิดา เศรษฐณานนท์ ,มิสนิสาชล จันทร์ คงฉาย
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : 80 : 20
สาระการเรียนรู้ /
ตัวชีว้ ัด
เนือ้ หาสาระ
สาระ ภูมิศาสตร์
1. เลือกใช้ เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และ
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทย
เทคโนโลยี
และทวีปเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
2. การแบ่ งเวลาเขตเวลาของโลก
2. อธิบายเส้ นแบ่งเวลาและเปรี ยบเทียบวันเวลาของ ประเทศไทยกับ
3. ภูมิศาสตร์ ประเทศไทย
ทวีปต่างๆ
4. ทวีปเอเชีย
3. วิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุและแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติ และการ
5. ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
ระวังภัยที่เกิดขึ ้นในประเทศไทยทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย สาระ ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
4. วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีป
6. ประวัตแิ ละความสาคัญของ
เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
พระพุทธศาสนา
5. วิเคราะห์ความร่ วมมือของประเทศต่างๆ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้ อมทาง
- การสังคายนา
ธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
- การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ าสู่
6. สารวจ และอธิบายทาเลที่ตงกิ
ั ้ จกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ประเทศไทย
7. ประวัตแิ ละความสาคัญของ
ทวีปเอเชียออสเตรเลียและโอเชียเนีย
7. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่ อการเคลื่อนไหลของ พระพุทธศาสนา
- ศาสนาประจาชาติ
ความคิด เทคโนโลยีสินค้ า และประชากรในทวีปเอเชียออสเตรเลียและ
- สถาบันหลักของสังคมไทย
โอเชียเนีย
- การพัฒนาตนและครอบครัว
8. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศ
8. พุทธประวัติ
ไทย
- การประสูติ
- การพบเทวทูตทัง้ 4
- การบาเพ็ญทุกรกิริยา

ภาคเรียนที่ 1

ปี การศึกษา 2561

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. การใช้ คาถาม
4. การใช้ แผนภาพ
ความคิด (Concept
Map)
5. การสาธิต
6. การปฏิบตั ิ
7. การเรี ยนรู้ แบบ
ร่ วมมือ
- กระบวนการทางาน
กลุ่ม
- การค้ นคว้ าร่ วมกัน

ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัด
1. การถามตอบ
เครื่ องมือวัด
1. ใบงาน
2. แบบฝึ กหัดในหนังสือเรี ยน
3. แบบทดสอบ
ด้ านกระบวนการ/ทักษะ (P)
วิธีการวัด
1. การวิเคราะห์
2. การอภิปราย
3. กระบวนการกลุ่ม
4. การปฏิบตั ิ
เครื่ องมือวัด
1. ใบงานกลุ่ม
2. แบบประเมินรายกลุ่มภาพรวม
ด้ านคุณลักษณะ (A)
วิธีการวัด
1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (มีวนิ ยั
ใฝ่ เรี ยนรู้ มีจิตอาสา)
เครื่ องมือวัด
1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ภาพรวม

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
สื่อ
1. หนังสือเรี ยน
พระพุทธศาสนา ชัน้ ม.1
2. หนังสือเรี ยนภูมิศาสตร์ ชัน้
ม.1
3. Power Point
4. Keynote
5. Google Earth
5. เอกสารประกอบการเรี ยน
การสอน
แหล่ งการเรียนรู้
1. ห้ องสมุดโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
2. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ อง
www.google.com
www.wikipedia.com
www.gisda.com

ตัวชีว้ ัด
9. วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรื อศาสดาที่ตนนับถือ
ที่มีตอ่ สภาพแวดล้ อมในสังคมไทย รวมทังการพั
้
ฒนาตนและ
ครอบครัว
10. วิเคราะห์พทุ ธประวัตติ งแต่
ั ้ ประสูตจิ นถึงบาเพ็ญ ทุกรกิริยาหรื อ
ประวัตศิ าสดาที่ตนนับถือตามที่กาหนด11. วิเคราะห์และประพฤติ
ตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้ อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก
เรื่ องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด
12. วิเคราะห์การกระทาของบุคคลที่เป็ นแบบอย่างด้ านศาสน
สัมพันธ์และนาเสนอแนวทางการปฏิบตั ขิ องตนเอง
13. อธิบายพุทธคุณและข้ อธรรมสาคัญในกรอบอริ ยสัจ 4 หรื อ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด เห็นคุณค่าและนาไป
พัฒนาแก้ ปัญหาของตนเองและครอบครัว
14. วิเคราะห์และปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ใน
การดารงชีวติ แบบพอเพียงและดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมเพื่อการอยู่
ร่ วมกันได้ อย่างสันติสขุ
15. วิเคราะห์เหตุผลความจาเป็ นที่ทกุ คนต้ องศึกษาเรี ยนรู้ ศาสนา
อื่นๆ

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
9. พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชน
ตัวอย่ างและชาดก
- พระมหากัสสปะ , พระอุบาลี
- อนาถบิณฑิกะเศรษฐี , นางวิสาขา
- พระเจ้ าอโศกมหาราช
- พระโสณะและพระอุตตระ
- อัมพชาดก , ติตติรชาดก
10. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและ
พุทธศาสนสุภาษิต
- พระรัตนตรัย, พุทธศาสนสุภาษิต
- หลักธรรม (ขันธ์ 5 อบายมุข 6 สุข 2 คิหิ
สุข
ไตรสิกขา กรรมฐาน 2 ปธาน 4 โกศล 3)
- มงคล 38 (การไม่ตบคนพาล การคบ
บัณฑิต การบูชาผู้ควรบูชา)
11. การบริหารจิตและการเจริญปั ญญา
- วิธีคดิ แบบคุณค่าแท้ - คุณค่าเทียม
- วิธีคดิ แบบคุณ - โทษและทางออก
- สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา
12. ศาสนสัมพันธ์
- ศาสนิกชนของศาสนาต่างๆ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล
สัดส่ วนคะแนน 100
คะแนน
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนตาม
ตัวชี ้วัด (สภาพจริ ง) (50
คะแนน)
- ประเมินผลจากคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ (10 คะแนน)
- ประเมินผลสอบกลางภาค
เรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดที่ ส 5.1 ม.
1/1-3 และ ส 5.2 ม.1/1-1/4
(20 คะแนน)
- ประเมินผลสอบปลายภาค
เรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดที่ ส 1.1 ม.
1/1-9
(20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1

รหัสวิชา
ส21102
รายวิชา ประวัตศิ าสตร์ 1
ครูผ้ ูสอน
มิสชิดชนก เจริญมงคลการ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง+คุณลักษณะ) : คะแนนปลายภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1

ปี การศึกษา 2561

80 : 20

ตัวชีว้ ัด
สาระการเรียนรู้ / เนือ้ หาสาระ
มาตรฐาน ส 4.1 เข้ าใจความหาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัตศิ าสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัตศิ าสตร์ มาวิเคราะห์ เหตุการณ์ ต่างๆอย่ างเป็ นระบบ
ส 4.1 ม.1/1
- ความสาคัญของเวลาและช่วงเวลา
วิเคราะห์ความสาคัญของเวลาในการศึกษา
- ตัวอย่างการใช้ เวลา ช่วงเวลาและยุคสมัย
ประวัตศิ าสตร์
ส 4.1 ม.1/2
- วิธีการเทียบศักราชต่างๆ และตัวอย่างการเทียบ
เทียบศักราชตามระบบต่างๆที่ใช้ ศกึ ษา
- ตัวอย่างการใช้ ศกั ราชต่างๆที่ปรากฏในเอกสาร
ประวัตศิ าสตร์
ประวัตศิ าสตร์ ไทย
ส 4.1 ม.1/3
- ความหมายและความสาคัญของประวัตศิ าสตร์
นาวิธีการทางประวัตศิ าสตร์ มาใช้ ศกึ ษาเหตุการณ์ -วิธีการทางประวัตศิ าสตร์
ทางประวัตศิ าสตร์
มาตรฐาน ส4.2 เข้ าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนมาถึงปั จจุบันในด้ านความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ อย่ างงต่ อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึน้
ส 4.2 ม. 1/1
- ที่ตงและสภาพทางภู
ั้
มิศาสตร์ ของประเทศต่างๆใน
อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีผลต่อพัฒนาการ
การเมืองของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย
ทางด้ านต่างๆ
ตะวันออกเฉียงใต้
- พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ความร่ วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็ นอาเซียน

วิธีการสอน
- วิธีการสอนแบบบรรยาย
- วิธีการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม
- วิธีการสอนแบบ CIPPA
- วิธีการสอนแบบบทบาท
สมมติ
- วิธีการสอนแบบธรรมสากัจฉา
- วิธีการสอนแบบบูรณาการ
- วิธีการสอนแบบ 5Es
- การใช้ แผนภาพความคิด
(Mind Mapping)
- การใช้ คาถาม
- การเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัด
1. การตอบคาถาม
2. การมีส่วนร่ วม
3. การทาชิ ้นงาน
4. การทดสอบ
เครื่ องมือวัด
1. แบบประเมินชิ ้นงาน
2. สมุดกิจกรรม
3. แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ / กระบวนการ (P)
วิธีการวัด
1. การตอบคาถาม
2. การวิเคราะห์
3. กระบวนการกลุ่ม
เครื่ องมือวัด
1. แบบประเมินชิ ้นงาน
2. แบบประเมินรายกลุ่ม

สื่อ / แหล่ งการเรียนรู้
สื่อ
1. PowerPoint
2. Keynote
3. วีดีทศั น์
4. เพลง
5. ใบกิจกรรม
6. หนังสือพิมพ์
แหล่ งการเรียนรู้
1. อินเตอร์ เน็ต หรื อ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ อง
2. ห้ องสมุดโรงเรี ยน
อัสสัมชัญ

ด้ านคุณลักษณะ (A)
วิธีการวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์
- รักความเป็ นไทย
- ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
- มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู้
- มีจิตสาธารณะ
- มุ่งมัน่ ในการทางาน
เครื่ องมือวัด
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
สัดส่ วนคะแนน 100 คะแนน
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนตามตัวชี ้วัด
(50 คะแนน)
- ประเมินผลจากคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ (10 คะแนน)
- ประเมินผลการสอบกลางภาคเรี ยน
ด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ ส 4.1 ม.1/1 ,ส 4.1
ม.1/2
(20 คะแนน)
- ประเมินผลการสอบปลายภาคเรี ยน
ด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ ส 4.1 ม.1/3 ,
ส 4.2 ม.1/1
(20 คะแนน)

1.

2.
3.
4.

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ส20201
รายวิชา สังคมสากล 1
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ปี การศึกษา 2561
ครูผ้ ูสอน
มิสชิดชนก เจริญมงคลการ, มิสณัฐธิดา เศรษฐณานนท์ , มิสนิสาชล จันทร์ คงฉาย
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง+คุณลักษณะ): คะแนนสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน (Sum+Final) 80 : 20
สาระที่ 5
ภูมิศาสตร์ มาตรฐาน ส 5.1,ส5.2
ผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ /เนือ้ หาสาระ
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
สื่อ/แหล่ งเรียนรู้
ด้ านความรู้
เลือกใช้ เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก 1. เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก
1. บรรยาย
http://study.com/academy
วิธีการ
เครื่ องมือ
แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) ในการสืบค้ น
แผนที่ กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ)
2. อภิปราย
/lesson/geography-tools-maps1. ทดสอบ
1. แบบทดสอบ
ข้ อมูล เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะทาง
2. เส้ นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับ
3. การวิเคราะห์
gps-gis.html
2. คาถาม
2. การตอบคาถาม
กายภาพและสังคมของประเทศไทย และ
ทวีปต่างๆ
4. การสังเคราะห์
http://www.tourismthailand.org
3. การร่ วมกิจกรรม 3. สังเกต
ทวีปเอเชีย
3. ความแตกต่างของเวลามาตรฐาน
5. กระบวนการกลุ่ม
https://asianinspirations.com.au/
ด้ านทักษะ
อธิบายเส้ นแบ่งเวลา และเปรี ยบเทียบ
กับเวลาท้ องถิ่น
6. สืบค้ นข้ อมูล
asian-culture/traditional-thaiวิ
ธ
ี
ก
าร
เครื
่
อ
งมื
อ
วัน เวลาของประเทศไทยกับทวีปต่างๆ
4. การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ
costumes/
1. ทารายงาน
1. แบบประเมินส่งงาน
วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สังคม และวัฒนธรรมในทวีปเอชีย
2. ทาแบบฝึ กหัด 2. แบบประเมิน
ทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
My World of Social Studies, By
3. แบบฝึ กหัด
สารวจและอธิบายทาเลที่ตงกิ
ั ้ จกรรมทาง 5. การก่อเกิดสิ่งแวดล้ อมใหม่ทางสังคม
Orient BlackSwan
ด้
า
นคุ
ณ
ลั
ก
ษณะ
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย โดยใช้ 6. ทาเลที่ตงกิ
ั ้ จกรรมทางเศรษฐกิจและ
วิธีการ
เครื่ องมือ
แหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย
สังคมในทวีปเอเชีย
1. สังเกตพฤติกรรม 1. แบบสังเกตพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน ( 100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1,2
(50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1,2,
(20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 2,4
(10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 3,4
(20 คะแนน)

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1

รหัสวิชา
ส20207
รายวิชา หน้ าที่พลเมือง 1
ครูผ้ ูสอน
มิสณัฐธิดา เศรษฐณานนท์ , มิสนิสาชล จันทร์ คงฉาย
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : 80 : 20
สาระการเรียนรู้ /
ผลการเรียนรู้
เนือ้ หาสาระ
มารยาทไทย
1. มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย
- การแสดงความเคารพ
2. แสดงออกถึงความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม
- การสนทนา
3. เป็ นแบบอย่างของความรักชาติยดึ มัน่ ในศาสนาและเทิดทูน
- การแต่งกาย
สถาบันพระมหากษัตริ ย์
- การมีสมั มาคารวะ
4. ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาทหลักการทรงงาน และหลัก
ความเอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เสียสละต่ อสังคม
- ความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่
- การเสียสละ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- สถาบันชาติ
- สถาบันศาสนา
- สถาบันพระมหากษัตริ ย์
พระบรมราโชวาท
- พระบรมราโชวาท
- หลักการทรงงาน (ของ
พระมหากษัตริ ย์)
- การใช้ ธรรมชาติช่วย
ธรรมชาติ

วิธีการสอน
1. การอภิปราย
2. การใช้ คาถาม
3. การใช้ แผนภาพ
ความคิด (Concept
Map)
4. การสาธิต
5. การปฏิบตั ิ
6. การเรี ยนรู้ แบบ
ร่ วมมือ
- กระบวนการทางาน
กลุ่ม
- การค้ นคว้ าร่ วมกัน

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการวัด
เครื่ องมือวัด
1. การถามตอบ 1. ใบงาน
2. การสังเกต 2. แบบทดสอบ
ด้ านกระบวนการ/ทักษะ
วิธีการวัด
เครื่ องมือวัด
1. การวิเคราะห์ 1. ใบงานกลุ่ม
2. การอภิปราย 2. แบบประเมิน
3. การปฏิบตั ิ
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการวัด
เครื่ องมือวัด
1. การส่งงาน 2. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. พฤติกรรมในห้ องเรี ยน 2. แบบประเมิน
สัดส่ วนคะแนน 100 คะแนน
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนตามผลการเรี ยนรู้
(สภาพจริ ง) (50 คะแนน)
- ประเมินผลจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(10 คะแนน)
- ประเมินผลสอบกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ ที่ 1 และ 2 (20 คะแนน)
- ประเมินผลสอบปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ ที่ 3 และ 4 (20 คะแนน)

ปี การศึกษา 2561

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
หนังสือวิชาหน้ าที่พลเมือง
ของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 1
เรียนรู้จากพระเจ้ าแผ่ นดิน.
กรี นปั ญญาญาณ:กรุ งเทพ,
2555
กาลสมัย มณีแสง.ปราชญ์ แห่ ง
นา้ .ปั ญญาชน:กรุ งเทพ, 2551

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1

รหัสวิชา
พ21101
รายวิชาสุขศึกษาพืน้ ฐาน 1
ครูผ้ ูสอน
มาสเตอร์ สนั่น อ้ นเกตุ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด
1. อธิบายความสาคัญของระบบประสาท
และระบบต่อมไร้ ทอ่ ที่มีผลต่อสุขภาพ
การเจริ ญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่ น
2.อธิบายวิธีดแู ลรักษาระบบประสาท
และระบบต่อมไร้ ทอ่ ให้ ทางานตามปกติ
3.วิเคราะห์ภาวการณ์เจริ ญเติบโตทาง
ร่ างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน
4.แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ให้ เจริ ญเติบโตสมวัย
5.อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางร่ างกายจิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการ
ทางเพศอย่างเหมาะสม
6.แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเอง
จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการสอน

1. การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
1. อธิบาย
1.1 ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ ทอ่ ที่มีผลต่อวัยรุ่ น
2. อภิปราย
1.2 ภาวการณ์เจริ ญเติบโตของวัยรุ่ น
3. กระบวนการกลุ่ม
1.3 เกณฑ์มาตรฐานการเจริ ญเติบโต
1.4 การเจริ ญเติบโตที่สมวัย
1.5 แนวทางการวิเคราะห์การเจริ ญเติบโต
2. ชีวติ และครอบครัว
2.1 การเปลี่ยนแปลงทางด้ านสุขภาพของวัยรุ่ น
2.1.1 การเปลี่ยนแปลงทางด้ านร่ างกาย
2.1.2 การเปลี่ยนแปลงทางด้ านจิตใจและอารมณ์
2.1.3 พัฒนาการทางเพศของวัยรุ่ น
2.1.4 การเบี่ยงเบนทางเพศ
2.2 ความปลอดภัยจากการล่วงละเมิด
2.2.1 ความหมายและประเภทของการล่วงละเมิด
2.2.2 สาเหตุของการถูกล่วงละเมิด
2.2.3 ผลกระทบของการถูกล่วงละเมิด
2.2.4 การป้องกันและหลีกเลี่ยงการถูกล่วงละเมิด
2.2.5 ทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิด

ปี การศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
1)ทดสอบ

เครื่ องมือวัด
1) แบบทดสอบ

ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) ปฏิบตั ิ
1) แบบประเมินผลงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การสังเกตพฤติกรรรม 1) แบบสังเกต
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัด
ข้ อที่ 1,2
( 40 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัด
ข้ อที่ 3,4
( 20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัด
ข้ อที่ 1-6
(20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัด
ข้ อที่ 5,6
( 20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
1. Power Point
2. หนังสือเรี ยน/เอกสาร
ประกอบการเรี ยน
3. รู ปภาพ
4. Website
www.oryor.com
5. ใบงาน
6. แบบฝึ กหัด แบบทดสอบ

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่

รหัสวิชา
พ21102
รายวิชา พลศึกษาพืน้ ฐาน 1
ครูผ้ ูสอน
ม.อภิรัตน์ วิมานรัตน์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

ผลการเรียนรู้
1. เพิ่มพูนความสามารถของตนตามหลักการ
เคลื่อนไหวที่ใช้ ทกั ษะกลไกและทักษะพื ้นฐานที่
นาไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา
2. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีม
โดยใช้ ทกั ษะพื ้นฐานตามชนิดกีฬาอย่างละ 1 ชนิด
3. อธิบายความสาคัญของการออกกาลังกายและ
เล่นกีฬาจนเป็ นวิถีชีวติ ที่มีสขุ ภาพดี
4. ออกกาลังกายและเลือกเข้ าร่ วมเล่นกีฬาตาม
ความถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ
พร้ อมทังประเมิ
้
นการเล่นของตนและผู้อื่น
5. ปฏิบตั ติ ามกฎ กติกา และข้ อตกลง ตามชนิดของ
กีฬาที่เลือกเล่น
6. ร่ วมมือในการเล่นกีฬาและการใช้ งานเป็ นทีม
อย่างสนุกสนาน
7. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ ความแตกต่างระหว่าง
วิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับคนอื่น
8. เห็นคุณค่า และทักษะในการสร้ างเสริ มสุขภาพ
การดาลงสุขภาพ การป้องกันโรคและการเสริ ม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 1
เรื่อง การเคลื่อนไหวเบือ้ งต้ น
1.รู ปแบบการเคลื่อนไหว
2.ปั จจัยส่งเสริ มให้ การ เคลื่อนไหวมี
ประสิทธิภาพ
3. ทักษะการเดิน
4. ทักษะการวิง่
5. ทักษะการกระโดด
6. ทักษะการเปลี่ยนทิศทางอย่างกระทันหัน
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 2
เรื่อง การเล่ นกีฬาเพื่อสุขภาพ
1. ความหมายและความสาคัญ ของการออก
กาลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
2. ผลกระทบจากการขาดการออกกาลังกาย
3. หลักปฏิบตั เิ กี่ยวกับการออกกาลังกาย
4..การวิง่ เพื่อสุขภาพ
5. การบริ หารกาย
6.การเดินเพื่อสุขภาพ

1

ภาคเรียนที่

1

วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล

1.แบบร่ วมมือ
2.แบบร่ วมมือกันเรี ยนรู้
3.แบบกระบวนการกลุ่ม
4.แบบอภิปราย
5.แบบสาธิต
6.แบบแก้ ปัญหา
7.แบบปฏิบตั กิ าร

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) ระบุปัจจัย
1) แบบทดสอบ
2) อธิบาย
2) แบบทดสอบ
3) ตระหนัก
3) สังเกต
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) ปฏิบตั กิ าร
1) แบบทดสอบ
2) ทดสอบ
2) สังเกต
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
1) มีวนิ ยั
2) ใฝ่ เรี ยนรู้
3) มุ่งมัน่ ในการทางาน
4) ร่ างกายแข็งแรงสมบูรณ์
5) ออกกาลังกายเป็ นประจา

ปี การศึกษา 2561

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
1.รู ปแบบเกมนาไปสูทกั ษะกีฬา
รองศาสตราจารย์ ดร. จิรกรณ์
ศิริประเสริ ฐ ภาควิชาพลศึกษา
และสันทนาการ คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2.แบบฝึ กการเล่นฟุตบอลในรู ป
แบบต่างๆ ของสถาบันการ
พลศึกษาแห่งประเทศไทย
3.website google.co.th เกี่ยว
กับเล่นฟุตบอล

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่

รหัสวิชา
พ21102
รายวิชา พลศึกษาพืน้ ฐาน 1
ครูผ้ ูสอน
ม.อภิรัตน์ วิมานรัตน์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 3
การเล่ นกีฬาฟุตบอลเรื่องการรับ-ส่ งบอล
1. การหยุดลูกด้ วยฝ่ าเท้ า ข้ างเท้ าด้ านใน ข้ างเท้ าด้ านนอก หลังเท้ า
2. การส่งลูกด้ วยข้ างเท้ าด้ านใน และหลังเท้ า
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 4
การเล่ นกีฬาฟุตบอลเรื่องการเลีย้ งบอล
- การเลี ้ยงบอลด้ วย ข้ างเท้ าด้ านใน ข้ างเท้ าด้ านนอก หลังเท้ า
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 5
การเล่ นกีฬาฟุตบอลเรื่องการยิงประตู
- การยิงประตูด้วย ข้ างเท้ าด้ านใน ข้ างเท้ าด้ านนอก หลังเท้ า
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 6
การเล่ นกีฬาฟุตบอลเรื่องการยิงประตู
1. ตาแหน่งและหน้ าที่ของผู้รักษาประตู
2. ตาแหน่งและหน้ าที่ของกองหลัง
3. ตาแหน่งและหน้ าที่ของกองกลาง
4. ตาแหน่งและหน้ าที่ของกองหน้ า

หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 7
หน่ วยการเรียนรู้สมรรถภาพ
การทดสอบสมรรถภาพ
1.วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ถกู ต้ องถูกต้ อง
2.การสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกาย

1

ภาคเรียนที่

1
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วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ที่คาดหวังข้ อที่ 3,6,8 (40คะแนน )
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ที่คาดหวังข้ อที่ 2,6,7 (20คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้
ที่คาดหวังข้ อที่ 3,5 (20คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วย ผลการเรี ยนรู้
ที่คาดหวังข้ อที่ 1-8 (20คะแนน )

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศกึ ษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา
ศ21101
รายวิชา ศิลปะพื้นฐาน 1
ครูผู้สอน
ม.ดารธาน รอดแก้ว, ม.ทัพไทย หลักศิลากุล, ม.ธนกร เงินงาม
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ

1. อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และโน้ตสากล (ศ2.1ม.1/1)
2. เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมที่ต่างกัน (ศ2.1ม.1/2)
3. ร้องเพลงและใช้เครือ่ งดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลง
ด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ (ศ2.1ม.1/3)
4. จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ (ศ2.1ม.1/4)
5. แสดงความคิดเห็นที่มีต่ออารมณ์ของบทเพลงที่มีความเร็ว
ของจังหวะ และความดัง - เบา แตกต่างกัน (ศ2.1ม.1/5)
6. เปรียบเทียบอารมณ์ ความรูส้ ึกในการ ฟังดนตรีแต่ละ
ประเภท (ศ2.1ม.1/6)
7. นาเสนอตัวอย่างเพลงที่ตนเองชื่นชอบ และอภิปราย
ลักษณะเด่นที่ทาให้งานนั้นน่าชื่นชม (ศ2.1ม.1/7)
8. ใช้เกณฑ์สาหรับประเมินคุณภาพ งานดนตรีหรือเพลงที่ฟัง
(ศ2.1ม.1/8)
9. ใช้และบารุงรักษาเครือ่ งดนตรี อย่างระมัดระวังและ
รับผิดชอบ (ศ2.1ม.1/9)
10. อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อ
สังคมไทย (ศ2.2ม.1/1)
11. ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรม
ต่างกัน (ศ2.2ม.1/2)

1. ความรูพ
้ ื้นฐานเกีย่ วกับดนตรีไทย
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีไทย
- เครือ่ งหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
2. เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย
- เครือ่ งดนตรีไทย
- ประเภทของวงดนตรีไทย
3. หลักการขับร้องเพลง และ
บรรเลงเครือ่ งดนตรีไทย
- หลักการขับร้องเพลงไทย
- หลักการบรรเลงเครือ่ งดนตรีไทย
- การขับร้องและการบรรเลงดนตรี
ประกอบเพลง
4. ความรูพ
้ ื้นฐานเกีย่ วกับดนตรีสากล
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีสากล
- เครือ่ งหมายและสัญลักษณ์ในดนตรี
สากล
- การปฏิบัติจังหวะ
- การอ่าน เขียน และร้องตามโน้ตสากล
5. เครื่องดนตรี และวงดนตรีสากล
- เครือ่ งดนตรีสากล
- ลักษณะของวงดนตรีสากล

วิธีการสอน

- สืบเสาะหาความรู้
(InquiryMethod: 5E)
- กระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด
- การสาธิต
- การแสดงบทบาทสมมุติ
- กระบวนการปฏิบัติ

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล

ด้านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ
ด้านทักษะ
วิธีการ
1) สอบปฏิบัติ
2) สร้างสรรค์
3) ส่งผลงาน
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
1) สังเกตพฤติกรรม

เครือ่ งมือวัด
1) แบบทดสอบ
เครือ่ งมือวัด
1) แบบประเมิน
2) แบบประเมิน
3) แบบประเมิน
เครือ่ งมือวัด
1) แบบสังเกตพฤติกรรม

สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1,2,3,4, (40 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 4,
(20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1-11
(20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 5,
(20 คะแนน)

หนังสืออ้างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม

http://www.trueplookpany
a.com
http://www.panyathai.or.th
www.patakorn.com
www.thaikids.com
www.lks.ac.th
www.thaigoodview.com

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา
ง21101
รายวิชาการงานอาชีพพื้นฐาน 1
ครูผู้สอน
มิสกัญญาพัชร์ ทานกระโทก
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80:20
ตัวชี้วัด
สอบประมวลความรู้ระหว่างภาค
และปลายภาค
1. วิเคราะห์ขั้นตอนการทางานตาม
กระบวนการทางาน
2. ใช้กระบวนการกลุ่มในการทางาน
ด้วยความเสียสละ
3. ตัดสินใจแก้ปัญหาการทางาน
อย่างมีเหตุผล
4. อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ
5. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
6. เห็นความสาคัญของการสร้าง
อาชีพ

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
สอบประมวลความรู้ระหว่างภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่1 งานบ้าน
- การใช้อุปกรณ์อานวยความสะดวกใน
การทางานบ้าน
-การจัดและตกแต่งห้องต่างๆ
ภายในบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
- การดูแลรักษาเสื้อผ้า
- การซ่อมแซมเสื้อผ้า
- การเย็บกระดุม
- การเย็บรังดุม
สอบประมวลความรู้ปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3โลกของอาชีพ
- อาชีพในฝัน
- แนวทางในการเลือกอาชีพ
- ความสาคัญของการสร้างอาชีพ
- เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต
- บุคคลตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จในการ
ประกอบอาชีพ

วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. อธิบาย
3. อภิปราย
4. แบบระดมสมอง
แบบเน้นกระบวนการกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติ
5. ศึกษาค้นคว้า
6.กรณีตัวอย่าง
7.การแก้ปัญหา
6. บูรณาการเนื้อหาวิชา
กับกลุ่มสาระฯอื่นๆ

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการวัดและประเมินผล

ปีการศึกษา 2561

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
ด้านความรู้
หนังสือเรียน
วิธีการเครื่องมือวัด
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1) การทดสอบ 2) แบบทดสอบ 3)ใบงาน
ม.1(อจท.)
ด้านทักษะ
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิธีการเครื่องมือวัด
ม.1(พว.)
1) ผลงาน /ใบงาน 2)แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
- www. google.com
ด้านคุณลักษณะ
-www.Youtube.com
วิธีการเครื่องมือวัด
1) การสังเกต
1) แบบประเมินการสังเกต
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1-6 (50คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1-6(20คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที1่ -6 (20 คะแนน)
-stem innovation 10 คะแนน

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา
ง21103
รายวิชาการงานอาชีพพื้นฐาน 2
ครูผู้สอน
มิสกัญญาพัชร์ ทานกระโทก
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80:20
ตัวชี้วัด
สอบประมวลความรู้ระหว่างภาค
และปลายภาค
1. วิเคราะห์ขั้นตอนการทางานตาม
กระบวนการทางาน
2. ใช้กระบวนการกลุ่มในการทางาน
ด้วยความเสียสละ
3. ตัดสินใจแก้ปัญหาการทางาน
อย่างมีเหตุผล
4. อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ
5. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
6. เห็นความสาคัญของการสร้าง
อาชีพ

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
สอบประมวลความรู้ระหว่างภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่1 การประดิษฐ์ของใช้ ของ
ตกแต่งบ้านจากวัสดุท้องถิ่น
- งานประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น
- ชนิดของวัสดุท้องถิ่น
- เครื่องมือเครื่องใช้ในการทางานประดิษฐ์
- ประเภทของอุปกรณ์ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในงาน
ประดิษฐ์
- การออกแบบงานประดิษฐ์
- งานประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น
-การฝึกประดิษฐ์ชิ้นงานของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุ
ท้องถิ่น
สอบประมวลความรู้ปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารและโภชนาการ
-เรียนรู้เรื่องโภชนาการ
-การเตรียม ประกอบ จัดตกแต่งอาหาร
-การบริการอาหาร
-รูปแบบการจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
-มารยาทบนโต๊ะอาหาร

วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. อธิบาย
3. อภิปราย
4. แบบระดมสมอง
แบบเน้นกระบวนการกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติ
5. ศึกษาค้นคว้า
6.กรณีตัวอย่าง
7.การแก้ปัญหา
6. บูรณาการเนื้อหาวิชา
กับกลุ่มสาระฯอื่นๆ

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการเครื่องมือวัด
1) การทดสอบ 2) แบบทดสอบ 3)ใบงาน
ด้านทักษะ
วิธีการเครื่องมือวัด
1) ผลงาน /ใบงาน 2)แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการเครื่องมือวัด
1) การสังเกต
1) แบบประเมินการสังเกต
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1-6 (50คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1-6(20คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที1่ -6 (20 คะแนน)
-stem innovation 10 คะแนน

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
หนังสือเรียน
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.1(อจท.)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.1(พว.)
- www. google.com
-www.Youtube.com

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1

รหัสวิชา
ง20201
รายวิชา คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา 1
ครูผ้ ูสอน
ม.วรินทร จันสุปิน , มิสปราณิสา อ่าทอง
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

ภาคเรียนที่ 1

ปี การศึกษา 2561

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

1.มีความรู้ เกี่ยวกับ ประวัติ และ
การใช้ งานเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต

หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 1. เครือข่ าย
อินเตอร์ เน็ต
1.1 วิวฒ
ั นาการ/บทบาทของเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต
1.2 หลักการค้ นหาข้ อมูลบนเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต
1.3 การค้ นหาข้ อมูลบนเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต

การอภิปรายกลุ่มใหญ่
( Whole - Class Discussion )
- การแสดงความคิดเห็น
- การวิเคราะห์
- การตีความ
- การสื่อความหมาย
- ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
- การสรุ ปความ

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ตรวจแบบฝึ กหัด 1) แบบฝึ กหัด
2) แบบทดสอบ 2) แบบทดสอบวัดความรู้
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การปฏิบตั งิ าน 1) แบบประเมินผลงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
สังเกตและติดตาม
เครื่องมือวัด แบบประเมินพฤติกรรม

2. มีทกั ษะในการพัฒนาสิ่งพิมพ์
เพื่อการศึกษา

หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 2. การพัฒนางาน
สิ่งพิมพ์ เพื่อการศึกษา
2.1 การจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
2.2 การจัดทาปกรายงานหรื อปก
เอกสาร
2.3 การจัดทาปก CD

ทักษะปฏิบัติ ของ De Cecco
- วิเคราะห์ทกั ษะที่จะสอน
- ประเมินความสามารถ
เบื ้องต้ นของผู้เรี ยน
- จัดขันตอนการฝึ
้
กให้ เป็ นไป
ตามลาดับขันจากง่
้
ายไปยาก
- สาธิตและอธิบายแนะนา
- จัดให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกปฏิบตั จิ ริ ง

สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 1 (20 คะแนน )
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 2 (20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
5 คะแนน
ใฝ่ เรี ยนรู้
5 คะแนน
มุ่งมัน่ ในการทางาน 5 คะแนน
มีความเป็ นสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ 5 คะแนน
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 1 (20 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 1 - 2
(20คะแนน )

ผลการเรียนรู้

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
- เอกสารประกอบการเรี ยน
(ใบความรู้ )
- http://www.youtube.com/
watch?v=252A1NLxodo&
feature=youtu.be
- http://www.krunee.com/
E_learning/content136.html

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
อ21101
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูผู้สอน
มิสศิริพร ศุระศรางค์, มิสรัสศลิน เตียนศรี, มิสภัทราวดี สุปัตติ
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum): คะแนนปลายภาคเรียน 80:20
ตัวชี้วัด

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
Summative
ปฏิบัติตามคาสั่งคาขอร้อง คาแนะนา และ
1. My world of English
คาชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน (1.1.1)
อ่า นออกเสี ยงข้ อความ นิท าน และบทร้ อยกรอง(poem) 2. Aim High
สั้นๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน (1.1.2)
- Noun
เลือก/ระบุ ประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ - Adjective
ความเรียง (non-text information)ที่อ่าน (1.1.3)
- Adverb
ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสาคัญ(main idea) และ
ตอบคาถามจากการฟัง และอ่านบท สนทนานิทาน และ - Conjunction
- Subject-Verb
เรื่องสั้น(1.1.4)
Agreement
สนทนาแลกเปลี่ย นข้อมูลเกี่ย วกับตนเอง กิจ กรรมและ
- There is, There are
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน (1.2.1)
ใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา และคาชี้แจงตามสถานการณ์ 3.Tense
-Present Simple
(1.2.2)
พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบ -Present Continuous 4.
รับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ Reading
- Fact and opinion
อย่างเหมาะสม (1.2.3)
พูดและเขียนเพื่อแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ - A Flying Visit to the
Park
ตอบรับและปฏิเสธให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ
- Passage
ที่เหมาะสม (1.2.4)

9. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งต่ า งๆใกล้ ตั ว กิ จ กรรมต่ า งๆ พร้ อ มทั้ ง ให้
เหตุผลสั้นๆประกอบอย่างเหมาะสม (1.2.5)
10. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองกิจวัตรประจาวัน
ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว (1.3.1)

เทคนิคการสอน

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2561

วิธีวัดและประเมินผล/
หนังสืออ้างอิง/
เกณฑ์การตัดสิน
websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
ด้านความรู้เครื่องมือวัด
หนังสือที่ใช้เรียนมี
Cippa
- การสังเกต
- แบบสังเกต
- My World of English
Explicit teaching model
- Aim High
- แบบทดสอบ
- แบบประเมินชิ้นงาน
CIRC
- Values Education
- แบบฝึกหัด
KWL-Plus
- เอกสารสอนเสริม
ด้านทักษะ
CALLA
- Website
- การทาแบบฝึกหัด
ใช้ วิ ธี ก ารสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น - การสังเกต
( www.ceted.org /
ส าคั ญ โดยใช้ เ ทคนิ ค การสอน - ทาแบบทดสอบ - การทา กิจกรรมกลุ่ม
www.britishcouncil.
เครื่องมือวัด
ดังนี้
com
/
- แบบสังเกต
- แบบทดสอบ
- การอภิปรายกลุ่ม
www.dekgeng.com
- แบบประเมิน ชิ้นงาน
- การทางานเป็นคู่
/
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- แสดงบทบาทสมมติ
- Oxford Learner's
- การสังเกต
- การสืบค้นข้อมูล (Internet,
Dictionaries
เครื่องมือวัด
ห้องสมุด, website)
- dictionary
- แบบสังเกต
- การทางานเป็นกลุ่ม
- Penguin grammar
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ฝึกการถาม-ตอบ
workbook
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัด
- ฝึกการตอบปากเปล่า
- American Culture
ข้อที่1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
- ฝึกการทาแบบฝึกหัด
- English vocabulary
13,14,15,16,17,18,20 (50 คะแนน)
- ฝึกการพูด
in use
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
- ฝึกการฟังเทป
ข้อที่ 3,7,9,10,16,19
(20 คะแนน) English grammar in use
- ฝึกการอ่านออกเสียง
(Raymond Murphy)
- ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 13
(10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 4,8,11,14,16 ,19 (20 คะแนน)

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
อ21101
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูผู้สอน
มิสศิริพร ศุระศรางค์, มิสรัสศลิน เตียนศรี, มิสภัทราวดี สุปัตติ
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum): คะแนนปลายภาคเรียน 80:20
ตัวชี้วัด

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.

สาระการเรียนรู้/ เนื้อหา
สาระ
พูด/เขีย น สรุปใจความสาคัญแก่น สาร(theme)ที่ได้จาการวิเคราะห์ Final
1. My world of English
เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม (1.3.2)
พูด/เขีย นแสดงความคิดเห็น เกี่ย วกับกิจ กรรมหรือเรื่องต่างๆใกล้ตัว 2. Aim High
- Synonym and
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ(1.3.3)
Antonym
ใช้ภาษา น้าเสียงและกิริยาท่าทาง สุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (2.1.1)
- Some/any
บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสาคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณี
- How much/ How
ของเจ้าของภาษา (2.1.2)
many
เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาทางภาษา และวัฒนธรรมตามความ
- Daily routine
สนใจ (2.1.3)
บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด 3. Tense
- Past Simple
ต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลาดับคาตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย (2.2.1)
- Present Prefect
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลอง 4. Reading
วันสาคัญและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย (2.2.2)
- Context Clue
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล /ข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
- The World’s
การเรี ย นรู้ อื่ น จากแหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละน าเสนอด้ ว ยการพู ด /การเขี ย น
Deadliest Animals
(3.1.1)
- Passage
ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ จ ริง /สถานการณ์ จ าลองที่เกิ ดขึ้น ใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา (4.1.1)
ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น /ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

ภาคเรียนที่ 1

เทคนิคการสอน

ปีการศึกษา 2561

วิธีวัดและประเมินผล/
เกณฑ์การตัดสิน

หนังสืออ้างอิง/
websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

Assumption College
Code
EN20201
Subject :Supplemental English 1
M.1
Semester 1
Teachers
Mr. Stuart, Mr. Brody
Syllabus & Evaluation Record
(Homework, Listening, Speaking, Behavior + Summative): Final 80 : 20
Indicators
Indicators for Semester 1 for M.1-3
1. Observe instructions in manuals for various types of work,
clarifications, explanations and descriptions heard and read.
2. Identify the main idea, analyse the essence, interpret and
express opinions from listening to and reading feature articles
and entertainment articles, as well as provide justifications
and examples for illustration.
3. Converse and write to exchange data about themselves and
various matters around them, experiences, situations,
news/incidents and issues of interest to society, and
communicate the data continuously and appropriately.
4. Choose and use requests and give instructions, clarifications
and explanations fluently.

Content Summative

Learning Strategies

Listening
-conversations
-objects in the classroom
-classroom

CIPPA Model Explicit

Speaking
-talk about people
-likes & dislikes related phrases
-pronunciation
Reading
-countable and uncountable nouns
-prepositions of place
-demonstrative pronouns
Writing
-what do you do on Saturdays
-describing your family
-on the weekend

5. Speak and write to express needs and offer, accept and
refuse to give help in simulated or real situations.
6. Speak and write to present data themselves/experiences,
news/incidents, matters and various issues of interest to
society.
7. Choose the language, tone of voice, gestures and manners
appropriate to various persons, occasions and places by
observing social manners and culture of native speakers.

Listening
-fun sports
-pronunciation
-sports

Teaching Model
CIRC
KWL-Plus

Academic Year 2018

Evaluation
Ratio: 100 marks
Skills
Research
Observation
Quiz

Resources
Get Ahead Student’s
Books & Workbook
Language Teachers
Cambridge International
Dictionary

Psychomotor
Skills
Acting
Reading
Terminology

Get Ahead CDs

Behavior
Observation

www.supertecher.com

While Teaching
1-10
(50 marks)
Summative Indicators
3,5,10
(20 marks)
Desired(9) (10 marks )
Final Indicators
2,4,8
(20 marks)

Websites: www.about.com
www.britishcouncil.c
www.quia.com
www.islcollective.com
Kahoot.com
Facebook.com

Assumption College
Code
EN20201
Subject :Supplemental English 1
M.1
Semester 1
Teachers
Mr. Stuart, Mr. Brody
Syllabus & Evaluation Record
(Homework, Listening, Speaking, Behavior + Summative): Final 80 : 20
Indicators
8. Explain/compare differences between the structures of
sentences, texts, idioms, sayings, proverbs and poems
in foreign languages and Thai language.

9. Research/search for, make records, summarise and
express opinions about the data related to other
learning areas, and present them through speaking
and writing.
10. Use language for communication in real
situations/simulated situations in the classroom,
school, community and society.

Content Summative

Academic Year 2018

Learning Strategies

Evaluation

Speaking

CIPPA Model Explicit

-different types of hair, height and

Teaching Model

clothes

CIRC
KWL-Plus

Skills / Knowledge
Research Observation Quiz
Psychomotor Skills
Acting Reading Terminology
Behavior
Observation Indicators Skills
(50)
Tools
Paper Test Forms Handouts
Observation Form Rubric
Score
Forms

- describing looks
-talk about their family
Reading
-an unusual job
Writing
-simple present affirmative
- adverbs of frequency

Pair work
Peer Teaching
Group Work

Resources

Assumption College-Bell Programme
Code

EN20207

Subject : Bell English

Teachers:
Syllabus & Evaluation
Record
Indicators
1. To give students an
elementary command of
the English Language, level
A2 on the CEFR
1.1 General Indicators:
1.1.1. Can understand
sentences and frequently
used expressions related to
areas of most immediate
relevance (e.g. very basic
personal and family
information, shopping, local
geography, employment).
1.1.2. Can communicate in
simple and routine tasks
requiring a simple and
direct exchange of
information on familiar and
routine matters.
1.1.3. Can describe in

Mathayom 1

Semester 1

Academic Year 2018

Mr. Donovan Richards, Mr. George Willson, Miss Anna Koczor, Mr. David Hynes

Classwork+Homework (20) + Portfolio Project 1 (10) + Portfolio Project 2 (10) + Speaking (10)+Behavior(10) + Midterm
Exam(Listening, Reading, Writing, Grammar and Vocabulary) (20) + Final Exam(Listening, Reading, Writing, Grammar
and Vocabulary) (20) = 100 marks
Content Summative
Vocabulary
Family
Daily Routines
Countries and Nationalities
Phrases with "have"
Telling the time

Learning Strategies
Communicative
methodology at all
times
Problem Solving
Research Skills

Grammar
Present Simple
Adverbs and Expressions of
Frequency
Present Continuous
Present Simple vs Present
Continuous
Listening
A1-A2 CEFR-level texts
Listening for Detail
Listening for Gist

Summarizing and notetaking

Evaluation
Continual Assessment
Grammar
Vocabulary
Reading
Writing
Speaking
Listening
Note-taking and notebook
maintenance
Organization of ideas
Project-based learning
Problem solving

Exam skills
Mind maps and graphic
representations
Vygotsky’s ZPD theory

Examination 1
(twice a semester)
Vocabulary, grammar and
conversational structures,
reading and writing.
(Based on learning content
at CEFR Level A1-A2)

Project-based learning
Single language
environment

Examination 2
(twice a semester)
Listening (Based on learning

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

simple terms aspects of
his/her background,
immediate environment
and matters in areas of
immediate need.
1.2. Spoken Language
Indicators:
1.2.1. Range: Uses basic
sentence patterns with
memorized phrases, groups
of a few words and
formulae in order to
communicate limited
information in simple
everyday situations.
1.2.2. Accuracy: Uses some
simple structures correctly,
but still systematically
makes basic mistakes.
1.2.3. Fluency: Can make
him/herself understood in
very short utterances, even
though pauses, false starts
and reformulation are very
evident.
1.2.4. Interaction: Can
answer questions and
respond to simple
statements. Can indicate
when he/she is following
but is rarely able to
understand enough to keep
conversation going of

Speaking
Cambridge Exam KET and
Flyers Level Speaking Tasks
Reading
A1-A2 CEFR-level texts
Reading for Detail
Reading for Gist
Writing
A1-A2 CEFR level tasks

content at CEFR level A1A2)
Examination 3
(once a semester)
Speaking (based on
Cambridge Speaking Exams
Level A1-A2)
Behavior
Teacher’s observation and
attendance and punctuality
record

his/her own accord.
1.2.5. Coherence: Can link
groups of words with simple
connectors like "and, "but"
and "because".
2. To instill accuracy,
fluency, confidence and
enthusiasm into all students
with regard to the English
Language
3.To provide all students
with a positive and
enjoyable experience giving
them a favourable opinion
of English and English
speaking countries and
cultures
4. To foster positive
classroom and study skills to learn how to work
individually and in groups,
how to work to deadlines,
give presentations and how
to participate usefully in
class

Assumption College-Bell Programme
Code

EN20207

Subject : Bell English
Teachers

Syllabus & Evaluation
Record

Indicators

Mathayom 1

Semester 1

Academic Year 2018

Mr. Donovan, Mr. George, Miss Anna, Mr. David

Classwork+Homework (20) + Portfolio Project 1 (10) + Portfolio Project 2 (10) + Speaking (10)+Behavior(10) + Midterm
Exam(Listening, Reading, Writing, Grammar and Vocabulary) (20) + Final Exam(Listening, Reading, Writing, Grammar
and Vocabulary) (20) = 100 marks

Content Final

Indicators for Semester 1
for M1
1. To give students an
elementary command of
the English Language, level
A2 on the CEFR

Vocabulary

1.1 General Indicators:

Grammar

Prices
Food
Sports and sports
collocations
Verbs of emotion
Parts of the body

Learning Strategies
Communicative
methodology at all time
Problem Solving
Research Skills
Summarizing and notetaking

Evaluation
Continual Assessment
Grammar
Vocabulary
Reading
Writing
Speaking
Listening
Note-taking and notebook
maintenance
Organization of ideas
Project-based learning
Problem solving

1.1.1. Can understand
sentences and frequently
used expressions related to
areas of most immediate
relevance (e.g. very basic
personal and family
information, shopping, local
geography, employment).

Possessive adjectives and
possessive pronouns
Genitive ‘s and s’
Verbs of emotion + gerunds
Instructions- imperatives
Rules- must / mustn’t
Going to for future plans,
intentions and predictions
Listening

Vygotsky’s ZPD theory

1.1.2. Can communicate in
simple and routine tasks
requiring a simple and
direct exchange of
information on familiar and

A1-A2 CEFR-level texts
Listening for Detail
Listening for Gist

Project-based learning

Examination 1
(twice a semester)
Vocabulary, grammar and
conversational structures,
reading and writing.
(Based on learning content
at CEFR Level A1-A2)

Single language
environment

Examination 2
(twice a semester)

Exam skills
Mind maps and graphic
representations

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

routine matters.
1.1.3. Can describe in
simple terms aspects of
his/her background,
immediate environment
and matters in areas of
immediate need.
1.2. Spoken Language
Indicators:
1.2.1. Range: Uses basic
sentence patterns with
memorized phrases, groups
of a few words and
formulae in order to
communicate limited
information in simple
everyday situations.
1.2.2. Accuracy: Uses some
simple structures correctly,
but still systematically
makes basic mistakes.
1.2.3. Fluency: Can make
him/herself understood in
very short utterances, even
though pauses, false starts
and reformulation are very
evident.
1.2.4. Interaction: Can
answer questions and
respond to simple
statements. Can indicate
when he/she is following

Reading
A1-A2 CEFR-level texts
Reading for Detail
Reading for Gist

Listening (Based on learning
content at CEFR level A1A2)

Writing
A1-A2 CEFR level tasks

Examination 3
(once a semester)
Speaking (based on
Cambridge Speaking Exams
Level A1-A2)
Behavior
Teacher’s observation and
attendance and punctuality
record

but is rarely able to
understand enough to keep
conversation going of
his/her own accord.
1.2.5. Coherence: Can link
groups of words with simple
connectors like "and, "but"
and "because".
2. To instill accuracy,
fluency, confidence and
enthusiasm into all students
with regard to the English
Language
3.To provide all students
with a positive and
enjoyable experience giving
them a favourable opinion
of English and English
speaking countries and
cultures
4. To foster positive
classroom and study skills to learn how to work
individually and in groups,
how to work to deadlines,
give presentations and how
to participate usefully in
class

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
จ20201
รายวิชา ภาษาจีน 1
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรี ยนที่ 1
ครู ผ้ ูสอน
มิสเบญจรั ตน์ อมรพฤกษ์ ชัย , มิสเจศรา อินญาพงษ์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + คะแนนสอบระหว่ างภาค) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ผลการเรี ยนรู้

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

1. ปฏิบตั ิตามคาสัง่ คาขอร้ อง คาแนะนา และ
1. 语言知识方面
คาชี ้แจงง่ายๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน ที่ฟัง
ความรู้ทางด้ านภาษา
และอ่าน
 汉语拼音
2. อ่านออกเสียงคา ประโยค และข้ อความง่ายๆได้
-声母
ถูกต้ องตามหลักการอ่านออกเสียง
-韵母
3. อธิบาย และตอบคาถามเกี่ยวกับบทสนทนา
-声调
เรื่ องสัน้ เรื่ องเล่า และนิทาน
 笔画,笔顺
4. สนทนา แลกเปลีย่ นข้ อมูลเกี่ยวกับตนเอง และสถานการณ์
 唱歌
ต่างๆในชีวิตประจาวัน
5. .เขียนและพูดโดยใช้ ภาษาง่ายๆเพื่อแสดงความต้ องการ2.ความ
日常口语对话
ช่วยเหลือ และตอบรับ และปฏิเสธได้ อย่างเหมาะสม การสนทนาในชีวิตประจาวัน
6. พูดและเขียนบรรยายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
 问候
ข้ อมูล เรื่ องราวสันๆ
้ กิจวัตรประจาวันด้ วยข้ อความ
 你叫什么名字
ง่ายๆ
？
และประโยคสันๆ
้
7. ใช้ น ้าเสียงในการพูดและกริ ยาท่าทางในการสือ่ สาร
ได้ เหมาะสมกับระดับบุคคล และวัฒนธรรมของ
เจ้ าของภาษา

วิธีการสอน
Explicit teaching
method
CIPPA MODEL
3P
CALLA
SIOP
เทคนิคการใช้ เพลง

ปี การศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) แบบฝึ กหัด
2) แบบฝึ กหัด
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) อ่านออกเสียง
1) แบบสังเกต
2) แยกเสียงอ่าน
2) แบบทดสอบ
3) เขียนอักษร
3) .สมุดคัด
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) สังเกต
1) แบบสังเกต
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1, 2, 3, 6 ,10,11 (50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 3, 7,8
(20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1, 5, 6
(10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 4, 5, 9
(20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
หนังสือสัมผัสภาษาจีน
体验汉语
หนังสือสัทอักษร
http://xh.5156edu.com
www.tom61.com
www.chineselearner.com

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
จ20201
รายวิชา ภาษาจีน 1
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรี ยนที่ 1
ครู ผ้ ูสอน
มิสเบญจรั ตน์ อมรพฤกษ์ ชัย , มิสเจศรา อินญาพงษ์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + คะแนนสอบระหว่ างภาค) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ผลการเรี ยนรู้

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

8. บรรยาย เกี่ยวกับเทศกาล วันสาคัญ ชีวิตความ
3.自我介绍
เป็ นอยู่ และประเพณี ของเจ้ าของภาษา
การแนะนาตัว
9. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการ
 说出自己的名字
ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การลาดับคาตาม
 名字的表达方式
โครงสร้ างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย
10. ค้ นคว้ า และถ่ายทอดเนื ้อหาสาระภาษาต่างประเทศ ที
เกี่ยวข้ องกับกลุม่ สาระการเรี ยอืนรู
่นๆ้ โดยการเขีย/นการวาด
ภาพ/ หรื อใช้ สอื่ อิเล็กทรอนิกส์
11. ใช้ ภาษาสือ่ สารอย่างง่ายๆ ในสถานการณ์/ จริ ง
สถานการณ์จาลอง ที่เกิดขึ ้นในสถานศึกษา

วิธีการสอน

ปี การศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1

รหัสวิชา
จ20213
รายวิชา การอ่ านสัทอักษร 1
ครูผ้ ูสอน
มิสเบญจรัตน์ อมรพฤกษ์ ชัย
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + คะแนนสอบระหว่ างภาค) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ผลการเรียนรู้
1. ปฏิบตั ติ ามคาสัง่ คาขอร้ อง คาแนะนา และคาชี ้แจงง่ายๆ
ที่พบเห็นในชีวติ ประจาวัน ที่ฟัง และอ่าน

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
1.语言知识方面 ความรู้

Explicit teaching

ทางด้ านภาษา

method

2. อ่านออกเสียงคา ประโยค และข้ อความง่ายๆได้ ถกู ต้ องตาม

 汉语拼音
- 声母
หลักการอ่านออกเสียง
- ใน韵母
3. สนทนา แลกเปลี่ยนข้ อมูลเกี่ยวกับตนเอง และสถานการณ์ตา่ งๆ
- 声调
ชีวติ ประจาวัน
 笔画,笔顺
4. พูดและเขียนบรรยายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ อมูล
 唱歌
เรื่ องราวสันๆ
้ กิจวัตรประจาวัน ด้ วยข้ อความง่ายๆ และ
ประโยคสันๆ
้
5. ใช้ ภาษา น ้าเสียงในการพูด และกริ ยาท่าทางในการ
สื่อสารได้ เหมาะสมกับระดับบุคคล และวัฒนธรรมของ
เจ้ าของภาษา
6. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ การลาดับคา ตามโครงสร้ างประโยค
ของ ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
7. ค้ นคว้ า และถ่ายทอดเนื ้อหาสาระภาษาต่างประเทศ ที่
เกี่ยวข้ องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ อื่นๆ โดยการเขียน / การ
วาดภาพ / หรื อใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
8. ใช้ ภาษาสื่อสารอย่างง่าย ๆ ในสถานการณ์จริ ง /
สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ ้นในสถานศึกษา

วิธีการสอน

2.日常口语对话 การสนทนา
ในชีวติ ประจาวัน
 你贵姓?
 你好吗?

CIPPA MODEL
3P
CALLA
SIOP
เทคนิคการใช้ เพลง

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ...
2) แบบฝึ กหัด..
ด้ านทักษะ
วิธีการ
1) อ่านออกเสียง
2) แยกเสียงอ่าน
3) เขียนอักษร
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
1) สังเกต

ปี การศึกษา 2561

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
หนังสือHappy chinese

เครื่องมือวัด
1) แบบทดสอบ
2) แบบฝึ กหัด
เครื่องมือวัด
1) แบบสังเกต
2) แบบทดสอบ
3) สมุดคัด
เครื่องมือวัด
1) แบบสังเกต

สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลการเรี ยนรู้ ระหว่างเรี ยน
ด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 1,2,3, (50 คะแนน)

开心学汉语
หนังสือสัทอักษร
http://xh.5156edu.com
www.tom61.com
www.chineselearner.com

