โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ท๒๒๑๐๑
รายวิชาภาษาไทยพืน้ ฐาน ๓
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๒
ครูผ้ สู อน
ม.คณาคร อนันตวงศ์ , มิสทิพย์ ภาวรรณ คาซองเมือง , มิสยุราพันธ์ มั่นใจ , มิสกอบกาญจน์ สุทธิชน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน ๘๐ : ๒๐

ตัวชีว้ ดั

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ

๑. อ่านออกเสียงบทร้ อยแก้ ว และบทร้ อยกรองได้ ถกู ต้ อง ๑. สอบประมวลความรู้ ครัง้ ที่ ๑
วรรณคดีและวรรณกรรม
๒. จับใจความสาคัญ สรุ ปความและอธิบายรายละเอียด
- สมบัตวิ รรณคดี
จากเรื่ องที่อ่าน
- โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
๓. เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้ าใจในบทเรี ยน
หลักการใช้ ภาษา
ต่างๆ ที่อ่าน
- ภาษาต่างประเทศ
๔. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้ อโต้ แย้ งเกี่ยวกับ
(บาลี – สันสกฤต)
เรื่ องที่อ่าน
๒. สอบปลายภาคเรี ยนที่ ๑
๕. อ่านหนังสือ บทความหรื อคาประพันธ์อย่า ง
วรรณคดีและวรรณกรรม
หลากหลายและประเมินคุณค่า หรื อแนวคิดที่ได้
- บทเสภาสามัคคีเสวก
จากการอ่าน เพื่อนาไปใช้ แก้ ปัญหา
- ศิลาจารึก
๖. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
หลักการใช้ ภาษา
๗. เขียนเรี ยงความ
- ประโยคความเดียว ความรวม
๘. เขียนย่อความ
ความซ้ อน
๙. เขียนจดหมายกิจธุระ
๓. สอบเก็บคะแนนระหว่างภาค
๑๐. มีมารยาทในการเขียน
การอ่าน การเขียน การฟั ง การพูด
๑๑. พูดสรุ ปใจความสาคัญของเรื่ องที่ฟังและดู
การดู หลักการใช้ ภาษา
๑๒. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่ องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
วรรณกรรม ฟ ฮีแลร์
เพื่อนาข้ อคิดมาประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวติ
สารานุกรมสาหรับเยาวชน เล่ม ๑๑
๑๓. มีมารยาทในการฟั ง การดู และการพูด

วิธีการสอน
- กระบวนการอ่าน
- กระบวนการปฏิบตั ิ
- กระบวนการสร้ าง
ความตระหนัก
- กระบวนการเรี ยน
ทางภาษา
- กระบวนการคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณ
- กระบวนการกลุ่ม
- CIPPAMODEL

ภาคเรียนที่ ๑

วิธีการวัดและประเมินผล
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
- สังเกต
๑) แบบสังเกต
- การปฏิบตั ิงาน
พฤติกรรมรายบุคคล
๒) แบบประเมินการ
ปฏิบตั ิงาน

ปี การศึกษา ๒๕๖๑

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
๑. วรรณคดีวจิ กั ษ์ ม.๒
๒. หนังสือชุดกิจกรรมพัฒนา
การคิดวิชาภาษาไทย ม.๒
๓. หนังสืออ่านนอกเวลา
- สารานุกรมสาหรับเยาวชน
เล่ม ๑๑
WWW. Sanook. com
WWW. Google. com
WWW. Thaigood.com

www. kroobannok.com

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ท๒๒๑๐๑
รายวิชาภาษาไทยพืน้ ฐาน ๓
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๒
ครูผ้ สู อน
ม.คณาคร อนันตวงศ์ , มิสทิพย์ ภาวรรณ คาซองเมือง , มิสยุราพันธ์ มั่นใจ , มิสกอบกาญจน์ สุทธิชน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน ๘๐ : ๒๐

ตัวชีว้ ัด

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ

๑๔. วิเคราะห์โครงสร้ างประโยคสามัญ ประโยคความรวม ๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และประโยคความซ้ อน
ใฝ่ เรี ยนรู้
๑๕. แต่งบทร้ อยกรอง
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
๑๖. รวบรวมและอธิบายความหมายของคาภาษา
รักความเป็ นไทย
ต่างประเทศที่ใช้ ในภาษาไทย
มุ่งมัน่ ในการทางาน
๑๗. สรุ ปเนื ้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ
ในระดับที่ยากขึ ้น
๑๘. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และ
วรรณกรรมท้ องถิน่ ที่อ่าน พร้ อมยกเหตุผลประกอบ
๑๙. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
๒๐. สรุ ปความรู้ และข้ อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้
ในชีวติ จริ ง
๒๑. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้ อยกรอง
ที่มีคณ
ุ ค่าตามความสนใจ

วิธีการสอน

ภาคเรียนที่ ๑

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

ปี การศึกษา ๒๕๖๑

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ค22101
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื ้ ฐาน 3
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ครูผ้ ูสอน
ม.วีรพันธ์ รัตนะวัน , ม.ศุภกิตติ ช่ อไสว และ ม.บุญญินท์ ล้ อจรัสศรีวงษ์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

ตัวชีว้ ัด
1. ใช้ ความรู้ เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้ อยละในการ
แก้ โจทย์ปัญหา
2. เปรี ยบเทียบหน่วยความยาว หน่วยพื ้นที่ ในระบบ
เดียวกัน และต่างระบบและเลือกใช้ หน่วยการวัดได้ อย่าง
เหมาะสม
3. คาดคะเนเวลา ระยะทาง พื ้นที่ ปริ มาตรและน ้าหนักได้
อย่างใกล้ เคียง และอธิบายวิธีการที่ใช้ ในการคาดคะเน
4. ใช้ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่ างๆ ได้
อย่างเหมาะสม
5. ใช้ ความรู้ เกี่ยวกับความยาวและพื ้นที่แก้ ปัญหาใน
สถานการณ์ตา่ งๆ
6. อ่านและนาเสนอข้ อมูลโดยใช้ แผนภูมิวงกลม
7. ใช้ วธิ ีการที่หลากหลายในการแก้ ปัญหา
8. เข้ าใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในเรื่ อง การเลื่อน
ขนาน การสะท้ อน และการหมุน และนาไปใช้
9. บอกภาพที่เกิดขึ ้นจากการเลื่อนขนาน การสะท้ อน และ
การหมุนรู ปต้ นแบบและอธิบายวิธีการที่จะได้ ภาพที่
ปรากฏเมื่อกาหนดรู ปต้ นแบบนันให้
้
10. หาพิกดั ของจุด และอธิบายลักษณะของรู ปเรขาคณิตที่
เกิดการเลื่อนขนาน การสะท้ อน และการหมุนบนระนาบ
ในระบบ พิกดั ฉาก

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
สอบประมวลความรู้ครัง้ ที่ 1
1. อัตราส่วนและร้ อยละ
1. อัตราส่วน
2. อัตราส่วนที่เท่ากันและ
การตรวจสอบอัตราส่วน
3. สัดส่วน
4. ร้ อยละ
5. การแก้ โจทย์ปัญหาร้ อยละ
2. การวัด
1. ความเป็ นมาของการวัด
2. การวัดความยาว
3. การวัดพื ้นที่
4. การวัดปริ มาตรและ
น ้าหนัก
5. การวัดเวลา
3. แผนภูมิรูปวงกลม
1. การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
2. การเขียนแผนภูมิรูป
วงกลม

วิธีการสอน
วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. ถามตอบ
3. กระบวนการกลุ่ม
4. นิรนัย
5. อุปนัย
6. แบบร่ วมมือ
7. แก้ ปัญหา
8. ศึกษาด้ วยตนเอง ฯลฯ

ภาคเรียนที่ 1

ปี การศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ
2) คาถาม
3) การร่ วมกิจกรรม

เครื่ องมือวัด
1) แบบทดสอบ
2) การตอบคาถาม
3) การสังเกต

ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) ทาเอกสาร
1) แบบบันทึกการส่งงาน
ประกอบการเรี ยน และการตรวจเอกสาร
2) การทาใบงาน 2) แบบประเมินใบงาน
เทคนิคการสอน
1. KWDL
3) ทา Mapping 3) แบบประเมิน Mapping
2. KWLH
4) ประหยัดอดออม 4) การสังเกต
3. PBL
อยู่อย่างพอเพียง 5) สมุดฝากธนาคาร
4. การใช้ คาถาม ฯลฯ
(ในการวัดและการประเมินด้ านทักษะ
หมายเหตุ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เป็ นการวัด
ในแต่ละกิจกรรมการเรี ยนรู้
ความสามารถของผู้เรี ยนครอบคลุมประเด็น
ผู้สอนเน้ นการให้ ตวั อย่างและ
ที่ต้องประเมิน ดังนี ้
การใช้ คาถาม ร่ วมกับการฝึ ก การแก้ ปัญหา / การสังเกต / การให้ เหตุผล /
ทักษะการคิดคานวณโดยการ
การสื่อสาร / การสื่อความหมายและการ
ให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กฝนเป็ นรายบุคคล นาเสนอ / การเชื่อมโยง / ความคิดริ เริ่ ม
และรายกลุ่ม
สร้ างสรรค์)

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
1. เอกสารประกอบการเรี ยน
2. ใบงาน
3. website
www.kanid.com
www.labschool.net
www.school.net.th
www.math.com
www.mathcenter.net
www.pratabong.com
www.thaigo.org

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ค22101
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื ้ ฐาน 3
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ครูผ้ ูสอน
ม.วีรพันธ์ รัตนะวัน , ม.ศุภกิตติ ช่ อไสว และ ม.บุญญินท์ ล้ อจรัสศรีวงษ์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

ตัวชีว้ ัด
11. ใช้ สมบัตเิ กี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรู ป
สามเหลี่ยมและสมบัตขิ องเส้ นขนานในการให้ เหตุผล
และ แก้ ปัญหา
12. เชื่อมโยงความรู้ ตา่ งๆ ในคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่นๆ
13. มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
14. ใช้ ศพั ท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์ ทงภาษาไทยและ
ั้
ภาษาอังกฤษได้ ถกู ต้ อง

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
สอบปลายภาค
4. การแปลงทางเรขาคณิต
1. การเลื่อนขนาน
2. การสะท้ อน
3. การหมุน
4. การสร้ างสรรค์งานศิลปะ
โดยใช้ การแปลงทางเรขาคณิต
กาออกแบบโดยใช้ การแปลง
ทางเรขาคณิต
5. ความเท่ากันทุกประการ
1. ความเท่ากันทุกประการ
ของ รู ปเรขาคณิต
2. ความเท่ากันทุกประการ
ของรู ปสามเหลี่ยม
3. การนาไปใช้

วิธีการสอน

ภาคเรียนที่ 1

ปี การศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) ระเบียบวินยั
1) การสังเกต
2) ความรอบครอบ 2) การส่งงาน
3) ความรับผิดชอบ 3) แบบประเมิน
4) ความซื่อสัตย์
5) ความชื่อมัน่ ในตนเอง
6) ตระหนักในคุณค่าและ
มีเจตคติที่ดีตอ่ วิชา
คณิตศาสตร์
7) อยู่อย่างพอเพียง
8) มีจิตสาธารณะ
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัด
ข้ อที่ 1 - 5 และ 6 -14
(50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัว ชี ้วัด
ข้ อที่ 1 - 5
(20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัด
ข้ อที่ 1 - 14
(10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัด
ข้ อที่ 6 - 14
(20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ค20203
รายวิชา คณิตศาสตร์ สากล 3
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ครูผ้ ูสอน
ม.ธีรภัทร เสมาทอง, ม.วีรพันธ์ รัตนะวัน, ม.บุญญินท์ ล้ อจรัสศรีวงษ์ และ Mr.Delfin R. Solidarios JR.
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

1. Explain the product of algebraic expressions by using Summative
1. Algebraic Expressions
the distributive law.
2
- Expansion using Distributive
2. Explain the expression of the form  a  b  ,
law
2
 a  b  and  a  b  a  b  recognizing the
- Factorisation
patterns of such products.
Final
3. Factorise algebraic expressions with common factors. 2. Linear and Quadratic
4. Factorise algebraic expressions of the form
Equations
ax+bx+ay+by by grouping.
- Linear Equations
5. Factorise quadratic expressions with one and two
- Solving Quadratic Equations
variables.
3. Algebraic Fractions
6. Factorise expressions which are the difference of two - Multiplication of Algebraic
squares.
Fractions
7. Solve quadratic equations of different forms.
- Division of Algebraic Fractions
8. Learn to solve problems involving quadratic
- L.C.M and H.C.F. of Algebraic
equations.
Expressions
9. Understand the concept of algebraic fractions.
- Addition and Subtraction of
10. Learn multiplication, division, addition and
Algebraic Fractions
subtraction of algebraic fractions.
- Equations Involving Algebraic
11. Solve equations involving algebraic fractions.
Fractions
12. Apply algebraic fractions to solve every day
- Practical Applications of
arithmetic problems.
Algebraic Fractions
13. Learn to frame a formula.
14. Change the subject in an equation.

วิธีการสอน
วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. ถามตอบ
3. กระบวนการกลุ่ม
4. นิรนัย
5. อุปนัย
6. แบบร่ วมมือ
7. แก้ ปัญหา
8. ศึกษาด้ วยตนเอง ฯลฯ
เทคนิคการสอน
1. KWDL
2. KWLH
3. PBL
4. การใช้ คาถาม
ฯลฯ
หมายเหตุ
ในแต่ละกิจกรรมการเรี ยนรู้
ผู้สอนเน้ นการให้ ตวั อย่าง
และการใช้ คาถามร่ วมกับ
การฝึ กทักษะการคิด
คานวณโดยการให้ ผ้ เู รี ยน
ฝึ กฝนเป็ นรายบุคคล
รายกลุ่ม

ภาคเรียนที่ 1

ปี การศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ
2) คาถาม
3) การร่ วมกิจกรรม
ด้ านทักษะ
วิธีการ
1) ทาเอกสาร
ประกอบการเรี ยน
2) การทาใบงาน
3) ทา Mapping

เครื่ องมือวัด
1) แบบทดสอบ
2) การตอบคาถาม
3) การสังเกต

เครื่ องมือวัด
1) แบบบันทึกการส่งงาน
และการตรวจเอกสาร
2) แบบประเมินใบงาน
3) แบบประเมิน
Mapping
4) การสังเกต

(ในการวัดและการประเมินด้ านทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เป็ นการวัด
ความสามารถของผู้เรี ยนครอบคลุมประเด็น
ที่ต้องประเมิน ดังนี ้
การแก้ ปัญหา / การสังเกต / การให้ เหตุผล /
การสื่อสาร / การสื่อความหมายและการ
นาเสนอ / การเชื่อมโยง / ความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์)

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
1. หนังสือแบบเรี ยนตารากลาง
2. เอกสารประกอบการเรี ยน
3. website
www.kanid.com
www.clipvidva.com
www.school.net.th
www.math.com
www.mathcenter.net

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ค20203
รายวิชา คณิตศาสตร์ สากล 3
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ครูผ้ ูสอน
ม.ธีรภัทร เสมาทอง, ม.วีรพันธ์ รัตนะวัน, ม.บุญญินท์ ล้ อจรัสศรีวงษ์ และ Mr.Delfin R. Solidarios JR.
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
สาระการเรียนรู้ /
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
ประกอบกับการฝึ กให้ ผ้ เู รี ยน ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
รู้ จกั ศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้
1) ระเบียบวินยั
1) การสังเกต
เพิ่มเติมจากแหล่งการเรี ยนรู้
2) ความรอบคอบ
2) การส่งงาน
ภายนอกห้ องเรี ยนต่างๆ
3) ความรับผิดชอบ
3) แบบประเมิน
4) ความซื่อสัตย์
5) ความชื่อมัน่ ในตนเอง
6) ตระหนักในคุณค่า และมีเจตคติที่ดีตอ่
วิชาคณิตศาสตร์
7) อยู่อย่างพอเพียง
8) มีจิตสาธารณะ
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1 - 18
(20 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1 - 18
(20 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 19 - 26 (30 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้ อที่ 1 - 32
(10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 19 - 26
(20 คะแนน)

ปี การศึกษา 2561

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2

รหัสวิชา
ค20215
รายวิชา คณิตศาสตร์ ขัน้ สูง 3
ครูผ้ ูสอน
ม.ธีรภัทร เสมาทอง
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

ผลการเรียนรู้
1. ใช้ ทฤษฎีบทปี ทาโกรัสและบทกลับในการให้ เหตุผลและแก้ ปัญหา
2. มีความรู้ เกี่ยวกับสัจพจน์ , ทฤษฎีบททางเรขาคณิต และเส้ นขนาน
3. ใช้ สมบัตเิ กี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรู ปสามเหลี่ยม และ
สมบัตขิ องเส้ นขนานในการให้ เหตุผลและแก้ ปัญหา
4. ใช้ สมบัตขิ องรู ปสามเหลี่ยมคล้ ายในการให้ เหตุผลและการแก้ ปัญหา
5. มีความรู้ วงกลม มุมที่จดุ ศูนย์กลาง มุมในส่วนโค้ งของวงกลม คอร์ ด
เส้ นสัมผัสวงกลม ใช้ ทฤษฎีวงกลมในการให้ เหตุผลได้ และสามารถนา
ทฤษฎีวงกลม, สมบัตมิ มุ ภายในของรู ป n เหลี่ยมและจานวนเส้ นทแยงมุม
ไปใช้ ในการแก้ ปัญหา
6. สามารถแก้ สมการอัตราส่วนตรี โกณมิตขิ องมุม 30 , 45, 60
7. ใช้ ความรู้ เรื่ องอัตราส่วนตรี โกณมิตขิ องมุม 30 , 45, 60 ในการคาดคะเน
ระยะทางและความสูง
8. ใช้ ความรู้ เรื่ องอัตราส่วนตรี โกณมิติแก้ โจทย์ปัญหา
9. นักเรี ยนมีความรู้ เกี่ยวกับการหาระยะระหว่างจุดสองจุด จุดกึง่ กลางระหว่าง
จุดสองจุด จุดตัดของเส้ นมัธยฐาน ความชันของเส้ นตรง หาสมการเส้ นตรง
และนาไปใช้ ในการแก้ ปัญหา
10. ใช้ วธิ ีการที่หลากหลายแก้ ปัญหา
11. ใช้ ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีใน
การแก้ ปัญหาในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้ อย่างเหมาะสม
12. ให้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุ ปผลได้ อย่างเหมาะสม
13. ใช้ ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในการ สื่อสาร การสื่อความหมาย
และการนาเสนอ ได้ อย่างถูกต้ อง และชัดเจน

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
สอบประมวลความรู้ครัง้ ที่
1
1.ทฤษฎีบทปี ทาโกรัส
2.บทกลับของทฤษฎี
บทปี ทาโกรัส
3. ความเท่ากันทุกประการ
- แบบ ด.ม.ด.
- แบบ ม.ด.ม.
- แบบ ด.ด.ด
- แบบ ฉ.ด.ด.
- แบบ ม.ม.ด.
4. ความคล้ าย
สอบปลายภาค
5. วงกลม
6. ตรี โกณมิติ
7. เรขาคณิตวิเคราะห์

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

ภาคเรียนที่ 1

ปี การศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) คาถาม
2) การตอบคาถาม
3) การร่ วมกิจกรรม 3) การสังเกต

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม

1. เอกสารประกอบการเรี ยน
2. ใบงาน
3. website
www.kanid.com
www.labschool.net
www.school.net.th
ด้ านทักษะ
www.math.com
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
www.mathcenter.net
1) ทาเอกสาร 1) แบบบันทึกการส่งงาน
www.pratabong.com
ประกอบ
ส่งงาน และการตรวจ
การเรี ยน
เอกสาร
2) การทาใบงาน 2) แบบประเมินใบงาน
3) การสังเกต
(ในการวัดและการประเมินด้ านทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เป็ นการวัด
ความสามารถของผู้เรี ยนครอบคลุม
ประเด็นที่ต้องประเมิน ดังนี ้
การแก้ ปัญหา / การสังเกต / การให้ เหตุผล /
การสื่อสาร / การสื่อความหมาย และ
การนาเสนอ / การเชื่อมโยง / ความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์)

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2

รหัสวิชา
ค20215
รายวิชา คณิตศาสตร์ ขัน้ สูง 3
ครูผ้ ูสอน
ม.ธีรภัทร เสมาทอง
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

ผลการเรียนรู้
14. เชื่อมโยงความรู้ ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และ
นาความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์
ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่นๆ
15. มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
16. ใช้ ศพั ท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์ ทงภาษาไทยและ
ั้
ภาษาอังกฤษได้ ถกู ต้ อง

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน
หมายเหตุ
ในแต่ละกิจกรรมการเรี ยนรู้ ผ้ สู อน
เน้ นการให้ ตวั อย่างและการใช้
คาถามร่ วมกับการฝึ กทักษะการ
คิดคานวณโดยการให้ ผ้ เู รี ยน
ฝึ กฝนเป็ นรายบุคคล รายกลุ่ม
ประกอบกับการฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนรู้ จกั
ศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ เพิ่มเติม
จากแหล่งการเรี ยนรู้ ภายนอก
ห้ องเรี ยนต่างๆ

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) ระเบียบวินยั
1) การสังเกต
2) ความรอบคอบ
2) การส่งงาน
3) ความรับผิดชอบ
3) แบบประเมิน
4) ความซื่อสัตย์
5) ความชื่อมัน่ ในตนเอง
6) ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีตอ่
วิชาคณิตศาสตร์
7. อยู่อย่างพอเพียง
8. มีจิตสาธารณะ
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1 – 4
(50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1 – 4
(20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1 - 13
(10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 5 - 13
(20 คะแนน)

ปี การศึกษา 2561

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว22101
รายวิชา วิทยาศาสตร์ พนื ้ ฐาน 3
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ครูผ้ ูสอน
มิสนภาพร วงค์ เจริญ/ มิสรัศมี เลิศอารมณ์ /มิสณัฏยาวดี หิรัญกาญจน์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน ( สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum ) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
สาระการเรียนรู้ /
ตัวชีว้ ัด
วิธีการสอน
เนือ้ หาสาระ
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 1 : ชีวติ มนุษย์ และสัตว์
สอบกลางภาค
1. วิธีสอนแบบอภิปราย
1. อธิบายโครงสร้ างและการทางานของระบบย่อยอาหาร ระบบ - ระบบและความสัมพันธ์ใน
กลุ่มย่อย
ไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ของ
ร่ างกาย
2. วิธีสอนแบบบรรยาย
มนุษย์และสัตว์ รวมทังระบบประสาทของมนุ
้
ษย์
- เทคโนโลยีชีวภาพกับการ
3. วิธีสอนแบบสืบสวน
2. อธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ และ
ขยายพันธ์และการปรับปรุ ง
สอบสวน
นาความรู้ ไปใช้ ประโยชน์
พันธ์สตั ว์
4. วิธีสอนแบบการ
3. สังเกตและอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อ - อาหารและสารเสพติด
แก้ ปัญหา
สิ่งเร้ าภายนอกและภายใน
5. วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่ม
สอบปลายภาค
4. อธิบายหลักการและผลของการใช้ เทคโนโลยีชีวภาพในการ
ทางาน
ขยายพันธุ์ ปรับปรุ งพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์และนาความรู้ - ธาตุและสารประกอบ
- การแยกสาร
ไปใช้ ประโยชน์
- ปฏิกิริยาเคมี
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 2 : อาหารและสารเสพติด
- สารในชีวติ ประจาวัน
5. ทดลอง วิเคราะห์ และอธิบายสารอาหารในอาหารมีปริ มาณ
พลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย
6. อภิปรายผลของสารเสพติดต่อระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย และ
แนวทางในการป้องกันตนเองจากสารเสพติด
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 3 : ธาตุและสารประกอบ
7. สารวจและอธิบายองค์ประกอบ สมบัตขิ องธาตุและ
สารประกอบ
8. สืบค้ นข้ อมูลและเปรี ยบเทียบสมบัตขิ องธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ
ธาตุกงึ่ โลหะและธาตุกมั มันตรังสีและนาความรู้ ไปใช้ ประโยชน์

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
1.) การทดสอบ

เครื่องมือ
1.) แบบทดสอบ

ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือ
1.) ผลงาน
1.) แบบประเมินผลงาน
งานเดี่ยวและงานกลุ่ม
(Individual Work and Group Work)
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
1.) การสังเกต
2.) การสอบถาม

เครื่องมือ
1.) แบบประเมินการสังเกต
2.) แบบประเมินการ
สอบถาม

ปี การศึกษา 2561

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
1. ศูนย์วทิ ยบริ การ
2. Website ที่เกี่ยวข้ อง เช่น
http://www.wt.ac.th/romman
ee”
- http://www.ipst.ac.th
- http://www.mut.ac.th
- http://www.vittayasart.net
3. หนังสือแบบเรี ยน

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว22101
รายวิชา วิทยาศาสตร์ พนื ้ ฐาน 3
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ครูผ้ ูสอน
มิสนภาพร วงค์ เจริญ / มิสรัศมี เลิศอารมณ์ /มิสณัฏยาวดี หิรัญกาญจน์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน ( สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum ) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
สาระการเรียนรู้ /
ตัวชีว้ ัด
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
สัดส่ วนคะแนน ( 100 คะแนน )
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 4 : การแยกสาร
- ประเมินผลระหว่ างเรี ยน (50 คะแนน ) ด้ วยตัวชี ้วัด ข้ อที่
9. ทดลองและอธิบายหลักการแยกสารด้ วยวิธีการกรอง
- ระบบและความสัมพันธ์ในร่ างกาย < ข้ อที่ 1 – 3 >
การตกผลึก การสกัด การกลัน่ และโครมาโทรกราฟี
- เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์และปรับปรุ งพันธุ์สตั ว์ < ข้ อที่ 4>
และนาความรู้ ไปใช้ ประโยชน์
- อาหารและสารเสพติด
< ข้ อที่ 5 – 6 >
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 5 : ปฏิกิริยาเคมีและผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้ อม
10. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัตมิ วล
และพลังงาน เมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทังอธิ
้ บาย
ปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี
11. ทดลอง อธิบายและเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยา
เคมีของสารต่าง ๆ และนาความรู้ ไปใช้ ประโยชน์
12. สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายผลของสารเคมี ปฏิกิริยา
เคมีตอ่ สิ่งมีชีวติ และสิ่งแวดล้ อม
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 6 : สารในชีวติ ประจาวัน
13. สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายการใช้ สารเคมีอย่างถูกต้ อง
ปลอดภัย
วิธีป้องกันและแก้ ไขอันตรายที่เกิดขึ ้นจากการใช้ สารเคมี

- ธาตุและสารประกอบ
< ข้ อที่ 7 - 8 >
- การแยกสาร
< ข้ อที่ 9 >
- ปฏิกิริยาเคมีและผลกระทบกับสิง่ แวดล้ อม < ข้ อที่ 10 - 12 >
- สารในชีวิตประจาวัน
< ข้ อที่ 13 >
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยน (20 คะแนน) ด้ วยตัวชี ้วัด ข้ อที่
- ระบบและความสัมพันธ์ในร่ างกาย < ข้ อที่ 1 – 3 >
- เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์และปรับปรุ งพันธุ์สตั ว์ < ข้ อที่ 4>
- อาหารและสารเสพติด
< ข้ อที่ 5 – 6 >
- ประเมินคุณลักษณะ (10 คะแนน ) ด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
- ระบบและความสัมพันธ์ในร่ างกาย < ข้ อที่ 1 – 3 >
- เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์และปรับปรุ งพันธุ์สตั ว์ < ข้ อที่ 4>
- อาหารและสารเสพติด
< ข้ อที่ 5 – 6 >
- ธาตุและสารประกอบ
< ข้ อที่ 7 - 8 >
- การแยกสาร
< ข้ อที่ 9 >
- ปฏิกิริยาเคมีและผลกระทบกับสิง่ แวดล้ อม < ข้ อที่ 10 - 12 >
- สารในชีวิตประจาวัน
< ข้ อที่ 13 >
- ประเมินผลปลายภาคเรียน
(20 คะแนน )
ด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
- ธาตุและสารประกอบ
< ข้ อที่ 7 - 8 >
- การแยกสาร
< ข้ อที่ 9 >
- ปฏิกิริยาเคมีและผลกระทบกับสิง่ แวดล้ อม < ข้ อที่ 10 - 12 >
- สารในชีวิตประจาวัน
< ข้ อที่ 13 >

ปี การศึกษา 2561

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว20203
รายวิชา วิทยาศาสตร์ สากล 3
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ครูผ้ สู อน
มิสรัศมี เลิศอารมย์ , มิสนภาพร วงศ์ เจริญ และมิสณัฏยาวดี หิรัญกาญจน์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

ภาคเรียนที่ 1

ปี การศึกษา 2561

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้/เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

Unit 4 Digestive System
1. The human digestive system – how food is digested
and the part played by enzymes
Unit 5 The Respiratory and Excretory
Systems
2.Exchange of gases in different living things
3.Path of air in the human respiratory system
4. Inhalation and exhalation
5.Exchanges of gases, cellular respiration
and excretion in humans
Unit 6 The Circulatory System
7. Parts of the human circulatory system
8. The characteristics and functions of
blood
9. The structure and function of the heart
Unit 7 The Reproductive System
10. Change during puberty
11. The male and the female reproductive
system

Summative
Unit 4 Digestive System
Unit 5 The Respiratory and
Excretory Systems
Unit 6 The Circulatory System
Final
Unit 3 Atoms, Molecules and Ions
Unit 7 The Reproductive System
Unit 8 The Nervous System

1.วิธีสอนแบบอภิปรายกลุม่ ย่อย
2. วิธีสอนแบบบรรยาย
3. วิธีสอนแบบสืบสวน สอบสวน
4. วิธีสอนแบบการแก้ ปัญหา
5. วิธีสอนแบบแบ่งกลุม่ ทางาน

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือ
การทดสอบ แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือ
ผลงาน
แบบประเมินผลงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือ
การสังเกต แบบประเมินการสังเกต
การสอบถาม แบบประเมินการสอบถาม
สัดส่ วนคะแนน (100คะแนน)
-ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-22
(40คะแนน)
-ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-17
(20คะแนน)
-ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-22
(10คะแนน)
-ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 10-22
(30คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/Website
ที่ศึกษาเพิ่มเติม
1.Textbook M.2
2. www.quia.com
3.www.library.thinkquest.o
rg
4.www.proteacher.com
5.www.thevirtualheart.org
6.www.campanellaacousti
cs.com

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว20203
รายวิชา วิทยาศาสตร์ สากล 3
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ครูผ้ สู อน
มิสรัศมี เลิศอารมย์ , มิสนภาพร วงศ์ เจริญ และมิสณัฏยาวดี หิรัญกาญจน์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ผลการเรียนรู้
12. Fertilization and development of fetus
13. Methods of birth control
14.Sexually transmitted diseases
Unit 2 The Particulate Model of Matter
15. matter is made up of particles
16. The particle model for solids, liquids
and gases
17. Using the particulate model of matter to
explain phenomenon
Unit 3 Atoms, Molecules and Ions
18. what is an atom, molecule and ion
19. Model of an atom
20. combining of atoms
21. Chemical formula and equation
22.Physical and chemical changes

สาระการเรียนรู้/เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการวัดและประเมินผล

ปี การศึกษา 2561

หนังสืออ้ างอิง/Website
ที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว20215
รายวิชา วิทยาศาสตร์ ขัน้ สูง 3
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ครูผ้ ูสอน
มิสจิรภรณ์ วีรธีรโชติ / มิสณัฏยาวดี หิรัญกาญจน์ / มิสรัศมี เลิศอารมย์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง+คุณลักษณะ+Sum):คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ผลการเรียนรู้
ชีววิทยา
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 1 : ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สกึ
1. สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายเกี่ยวกับเซลล์ประสาทได้
2. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับการทางานของเซลล์ประสาทได้
3. สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายเกี่ยวกับศูนย์ควบคุมและการทางานของเซลล์ประสาท
4. สืบค้ นข้ อมูลและสื่อความหมายข้ อมูลเกี่ยวกับโครงสร้ างและการทางานของอวัยวะรับ
สัมผัส
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 2 : ระบบต่ อมไร้ ท่อ
5. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับฮอร์ โมนจากต่อมไร้ ทอ่ และอวัยวะสาคัญ
6. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับฮอร์ โมนจากต่อมไร้ ทอ่ และอวัยวะสาคัญ
7. สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายเกี่ยวกับ การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้ วยฮอร์ โมน
ฟิ สิกส์
หน่ วยที่ 1 คลื่น
1. อธิบายการเคลื่อนที่แบบคลื่นและการเกิดคลื่นกลได้
2. อธิบายสมบัติของคลื่นได้
3.สารวจตรวจสอบ อภิปราย วิเคราะห์และคานวณสิงที่เกี่ยวข้ องกับคลื่นกล คลื่นน ้าได้
4.สารวจ ตรวจสอบ ทดลอง อภิปรายและคานวณสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับสมบัติของคลื่นได้
หน่ วยที่ 2 โมเมนตัม
5. สารวจตรวจสอบอภิปรายและคานวณเกี่ยวกับโมเมนตัมและการเปลี่ยนแปลง
โมเมนตัมได้
6. สารวจตรวจสอบ อภิปรายและคานวณเกี่ยวกับการดลและแรงดลได้
7. สารวจตรวจสอบ อภิปรายและคานวณเกี่ยวกับการชนและกฎการอนุรักษ์ โมเมนตัม

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

1. วิธีสอนแบบ
ชีววิทยา
อภิปรายกลุม่ ย่อย
- ระบบประสาทและ
2. วิธีสอนแบบ
อวัยวะรับความรู้สกึ
บรรยาย
ฟิ สิกส์
3. วิธีสอนแบบสืบสวน
- คลื่น
สอบสวน
เคมี
4. วิธีสอนแบบการ
-ปริมาณสารสัมพันธ์
แก้ ปัญหา
ดาราศาสตร์
5. วิธีสอนแบบ
- โครงสร้ างโลก
แบ่งกลุม่
- แสงและสมบัติของแสง
ทางาน
สอบกลางภาค

สอบปลายภาค
ชีววิทยา

1.ต่อมไร้ ทอ่
ฟิ สิกส์

- โมเมนตัม
เคมี

-ของแข็ง ของเหลว ก๊ าซ
ดาราศาสตร์

- โลกและการ
เปลี่ยนแปลง

ภาคเรียนที่ 1

ปี การศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือ
1.) การทดสอบ
1.) แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือ
1.) ผลงาน
1.) แบบประเมินผลงาน
งานเดี่ยวและงานกลุม่
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือ
การสังเกต แบบประเมินการสังเกต
การสอบถาม แบบประเมินการสอบถาม

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
1. ศูนย์วิทยบริการ
2. หนังสือคูม่ ือฟิ สิกส์
3. หนังสือคูม่ ือโลกและดารา
ศาสตร์
4.หนังสือคูม่ ือเคมีม.ปลาย
5.หนังสือคูม่ ือชีวววิทยาม.
ปลาย
6. Website ที่เกี่ยวข้ อง เช่น
http://www.med.cmu.ac.th/d
ept/vascular/human/lesson/l
esson5.php
http://kienakrab.tripod.com/
cgi-bin/47.htm
http://kienakrab.tripod.com/
cgi-bin/46.htm

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว20215
รายวิชา วิทยาศาสตร์ ขัน้ สูง 3
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ครูผ้ ูสอน
มิสจิรภรณ์ วีรธีรโชติ / มิสณัฏยาวดี หิรัญกาญจน์ / มิสรัศมี เลิศอารมย์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง+คุณลักษณะ+Sum):คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ผลการเรียนรู้
โลกดาราศาสตร์
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 1 : โครงสร้ างโลก
1. อธิบายโครงสร้ างและองค์ประกอบของโลกได้
2. อธิบายหลักในการแบ่งโครงสร้ างโลกได้
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 2 : โลกและการเปลี่ยนแปลง
3. อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลกได้
4. อธิบายหลักในการแบ่งโครงสร้ างโลกได้
5. อธิบายความสาคัญของปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดที่
ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
เคมี
หน่ วยที่ 1 ปริมาณสารสัมพันธ์
1. คานวณมวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอมได้
2. คานวณมวลโมเลกุลของสารหรือมวลสูตรและมวลของสาร 1 โมเลกุลได้
3.อธิบายวิธีเตรียมสารละลายให้ มีความเข้ มข้ นหรือปริมาตรตามต้ องการและคานวณหา
ความเข้ มของสารละลายในหน่วยต่างๆ ที่กาหนดให้ ได้
4.เขียนและดุลสมการเคมี เมื่อทราบสารตังต้
้ นและผลิตภัณฑ์ได้
5.คานวณหาจานวนโมล มวลของสาร หรือจานวนอนุภาคของสารจากสมการเคมีได้
หน่ วยที่ 2 ของแข็ง ของเหลว ก๊ าซ
6.อธิบายสมบัติบางประการของของแข็งได้
7.อธิบายสมบัติของของเหลว เกี่ยวกับ การระเหยและการเกิดความดันได้
8.อธิบายสมบัติบางประการของก๊ าซได้
9.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความดัน และปริมาตรของก๊ าซได้

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

ภาคเรียนที่ 1

ปี การศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
สัดส่ วนคะแนน (100คะแนน)
-ประเมินผลระหว่างเรียน ( 40 คะแนน) ด้ วยผลการเรียนรู้
 ชีววิทยา ข้ อที่ 1-7
 เคมี ข้ อที่ 1-9
 ฟิ สิกส์ ข้ อที่ 1-7
 โลกดาราศาสตร์ ข้ อที่ 1-5
-ประเมินผลกลางภาคเรียน (20 คะแนน) ด้ วยผลการเรียนรู้
 ชีววิทยา ข้ อที่ 1-4
 ฟิ สิกส์ ข้ อที่ 1-4
 เคมี 1-5
 โลกและดาราศาสตร์ 1-4
-ประเมินคุณลักษณะ (10คะแนน) ด้ วยผลการเรียนรู้
 ชีววิทยา ข้ อที่ 1-7
 ฟิ สิกส์ ข้ อที่ 1-4
 เคมี 1-5
 โลกและดาราศาสตร์ 1-5
-ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยผลการเรียนรู้
( 20คะแนน)
 ชีววิทยา ข้ อที่ 5-7
 ฟิ สิกส์ ข้ อที่ 5-7
 เคมี 6-9
 โลกและดาราศาสตร์ 1-5

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศกึ ษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ส22101
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพืน้ ฐาน 3
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ครูผ้ ูสอน
ม.เอกมล สงวนนาม, มิสพัชรีย์ ชุมสาชัย, ม.ภาณุวัฒน์ จิตรจิระวาณิชย์ , มิสนิสาชล จันทร์ คงฉาย, ม.วาชรัตน์ ไทยอาริยะ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
สาระการเรียนรู้ /
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชีว้ ัด
เนือ้ หาสาระ
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
11.ใช้ เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในการ
* กระบวนการปฏิบตั ิ ด้ านความรู้
1.1แผนที่ (Map) : ความหมาย,ประเภท, องค์ประกอบ,
วิธีการ
เครื่ องมือ
รวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้ อมูล
* กระบวนการกลุ่ม
การอ่าน,ประโยชน์
1.สังเกต
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
ลักษณะทาง กายภาพและสังคมของ
*กระบวนการคิด
1.2 การสารวจข้ อมูลระยะไกล(Remote Sensing):
2.ตอบคาถาม 2. แบบทดสอบ,สมุด,
ทวีปยุโรป (ส5.1 ม2/1)
*วิเคราะห์
รู ปถ่ายกลางอากาศ,ระบบพิกดั ภูมิศาสตร์ ,ประโยชน์
ใบงาน,แบบฝึ กหัด,
12.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
* กระบวนสืบเสาะหา
ด้ านทักษะ
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป 1.3ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) : ข้ อมูล,ฮาร์ ดแวร์ ,
ความรู้ (5E)
วิธีการ
เครื่ องมือ
ซอฟต์แวร์ ,กระบวนการ, ประโยชน์
ยุโรป (ส5.1 ม2/2)
*การตอบคาถาม
1.วิเคราะห์
1.แบบสังเกตพฤติกรรม
13.วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้ อมใหม่ 1.4 ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก (GPS)
*การอภิปราย
2.อภิปราย
2.การตอบคาถาม หรื อ
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 2 ทวีปยุโรป
ทางสังคม อันเป็ นผลจากการ
*การวิจารณ์
3.กิจกรรมกลุ่ม
แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสังคมของ 1. เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและ
*การวิเคราะห์
สังคมของทวีปยุโรป
4.สืบค้ นข้ อมูล 3.ชิ ้นงาน
ยุโรป (ส5.2 ม2/1)
ด้ านคุณลักษณะ
2. ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
14.ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร
วิธีการ
เครื่ องมือ
2.1 ที่ตงั ้ ขนาด อาณาเขต 2.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในทวีปยุโรป
1.พฤติกรรมและ 1.แบบทดสอบ
3. ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ
(ส5.2 ม2/2)
การส่งงาน
2.แบบประเมิน
4. ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
15.สารวจ อภิปรายประเด็นปั ญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึ ้นในทวีปยุโรป
(ส5.2 ม2/3)
16.วิเคราะห์เหตุและผลกระทบที่ประเทศ
ไทยได้ รับจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้ อม ในทวีปยุโรป(ส5.2 ม2/4)

5.ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ ประชากรของ
ทวีปยุโรป
6.สิ่งแวดล้ อมใหม่ทางสังคมในทวีปยุโรป
7.วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในทวีป
ยุโรป
8.แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมในทวีปยุโรป
9.ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้ อมในทวีปยุโรป
ต่อประเทศไทย

สาระภูมิศาสตร์ /ศาสนา
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนตามตัวชี ้วัด (50 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (10 คะแนน)
- ประเมินผลการสอบกลางภาคเรี ยน (20 คะแนน)
- ประเมินผลการสอบปลายภาคเรี ยน (20 คะแนน)

ปี การศึกษา 2561

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
1.ใบความรู้
2.ใบงาน
3. หนังสือประกอบการสอน
4. สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวสาร
5. Internet
6. คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน
7 ผังมโนทัศน์

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ส22101
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพืน้ ฐาน 3
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ครูผ้ ูสอน
ม.เอกมล สงวนนาม, มิสพัชรีย์ ชุมสาชัย, ม.ภาณุวัฒน์ จิตรจิระวาณิชย์ , มิสนิสาชล จันทร์ คงฉาย, ม.วาชรัตน์ ไทยอาริยะ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด
11.ใช้ เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในการรวบรวม วิเคราะห์
และนาเสนอข้ อมูลลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
ทวีปแอฟริ กา
12.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวีปแอฟริ กา
14.ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมในทวีปแอฟริ กา
15.สารวจ อภิปรายประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมที่
เกิดขึ ้นในทวีปแอฟริ กา
16.วิเคราะห์เหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยได้ รับจาก
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้ อม ในทวีปแอฟริ กา

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 3 ทวีปแอฟริกา
1. ลักษณะทางกายภาพของทวี ปแอฟริ กา
1.1 ที่ตงั ้ ขนาด และอาณาเขต
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
1.3 ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ
1.4 ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
2. ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและประชากรของทวีปแอฟริ กา
3. สิ่งแวดล้ อมใหม่ทางสังคมในทวีปแอฟริ กา
4. วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมในทวีปแอฟริ กา
5. แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมในแอฟริ กา
6. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้ อมในทวีปแอฟริ กาต่อ
ประเทศไทย

วิธีการสอน

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ปี การศึกษา 2561

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ส22101
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพืน้ ฐาน 3
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ครูผ้ ูสอน
ม.เอกมล สงวนนาม, มิสพัชรีย์ ชุมสาชัย, ม.ภาณุวัฒน์ จิตรจิระวาณิชย์ , มิสนิสาชล จันทร์ คงฉาย, ม.วาชรัตน์ ไทยอาริยะ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

มาตรฐาน / ตัวชีว้ ัด ส 1.1 ม.2/1
1.อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่ตน
นับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้ าน

หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 1
1.การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาเข้ าสู่ประเทศเพื่อนบ้ าน
(พม่า, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์ )
2.การนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบ้ าน ในปั จจุบนั

มาตรฐาน / ตัวชีว้ ัด ส 1.1 ม.2/4
4.อภิปรายความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรื อ
ศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัด
ระเบียบสังคม

หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 2
ความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้ าง
ความเข้ าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้ าน
หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่เสริ มสร้ างความเข้ าใจอันดี :
1.สาราณียธรรม 6
2.สังคหวัตถุ 4 (ทาน, ปิ ยวาจา, อัตถจริ ยา, สมานัตตา)

มาตรฐาน / ตัวชีว้ ัด ส 1.1 ม.2/3
3. วิเคราะห์ความสาคัญของพุทธศาสนาหรื อศาสนาที่
ตนนับถือ ในฐานะที่เป็ นรากฐานของวัฒนธรรม
เอกลักษณ์ของชาติ และมรดกของชาติ

หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 3
ความสาคัญของพุทธศาสนาต่ อสังคมไทยในฐานะเป็ นรากฐาน
ของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ และมรดกแห่ งชาติ
1.วัฒนธรรมทางภาษาบาลี สันสกฤต
2.วิถีชีวติ ของคนไทย ความเชื่อ พิธีกรรมทางศาสนา
3.วรรณกรรมทางศาสนา : ไตรภูมิพระร่ วง,
มหาชาติคาหลวง, ปฐมสมโภธิกถา
4.ศิลปะ : จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์

วิธีการสอน

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการวัดและประเมินผล

ปี การศึกษา 2561

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ส22101
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพืน้ ฐาน 3
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ครูผ้ ูสอน
ม.เอกมล สงวนนาม, มิสพัชรีย์ ชุมสาชัย, ม.ภาณุวัฒน์ จิตรจิระวาณิชย์ , มิสนิสาชล จันทร์ คงฉาย, ม.วาชรัตน์ ไทยอาริยะ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด
มาตรฐาน / ตัวชีว้ ัด ส 1.1 ม.2/4
4. อภิปรายความสาคัญของพระพุทธศาสนา
หรื อศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและ
การจัดระเบียบสังคม

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 4
ความสาคัญของพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน และการจัด
ระเบียบสังคม
1.หลักธรรมกับการพัฒนาชุมชน
1.1 นาถกรณธรรม 10
1.2 อปริ หานิยธรรม 7
2.หลักธรรมกับการจัดระเบียบสังคม
2.1 เบญจศีล
2.2 เบญจธรรม

มาตรฐาน / ตัวชีว้ ัด ส 1.1 ม.2/5
5.วิเคราะห์พทุ ธประวัตหิ รื อประวัตศิ าสดาของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด

หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 5 สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ
1.การผจญมาร
2.การตรัสรู้
3.การสัง่ สอน

มาตรฐาน / ตัวชีว้ ัด ส 1.1 ม.2/6
6.วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการ
ดาเนินชีวติ และข้ อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก
เรื่ องเล่า และพุทธศาสนิกชนตัวอย่างตามที่
กาหนด

หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 6
1.พุทธสาวก (พระเจ้ าพิมพิสาร, พระโมคคัลลานะ, พระสารี บตุ ร)
2.พุทธสาวิกา(นางชุชชุตตา)
3.พุทธศาสนิกชนตัวอย่ าง (สมเด็จพระมหาสมณเจ้ ากรมพระยา วชิร
ญาณวโรรส, พระมหาธรรมราชาลิไท
4.ชาดก (ราโชวาทชาดก, มิตตวินทุกชาดก)

วิธีการสอน

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการวัดและประเมินผล

ปี การศึกษา 2561

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ส22101
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพืน้ ฐาน 3
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ครูผ้ ูสอน
ม.เอกมล สงวนนาม, มิสพัชรีย์ ชุมสาชัย, ม.ภาณุวัฒน์ จิตรจิระวาณิชย์ , มิสนิสาชล จันทร์ คงฉาย, ม.วาชรัตน์ ไทยอาริยะ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

มาตรฐาน / ตัวชีว้ ัด ส 1.1 ม.2/7
7.อธิบายโครงสร้ างและสาระโดยสังเขป ของ
พระไตรปิ ฎก หรื อคัมภีร์ของศาสนา ที่ตนนับถือ

หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 7
พระไตรปิ ฎก
1.ความหมายของพระไตรปิ ฎก
2.โครงสร้ างและสาระโดยสังเขปของพระไตปิ ฎก
3.พระไตรปิ ฎก : จุฬกัมมวิภงั คสูตร
4.คาศัพท์ทางพุทธศาสนา

มาตรฐาน / ตัวชีว้ ัด ส 1.1 ม.2/8
8.อธิบายธรรมคุณและข้ อธรรมสาคัญในกรอบอริ ยสัจ
4 หรื อหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
เห็นคุณค่าและนาไปพัฒนาแก้ ปัญหาของชุมชนและ
สังคม

หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 8
ธรรมคุณและข้ อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4
1.พระรัตนตรัย
2.อริ ยสัจ 4
3.พุทธศาสนสุภาษิต

วิธีการสอน

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ปี การศึกษา 2561

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ส22102
รายวิชา ประวัติศาสตร์ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูผู้สอน
มิสธัญญาภรณ์ รุ่งเรืองรัตน์, ม.ภาณุวัฒน์ จิตรจิระวาณิชย์, มิสชิดชนก เจริญมงคลการ
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชี้วัด
สาระประวัติศาสตร์
มาตรฐาน 4.1
เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลา และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มา
วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
ม.2/1 ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานประวัติศาสตร์
ในลักษณะต่างๆ
ม.2/2 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับ
ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ม.2/3 เห็นความสาคัญของการตีความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
1.วิธีการทางประวัติศาสตร์
- หลักฐานทางประวัติศาสตร์
- หลักฐานทางประวัติศาสใน
ท้องถิ่น
- หลักฐานประวัติศาสตร์สมัย
อยุธยา
- เอกสารต่างๆสมัยอยุธยา
และธนบุรี
- วิธีการทางประวัติศาสตร์

วิธีการสอน
1.กระบวนกาคิด
2.กระบวนการปฏิบัติ
3.กระบวนการเผชิญสถานการณ์
4.กระบวนการแก้ปัญหา
5.กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
6.กระบวนการสร้างความตระหนัก
7,กระบวนการสร้างค่านิยม
8.กระบวนการสร้างเจตคติ

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
1.การทดสอบ 2.การสร้างชิ้นงาน
เครื่องมือวัด
1.แบบทดสอบ 2.แบบประเมินชิ้นงาน
ด้านทักษะ
วิธีการ
1.ปฏิบัติ 2.แบบฝึกหัด/ใบงาน
3.การคิดวิเคราะห์
เครื่องมือวัด
1.แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
2.แบบประเมินแบบฝึกหัด/ใบงาน
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ 1.การสังเกตพฤติกรรม
เครื่องมือวัด
1.แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2561

หนังสืออ้างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
1.แบบเรียนประวัติศาสตร์
อจท.
2.Internet/website
3.Multimedia
4.PowerPoint

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ส22102
รายวิชา ประวัติศาสตร์ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูผู้สอน
มิสธัญญาภรณ์ รุ่งเรืองรัตน์, ม.ภาณุวัฒน์ จิตรจิระวาณิชย์, มิสชิดชนก เจริญมงคลการ
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชี้วัด
สาระประวัติศาสตร์
มาตรฐาน 4.2
เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง
ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด
ม.2/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของภูมภิ าคเอเชีย
ม.2/2 ระบุความสาคัญของแหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาคเอเชีย

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
2.พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ใน
ภูมิภาคเอเชีย
- ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และสังคม
- พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และ
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
3.อารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอารยธรรม
- ลุ่มแม่น้าฮวงโห ลุ่มแม่น้าแยงซี
- ลุ่มแม่น้าสินธุ ลุ่มแม่น้าคงคา
- ลุ่มแม่น้าไทกริส ลุ่มแม่น้ายูเฟรติส

วิธีการสอน
1.กระบวนกาคิด
2.กระบวนการปฏิบัติ
3.กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์
4.กระบวนการแก้ปัญหา
5.กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้
6.กระบวนการสร้างความ
ตระหนัก
7,กระบวนการสร้างค่านิยม
8.กระบวนการสร้างเจตคติ

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
1.การทดสอบ
2.การสร้างชิ้นงาน
เครื่องมือวัด
1.แบบทดสอบ
2.แบบประเมินชิ้นงาน
ด้านทักษะ
วิธีการ
1.ปฏิบัติ
2.แบบฝึกหัด/ใบงาน
3.การคิดวิเคราะห์
เครื่องมือวัด
1.แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
2.แบบประเมินแบบฝึกหัด/ใบงาน
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
1.การสังเกตพฤติกรรม
เครื่องมือวัด 1.แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
1.ประเมินผลระหว่างเรียน
50 คะแนน
2.ประเมินผลกลางภาคเรียน 20 คะแนน
3.ประเมินผลคุณลักษณะ
10 คะแนน
4.ประเมินผลปลายภาคเรียน 20 คะแนน

ปีการศึกษา 2561

หนังสืออ้างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
1.แบบเรียนประวัติศาสตร์
อจท.
2.Internet/website
3.Multimedia
4.PowerPoint

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ส20203
รายวิชา สังคมสากล 3
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ครูผ้ สู อน
มาสเตอร์ ภาณุวัฒน์ จิตรจิระวาณิชย์ , มิสสุปรียา เอกอินทร์ , มิสฐิตาภา แก้ วกระจ่ าง
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง+คุณลักษณะ+SUM) : คะแนนปลายภาคเรียน 80:20
ผลการเรียนรู้

สาระภูมิศาสตร์
1. วิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุและแนวทางป้องกันภัย
ธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ ้นในทวีปเอเชีย
2. รวบรวมวิเคราะห์และนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปเอเชีย
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปเอเชีย
4. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อ
การเลื่อนไหล ของความคิด เทคโนโลยี สินค้ า
และประชากรในทวีปเอเชีย
5. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมใน ทวีปเอเชีย
6. อภิปรายประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม
ที่เกิดขึ ้นในทวีปเอเชีย

สาระการเรี ยนรู้ /เนือ้ หาสาระ

Geography
1. Physical Geography of Asia
2. Natural Resources and
Environment in Asia
3. Populations and Social
Environments in Asia
4. Cultural Environment of Asia

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการสอน

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

ปี การศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
1.การทดสอบ
2.การสร้ างชิ ้นงาน

เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบประเมินชิ ้นงาน

ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือ
1.ปฏิบตั ิ
1. แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
2.แบบฝึ กหัด/ใบงาน 2. แบบประเมินแบบฝึ กหัด/ใบงาน
3.การคิดวิเคราะห์
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือ
1.การสังเกตพฤติกรรม 1. แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม

สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
1. ประเมินผลระหว่างเรี ยน 50 คะแนน
2. ประเมินผลกลางภาคเรี ยน 20 คะแนน
3. ประเมินผลคุณลักษณะ 10 คะแนน
4. ประเมินผลปลายภาคเรี ยน 20 คะแนน

หนังสืออ้ างอิง หรือ
Website ศึกษาเพิ่มเติม

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

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ส20209
รายวิชา หน้าทีพ
่ ลเมือง 3
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
ครูผู้สอน
ม.เอกมล สงวนนาม , มิสพัชรีย์ ชุมสาชัย , ม.ภานุวัฒน์ จิตรจิระวาณิชย์ , มิสนิสาชล จันทร์คงฉาย , ม.วาชรัตน์ ไทยอาริยะ
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง+คุณลักษณะ) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

ผลการเรียนรู้
จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย
1. ลักษณะที่ดีของคนไทย
(มารยาทไทย กตัญญูกตเวที
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
มารยาทไทย)
จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย
2. แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และเสียสละต่อสังคม
จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย
3. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาไทย

สาระการเรียนรู้ / เนื้อหาสาระ
มารยาทไทย
- การแสดงความเคารพ
- การสนทนา
- การแต่งกาย
- การมีสัมมาคารวะ

วิธีการสอน
- วิธีการสอนแบบบรรยาย
- วิธีการสอนแบบกิจกรรม
กลุ่ม
- วิธีการสอนแบบ CIPPA
- วิธีการสอนแบบบทบาท
สมมติ
- วิธีการสอนแบบ
- แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ Backward Design
และเสียสละต่อสังคม
- วิธีการสอนแบบบูรณาการ
- การใช้แผนภาพความคิด
- ขนบธรรมเนียม ประเพณี
(Mind Mapping)
ศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย - การใช้คาถาม
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้ (K)
วิธีการวัด
1. การตอบคาถาม
2. การมีส่วนร่วม
3. การทาชิ้นงาน
4. การทดสอบ
เครื่องมือวัด
1. แบบประเมินชิน้ งาน
2. สมุดกิจกรรม
3. แบบทดสอบ
ด้านทักษะ / กระบวนการ (P)
วิธีการวัด
1. การตอบคาถาม
2. การวิเคราะห์
3. กระบวนการกลุ่ม
เครื่องมือวัด
1. แบบประเมินชิ้นงาน
2. แบบประเมินรายกลุ่ม

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
สื่อ
1. PowerPoint
2. หนังสือพิมพ์
3. วีดีทัศน์
4. เพลง
5. ใบความรู้
6. ใบงาน
แหล่งการเรียนรู้
1. อินเตอร์เน็ต หรือเว็บไซต์
ที่เกี่ยวข้อง
2. ห้องสมุดโรงเรียน
อัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ส20209
รายวิชา หน้าทีพ
่ ลเมือง 3
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
ครูผู้สอน
ม.เอกมล สงวนนาม , มิสพัชรีย์ ชุมสาชัย , ม.ภานุวัฒน์ จิตรจิระวาณิชย์ , มิสนิสาชล จันทร์คงฉาย , ม.วาชรัตน์ ไทยอาริยะ
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง+คุณลักษณะ) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

ผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ / เนื้อหาสาระ
จุดเน้นที่ 2 รักชาติยึดมั่นในศาสนา 1. พระบรมราโชวาท
และเทิดทูนสถาบัน
2. หลักการทรงงาน
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พระมหากษัตริย์
พอเพียง
4. ประยุกต์และเผยแพร่
พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านคุณลักษณะ (A)
วิธีการวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- รักความเป็นไทย
- ซื่อสัตย์สุจริต
- มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
- มีจิตสาธารณะ
- มุ่งมั่นในการทางาน
เครื่องมือวัด
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สัดส่วนคะแนน 100 คะแนน
- ประเมินผลระหว่างเรียนตามผลการ
เรียนรู้ที่ 1-4 (สภาพจริง) (50 คะแนน)
- ประเมินผลจากคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตามผลการเรียนรู้ที่ 1-4
(10 คะแนน)
- ประเมินผลการสอบกลางภาคเรียน
ตามผลการเรียนรู้ที่ 1-2 (20 คะแนน)
- ประเมินผลการสอบปลายภาคเรียน
ตามการเรียนรู้ที่ 3-4 (20 คะแนน)

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2

รหัสวิชา
พ22101
รายวิชา สุขศึกษาพืน้ ฐาน 3
ครูผ้ สู อน
มาสเตอร์ สมชาย ยงอมรพันธุ์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด

สาระการเรี ยนรู้ / เนือ้ หาสาระ

1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้ านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาใน
วัยรุ่น
2. ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโต และพัฒนาการด้ านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ใน
วัยรุ่น
3. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ เจตคติใน
เรื่องเพศ
4. วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิด
จากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
5. อธิบายวิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยง
จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และ
การตังครรภ์
้
โดยไม่พงึ ประสงค์
6. อธิบายความสาคัญของความเสมอภาค
ทางเพศ และวางตัวได้ อย่างเหมาะสม

1. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยต่าง ๆ
1.1 การเจริญเติบโตแลพัฒนาการของวัยเด็กวัยเรียน
1.1.1 ความหมายและความสาคัญของเด็ก วัยเรียน
1.1.2 ลักษณะการเจริญเติบโตทางร่างกายของเด็กวัยเรียน
1.1.3 พัฒนาการของเด็กวัยเรียน
1.1.4 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของเด็กวัยเรียน
2.1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น
2.1.1 ความหมายและความสาคัญของเด็ก วัยรุ่น
2.1.2 ลักษณะการเจริญเติบโตทางร่างกายของเด็กวัยรุ่น
2.1.3 พัฒนาการของเด็กวัยรุ่น
2.1.4 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก
วัยรุ่น
2. ชีวิตและครอบครัว
2.1วัยรุ่นกับการปรับตัว
2.1.1 ความหมายและความสาคัญของวัยรุ่นกับการปรับตัว
2.1.2 การปรับตัวของวัยรุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
พัฒนาการทางร่างกายและสังคม
2.2 วัยรุ่นกับทักษะการตัดสินใจเพื่อป้องกันปั ญหาจากพฤติกรรม
ทางเพศที่ไม่เหมาะสม
2. 2.1 ความหมายและความสาคัญของทักษะการตัดสินใจเพื่อ
ป้องกัน
ปั ญหาจากพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม
2.2.2 การเบี่ยงเบนทางเพศ
2.2.3 ทักษะการตัดสินใจเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ์ โรคเอดส์

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการสอน
1. อธิบาย
2. อภิปราย
3. กระบวนการกลุม่

ปี การศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทดสอบ
2) แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ปฏิบตั ิ
1) แบบประเมินผลงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การสังเกตพฤติกรรรม 1) แบบสังเกต
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัด
ข้ อที่ 1,2,
(40 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัด
ข้ อที่ 3,4
(20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัด
ข้ อที่ 5,6
(20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัด
ข้ อที่ 5,6
(20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง /
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. Power Point
2. หนังสือเรียน/เอกสารประกอบการ
เรียน
3. รูปภาพ
4. Website
www.oryor.com
www.aidsthai.org
www.teenpath.com
5. ใบงาน
6. แบบฝึ กหัด แบบทดสอบ

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2

รหัสวิชา
พ22101
รายวิชาสุขศึกษาพืน้ ฐาน 3
ครูผ้ สู อน
มาสเตอร์ สมชาย ยงอมรพันธุ์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด

สาระการเรี ยนรู้ / เนือ้ หาสาระ

.4 อนามัยทางเพศ และการป้องกันโรค
ทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์
3. อาหารและโภชนาการเพื่อการสร้ างเสริ มสุขภาพที่ดี
3.1อาหารตามวัย
3.1.1 อาหารสาหรับวัยทารก
3.1.2 อาหารสาหรับเด็กวัยก่อนเรี ยน
3.1.3 อาหารสาหรับเด็กวัยเรี ยน
3.1.4 อาหารสาหรับเด็กวัยรุ่ น
3.1.5 อาหารสาหรับวัยผู้ใหญ่หรื อวัยทางาน
3.1.6 อาหารสาหรับผู้สงู อายุหรื อวัยชราอาหารเฉพาะ
โรค
3.2.1 ความหมายและความสาคัญของอาหารเฉพาะโรค
3.2.2 อาหารเฉพาะโรคขาดสารอาหาร
3.2.3 อาหารเฉพาะโรคต่างๆ
3.3 ผู้บริ โภคกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
3.3.1 ความหมายของผู้บริ โภคกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
3.3.2 ผู้บริ โภคกับสิทธิพื ้นฐานเบื ้องต้ น
3.3.3 ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
3..3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลโภชนาการบนฉลากของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
3.3.5 ข้ อควรปฏิบตั แิ ละความรับผิดชอบของผู้บริ โภค
3. 3.6 กฎหมายเกี่ยวข้ องกับผู้บริ โภค

วิธีการสอน

เพิ่มเติม
ใหม่

ภาคเรียนที่ 1

ปี การศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง /
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2

รหัสวิชา
พ22102
รายวิชาพลศึกษาพืน้ ฐาน 3
ครูผ้ สู อน
มาสเตอร์ นันทวัจน์
สุวรรณาพิสิทธิ์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด

สาระการเรี ยนรู้ / เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

1. นาทักษะการปฏิบตั ติ นเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการ
เคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย มาสรุ ป
เป็ นวิธีที่เหมาะสมในบริ บทของตนเอง
2. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทังประเภทบุ
้
คคลและประเภททีม
อย่างน้ อยหนึง่ ชนิด
3. เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่น
กีฬาและกิจกรรมการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวติ ประจาวัน
4. ร่ วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้ อย 1 กิจกรรมและนาความรู้
และหลักการไปปรับใช้ ในชีวติ ประจาวันอย่างเป็ นระบบ
5. อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลง ทางกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และ
สติปัญญาที่เกิดจากการออกกาลังกายและเล่นกีฬาประจาวัน
เป็ นวิถีชีวติ
6. เลือกกิจกรรมการออกกาลังกาย การเล่นกีฬาตามความถนัด
ความสนใจ พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อ
เป็ นแนวทางการพัฒนาตนเอง
7. มีวนิ ยั ปฏิบตั ติ ามกฎ กติกาและข้ อตกลงในการเล่นกีฬาที่
เลือก
8. วางแผนการรุ กการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและนาไปใช้
ในการเล่นอย่างเหมาะสม
9. นาการปฏิบตั ติ นเองในการเล่นกีฬามาสรุ ปเป็ นวิธีที่เ หมาะสม
กับตนเองด้ วยความมุ่งมัน่

1. ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับกีฬา
วอลเลย์บอล
- ประวัตคิ วามเป็ นมา
- ลักษณะการเล่นและกติกาของ
กีฬาวอลเลย์บอล
2. การทดสอบสมรรถภาพ
- ขันตอนการทดสอบสมรรถภาพ
้
- การเตรี ยมตัวทดสอบสมรรถภาพ
3. การฝึ กทักษะพื ้นฐาน
- การอันเดอร์ บอล
- การเซ็ตบอล
- การตบบอล
- การเสิร์ฟบอล
4.ความเข้ าใจในกีฬาวอลเลย์บอล
- กติกาการแข่งขัน
- การแข่งขัน
5. รู ปแบบการแข่งขัน
- กติกาการแข่งขัน
- การแข่งขัน

1. แบบร่ วมมือกันเรี ยนรู้
2. แบบ CIPPA MODEL
3. แบบกระบวนการกลุ่ม
4. แบบการอธิบาย สาธิต
และฝึ กปฏิบตั ิ

ภาคเรียนที่ 1

ปี การศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1.อธิบาย
1.แบบทดสอบ
2.นาเสนอ 2.ใบงาน
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1.การปฏิบตั ิ 1.แบบประเมินการปฏิบตั ิ
ผลงาน/ใบงาน/การปฏิบตั ิ
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1.การสังเกตพฤติกรรม 1.แบบสังเกต
พฤติกรรม
(ใฝ่ เรี ยนรู้ ,มีวนิ ยั ,มุ่งมัน่ ในการทางาน)
สัดส่ วน100คะแนน
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-2
(30 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 3-4
(30 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 5-6
(20 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 7-9
(20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง /
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม

หนังสือกติกาการแข่งขัน
วอลเลย์บอล 2556-2559
(OFFICIAL RULES
VOLLEYBALL 2013-2016) ;
อนุมตั ติ ามมติที่ประชุมใหญ่
สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ
ครัง้ ที่ 33 ประจาปี 2012 ณ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รหัสวิชา
ง22101
รายวิชา การงานอาชีพพื้นฐาน 3
ครูผู้สอน
ม.วิชาญ อันธพันธ์ / มิสกัญญาพัชร์ ทานกระโทก
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน
ตัวชีว้ ัด
สอบประมวลความรู้ระหว่างภาคและปลายภาค
1. ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา การทางาน
2. ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
3. มีจิตสานึกในการทางานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า
4. อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี
5. สร้างสิ่งของเครือ่ งใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการ
เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิด
ที่เป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนาไปสู่การสร้าง
ต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของ
วิธีการเป็นแบบจาลองความคิดและการรายงานผล เพื่อ
นาเสนอวิธีการ
6. มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา หรือตอบสนองความ
ต้องการในงานที่ผลิตเอง
7. เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม
และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากร หรือ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
8. อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ
9. ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ
10. มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ

สาระการเรียนรู/้
เนื้อหาสาระ
สอบประมวลความรู้ระหว่างภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างสรรค์
ชิ้นงานด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบ
เทคโนโลยี
- กระบวนการเทคโนโลยีและหลักการ
ออกแบบเทคโนโลยี
- การเขียนแบบสาหรับงานออกแบบ
เทคโนโลยี
- ออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วย
กระบวนการเทคโนโลยี
สอบประมวลความรู้ปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานธุรกิจ
- การติดต่อสื่อสารและใช้บริการกับ
หน่วยงานต่างๆ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเสริมสร้าง
ประสบการณ์เพื่อการเข้าสู่อาชีพ
- การจัดประสบการณ์อาชีพ
- การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ
- ทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ

80

:

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2561

20

วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. อธิบาย
3. อภิปราย
4. แบบเน้น
กระบวนการกลุ่มฝึก
ปฏิบัติ
5. ศึกษาค้นคว้า
6.กรณีตัวอย่าง
7.การแก้ปัญหา
6.การสาธิต
7.บูรณาการเนื้อหาวิชา
กับกลุ่มสาระฯอื่นๆ

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)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วดั
ข้อที่ 1-10
(50คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1-10
(20คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วดั
ข้อที่1-10
(20 คะแนน)
- stem innovation
(10 คะแนน)

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
หนังสือเรียน
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.2(อจท.)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.2(พว.)
- www. google.com
-www.Youtube.com

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รหัสวิชา
ง22103
รายวิชา การงานอาชีพพื้นฐาน 4
ครูผู้สอน
ม.วิชาญ อันธพันธ์ / มิสกัญญาพัชร์ ทานกระโทก
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน
ตัวชีว้ ัด
สอบประมวลความรู้ระหว่างภาคและปลายภาค
1. ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา การทางาน
2. ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
3. มีจิตสานึกในการทางานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า
4. อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี
5. สร้างสิ่งของเครือ่ งใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการ
เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิด
ที่เป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนาไปสู่การสร้าง
ต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของ
วิธีการเป็นแบบจาลองความคิดและการรายงานผล เพื่อ
นาเสนอวิธีการ
6. มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา หรือตอบสนองความ
ต้องการในงานที่ผลิตเอง
7. เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม
และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากร หรือ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
8. อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ
9. ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ
10. มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ

สาระการเรียนรู/้
เนื้อหาสาระ
สอบประมวลความรู้ระหว่างภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่1
การขยายพันธุ์พืช
- การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ
- การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ
- การขยายพันธุ์พืชที่สามารถทาด้วย
ตนเอง

80

:

ภาคเรียนที่ 1
20

วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. อธิบาย
3. อภิปราย
4. แบบเน้นกระบวน
การกลุ่มฝึกปฏิบัติ
5. ศึกษาค้นคว้า
6. กรณีตัวอย่าง

สอบประมวลความรู้ปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้าน
- ความสาคัญของการเลี้ยงสัตว์ใน
บริเวณบ้าน
- ปัจจัยในการเลี้ยงและประเภทของ
สัตว์เลี้ยงในบริเวณบ้าน
- สัตว์เลี้ยงไว้เพื่อดูเล่นและสวยงาม
- การเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ
-การฝึกปฏิบัติงาน การทาแบบจาลอง
โรงเรือนเลี้ยงไก่
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7. การแก้ปัญหา
6. การสาธิต
7. บูรณาการเนื้อหาวิชา
กับกลุ่มสาระฯอื่นๆ

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)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วดั
ข้อที่ 1-10
(50คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1-10
(20คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วดั
ข้อที่1-10
(20 คะแนน)
- stem innovation
(10 คะแนน)

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
หนังสือเรียน
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.2(อจท.)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.2(พว.)
- www. google.com
-www.Youtube.com

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ง22102
รายวิชา การสื่อสารข้ อมูลและระบบเครือข่ าย 1
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ครูผ้ สู อน
มิสรัตนา จันทราวิรุธ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด

สาระการเรียนรู้/เนือ้ หาสาระ

1. อธิบายหลักการเบื ้องต้ นของการ
1. การสือ่ สารข้ อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
สือ่ สารข้ อมูล และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
- พัฒนาการของการติดต่อสือ่ สาร
2. หลักการและวิธีการแก้ ปัญหาด้ วย
- องค์ประกอบและรูปแบบของการสือ่ สาร
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ชนิดของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
3. ค้ นหาข้ อมูล และติดต่อสือ่ สารผ่าน
- ตัวกลางของการสือ่ สารข้ อมูลในเครื อข่าย
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างมีคณ
ุ ธรรม
- อุปกรณ์เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
และ จริ ยธรรม
- ประโยชน์ของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
4. ใช้ ซอฟต์แวร์ ในการทางาน
2. อินเทอร์ เน็ต
- ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์ เน็ต
- IP Address และ Domain Name System
- บริ การบนอินเทอร์ เน็ต
- การใช้ งานโปรแกรมค้ นหาอย่างมีคณ
ุ ภาพ
- มารยาทและข้ อปฏิบตั ิในการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
- ความปลอดภัยในการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
3. หลักการแก้ ปัญหา
- ขันตอนการแก้
้
ปัญหา
- การถ่ายทอดความคิดในการแก้ ปัญหา
- การประยุกต์การแก้ ปัญหาด้ วยกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. การใช้ ซอฟต์แวร์ ประยุกต์
- การลงมือปฏิบตั ิติ

ภาคเรียนที่ 1

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

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

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ตรวจแบบฝึ กหัด 1) แบบฝึ กหัด
2) การทดสอบ
2) แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การปฏิบตั งิ าน 1) แบบประเมินผลงาน
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
สังเกต
เครื่องมือวัด แบบประเมินพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วย
ตัวชี ้วัดข้ อที่ 1,2, 3, 4 (40 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วย
ตัวชี ้วัดข้ อที่ 1,3
(20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
4 คะแนน
มีวนิ ยั
4 คะแนน
ใฝ่ เรี ยนรู้
4 คะแนน
มุ่งมัน่ ในการทางาน 4 คะแนน
มีความเป็ นสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ 4 คะแนน
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วย
ตัวชี ้วัดข้ อที่ 2,3,4
(20 คะแนน)
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หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
- หนังสือเรี ยนรายวิชา
พื ้นฐาน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ของ
สสวท.
- หนังสือ Information
Technology for CSEC
- หนังสือ Data
Communication and
Networks
- แหล่งข้ อมูลออนไลน์

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2

รหัสวิชา
ง22104
รายวิชา การสื่อสารข้ อมูลและระบบเครือข่ าย 2
ครูผ้ ูสอน
มิสพึงพิศ บุญชูเลิศรัตน์ , มิสภัทราพร ขันตระกูล
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80:20
ตัวชี ้วัด
สาระการเรียนรู้ /
วิธีการสอน
เนือ้ หาสาระ
1. ว. 4.1 ม. 2/1 คาดการณ์แนวโน้ มเทคโนโลยีที่ 1. เทคโนโลยีกับหุ่นยนต์
1. กระบวนการสร้ างความรู้
1.1. แนวโน้ มเทคโนโลยีในอนาคต
จะเกิดขึ ้นโดยพิจารณาจากสาเหตุหรื อปั จจัยที่
ความเข้ าใจ
1.2. ผลกระทบของเทคโนโลยี
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
2. การอธิบาย
1.3. การเลือกใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้ เทคโนโลยี
3. กระบวนการปฏิบตั ิ
1.4. การควบคุมหุน่ ยนต์เบื ้องต้ น
โดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อชีวติ สังคม
4. การแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น
2. ผลงานออกแบบการและการใช้ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้ อม
ด้ วย
2.1 การใช้ งานโปรแกรมควบคุมหุน่ ยนต์
2. ว 4.1 ม.2/2 ระบุปัญหาหรื อความต้ องการใน
กระบวนการเทคโนโลยีฯ
Playbotix
ชุมชน หรื อท้ องถิ่น สรุ ปกรอบของปั ญหา รวบรวม
5. การใช้ โครงงานเป็ นฐาน
2.2 การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุน่ ยนต์ด้วย
วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหา
สรุ ปเนื ้อหาในการเรี ยนรู้
มอเตอร์
3. ว 4.1 ม.2/3 ออกแบบวิธีการแก้ ปัญหา โดย
2.3 ทักษะการควบคุมหุน่ ยนต์ ใช้ อปุ กรณ์
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้ อมูลที่
- Touch sensor
จาเป็ น ภายใต้ เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่
- Light sensor
นาเสนอแนวทางการแก้ ปัญหาให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจ
- Sound sensor
วางแผนขันตอนการท
้
างาน และดาเนินการ
2.4 การเชื่อมต่อรับ-ส่งสัญญาณแบบ
แก้ ปัญหาอย่างเป็ นขันตอน
้
Bluetooth
4. ว 4.1 ม.2/4 ทดสอบ ประเมินผล และอธิบาย
3. กระบวนการการแก้ ปัญหาในสถานการณ์
ปั ญหาหรื อข้ อบกพร่ องที่เกิดขึ ้น ภายใต้ กรอบ
จาลอง
3.1 สถานการณ์ที่ 1 “ถึงชัย ไชโย” (หน่วงเวลา)
เงื่อนไข พร้ อมทังหาแนวทางปรั
้
บปรุ งแก้ ไข และ
3.2 สถานการณ์ที่ 2 “วงกตหารัก” (Touch
นาเสนอผลการแก้ ปัญหา
sensor)
5. ว 4.1 ม.2/5 ใช้ ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์
3.3 สถานการณ์ที่ 3 “จ๊ ะเอ๋ใช่เธอหรื อเปล่า”
เครื่ องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
(Light sensor)
แก้ ปัญหาหรื อพัฒนางานได้ อย่างถูกต้ อง
3.4 โครงงานการหุน่ ยนต์ศกึ ษา
เหมาะสม และปลอดภัย

ภาคเรียนที่ 1
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วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) ตรวจแบบฝึ กหัด 1) แบบฝึ กหัด
2) แบบทดสอบ 2) แบบทดสอบวัดความรู้
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การปฏิบตั ิงาน 1) แบบประเมินผลงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
สังเกตและติดตาม
เครื่ องมือวัด แบบประเมินพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัด
ว.4.1 ม.2/1 , ว 4.1 ม.2/2 , ว 4.1 ม.2/3 , ว 4.1
ม.2/4 , ว 4.1 ม.2/5 (40 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัด
ว.4.1 ม.2/1 , ว 4.1 ม.2/2 , ว 4.1 ม.2/3
(20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัด (20 คะแนน)
1. มีวินยั
5 คะแนน
2. ใฝ่ เรียนรู้
5 คะแนน
3. ซื่อสัตย์สจุ ริต
5 คะแนน
4. มุง่ มัน่ ในการทางาน 5 คะแนน
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัด
ว 4.1 ม.2/3 , ว 4.1 ม.2/4 , ว 4.1 ม.2/5
(20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
1. หนังสือเรี ยน /เอกสาร
ประกอบการเรี ยน
2. ใบงาน/แบบฝึ กหัด/
แบบทดสอบก่อนเรี ยนหลังเรี ยน
3. เครื่ องฉาย Projector
4. หุน่ ยนต์ Playbotix
4. เว็บไซต์ http://playbotixac.blogspot.com/

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2

รหัสวิชา
ง20203
รายวิชา คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา 3
ครูผ้ ูสอน
มิสรัตนา จันทราวิรุธ ,มิสปราณิสา อ่าทอง
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80:20

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ

1. ความรู้เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับสื่อประสม
1. มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
1.1 ความหมาย รู ปแบบ และองค์ประกอบของสื่อ
ความหมาย รู ปแบบ และ
ประสม
องค์ประกอบของสื่อประสม
1.2 ข้ อดี ข้ อจากัด และประโยชน์ของสื่อประสม
2. มีความรู้ ความเข้ าใจในการ
1.3 การวางแผนและขันตอนการออกแบบสื
้
่อประสม
สร้ างสรรค์ ผลงานสื่อประสมหรื องาน
1.4 การเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมเพื่อใช้ สร้ างสรรค์
นาเสนอต่างๆ
ชิ ้นงาน
3. มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการ
2. การสร้ างสื่อประสมโดยใช้ ข้อมูลเสียง
ใช้ ซอฟแวร์ ในการทางาน
2.1 ชนิดของข้ อมูลเสียงที่นามาใช้ งาน
4. สามารถนาความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ใน
2.2 การใช้ โปรแกรมในการบันทึก ตัดต่อและแก้ ไขไฟล์
การสร้ างสรรค์ผลงานสื่อประสมหรื อ
เสียง
งานนาเสนอต่างๆ ให้ เกิดประโยชน์
2.3 เทคนิคการเพิ่มความน่าสนใจและการใช้ sound
อย่างเหมาะสมได้
effect
3. การสร้ างสื่อประสมโดยใช้ ข้อมูลภาพ
3.1 ชนิดของข้ อมูลภาพที่นามาใช้ งาน
3.2 การใช้ โปรแกรมในแก้ ไขและปรับแต่งภาพ เพื่อให้
เหมาะสมสาหรับการใช้ งาน
3.3 เทคนิคการสร้ างสไลด์โชว์ โดยใช้ โปรแกรม
Phoshow Producer
4. การออกแบบและสร้ างชิน้ งานสื่อประสม
4.1 หลักการเขียนโครงเรื่ องและสตอรี่ บอร์ ด
4.2 การลงมือปฏิบตั สิ ร้ างชิ ้นงานสื่อประสม
4.3 การนาเสนอชิ ้นงานสื่อประสม

วิธีการสอน
1. การสืบค้ นหาข้ อมูลทาง
อินเทอร์ เน็ต
2. การอธิบาย
3. การแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นด้ วย
กระบวนการเทคโนโลยีฯ
4. สรุ ปเนื ้อหาในการเรี ยนรู้
5. การลงมือปฏิบตั ิ

ภาคเรียนที่ 1
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วิธีการวัดและประเมินผล
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
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ที่คาดหวัง ข้ อที่ 1-4
(40 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วย/ผลการเรี ยนรู้
ที่คาดหวัง ข้ อที่ 2
สอบข้ อเขียน 15 คะแนน ,ปฏิบตั ิ 5 คะแนน
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัด (20 คะแนน)
1. มีวินยั
5 คะแนน
2. ใฝ่ เรี ยนรู้
5 คะแนน
3. ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
5 คะแนน
4. มุ่งมัน่ ในการทางาน 5 คะแนน

- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ที่คาดหวัง ข้ อที่ 1-4
(20 คะแนน)
สอบข้ อเขียน 10 คะแนน ,ปฏิบตั ิ 10 คะแนน

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือเรี ยน /เอกสาร
ประกอบการเรี ยน
2. คอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์ เน็ต
3. เว็บไซต์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง
4. เว็บไซต์ วิชาคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา 3 (ง20203)
http://20203com61.blogsp
ot.com

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รหัสวิชา
อ22101
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
ครูผู้สอน
มิสสิริวรรณ ฉิมมุจฉา
มิสสโรชา โสภณสกุลรัตน์
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80:20
ตัวชี้วัด
1. ปฏิบัติตามคาแนะนาในคู่มือการใช้งานต่างๆ คาชี้แจง คาอธิบาย และ
คาบรรยายที่ฟังและอ่าน
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น
(skit) ถูกต้องตาม หลักการอ่าน
3. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้ง ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ
ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน
4. จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็น
จากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ
5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว
ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
6. เลือกและใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบาย อย่างคล่องแคล่ว
7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์จาลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม
8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่าง
เหมาะสม
9. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล
10. พูดและเขียนนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์
เรื่องและประเด็นต่างๆตามความสนใจของสังคม

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ

วิธีการสอน

Summative
ใช้การเรียนการสอน
Speaking
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
-introducing oneself
สาคัญ
Listening
-Explicit teaching
-short response
model
Reading
-CIRC
1. Stories and Questions
-KWDL-Plus
-The real me
- 5E learning cycle
2. Fact & opinion
-Inquiry
Grammar and vocabulary -Cippa
1. present simple vs
Present continuous
2 present perfect VS
Past simple
3. past continuous VS
past simple
4. Tenses รวมทั้ง 3 คู่
5 .Subject-Verb Agreement
6. Punctuations
- Full stop
- Interrogation mark
- Apostrophe
Writing
1. information about oneself int
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หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

ด้านความรู้
หนังสือที่ใช้เรียนมี
วิธีการ
เครื่องมือวัด
- My World of
1) ศึกษาค้นคว้า
1) แบบสังเกตพฤติกรรม
English
2) รวบรวม/สังเกต
2) แบบประเมิน
- Aim High
3) ทดสอบ
3) แบบทดสอบ
- Values Education
ด้านทักษะ
- เอกสารสอนเสริม
วิธีการ
เครือ่ งมือวัด
- Website
1) อ่านออกเสียง
1) แบบบันทึกการอ่าน
( www.ceted.org /
2) ฟังบทสนทนา
2) แบบบันทึกการฟัง
www.britishcouncil.
3) ทาแบบฝึกหัดคาศัพท์ 3) แบบประเมิน
com
/
และโครงสร้างประโยค
www.dekgeng.com
ด้านคุณลักษณะ
/
วิธีการ
เครือ่ งมือวัด
- Oxford Learner's
1) การสังเกต
1) แบบประเมินพฤติกรรม
2)
Dictionaries
-

dictionary
Penguin grammar
workbook
- American Culture
- English vocabulary
in use
English grammar in use
(Raymond Murphy)

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รหัสวิชา
อ22101
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
ครูผู้สอน
มิสสิริวรรณ ฉิมมุจฉา
มิสสโรชา โสภณสกุลรัตน์
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80:20
ตัวชี้วัด
11. พูดและเขียนสรุปใจความสาคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว
เหตุการณ์ สถานการณ์ตามความสนใจ
12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งใน
ท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
13. เลือกใช้ภาษา น้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
14. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และ
ประเพณีของเจ้าของภาษา
15. เข้าร่วม แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
16. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คา
พังเพย สุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
17. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนาไปใช้อย่างมีเหตุผล
18. ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก
แหล่งเรียนรู้และนาเสนอด้วยการพูด/การเขียน
19. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
20. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูล
ต่างๆ จากสื่อและ แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
21. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ
เป็น ภาษาต่างประเทศ

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
Final
Speaking
-describing things
Listening
-exchange information
Reading
1. Stories and Questions
-What to wear
Grammar and vocabulary
1.Active-Passive Voice
-Present Simple
-Present Continuous
-Present Perfect
-Past Simple
-Past Continuous
2.Noun
3.Non-finite Verbs
- infinitive with to
- infinitive without to
-Gerund
Writing
Directions (การบอกทิศทาง)

วิธีการสอน

ภาคเรียนที่ 1
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วิธีการวัดและประเมินผล
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1,2,5,7,8,9,10,11,12,13,15
(50 คะแนน + STEM)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 6,14,16,18,20 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะ (10 คะแนน )
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่น ในการทางาน สุภาพบุรุษ
อัสสัมชัญ
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 3,4,17,19,21 (20 คะแนน)

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

Assumption College
Code

EN20203

Subject : SUPPLEMENTAL ENGLISH 3

M.2

Semester 1

Academic Year 2018

Teachers
Mr. Dominic, Mr. Jon
Syllabus & Evaluation Record
(Homework, Listening, Speaking, Behavior + Summative): Final 80 : 20
Learning
Content Summative
Indicators
Listening
Indicators for Semester 1 for M.1-3
1. Observe instructions in manuals for various types of work,
-conversations
places vocabulary
clarifications, explanations and descriptions heard and read. -fun
-vacation plans
2. Identify the main idea, analyse the essence, interpret and
express opinions from listening to and reading feature articles Speaking
and entertainment articles, as well as provide justifications and -talk about free time
-vacation plans
examples for illustration.
-living dangerously
3. Converse and write to exchange data about themselves and
Reading
various matters around them, experiences, situations,
-local wisdom
news/incidents and issues of interest to society, and
-Sentosa Island
communicate the data continuously and appropriately.
Writing
4. Choose and use requests and give instructions, clarifications -simple present use
- present con use
and explanations fluently.
5. Speak and write to express needs and offer, accept and refuse *helping the environment
Special Lesson
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.

Strategies
CIPPA Model

Evaluation

Ratio: 100 marks

Explicit Teaching Skills / Knowledge
Marks
Model
Skills
CIRC
Research
KWL-Plus
Observation
Quiz

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

Psychomotor
Skills
Acting
Reading
Terminology
Behavior
Observation

Get Ahead CDs
Websites:
www.about.com
www.britishcouncil.c
www.quia.com
www.supertecher.co
www.islcollective.co
Kahoot.com
Facebook.com

Assumption College
Code

EN20203

Subject : SUPPLEMENTAL ENGLISH 3

M.2

Semester 1

Academic Year 2018

Teachers
Mr. Dominic, Mr. Jon
Syllabus & Evaluation Record
(Homework, Listening, Speaking, Behavior + Summative): Final 80 : 20
Learning
Indicators

Content Final

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.

Listening

Strategies
CIPPA Model

-food preparation

Explicit Teaching

-electric store dialog

Model

10. Use language for communication in real situations /
simulated in the classroom, school, community and society.

- preparing food

Speaking
-at the train station
-healthy eating
Reading
-unusual architect
- trip to school
Writing
-verbs of movement
- simple present
passive

CIRC
KWL-Plus
Pair work
Peer Teaching
Group Work

Evaluation

While Teaching
2,4,5,7,8,10,

(50 marks)

Summative Indicators
3 6 10
(20 marks)
Desired : 9 /

(10 marks )

Final Indicators
2,3,9

(20 marks)

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

Resources

Assumption College-Bell Programme
Code

EN20209

Subject : Bell English
Teachers

Syllabus & Evaluation
Record
Indicators

Academic Year 2018

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
Personality adjectives
Jobs
Adjectives of opinion
Family

1.1 General Indicators:
1.1.1. Can understand the
main points of clear standard
input on familiar matters
regularly encountered in
work, school, leisure, etc.

Grammar
Present Simple and
Present Continuous
Stative verbs
Wh- Questions with
Present Simple and
Present Continuous
Future with going to/will
Present Continuous for
Future Arrangements
Present Perfect Simple
with
ever/never/already/just/y
et
Present Perfect and Past
Simple
Time adverbials

1.1.3. Can produce simple
connected text on topics
which are familiar or of
personal interest.

Semester 1

Mr. Matthew Westaby, Mr. Luke Brown, Mr. Henry Birtles

1. To give students a preintermediate command of
the English Language, level
B1 on the CEFR

1.1.2. Can deal with most
situations likely to arise
whilst travelling in an area
where the language is
spoken

Mathayom 2

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

Evaluation
Continual Assessment
Grammar
Vocabulary
Reading
Writing
Speaking
Listening
Note-taking and notebook
maintenance
Organization of ideas
Project-based learning
Problem solving
Examination 1 (twice a
semester)
Vocabulary, grammar and
conversational structures,
reading and writing.
(Based on learning content
at CEFR Level A1-A2)
Examination 2 (twice a
semester)
Listening (Based on learning

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

1.1.4. Can describe
experiences and events,
dreams, hopes & ambitions.
1.1.5. Can briefly give
reasons and explanations for
opinions and plans.
1.2. Spoken Language
Indicators:
1.2.1. Range: Has enough
language to get by, with
sufficient vocabulary to
express him/herself with
some hesitation and circumlocutions on topics such as
family, hobbies and
interests, work, travel, and
current events.
1.2.2. Accuracy: Uses
reasonably accurately a
repertoire of frequently used
"routines" and patterns
associated with more
predictable situations.
1.2.3. Fluency: C Can keep
going comprehensibly, even
though pausing for
grammatical and lexical
planning and repair is very
evident, especially in longer
stretches of free production.

Listening
A2-B1 CEFR-level texts
Listening for Detail
Listening for Gist
Speaking
Cambridge Exam KET and
PET Level Speaking Tasks

Reading
A2-B1 CEFR-level texts
Reading for Detail
Reading for Gist
Writing
A2-B1 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

1.2.4. Interaction: Can
initiate, maintain and close
simple face-to-face
conversa-tion on topics that
are familiar or of personal
interest. Can repeat back
part of what someone has
said to confirm mutual
understanding.
1.2.5. Coherence: Can link a
series of shorter, discrete
simple elements into a
connected, linear sequence
of points.
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

EN20209

Subject : Bell English
Teachers

Syllabus & Evaluation
Record

Indicators
1. To give students a preintermediate command of
the English Language, level
A2 on the CEFR
1.1 General Indicators:
1.1.1. Can understand the
main points of clear standard
input on familiar matters
regularly encountered in
work, school, leisure, etc.
1.1.2. Can deal with most
situations likely to arise
whilst travelling in an area
where the language is
spoken
1.1.3. Can produce simple
connected text on topics
which are familiar or of
personal interest.

Mathayom 2

Semester 1

Academic Year 2018

Mr. Matthew Westaby, Mr. Luke Brown, Mr. Henry Birtles

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
Vocabulary
Places in a town
Transport
Giving directions
Adjectives and nouns of
measurement
Grammar
Time adverbials with past simple
and present perfect
Present perfect vs past simple
Defining relative clauses –
who/whose/which/whose/where
Asking and giving directions
too + adjective/adverb + to
not + adjective/adverb + enough
to
Listening
A2-B1 CEFR-level texts
Listening for Detail
Listening for Gist
Speaking
Cambridge Exam KET and PET
Level Speaking Tasks

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

Evaluation

Resources

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

Upbeat Pre-Intermediate
Student Book and
Language Builder

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

Upbeat Pre-Intermediate
Motivator Learning Pack
Upbeat Pre-Intermediate
CDs 1,2 and 3

1.1.4. Can describe
experiences and events,
dreams, hopes & ambitions.

Reading
A2-B1 CEFR-level texts
Reading for Detail
Reading for Gist

1.1.5. Can briefly give
reasons and explanations for
opinions and plans.

Writing

1.2. Spoken Language
Indicators:
1.2.1. Range: Has enough
language to get by, with
sufficient vocabulary to
express him/herself with
some hesitation and circumlocutions on topics such as
family, hobbies and
interests, work, travel, and
current events.
1.2.2. Accuracy: Uses
reasonably accurately a
repertoire of frequently used
"routines" and patterns
associated with more
predictable situations.
1.2.3. Fluency: C Can keep
going comprehensibly, even
though pausing for
grammatical and lexical
planning and repair is very
evident, especially in longer
stretches of free production.
1.2.4. Interaction: Can
initiate, maintain and close

A2-B1 CEFR level tasks

Examination 2
(twice a semester)
Listening (Based on
learning content at CEFR
level A1-A2)
Examination 3
(once a semester)
Speaking (based on
Cambridge Speaking Exams
Level A1-A2)
Behavior
Teacher’s observation and
attendance and punctuality
record

simple face-to-face
conversa-tion on topics that
are familiar or of personal
interest. Can repeat back
part of what someone has
said to confirm mutual
understanding.
1.2.5. Coherence: Can link a
series of shorter, discrete
simple elements into a
connected, linear sequence
of points.
2. To instill accuracy, fluency,
confidence and enthusiasm
into all students with regard
to the English Language
3.To provide all students
with a positive and enjoyable
experience giving them a
favourable opinion of English
and English speaking
countries and cultures
4. To foster positive
classroom and study skills to learn how to work
individually and in groups,
how to work to deadlines,
give presentations and how
to participate usefully in
class

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2

รหัสวิชา
จ20203
รายวิชา ภาษาจีน 3
ภาคเรียนที่ 1
ครูผ้ สู อน
มาสเตอร์ อัฐพร เนตรพรม
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ผลการเรียนรู้ท่ คี าดหวัง
1. ปฏิบตั ติ ามคาสัง่ คาขอร้ อง คาแนะนา และคาชี ้แจงง่ายๆ ที่พบ
เห็นในชีวติ ประจาวัน ที่ฟังและอ่าน
2. อ่านออกเสียงคา ประโยค และข้ อความง่ายๆได้ ถกู ต้ องตาม
หลักการออกเสียง
3. อธิบายและตอบคาถามเกี่ยวกับบทสนทนา เรื่ องสัน้ เรื่ องเล่าและ
นิทาน
4. สนทนาแลกเปลี่ยนข้ อมูลเกี่ยวกับตนเอง และสถานการณ์ตา่ งๆใน
ชีวติ ประจาวัน
5. เขียนและพูดโดยใช้ ภาษาง่ายๆเพื่อเพื่อแสดงความต้ องการ ความ
ช่วยเหลือและตอบรับและปฏิเสธได้ อย่างเหมาะสม
6. พูดและเขียนบรรยายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ อมูล เรื่ องราว
สันๆกิ
้ จวัตรประจาวัน ด้ วยข้ อความง่ายๆและประโยคสันๆ
้
7. ใช้ ภาษาน ้าเสียงในการพูด และกริ ยาท่าทางในการสื่อสารได้
เหมาะสมกับระดับบุคคลและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
8. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสาคัญ ชีวติ ความเป็ นอยู่และ
ประเพณีของเจ้ าของภาษา
9. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆการลาดับคาตามโครงสร้ างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
10. เปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาลงาน
ฉลอง วันสาคัญและชีวติ ความเป็ นอยู่ของเจ้ าของภาษากับของ
ไทย

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
1 语言知识方面
ความรู้ทางด้ านภาษา
- 我的家
บ้ านของฉัน
- 物品名称
- 方位词
- 语法
。。。在哪儿？
表达物品的方位
- 主要句型
我的汉语书在哪
儿？
汉语书在沙发旁
边。

วิธีการสอน
Cippa model
Explicit Teaching Method
CLT
5E
Direct Method
เทคนิคการใช้ เพลง

ปี การศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1)ศึกษาค้ นคว้ า
1)แบบสังเกตพฤติกรรม
2)รวบรวม/สังเกต 2) แบบประเมิน
3) ทดสอบ
3)แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1)อ่านออกเสียง
1) แบบบันทึกการอ่าน
2)เขียนอักษร
2) แบบบันทึกการเขียน
3)แปลประโยค
3) แบบบันทึกการแปล
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ใฝ่ เรี ยนรู้
1) แบบสังเกต
2) มีวนิ ยั
2) แบบบันทึก
3) มีจิตสาธารณะ
4)รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์
5)ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
6)อยู่อย่างพอเพียง
7)มุ่งมัน่ ในการทางาน
8)รักความเป็ นไทย
9.ความเป็ นสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษา
เพิ่มเติม
-หนังสือสัมผัส
ภาษาจีนเล่ม
-体验汉语
-快乐汉语
-www.china2learn.com

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2

รหัสวิชา
จ20203
รายวิชา ภาษาจีน 3
ภาคเรียนที่ 1
ครูผ้ สู อน
มาสเตอร์ อัฐพร เนตรพรม
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ผลการเรียนรู้ท่ คี าดหวัง
11. ค้ นคว้ าและถ่ายทอดเนื ้อหาสาระ
ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ อื่นๆ โดยการเขียน การวาดภาพ หรื อใช้ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
12. ใช้ ภาษาสื่อสารอย่างง่ายๆในสถานการณ์จริ ง
สถานการจาลองที่เกิดขึ ้นในสถานศึกษา

สาระการเรียนรู้/เนือ้ หาสาระ
2.日常日语对话
การสนทนาในชีวติ ประจาวัน
个人物品
ของใช้ สว่ นตัว
颜色
- 语法
“ 的” 字结构
感叹词“ 真”
-主要句型
我的手机是什么颜色的？
我的手机是黑色的。
3.自我介绍
แนะนาสิ่งต่ างๆของตนเอง
动物
สัตว์
- 动物名称
- 语法
“有”字句
用 “呢”
-主要句型
你有动物吗？
你喜欢动物吗？

วิธีการสอน
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วิธีการวัดและประเมินผล
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ที่คาดหวังข้ อที่ 1,2,3,4,6,8,10 (50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวผลการเรี ยนรู้
ที่คาดหวังข้ อที่ 5,6,8,9
(20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวผลการเรี ยนรู้
ที่คาดหวังข้ อที่ 7,11,12
(10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยน
รู้ ที่คาดหวังข้ อที่ 1,2,3,6,8 (20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษา
เพิ่มเติม

