โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

รหัสวิชา
ท๒๑๑๐๒
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ๒
ครูผู้สอน
มิสศิริวรรณ บารุงธรรม, มิสฐิตพิ ร ธิราเพ็ชร , มิสธนินท์ธร คาทองสุข
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน ๘๐ : ๒๐
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ

๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ร้อยกรองได้ถกู ต้อง
๑. สอบประมวลความรู้ครัง้ ที่ ๓
และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
วรรณคดีและวรรณกรรม
๒. จับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่าน
- กาพย์พระไชยสุริยา
๓. ระบุเหตุผลและอธิบายคาเปรียบเทียบและคาที่มี
- ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
หลายความหมายในบริบทต่างๆ จากการอ่าน
หลักการใช้ภาษา
๔. ตีความคายากในเอกสารวิชาการ โดยพิจารณา
- ชนิดและหน้าที่ของคา ๗ ชนิด
จากบริบท
(นาม สรรพนาม กริยา)
๕. ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียน ๒. สอบปลายภาคเรียนที่ ๒
ประเภทชักจูง โน้มน้าวใจ
วรรณคดีและวรรณกรรม
๖. ปฏิบัติตามคูม่ ือแนะนาวิธีการใช้งานของเครื่องมือ
- กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
หรือเครื่องใช้ในระดับที่ยากขึ้น
- นิทานพื้นบ้าน
๗. วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่าง
หลักการใช้ภาษา
หลากหลาย เพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวติ
- ชนิดและหน้าที่ของคา ๗ ชนิด
๘. มีมารยาทในการอ่าน
(วิเศษณ์ บุพบท สันธาน อุทาน)
๙. เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสาคัญและ ๓. สอบเก็บคะแนนระหว่างภาค
รายละเอียดสนับสนุน
การอ่าน การเขียน การฟัง การดู
๑๐. เขียนเรียงความ
การพูด หลักการใช้ภาษา
๑๑. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ บทอาขยานของเจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์
๑๒. เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ
บทอาขยานกาพย์เห่ชมเครื่อง
๑๓. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน
คาวหวาน หนังสือนอกเวลา
สารานุกรมไทยเล่ม ๔

ภาคเรียนที่ ๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- กระบวนการอ่าน
- กระบวนการปฏิบัติ
- กระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
- กระบวนการเรียน
ทางภาษา
- กระบวนการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ
- กระบวนการกลุ่ม
- CIPPA MODEL
- ๗ E Learning
Cycle
- วิเคราะห์
- อ่าน
- สรุป
- พูด

ด้านความรู้
วิธีการ
เครือ่ งมือวัด
๑) ทดสอบความรู้ ๑) แบบทดสอบ
ด้านทักษะ
วิธีการ
เครือ่ งมือวัด
๑) การสังเกต
๑) แบบสังเกตพฤติกรรม
( ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน ) รายบุคคล
๒) วิเคราะห์
๒) แบบทดสอบ
๓) กระบวนการกลุ่ม ๓) แบบประเมิน
๔) ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครือ่ งมือวัด
- ซือ่ สัตย์สุจริต
๑) แบบสังเกต
- มีวินัย
พฤติกรรมรายบุคคล
- ใฝ่เรียนรู้
- อยู่อย่างพอเพียง
- รักความเป็นไทย
- รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- มีจิตอาสา
- มุ่งมั่นในการทางาน
- มีความเป็นสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
๑. วรรณคดีวิจักษ์
๒. หนังสืออ่านนอกเวลา
สารานุกรมไทยเล่ม ๔
๓
IPAD
WWW. Sanook. com
WWW. Google. com
WWW. Thaigood.com
www. kroobannok.com

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

รหัสวิชา
ท๒๑๑๐๒
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ๒
ครูผู้สอน
มิสศิริวรรณ บารุงธรรม, มิสฐิตพิ ร ธิราเพ็ชร , มิสธนินท์ธร คาทองสุข
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน ๘๐ : ๒๐

ตัวชีว้ ัด

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ

๑๔. มีมารยาทในการเขียน
๔. จิตพิสัย
๑๕. พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกีย่ วกับเรื่องที่ฟงั และดู
- ซื่อสัตย์สุจริต
๑๖. ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ
- ใฝ่เรียนรู้
๑๗. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา ค้นคว้าจากการฟัง การดู
- มุ่งมั่นในการทางาน
๑๘. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
- รักความเป็นไทย
๑๙. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
- มีความเป็นสุภาพบุรุษ
๒๐. วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน
อัสสัมชัญ
๒๑. แต่งบทร้อยกรอง
๒๒. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
๒๓. วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ
๒๔. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
๒๕. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
๒๖. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรองที่มคี ุณค่า
ตามความสนใจ

วิธีการสอน

ภาคเรียนที่ ๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วิธีการวัดและประเมินผล
สัดส่วนคะแนน (๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,
๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘,๒๐,๒๑,๒๒,๒๔,๒๕,๒๖
(๕๐ คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยตัวชีว้ ัด
ข้อที่ ๑๙,๒๒,๒๓,๒๕
(๒๐ คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะ / ข้อที่ ๑ – ๙
(๑๐ คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชีว้ ัด
ข้อที่ ๑๙,๒๒,๒๓,๒๕ (๒๐ คะแนน )

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา
ค21102
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ครูผู้สอน
ม.นิธิโรจน์ ธีรหิรัญพงษ์ , มิสชุลีภรณ์ ทัพพะกุล ณ อยุธยา
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชี้วัด
1.

2.

3.

4.

เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน
สัดส่วน และร้อยละในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากัน
และสมบัติของจานวน เพือ่ วิเคราะห์
และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว
เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา
ในชีวิตจริง
เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

สาระการเรียนรู้/เนือ้ หาสาระ

ภาคเรียนที่ 2

วิธีการสอน

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

สอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1

วิธีการสอน

ด้านความรู้

1. อัตราส่วนและร้อยละ
- การบวก การลบ การคูณ และ
การหาร เศษส่วน
- อัตราส่วน
- อัตราส่วนที่เท่ากันและการ
ตรวจสอบอัตราส่วน
- สัดส่วน
- ร้อยละ
- การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ
2. คู่อันดับและกราฟ
- คู่อันดับ และกราฟของคู่อันดับ
- กราฟและการนาไปใช้
สอบปลายภาค

1. บรรยาย

วิธีการ

2. ถามตอบ

1) ทดสอบ

1) แบบทดสอบ

3. กระบวนการกลุ่ม

2) คาถาม

2) การตอบคาถาม

www.kanid.com

4. นิรนัย

3) การร่วมกิจกรรม

3)การสังเกต

www.labschool.net

5. อุปนัย

ด้านทักษะ

6. แบบร่วมมือ

วิธีการ

เครือ่ งมือวัด

www.math.com

7. แก้ปัญหา

1) ทา เอกสาร

1) แบบบันทึกการส่งงาน

www.mathcenter.net

8. ศึกษาด้วยตนเองฯลฯ ประกอบการเรียน

และการตรวจเอกสาร

www.pratabong.com

เทคนิคการสอน

2) การทาใบงาน

2) แบบประเมินใบงาน

1. KWDL

3) ทาMapping

3) แบบประเมิน Mapping

2. KWLH

4) ประอดออม

4) การสังเกต

3. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- แบบรูปและความสัมพันธ์
- คาตอบของสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว
- การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- โจทย์สมการเกี่ยวกับสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว

3. PBL
4. การใช้คาถาม
ฯลฯ

1. เอกสารประกอบการเรียน
เครือ่ งมือวัด

2. ใบงาน
3. web side

www.school.net.th

อยูอ่ ย่างพอเพียง 5) สมุดฝากธนาคาร
(ในการวัดและการประเมินด้านทักษะ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เป็นการวัดความสามารถของผู้เรียนครอบคลุม
ประเด็นที่ต้องประเมิน ดังนี้ การแก้ปัญหาการสังเกต
การให้เหตุผลการสือ่ สาร การสือ่ ความหมาย และการ
นาเสนอการเชือ่ มโยงความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ )

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา
ค21102
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ครูผู้สอน
ม.นิธิโรจน์ ธีรหิรญ
ั พงษ์ , มิสชุลภี รณ์ ทัพพะกุล ณ อยุธยา
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้/เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

ภาคเรียนที่ 2

วิธีการวัดและประเมินผล

ปีการศึกษา 2561

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

ด้านคุณลักษณะ
เครือ่ งมือวัด
ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนเน้น วิธีการ
1) ระเบียบวินัย
1) การสังเกต
การให้ตัวอย่างและการใช้คาถาม
2) ความรอบครอบ 2) การส่งงาน
ร่วมกับการฝึกทักษะการคิดคานวณ
โดยการให้ผู้เรียนฝึกฝนเป็นรายบุคคล 3) ความรับผิดชอบ 3) แบบประเมิน
4) ความซือ่ สัตย์
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจาก
5) ความชื่อมั่นในตนเอง
แหล่งการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
6) ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ต่างๆ
คณิตศาสตร์
7). อยูอ่ ย่างพอเพียง
8). มีจิตสาธารณะ
หมายเหตุ

สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัด ข้อที่ 1
( 20 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด ข้อที่ 1
( 20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วัด ข้อที่ 1 – 4
(10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด ข้อที่ 2 - 4 ( 20 คะแนน )

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ค20202
รายวิชา คณิตศาสตร์สากล 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูผู้สอน
มิสศิริวรรณ อัมพรจรัสแสง ม.นิธิโรจน์ ธีระหิรญ
ั พงษ์ , มิสชุลีภรณ์ ทัพพะกุล ณ อยุธยา
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ) : คะแนนปลายภาคเรียน 80: 20
ผลการเรียนรู้
1. Define and give example of algebraic
expressions.
2. Identify and define terms, coefficients, and
variables in an algebraic expression
3. Identify and differentiate the types of
algebraic expression
4. Identify and differentiate like terms from
unlike terms;
5. Analyze and translate verbal statements into
algebraic expressions;
6. Explain how to evaluate algebraic
expressions;
7. Perform the addition and subtraction of
algebraic expressions;
8. Explain the uses of brackets in simplification
of algebraic expressions;
9. Analyze and simplify algebraic expressions
and algebraic fractions;
10. Define and apply commutative,
associative and distributive properties in
algebraic expressions;

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
สอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1
1. Basic Algebra
1. Algebraic Expressions
2. Evaluation of Algebraic
Expressions
3. Addition and subtraction of
Algebraic expressions
4. Rule for simplification of
Algebraic Expressions
สอบปลายภาค
2. Algebraic Equations
1. Solving Simple Equation
2. Equations Involving Fractional
and Decimal Coefficients
3. Problem Solving with Algebra
3. Properties of Triangles
1. Interior and Exterior of a
Triangle
2. Types of Triangles
3. properties of a Triangle

วิธีการสอน
วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. ถามตอบ
3. กระบวนการกลุ่ม
4. นิรนัย
5. อุปนัย
6. แบบร่วมมือ
7. แก้ปัญหา
8. ศึกษาด้วยตนเองฯลฯ
เทคนิคการสอน
1. KWDL
2. KWLH
3. PBL
4. การใช้คาถาม
ฯลฯ

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ
2) คาถาม
3) การร่วมกิจกรรม
ด้านทักษะ
วิธีการ
1) ทา เอกสาร
ประกอบการเรียน
2) การทาใบงาน
3) ทาMapping
4) ประอดออม
อยูอ่ ย่างพอเพียง

เครือ่ งมือวัด
1) แบบทดสอบ
2) การตอบคาถาม
3)การสังเกต
เครือ่ งมือวัด
1) แบบบันทึกการส่งงาน
และการตรวจเอกสาร
2) แบบประเมินใบงาน
3) แบบประเมิน Mapping
4) การสังเกต
5) สมุดฝากธนาคาร

(ในการวัดและการประเมินด้านทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นการวัดความ
สามารถของผูเ้ รียนครอบคลุมประเด็นที่ต้อง
ประเมิน ดังนี้การแก้ปัญหาการสังเกต การให้
เหตุผล การสือ่ สารการสื่อความหมายและการ
นาเสนอ การเชื่อมโยง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ )

หนังสืออ้างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. เอกสารประกอบการเรียน
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
ค20202
รายวิชา คณิตศาสตร์สากล 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูผู้สอน
มิสศิริวรรณ อัมพรจรัสแสง ม.นิธิโรจน์ ธีระหิรญ
ั พงษ์ , มิสชุลีภรณ์ ทัพพะกุล ณ อยุธยา
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ) : คะแนนปลายภาคเรียน 80: 20
ผลการเรียนรู้
11. Determine product of a monomial and
another monomial;
12. Explain how to multiply binomial by a monomial;
13. Explain how to obtain the product of a
binomial by another binomial;
14. Develop speed and accuracy in simplifying
algebraic expressions.
15. Tell what an equation is;
16. Explain how to solve algebraic equations
involving integer coefficients;
17. Analyze and solve algebraic equations
involving fractional and decimal coefficients;
18. Analyze and solve word problems involving
algebraic equations;
19. Relate the importance of the lesson in our lives;
20. Develop speed and accuracy in solving
algebraic equations
21 Define the word “Triangle”;
22. Identify the elements of a triangle;

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ

วิธีการสอน
หมายเหตุ
ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้สอนเน้นการให้ตัวอย่างและ
การใช้คาถาม ร่วมกับการฝึก
ทักษะการคิดคานวณ โดยการ
ให้ผู้เรียนฝึกฝนเป็นรายบุคคล
รายกลุ่ม ประกอบกับการฝึกให้
ผู้เรียนรู้จัก ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการ
เรียนรู้ภายนอกห้องเรียนต่างๆ

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครือ่ งมือวัด
1) ระเบียบวินัย
1) การสังเกต
2) ความรอบครอบ 2) การส่งงาน
3) ความรับผิดชอบ 3) แบบประเมิน
4) ความซือ่ สัตย์
5) ความชื่อมั่นในตนเอง
6) ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์
7. อยู่อย่างพอเพียง
8. มีจิตสาธารณะ
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยผลการเรียนรู้
ข้อที่ 1 – 4 และ 14-17 (40 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วย ผลการเรียนรู้
ข้อที1่ – 4 และ 14-17 ( 20คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้วยผลการเรียนรู้
ข้อที่ 1 - 17 (10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยผลการเรียนรู้
ข้อที่ 5 - 17 ( 30คะแนน )

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ค20202
รายวิชา คณิตศาสตร์สากล 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูผู้สอน
มิสศิริวรรณ อัมพรจรัสแสง ม.นิธิโรจน์ ธีระหิรญ
ั พงษ์ , มิสชุลีภรณ์ ทัพพะกุล ณ อยุธยา
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ) : คะแนนปลายภาคเรียน 80: 20

ผลการเรียนรู้
23. Identify and plot points on the interior, exterior and on
the triangle itself;
24. Identify and define equilateral, isosceles and
scalene triangles;
25. Identify and define acute – angled, right – angled
and obtuse – angled triangles;
26. Prove that the sum of angles in a triangle is 1800;
27. Calculate the measure of unknown angle in a
triangle using the different properties of a triangle;
28. Construct their own problems to be solved using
the different properties of triangle;
29. Develop independence with speed and accuracy in
finding the measure of the unknown angles in triangles.

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ

วิธีการสอน

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา
ค20214
รายวิชา คณิตศาสตร์ขั้นสูง 2
ครูผู้สอน
มิสศิริวรรณ อัมพรจรัสแสง
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ผลการเรียนรู้
1. บอกวิธีเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้าและเขียนทศนิยมซ้าให้อยู่ใน
รูปเศษส่วนได้
2.บอกหรือยกตัวอย่างจานวนจริง จานวนตรรกยะและจานวนอตรรกยะได้
3.บอกความเกี่ยวข้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้จานวนเต็ม จานวน
ตรรกยะและจานวนอตรรกยะได้
4.อธิบายสมบัติของจานวนจริงได้
5.อธิบายสมบัติของจานวนจริงกับการกระทา( Operation )
6.อธิบายและระบุรากที่สองของจานวนจริงได้
7.อธิบายการหารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบและการตั้งหารได้
8.อธิบายและระบุรากที่สามของจานวนจริงได้
9.อธิบายการหารากที่สามโดยการแยกตัวประกอบได้
10.อธิบายและระบุรากที่ n ของจานวนจริงได้
11.อธิบายการหารากที่ n โดยการแยกตัวประกอบได้
12.อ่านสัญลักษณ์แทนเลขยกกาลังได้ถูกต้อง
13.บอกได้ว่าจานวนใดเป็นเลขชี้กาลัง จานวนใดเป็นฐาน เมื่อบอกเลขยก
กาลังให้
14.เขียนและใช้สัญลักษณ์เลขยกกาลังได้
15.บอกฐานและเลขชี้กาลังได้
16.หาผลคูณของเลขยกกาลังสองจานวนที่มีฐานเท่ากันและมีเลขชี้กาลัง
เป็นจานวนเต็มบวก
17.หาผลหารของเลขยกกาลังสองจานวนที่มีฐานเท่ากันและไม่เท่ากับศูนย์
เมื่อเลขชี้กาลังของเลขยกกาลังทั้งสองเป็นจานวนเต็มบวก และเลขชี้กาลัง
ของตัวตั้งมากกว่าเลขชี้กาลังของตัวหารได้

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
สอบเก็บคะแนน
1. จานวนจริง
- จานวนตรรกยะ
- จานวนอตรรกยะ
- รากที่สอง
- รากที่สาม
- รากที่ n
- สมบัติของจานวนจริง
กับการกระทา
- เลขฐาน
2.เลขยกกาลัง
- สมบัติของเลขยกกาลัง
- การแก้สมการเลขยก
กาลัง
สอบปลายภาค
2. ลาดับและอนุกรม
- สมบัติของเลขยกกาลัง
- การแก้สมการ
เลขยกกาลัง
- Congruence

ภาคเรียนที่ 2

วิธีการสอน
วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. ถามตอบ
3. กระบวนการกลุ่ม
4. นิรนัย
5. อุปนัย
6. แบบร่วมมือ
7. แก้ปัญหา
8. ศึกษาด้วยตนเองฯลฯ
เทคนิคการสอน
1. KWDL
2. KWLH
3. PBL
4. การใช้คาถามฯลฯ
หมายเหตุ
ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้สอนเน้นการให้ตัวอย่างและ
การใช้คาถาม ร่วมกับการฝึก
ทักษะการคิดคานวณ โดย
การให้ผู้เรียนฝึกฝนเป็น
รายบุคคลรายกลุ่ม ประกอบ
กับการฝึกให้ผู้เรียนรู้จัก

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม

ด้านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1. เอกสารประกอบการเรียน
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2. ใบงาน
2) คาถาม
2) การตอบคาถาม
3. web side
3) การร่วมกิจกรรม 3)การสังเกต
www.kanid.com
ด้านทักษะ
www.labschool.net
วิธีการ
เครือ่ งมือวัด
www.school.net.th
1) ทา เอกสาร
1) แบบบันทึกการส่ง
www.math.com
งาน
www.mathcenter.net
ประกอบการเรียน และการตรวจเอกสาร
www.pratabong.com
2) การทาใบงาน 2) แบบประเมินใบงาน
3) ทาMapping 3) แบบประเมิน Mapping
4) ประอดออม
4) การสังเกต
อยู่อย่างพอเพียง 5) สมุดฝากธนาคาร
(ในการวัดและการประเมินด้านทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นการวัดความ
สามารถของผู้เรียนครอบคลุมประเด็นที่ต้อง
ประเมิน ดังนี้การแก้ปัญหาการสังเกต การให้
เหตุผล การสื่อสารการสื่อความหมายและ
การนาเสนอ การเชื่อมโยง ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ )

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา
ค20214
รายวิชา คณิตศาสตร์ขั้นสูง 2
ครูผู้สอน
มิสศิริวรรณ อัมพรจรัสแสง
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ผลการเรียนรู้
18.หาผลหารของเลขยกกาลังสองจานวนที่มีฐานเท่ากันและไม่เท่ากับศูนย์ และเมื่อเลขชี้
กาลังทั้งสองเป็นจานวนเต็มบวก
19.บอกความหมายของเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นศูนย์ และจานวนเต็มลบได้
20.หาผลคูณและผลหารของเลขยกกาลังที่มีฐานเท่ากันและเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็มบวกได้
21.เมื่อกาหนดจานวนที่อยู่ในรูป
เมื่อ a ไม่เท่ากับ 0 และ n เป็นจานวนเต็มบวกให้
สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกาลังที่เป็นบวกได้
22.หาผลคูณของเลขยกกาลังสองจานวนที่มีฐานเท่ากัน และมีเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็มได้
23.แก้สมบัติเลขยกกาลังได้
24. บอกความหมายของลาดับและพจน์ทั่วไปของลาดับจากัด
25.บอกความหมายของลาดับเลขคณิตและลาดับเรขาคณิต
26.หาผลบวก n พจน์แรกของลาดับเลขคณิตและลาดับเรขาคณิต
27, หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมใดๆ
28,หาพื้นที่สามเหลี่ยมฐานโค้ง
29.ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
30.ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการ
นาเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน
31.เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และนาความรู้ หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ
32.ใช้ศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
33.สังเกต วิเคราะห์และเขียนข้อความคาดการณ์จากสถานการณ์ต่างๆ
34.ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
35. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทางาน

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
3. สมบัติของจานวนนับ
- ขั้นตอนการหาร
- การหารลงตัว
- ตัวหารร่วมมาก
- ตัวคูณร่วมน้อย
- อนุกรม
- แฟคเตอร์เรียล
- สามเหลี่ยมฐานโค้ง

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2561

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม
จากแหล่งการ
เรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียนต่างๆ

ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ระเบียบวินัย
1) การสังเกต
2) ความรอบครอบ 2) การส่งงาน
3) ความรับผิดชอบ 3) แบบประเมิน
4) ความซื่อสัตย์
5) ความชื่อมั่นในตนเอง
6) ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์
7. อยู่อย่างพอเพียง
8. มีจิตสาธารณะ
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วย ผลการเรียนรู้
ข้อที่ 1 – 24 และ 25-28 (50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยผลการเรียนรู้
ข้อที1่ – 4 และ 14-17
(20คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้วยผลการเรียนรู้
ข้อที่ 1 - 35
(10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยผลการเรียนรู้
ข้อที่ 25 - 28
(20คะแนน )

หนังสืออ้างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว21102
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียน 2
ปีการศึกษา 2561
ครูผู้สอน
มิสวิมลรัตน์ มากทรัพย์ , ม.สมพงศ์ สินศาสตร์ , ม.กฤติพงษ์ โกมลอัศวเหมทร์
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
สาระการเรียนรู้ / เนื้อหา
ตัวชี้วัด
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
สาระ
1.วิเคราะห์ แปล ความหมายข้อมูลและคานวณปริมาณความร้อนที่ทาให้สสารเปลี่ยน
(สอบประมวลครั้งที่ 1) กระบวนการวิเคราะห์ ด้านความรู้
1. พลังงานความร้อน
กระบวนการสืบค้น วิธีการ
เครือ่ งมือวัด
อุณหภูมิและ เปลี่ยนสถานะ โดยใช้สมการ Q mct และ Q  mL
2.ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัด อุณหภูมิของสสาร
- การวัดอุณหภูมิ
กระบวนการกลุ่ม
1) ซักถามความรู้ 1) คาถาม
3.สร้างแบบจาลองที่อธิบายการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร เนื่องจากได้รับหรือสูญเสีย - การถ่ายโอนความร้อน แบบร่วมมือ :
2) ทดสอบ
2) แบบทดสอบ
ความร้อน
- การดูดกลืนและคาย กระบวนการกลุ่ม
3) ตรวจผลงาน
3) ใบงาน
4.ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการหดและขยายตัวของสสารเนื่องจากความร้อน - สมดุลความร้อน
ด้านทักษะ
โดยวิเคราะห์ สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะวิธีการนาความรู้มาแก้ปัญหาใน
- การเปลี่ยนแปลงของ
วิธีการ
เครือ่ งมือวัด
ชีวิตประจาวัน
วัตถุ
1) การใช้เทคโนโลยี แบบสังเกตพฤติกรรม
5.วิเคราะห์ สถานการณ์การ ถ่ายโอนความร้อนและคานวณปริมาณความร้อนที่ถ่ายโอน สอบปลายภาคเรียน
2) การแก้ปัญหา ปฏิบัติงานกลุ่ม
ระหว่าง สสารจนเกิดสมดุลความร้อนโดยใช้ สมการ Qสูญเสีย = Q ได้รับ
บรรยากาศ
3) การใช้กระบวนการกลุ่ม
5.สร้างแบบจาลองที่อธิบายการถ่ายโอนความร้อนโดย การนาความร้อนการพาความร้อน 1.การแบ่งชั้นบรรยากาศ
ด้านคุณลักษณะ
การแผ่รังสีความร้อน
2.อุณหภูมิของอากาศ
วิธีการ
เครือ่ งมือวัด
6.ออกแบบเลือกใช้และสร้างอุปกรณ์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน โดยใช้ความรู้
3.ความชื้นของอากาศ
ประเมินพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม
เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน
4.ความกดอากาศ
ในการทางานเป็น
7.สร้างแบบจาลองที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก
5.เมฆและฝน
รายบุคคล ในด้าน
8.สร้างแบบจาลองที่อธิบายการแบ่งชั้นบรรยากาศและเปรียบเทียบประโยชน์ของ
6.ลมและพายุ
ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้
บรรยากาศแต่ละชั้น
7.การพยากรณ์อากาศ
มุ่งมั่นในการทางาน
9.อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศจากข้อมูลที่
8.การเปลี่ยนแปลง
รวบรวมได้
อุณหภูมิของโลก
10.เปรียบเทียบ กระบวนการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อนและผลที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งนาเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสม และ
ปลอดภัย

หนังสืออ้างอิง /
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
สื่อสารสนเทศ
หนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์
ม.1
สานักพิมพ์นิยมวิทยา
http://web.jjay.cuny.edu/~acarpi/NS
cells.htm
http://www.biogang.com/cell.html
http://www.bwc.ac.th/Science/sume
htm
http://ndbiology.tripod.com/mysite/nd_biolog
ml
http://www.kr.ac.th/ebook/ratana/t7.
http://daruneeflower.blogspot.com/
http://nakhamwit.ac.th/pingpong_we
htm
http://tc.mengrai.ac.th/Kristtika/page

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว21102
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูผู้สอน
มิสวิมลรัตน์ มากทรัพย์ , ม.สมพงศ์ สินศาสตร์ , ม.กฤติพงษ์ โกมลอัศวเหมทร์
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชี้วัด
11.อธิบายการ พยากรณ์อากาศ และพยากรณ์ อากาศอย่างง่าย จากข้อมูลที่รวบรวมได้
12.ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศ โดยนาเสนอแนวทางการปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์
จากคาพยากรณ์อากาศ
13.อธิบาย สถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศโลกจากข้อมูลที่รวบรวมได้
14.ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดยนาเสนอแนวทางการปฏิบัติตน
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศโลก
15.ตั้งคาถามที่กาหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สาคัญในการสารวจ ตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า
เรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุม และเชือ่ ถือได้
16. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี
17. เลือกเทคนิควิธีการสารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรง และ
ปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครือ่ งมือที่เหมาะสม
18. รวบรวมข้อมูล จัดกระทาข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพวิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของ
ประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจาก
การสารวจตรวจสอบ
19. สร้างแบบจาลอง หรือรูปแบบ ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสารวจตรวจสอบ
20. สร้างคาถามที่นาไปสู่การสารวจตรวจสอบ ในเรือ่ งที่เกี่ยวข้อง และนาความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
21. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้
ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการ เปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมือ่ มีข้อมูล และประจักษ์พยานใหม่
เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม
22. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของ
โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

สาระการเรียนรู้ /
เนื้อหาสาระ

ภาคเรียน 2

วิธีการสอน

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1-22
(40 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1-6,15-21
(20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะ (10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วย
ตัวชี้วัดข้อที่ 7-14
(30 คะแนน)

หนังสืออ้างอิง /
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา
ว21103
รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 1
ครูผู้สอน
มิสภัทราพร ขันตระกูล
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80:20
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้/
วิธีการสอน
เนื้อหาสาระ
ว 4.1 ม. 1/1 อธิบายแนวคิดหลักของ
1. เทคโนโลยีกับหุ่นยนต์
1. กระบวนการสร้างความรู้ความ
เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันและ
1.1 เทคโนโลยีและแนวคิดหลักในการ
เข้าใจ
วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับหุ่นยนต์
2. กระบวนการปฏิบัติ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
1.2 ความรู้พื้นฐานในการพัฒนาหุ่นยนต์ 3. แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ว 4.1 ม. 1/2 ระบุปัญหาหรือความ
1.3 การออกแบบหุ่นยนต์อย่างง่าย โดย
(Problem –
ต้องการในชีวิตประจาวัน รวบรวม
ใช้ชุดหุ่นยนต์ LEGO Mindstorms
based Learning)
วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
NXT
4. แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
กับปัญหา
1.4 การเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์
(Project – based Learning)
ว 4.1 ม. 1/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
เคลื่อนที่ตามที่กาหนด โดยใช้
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
NXT Program
เลือกข้อมูลที่จาเป็น นาเสนอแนวทาง
2. กระบวนการเทคโนโลยี
การแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผน
2.1 การใช้งานโปรแกรม LEGO
และดาเนินการแก้ปัญหา
Mindstorms NXT เบื้องต้น
ว 4.1 ม. 1/4 ทดสอบ ประเมินผล และ
2.2 การเขียนโปรแกรมควบคุมการ
ระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหา
เคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เบื้องต้น
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนาเสนอ 3. ผลงานออกแบบการและการใช้เทคโนโลยี
ผลการแก้ปัญหา
3.1 การเขียนโปรแกรมควบคุมการ
เคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ โดยใช้ Sensor
3.2 การออกแบบและพัฒนาโครงงาน
หุ่นยนต์อัตโนมัติ

ภาคเรียนที่ 1-2

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
เครือ่ งมือวัด
1) ตรวจแบบฝึกหัด 1) แบบฝึกหัด
2) แบบทดสอบ 2) แบบทดสอบวัดความรู้
ด้านทักษะ
วิธีการ
เครือ่ งมือวัด
1) การปฏิบัติงาน 1) แบบประเมินผลงาน
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
สังเกตและติดตาม
เครื่องมือวัด แบบประเมินพฤติกรรม
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัด
ว 4.1 ม. 1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ว 4.1 ม. 1/1 , ม.1/2 , ม.1/3
- ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วัด
1. มีวินัย
5 คะแนน
2. ใฝ่เรียนรู้
5 คะแนน
3. ซื่อสัตย์สุจริต
5 คะแนน
4. มุ่งมั่นในการทางาน 5 คะแนน
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ว 4.1 ม. 1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4

(40 คะแนน)
(20 คะแนน)
(20 คะแนน)

(20 คะแนน)

หนังสืออ้างอิง /
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือเรียนหรือเอกสาร
ประกอบการเรียน
2. คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต
3. ใบงาน/แบบฝึกหัด/
แบบทดสอบ
4. เครื่องฉาย Project
5. ชุดหุ่นยนต์ LEGO
Mindstorms NXT

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา
ว21104
รายวิชา วิทยาการคานวณ 1
ครูผู้สอน
ม.วรินทร จันสุปิน
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

ตัวชี้วัด
ว 4.2 ม.1/1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิง
นามธรรมเพือ่ แก้ปัญหาหรืออธิบายการทางานที่
พบในชีวิตจริง
ว 4.2 ม.1/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่าง
ง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือ
วิทยาศาสตร์
ว 4.2 ม.1/3 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล
ประเมินผล นาเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตาม
วัตถุประสงค์
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่
หลากหลาย

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
1. แนวคิดเชิงนามธรรม กระบวนการ
แก้ปัญหา
1.1 แนวคิดเชิงนามธรรม
1.2 การถ่ายทอดรายละเอียดของ
ปัญหาและการแก้ปัญหา
1.3 ขั้นตอนการแก้ปัญหา
1.4 การเขียนรหัสจาลองและผังงาน
1.5 การกาหนดค่าให้ตัวแปร
1.6 ภาษาโปรแกรม
2. การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch
2.1 รู้จักกับโปรแกรม Scratch
2.2 การทางานแบบวนซ้า
2.3 การทางานแบบมี ทางเลือก

วิธีการสอน
การอภิปรายกลุ่มใหญ่
( Whole - Class Discussion )
- การแสดงความคิดเห็น
- การวิเคราะห์
- การตีความ
- สื่อความหมาย
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- การสรุปความ
ทักษะปฏิบัติ ของ De Cecco
- วิเคราะห์ทักษะที่จะสอน
- ประเมินความสามารถ
เบื้องต้นของผูเ้ รียน
- จัดขั้นตอนการฝึกให้เป็นไป
ตามลาดับขัน้ จากง่ายไปยาก
- สาธิตและอธิบายแนะนา
- จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง

ภาคเรียนที่ 1-2

ปีการศึกษา

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
1) แบบฝึกหัด
2) ใบงาน
3) แบบทดสอบ
เครื่องมือวัด
1) แบบฝึกหัด
2) แบบทดสอบวัดความรู้
ด้านทักษะ
วิธีการ
1) การปฏิบัติงาน
เครื่องมือวัด
1) แบบประเมินผลงาน
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
1) สังเกตและติดตาม
เครื่องมือวัด
1) แบบประเมินพฤติกรรม

2561

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
- หนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
(วิทยาการคาานวณ)
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
- เว็บไซต์
http://scratch.mit.edu/

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา
ว21104
รายวิชา วิทยาการคานวณ 1
ครูผู้สอน
ม.วรินทร จันสุปิน
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

ตัวชี้วัด
ว 4.2 ม.1/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกาหนด
และข้อตกลง

สาระการเรียนรู้/เนือ้ หาสาระ
2.4 คาสั่งวนซ้าแบบมีเงื่อนไข
3. ข้อมูลและการประมวลผล
3.1 การรวบรวมข้อมูล
3.2 การประมวลผลข้อมูล
3.3 การสร้างทางเลือกเพื่อตัดสินใจ
3.4 ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูล
4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย
4.1 ภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการสอน

ภาคเรียนที่ 1-2

ปีการศึกษา

2561

วิธีการวัดและประเมินผล
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนก่อนสอบกลางภาค
ตัวชี้วัดที่ ว 4.2 ม.1/1 , ว 4.2 ม.1/4 (20 คะแนน )
- ประเมินผลระหว่างเรียนหลังสอบกลางภาค
ตัวชี้วัดที่ ว 4.2 ม.1/2 , ว 4.2 ม.1/3 (20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะ
ซือ่ สัตย์สุจริต
5 คะแนน
ใฝ่เรียนรู้
5 คะแนน
มุ่งมั่นในการทางาน 5 คะแนน
สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ 5 คะแนน
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ที่ ว 4.2 ม.1/1 , ว 4.2 ม.1/4 (20 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ที่ ว 4.2 ม.1/2 , ว 4.2 ม.1/3 (20 คะแนน )

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
- เอกสารประกอบการอบรม
(สสวท.) การจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาด้วยการเขียน
โปรแกรม Scratch
http://oho.ipst.ac.th
https://scratch.mit.edu/

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว20202
รายวิชา วิทยาศาสตร์สากล 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ครูผู้สอน
มิสวิมลรัตน์ มากทรัพย์, ม.สมพงศ์ สินศาสตร์ , ม.กฤติพงษ์ โกมลอัศวเหมทร์ มิสนิรมล ระหว่างงาม, มิสจิลัดดา สุรสิทธิ์
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ผลการเรียนรู้
Unit 9 Transport in Living Things
1. Diffusion
2. Osmosis
3. Osmosis in Plant and Animal Cells
4. Transport in Unicellular Organisms
5.Transport of Water, minerals and Food in Plants
Unit 10 Photosynthesis and Respiration
6. Photosynthesis 7. Healthy Growth of Plants
8. Respiration
9. Breathing in other Animals
10. Breathing in Plants
Unit 11 Reproduction in Plants
11. Reproduction parts of Plants
12. Pollination
13. Fertilisation
14.Parts of Seed
15. Germination
16. Asexual reproduction in Flowering plants
Unit 12 Heat Energy
17. Nature of heat
18. Effect of Heat
19. Temperature and Measurement
20. Expansion
Unit 13 Transfer of Heat Energy
21. Conduction of Heat
22. Convection of Heat
23. Radiation of Heat

สาระการเรียนรู้/เนือ้ หาสาระ
Summative
Unit 12 Heat Energy
Unit 13 Transfer of Heat Energy
Final
Unit 9 Transport in Living Things
Unit 10 Photosynthesis and
Respiration
Unit 11 Reproduction in Plants

วิธีการสอน
1.วิธสี อนแบบอภิปรายกลุ่มย่อย
2. วิธีสอนแบบบรรยาย
3. วิธีสอนแบบสืบสวน สอบสวน
4. วิธีสอนแบบการแก้ปัญหา
5. วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทางาน

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
เครือ่ งมือ
การทดสอบ แบบทดสอบ
ด้านทักษะ
วิธีการ
เครือ่ งมือ
ผลงาน
แบบประเมินผลงาน
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครือ่ งมือ
การสังเกต แบบประเมินการสังเกต
การสอบถาม แบบประเมินการ
สอบถาม
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
-ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยหัวข้อย่อย
ข้อที่ 1-23 ( unit 9-13) (60คะแนน)
-ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยหัวข้อย่อย
ข้อที่ 17-23 ( unit 12,13) (20 คะแนน)
-ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1-23 (10คะแนน)
-ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยหัวข้อย่อย
ข้อที่ 1-16 ( unit 9-11) (20 คะแนน)

หนังสืออ้างอิง/Website
ที่ศึกษาเพิ่มเติม
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
ว20214
รายวิชา วิทยาศาสตร์ขั้นสูง 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียน 2
ครูผู้สอน
มิสวิมลรัตน์ มากทรัพย์ , มิสจิรภรณ์ วีรธีรโชติ , ม.สมพงศ์ สินศาสตร์ , ม.กฤติพงษ์ โกมลอัศวเหมทร์
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

ปีการศึกษา 2561

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ / เนื้อหาสาระ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

(ฟิสิกส์ 2)
1. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
2. คานวณการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ในสถานการณ์ต่างๆ
ได้
3. อธิบายแรงและหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรง
4. อธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันได้
5. ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุได้
6. อธิบายกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันได้
7. อธิบายแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง
(ชีววิทยา 2)
8. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของพืช
9. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับอวัยวะของพืช
10. ทาการทดลอง อธิบายและสรุปเกี่ยวกับการคายน้า
และการลาเลียงของพืช
11. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับการลาเลียงอาหารของพืช
12. อภิปราย อธิบายและสรุปเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง
13. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุป เกี่ยวกับกลไกการ
เพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 และพืช CAM
14. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับ
photorespirationในพืชทั่วๆ ไป
15. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายปัจจัยบางประการที่มี
ผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง

(สอบประมวลครั้งที่ 1)
ฟิสิกส์
1. การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
- การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์
2. แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
-มวลและแรง
-กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและน้าหนัก
-การนากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใช้
-แรงเสียดทาน
-กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน
ชีววิทยา
1. โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
1. เนื้อเยื่อของพืช
2. อวัยวะของพืช (ลักษณะ,โครงสร้าง
,หน้าที่)
3. การคายน้าและการลาเลียงน้าของพืช
4. การลาเลียงอาหารของพืช
2. การสังเคราะห์ด้วยแสง
1.กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
2.กลไกการเพิ่ม CO2 ในพืช C4 และCAM
3. photorespiration
4. ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการ
สังเคราะห์ด้วยแสง

-กระบวนการ
วิเคราะห์
-กระบวนการสืบค้น
-กระบวนการกลุ่ม
-แบบร่วมมือ

ด้านความรู้
วิธีการ
เครือ่ งมือวัด
1) ซักถามความรู้ 1) คาถาม
2) ทดสอบ
2) แบบทดสอบ
3) ตรวจผลงาน
3) ใบงาน
ด้านทักษะ
วิธีการ
เครือ่ งมือวัด
1) การใช้เทคโนโลยี แบบสังเกตพฤติกรรม
2) การแก้ปัญหา ปฏิบัติงานกลุ่ม
3) การใช้กระบวนการกลุ่ม
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครือ่ งมือวัด
ประเมินพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม
ในการทางานเป็น
รายบุคคล ในด้าน
ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน

หนังสืออ้างอิง /
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม

สื่อสารสนเทศ
เอกสารใบความรู้ฟิสิกส์ ชีววิทยา
เคมี และดาราศาสตร์
1.http://www.biogang.com/cell.html
2.http://www.bwc.ac.th/Science/sumena/
3.http://www.kr.ac.th/ebook/ratana/t7.htm
4.http://daruneeflower.blogspot.com/
5.http://tc.mengrai.ac.th/Kristtika/page8.h
6.https://www.facebook.com/sciencem12
7.https://www.facebook.com/s
cienceM.1bomb
8.http://www.prokru.com/prokr
u-v3/page/free_pdf
9.http://www.pec9.com/pec9v
3/page/free_pdf
10.http://www.ipecp.ac.th/ipec
p/cgibinn/BP1/Program/chapter1/p1
.html
11.
http://www.lesa.biz/astronomy
12.https://www.clickforclever.c
om/

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว20214
รายวิชา วิทยาศาสตร์ขั้นสูง 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียน 2
ครูผู้สอน
มิสวิมลรัตน์ มากทรัพย์ , มิสจิรภรณ์ วีรธีรโชติ , ม.สมพงศ์
สินศาสตร์ , ม.กฤติพงษ์ โกมลอัศวเหมทร์
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ / เนื้อหาสาระ

(เคมี 2)
16. เปรียบเทียบและอธิบายแบบจาลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน
รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์ และแบบกลุ่มหมอกได้
17. เขียนและแปลความหมายสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุได้
18. อธิบายผลการศึกษาที่ทาให้นักวิทยาศาสตร์เชือ่ ว่าอิเล็กตรอนในอะตอม
อยู่ในระดับพลังงานต่าง ๆ กันได้
19. เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในออร์บิทัลเมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุ
รวมทั้งสามารถระบุเลขหมู่ เลขคาบและกลุ่มของธาตุในตารางธาตุได้
20. อธิบายแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ในยุคต่างๆ เกี่ยวกับการจัดแบ่งธาตุ
เป็นหมวดหมู่จนได้เป็นตารางธาตุ พร้อมทั้งระบุปัญหาของการจัด
หมวดหมู่ธาตุได้
21. สรุปแนวโน้มสมบัติต่างๆ ของธาตุตามหมู่และคาบ ในเรื่องเกี่ยวกับขนาด
อะตอม รัศมีไอออน พลังงานไอออไนเซชัน อิเล็กโทรเนกาติวิตี สัมพรรค
ภาพอิเล็กตรอน จุดหลอมเหลวและจุดเดือด พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล
ประกอบได้
22. คานวณเลขออกซิเดชันของธาตุในสารประกอบและไอออน รวมทั้ง
สามารถเปรียบเทียบเลขออกซิเดชันของธาตุโลหะกับธาตุอโลหะได้
23. บอกเหตุผลที่แสดงว่ามีแรงยึดเหนีย่ วระหว่างอนุภาคของสารหรือพันธะ
เคมีได้
24. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์และระบุชนิดของพันธะโคเวเลนต์ใน
โมเลกุลได้
25. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ได้

สอบปลายภาคเรียน
เคมี
1.อะตอม
1.1 โครงสร้างอะตอม
- แบบจาลองอะตอม
- สัญลักษณ์นิวเคลียร์อนุภาคมูลฐาน
- เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป ,
โทน , บาร์
1.2 สมบัติของอะตอมของธาตุ
- การจัดเรียง อิเล็กตรอน
- ศึกษาความหมายของอิเล็กตรอน
ออบิทัล เวเลนซ์อเิ ล็กตรอน และ เลข
ออกซิเดชั่น
2.พันธะเคมี
2.1 การเกินพันธะเคมี
- การเกิดพันธะเคมี ชนิดของพันธะ
เคมี
- กฎออกเตด
2.2 พันธะโคเวเลนต์
- สูตรและการเรียกชือ่ สารประกอบ
โคเวเลนต์
- รูปร่างโมเลกุล และ สภาพขั้ว
- แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล

วิธีการสอน

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วย
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 1-45
(40 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วย
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 1-15
(20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้วย
ผลการเรียนรู้ (10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วย
ผลการเรียนรูข้ อ้ ที่ 16-36
(30 คะแนน)

หนังสืออ้างอิง /
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว20214
รายวิชา วิทยาศาสตร์ขั้นสูง 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียน 2
ครูผู้สอน
มิสวิมลรัตน์ มากทรัพย์ , มิสจิรภรณ์ วีรธีรโชติ , ม.สมพงศ์
สินศาสตร์ , ม.กฤติพงษ์ โกมลอัศวเหมทร์
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ / เนื้อหาสาระ

26. ทานายรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และเขียนแสดงด้วยโครงสร้างลิวอิส 2.3 พันธะไอออนิก
ได้
- การเกิดพันธะไอออนิก
27. อธิบายสภาพขั้วและทิศทางของขั้วของพันธะโคเวเลนต์และของ
- สูตรและการเรียกชือ่ สารประกอบไอออนิก
โมเลกุลโคเวเลนต์ได้
2.4 พันธะโลหะ
28. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ รวมทั้งอธิบาย - พันธะโลหะ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลกับจุด
3. สมบัติของธาตุและสารประกอบ
หลอมเหลวและจุดเดือดของสารโคเวเลนต์ได้
3.1 ตามตารางธาตุ
29. บอกสมบัติที่แตกต่างกันของสารโคเวเลนต์ประเภทโมเลกุลไม่มีขั้ว
3.2 กัมมันตรังสี
โมเลกุลมีขั้ว และโครงผลึกร่างตาข่ายได้
30. อธิบายเกี่ยวกับกฎออกเตต การเกิดไอออน การเกิดพันธะไอออนิก
และโครงสร้างของสารประกอบ
ไอออนิกได้
31. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกได้
32. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและใช้ความรู้เรื่องพันธะโลหะอธิบาย
สมบัติของโลหะได้
33. สรุปสมบัติต่าง ๆ ของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่และตาม
คาบเกี่ยวกับจุดหลอมเหลว จุดเดือด ความเป็นกรด-เบสของ
สารประกอบคลอไรด์และออกไซด์การละลายน้า และเลขออกซิเดชัน
พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบได้
34. อธิบายสมบัติของธาตุกัมมันตรังสีและเขียนสมการแสดงปฏิกิรยิ า
นิวเคลียร์บางปฏิกิริยาได้

วิธีการสอน

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้างอิง /
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว20214
รายวิชา วิทยาศาสตร์ขั้นสูง 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียน 2
ครูผู้สอน
มิสวิมลรัตน์ มากทรัพย์ , มิสจิรภรณ์ วีรธีรโชติ , ม.สมพงศ์
สินศาสตร์ , ม.กฤติพงษ์ โกมลอัศวเหมทร์
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ผลการเรียนรู้
(โลกและดาราศาสตร์ 2)
34. สืบค้น อธิบายคุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของดาวฤกษ์
35. วิเคราะห์และอธิบายดาราศาสตร์ในย่านความยาวคลื่นที่มองไม่เห็น
36. ตั้งคาถามที่กาหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สาคัญในการสารวจ ตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า
เรือ่ งที่สนใจได้อย่างครอบคลุม และเชื่อถือได้
37. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี
38. เลือกเทคนิควิธีการสารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทีไ่ ด้ผลเที่ยงตรง และ
ปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม
39. รวบรวมข้อมูล จัดกระทาข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
40. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือ
ขัดแย้งกับสมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจากการสารวจตรวจสอบ
41. สร้างแบบจาลอง หรือรูปแบบ ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสารวจตรวจสอบ
42. สร้างคาถามที่นาไปสู่การสารวจตรวจสอบ ในเรือ่ งที่เกี่ยวข้อง และนาความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
43. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้
ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชือ่ ถือได้ และยอมรับการ เปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูล
และประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม
44. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของ
โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

สาระการเรียนรู้ / เนื้อหาสาระ
ดาราศาสตร์
1. คุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของ
ดาวฤกษ์
- ระยะทางของดาวฤกษ์
- การแผ่พลังงานของดาวฤกษ์
- ความสว่างและโชติมาตรของ
ดาวฤกษ์
- สีและดัชนีสี
- การเคลือ่ นที่ของดาวฤกษ์
- มวลของดาวฤกษ์
- บรรยากาศของดาวฤกษ์
- สภาวะภายในดาวฤกษ์
2. ดาราศาสตร์ในย่านความยาวคลื่น
ที่มอง
ไม่เห็น
- สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- คลื่นวิทยุ
- คลื่นอินฟราเรดและอัลตราไวโอเลต
- คลื่นรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมา

วิธีการสอน

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

หนังสืออ้างอิง /
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม

รหัสวิชา
ส21103
รายวิชา สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 3
ครูผู้สอน
มิสณัฐธิดา เศรษฐณานนท์ , มิสนิสาชล จันทรคงฉาย
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : 80 : 20

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้/เนือ้ หาสาระ

ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
1. บาเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ
2. อธิบายจริยวัตรของสาวกเพือ่ เป็นแบบอย่างในการ
ประพฤติปฏิบัติและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
3. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่กาหนด
4. จัดพิธีกรรมและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง
5. อธิบายประวัติ ความสาคัญ และการปฏิบัติตนในวัน
สาคัญทางศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนดได้ถูกต้อ

(สอบระหว่างเรียน 20 คะแนน)
สาระ ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
1. การบาเพ็ญประโยชน์และบารุงรักษาวัด
2. บทบาทหน้าที่ของพระภิกษุและการ
ปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ
3. การปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา
4. การจัดพิธีกรรมและการปฏิบัตติ น
5. วันสาคัญและเทศกาลสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
สาระ เศรษฐศาสตร์
หน่วยที่ 1 เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
- ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์
ขอบข่ายและเป้าหมายของเศรษฐศาสตร์
- ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์
หน่วยที่ 2 พฤติกรรมการบริโภค
- การบริโภค อุปสงค์และอุปทาน
- ทรัพย์สินทางปัญญา
หน่วยที่ 3 สถาบันการเงิน
- ความหมายความสาคัญและประเภท
ของสถาบันการเงิน
- ความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภค
และสถาบันการเงิน

เศรษฐศาสตร์
6. อธิบายความหมายและความสาคัญของเศรษฐศาสตร์
7. วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
สังคม ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ
8. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดอุปสงค์และอุปทาน
9. อภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา
10. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบัน
การเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง
11. ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกันและการ
แข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ

ภาคเรียนที่ 2

วิธีการสอน
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. การใช้คาถาม
4. การใช้แผนภาพความคิด
(Concept Map)
5. การสาธิต
6. การปฏิบัติ
7. การเรียนรู้แบบร่วมมือ
- กระบวนการทางานกลุ่ม
- การค้นคว้าร่วมกัน
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วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้ (K)
วิธีการวัด
1. การถามตอบ
เครื่องมือวัด
1. ใบงาน
2. แบบฝึกหัดในหนังสือเรียน
3. แบบทดสอบ
ด้านกระบวนการ/ทักษะ (P)
วิธีการวัด
1. การวิเคราะห์
2. การอภิปราย
3. กระบวนการกลุ่ม
4. การปฏิบัติ
เครื่องมือวัด
1. ใบงานกลุ่ม
2. แบบประเมินกลุ่มภาพรวม
ด้านคุณลักษณะ (A)
วิธีการวัด
1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
(มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มีจติ อาสา)
เครื่องมือวัด
1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ภาพรวม

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
สื่อ
1. หนังสือเรียน
พระพุทธศาสนา ชั้น ม.1
2. หนังสือเรียน
เศรษฐศาสตร์ ชั้น ม.1
3. หนังสือเรียนหน้าที่
พลเมือง ชั้น ม.1
4. Power Point
5. Keynote
6. เอกสารประกอบการเรียน
การสอน
แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุดโรงเรียน
อัสสัมชัญ
2. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
www.google.com
www.wikipedia.com

รหัสวิชา
ส21103
รายวิชา สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 3
ครูผู้สอน
มิสณัฐธิดา เศรษฐณานนท์ , มิสนิสาชล จันทร์คงฉาย
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : 80 : 20
ตัวชี้วัด
12. อธิบายความเป็นมาหลักการและความสาคัญของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย
หน้าที่พลเมือง (พื้นฐาน)
13. อธิบายหลักการ เจตนารมย์ โครงสร้างและสาระสาคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป
14. วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลอานาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
15. ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
16. ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล
17. ระบุความสามารถของตนเองในการทาประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ
18. อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจจะไปสู่ความขัดแย้ง
19. แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระการเรียนรู้/ เนื้อหาสาระ
(สอบปลายภาค 20 คะแนน)
สาระเศรษฐศาสตร์
หน่วยที่ 4 เศรษฐกิจในประเทศไทย
- ลักษณะเศรษฐกิจของประเทศไทย
- การพึ่งพาอาศัย การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
และปัญหาเศรษฐกิจของไทย
หน่วยที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียง
สาระหน้าที่พลเมืองฯ (พื้นฐาน)
หน่วยที่ 1 พลเมืองดี
- การเป็นพลเมืองดี
- บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคม
หน่วยที 2 การเมืองการปกครอง
- รัฐธรรมนูญและอานาจอธิปไตย
- การปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญ
หน่วยที่ 3 กฎหมาย
- กฎหมายคุม้ ครองเด็กและการศึกษา
- กฎหมายคุม้ ครองผู้บริโภคและลิขสิทธิ์
หน่วยที่ 4 วัฒนธรรม
- วัฒนธรรมไทย ความคล้ายคลึงและความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมไทยกับประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
- วัฒนธรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ภาคเรียนที่ 2

วิธีการสอน
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วิธีการวัดและประเมินผล
สัดส่วนคะแนน 100 คะแนน
- ประเมินผลระหว่างเรียนตามตัวชี้วัด
(สภาพจริง) (40 คะแนน)
- STEM INNOVATION (10 คะแนน)
- ประเมินผลจากคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ (10 คะแนน)
- ประเมินผลสอบกลางภาคเรียนด้วย
ตัวชี้วัดที่ ส 1.1 ม.1/4-5 ส 2.1 ม.1/1-3
ส 3.1 ม.1/1-2 ส 3.2 ม.1/1 ม.1/3-4
(20 คะแนน)
- ประเมินผลสอบปลายภาคเรียนด้วย
ตัวชี้วัดที่ ส 3.1 ม.1/3 ส 3.2 ม.1/2
ส 2.1 ม.1/1-4 ส 2.2 ม.1/1-3
(20 คะแนน)

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา
ส21104
รายวิชา ประวัติศาสตร์ 2
ครูผู้สอน
มิสชิดชนก เจริญมงคลการ
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : 80 : 20

ภาคเรียนที่ 2
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ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนมาถึง
ปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดขึ้น
ส 4.2 ม.1/2
1. ระบุความสาคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (เวลา 2 คาบ)

สาระการเรียนรู้
- ที่ตั้งและความสาคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น แหล่งมรดกโลกในประเทศต่าง ๆ ของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
(เชื่อมโยงกับ มฐ ส 4.3)
- อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีต่อพัฒนาการของ
สังคมไทยในปัจจุบันประวัติศาสตร์ไทย

เนื้อหา
แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่อง
- แหล่งมรดกโลกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(เวลา 1 คาบ/ชม.)
- อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทย
(เวลา 1 คาบ/ชม.)

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธารงความเป็นไทย
ส 4.3 ม.1/1
2. อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย
โดยสังเขป
(เวลา 8 คาบ)
3. ส 4.3 ม.1/2 วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่าง ๆ
4. ส 4.3 ม.1/3 วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัย
สุโขทัยและสังคมไทยในปัจจุบัน
(เวลา 10 คาบ/ชม.)

- สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป
- รัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น ศรีวิชัย ตามพรลิงค์ ทวารวดี เป็นต้น
- รัฐไทย ในดินแดนไทย เช่น บ้านนา นครศรีธรรมราช สุพรรณภูมิ
เป็นต้น

รัฐโบราณสมัยก่อนสุโขทัย
- รัฐโบราณทางภาคเหนือ (เวลา 2 คาบ/ชม.)
- รัฐโบราณทางภาคกลาง (เวลา 2 คาบ/ชม.)
- รัฐโบราณทางภาคอีสาน (เวลา 2 คาบ/ชม.)
- รัฐโบราณทางภาคใต้ (เวลา 2 คาบ/ชม.)

- การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (ปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก)
- พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ในด้านการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย
- พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย (เวลา 8 คาบ/ชม.)
- วัฒนธรรมภูมิและปัญญาภูมิปญ
ั ญาของสุโขทัย
(เวลา 1 คาบ/ชม.)
- ความเสือ่ มของอาณาจักรสุโขทัย (เวลา 1 คาบ/ชม.)

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา
ส21104
รายวิชา ประวัติศาสตร์ 2
ครูผู้สอน
มิสชิดชนก เจริญมงคลการ
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : 80 : 20
วิธีการสอน
- วิธีการสอนแบบบรรยาย
- วิธีการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม
- วิธีการสอนแบบ CIPPA
- วิธีการสอนแบบบทบาทสมมติ
- วิธีการสอนแบบธรรมสากัจฉา
- วิธีการสอนแบบบูรณาการ
- วิธีการสอนแบบ 5Es
- การใช้แผนภาพความคิด
(Mind Mapping)
- การใช้คาถาม
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ
- การเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
สื่อ
1. PowerPoint
2. Keynote
3. Youtube
4. วีดีทัศน์
5. เพลง
6. ใบกิจกรรม
7. แบบฝึกหัด

วิธีการวัด
1. การตอบคาถาม
2. การมีส่วนร่วม
3. การทาชิ้นงาน
4. การแบบทดสอบ
วิธีการวัด
1. การตอบคาถาม
2. การวิเคราะห์
3. กระบวนการกลุ่ม

ภาคเรียนที่ 2

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้ (K)
เครื่องมือวัด
1. แบบประเมินชิ้นงาน
2. สมุด
3. ใบกิจกรรม
4. แบบทดสอบ
ด้านทักษะ / กระบวนการ (P)
เครื่องมือวัด
1. แบบประเมินชิ้นงาน
2. แบบประเมินรายกลุ่ม

แหล่งการเรียนรู้
1. อินเตอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง
ด้านคุณลักษณะ (A)
2. ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ วิธีการวัด
เครื่องมือวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
- รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ประสงค์
- รักความเป็นไทย
- ซื่อสัตย์สุจริต
- มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
- มีจิตสาธารณะ
- มุ่งมั่นในการทางาน
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สัดส่วน 100 คะแนน
1. ประเมินผลระหว่างเรียนตามตัวชี้วัด (สภาพจริง)
(40 คะแนน)
- Formative 1 (10 คะแนน)
- Formative 2 (10 คะแนน)
- ระหว่างเรียน (20 คะแนน)
2. ประเมินผลจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (10
คะแนน)
3. STEM (10 คะแนน)
4. ประเมินผลการสอบกลางภาคเรียนด้วยตัวชี้วัดข้อ
ที่ ส 4.2 ม.1/2, ส 4.3 ม.1/1 (20 คะแนน)
5. ประเมินผลการสอบปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ ส 4.3 ม.1/2 ,1/3 (20 คะแนน)

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา
ส20208
รายวิชา หน้าที่พลเมือง 2
ครูผู้สอน
มิสณัฐธิดา เศรษฐณานนท์ , มิสนิสาชล จันทร์คงฉาย
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : 50 : 10 : 40
ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้/เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

1. ยอมรับความหลากหลายด้านสังคม
วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ และอยู่ร่วมกันอย่างสินติและพึง่ พาซึ่งกัน
และกัน
2. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี
3. ปฎิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ความปรองดอง สมานฉันท์
- ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและ
การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
- ความขัดแย้งในสังคมและการแก้ไขปัญหา
โดยสันติวิธี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความมีวินัย
- ความซือ่ สัตย์สุจริต
- ความขยันหมั่นเพียรและอดทน
- การใฝ่หาความรู้และความตั้งใจ
- การยอมรับผลที่เกิดจากการกระทา
ของตน

1. การอภิปราย
2. การใช้คาถาม
3. การใช้แผนภาพความคิด
(Concept Map)
4. การสาธิต
5. การปฏิบัติ
6. การเรียนรู้แบบร่วมมือ
- กระบวนการทางานกลุ่ม
- การค้นคว้าร่วมกัน

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้ (K)
วิธีการวัด
เครือ่ งมือวัด
1. การถามตอบ
1. ใบงาน
2. การสังเกต
2. แบบทดสอบ
ด้านกระบวนการ/ทักษะ (P)
วิธีการวัด
เครือ่ งมือวัด
1. การวิเคราะห์
1. ใบงานกลุ่ม
2. การอภิปราย
2. แบบประเมินรายกลุ่ม
3. การปฏิบัติ
ภาพรวม
ด้านคุณลักษณะ (A)
วิธีการวัด
เครือ่ งมือวัด
1. พฤติกรรมการส่งงาน 1. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. พฤติกรรมในห้องเรียน 2. แบบประเมิน
สัดส่วนคะแนน 100 คะแนน
- ประเมินผลระหว่างเรียนตามตัวชี้วัด (สภาพจริง)
(50 คะแนน)
- ประเมินผลจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(10 คะแนน)
- ประเมินผลสอบกลางภาคเรียนด้วยตัวชี้วัดที่ 1
และ 2 (20 คะแนน)
- ประเมินผลสอบปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วัดที่ 3, 4
และ 5 (20 คะแนน)

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
หนังสือวิชาหน้าที่พลเมืองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1
เรียนรู้จากพระเจ้าแผ่นดิน.
กรีนปัญญาญาณ:กรุงเทพ,
2555
กาลสมัย มณีแสง.ปราชญ์แห่ง
น้า.ปัญญาชน:กรุงเทพ, 2551

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา
พ21103
รายวิชา สุขศึกษาพื้นฐาน 2
ครูผู้สอน
มาสเตอร์สนั่น อ้นเกตุ
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชี้วัด
1. เลือกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย
2. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะ
โภชนาการ
3. ควบคุมน้าหนักของตนเองให้อยู่
ในเกณฑ์
4. การสร้างเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบ
5. แสดงวิธีปฐมพยาบาลและ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
6. อธิบายลักษณะอาการของผู้ติด
สารเสพติดและการป้องกันการติด
สารเสพติด
7. อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้
สารเสพติดกับการเกิดโรคและ
อุบัติเหตุ
8. แสดงวิธีการชักชวนผูอ้ ื่นให้ลด
ละ เลิกสารเสพติดโดยใช้ทักษะ
ต่างๆ

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
3. อาหารเพื่อสุขภาพ
3.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ
- ประเภทของสารอาหาร
- ภาวะโภชนาการ
- โภชนบัญญัติ ธงโภชนาการและข้อมูลโภชนาการ
3.2 น้าหนักตัวกับการดูแลสุขภาพ
- น้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
-การควบคุมน้าหนักตนเอง
4. การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
- ความหมายและองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย
- การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- การวางแผนและจัดเวลาในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
5. ความปลอดภัย
5.1 การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
- วิธีการปฐมพยาบาลอย่างปลอดภัย
- การเคลือ่ นย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
5.2 สารเสพติด
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเสพติด
- ลักษณะของผู้ตดิ สารเสพติด
- ประเภทของสารเสพติด
- สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ
- ทักษการป้องกันสารเสพติด

ปีการศึกษา 2561

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1.อธิบาย
2.อภิปราย
3.กระบวนการกลุ่ม

ด้านความรู้
วิธีการ
เครือ่ งมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
ด้านทักษะ
วิธีการ
เครือ่ งมือวัด
1) ปฏิบัติ
1) แบบประเมินผลงาน
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครือ่ งมือวัด
1) การสังเกตพฤติกรรรม 1) แบบสังเกต
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1,2
( 40 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 3,4,
( 20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 2,3,5,6,7
(20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 8,9,10
( 20 คะแนน)

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. Power Point
2. หนังสือเรียน/เอกสาร
ประกอบการเรียน
3. รูปภาพ
4. Website
www.oryor.com
www.aidsthai.org
www.teenpath.net
5. ใบงาน
6. แบบฝึกหัด แบบทดสอบ

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา
พ21104
รายวิช พลศึกษาพื้นฐาน 2
ครูผู้สอน
มาสเตอร์อภิรัตน์ วิมานรัตน์
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชี้วัด
1. เพิ่มพูนความสามารถของตนตามหลักการเคลื่อนไหวที่
ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนา
ทักษะการเล่นกีฬา
2. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดย
ใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬาอย่างละ ๑ ชนิด
3. ร่วมกิจกรรมนันทานาการอย่างน้อย ๑ กิจกรรม และนา
หลักความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น
4. อธิบายความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
5. ออกกาลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด
ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งประเมินการ
เล่นของตนและผู้อื่น
6. ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลง ตามชนิดของกีฬาที่
เลือกเล่น
7. วางแผนการเล่นรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่
เลือกและนาไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระเบียบ
8. ร่วมมือในการเล่นกีฬาและการใช้งานเป็นทีมอย่าง
สนุกสนาน
9. วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อื่น

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กิจกรรมนันทนาการ
1. คุณลักษณะของเกม
2. คุณค่าและประโยชน์ของเกม
3. เทคนิคของการเป็นผู้นาเกม
4. ประเภทของเกม
5. ความปลอดภัยในการเล่นเกม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กีฬาฟุตบอล2
1. สมรรถภาพทางกาย
2. ทบทวนทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล
3. วิธีการเล่นฟุตบอลแบบต่างๆ
4. กฏ กติกามารยาท
5. การแข่งขัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เลือกวิธีการออก
กาลังกายและเล่นกีฬาตามความสนใจ
1. กายบริหาร
2. การวิ่ง
3. เล่นเกม
4. ฟุตบอล

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2561

วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1.แบบร่วมมือกันเรียนรู้
2.แบบกระบวนการกลุ่ม
3.แบบอภิปราย
4.แบบวิเคราะห์
5.แบบแก้ปัญหา
6.แบบบทบาทสมมุติ

ด้านความรู้
วิธีการ
เครือ่ งมือวัด
1) ระบุปัจจัย
1) แบบทดสอบ
2) อธิบาย
2) แบบทดสอบ
3) ตระหนัก
3) สังเกต
ด้านทักษะ
วิธีการ
เครือ่ งมือวัด
1) ปฏิบัติการ
1) แบบทดสอบ
2) ทดสอบ
2) สังเกต
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครือ่ งมือวัด
1) ออกกาลังกาย 1) สังเกต
2) รู้หน้าที่
2) แบบทดสอบ
3) ใฝ่เรียนรู้
3) สังเกต
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชีวัด
ข้อที่ 3,6 (40คะแนน )
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 2,6,7 (20คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 3,5 (20คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 4,9 (20คะแนน )

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. รูปแบบเกมนาไปสูทักษะกีฬา
รองศาสตราจารย์ ดร. จิรกรณ์
ศิริประเสริฐ ภาควิชาพลศึกษา
และสันทนาการ คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. แบบฝึกการเล่นฟุตบอลในรูป
แบบต่างๆ ของสถาบันการ
พลศึกษาแห่งประเทศไทย
3.Website google.co.th เกี่ยว
กับเล่นฟุตบอล

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม1/1-1/9 EP 1/1-1/3

รหัสวิชา
ศ21102
รายวิชา ศิลปะพื้นฐาน 2
ครูผู้สอน
ม.อัฐฉัตร ตุลยฉัตร, มิสมัลลิกา หนบรรเลง
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

ตัวชี้วัด
1. อธิบายอิทธิพลของนักแสดง ชื่อดัง ที่มีผลต่อ
การโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม
2. ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการ
แสดง
3. แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ
4. ใช้ทักษะการทางานเป็นกลุ่มในกระบวน การ
ผลิตการแสดง
5. ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ที่กาหนดให้ในการพิจารณา
คุณภาพการแสดงที่ชม โดยเน้นเรื่องการใช้
เสียงการแสดงท่า และการเคลื่อนไหว
6. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
นาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทยและละคร
พื้นบ้าน
7. บรรยายประเภทของละครไทย ในแต่ละยุคสมัย

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
1. นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการ ละครในการแสดง
- นาฏยศัพท์และภาษาท่า (ศ3.1 ม.1/2)
-ระบาเบ็ตเตล็ด (ศ 3.1 ม.1/2)
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์
- นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย และละครพื้นบ้าน
(ศ3.2 ม.1/1)
3. หลักในการชมการแสดง
- หลักในการชมการแสดง/การปฏิบัติของผู้แสดงและ
ผู้ชม (ศ3.1 ม.1/1,ม.1/5)
4. แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่ายๆ
- รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์(โขน) (ศ3.1 ม.1/3)
5. ประวัตินักแสดงที่ชื่นชอบ
- การพัฒนารูปแบบของการแสดงโขน (ศ3.1 ม.1/1)
6. บทบาทหน้าที่ของฝ่ายต่างๆในการจัดการแสดง
(ศ3.1 ม.1/4,ม.1/5)
7. ประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย (ศ 3.2 ม.1/2)

วิธีการสอน
1. กระบวนการปฏิบัติ
2. กระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
3. กระบวนการคิด
รวบยอด

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ
ด้านทักษะ
วิธีการ
1) ส่งผลงาน
2) อภิปราย
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
1) สังเกตพฤติกรรม

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

www.google.com
เครือ่ งมือวัด
https://sites.google.com/
1) แบบทดสอบ
site/ajanthus/praphethkhxng-khon
เครือ่ งมือวัด
https://sites.google.com/
1) แบบประเมิน
site/deedoothai/thima2) แบบสังเกต
khxng-khon
https://sites.google.com/
เครือ่ งมือวัด
a/bualai.ac.th/kruraviwan
1) แบบสังเกตพฤติกรรม /naty-saphth

สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 2,3,4,6,7
(40 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1,5
(20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7 (20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7 (20 คะแนน)

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา
ง21101
รายวิชา การงานอาชีพพื้นฐาน 1
ครูผู้สอน
มิสกัญญาพัชร์ ทานกระโทก
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80:20
ตัวชี้วัด
สอบประมวลความรู้ระหว่างภาคและปลายภาค
1. วิเคราะห์ขั้นตอนการทางานตามกระบวนการทางาน
2. ใช้กระบวนการกลุ่มในการทางาน
ด้วยความเสียสละ
3. ตัดสินใจแก้ปัญหาการทางานอย่างมีเหตุผล
4. อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ
5. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
6. เห็นความสาคัญของการสร้างอาชีพ

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ

วิธีการสอน

สอบประมวลความรู้ระหว่างภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่1 งานบ้าน
- การใช้อุปกรณ์อานวยความสะดวกในการ
ทางานบ้าน
-การจัดและตกแต่งห้องต่างๆภายในบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เสื้อผ้าและเครือ่ งแต่ง
กาย
- การดูแลรักษาเสื้อผ้า
- การซ่อมแซมเสื้อผ้า
- การเย็บกระดุม
- การเย็บรังดุม

1. บรรยาย
2. อธิบาย
3. อภิปราย
4. แบบระดมสมอง
แบบเน้นกระบวนการ
กลุ่มฝึกปฏิบัติ
5. ศึกษาค้นคว้า
6.กรณีตัวอย่าง
7.การแก้ปัญหา
6. บูรณาการเนื้อหาวิชา
กับกลุ่มสาระฯอื่นๆ

สอบประมวลความรู้ปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โลกของอาชีพ
- อาชีพในฝัน
- แนวทางในการเลือกอาชีพ
- ความสาคัญของการสร้างอาชีพ
- เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต
- บุคคลตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จในการ
ประกอบอาชีพ

ภาคเรียนที่ 1-2

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)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัดข้อที่ 1-6
(50คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วัดข้อที่ 1-6
(20คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วัดข้อที่1-6
(20 คะแนน)
-stem innovation 10 คะแนน

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

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา
ง21103
รายวิชา การงานอาชีพพื้นฐาน 2
ครูผู้สอน
มิสกัญญาพัชร์ ทานกระโทก
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80:20
ตัวชี้วัด
สอบประมวลความรู้ระหว่างภาคและปลายภาค
1. วิเคราะห์ขั้นตอนการทางานตามกระบวนการทางาน
2. ใช้กระบวนการกลุ่มในการทางานด้วยความเสียสละ
3. ตัดสินใจแก้ปัญหาการทางานอย่างมีเหตุผล
4. อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ
5. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
6. เห็นความสาคัญของการสร้างอาชีพ

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
สอบประมวลความรู้ระหว่างภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การประดิษฐ์ของใช้ ของ
ตกแต่งบ้านจากวัสดุท้องถิ่น
- งานประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุ
ท้องถิ่น
- ชนิดของวัสดุท้องถิ่น
- เครื่องมือเครื่องใช้ในการทางานประดิษฐ์
- ประเภทของอุปกรณ์ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ใน
งานประดิษฐ์
- การออกแบบงานประดิษฐ์
- งานประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น
-การฝึกประดิษฐ์ชิ้นงานของใช้ ของตกแต่ง
จากวัสดุท้องถิ่น
สอบประมวลความรู้ปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารและโภชนาการ
-เรียนรู้เรื่องโภชนาการ
-การเตรียม ประกอบ จัดตกแต่งอาหาร
-การบริการอาหาร
-รูปแบบการจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
-มารยาทบนโต๊ะอาหาร

ภาคเรียนที่ 1-2

ปีการศึกษา 2561

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

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

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)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัดข้อที่ 1-6
(50คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วัดข้อที่ 1-6
(20คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วัดข้อที่1-6
(20 คะแนน)
-stem innovation 10 คะแนน

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

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา
ง20202
รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 2
ครูผู้สอน
ม.วรินทร จันสุปิน , มิสปราณิสา อ่าทอง
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานนาเสนอ
2. มีทักษะในการพัฒนางานนาเสนอ

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
1. การพัฒนางานนาเสนอ
1.1 การออกแบบงานนาเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์
2. โปรแกรมสร้างงานนาเสนอ
2.1 ส่วนประกอบโปรแกรม
2.2 การปรับมุมมองการทางาน
2.3 การสร้างงานใหม่
2.4 การเปิด-ปิด และบันทึกงาน
2.5 การแทรกและจัดแต่งข้อความ
2.6 การจัดแต่งด้วยรูปภาพ
2.7 การใส่เสียง/ภาพเคลื่อนไหว
2.8 การใส่เอฟเฟ็กต์
2.9 การสร้างสื่อมัลติมีเดีย

วิธีการสอน
การอภิปรายกลุ่มใหญ่
( Whole - Class Discussion )
- การแสดงความคิดเห็น
- การวิเคราะห์
- การตีความ
- การสื่อความหมาย
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- การสรุปความ
ทักษะปฏิบัติ ของ De Cecco
- วิเคราะห์ทักษะที่จะสอน
- ประเมินความสามารถ
เบื้องต้นของผู้เรียน
- จัดขั้นตอนการฝึกให้เป็นไป
ตามลาดับขั้นจากง่ายไปยาก
- สาธิตและอธิบายแนะนา
- จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
เครือ่ งมือวัด
1) ตรวจแบบฝึกหัด 1) แบบฝึกหัด
2) แบบทดสอบ 2) แบบทดสอบวัดความรู้
ด้านทักษะ
วิธีการ
เครือ่ งมือวัด
1) การปฏิบัติงาน 1) แบบประเมินผลงาน
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
สังเกตและติดตาม
เครื่องมือวัด แบบประเมินพฤติกรรม
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนก่อนสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 1 (20 คะแนน )
- ประเมินผลระหว่างเรียนหลังสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 2 (20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะ (20 คะแนน)
(ซื่อสัตย์สุจริต 5 คะแนน ใฝ่เรียนรู้ 5 คะแนน มุ่งมั่น
ในการทางาน 5 คะแนน สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ 5 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยผลการเรียนรู้ข้อที่ 1-2
( 20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยผลการเรียนรู้ข้อที่ 1-2
(20 คะแนน )

2561

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการเรียน
คู่มือการใช้งานโปรแกรม
Microsoft Office 2013
www.Krulita.com

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา
อ21102
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
ครูผู้สอน
มิสรัสศลิน เตียนศรี, มิสภัทรวดี สุปัตติ
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum): คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้/ เนื้อหาสาระ
เทคนิคการสอน
1. ปฏิบัติตามคาสั่งคาขอร้อง คาแนะนา และคา
ชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน (1.1.1)
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง
(poem) สั้ น ๆ ถู ก ต้ อ งตาม หลั ก การอ่ า น
(1.1.2)
3. เลือก/ระบุ ประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับ
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information)ที่
อ่าน (1.1.3)
4. ระบุหั วข้อ เรื่อ ง (topic) ใจความสาคัญ (main
idea) และตอบคาถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนานิทาน และเรื่องสั้น(1.1.4)
5. สนทนาแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตนเอง
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ส ถ า น ก า ร ณ์ ต่ า ง ๆ ใ น
ชีวิตประจาวัน (1.2.1)
6. ใช้ คาขอร้อ ง ให้ คาแนะน า และค าชี้ แ จงตาม
สถานการณ์ (1.2.2)
7. พู ด และเขี ย นแสดงความต้ อ งการ ขอความ
ช่ ว ยเหลื อ ตอบรั บ และปฏิ เ สธการให้ ค วาม
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม
(1.2.3)
8. พูดและเขียนเพื่อแสดงความต้องการ ขอความ
ช่ ว ยเ หลื อ ต อบรั บ แ ละ ปฏิ เส ธ ให้ ความ
ช่ ว ยเหลื อ ในสถานการณ์ ต่ า งๆที่ เ หมาะสม
(1.2.4)

Summative
1. My world of English
2. Aim High
- Sequencing
- Cause and effect
- Meaning of signs
-Transitive and Intransitive
Verbs
- Contraction
3. Tense
- Future Simple
4. Reading
- Living Again

Cippa
Explicit teaching model
CIRC
KWL-Plus
CALLA
ใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคั ญ โดยใช้ เ ทคนิ ค การสอน
ดังนี้
- การอภิปรายกลุ่ม
- การทางานเป็นคู่
- แสดงบทบาทสมมติ
- การสืบค้นข้อมูล (Internet,
ห้องสมุด, website)
- การทางานเป็นกลุ่ม
- ฝึกการถาม-ตอบ
- ฝึกการตอบปากเปล่า
- ฝึกการทาแบบฝึกหัด
- ฝึกการพูด
- ฝึกการฟังเทป
- ฝึกการอ่านออกเสียง

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2561

วิธีวัดและประเมินผล/เกณฑ์การตัดสิน
ด้านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
- การสังเกต
- แบบสังเกต
- แบบทดสอบ
- แบบประเมินชิ้นงาน
- แบบฝึกหัด
ด้านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
- การสังเกต
- แบบสังเกต
- การทาแบบฝึกหัด - แบบทดสอบ
- ทาแบบทดสอบ - แบบประเมินชิ้นงาน
- การทา กิจกรรมกลุ่ม
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือวัด
- การสังเกต
- แบบสังเกต
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,
15,16,17,18,20
(40 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 3,7,9,10,16,19 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วัดข้อที่ 13
(10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 4,8,11,14,16 ,19 (30 คะแนน)

หนังสืออ้างอิง/
websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
หนังสือที่ใช้เรียนมี
- My World of English
- Aim High
- Values Education
- เอกสารสอนเสริม
- Website
(www.ceted.org
/
www.britishcouncil.c
om
/
www.dekgeng.com /
- Oxford Learner's
Dictionaries
- dictionary
- Penguin grammar
workbook
- American Culture
- English vocabulary in
use
English grammar in use
(Raymond Murphy)

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา
อ21102
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
ครูผู้สอน
มิสรัสศลิน เตียนศรี, มิสภัทรวดี สุปัตติ
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum): คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชี้วัด
9. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว กิจกรรม
ต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบอย่างเหมาะสม (1.2.5)
10. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองกิจวัตรประจาวันประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
(1.3.1)
11. พูด/เขียน สรุปใจความสาคัญแก่นสาร(theme)ที่ได้จาการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม (1.3.2)
12. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆใกล้ตัวพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ
ประกอบ(1.3.3)
13. ใช้ภาษา น้าเสียงและกิริยาท่าทาง สุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา (2.1.1)
14. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสาคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณี ของเจ้าของภาษา (2.1.2)
15. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ (2.1.3)
16. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน และการลาดับคาตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย (2.2.1)
17. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลอง วันสาคัญและชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย (2.2.2)
18. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่ง
เรียนรู้และนาเสนอด้วยการพูด/การเขียน (3.1.1)
19. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
(4.1.1)
20. .ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ

Final
1. My world of English
2. Aim High
- Describe Place
- Describe People
3. Tense
- Past Continuous
- Active-Passive Voice:
Present Simple, Past
Simple,
Future Simple
4.Reading
- Drawing Conclusions
- Passage

ภาคเรียนที่ 2

เทคนิคการสอน
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เกณฑ์การตัดสิน

หนังสืออ้างอิง/
websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

