โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ท๒๓๑๐๒
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ๖
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ครูผู้สอน
มิสผกาวัลย์ แทบประสิทธิ์, มิสกอบกาญจน์ สุทธิชน, มิสยุราพันธ์ มั่นใจ
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง+คุณลักษณะ+Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน ๘๐ : ๒๐
ตัวชี้วัด
๑.อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
๒.ระบุใจความสาคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจาก
เรื่องที่อ่าน
๓.ระบุความแตกต่างของคาที่มีความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัย
๔.วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินเรือ่ งที่อ่าน โดยใช้กลวิธีการ
เปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น
๕.ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน
๖.วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลาดับความและความเป็นไปได้
ของเรื่อง
๗.วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
๘.ตีความและประเมินคุณค่า และแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่าง
หลากหลายเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
๙.มีมารยาทในการอ่าน
๑๐.คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
๑๑.เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมี
เหตุผล
๑๒.เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือ
โต้แย้งในเรื่องต่างๆ ๑๓.มีมารยาทในการเขียน
๑๔.แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู
๑๕.วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู เพื่อนาข้อคิดมา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต

สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ
๑ .สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ ๓
(๒๐ คะแนน)
- อิศรญาณภาษิต
- คาที่มาจากภาษาต่างประเทศ
- คาสมาส-สนธิ
๒.สอบปลายภาคเรียนที่ ๒
(๒๐ คะแนน)
- พระบรมราโชวาท
- บทพากย์เอราวัณ
- ประโยคซับซ้อน
๓.คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน
(๕๐ คะแนน)
- อาขยาน
- ชิ้นงานวัน ฟ.ฮีแลร์
- ชิ้นงานอิศรญาณภาษิต
- หนังสืออ่านนอกเวลา
สารานุกรมไทย ฉบับเสริม
การเรียนรู้ เล่มที่ ๑๔
- STEM
- สอบ FSG
- แต่งโคลงสี่สุภาพ

วิธีการสอน
- กระบวนการปฏิบัติ
- กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
- กระบวนการเรียนภาษา
- กระบวนการสร้างความ
ตระหนัก
- กระบวนการสร้างค่านิยม
- กระบวนการสร้างเจตคติ
- กระบวนการสร้างความคิด
รวบยอด
- กระบวนการสร้างความรู้
ความเข้าใจ
- กระบวนการกลุ่ม
- กระบวนการอ่าน
- 3P Model
- CIPPA Model
- Inquiry Cycles (5Es)
- Learning Cycle (7Es)

ภาคเรียนที่ ๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
๑) ทดสอบความรู้ ๑) แบบทดสอบ
๒) แบบฝึกหัด
๒) แบบประเมิน
ด้านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
๑) การสังเกต
๑) แบบสังเกต
พฤติกรรม
รายบุคคล
(ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน)
๒) วิเคราะห์
๒) แบบทดสอบ
๓) กระบวนการกลุ่ม ๓) แบบประเมิน
๔) ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
๑) การปฏิบัติงาน ๑) แบบประเมิน
การปฏิบัติงาน

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
๑.วรรณคดีวิจักษ์
๒.หลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย
๓.ภาษาไทยชุดกิจกรรม
พัฒนาการคิดระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๔.หนังสืออ่านนอกเวลา
สารานุกรมไทย
ฉบับเสริมการเรียนรู้
เล่มที่ ๑๔
WWW.Google.com
WWW.Thaigood.com
WWW.Sanook.com

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ท๒๓๑๐๒
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ๖
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ครูผู้สอน
มิสผกาวัลย์ แทบประสิทธิ์, มิสกอบกาญจน์ สุทธิชน, มิสยุราพันธ์ มั่นใจ
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง+คุณลักษณะ+Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน ๘๐ : ๒๐
ตัวชี้วัด
๑๖.พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
๑๗.พูดโน้มน้าวโดยนาเสนอหลักฐานตามลาดับเนื้อหาอย่าง มีเหตุผล
และน่าเชื่อถือ
๑๘.มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๑๙.จาแนกและใช้คาภาษาต่างประเทศ ที่ใช้ในภาษาไทย
๒๐.วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน
๒๑.ใช้คาทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ
๒๒.แต่งบทร้อยกรอง
๒๓.สรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น ในระดับ
ที่ยากขึ้น
๒๔.วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
๒๕.สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
๒๖.ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรองที่มี
คุณค่า ตามความสนใจและนาไปใช้อ้างอิง

สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ
๔.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
(๑๐ คะแนน)
- ซื่อสัตย์สุจริต
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน
- รักความเป็นไทย
- สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ

วิธีการสอน

ภาคเรียนที่ ๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วิธีการวัดและประเมินผล
สัดส่วนคะแนน (๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัดข้อที่
๑ , ๕ , ๙ ,๑๐, ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ ,๑๖ ,
๑๗ , ๒๐ , ๒๑ , ๒๒ , ๒๕ , (๕๐ คะแนน )
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ ๓ , ๔ , ๖ , ๘, ๑๘ , ๒๔ , ๒๕,
(๒๐ คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์
(๑๐ คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ ๒ ,๓, ๔ , ๖ ,๗, ๘,๑๑, ๑๙ , ๒๔ ,
๒๕ (๒๐ คะแนน)

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
ค23102
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
ครูผู้สอน
มิสพูนธิวา ลาปะ , ม.นิธิ ดารงชยกุล และ ม.มณฑล ทองประเสริฐ
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

ตัวชี้วัด

1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหา
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมเหตุสมผลของคาตอบ
2. กาหนดประเด็น และเขียนข้อคาถามเกี่ยวกับปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งกาหนดวิธีการการศึกษา และเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม
3. หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่ได้
แจกแจงความถี่ และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
4. นาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม
5. อ่าน แปล ความหมาย และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการนาเสนอ
6. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลแต่ละ
ตัวมีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกันและใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นใน
การคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
7. ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ
8. อภิปรายถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการนาเสนอ
ข้อมูลทางสถิติ
9. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
10. ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
11. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ

สอบประมวลความรู้ครั้งที่
1
1. อสมการ
1. การแก้อสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว
2. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
2. ความน่าจะเป็น
1. การทดลองสุ่มและแซม
เปิลสเปซ
2. เหตุการณ์
3. การหาความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ์

วิธีการสอน

วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. ถามตอบ
3. กระบวนการกลุ่ม
4. นิรนัย
5. อุปนัย
6. แบบร่วมมือ
7. แก้ปัญหา
8. ศึกษาด้วยตนเอง ฯลฯ
เทคนิคการสอน
1. KWDL
2. KWLH
3. PBL
4. การใช้คาถาม ฯลฯ
หมายเหตุ
ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้สอนเน้นการให้ตัวอย่างและ
การใช้คาถาม ร่วมกับการฝึก
ทักษะการคิดคานวณโดยการ
ให้ผู้เรียนฝึกฝนเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ
2) คาถาม
3) การร่วมกิจกรรม

เครื่องมือวัด
1) แบบทดสอบ
2) การตอบคาถาม
3) การสังเกต

ด้านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทาเอกสาร
1) แบบบันทึกการส่งงาน
ประกอบการเรียน และการตรวจเอกสาร
2) การทาใบงาน 2) แบบประเมินใบงาน
3) ทา Mapping 3) แบบประเมิน Mapping
4) ประหยัดอดออม 4) การสังเกต
อยู่อย่างพอเพียง 5) สมุดฝากธนาคาร
(ในการวัดและการประเมินด้านทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นการวัด
ความสามารถของผู้เรียนครอบคลุมประเด็น
ที่ต้องประเมิน ดังนี้
การแก้ปัญหา / การสังเกต / การให้เหตุผล /
การสื่อสาร / การสื่อความหมายและการนาเสนอ /
การเชื่อมโยง / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์)

หนังสืออ้างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม

1. เอกสารประกอบการเรียน
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
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
ค23102
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
ครูผู้สอน
มิสพูนธิวา ลาปะ , ม.นิธิ ดารงชยกุล และ ม.มณฑล ทองประเสริฐ
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

ตัวชี้วัด

12. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การ
สื่อความหมายและการนาเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
13. เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และนาความรู้
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์
อื่น ๆ
14. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
15. ใช้ศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ

สอบปลายภาค
3. สถิติ
1. ความหมายของสถิติ
2. ตารางแจกแจงความถี่
3. ขอบบน – ขอบล่าง
4. ความกว้างของอันตรภาคชั้น
5. จุดกึ่งกลางชั้น
6. ฮีสโทแกรมและรูปหลายเหลี่ยม
7. ค่ากลางของข้อมูล
8. การกระจายของข้อมูล
4. การเสริมทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
1. ทักษะกระบวนการในการ
แก้ปัญหา
2. ทักษะกระบวนการในการให้เหตุผล
3. ทักษะกระบวนการในการสื่อสาร
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และกา
รานาเสนอ
4. ทักษะกระบวนการเชื่อมโยง
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

วิธีการสอน

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล

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)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1 - 6 และ 7 -15
(50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1 - 6
(20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1 - 15
(10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 7 - 15
(20 คะแนน)

หนังสืออ้างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
ค20206
รายวิชา คณิตศาสตร์สากล 6
ครูผู้สอน
มิสพูนธิวา ลาปะ , ม.นิธิ ดารงชยกุล และ ม.ศุภกิตติ ช่อไสว
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

ผลการเรียนรู้

1.Define algebraic fractions
2. Do addition, subtraction , multiplication ,
division of algebraic fractions.
3. Solve equation involving algebraic
fractions.
4. Define trigonometric ratios for special
angles .
5. Explain angle of elevation.
6. Explain angle of depression.
7. Define a circle.
8. Learn about the different formulae related
to circles.
9. Learn about the properties of the circles
and cyclic quadrilaterals
10. Explain the alternate segment theorem.

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
สอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1

1. Algebraic
Manipulation and
Formulae
2. Trigonometry
สอบปลายภาค

วิธีการสอน

วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. ถามตอบ
3. กระบวนการกลุ่ม
4. นิรนัย
5. อุปนัย
6. แบบร่วมมือ
7. แก้ปัญหา
8. ศึกษาด้วยตนเอง ฯลฯ

3. Height and distance,
4. Geometrical
เทคนิคการสอน
properties of Circles
1. KWDL

2. KWLH
3. PBL
4. การใช้คาถาม ฯลฯ
หมายเหตุ
ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้สอนเน้นการให้ตัวอย่างและ
การใช้คาถาม ร่วมกับการฝึก
ทักษะการคิดคานวณโดยการ
ให้ผู้เรียนฝึกฝนเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ
2) คาถาม
3) การร่วมกิจกรรม

เครื่องมือวัด
1) แบบทดสอบ
2) การตอบคาถาม
3) การสังเกต

ด้านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทาเอกสาร
1) แบบบันทึกการส่งงาน
ประกอบการเรียน และการตรวจเอกสาร
2) การทาใบงาน 2) แบบประเมินใบงาน
3) ทา Mapping 3) แบบประเมิน Mapping
4) ประหยัดอดออม 4) การสังเกต
อยู่อย่างพอเพียง 5) สมุดฝากธนาคาร
(ในการวัดและการประเมินด้านทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นการวัด
ความสามารถของผู้เรียนครอบคลุมประเด็น
ที่ต้องประเมิน ดังนี้
การแก้ปัญหา / การสังเกต / การให้เหตุผล /
การสื่อสาร / การสื่อความหมายและการนาเสนอ /
การเชื่อมโยง / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์)

หนังสืออ้างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม

1. เอกสารประกอบการเรียน
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
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
ค20206
รายวิชา คณิตศาสตร์สากล 6
ครูผู้สอน
มิสพูนธิวา ลาปะ , ม.นิธิ ดารงชยกุล และ ม.ศุภกิตติ ช่อไสว
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ

วิธีการสอน

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล

ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ระเบียบวินัย
1) การสังเกต
2) ความรอบครอบ 2) การส่งงาน
3) ความรับผิดชอบ 3) แบบประเมิน
4) ความซื่อสัตย์
5) ความชื่อมั่นในตนเอง
6) ตระหนักในคุณค่าและ
มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์
7) อยู่อย่างพอเพียง
8) มีจิตสาธารณะ
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1 - 4 และ 5 - 10
(50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1 - 4
(20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1 - 10
(10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 5 - 10
(20 คะแนน)

หนังสืออ้างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว23102
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้สอน
มิสจิลัดดา สารสิทธิ์ , มิสเบ็ญจมาศ อุปพงษ์ , มาสเตอร์วัฒนา เอี่ยมอินทร์
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80: 20

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ

สอบระหว่างภาคเรียน
1. ไฟฟ้า
ไปใช้ประโยชน์
1.1 ปริมาณทางไฟฟ้า
2. คานวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า และนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
1.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง
3. สังเกตและอภิปรายการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัด
ความต่างศักย์ไฟฟ้า
4. อธิบายตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มีทรานซิสเตอร์
กระแสไฟฟ้า และความ
5. สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิ ดขึ้นต่อ
ต้านทานไฟฟ้า
สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก
1.3 วงจรไฟฟ้า และการต่อ
6. สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ
วงจรไฟฟ้า
7. ระบุตาแหน่งของกลุ่มดาวและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
1.4 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
8. สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สารวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศ
1.5 การใช้และการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตรและการสือ่ สาร
พลังงานไฟฟ้า
สอบปลายภาคเรียน
9. ตั้งคาถามที่กาหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สาคัญในการสารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่าง
2.อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ครอบคลุมและเชื่อถือได้
2.1 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
10. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี
และการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
11. เลือกเทคนิควิธีการสารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุ
3.ดวงดาวและอวกาศ
และเครื่องมือที่เหมาะสม
3.1 การเกิดและวิวัฒนาการ
ของเอกภพ
กาแล็กซี และ
12. รวบรวมข้อมูล จัดกระทาข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
ระบบสุริยะ
13. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน
3.2 ธรรมชาติและ
และความผิดปกติของข้อมูลจากการสารวจตรวจสอบ
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์
14. สร้างแบบจาลอง หรือรูปแบบ ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสารวจตรวจสอบ
3.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง
15. สร้างคาถามที่นาไปสู่การสารวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือ
ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
อธิบายเกีย่ วกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
3.4 กลุ่มดาว และประโยชน์
16. บันทึกและอธิบายผลของการสังเกต การสารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ ให้ได้ข้อมูลที่
จาการศึกษากลุ่มดาว
เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโตแย้งจากเดิม
3.5 เทคโนโลยีอวกาศและ
17. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และหรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงาน หรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ/
การสารวจ

1. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และนาความรู้

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2561

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการสอน
1. การสืบเสาะ ฯ
5 ขั้น
เทคนิคการสอน
1. การใช้คาถาม
ฯลฯ
2. บรรยาย
3. ถามตอบ
4. กระบวนการ
กลุ่ม
5. แบบร่วมมือ
6. แก้ปัญหา
7. ศึกษาด้วย
ตนเองฯลฯ
8. ศึกษาค้นคว้า
ความรู้
เพิ่มเติมจากแหล่ง
การเรียนรู้
ภายนอก
ห้องเรียนต่างๆ

ด้านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) คาถาม
2) การตอบคาถาม
3) การร่วมกิจกรรม 3) การสังเกต
ด้านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
การปฏิบัติ
แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
การสังเกต พฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1-17
(40 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1- 3
(20คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วัด
(10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชีว้ ัด
ข้อที่ 4 – 17
(20คะแนน)
- Stem
(10คะแนน)

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือเรียน
2. website
www.thaigoodview.com
www.maceducation.com
www.snr.ac.th
www.thaigo.org
www.school.net.th
www.thaigoodview.com

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว20206
รายวิชา วิทยาศาสตร์สากล 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้สอน
มิสจิรภรณ์ วีรธีรโชติ , มิสเบ็ญจมาศ อุปพงษ์ , มาสเตอร์วัฒนา เอี่ยมอินทร์
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80: 20
ผลการเรียนรู้
Unit 9 Static Electricity
Sc5.1.1Differentiate the two types of charges;
Sc5.1.2 Demonstrate that like charge repel and unlike charges
attract;
Sc5.1.3 State the law of electrostatic attraction and repulsion;
Sc5.1.4 Demonstrate charging by rubbing;
Sc5.1.5 Draw the structure of atom and label the particles;
Sc5.1.6 Compare the particles present in an atom;
Sc5.1.7 Demonstrate charging by conduction and induction;
Sc5.1.8 Compare and contrast conduction and induction;
Sc5.1.9 Draw an electroscope and label the different parts;
Sc5.1.10 Explain the functioning of an electroscope;
Sc5.1.11 Determine the charge of an object using an electroscope;
Sc5.1.12 List the differences between conductors and insulators;
Sc5.1.13 Discuss the flow of electrons in an object;
Sc5.1.14 Explain the process of lightning.
Unit 10 Electricity
Sc5.1.1List appliances and instruments that use electricity;
Sc5.1.2 Define electric current and mention its unit;
Sc5.1.3 Explain the direction of electric current;
Sc5.1.4 Set up a closed electric circuit to light a bulb;
Sc5.1.5 Identify components in an electric circuit;
Sc5.1.6 Distinguish closed and open circuit;
Sc5.1.7 Define resistance;
Sc5.1.8 Represent electrical circuit symbols;
Sc5.1.9 Compare a circuit and a circuit diagram;

สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ
สอบระหว่างภาคเรียน
1> Unit 9 Static Electricity
1.1 Electric Charges
1.2 Origin of Charges
1.3 Electroscope
1.4 Flow of Charges
1.5 Atmospheric Electricity
2> Unit 10 Electricity
2.1 Electric Current
2.2 Electric Circuits
2.3 Voltage
2.4 Resistance , Current and Voltage
2.5 Effects of Electric Current
2.6 Safe Use of Electricity
2.7 Electrical Power
2.8 Conserving Electricity

ภาคเรียนที่ 2

วิธีการสอน
วิธีการสอน
1. การสืบเสาะ ฯ 5 ขั้น
เทคนิคการสอน
1. การใช้คาถามฯลฯ
2. บรรยาย
3. ถามตอบ
4. กระบวนการกลุ่ม
5. แบบร่วมมือ
6. แก้ปัญหา
7. ศึกษาด้วยตนเองฯลฯ
8. ศึกษาค้นคว้าความรู้
เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียนต่างๆ

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) คาถาม
2) การตอบคาถาม
3) การร่วมกิจกรรม 3) การสังเกต
ด้านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
การปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติงาน
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
การสังเกต พฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยผลการเรียนรู้
Unit 7 , 8 , 9 , 10
(50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยผลการเรียนรู้
Unit 9 - 10
(20คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้วยผลการเรียนรู้
Unit 7 , 8 , 9 , 10
(10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยผลการเรียนรู้
Unit 7 - 8
(20คะแนน)

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือเรียน
2. website
www.thaigoodview.com
www.maceducation.com
www.snr.ac.th
www.thaigo.org
www.school.net.th
www.thaigoodview.com

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว20206
รายวิชา วิทยาศาสตร์สากล 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้สอน
มิสจิรภรณ์ วีรธีรโชติ , มิสเบ็ญจมาศ อุปพงษ์ , มาสเตอร์วัฒนา เอี่ยมอินทร์
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80: 20
ผลการเรียนรู้
Sc5.1.10 Differentiate series and parallel circuit;
Sc5.1.11 Represent a series and parallel circuit;
Sc5.1.12 Define potential difference and mention its unit;
Sc5.1.13 Explain electro motive force and potential difference;
Sc5.1.14 Recognize the instruments used to measure the e.m.f. and p.d.;
Sc5.1.15 Define resistance and state its unit and instrument used to measure;
Sc5.1.16 Point out the relationship between current, p.d. and resistance;
Sc5.1.17 Mention the advantages of a resistor;
Sc5.1.18 Distinguish resistances in series and parallel;
Sc5.1.19 Calculate the resistance of a wire in a set up;
Sc5.1.20 Explain heating effects of electricity;
Sc5.1.21 Mention the applications of heating, chemical and magnetic effect;
Sc5.1.22 List ways to increase strength of a magnetic field in a solenoid;
Sc5.1.23 List the advantages of electromagnets;
Sc5.1.24 Discuss the safety measures in using electricity;
Sc5.1.25 Explain the dangers of electricity;
Sc5.1.26 Discuss the functions of safety circuits;
Sc5.1.27 Discuss switch and fuse;
Sc5.1.28 Explain the fuse ratings and its meaning;
Sc5.1.29 State the importance of earth connection and three pin plug;
Sc5.1.30 Differentiate MCB and RCCB;
Sc5.1.31 Calculate electrical power using power;
Sc5.1.32 Ways to conserve electricity;
Unit 7 Turning Effects of Forces
Sc4.1.1 Define moment of force;
Sc4.1.2 Give examples for moment force;

สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ
สอบปลายภาคเรียน
3> Unit 7 Turning Effects of Forces
3.1 Turning Forces
3.2 Levers
3.3 Centre of Gravity
3.4 Stability
4> Unit 8 Simple Machines
4.1 Simple and Complex Machines
4.2 How Simple Machines Make Our
Work Easier
4.3 Types of Simple Machines
4.4 Maintenance and Care of Simple
Machines

ภาคเรียนที่ 2

วิธีการสอน

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว20206
รายวิชา วิทยาศาสตร์สากล 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้สอน
มิสจิรภรณ์ วีรธีรโชติ , มิสเบ็ญจมาศ อุปพงษ์ , มาสเตอร์วัฒนา เอี่ยมอินทร์
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80: 20
ผลการเรียนรู้
Sc4.1.3 state the principle of moments;
Sc4.1.4 Solve related problems to moment and equilibrium;
Sc4.1.5 Identify the three classes of levers;
Sc4.1.6 Label the parts of a lever;
Sc4.1.7 Differentiate the three classes of levers;
Sc4.1.8 Define centre of gravity;
Sc4.1.9 Identify the centre of gravity of a regular shaped object;
Sc4.1.10 Explain to find out the centre of gravity of irregular shaped object;
Sc4.1.11 Compare stable and unstable structures;
Sc4.1.12 Analyze the relation between stability and centre of gravity;
Sc4.1.13 Explain the three states of equilibrium of objects;
Sc4.1.14 List ways to improve stability.
Unit 8 Simple Machines
Sc4.1.1 Give simple and complex machines;
Sc4.1.2 State the uses of simple and complex machines;
Sc4.1.3 Define mechanical advantage;
Sc4.1.4 Calculate mechanical advantage;
Sc4.1.5 Classify the types of simple machines;
Sc4.1.6 Differentiate the types of simple machines;
Sc4.1.7 Calculate MA for 1st, 2nd, 3rd types of levers;
Sc4.1.8 Define inclined plane and do MA calculations;
Sc4.1.9 Define wedge and give examples;
Sc4.1.10 Define screw and give examples;
Sc4.1.11 Define wheel and axle and give examples;
Sc4.1.12 Define pulley;
Sc4.1.13 Fixed and movable pulley;
Sc4.1.14 Suggest ways to maintain and care for machines.

สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ

ภาคเรียนที่ 2

วิธีการสอน

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว20218
รายวิชา วิทยาศาสตร์ขั้นสูง 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้สอน
มิสเบ็ญจมาศ อุปพงษ์ , มิสนิรมล ระหว่างงาม , มาสเตอร์สมพงศ์ สินศาสตร์ , มิสปิยชาติ ป้องพาล
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 70: 30

ผลการเรียนรู้
เคมี
1.

บอกความหมาย ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ และมีทักษะในการ
จัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้ความรู้ที่เรียนมา
2. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยารี
ดอกซ์ ตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ ในด้านการถ่ายโอนอิเล็กตรอนและการ
เปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันได้
3. อธิบายวิธีหาค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ (E0) โดยการ
เปรียบเทียบกับครึ่งเซลล์ไฮโดรเจนมาตรฐานได้
4. อธิบายหลักการทางานของเซลล์กลั วานิก เซลล์ปฐมภูมิ เซลล์ทุติยภูมิและ
เซลล์อิเล็กโทรไลต์
ชีววิทยา
5. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับ องค์ประกอบทางเคมีของ DNA
6. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับ โครงสร้างของ DNA
7. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกีย่ วกับ สมบัติของสารพันธุกรรม
8 . สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการเกิดมิวเท
ชัน และผลของการเกิดมิวเทชัน
9. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA
10. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับพันธุวิศวกรรม
11. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกีย่ วกับการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม
12. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกีย่ วกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA
13. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย เกี่ยวกับความปลอดภัยของเทคโนโลยี
ทาง DNA และมุมมองทางสังคมและจริยธรรม

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
สอบระหว่างภาคเรียน
เคมี
1. โครงงานวิทยาศาสตร์
2. ไฟฟ้าเคมี
ชีววิทยา
- สารพันธุกรรม
ฟิสิกส์
1. แม่เหล็กไฟฟ้า
2. ไฟฟ้าสถิต
โลก และดาราศาสตร์
1. วิวัฒนาการของระบบสุริยะ
กาแล็กซี และเอกภพ

วิธีการสอน
วิธีการสอน
1. การสืบเสาะ ฯ 5 ขั้น
เทคนิคการสอน
1. การใช้คาถามฯลฯ
2. บรรยาย
3. ถามตอบ
4. กระบวนการกลุ่ม
5. แบบร่วมมือ
6. แก้ปัญหา
7. ศึกษาด้วยตนเองฯลฯ
8. ศึกษาค้นคว้าความรู้
เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียนต่างๆ

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) คาถาม
2) การตอบคาถาม
3) การร่วมกิจกรรม 3) การสังเกต
ด้านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
การปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติงาน
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
การสังเกต พฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยผลการเรียนรู้
ข้อที่ 1-32
(50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยผลการเรียนรู้
ข้อที่ 1-2,5-8,
(20คะแนน)
14-17,22
- ประเมินคุณลักษณะด้วยผลการเรียนรู้
(10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยผลการเรียนรู้
ข้อที่ 3-4,9-13,
(20คะแนน)
18-21,22-23

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือเรียน
2. website
www.thaigoodview.com
www.maceducation.com
www.snr.ac.th
www.thaigo.org
www.school.net.th
www.thaigoodview.com

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว20218
รายวิชา วิทยาศาสตร์ขั้นสูง 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้สอน
มิสเบ็ญจมาศ อุปพงษ์ , มิสนิรมล ระหว่างงาม , มาสเตอร์สมพงศ์ สินศาสตร์ , มิสปิยชาติ ป้องพาล
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80: 20

ผลการเรียนรู้
ฟิสิกส์
14. อธิบายแรงกระทาต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็ก แรงกระทาต่อ
ลวดตัวนาที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็ก
15. อธิบ ายการหมุน ของขดลวดที่ มีก ระแสไฟฟ้ า ผ่า นและอยู่ใ นสนามแม่ เหล็ก และการน า
หลักการนี้ไปสร้างและอธิบายการทางานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้า
16. สืบค้น อธิบายสนามแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็ก กระแสไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็ก อนุภาคที่มี
ประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก
17. วิเคราะห์ อธิบายแรงกระทาต่อลวดตัวนาที่มีกระแสไฟฟ้าวางในสนามแม่เหล็ก แรงระหว่าง
ลวดตัวนาสองเส้นขนานกันและมีกระแส แรงกระทาต่อขดลวดตัวนาที่มีกระแสไฟฟ้าและอยู่ใน
สนามแม่เหล็ก
18. อธิบายแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนา กฎของฟาราเดย์และการนาหลักการนี้ไปสร้างและอธิบายการ
ทางานของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
19. สารวจตรวจสอบเกี่ยวกับแนวความคิดหลัก ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้า กฎการอนุรักษ์ประจุ
ไฟฟ้า การเหนี่ยวนาประจุไฟฟ้า
20. ทดลองการตรวจประจุด้วยอิเล็กโตรสโคป วิเคราะห์เกี่ยวกับแรงระหว่างประจุ
21. สารวจตรวจสอบ อธิบายกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ เส้นแรงไฟฟ้า
สนามไฟฟ้าสม่าเสมอ สนามไฟฟ้าบนตัวนาทรงกลม
โลก และดาราศาสตร์
22. สืบค้นและอธิบายการเกิดและวิวฒ
ั นาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ
23. สืบค้นและอธิบายการส่งและสารวจอวกาศโดยใช้ยานอวกาศและสถานีอวกาศ

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
สอบปลายภาคเรียน
เคมี
1. โครงงานวิทยาศาสตร์
2. ไฟฟ้าเคมี
ชีววิทยา
- สารพันธุกรรม
ฟิสิกส์
1. กาเนิดของระบบสุริยะ
2. เทคโนโลยีอวกาศ
โลก และดาราศาสตร์
1. วิวัฒนาการของระบบสุริยะ
กาแล็กซี และเอกภพ
2. การสารวจอวกาศโดยใช้ยาน
อวกาศและสถานีอวกาศ

ภาคเรียนที่ 2

วิธีการสอน

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษา
เพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ว20218
รายวิชา วิทยาศาสตร์ขั้นสูง 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้สอน
มิสเบ็ญจมาศ อุปพงษ์ , มิสนิรมล ระหว่างงาม , มาสเตอร์สมพงศ์ สินศาสตร์ , มิสปิยชาติ ป้องพาล
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80: 20

ผลการเรียนรู้
24 . ตั้งคาถามที่กาหนดประเด็นหรือตัวแปรทีส่ าคัญในการสารวจตรวจสอบ
หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้
25. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี
26. เลือกเทคนิควิธีการสารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม
27. รวบรวมข้อมูล จัดกระทาข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
28. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้งที่
สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจากการสารวจ
ตรวจสอบ
29. สร้างแบบจาลอง หรือรูปแบบ ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสารวจ
ตรวจสอบ
30. สร้างคาถามที่นาไปสู่การสารวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และนา
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผล
ของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
31. บันทึกและอธิบายผลของการสังเกต การสารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้า
เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ ให้ได้ขอ้ มูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโตแย้งจากเดิม
32. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และหรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด /
หรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ กระบวนการ และผลของโครงงาน

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ

วิธีการสอน

ภาคเรียนที่ 2

วิธีการวัดและประเมินผล

ปีการศึกษา 2561

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

รหัสวิชา
ส23103
รายวิชา สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 6
ครูผู้สอน
มิสพัชรีย์ ชุมสาชัย, มิสสุพรรณี สุขีเกตุ, ม.นิวัช ตันดี
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : 80 : 20
ตัวชี้วัด

1. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้ และดาเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย
2. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือ
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
3. วิเคราะห์ความแตกต่าง และยอมรับวิถีการดาเนินชีวิตของศาสนิกชนใน
ศาสนาอื่นๆ
4. วิเคราะห์หน้าที่ และบทบาทของสาวก และปฏิบัติตนต่อสาวกตามที่
กาหนดได้อย่างถูกต้อง
5. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนาที่กาหนด
6. ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี
7. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง
8. อธิบายประวัติวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาตามที่กาหนดและปฏิบัติตน
ได้อย่างถูกต้อง
9. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตน
นับพถือ
10.นาเสนอแนวทางการธารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ
11.อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆที่ใช้ในปัจจุบัน
12.วิเคราะห์ เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆที่มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
13. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทย และเสนอแนวทางแก้ไข
14.อธิบายความแตกต่างของการกระทาความผิดระหว่างคดีอาญา และ
คดีแพ่ง

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2561

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. สอบระหว่างเรียนภาคเรียนที่ 2
( 20 คะแนน )
- วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ
วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบ
สืบสาวเหตุปัจจัย
- การสวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต
และเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ
- ศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ
- หน้าที่และบทบาทของสาวก และการ
ปฏิบัติตนต่อสาวก
- การเป็นศิษย์ที่ดีตามทิศเบื้องขวา
ในทิศ 6
- การปฏิบัติหน้าที่ของาวพุทธ
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
- วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย
- การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
- การธารงรักษาพระพุทธศาสนา

1.แบบกระบวนการกลุ่ม
2. แบบ CIPPA MODEL
3. Inquiry Cycles (5Es)
4.Brainstorming
5.Problem base
learning
6. กระบวนการปฏิบัติ
7. กระบวนการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ

ด้านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1)ทดสอบความรู้
1) ทดสอบ
2)แบบฝึกหัด
3)ประเมิน
ด้านทักษะ
วิธีการ
1)การทาชิ้นงานและใบงาน
2)การทาแบบฝึกหัด
เครื่องมือวัด
1)แบบทดสอบ
2)แบบประเมินการทางานกลุ่ม
3)แบบประเมินการส่งงาน
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
1)การสังเกตพฤติกรรม
เครื่องมือวัด
1)แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมราย
กลุ่มและเดี่ยว

หนังสืออ้างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
1.ศาสนา จริยธรรมและศีลธรรม
2.หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ
การดาเนินชีวิตในสังคม
3.เศรษฐศาสตร์
4.ข่าวเหตุการณ์ในชีวติ ประจาวัน
5. เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน
6.www.google.com
7.www.wikipedia.com

รหัสวิชา
ส23103
รายวิชา สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 6
ครูผู้สอน
มิสพัชรีย์ ชุมสาชัย, มิสสุพรรณี สุขีเกตุ, ม.นิวัช ตันดี
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : 80 : 20
ตัวชี้วัด

15. มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามกลักสิทธิมนุษยชน
16. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกตั้ง การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
17. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม
18. วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอ
แนวคิดในการลดความขัดแย้ง
19. เสนอแนวคิดในการดารงชีวิตอย่างมีความสุขในระเทศ และสังคมโลก
20. อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
21. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
22. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบ
สหกรณ์
23. อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
24. แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที่มีต่อ
บุคคล กลุ่มคน และประเทศชาติ
25. อภิปรายบทบาทควาสาคัญของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
26. อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืด
27. วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงาน และแนวทางแก้ปัญหา
28. วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ

2. สอบปลายภาคเรียนที่ 2
- ระบบการเมืองการปกครองในโลกใน
ปัจจุบัน
- วิเคราะห์ระบอบประชาธิปไตยของ
ประเทศไทย
- กฎหมายกับชีวิต
- วัฒนธรรมไทย ภูปัญญาไทย และ
วัฒนธรรมสากล
- ร่วมกันสร้างสังคมแห่งสันติสุข
- กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
- เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ท้องถิ่น และระบบสหกรณ์
- รัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ และ
นโยบาย กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล
- ปัญหาเศรษฐกิจในระดับประเทศ
- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และการ
กีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ

ภาคเรียนที่ 2

วิธีการสอน

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล

สัดส่วนคะแนน 100 คะแนน
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1.ส1.1 ม.3/8-10 , ส1.2 ม.3/1-7
2.ส2.1 ม.3/1-4 , ส2.2 ม.3/1-4
3.ส3.1 ม.3/1-3 ,ส3.2 ม.3/1-7
(50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วย
ตัวชีวัด ส1.1 ม.3/8-10 , ส1.2 ม.3/1-7
(20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะ ข้อที่ 1-9
(10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคด้วยตัวชี้วัด
1.ส2.1 ม.3/1-4 , ส2.2 ม.3/1-4
2.ส3.1 ม.3/1-3 ,ส3.2 ม.3/1-7
(20 คะแนน)

หนังสืออ้างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
ส 23104
รายวิชา ประวัติศาสตร์ 6
ภาคเรียนที่ 2
ครูผู้สอน
มิสสุปรียา เอกอินทร์ , ม.นิวัช ตันดี
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง+คุณลักษณะ): คะแนนสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน (Sum+Final) 80 : 20

1.
2.
3.

4.

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ
ส 4.3 ม.3/1 วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัย 1. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
รัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ
 การสถาปนากรุงเทพฯ เป็นราชธานี
ส 4.3 ม.3/2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง
และความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
ของไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ส 4.3 ม.3/3 วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
 บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทย ราชวงศ์จักรีในการ
ไทยสมัยรัต นโกสินทร์ และอิทธิพลต่ อการพัฒนา
สร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงของชาติ
ชาติไทย
 พัฒนาการด้านต่างๆของไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ส4.3 ม.3/4 วิ เ คราะห์ บ ทบาทของไทยในสมั ย
ประชาธิปไตย
2. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย
 การเมืองการปกครองสมัยประชาธิปไตย
 ระบบเศรษฐกิจสมัยประชาธิปไตย


การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมในยุคสมัย
ประชาธิปไตย
 บทบาทของไทยสมัยประชาธิปไตยต่อสังคมโลก
3. การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์
 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ที่
มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทยจนถึงปัจจุบัน
 บุคคลสาคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

วิธีการสอน
บรรยาย
อภิปราย
การวิเคราะห์
การสังเคราะห์
กระบวนการกลุ่ม
สืบค้นข้อมูล

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือ
1. ทดสอบ
1. แบบทดสอบ
2. คาถาม
2. การตอบคาถาม
3. การร่วมกิจกรรม 3. สังเกต
ด้านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือ
1. ทาชิ้นงาน
1. แบบประเมินส่งงาน
2. ทาแบบฝึกหัด 2. แบบประเมินแบบฝึกหัด
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือ
1.สังเกตพฤติกรรม 1.แบบสังเกตพฤติกรรม
สัดส่วนคะแนน ( 100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียน (50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียน (20 คะแนน)
- ประเมินผลคุณลักษณะ (10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียน (20 คะแนน)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ชั้นม.3 :อักษร
เจริญทัศน์
2. แบบวัดและบันทึกผลการ
เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชั้น
ม.3 :อักษรเจริญทัศน์
3. ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
www.wworldatlas.com
www.wikipedia.com
www.bsheetram.com
www.thaigoodview.com

รหัสวิชา
ส20212
รายวิชา หน้าที่พลเมือง 6
ครูผู้สอน
มิสพัชรีย์ ชุมสาชัย, มิสสุพรรณี สุขีเกตุ, ม.นิวัช ตันดี
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : 80 : 20
ผลการเรียนรู้

1.ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย
2.มีส่วนร่วม และรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบการ
ทาหน้าที่ของบุคคลลเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจ
3.เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันใน
ภูมิภาคต่างๆของโลกอย่างสันติ และ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน
4.ส่วนร่วม และเสนอแนวทางการ
ป้องกันปัญหาความขัดแย้ง
5.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
1. การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถปี ระชาธิปไตย
- การใช้สิทธิและหน้าที่ - การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง
2. การส่วนร่วม และรับผิดชอบในการตัดสินใจ
- การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของห้องเรียน
และโรงเรียน
- การตรวจสอบข้อมูล -การตรวจสอบการทาหน้าที่ของบุคคล
3. ความปรองดองสมานฉันท์
3.1ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ
ของโลก
-ความหลากหลายด้านวิถีชีวิต ด้านวัฒนธรรม ด้านศาสนา
ด้านสิ่งแวดล้อม
3.2 การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
3.3 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
- ทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ
- ชู้สาว
- การป้องกันปัญหาความขัดแย้ง
- การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง
4. ความมีวินัยในตนเอง
4.1ความมีวินัยในตนเอง
- ความซื่อสัตย์สุจริต
- ความขยันหมั่นเพียร และความอดทน
- ความใฝ่หาความรู้
4.2 ความมีวินัยในหน้าที่
- การตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
- การยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2561

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1.การบรรยาย
2.การอภิปรายกลุ่ม
3.การใช้คาถาม
4.การใช้แผนภาพความคิด
(concept Map)
5.การสาธิต
6.การปฏิบัติ (การใช้เกมส์)
7.การเรียนรู้แบบร่วมมือ
-กระบวนการกลุ่ม
-การค้นคว้าร่วมกัน

ด้านความรู้ (K)
วิธีการวัด
1.การถามตอบ 2.ทาใบงาน/แบบทดสอบ
3.ชิ้นงาน
เครื่องมือวัด
1.ตรวจใบงาน 2.ตรวจชิ้นงาน 3.ตรวจแบบทดสอบ
ด้านกระบวนการ/ทักษะ (P)
วิธีการวัด
1.การวิเคราะห์ 2.การอภิปราย 3.การปฏิบัติ
เครื่องมือวัด
1.แบบสังเกตพฤติกรรมเดี่ยว และกลุ่ม
2.แบบประเมินรายกลุ่มภาพรวม
ด้านคุณลักษณะ (A)
วิธีการวัด
1.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือวัด
1.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ภาพรวม
สัดส่วนคะแนน 100 คะแนน
- ประเมินผลระหว่างเรียนตามตัวชี้วัด (สภาพจริง)
(50 คะแนน)
- ประเมินผลจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(10 คะแนน)
- ประเมินผลสอบกลางภาคเรียนด้วยผลการเรียนรู้
ข้อที่ 3 (20 คะแนน)
- ประเมินผลสอบปลายภาคเรียนด้วยผลการเรียนรู้
ข้อที่ 4-5 (20 คะแนน)

หนังสืออ้างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
สื่อ
1.Power Point
2.หนังสือแบบเรียน หน้าที่
พลเมือง ม.3
3.ใบความรู้
4.ใบงานเดี่ยว
5.ใบงานกลุ่ม
6.วีดีทัศน์
แหล่งการเรียนรู้
1.Internet หรือเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง
2.หนังสือแบบเรียน หน้าที่
พลเมือง ม.3
3.ห้องสมุดโรงเรียนอัสสมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
พ23104
รายวิชา พลศึกษาพื้นฐาน 6
ครูผู้สอน
มาสเตอร์ประเมียด
สมานพร้อม
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน สภาพจริง+คุณลักษณะ+sum) 80 : 20
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและทีม
อย่างละ1ชนิดโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม
นาหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรม
ทางกายการเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้สร้างเสริม
สุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและนาหลัก
ความรู้วิธีการไปขยายผลการเรียนรู้แก่ผู้อื่น
มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้าใจ
ออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอและนาแนวคิด
หลักการไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความ
ภาคภูมิใจ
ปฏิบัติตามกฏกติกาและข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือก
และนาแนวคิดไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนในสังคม
จาแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและใช้ในการเล่นกีฬาที่
เลือกและตัดสินใจใช้วิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆของการเล่น
เสนอผลการพัฒนาสุขภาพตนเองที่เกิดจากการออก
กาลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจา

1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแข่งขันใน
ประเทศและนอกประเทศ
2 การเลี้ยงบอลหลบหลีกคู่ต่อสู้
-การเลี้ยงตบบอลด้านหน้า
-การเลี้ยงลอดขา
-การเลี้ยงบอลไข้วหลัง
3 การส่งบอลหลบหลีก
-การส่งบอลมือเดียวด้านขวา
-การส่งบอลมือเดียวด้านซ้าย
4 การยิงประตูหลบหลีก
-การเคาะบอลหลบยิงประตู
- การหมุนตัวยิงประตู
5 การเล่นทีม
-การเล่นฝ่ายรุก
-การเล่นฝ่ายรับ

ภาคเรียนที่ 2

วิธีการสอน
1.แบบร่วมมือกันเรียนรู้
2.แบบ CIPPA MODEL
3.แบบกระบวนการกลุ่ม
4.แบบการอธิบาย สาธิต
และฝึกปฏิบัติ

ปีการศึกษา 2561

วิธีวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1.อธิบาย
1.แบบทดสอบ
2.นาเสนอ 2. ใบงาน
ด้านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1.การปฏิบัติ 1แบบประเมินการปฏิบัติ
ผลงาน/ใบงาน/การปฏิบัติ
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1.การสังเกตพฤติกรรม 1.แบบสังเกต
พฤติกรรม
สัดส่วนคะแนน ( 100 คะแนน )
-ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่1 - 2
(40 คะแนน)
-ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 3 - 4
(20 คะแนน)
-ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 5 – 6
(20คะแนน)
-ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 7 - 8
(20 คะแนน)

หนังสืออ้างอิง/
Website ที่ศึกษา
หนังสือบาสเกตบอลบริษัท
สกายบุ๊ก ‘Website
บาสเกตบอล

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
ศ23102
รายวิชา ศิลปะพื้นฐาน 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561
ครูผู้สอน
ม.ดารธาน รอดแก้ว , ม.ทัพไทย หลักศิลากุล , ม.ศรัณ สีนิลแท้ , ม. อัฐฉัตร ตุลยาฉัตร , มิส มัลลิกา หนบรรเลง , ม.ธนกร เงินงาม
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชี้วัด
1. การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ โดยใช้เทคนิค
ที่หลาก (ศ1.1ม.3/9)
2. ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์และทักษะที่จาเป็นในการประกอบ
อาชีพนั้นๆ (ศ1.1ม.3/10)
4. เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่กาหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และนาไปจัด
ศ)1.1ม.3/11(
4. ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าวัฒนธรรม
(ศ1.2ม.3/1)
5. บรรยายถึงการถึงการเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทย ในแต่ละยุค
สมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล (ศ1.2ม.3/2)
6. เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรี และงานศิลปะอื่น(ศ2.1ม.3/1)
7. อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคล และสังคม(ศ2.1ม.3/6)
8.บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย (ศ2.2ม.3/1)
9.อภิปรายลักษณะเด่นที่ทาให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ (ศ2.2ม.3/2)
10. ร่วมจัดงานการแสดงในบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ (ศ3.1ม.3/6)
11. นาเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่อง ของการแสดงที่สามารถนาไปปรับใช้
ในชีวิตประจาวัน (ศ3.1ม.3/7)
12. ออกแบบ และสร้างสรรค์อุปกรณ์ และเครือ่ งแต่งกายเพื่อแสดง
นาฏศิลป์และละครที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ (ศ3.2ม.3/1)
13. อธิบายความสาคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิต
ประจาวัน (ศ3.2ม.3/2)
14. แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์ (ศ3.2ม.3/3)

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ
1.การสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์โดยใช้เทคนิคที่
หลากหลาย
ศ1.1 ม.3/9,10,11
ศ1.2 ม.3/1,2

วิธีการสอน

1.กระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
2.ทักษะกระบวนการ
ปฏิบัติ
3.กระบวนการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
2.วิวัฒนาการและ
4.กระบวนการสร้าง
องค์ประกอบทางดนตรีไทย ค่านิยม
ศ2.1 ม.3/1,6
ศ2.2 ม.3/1,2
3.วิวัฒนาการและ
องค์ประกอบทางดนตรี
สากล
ศ2.1 ม.3/1,6
ศ2.2 ม.3/1,2
4.นาฏศิลปไทย
ศ3.1 ม.3/6,7
ศ3.2 ม.3/1,2,3

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

ด้านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
ด้านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) สอบปฏิบัติ
1) แบบประเมิน
2) สร้างสรรค์
2) แบบประเมิน
3) ส่งผลงาน
3) แบบประเมิน
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) มุ่งมั่นในการทางาน 1) แบบสังเกตการทางาน
2) สังเกตพฤติกรรม 2) แบบสังเกตพฤติกรรม

http://www.trueplookpanya.co
m
http://www.panyathai.or.th
www.patakorn.com
www.thaikids.com
www.lks.ac.th
www.thaigoodview.com
www.google.com
www.baanjomyut.com
หนังสือดนตรีมัธยมศึกษา
ปีที่ 3
www.youtube.com

สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วดั
ข้อที่ 1,2,6,7,10,11
(40 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยตัวชี้วดั
ข้อที่ 1,2,6,7,10,11
(20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1-14
(20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วดั
ข้อที่ 3,4,5,8,9,12,13,14 (20 คะแนน)

รหัสวิชา
ง23103
รายวิชา การงานอาชีพพื้นฐาน 6
ครูผู้สอน
ม.วิชาญ อันธพันธ์
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ

1. อภิปรายขั้นตอนการทางานที่มีประสิทธิภาพ
2. ใช้ทกั ษะในการทางานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
3. อภิปรายการทางานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อ
การประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
4. อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี
5. สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการ
เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อนาไปสู่การสร้างต้นแบบ
และจาลองสิ่งของเครือ่ งใช้หรือถ่ายทอดความคิดของ
วิธีการเป็นแบบจาลองความคิดและรายงานผล
6. มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือตอบสนอง
ความต้องการในงานที่ผลิตเอง
7. อธิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย
8. วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ
9. ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้อง
กับความรู้ ความถนัดและความสนใจของตนเอง
10. อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ
11. ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ
12. มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการประกอบอาชีพ
ที่น่าสนใจ

หน่วยการเรียนรู้
การออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง
-ความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยี
-ระดับของเทคโนโลยีและการเลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด
-การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ด้วยกระบวนการ
เทคโนโลยี
-ตัวอย่างการสร้างสิ่งของเครื่องใช้จาก
กระบวนการเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้
กระบวนการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง
-กระบวนการออกแบบ
(การเขียนภาพไอโซเมติก)
-การเขียนแบบออบิค
-การเขียนภาพฉาย
-ความสาคัญและการเลือกบรรจุภัณฑ์
-ประเภทและคุณสมบัติของบรรจุภณ
ั ฑ์วัสดุ
ธรรมชาติ

80

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2561

: 20
วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. สนทนาซักถามนักเรียน
3. อธิบาย
4. อภิปราย
5. แบบระดมสมอง
6. กระบวนการกลุ่มฝึก
ปฏิบัติ
7. ศึกษาค้นคว้า
8.กรณีตัวอย่าง
9.การแก้ปัญหา

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
1) การทดสอบ
ด้านทักษะ
วิธีการ
1) ผลงาน
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
1) การสังเกต
2) การสอบถาม

เครือ่ งมือวัด
1) แบบทดสอบ
เครือ่ งมือวัด
2)แบบประเมินผลงาน
เครือ่ งมือวัด
1) แบบประเมินการสังเกต
2)แบบประเมินการสอบถาม

สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัดข้อที่ 1-3
(60 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วัดข้อที่ 4-6
(20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วัดข้อที่ 7-12
(20 คะแนน)

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
หนังสือเรียน
-การงานอาชีพ
www.aksorn.com/LC/Car/
M1/01-18
- www. Yahoo.com
- www. google.com
-www. sanook.com

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
ง23104
รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
ครูผู้สอน
ม.ประยุทธ น้อยแก้ว มิสปราณิสา อ่าทอง
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ

วิธีการสอน

1. อธิบายหลักการทาโครงงานที่มี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนอ
งานในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
โปรแกรมภาษาขั้นสูง
1.1.โครงสร้างโปรแกรมภาษา C++
1.2 for loop
1.3 while loop
1.4 do… while loop
1.5.ความแตกต่างและความแตกต่างใน
การใช้งานแต่ละคาสั่ง
1.6.การเขียนคาสั่งใช้งานตามความ
เหมาะสม

- แบบบรรยายตาม PowerPoint
- แบบสาธิตวิธีปฏิบัติตามใบความรู้
- แบบแจกใบงานถามตอบ
- แบบการใช้คาถาม-แก้ปัญหา
(สุ่มรายบุคคล)
- แบบการอภิปรายกลุ่ม
- แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม
- แบบเน้นกระบวนการ
(ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง)

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ตรวจแบบฝึกหัด 1) แบบฝึกหัด
2) แบบทดสอบ
2) แบบทดสอบวัดความรู้
ด้านทักษะ
เครื่องมือวัด
1) การปฏิบัติงาน
2) ใบความรู้-ผลงาน
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ สังเกต-ติดตาม
เครื่องมือวัด แบบประเมินพฤติกรรม
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัดที่ 1-3
เก็บคะแนนจากใบงาน-ชิ้นงาน (20 คะแนน)
- ประเมินผลจากการส่งงาน (20 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียน (20 คะแนน)
ด้วยตัวชี้วัดที่ 2-4
(สอบอัตนัย) (5 คะแนน) (สอบปรนัย) (15 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะ (20 คะแนน)
1. มีวินัย
5 คะแนน
2. ใฝ่เรียนรู้
5 คะแนน
3. ซื่อสัตย์สุจริต 5 คะแนน
4. มุ่งมั่นในการทางาน 5 คะแนน
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วัดที่ 1-4
(สอบปฏิบัต)ิ
(10 คะแนน)
(เก็บผลงาน)
(10 คะแนน)

หนังสืออ้างอิง /
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
- หนังสือสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์คู่มือ
เขียนโปรแกรมด้วย ภาษา C
ฉบับสมบูรณ์ (ปรับปรุงใหม่)
ผู้เขียน อรพิน ประวัติบริสุทธิ์

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
อ23102
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6
ครูผู้สอน
มิสหทัยรัตน์ สิริวราวุธ, มิสรัศลิน เตียนศรี,มิสศิริพร ศุระศรางค์ ,
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชี้วัด
1. ปฏิบัติตามคาสั่ง คาแนะนา คาชี้แจงและอธิบาย
ง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าวประกาศ และบทร้อย
กรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
3. เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียง รูปแบบต่างๆที่อ่าน
4. เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสาคัญบอกรายละเอียด
สนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างอย่าง
ง่ายๆ ประกอบ
5. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ
ใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวันอย่าง
เหมาะสม
6. ใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา คาชี้แจงตามสถานการณ์.
7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ และให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม
9. พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม และประสบการณ์ พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม
10. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

ภาคเรียนที่ 2
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สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

Summaive
Listenig
Daily English conversation
- Exchanging information
-Deciding what to do
Speaking
Daily English conversation
Reading
- Reading comprehension
- Main idea and supporting detail
Writing
-Parts of Speech (error recognition)
- Active & passive (error
recognition)
- Direct and indirect speech
- Building vocabulary
- Synonyms and antonyms

ใช้การสอนที่เน้น
ผู้เรียน
เป็นสาคัญดังนี้
Teaching Model
Cippa Model
CIRC
KWL-Plus
5 E learning cycle
Calla
PPP
SIOP
Teaching Method
Direct method
Structural Approach
Real-life scenarios
Cooperative learning

ด้านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ศึกษาค้นคว้า 1) แบบสังเกต
พฤติกรรม
2) รวบรวม/สังเกต 2) แบบประเมิน
3) ทดสอบ
3) แบบทดสอบ
ด้านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) อ่านออกเสียง 1) แบบบนทึกการอ่าน
2) ฟังบทสนทนา 2) แบบบันทึกการฟัง
3) ทาแบบฝึกหัดคาศัพท์ 3) แบบประเมิน
และโครงสร้างประโยค
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การสังเกต 1) แบบประเมินพฤติกรรม

หนังสืออ้างอิง /
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
- เอกสารประกอบการเรียน
- Bangkok Post
- Grammar for English
Language Teachers
- Cambridge International
Dictionary
- CD
- Website
http:www.usingenglish.co
m/ quizzes/
http://a4es/.org/a/g.htm
http//www.manythings.org
/fg/ 1/998.htm/
www.ceted.org
www.britishcouncil.com
www.dekgeng.com
http://www.ucalgary.ca/U
ofC/
eduweb/grammar/course/
sentence.htm
- วีดีทัศน์
-National geographic
-I-tool

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
อ23102
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6
ครูผู้สอน
มิสหทัยรัตน์ สิริวราวุธ, มิสรัศลิน เตียนศรี,มิสศิริพร ศุระศรางค์ ,
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชี้วัด
11. พูดและเขียนสรุปความสาคัญ /แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง(topic)
ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม
12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม หรือ เรื่องต่างๆ
ใกล้ตัวพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ
13. ใช้ภาษา น้าเสียง และกริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคล และ โอกาส
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
14. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสาคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณี
ของเจ้าของภาษา
15. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความสนใจ
16. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการลาดับความตามโครงสร้างประโยค
17. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน และความแตกต่าง
ระหว่าง ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย
18. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่ม สาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนาเสนอด้วยการพูด/เขียน
19. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง /จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
สถานศึกษาและชุมชน
20. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุป
ความรู้/ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการการศึกษาและ
ประกอบ อาชีพ
21. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษา
ต่างประเทศ

สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ
Final
Listening
- Listen for heading
- Event
reorder
speaking
- Oneself experience
Reading
- Reading comprehension
- Main idea and supporting
detail
- I am your long lost son
- Is there such a thing as a
true friend?
- Big cat dairy
- Global warming and Ozone
depletion
Writing
-Relative clause
-Non-finite

ภาคเรียนที่ 2

วิธีการสอน
Teaching Technique
KWL-Plus
Demonstration
STAD
Pair work
CIRC
Dramatization
Peer Teaching
Group work
Brainstorming
Group discussion
Mind Maps

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1,2,3,4,5,9,11,15, 16,17,18,21
(50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1,3,5,13,15,16,17,18
(20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วัด
ซื่อสัตย์สุจริต, มีวินัย, ใฝ่เรียนรู,้ มุ่งมั่นใน
การทางาน สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ ข้อ 9
(10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 2,4,6,7,8,9,10,11,12,14,19,20, 21
(20 คะแนน)

หนังสืออ้างอิง /
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา
จ20206
รายวิชา ภาษาจีน 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้สอน
มิสสุจิตราภรณ์ มะนุภา , มิสเพลินพิศ พรหมรังสี, Miss Xiao Yuan
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + คะแนนสอบระหว่างภาค) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ

ผลการเรียนรู้
1. ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา และคาชี้แจง
ง่ายๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน ที่ฟังและอ่าน
2. อ่านออกเสียงข้อความ โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ
ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
3. อธิบาย และตอบคาถามเกี่ยวกับบทสนทนา เรื่องสั้น
เรื่องเล่า และนิทาน
4. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรือ่ งราวต่างๆใกล้ตัวใน
ชีวิตประจาวัน โดยใช้ภาษาง่ายๆและเหมาะสม
5. เขียนและพูดโดยใช้ภาษาง่ายๆเพือ่ แสดงความต้องการ ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
6. พูดและเขียนบรรยายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล
เรื่องราวสั้นๆ กิจวัตรประจาวัน ด้วยข้อความง่ายๆ และ
ประโยคสั้นๆ
7.ใช้ภาษา น้าเสียงในการพูด และกริยาท่าทางในการ
สื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล และโอกาสตาม
มารยาทสังคม วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
8.บรรยาย เกี่ยวกับเทศกาล
วันสาคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณี ของเจ้าของ
ภาษา
9.บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ การลาดับคา ตามโครงสร้าง
ประโยค ของ ภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย

期中考试
1. 日常口语对话
*我今年学12门课
（生词，读课文）
*我们的课程表
（生词，读课文）
2. 中国文化
*科目和课程表
*时间
3.语言结构
*量词 （门课，个小时，
次，家，节课，口）
*因为。。。所以
*对。。感兴趣 / 严格
*为什么

วิธีการสอน
SIOP
Direct Method
CIPPA Model
Structural Approach
Explicit Teaching
5E

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ...
2) แบบฝึกหัด..
เครื่องมือวัด
1) แบบทดสอบ
ด้านทักษะ
วิธีการ
1) อ่านออกเสียง
2) แยกเสียงอ่าน
3) .เขียนอักษร
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ
1) สังเกต

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
หนังสือสัมผัสภาษาจีน

เครื่องมือวัด
1) แบบทดสอบ
2) แบบฝึกหัด
2) แบบฝึกหัด
เครื่องมือวัด
1) แบบสังเกต
2) แบบทดสอบ
3) สมุดคัด

（体验汉语）
www.goethe-verleg.com/
book2/_VOCAB/TH/
THZH/01.HTM

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
จ20206
รายวิชา ภาษาจีน 6
ครูผู้สอน
มิสสุจิตราภรณ์ มะนุภา , Miss Xiao Yuan
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + คะแนนสอบระหว่างภาค) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
สาระการเรียนรู้/
เนื้อหาสาระ

ผลการเรียนรู้
10.เปรียบเทียบความเหมือนและ ความแตกต่างระหว่าง
เทศกาลงานฉลอง วันสาคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษากับของไทย
11.ค้นคว้า และถ่ายทอดเนื้อหาสาระภาษาต่างประเทศ ที
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ โดยการเขียน / การวาดภาพ /
หรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
12.ใช้ภาษาสื่อสารอย่างง่ายๆ ในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จาลอง ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
13.ค้นคว้าข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

期末考试
1. 日常口语对话
*他在做什么工作？
（生词，读课文）
*她在一家日本公司工作。
（生词，读课文）
2.中国文化
*职业
3.语言结构
*太。。了
*但是，可是
*觉得
*当
4. 小说，阅读
*我今天上11门课
*将来你想当什么？

วิธีการสอน

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2561

วิธีการวัดและประเมินผล
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1, 2, 3, 4,6 ,8, 11, 12
(50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 2, 3, 7,9 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 1, 5, 6,10 (10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชี้วัด
ข้อที่ 4, 5, 6 ,13 (20 คะแนน)

หนังสืออ้างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

