โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ท๓๐๑๐๔ รายวิชา ภาษาไทยพืน้ ฐาน ๔
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒
ปี การศึกษา ๒๕๖๑
ครูผ้ สู อน มิสสุขจิตต์ สุวรรณศร , ม.เดชา สันต์ เสริมสุข , ม.เสกสรรค์ นิลสุวรรณโฆษิต
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน ๘๐ : ๒๐
ตัวชีว้ ัด
สาระการเรียนรู้ /
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
๑. อ่านออกเสียงร้ อยแก้ ว และบทร้ อยกรองได้ อย่างถูกต้ อง ไพเราะและเหมาะสมกับเรื่ องที่ ๑. วัฒนธรรมกับภาษา :มหาเวสสันดรชาดก
อ่าน
- มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี
๒. ตีความ แปลความ ขยายความเรื่ องที่อ่าน
๒. มัทนะพาธา : วรรณกรรมร่วมสมัย ฟ.ฮี
๓. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่ องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อนําความรู้ ความคิดไปใช้ ตดั สินใจ แลร์
แก้ ปัญหาในการดําเนินชีวิต
- บทละครพูดคําฉันท์ เรื่อง มัทนะพาธา
๔. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้ แย้ งกับเรื่ องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมี
- การแต่งฉันท์ชนิดต่างๆ
เหตุผล
- กระบวนการพัฒนาการสื่อสาร
๕. ตอบคําถามจากการอ่านประเภทต่างๆ ภายในเวลาทีก่ ําหนด
(ความคิดกับภาษา)
๖. สังเคราะห์ความรู้ จากการอ่าน สื่อสิง่ พิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรี ยนรู้ ตา่ งๆ มา
- การใช้ ภาษาเพื่อสร้ างมนุษยสัมพันธ์
พัฒนาตน พัฒนาการเรี ยน และพัฒนาความรู้ ทางอาชีพ
และเหมาะสมกับบุคคล
๗. มีมารยาทในการอ่าน
(มารยาทและคุณธรรมในการสื่อสาร)
๘. เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื ้อหาหลากหลาย

- วรรณกรรมร่วมสมัยและวรรณกรรม
ฟ. ฮีแ ลร์
สอบประมวลความรู้ ระหว่ างภาค
๑๑. พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะโต้ แย้ ง และเสนอแนวคิดใหม่ด้ วยภาษาถูกต้ อง
๓. คัมภีร์ฉันทศาสตร์ ปราชญ์ แห่งอลังการทาง
เหมาะสม
ภาษา
๑๒. มีมารยาทในการฟั ง การดู และการพูด
- คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ สงเคราะห์
๑๓. ใช้ ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทังคํ
้ าราชาศัพท์อย่างเหมาะสม
- การถามและการตอบ
๑๔. วิเคราะห์และประเมินการใช้ ภาษาจากสื่อสิง่ พิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- การฟั งและการอ่านให้ เกิดวิจารณญาณ
๑๕. สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริ ง
- การพูดต่อประชุมชน
๑๖. รวบรวมวรรณกรรมพื ้นบ้ านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา
๑๗. ท่องจําและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กําหนดและบทร้ อยกรองที่มีคณ
ุ ค่าตามความ - วิธีสื่อสารในการประชุม
- หนังสืออ่านนอกเวลา เรื่ อง
สนใจและนําไปใช้ อ้างอิง
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เล่ม ๓
สอบปลายภาคเรี ยนที่ ๒
๙. วิเคราะห์แนวคิด การใช้ ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่ องที่ฟัง และดูอย่างมีเหตุผล
๑๐. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่ องที่ฟังและดู

๑. กระบวนการสร้ าง
ความคิดวิจารณญาณ
๒. กระบวนการกลุม่
๓. กระบวนการสร้ าง
เจตคติ
๔.กระบวนการสอน
แบบสืบสอบ (๕ E )
๕.กระบวนการเทคนิค
คูต่ รวจสอบ
๖.กระบวนการแบบ
บทบาทสมมติ
๗.กระบวนการการ
สร้ างความตระหนัก

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
๑) ทดสอบความรู้ ๑) แบบทดสอบ
๒) แบบฝึ กหัด
๒) แบประเมิน
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
๑) ปฏิบตั ิ
๑) แบบประเมิน
๒) วิเคราะห์
๒) แบบทดสอบ
๓)กระบวนการกลุม่ ๓)แบบประเมิน
๔)ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
๑) การสังเกต ๑) แบบประเมิน
๒) การส่งงาน
สัดส่วนคะแนน (๑๐๐ คะแนน )
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ ๑๑๗ (๕๐ คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
๒,๔,๙,๑๔( ๒๐ คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ ๑-๑๗
(๑๐ คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
๒,๔,๑๓ ( ๒๐ คะแนน

หนังสืออ้ างอิง/Websiteที่
ศึกษาเพิ่มเติม
๑. หนังสือเรี ยนหลักภาษาและ
การใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสารของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๒. หนังสือเรี ยนสาระการเรี ยนรู้
พื ้นฐาน วรรณคดี
วิจกั ษ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ
๓. http://www.geocities.com/
ndependentwars/
๔. http://www.geocities.com/
thailiterature
๕.
http://www.sunthornphu.org
๖. http://www.poobpap.com
๗. หนังสืออ่านนอกเวลาเรื่ อง
ธรรมะชาล้ นถ้ วย

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ท๓๐๒๐๔
รายวิชา การเขียน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๕ และ EP๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
ครูผ้ สู อน ม.บันลือ จินดาศรี
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน ๘๐ : ๒๐
สาระการเรียนรู้/
หนังสืออ้ างอิง/
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
๑. อธิบายความหมาย ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ประเภท และเนื ้อหา ของการเขียนเรี ยงความ และการเขียน
สารคดีได้
๒. ตอบคําถาม วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินการเรี ยงความ
และ การเขียนสารคดี ได้ อย่างมีเหตุผล โดยใช้ หลักการ
ประเมินการเขียนอย่างถูกต้ อง
๓. วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินการเรี ยงความ และการ เขียน
สารคดีถกู ต้ อง และนํามาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันได้
๔. แสดงทัศนะเกี่ยวกับการเขียนเรี ยงความ และการเขียนสาร
คดีเชิงสร้ างสรรค์โดยใช้ ภาษาได้ ถกู ต้ อง นําเสนอเรื่องราวโดย
ใช้ ศิลปะทางภาษาได้ อย่างน่าสนใจ

สอบประมวลความรู้
( ๒๐ คะแนน)
การวิจารณ์ และประเมินค่ า
การเขียนเรี ยงความ
- วิจารณ์การเขียนเรี ยงความ
- ประเมินค่าการเขียนเรี ยงความ
สอบปลายภาคเรี ยน
( ๒๐ คะแนน )
การวิจารณ์ และประเมินค่ า
การเขียนสารคดี
- วิจารณ์การเขียนสารคดี
- ประเมินค่าการเขียนสารคดี
สอบเก็บคะแนนระหว่ างภาค
( ๕๐ คะแนน )
๑. การเขียนเรี ยงความ
- ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับ
การเขียนเรี ยงความ
- วิเคราะห์คณ
ุ ค่าการเขียน
เรี ยงความ
- การเขียนเรี ยงความเชิง
สร้ างสรรค์
๒. การเขียนสารคดี
- ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับสารคดี
- วิเคราะห์คณ
ุ ค่าสารคดี
- การเขียนสารคดีเชิงสร้ างสรรค์

๑. กระบวนการสร้ างทักษะ
การปฏิบตั ิ
๒. กระบวนการกลุม่
๓. กระบวนการสร้ างความตระหนัก
๔. กระบวนการสร้ างเจตคติ

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

- Power Pointประกอบการ
เรี ยนรู้
- แบบฝึ กทักษะ
- หนังสือแบบเรี ยนภาษาไทย
จากใจครู ลลิ ลี่
- www.google.com.
- www.sanook.com.
- www.aksorn.com.

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา .....ค30104........รายวิชา....คณิตศาสตร์ พนื ้ ฐาน 4....... ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...5.... ภาคเรียนที่ .....2.........ปี การศึกษา …2561……….
ครูผ้ สู อน........................... มิสวนิสา, มิสชุธารินี, มิสวันวิสาข์, ม.นพนรินทร์ , มิสณิชาภัทร, มิสสุธัญญา ...............................................
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน .....80......... : .....20.........
สาระการเรียนรู้/
หนังสืออ้ างอิง/
ตัวชีว้ ัด
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. เข้ าใจวิธีการสารวจความคิดเห็นอย่างง่าย
2. เลือกใช้ คา่ กลางที่เหมาะสมกับข้ อมูลที่กําหนดให้
และวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
3. หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน และเปอร์ เซ็นไทล์ของข้ อมูล
4. นําผลที่ได้ จากการสํารวจความคิดเห็นไปใช้
คาดการณ์ในสถานการณ์ที่กําหนดให้
5. ใช้ ข้อมูลข่าวสารและค่าสถิติชว่ ยในการตัดสินใจ

สอบประมวลความรู้
1. สถิติเ บื ้องต้ น
- ความหมายของวิชาสถิติ
- ข้ อมูลและประเภทของข้ อมูล
- คําที่ต้องให้ นิยาม
- ตัวแปร ค่าทีเ่ ป็ นไปได้ และค่า
จากการสังเกต
- การเก็บรวบรวมข้ อมูล
- การนําเสนอข้ อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น
- สัญลักษณ์ที่ใช้ แทนการบวก
- การหาค่ากลางของข้ อมูล
สอบปลายภาค
1. สถิติเ บื ้องต้ น (ต่อ)
- การวัดตําแหน่งของข้ อมูล
- การวัดการกระจายของข้ อมูล

วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. แบบร่วมมือ
3. แก้ ปัญหา
เทคนิคการสอน
1. KWDL
2. KWLH
3. PBL
4. การใช้ คําถาม
ฯลฯ

ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ

เครื่ องมือวัด
1) แบบทดสอบ

ด้ านทักษะ
วิธีการ
1) ส่งงาน

เครื่ องมือวัด
1) แบบประเมินชิ ้นงาน

ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) สังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-5
( 50 คะแนน )
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
1-3 ( 20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ( 10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
3-5 ( 20 คะแนน )

1. หนังสือแบบเรี ยนของ สสวท.
2. เอกสารประกอบการเรี ยน
3. Website
www.kanid.com
www.clipvidva.com
www.rathcenter.com
www.courseware.sc.chula.ac.th
หมายเหตุ
ตัวชีว้ ดั คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซือ่ สัตย์สจุ ริ ต
2. มีวินยั
3. ใฝ่ เรี ยนรู้
4. มุง่ มัน่ ในการทํางาน
5. มีจิตสาธารณะ

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา.....ค30204........รายวิชา....คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 4........ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่...5..... ภาคเรียนที่.....2.........ปี การศึกษา…2561……….
ครูผ้ สู อน................... มิสชุธารินี, มิสวันวิสาข์ , ม.นพนรินทร์ , มิสณิชาภัทร, มิสสุธัญญา .......................
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน .....80......... : .....20.........
สาระการเรียนรู้/
หนังสืออ้ างอิง/
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
สอบประมวลความรู้
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนเชิงซ้ อน
1. จํานวนเชิงซ้ อน
2. นําสมบัติตา่ ง ๆ เกี่ยวกับจํานวนเชิงซ้ อน การดําเนิน
2. ความน่าจะเป็ น
การไปใช้ แก้ ปัญหาได้
- กฎเกณฑ์เบื ้องต้ นเกี่ยวกับ
3. หารากที่ n ของจํานวนจริงเชิงซ้ อน เมื่อ n เป็ นจํานวน
การนับ
เต็มบวกได้
- การเรี ยงสับเปลี่ยน
4. แก้ สมการพหุนามตัวแปรเดียวที่มีสมั ประสิทธิ์เป็ น
จํานวนเต็มและมีดีกรี ไม่เกินสาม
5. แก้ โจทย์ปัญหาโดยใช้ กฎเกณฑ์เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการ สอบปลายภาค
2. ความน่าจะเป็ น (ต่อ)
นับ วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจดั หมู่
- การจัดหมู่
6. นําความรู้เรื่องทฤษฎีบททวินามไปใช้ ได้
- ทฤษฎีบททวินาม
7. หาความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์ที่กําหนดให้ ได้
- ความน่าจะเป็ น
8. เขียนกราฟเมื่อกําหนดจุด (vertex) และเส้ น (edge)
ให้ และระบุได้ วา่ กราฟที่กําหนดให้ เป็ นกราฟออยเลอร์ 3. กราฟเบื ้องต้ น
หรือไม่
9. นําความรู้เรื่องกราฟไปใช้ แก้ ปัญหาบางประการได้

วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. แบบร่วมมือ
3. แก้ ปัญหา
เทคนิคการสอน
1. KWDL
2. KWLH
3. PBL
4. การใช้ คําถาม
ฯลฯ

ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ

เครื่ องมือวัด
1) แบบทดสอบ

ด้ านทักษะ
วิธีการ
1) ส่งงาน

เครื่ องมือวัด
1) แบบประเมินชิ ้นงาน

ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) สังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-9 ( 50 คะแนน )
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 1-5 ( 20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ( 10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 5-9 ( 20 คะแนน )

1. หนังสือแบบเรี ยนของ สสวท.
2. เอกสารประกอบการเรี ยน
3. Website
www.kanid.com
www.clipvidva.com
www.school.net.th
www.math.com
www.msthcenter.net
www.pratabong.com
www.thaigo.org
หมายเหตุ
ตัวชีว้ ดั คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซือ่ สัตย์สจุ ริ ต
2. มีวินยั
3. ใฝ่ เรี ยนรู้
4. มุง่ มัน่ ในการทํางาน
5. มีจิตสาธารณะ

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา.....ค30210........รายวิชา....คณิตศาสตร์ ขนั ้ สูง 4........ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่...5.....ภาคเรียนที่.....2........ปี การศึกษา…2561……….
ครูผ้ สู อน..................มิสวนิสา นิรมาณ.....................
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน .....80......... : .....20.........
สาระการเรียนรู้/
หนังสืออ้ างอิง/
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
สอบประมวลความรู้
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนเชิงซ้ อน
1. จํานวนเชิงซ้ อน
2. นําสมบัติตา่ ง ๆ เกี่ยวกับจํานวนเชิงซ้ อน การดําเนิน
2. ความน่าจะเป็ น
การไปใช้ แก้ ปัญหาได้
- กฎเกณฑ์เบื ้องต้ นเกี่ยวกับ
3. หารากที่ n ของจํานวนจริงเชิงซ้ อน เมื่อ n เป็ นจํานวน
การนับ
เต็มบวกได้
- การเรี ยงสับเปลี่ยน
4. แก้ สมการพหุนามตัวแปรเดียวที่มีสมั ประสิทธิ์เป็ น
จํานวนเต็มและมีดีกรี ไม่เกินสาม
5. แก้ โจทย์ปัญหาโดยใช้ กฎเกณฑ์เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการ สอบปลายภาค
2. ความน่าจะเป็ น (ต่อ)
นับ วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจดั หมู่
- การจัดหมู่
6. นําความรู้เรื่องทฤษฎีบททวินามไปใช้ ได้
- ทฤษฎีบททวินาม
7. หาความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์ที่กําหนดให้ ได้
- ความน่าจะเป็ น
8. เขียนกราฟเมื่อกําหนดจุด (vertex) และเส้ น (edge)
ให้ และระบุได้ วา่ กราฟที่กําหนดให้ เป็ นกราฟออยเลอร์ 3. กราฟเบื ้องต้ น
หรือไม่
9. นําความรู้เรื่องกราฟไปใช้ แก้ ปัญหาบางประการได้

วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. แบบร่วมมือ
3. แก้ ปัญหา
เทคนิคการสอน
1. KWDL
2. KWLH
3. PBL
4. การใช้ คําถาม
ฯลฯ

ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ

เครื่ องมือวัด
1) แบบทดสอบ

ด้ านทักษะ
วิธีการ
1) ส่งงาน

เครื่ องมือวัด
1) แบบประเมินชิ ้นงาน

ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) สังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-9 ( 50 คะแนน )
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 1-5 ( 20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ( 10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 5-9 ( 20 คะแนน )

1. หนังสือแบบเรี ยนของ สสวท.
2. เอกสารประกอบการเรี ยน
3. Website
www.kanid.com
www.clipvidva.com
www.school.net.th
www.math.com
www.msthcenter.net
www.pratabong.com
www.thaigo.org
หมายเหตุ
ตัวชีว้ ดั คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซือ่ สัตย์สจุ ริ ต
2. มีวินยั
3. ใฝ่ เรี ยนรู้
4. มุง่ มัน่ ในการทํางาน
5. มีจิตสาธารณะ

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ........ว30104........
รายวิชา ......โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศพืน้ ฐาน........ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...5..... ภาคเรียนที่ .....1......... ปี การศึกษา ….2561…
ครูผ้ สู อน ................................ มิสจุฑาวรรณ ตรีชัย ...........................................................
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน .....80....... : .....20.........
ผลการเรียนรู้
1. อธิบายการแบ่งชันและสมบั
้
ตขิ องโครงสร้ างโลกได้
2. อธิบายลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแผ่นธรณีภาคไทย
3. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีและผลของ
การเคลื่อนที่ของธรณีภาคได้
4. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว สึนามิ และแนวทางการ
เฝ้าระวังและการปฏิบตั ติ น ให้ ปลอดภัย
5. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิดขนาดและความรุ นแรง และผลจากแผ่นดินไหว
รวมทังสื
้ บค้ นข้ อมูลพื ้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนําเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการ
ปฏิบตั ติ นให้ ปลอดภัย
6. อธิบายการเกิดของชันหิ
้ น ลักษณะของชันหิ
้ นและการจัดลําดับของชันหิ
้ นได้
7. อธิบายกระบวนการเกิดซากดึกดําบรรพ์
8. อธิบายและคํานวณอายุของซากดึกดําบรรพ์ได้
9. อธิบายการกําเนิดของเอกภพและหลักฐานสนับสนุนทฤษฎีการกําเนิดเอกภพ
10. อธิบายโครงสร้ างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้ างเผือก และระบุตําแหน่งของ
ระบบสุริยะพร้ อมอธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางช้ างเผือกของคนบนโลก
11. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ
ขนาด จากดาวฤกษ์ ก่อนเกิดจนเป็ นดาวฤกษ์อธิบายกระบวนการเกิดของระบบสุริยะ
การแบ่งเขตบริ วารของดวงอาทิตย์
12. ระบุปัจจัยที่สง่ ผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์อธิบายความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศได้
13. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะและการแบ่งเขตบริ วารของดวงอาทิตย์และ
ลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื ้อต่อการดํารงชีวิต
14. อธิบาย โครงสร้ างของดวงอาทิตย์การเกิดลมสุริยะ พายุสรุ ิ ยะ และสืบค้ นข้ อมูล
วิเคราะห์ นําเสนอ ปรากฏการณ์หรื อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับผลของลมสุริยะและพายุ
สุริยะที่มีตอ่ โลกรวมทังประเทศไทย
้
15. สืบค้ นข้ อมูลอธิบายการสํารวจอวกาศ โดยใช้ กล้ องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่น
ต่างๆดาวเทียม

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
สอบลางภาคเรี ยนที่ 2/2561
1. โลกและการเปลี่ยนแปลง
1.1 โครงสร้ างของโลก
1.2 การเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค
1.3 ผลของการเคลือ่ นทีข่ องแผ่นธรณี
ภาค
1.4 ปรากฏการณ์ทางธรณี
2. การศึกษาเกี่ยวกับโลก
2.1 การจําแนกชันหิ
้ น
2.2 ซากดึกดําบรรพ์
2.3 การศึกษาอายุของโลก และความ
เป็ นมาของโลก
สอบปลายภาคเรี ยนที่ 2/2561
3. เอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ
3.1 เอกภพ
3.2 กาแล็กซี่
3.3 ระบบสุริยะ
4. ดาวฤกษ์
4.1 การเกิดดาวฤกษ์
4.2 วิวฒ
ั นาการดาวฤกษ์
4.3 ความสว่างของดาวฤกษ์
4.4 สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์
4.5 จุดจบของดาวฤกษ์
5. เทคโนโลยีอวกาศ
5.1 ดาวเทียม
5.2 กล้ องโทรทรรศน์อวกาศ
5.3 สถานีอวกาศ

วิธีการสอน
วิธีการสอน
บรรยาย
เทคนิคการสอน
เทคนิคเพื่อนช่วย
เพื่อน

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
ด้ านความรู้
1. หนังสือเรี ยน เรื่ อง โลก ดารา
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
ศาสตร์ และอวกาศพื ้นฐาน
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
ของสสวท.
2. หนังสือเรี ยน เรื่ อง
ด้ านทักษะ
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงของ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ขอ
1) ส่งงาน
1) แบบประเมินชิ ้นงาน
งอจท.
3. www.gotoknow.org
ด้ านคุณลักษณะ
4. www.lesa.biz
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
5. www.greenpeace.org
1) สังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกต
6. www.wordpress.com
พฤติกรรม
7. http://www.geothai.net
วิธีการวัดและประเมินผล

สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 1-15
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 1-8
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัด
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 9-15

หมายเหตุ
ตัวชีว้ ัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
1. ซือ่ สัตย์สจุ ริ ต
2. มีวินยั
3. ใฝ่ เรี ยนรู้
4. มุง่ มัน่ ในการทํางาน
5. มีจิตสาธารณะ

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30223 รายวิชา เคมี 3 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5/2-5 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
ครูผ้ สู อน เพิ่มศักดิ์ กาญจนบุตร
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน.......... 80 : 20
สาระการเรียนรู้/
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
สอบประมวลความรู้ ระหว่ างภาค
สอบประมวลความรู้ระหว่ าง
1.สืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ อภิปรายและอธิบายสมบัตติ า่ งๆ ของสารประกอบ
ภาค
ไฮโดรคาร์ บอนแต่ละประเภทและเรี ยกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนแต่ละ
หน่ วยการเรี ยนรู้ท่ ี 1
ประเภท
เรื่อง เคมีอนิ ทรี ย์
2.สืบค้ นข้ อมูล อภิปรายและนําเสนอความรู้ กบั คุณสมบัตขิ องหมูฟ่ ั งก์ชนั หรื อหมู่ -พันธะคาร์ บอน
อะตอมที่แสดงสมบัตเิ ฉพาะของสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนแต่ละประเภท
-หมูฟ่ ั งก์ชนั
3.ตรวจสอบข้ อมูลและเขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาทีเ่ กิดขึ ้นได้ ของ
-สารประกอบไฮโดรคาร์ บอน
สารประกอบไฮโดรคาร์ บอนแต่ละประเภท
สอบประมวลความรู้ ปลายภาค
สอบประมวลความรู้ปลายภาค
2.สืบค้ นข้ อมูล อภิปรายและนําเสนอความรู้ กบั คุณสมบัตขิ องหมูฟ่ ั งก์ชนั หรื อหมู่
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 2
อะตอมที่แสดงสมบัตเิ ฉพาะของสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนแต่ละประเภท
เรื่อง เชือ้ เพลิงซากดึกดําบรรพ์
3.ตรวจสอบข้ อมูลและเขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาทีเ่ กิดขึ ้นได้ ของ
และผลิตภัณฑ์
สารประกอบไฮโดรคาร์ บอนแต่ละประเภท
-ถ่านหินและหินนํ ้ามัน
4.สืบค้ นข้ อมูลอภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการของผลิตภัณฑ์จากการแยก
-ปิ โตรเลียม
ก๊ าซ ธรรมชาติ การกลัน่ ลําดับส่วนนํ ้ามันดิบ
5.เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการของผลิตภัณฑ์จากการแย -พอลิเมอร์
-ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิต
ธรรมชาติ การกลัน่ ลําดับส่วนนํ ้ามันดิบ
6.สืบค้ นข้ อมูลและนําเสนอประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตา่ งๆที่ได้ จากการกลัน่ ลําดับ และการใช้ ผลิตภัณฑ์จากเชื ้อเพลิง
ซากดึกดําบรรพ์
ส่วนนํ ้ามันดิบ รวมถึงอันตรายหรื อมลภาวะที่อาจเกิดขึ ้นจากสารผลิตภัณฑ์ทงั ้
หน่ วยการเรี ยนรู้ท่ ี 3
ก่อนหรื อหลังการนําไปใช้ ประโยชน์
เรื่อง สารชีวโมเลกุล
7.สังเกต สํารวจ ตรวจสอบ สืบค้ นข้ อมูล อภิปราย อธิบายปฏิกิริยาการเกิด
โครงสร้ างของพอลิเมอร์ และสมบัตขิ องพอลิเมอร์ การนําพอลิเมอร์ ไปใช้ อย่าง
- คาร์ โบไฮเดรต
เหมาะสม
-โปรตีน
8.สืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายประเภทของพลาสติก เส้ นใย ยาง -ไลปิ ด
และสามารถนําไปใช้ ได้ อย่างเหมาะสม
-สบูแ่ ละผงซักฟอก
9.สืบค้ นข้ อมูล ตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายองค์ประกอบ สมบัติ ประโยชน์
-กรดนิวคลีอิก
และปฏิกิริยาของคาร์ โบไฮเดรต ไขมัน กรดไขมัน โปรตีน กรดอะมิโนและกรดนิว
คลีอคิ

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

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

เครื่ องมือวัด
1. แบบทดสอบ

เครื่ องมือวัด
2. แบประเมินผลงาน
2. แบบประเมินใบงาน

ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1.การสังเกต
1.แบบประเมินการสังเกต
2.การสอบถาม 2.แบบประเมินการสอบถาม
อัตราส่ วนคะแนน
(100 คะแนน)
-ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรี ยนรู้ที่ 1-9
(40 คะแนน)
-ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ที่ 1-5
(10 คะแนน)
-ประเมินผลความรู้ระหว่างภาคด้ วยผลการเรี ยนรู้
ที่ 1-3 (20 คะแนน)
-ประเมินผลความรู้ปลายภาคด้ วยผลการเรี ยนรู้ที่
2-9 (30 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. คูม่ อื เตรี ยมสอบ A – net.. สุทศั น์
ไตรสถิตวร,สมศักดิ์ วรมงคลชัย,บริ ษัท
ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง,2549.
2. เคมีแผนใหม่.สุธน เสถียรยานนท์
,สํานักพิมพ์ SCIENCE CENTER,
2547.
3. หลักเคมีพื ้นฐาน. ไสว ฟั กขาว,
สํานักพิมพ์ภมู ิบณ
ั ฑิต, 2548.
4. วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน(เคมี),
กระทรวงศึกษาธิการ.
5. เคมี ม.5 เล่ม 1. สําราญ พฤกษ์
สุนทร.ห้ างหุ้นส่วนจํากัด เรืองแสงการ
พิมพ์,2544.
website
1.http://www.quantenwelt..html
2.http://www.westga.edu/~chem/c
ou.htm
3.http://www.chemsoc.org/Exempl
arChem.html
4.www.chemguide.co.uk/atoms/pr
operties/
atomorbs.html
5.203.172.188.45/Science/kem1/01at
of%20atom.doc

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30228 รายวิชา เคมีประยุกต์ 3 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5/2-5 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
ครูผ้ สู อน เพิ่มศักดิ์ กาญจนบุตร
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน.......... 80 : 20
สาระการเรียนรู้/
หนังสืออ้ างอิง/
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
สอบประมวลความรู้ ระหว่ างภาค
1.สืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ อภิปรายและอธิบายสมบัตติ า่ งๆ ของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์ บอนแต่ละประเภทและเรี ยกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนแต่ละประเภท
2.สืบค้ นข้ อมูล อภิปรายและนําเสนอความรู้ กบั คุณสมบัตขิ องหมูฟ่ ั งก์ชนั หรื อหมู่
อะตอมที่แสดงสมบัตเิ ฉพาะของสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนแต่ละประเภท
3.ตรวจสอบข้ อมูลและเขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาทีเ่ กิดขึ ้นได้ ของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์ บอนแต่ละประเภท
สอบประมวลความรู้ ปลายภาค
2.สืบค้ นข้ อมูล อภิปรายและนําเสนอความรู้ กบั คุณสมบัตขิ องหมูฟ่ ั งก์ชนั หรื อหมู่
อะตอมที่แสดงสมบัตเิ ฉพาะของสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนแต่ละประเภท
3.ตรวจสอบข้ อมูลและเขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาทีเ่ กิดขึ ้นได้ ของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์ บอนแต่ละประเภท
4.สืบค้ นข้ อมูลอภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการของผลิตภัณฑ์จากการแยกก๊ า
ธรรมชาติ การกลัน่ ลําดับส่วนนํ ้ามันดิบ
5.เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการของผลิตภัณฑ์จากการแยก
ธรรมชาติ การกลัน่ ลําดับส่วนนํ ้ามันดิบ
6.สืบค้ นข้ อมูลและนําเสนอประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตา่ งๆที่ได้ จากการกลัน่ ลําดับ
ส่วนนํ ้ามันดิบ รวมถึงอันตรายหรื อมลภาวะที่อาจเกิดขึ ้นจากสารผลิตภัณฑ์ทงก่
ั ้ อน
หรื อหลังการนําไปใช้ ประโยชน์
7.สังเกต สํารวจ ตรวจสอบ สืบค้ นข้ อมูล อภิปราย อธิบายปฏิกิริยาการเกิด
โครงสร้ างของพอลิเมอร์ และสมบัตขิ องพอลิเมอร์ การนําพอลิเมอร์ ไปใช้ อย่าง
เหมาะสม
8.สืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายประเภทของพลาสติก เส้ นใย ยาง
และสามารถนําไปใช้ ได้ อย่างเหมาะสม
9.สืบค้ นข้ อมูล ตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายองค์ประกอบ สมบัติ ประโยชน์และ
ปฏิกิริยาของคาร์ โบไฮเดรต ไขมัน กรดไขมัน โปรตีน กรดอะมิโนและกรดนิวคลีอิค

สอบประมวลความรู้ ระหว่ างภาค
หน่ วยการเรี ยนรู้ท่ ี 1
เรื่อง เคมีอนิ ทรี ย์
-พันธะคาร์ บอน
-หมูฟ่ ั งก์ชนั
-สารประกอบไฮโดรคาร์ บอน
สอบประมวลความรู้ ปลายภาค
หน่ วยการเรี ยนรู้ท่ ี 2
เรื่อง เชือ้ เพลิงซากดึกดําบรรพ์
และผลิตภัณฑ์
-ถ่านหินและหินนํ ้ามัน
-ปิ โตรเลียม
-พอลิเมอร์
-ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและ
การใช้ ผลิตภัณฑ์จากเชื ้อเพลิงซาก
ดึกดําบรรพ์
หน่ วยการเรี ยนรู้ท่ ี 3
เรื่อง สารชีวโมเลกุล
- คาร์ โบไฮเดรต
-โปรตีน
-ไลปิ ด
-สบูแ่ ละผงซักฟอก
-กรดนิวคลีอิก

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

ด้ านความรู้
วิธีการ
1. ทดสอบ

เครื่ องมือวัด
1. แบบทดสอบ

1. คูม่ อื เตรี ยมสอบ A – net.. สุทศั น์
ไตรสถิตวร,สมศักดิ์ วรมงคลชัย,บริ ษัท
ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง,2549.
ด้ านทักษะ
2. เคมีแผนใหม่.สุธน เสถียรยานนท์
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
,สํานักพิมพ์ SCIENCE CENTER,
1.ผลงาน
2. แบประเมินผลงาน
2547.
2. การทําใบงาน 2. แบบประเมินใบงาน
3. หลักเคมีพื ้นฐาน. ไสว ฟั กขาว,
สํานักพิมพ์ภมู ิบณ
ั ฑิต, 2548.
ด้ านคุณลักษณะ
4. วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน(เคมี),
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1.การสังเกต 1.แบบประเมินการสังเกต กระทรวงศึกษาธิการ.
5. เคมี ม.5 เล่ม 1. สําราญ พฤกษ์
2.การสอบถาม 2.แบบประเมินการ
สุนทร.ห้ างหุ้นส่วนจํากัด เรืองแสงการ
สอบถาม
พิมพ์,2544.
website
อัตราส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
-ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรี ยนรู้ที่ 1.http://www.quantenwelt..html
2.http://www.westga.edu/~chem/c
1-9 (40 คะแนน)
-ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ที่ 1-5 ou.htm
3.http://www.chemsoc.org/Exempl
(10 คะแนน)
-ประเมินผลความรู้ระหว่างภาคด้ วยผลการ arChem.html
4.www.chemguide.co.uk/atoms/pr
เรี ยนรู้ที่ 1-3 (20 คะแนน)
operties/
-ประเมินผลความรู้ปลายภาคด้ วยผลการ
atomorbs.html
เรี ยนรู้ที่ 2-9 (30 คะแนน)
5.203.172.188.45/Science/kem1/01at
of%20atom.doc

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ส30104 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พื้นฐาน 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561
ครูผูสอน ม.พชร ภูมิประเทศ และม.วาชรัตน ไทยอาริยะ
อัตราสวนคะแนนระหวางเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ) : คะแนนกลางภาคเรียน : คะแนนปลายภาคเรียน
60 : 20 : 20

ตัวชี้วัด
1. ส 1.1. ม.4-6/11 วิเคราะหพระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งและการพั ฒนาประเทศ
แบบยั่งยืนหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กําหนด
2. ส 1.1 ม.4-6/13 วิเคราะหหลักธรรมในกรอบ
อริยสัจ 4 หรือหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
3. ส 1.1 ม.4-6/14 วิเคราะหขอคิดและแบบอยาง
การดํ า เนิน ชี วิ ต จากประวั ติ ส าวก ชาดกเรื่ อ งเล า
และศาสนิกชนตัวอยางตามที่กําหนด

สาระการเรียนรู/ เนื้อหาสาระ

วิธีการสอน

- ข อ คิ ด และแบบอย า ง การดํ า เนิ น ชี วิ ต จาก 1. กระบวนการสืบคน
ประวั ติ ส าวก สาวิ ก า ชาดก และศาสนิ ก ชน 2. กระบวนการคิดวิเคราะห
ตัวอยาง
3 . ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด
- เ รื่ อ ง เ ล า จ า ก พ ร ะ คั ม ภี ร
( ช า ด ก ) * เปรีย บเที ย บ เชื่ อ มโยง และ
พระพุทธศาสนา
แกปญหา
- พระสาวก เชน พระอนุรุ ทธะ พระองคุลิ มาล 4. กระบวนการปฏิบัติ
และจิตตคหบดี
5. กระบวนการอภิ ปรายกลุ ม
- พระสาวิกา เชน พระธัมมทินนาเถรี ฯ
ยอย
- ศาสนิ กชนตัว อยา ง เช น สมเด็ จพระนารายณ 6. การพัฒนาความรู
มหาราช พระธรรมโกศาจารย (พุท ธทาสภิ ก ขุ )
พระธรรมโกศาจารย (ปญญานันทภิกขุ)

4. ส 1.1 ม.4-6/21 วิเคราะหหลักธรรมสําคัญใน
การอยูรว มกัน อยางสันติ สุขของศาสนาอื่นๆ และ
ชั ก ชวน ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให บุ ค ค ลอื่ น เห็ น
- ชาดก มโหสชาดก และมหาชนกชาดก
ความสําคัญของการทําความดีตอกัน
5. ส 1.2 ม.4-6/1 ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดีตอ *คริส ตศาสนา - นักบุญ หลุยส และนักบุญ ที่เป น
แบบอยาง
สาวก สมาชิกในครอบครัวและคนรอบขาง
- การจัด กิจกรรมความรว มมือ ของทุกศาสนาใน
การแกปญหาและพัฒนาสังคม

วิธีการวัดและประเมินผล
ดานความรู

หนังสืออางอิง/ สื่อออนไลนที่
ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือ พระราชนิพนธ เรื่องพระมหาชนก

1.วิ ธี ก าร : ทดสอบ เครื่ อ งมื อ วั ด : 2. หนั ง สื อ พระพุ ท ธศาสนาระดั บ ชั้ น มั ธ ยม
แบบทดสอบ
ปลาย
2.วิธีการ : ผลงาน เครื่องมือวัด : แบบ 3. หนังสือเศรษฐศาสตรเบื้องตน
ประเมิน
4. หนังสือหลักเศรษฐศาสตรจุลภาค
3.วิธีการ : ใบงาน เครื่องมือวัด : แบบ 5. หนังสือหลักเศรษฐศาสตรมหาภาค
ประเมิน
6. หนั ง สื อ หลัก ความร ว มมื อทางเศรษฐกิ จ
ดานทักษะ
ระหวางประเทศ
1.วิธีการ : ปฏิบัติ เครื่องมือวัด : แบบ 7.https://www.bangkokpost.com
สังเกตพฤติกรรม
8.https://www.youtube.com
2.วิธีการ : การคิดวิเคราะห เครื่องมือวัด
9.https://www.kahoot.it
: แบบประเมิน
3. วิธีการ : แบบฝกหัด เครื่องมือวัด : 10.http://www.economicsonline.co.uk/
แบบประเมิน
11. หนั งสื อหลั กสู ตรแกนกลาง สํ านั กงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษา
ดานคุณลักษณะ

- เปนศาสนิกชนที่ดีตอสาวก สมาชิกในครอบครัว
และคนรอบขาง

1.วิ ธีการ : การสั งเกต เครื่อ งมือ วัด : 12. ฯลฯ
แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมิน

- ปฏิบัติตนถูกตองตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ

สัดสวนคะแนน (100 คะแนน)

- หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญทาง
ศาสนา และเทศกาลที่สําคัญของศาสนาที่ตนนับ
ถือ และปฏิบัติตนไดถูกตอง
- เสนอแนะแนวทางในการธํารงรักษาศาสนาที่ตน
นับถือ อันสงผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติและ
โลก
- การบริหารจิตเจริญปญญา
6. ส 3.1 ม.4-6/1 อภิปรายการกําหนดราคาและ - การกําหนดราคาและคาจางในระบบเศรษฐกิจ
คาจาง ในระบบเศรษฐกิจ
- ระบบเศรษฐกิจ
7. ส 3.1 ม.4-6/2 ตระหนั ก ถึ งความสํ า คัญ ของ - การกําหนดอุปสงค อุปทาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงที่มีตอเศรษฐกิจ สังคมของ
- ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ การพั ฒ นา
ประเทศ
เศรษฐกิจและสังคม
8. ส 3.1 ม.4-6/3 ตระหนั ก ถึ งความสํ า คัญ ของ
ระบบสหกรณในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน - สหกรณกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และประเทศ
- บทบาทของรัฐ บาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
9. ส 3.1 ม.4-6/4วิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจใน ประเทศ
ชุมชนและเสนอแนวทางแกไข

- การเปดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน

10. ส.3.2 ม.4-6/1 อธิ บ ายบทบาทของรั ฐ บาล - ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
เกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลังของประเทศ
- ปญหาเศรษฐกิจของไทย
11. ส.3.2 ม.4-6/2 วิเคราะหผลกระทบการเปด
เสรี ท างเศรษฐกิ จ ในยุ ค โลกาภิ วั ฒ น ที่ มี ผ ลต อ
สังคมไทย
12. ส.3.2 ม.4-6/3 วิเคราะหผลดี ผลเสียของความ
รว มมือ ทางเศรษฐกิจ ระหว างประเทศในรูป แบบ
ตางๆ

- ประเมินผลระหวางเรียนดวยตัวชี้วัด /
ผลการเรียนที่คาดหวังขอที่ 1 - 12 (40
คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนดวยตัวชี้วัด
ขอ ที่ ส 1.1 ม.4-6/11 ถึ ง ส 1.2 ม.46/1 และส 3.1 ม.4-6/3-2 ถึง ส 3.1 ม.
4-6/4 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะดวยตัวชี้วัดและผล
การเรี ย นรู ที่ ค าดหวัง ข อที่ 1 - 12 (10
คะแนน)
- ประเมินผล STEM (10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนดวยตัวชี้วัด
ขอที่ ส 3.1 ม.4-6/1 และ ส 3.2 ม.46/1 ถึง ส 3.2 ม.4-6/3 (20 คะแนน)

รหัสวิชา ส 30110 ประวัติศาสตร์ 4
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
ส 4.2 ม.4-6/1
วิเคราะห์อิทธิ พลของอารยธรรม
โบราณ และการติดต่อระหว่างโลก
ตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ
โลก

หน่ วยการเรียนรู้ / สาระการเรียนรู้
1. อารยธรรมโลกตะวันออกในยุคโบราณ
2. การติดต่ อระหว่ างโลกตะวันออกกับ
ตะวันตก
และอิทธิพลทางวัฒนธรรมทีม่ ตี ่ อกัน

สอบกลางภาคที่ 2
ส 4.2 ม.4-6/2
วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมเศรษฐกิจและ
การเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบนั
ส 4.2 ม. 4 – 6/3
วิเคราะห์ผลกระทบของการขยาย
อิทธิ พลของประเทศในยุโรปไป
ยังทวีปอเมริ กา แอฟริ กา และเอเชีย

เวลา ( ช.ม.)

7

8-9

2.เหตุการณ์ สาคัญต่ าง ๆ ของโลก
ตะวันออก
ทีส่ ่ งผลต่ อการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
สั งคมและการเมืองในยุคปัจจุบัน

10- 13

3.การขยาย และการล่ าอาณานิคม
ผลกระทบต่ อโลกตะวันออก

14 -16

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ครู ผสู ้ อน มิสสุ กญั ญา พุกกะเวส
( สภาพจริง + คุณลักษณะ ฯ + SUM ) : คะแนนปลายภาค 80 : 20

วีการสอน / กระบวนการ – กิจกรรม
วิธีสอน
การบรรยาย (Lecture)
การนิรนัย (Deduction)
การอุปนัย (Induction)
กรณีตวั อย่ าง (Case)
การอภิปราย (Discussion)
กระบวนการ
กระบวนการคิด
กระบวนการสื บค้นข้อมูล
กระบวนการปฏิบตั ิ
กระบวนการทางสังคม
กระบวนการเผชิญสถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการกลุ่ม
...........................
วิธีการทางประวัตศิ าสตร์

ส 4.2 ม. 4 – 6/3
วิเคราะห์สถานการณ์ของโลก
ในคริ สต์ศตวรรษที่ 21

4. สถานการณ์ ของโลกในคริสต์ ศตวรรษที่
21
หมายเหตุ
เน้นบู ฯ ในทุกหน่วย
เพื่อฝึ กทักษะการวิเคราะห์ข่าวสารปัจจุบนั

สอบปลายภาคที่ 2

17-18

19

การวัดประเมินผล
วิธีวดั
จากการสังเกตพฤติกรรม
1. การร่ วมกิจกรรมในชั้นเรี ยน
2. การตอบคาถาม
จากการตรวจผลงาน
1. ใบงาน
2. ชิ้นงาน
จาการทดสอบ

เครื่ องมือวัด
1.แบบสังเกตพฤติกรรม
2. ใบงาน
3. แบบทดสอบ

ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562

สื่ อการเรี ยนรู ้
สื่ อ
หนังสื อ / ตาราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สากล
บทความทางวิชาการ
เอกสารประกอบการเรี ยน ใบความรู ้ /ใบงาน
ภาพข่าวสาร / เหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์
สารคดี / เหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์
PowerPoint ประกอบการบรรยายเนื้อหาสาระ

แหล่ งเรียนรู้
1.ห้องสมุด
2. http //www.google.com/search
1) www.ces.in.th/PDF/BPaper-Preecha%20Thai.pdf
2).https://www.matichon.co.th/columnists/news_494055
3.) http://thai.china.com/baike/6347/20150209/276099.html
4.)http://thai.cri.cn/247/2015/07/29/232s234538.htm
5) https://thaipublica.org/2017/05/pridi48/
6) .http://www3.ru.ac.th/korea/korean_wave_th/kwave9.pdf
7) http://e-book.ram.edu/e- book/inside/html/dlbook.asp?code=HI102
รายวิชา HI102 อารยธรรมตะวันออก (Eastern Civilization
รายวิชา HI103 อารยธรรมโลก (World Civilization
8) https://www.ted.com/talks/
ฯลฯ

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา.......ส30212...................รายวิชา........หน้ าที่พลเมือง 4..............ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่....5........ภาคเรียนที่ ........2......ปี การศึกษา…2561……
ครูผ้ สู อน .....มีสเนติมา กมลเลิศ..................................................................
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน .........80..... : .20.............
สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
1. มีสว่ นร่วมและแนะนําผู้อื่นให้ ผ้ อู ื่นให้
- มารยาทไทย
อนุรักษ์ มารยาทไทย
- สืบสานขนบธรรมเนียม
2. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒ - ภูมิปัญญาไทย
- ประเพณีไทย
ปรัชญา
- ศิลปวัฒนธรรมไทย
3. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทหลักการทรงงาน
- พระบรมราโชวาท
และหลักปรัชญา
- หลักการทรงงาน
4. ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามวิถี
- หลักปรัชญา
ประชาธิปไตย
- พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย( ซื่อสัตย์
ขยันหมัน่ เพียร อดทน
ตังใจปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่ )
ติดตามข่าวสารบ้ านเมือง
การเป็ นผู้นําและการเป็ น
สมาชิกที่ดี
ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน
-

สืบสอบ
บรรยาย
บทบาทสมมุติ
สาธิต
ซิปป้าโมเดล
กระบวนการกลุม่
แบบถาม ตอบ
แบบกรณีตวั อย่าง

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ปฏิบตั ิ
2) ทดสอบ
3) กรณีตวั อย่าง
ด้ านทักษะ
วิธีการ
1) ผลงาน
2) แผนผังความคิด
3) การทําใบงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
1) การสังเกต
2) การสอบ

เครื่ องมือวัด
1) แบบทดสอบ
2) แบบประเมิน
3) แบบประเมินผลงาน
เครื่ องมือวัด
1) แบบประเมินผลงาน
2) แบบประเมินใบงาน

เครื่ องมือวัด
1) แบบประเมินการสังเกต
2) แบบประเมินการสอบถาม

สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วย ผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1 (10 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 2 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่
3 (10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยน
รู้ข้อที่ 4 (20 คะแนน

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
www.google.com
www.thaiwisdom.com
www.settrade.com
หนังสือหน้ าที่พลเมือง
ม.4-6 อักษรเจริ ญทัศน์
หนังสือพิมพ์รายวัน

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ....ศ30104...... รายวิชา .......ศิลปะพืน้ ฐาน 4....... ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ..ม5/1-5/10 EP 5/1-5/3.. ภาคเรียนที่ ....2.... ปี การศึกษา …2561….
ครูผ้ สู อน ....ม.ประดิษฐ์ ใจกันธิยะ.., มิสศศิธร นวลจันทร์ ... ม.ณัฐกานต์ สุดเสนาะ..., ม.วิริยะ เกตุแก้ ว
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน ......80........ : .....20.........
ตัวชีว้ ัด
1. บรรยายจุดประสงค์และเนื ้อหาของงาน
ทัศนศิลป์ (ศ1.1 ม.4-6/2)
2. จัดกลุม่ งานทัศนศิลป์เพื่อสะท้ อนพัฒนาการ
และความก้ าวหน้ าของตนเอง (ศ1.1 ม.46/9)
3. วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการ
ละคร (ศ3.1 ม.4-6/4)
4. วิเคราะห์ทา่ ทาง และการเคลื่อนไหวของผู้คน

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

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

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
1) ส่งผลงาน
2) อภิปราย
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
1) สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือวัด
1) แบบทดสอบ
เครื่องมือวัด
1) แบบประเมิน
2) แบบสังเกต
เครื่องมือวัด
1) แบบสังเกตพฤติกรรม

ในชีวิตประจาวันและนามาประยุกต์ใช้ ใน
การแสดง (ศ3.1 ม.4-6/8)
5. เปรียบเทียบการนาการแสดงไปใช้ ในโอกาส
ต่างๆ (ศ3.2 ม.4-6/1)

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

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
www.wikipedia.org
www.google.com
http://www.oknation.net/blog/krisakorn/200
7/05/17/entry-1
นาฏศิลป์ไทยศึกษา

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา OT30102 รายวิชา การเขียนโปรแกรม ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
ครูผ้ สู อน มิสเสาวภา กลิ่นสูงเนิน, มิสศิริพร อ่ อนกลํ่า
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชีว้ ดั (มาตรฐาน ง 3.1)

สาระการเรี ยนรู้ /เนือ้ หาสาระ

1. อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
2. แก้ ปัญหาด้ วยกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เขียนโปรแกรมภาษา
4. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
5. ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการประมวลข้ อมูลให้ เป็ นการ
ตัดสินใจ
6. ใช้ คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสร้ างชิ ้นงานหรื อโครงงาน
อย่างมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ
7. บอกข้ อควรปฏิบตั ิสําหรับผู้ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

หน่ วยการเรียนรู้ ท่ ี 1
1. ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการเขียน
โปรแกรมด้ วยภาษา PHP
หน่ วยการเรียนรู้ ท่ ี 2
2. โครงสร้ างการเขียนโปรแกรมด้ วยภาษา
PHP
หน่ วยการเรียนรู้ ท่ ี 3
3. ชนิดของข้ อมูล (Data Types)
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 4
4. การรับค่าตัวแปร และการสร้ างฟอร์ ม
เพือ่ ติดต่อกับฐานข้ อมูล (phpMyAdmin)
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 5
5. คําสัง่ เงื่อนไข (if, if else, if else if, and
switch statement) และคําสัง่ วนลูป (For,
While and Do while statement)
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 6
6. ชิ ้นงานการเขียนโปรแกรม
(Mini Project)

วิธีการสอน
- แบบบรรยายตาม PowerPoint
- แบบสาธิตวิธีปฏิบตั ิตามใบความรู้
- แบบการอภิปราย
- แบบสืบเสาะหาความรู้เป็ นกลุม่
- แบบเน้ นกระบวนการ
(ฝึ กปฏิบตั ิด้วยตนเอง)

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) อธิบาย
1) ถาม-ตอบ
ด้ านทักษะ
เครื่ องมือวัด
1) การปฏิบตั ิงาน 2) ใบความรู้-ชิ ้นงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ สังเกต - ติดตาม
เครื่องมือวัด ใบงานการปฏิบตั ิงาน
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดที่ 1-3 เก็บ
คะแนนจากชิ ้นงานตามใบงาน (40 คะแนน) 1) ชิ ้นงาน/
ใบงาน 30 คะแนน
2) STEM 10 คะแนน
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดที่ 1,2,3,7=
แบบทดสอบปรนัย (20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดที่ 3,4,5,6 =
สอบปฏิบตั ิ (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะ (20 คะแนน)
- มีวนิ ยั
5 คะแนน
- ซือ่ สัตย์สจุ ริ ต
5 คะแนน
- ใฝ่ เรี ยนรู้
5 คะแนน
- มุง่ มัน่ ในการทํางาน
5 คะแนน

หนังสืออ้ างอิง / website ที่
ศึกษาเพิ่มเติม
- http://m5programming.blogs
pot.com/
- http://www.w3schools.com/p
hp/
0

0

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ง30105
รายวิชา การงานอาชีพพืน้ ฐาน 2
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2561
ครูผ้ ูสอน ม.พชร จันทร์ ศิริ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
สอบประมวลความรู้ระหว่ างภาคและปลาย สอบประมวลความรู้ ระหว่ างภาค
ภาค
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 การดําเนินการทางธุรกิจ
1 .อธิบายการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต
Business Management Program 1
2.สร้ างผลงานอย่างมีความคิดสร้ างสรรค์และมี 1.1 ทักษะการดําเนินธุรกิจ
ทักษะการทํางานร่วมกัน
1.2 บทบาทความเป็ นผู้นําและวิสยั ทัศน์และพันธ
กิจ
3. มีทกั ษะการจัดการในการทํางาน
4. มีทกั ษะกระบวนการแก้ ปัญหาในการทํางาน 1.3 การระดมหุ้นและการตังชื
้ ่อบริ ษัทการเลือก
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
5. มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการ
ดํารงชีวิต
1.4 การเขียนแผนระดมทุนเพื่อจัดตังบริ
้ ษัท
6. มีคณ
ุ ธรรมลักษณะนิสยั ในการทํางาน
1.5 การสํารวจการตลาด
7. ใช้ พลังงานทรัพยากรในการทํางานอย่าง
1.6 การตัดสินใจผลิตสินค้ า
คุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
1.7 กลยุทธ์ ทางการขายและการทําโฆษณา
8.อธิบายแนวทางสูอ่ าชีพที่สนใจ
1.8 การออกแบบตราสัญลักษณ์บริ ษัทและการ
9. เลือกและใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
อาชีพ
1.9 การทํา VDO Presentation
10. มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ
1.10 การจัดทํารายงานประจําปี
สอบประมวลความรู้ ปลายภาค
11. มีคณ
ุ ลักษณะที่ดีตอ่ อาชีพ
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 การเขียนแผนธุรกิจBฺ usiness
Management Program 3
3.1 ฝ่ ายผลิต
- กําหนดขันตอนในการผลิ
้
ตสินค้ า
- ออกแบบและตัดสินใจเลือกสินค้ า
- เลือกโรงงานผลิตสินค้ า
- การรวจสอบคุณภาพสินค้ า
ตัวชีว้ ดั

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

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

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

ตัวชีว้ ดั

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
3.2 ฝ่ ายการตลาด
- ออกแบบใบประเมิน/แบบสอบถาม
- ทําการสํารวจกลุม่ เป้าหมายที่ต้องการสินค้ า
- วิเคราะห์การตลาด
3.3 ฝ่ ายการเงิน
- ทําบัญชี ตรวจสอบงบดุล
3.4 ฝ่ ายทรั พยากรบุคคล
- ขายหุ้นและดูแลเรื่องเงินเดือน
- ตัง้ กฎข้ อบังคับของบริ ษทั
3.5 ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
- จัดทําป้ายโฆษณา /Website / FB / IG
เพื่อสนับสนุนการขายและภาพลักษณ์ของ
บริษัท
- หาช่องทางในการจัดจําหน่ายสินค้ า
4. การเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสู่อาชีพ
Business Management Program 4
4.1 การต่อยอดธุรกิจ
4.2 การสรุปงานของแต่ละฝ่ าย
4.3 การจัดทํารายงานประจําปี
4.4 นําเสนอจบรายการ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา…ง30206… รายวิชา…การออกแบบโฆษณา 1… ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ …5.… ภาคเรียนที่…2… ปี การศึกษา…….2561…..…..
ครูผ้ สู อน......มิสจิรัฐติ กิจสมุทร์ ......
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน .....80 : 20....
ผลการเรียนรู้

สาระการเรี ยนรู้ /เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

1. ศึกษาหลักการและวิธีการสร้ างสรรค์งาน
โฆษณา
2. เข้ าใจกระบวนการและกลยุทธ์ ในการ
สร้ างสรรค์งานโฆษณาสําหรับสื่อต่างๆ
3. กําหนดแนวความคิดหลักในงานโฆษณา
4. ออกแบบงานภาพยนต์โฆษณาด้ วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
5. สร้ างภาพยนต์โฆษณาให้ สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ ลักษณะของสินค้ า และ
กลุม่ เป้าหมาย
6. มีจริยธรรมในการใช้ คอมพิวเตอร์ สร้ างสรรค์
งานอย่างมีจิตสํานึก และความรับผิดชอบ

หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 1
หลักการสร้ างงานโฆษณา
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 2
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ในงานภาพยนต์
หน่ วยการเรี ยนรู้ท่ ี 3
การสร้ างภาพยนต์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่ วยการเรี ยนรู้ท่ ี 4
การพัฒนาสื่อโฆษณา
หน่ วยการเรี ยนรู้ท่ ี 5
จริ ยธรรมในการใช้ คอมพิวเตอร์ สร้ างงาน

- แบบบรรยาย
- แบบการใช้ คําถาม
- แบบการอภิปรายกลุม่
- แบบสืบเสาะหาความรู้เป็ น
กลุม่ และ กระบวนการกลุม่
- แบบระดมสมองและจัดกรอบ
ผังมโนทัศน์ Mind Mapping
- แบบเน้ นกระบวนการ
(ฝึ กปฏิบตั )ิ
- แบบบูรณาการเนื ้อหาวิชา
- แบบโครงงาน

วิธีวดั และประเมิน/เกณฑ์ การตัดสิน
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) ตอบคําถาม 1) ชุดคําถาม
2) แบบทดสอบ 2) แบบทดสอบวัดความรู้
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การปฏิบตั งิ าน
1) แบบประเมินชิ ้นงาน
2) การทํางานเป็ นกลุม่ 2) แบบสังเกตการทํางาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
สังเกตและติดตาม
เครื่องมือวัด แบบประเมินพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วย
ผลการเรี ยนรู้ที่..1-3.. (…..40 .... คะแนน )
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วย
ผลการเรี ยนรู้ที่..4 … (…..20 .... คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะ
มีวนิ ยั
5 คะแนน
ใฝ่ เรี ยนรู้
5 คะแนน
ซือ่ สัตย์สจุ ริ ต
5 คะแนน
มุง่ มัน่ ในการทํางาน 5 คะแนน
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วย
ผลการเรี ยนรู้ที่..5-6… (…..20 .... คะแนน )

หนังสืออ้ างอิง/website ที่ศกึ ษา
เพิ่มเติม
Class Room In A Book
Adobe After Effects
สํานักพิมพ์ Futrue View
ISBN:974-94626-0-2
After Effects Basic
สํานักพิมพ์ Digiart
www.lovedigiart.com
ISBN:978-9749749-22-7
After Effects Video Tecthniques
สํานักพิมพ์ ซิมพลิฟาย
ตัดต่ อภาพยนตร์ อย่ างมือาชีพ
PremierePro2&After Effect ฉบับ
สมบูรณ์
www.successmedia.com

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา อ30104 รายวิชา ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ......5/1-5/10...... ภาคเรียนที่ ......2...... ปี การศึกษา ……2561……
ครูผ้ สู อน มิสลภัสนันท์ จันทน์ โรจน์, มิสธันย์ ชนก วิจิตรประชา, ม.ชาติพัฒน์ ทองเจริญกิจ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum): คะแนนปลายภาคเรียน .......80........ : ......20........
ตัวชีว้ ดั
ตัวชี ้วัดที่ 1 ปฏิบตั ิตามคําแนะนําในคูม่ อื การใช้ งานต่างๆ คําชี ้แจง คําอธิบาย
และคําบรรยายที่ฟังและอ่าน
ตัวชี ้วัดที่ 2 อ่านออกเสียงข้ อความข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อยกรอง และบท
ละครสั ้น (skit) ถูกต้ องตามหลักการอ่าน
ตัวชี ้วัดที่ 3 อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์ กบั สื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อา่ น รวมทังระบุ
้ และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยง
รูปแบบต่างๆ ให้ สมั พันธ์กบั ประโยค และข้ อความที่ฟังหรื ออ่าน
ตัวชี ้วัดที่ 4 จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดง
ความคิดเห็นจากการฟั งและอ่านเรื่องที่เป็ นสารคดีและบันเทิงคดี พร้ อมทังให้
้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
ตัวชี ้วัดที่ 5 สนทนาและเขียนโต้ ตอบข้ อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ
ใกล้ ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ข่าว / เหตุการณ์ ประเด็นที่อยูใ่ นความ
สนใจของสังคม และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
ตัวชี ้วัดที่ 6 เลือกและใช้ คําขอร้ อง ให้ คําแนะนํา คําชี ้แจง คําอธิบาย อย่าง
คล่องแคล่ว
ตัวชี ้วัดที่ 7 พูดและเขียนแสดงความต้ องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์จําลองหรื อสถานการณ์จริ งอย่างเหมาะสม
ตัวชี ้วัดที่ 8 พูดและเขียนเพือ่ ขอและให้ ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรี ยบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่าง
เหมาะสม
ตัวชี ้วัดที่ 9 พูดและเขียนบรรยายความรู้สกึ และแสดงความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล
ตัวชี ้วัดที่ 10 พูดและเขียนนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆตามความสนใจของสังคม

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
สอบประมวลความรู้ระหว่ าง
ภาค
Unit 3: A Good Job
Unit 5: Tomorrow’s World
Unit 9: Money, money, money!

สอบประมวลความรู้ปลาย
ภาค
Unit 3: A Good Job
Unit 6: Mystery
Unit 10: Be Creative

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

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) การทํารายงาน
2) รายงาน
3) ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจาก 3) รายงาน
Website และแหล่งเรียนรู้ตา่ งๆ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การอ่านบทอ่าน
1) แบบประเมินการอ่าน
2) ถาม – ตอบ
2) ชุดคําถาม
3) ฝึ กเขียนตามโครงสร้ าง 3) แบบประเมินการเขียน
4) การแสดงบทบาทสมมติ 4) แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การสังเกต
1) แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
2) การสอบถาม
2) แบบประเมินการสอบถาม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1 – 21
(45 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 6-12, 19
(20คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1 – 21
(15 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 3 – 5, 13-14,
16-20 (20คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1.หนังสือ Solutions
Intermediate Student’s
Book
2.Website
3.วิดิทศั น์
4.ซีดี
5.ใบความรู้ / ใบงาน

ตัวชีว้ ดั

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

ตัวชี ้วัดที่ 11 พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/แก่นสาระที่ได้ จากการวิเคราะห์
สอบประมวลความรู้ ระหว่ าง
เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ
ภาค
สถานการณ์ตามความสนใจ
Unit 3: A Good Job
ตัวชี ้วัดที่ 12 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์
และเหตุการณ์ ทั ้งในท้ องถิ่น สังคม และโลก พร้ อมทังให้
้ เหตุผลและยกตัวอย่าง Unit 5: Tomorrow’s World
Unit 9: Money, money, money!
ประกอบ
ตัวชี ้วัดที่ 13 เลือกใช้ ภาษา นํ ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล
โอกาส และสถานทีตามมารยาทสั
่
งคมและวัฒธนรรมของเจ้ าของภาษา
สอบประมวลความรู้ ปลาย
ตัวชี ้วัดที่ 14 อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเชือ่ และทีม่ าของ
ภาค
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้ าของภาษา
Unit 3: A Good Job
ตัวชี ้วัดที่ 15 เข้ าร่วม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะส
Unit 6: Mystery
ตัวชี ้วัดที่ 16 อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ างประโยค
Unit 10: Be Creative
ข้ อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย
ตัวชี ้วัดที่ 17 วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับของไทยและนําไปใช้ อย่าง
มีเหตุผล
ตัวชี ้วัดที่ 18 ค้ นคว้ า รวบรวมและสรุปข้ อมูล/ ข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่
สาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรี ยนรู้และนําเสนอด้ วยการพูด/การเขียน
ตัวชี ้วัดที่ 19 ใช้ ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริ ง/สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ ้นใน
ห้ องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ตัวชี ้วัดที่ 20 ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบ ค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์ และ
สรุปความรู้/ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ตา่ งๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วธิ ีการ
เครื่ องมือวัด
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) การทํารายงาน
2) รายงาน
3) ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจาก 3) รายงาน
Website และแหล่งเรียนรู้ตา่ งๆ
ด้านทักษะ
วธิ ีการ
เครื่ องมือวัด
1) การอ่านบทอ่าน
1) แบบประเมินการอ่าน
2) ถาม – ตอบ
2) ชุดคําถาม
3) ฝึ กเขียนตามโครงสร้ าง 3) แบบประเมินการเขียน
4) การแสดงบทบาทสมมติ 4) แบบประเมินการสังเกตพฤติก
ด้านคุณลักษณะ
วธิ ีการ
เครื่ องมือวัด
1) การสังเกต
1) แบบประเมินการสังเกตพฤติก
2) การสอบถาม
2) แบบประเมินการสอบถาม
สดั ส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวบ่งชี ้/ผลการเรี ยนรู้
ที่คาดหวังข้ อที่ 1 – 21
(45 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวบ่งชี ้/ผลการเรี ยนรู้
ที่คาดหวังข้ อที่ 6-12, 19
(20คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวบ่งชี ้/ผลการเรี ยนรู้
ที่คาดหวังข้ อที่ 1 – 21
(15 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวบ่งชี ้/ผลการเรี ยนรู้
ที่คาดหวังข้ อที่ 3 – 5, 13-14, 16-20 (20คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
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1.หนังสือ Solutions
Intermediate Student’s
Book
2.Website
3.วิดิทศั น์
4.ซีดี
5.ใบความรู้ / ใบงาน

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ......อ30204....... รายวิชา ...ภาษาอังกฤษอ่ านเขียน......... ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...ม.5/1 – ม.5/5... ภาคเรียนที่ ....2... ปี การศึกษา ……2561…….
ครูผ้ สู อน .... มิสเอกอนงค์ ม.ชาติพัฒน์ ......
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน .....80... : .....20.....
สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

ผลการเรี ยนรู้
1.อ่านออกเสียงข้ อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อยกรอง
และบทละครสัน้ (skit) ถูกต้ องตามหลักการอ่าน
2.อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์กบั สื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่างๆ ที่อา่ น รวมทังระบุ
้ และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ให้ สมั พันธ์กบั ประโยค และข้ อความ
ที่ฟังหรืออ่าน
3.จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ
และแสดงความคิดเห็นจากการฟั งและอ่านเรื่องที่เป็ นสารคดี
และบันเทิงคดี พร้ อมทังให้
้ เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
4.เลือกใช้ ภาษา น ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล
โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ าของ
ภาษา
5.อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ และที่มาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้ าของภาษา
6.อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ างประโยค
ข้ อความ สานวน คาพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
7. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถี ชีวิต
ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับของไทยและนาไปใช้
อย่างมีเหตุผล
8.ค้ นคว้ า รวบรวม และสรุปข้ อมูล/ ข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ สาระ
การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนาเสนอด้ วยการพูด/การเขียน
9.ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์ และ
สรุปความรู้/ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ตา่ งๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

วิธีการสอน

สอบประมวลความรู้ระหว่ าง -5E Learning Cycle
Model
ภาค
- Explicit Teaching
1. Reading passages

Model
- PPP
- CIRC
- Inquiry-Based
Approach
- Cooperative Learning
สอบประมวลความรู้ปลาย - SIOP
- STAD
ภาค
- CALLA
1. Reading passages
- KWL-Plus
2. Pronouns and Determiners
- CIPPA
3. GAT Vocabulary
4. Modal Verbs
5. Conversations
6. Error Identification
7. Participial Clauses
2.
3.
4.
5.
6.
7.

type of phrases
GAT Vocabulary
Inversion
Subjunctive
Conversations
Error Identification

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
1) การทดสอบ
2) การทารายงาน
3) ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก

เครื่องมือวัด
1) แบบทดสอบ
2) รายงาน
3) รายงาน

Website และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การอ่านบทอ่าน 1) แบบประเมินการอ่าน
2) ถาม – ตอบ
2) ชุดคาถาม
3) ฝึ กเขียนตามโครงสร้ าง 3) แบบประเมินการเขียน
4) การแสดงบทบาทสมมติ 4) แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม

ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การสังเกต 1) แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
2) การสอบถาม 2) แบบประเมินการสอบถาม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1 – 9
(45 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 2-4, 6, 8
(20คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่
1 – 9 (15 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 2-4, 6-8 (20คะแนน)

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

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ......อ30210....... รายวิชา ...ภาษาอังกฤษเพื่อผลสัมฤทธิ์......... ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...ม.5/6 - 10... ภาคเรียนที่ ....2... ปี การศึกษา …2561…
ครูผ้ สู อน .......... มิสเอกอนงค์ ม.ชาติพฒ
ั น์ มิสธัญชนก......
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน .....80... : .....20.....
ผลการเรียนรู้
1. อ่านออกเสียงข้ อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อยกรอง และบทละครสัน้
(skit) ถูกต้ องตามหลักการอ่าน
2. อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์ กบั สื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยงรูปแบบ
ต่างๆ ที่อา่ น รวมทั ้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยง รูปแบบต่างๆ ให้ สมั พันธ์ กบั
ประโยค และข้ อความที่ฟังหรื ออ่าน
3. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจาก
การฟั งและอ่านเรื่องที่เป็ นสารคดี และบันเทิงคดี พร้ อมทังให้
้ เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ
4. เลือกใช้ ภาษา นํ ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และ
สถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
5. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และ
ประเพณีของเจ้ าของภาษา
6. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ างประโยค ข้ อความ สํานวน
คําพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
7. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับของไทยและนําไปใช้ อย่างมีเหตุผล
8.ค้ นคว้ า รวบรวม และสรุปข้ อมูล/ ข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ สาระการเรี ยนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้และนําเสนอด้ วยการพูด/การเขียน
9.ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/
ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ตา่ งๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
10. ค้ นคว้ า รวบรวมและสรุปข้ อมูล/ ข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ สาระการเรี ยนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้และนําเสนอด้ วยการพูด/การเขียน
11.ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/
ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ตา่ งๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

-5E Learning Cycle Model
สอบประมวลความรู้
- Explicit Teaching Model
ระหว่ างภาค
- PPP
1. Reading
- CIRC
passages
- Inquiry-Based Approach
2. type of phrases
- Cooperative Learning
3. GAT Vocabulary - SIOP
4. Inversion
- STAD
5. Subjunctive
- CALLA
6. Conversations
- KWL-Plus
7. Error Identification - CIPPA
สอบประมวลความรู้
ปลายภาค
1. Reading
passages
2. Pronouns and
Determiners
3. GAT Vocabulary
4. Modal Verbs
5. Conversations
6. Error Identification
7. Participial Clauses

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) การทํารายงาน
2) รายงาน
3) ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจาก
3) รายงาน
Website และแหล่งเรี ยนรู้ต่างๆ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การอ่านบทอ่าน
1) แบบประเมินการอ่าน
2) ถาม – ตอบ
2) ชุดคําถาม
3) ฝึ กเขียนตามโครงสร้ าง
3) แบบประเมินการเขียน
4) การแสดงบทบาทสมมติ
4) แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การสังเกต
1) แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม
2) การสอบถาม
2) แบบประเมินการสอบถาม

สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรียนรู้
ข้ อที่ 1 – 11
(45 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วย ผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 2-4, 6, 8,9,10
(20คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่
1 – 9 (15 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 2-4, 6-8 (20คะแนน)

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

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา .....ฝ30204..... รายวิชา ...........ภาษาฝรั่งเศส 4................ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ......5/10...... ภาคเรียนที่ ......2...... ปี การศึกษา ……2561……
ครูผ้ สู อน ....................มิสพิมลณัฐ พิภทั ปั ทมอําพัน.........................
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน .......80........ : ......20........
ผลการเรียนรู้

สอบประมวลความรู้ระหว่ างภาค
ตัวชี ้วัดที่ 1 – 21

1.ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําในคูม่ อื การใช้งานต่างๆ คําชีแ้ จง คําอธิบายและคําบรรยายทีฟ่ งั และอ่าน
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสัน้ (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน
3. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สมั พันธ์กบั สื่อทีไ่ ม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ทีอ่ ่าน รวมทัง้ ระบุ และเขียนสื่อทีไ่ ม่ใช่ความเรยี งรูปแบบต่างๆ
ให้สมั พันธ์ก บั ประโยค และข้อความทีฟ่ งั หรืออ่าน
4. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงั และการอ่านเรื่องทีเ่ ป็ นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อมทัง้ ให้
เหตุผลและตัวอย่างประกอบ
5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับตนเองและเรือ่ งต่างๆ ใกล้ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของ
สังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
6. เลือกและใช้คําขอร้อง ให้คําแนะนํา คําชีแ้ จง คําอธิบาย อย่างคล่องแคล่ว
7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จําลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม
8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้ มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่ ง / ประเด็น / ข่าว / เหตุการณ์ทฟ่ี งั และอ่านอย่าง
เหมาะสม
9. พูดและเขียนบรรยายความรู้สกึ และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกีย่ วกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/ เหตุการณ์ อย่างมีเหตุผล
10. พูด และเขียนนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม
11. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ / แก่นสาระทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์เรือ่ ง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ
12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุก ารณ์ ทัง้ ในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อ มทัง้ ให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ
13. เลือกใช้ภาษา นํ้าเสียง และกิรยิ าท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
14. อธิบาย / อภิปรายวิถชี วี ติ ความคิด ความเชือ่ และทีม่ าของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา
15. เข้าร่วม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
16. อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย
17. วิเคราะห์ / อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถชี วี ติ ความเชือ่ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนําไปใช้อย่างมีเหตุผล
18. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล / ข้อเท็จจริงทีเ่ กี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ น่ื จากแหล่งการเรียนรู้ และนําเสนอด้วยการพูด/ การเขียน
19. ใช้ภาษาสือ่ สารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จาํ ลองทีเ่ กิดขึน้ ในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
20. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น / ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ / ข้อมูลต่างๆ จากสือ่ และแหล่งการเรียนรูต้ า่ งๆ ในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ
21. เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น / ประเทศชาติ เป็ นภาษาต่างประเทศ

สอบประมวลความรู้ปลายภาค
ตัวชี ้วัดที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16
3. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สมั พันธ์ก บั สือ่ ทีไ่ ม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ทีอ่ ่าน รวมทัง้ ระบุ และเขียนสื่อทีไ่ ม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ
ให้สมั พันธ์ก บั ประโยค และข้อความทีฟ่ งั หรืออ่าน
4. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงั และการอ่านเรื่องทีเ่ ป็ นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อมทัใง้ ห้
เหตุผลและตัวอย่างประกอบ
5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับตนเองและเรือ่ งต่างๆ ใกล้ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของ
สังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
6. เลือกและใช้คําขอร้อง ให้คําแนะนํา คําชีแ้ จง คําอธิบาย อย่างคล่องแคล่ว
7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จําลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม
8. พูด และเขียนเพือ่ ขอและให้ขอ้ มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่ ง / ประเด็น / ข่าว / เหตุการณ์ทฟ่ี งั และอ่านอย่าง
เหมาะสม
9. พูดและเขียนบรรยายความรู้สกึ และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกีย่ วกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/ เหตุการณ์ อย่างมีเหตุผล
10. พูด และเขียนนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม
11. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ / แก่นสาระทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์เรือ่ ง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ
12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุก ารณ์ ทัง้ ในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อ มทัง้ ให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ
13. เลือกใช้ภาษา นํ้าเสียง และกิรยิ าท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
16. อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

สอบประมวลความรู้ระหว่ างภาค
Unité 1 : Rappels et révisions

Leçon 1 : Paris en bateaumouche
Leçon 2 : Premier jour à la fac
Leçon 3 : Je la connais, c’est
Léna!
Leçon 4 : L’avenir du français.
สอบประมวลความรู้ปลายภาค
Unité 2 : La vie au quotidien

Leçon 5 : Je te raccompagne
Leçon 6 : Au marché aux puces
: on chine
Leçon 7 : Qu’est-ce qu’on fait
à dîner?
Leçon 8 : Mettez-la au four
trente minutes

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

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) การทํารายงาน
2) รายงาน
3) ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจาก
3) รายงาน
Website และแหล่งเรี ยนรู้ต่างๆ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การอ่านบทอ่าน
1) แบบประเมินการอ่าน
2) ถาม – ตอบ
2) ชุดคําถาม
3) ฝึ กเขียนตามโครงสร้ าง
3) แบบประเมินการเขียน
4) การแสดงบทบาทสมมติ
4) แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การสังเกต
1) แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
2) การสอบถาม
2) แบบประเมินการสอบถาม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 1 – 21
(45 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 3 – 13 , 16
(20คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 1 – 21
(15 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 3 – 13 , 16
(20คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1.หนังสือ Festival II
2. ซีดี
3. ใบความรู้
4. ใบงาน
5. Website ต่างๆ
www.lepointdufle.net
www.bonjourdefrance.com
www.francaisfacile.com

6. คลิปวีดีโอ

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ภาษาจีน 4 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา จ30204 รายวิชา
ครูผ้ สู อน มิสสุจิตราภรณ์ มะนุภา, มิสเจศรา อินญาพงษ์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + คะแนนสอบระหว่ างภาค) : คะแนนปลายภาคเรียน ...80.... : ....20....
สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

ผลการเรียนรู้ ท่คี าดหวัง

วิธีการสอน

期中考试
1. ปฏิบตั ิตามคําแนะนําในคูม่ ือการใช้ งานต่างๆ คําชี ้แจง
คําอธิบาย และคําบรรยายที่ฟังและอ่าน
2. อ่านออกเสียง ข้ อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บท
ร้ อยกรอง และบทละครสั ้น (skit) ถูกต้ องตามหลักการ
อ่าน
3. พูดและเขียนนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับตนเอง/
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็นต่างๆ
ตามความสนใจของสังคม
4. สนทนาและเขียนโต้ ตอบข้ อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องต่างๆ ใกล้ ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจของสังคม และ
สือ่ สารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
5. พูดและเขียนบรรยายความรู้สกึ และแสดงความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล
6. เลือกใช้ ภาษา นํ ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับ
ระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
7. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/แก่นสาระที่ได้ จาก
การวิเคราะห์ เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความสนใจ

1. 汉语教程的第二十五-二十七
课
*她学的很好
（生词，读对话）
*田芳去哪儿了
（生词，读对话）
*玛丽哭了
（生词，读对话）
2. 语言结构
*能源动词
*询问原因
*状态不语
*语气助词“了”1
*“再”和“又”
*动作的完成：动词+了
*因为。。。所以。。。
3. HSK 2 第六课，第七课和第八课
*你怎么不吃了
（生词，读对话）
*你家离公司远吗
（生词，读对话）
*让我想想再告诉你
（生词，读对话）

SIOP
Direct Method
CIPPA Model
Structural Approach
Explicit Teaching
5E

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ
2) แบบฝึ กหัด
เครื่ องมือวัด
1) แบบทดสอบ
2) แบบฝึ กหัด
ด้ านทักษะ
วิธีการ
1) อ่านออกเสียง
2) แยกเสียงอ่าน
3) เขียนอักษรจีน
เครื่ องมือวัด
1) แบบสังเกต
2) แบบทดสอบ
3) สมุดคัด
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
1) สังเกต

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
หนังสือ 汉语教程
หนังสือ HSK 2

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ภาษาจีน 4 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา จ30204 รายวิชา
ครูผ้ สู อน มิสสุจิตราภรณ์ มะนุภา, มิสเจศรา อินญาพงษ์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + คะแนนสอบระหว่ างภาค) : คะแนนปลายภาคเรียน ...80.... : ....20....
สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

ผลการเรียนรู้ ท่คี าดหวัง
8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ ข้อมูล บรรยาย อธิบาย
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง/
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
9. พูดและเขียนบรรยายความรู้สกึ และแสดงความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล
10. พูดและเขียนนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ
ตามความสนใจของสังคม
11. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/ แก่นสาระที่ได้ จาก
การวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความสนใจ
12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทังในท้
้ องถิ่น สังคม และ
โลก พร้ อมทั ้งให้ เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
13. เลือกใช้ ภาษา นํ ้าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับ
ระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
14. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและ
ที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้ าของภาษา
15. เข้ าร่วม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
16. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้ างประโยค ข้ อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิ ต
และบทกลอนของภาษาจีนและภาษาไทย

4.语言结构
*怎么
*量词和动词的重叠
*因为……所以……
*语气副词“还”
*时间副词“就”
*离，呢
*疑问句“……，好吗？”
期末考试
1. 汉语教程的第二十八-三十课
*我吃了早饭就来了
（生词，读对话）
*我都做对了
（生词，读对话）
*我来了两个多月了
（生词，读对话）
2. 语言结构
*“就”和“才”
*要是。。。（的话），就。。。
*虽然。。。但是。。。
*动作补语的表达：结果补语
“上”、“成”和“到”

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวบ่งชี ้/
ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังข้ อที่ 1, 2, 5, 6,
7,8 ,9, 10, 11,12,15,
(....50... คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวบ่งชี ้
/ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังข้ อที่ 3, 4,
14,16,17
(...20..คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวบ่งชี ้/
ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังข้ อที่ 1, 3,
13
(.....10...คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวบ่งชี ้
/ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังข้ อที่ 3, 4,
,14
(.....20...คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ภาษาจีน 4 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา จ30204 รายวิชา
ครูผ้ สู อน มิสสุจิตราภรณ์ มะนุภา, มิสเจศรา อินญาพงษ์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + คะแนนสอบระหว่ างภาค) : คะแนนปลายภาคเรียน ...80.... : ....20....
ผลการเรียนรู้ ท่คี าดหวัง
17. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างวิถีชีวิต ความเชือ่ และวัฒนธรรมของเจ้ าของ
ภาษากับของไทยและนําไปใช้ อย่างมีเหตุผล

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
*动作持续时间的表达：时量补语
*概数的表达
*离合动词
3. HSK 2 第九课，第十课和第十一课
*题太多，我没做完
（生词，读对话）
*别找了，手机在桌子上呢
（生词，读对话）
*他比我大三岁
（生词，读对话）
4.语言结构
*结果补语
*介词“从”
*“第”
*不用……了，别……了
*介词“对”
*“比”字句
*助动词“可能”

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

