โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ท๓๐๑๐๖
รายวิชา ภาษาไทยพืน้ ฐาน ๖
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
ครูผ้ สู อน ม.เสกสรรค์ นิลสุวรรณโฆษิต, มิสนิธิมา คุณะดิลก ปิ่ นสลัก
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน ๘๐ : ๒๐
หนังสืออ้ างอิง/
สาระการเรียนรู้/
ตัวชีว้ ัด
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
0

0

0

0

0

0

๑.อ่านออกเสียงบทร้ อยแก้ วและบทร้ อยกรองได้ อย่างถูกต้ อง ไพเราะ
และเหมาะสมกับเรื่ องที่อ่าน
๒.ตีความ แปลความ และขยายความเรื่ องทีอ่ า่ น
๓.วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่ องที่อ่านในทุกๆ ด้ านอย่างมีเหตุผล
๔.วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้ แย้ งกับเรื่ องที่อ่าน และเสนอ
ความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล
๕.สังเคราะห์ความรู้ จากการอ่าน สื่อสิง่ พิมพ์ สื่อ อิเล็กทรอนิกส์และ
แหล่งเรี ยนรู้ ตา่ งๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการเรี ยน และพัฒนาความรู้ ทาง
อาชีพ
๖.มีมารยาทในการอ่าน
๗.เขียนสื่อสารในรู ปแบบต่างๆ ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ ภาษา
เรี ยบเรี ยงถูกต้ อง มีข้อมูล และสาระสําคัญชัดเจน
๘.มีมารยาทในการเขียน
๙.วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่ องที่ฟังและ
ดูอย่างมีเหตุผล
๑๐.มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่ องที่ฟังและดู
๑๑.อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของภาษา
๑๒.ใช้ ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคลรวมทังคํ
้ าราชา
ศัพท์อย่างเหมาะสม
๑๓.วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์
เบื ้องต้ น
๑๔.วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้ านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและ
วรรณกรรมในฐานะที่เป็ นมรดกทาง วัฒนธรรมของชาติ
๑๕.รวบรวมวรรณกรรมพื ้นบ้ านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา
๑๖.ท่องจําและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กําหนดและบทร้ อยกรองที่
มีคณ
ุ ค่าตามความสนใจและนําไปใช้ อ้ างอิง

หน่ วยที ๑ เสนาะกรรณวรรณภาษาเสริม
ปั ญญาไตรภูมิ
๑.๑ การวิเคราะห์วรรณคดี/ไตรภูมิพระร่ วง ตอน
มนุสสภูมิ/วรรณกรรม ฟ.ฮีแลร์
๑.๒ ความงามในภาษา
หน่ วยที่ ๒ ภาษาพาสาร
๒.๑ คําไทยแท้ และคําที่มาจากภาษาต่างประเทศ
๒.๒ ประโยค
๒.๓ ข้ อบกพร่ องในการใช้ ภาษา
สอบประมวลความรู้ ครั ง้ ที่ ๓
หน่ วยที่ ๓ เรี ยงร้ อยถ้ อยคํา
๓.๑ ขัตติยพันธกรณี
๓.๒ สํานวน
สอบปลายภาคเรี ยนที่ ๒ / ๒๕๖๑
การเก็บคะแนนย่ อย
๑. คะแนน Formative ๑ ๑๐ คะแนน
งานกลุม่
แบบทดสอบหนังสืออ่านนอกเวลา/งานกลุม่
๒.คะแนน Formative ๒ ๑๐ คะแนน ทดสอบ
(วรรณกรรม ฟ.ฮีแลร์ )
๓.ทดสอบ
๒๐ คะแนน
-ทดสอบ/หลังเรี ยน
๑๐ คะแนน
-ทดสอบสอบรังสิต
๕ คะแนน
-งานวิชาการ
๕ คะแนน
๔.คะแนนการทํางาน
๑๐ คะแนน
-ทดสอบท่องคําประพันธ์ ๕ คะแนน
-ส่งเอกสาร/หนังสือ
๕ คะแนน

๑. ศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง
๒. แบบกระบวนการ
สร้ างความคิด
วิจารณญาณ
๓. แบบกระบวนการ
กลุม่
๔. กระบวนการสร้ าง
เจตคติ

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
๑) ท่องคําประพันธ์ ๑)แบบประเมินท่องคําประพันธ์
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
๑) ทดสอบ
๑) ทดสอบ
๒) งานกลุม่ /งานเดี่ยว
๒) แบบประเมิน
๓) เอกสาร/หนังสือ
๔) หนังสืออ่านนอกเวลา
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
๑) การสังเกต
๑) แบบประเมิน
๒) การส่งงาน
สัดส่ วนคะแนน (๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วย
ตัวชี ้วัดข้ อที่๑,๔,๕,๖,๗,๘,๑๐,๑๓,๑๕,๑๖
(๕๐คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
๒,๓,,๑๑,๑๓,๑๔ (๒๐คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ ๑-๑๖
(๑๐คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วย
ตัวชี ้วัดข้ อที่ ๗,๙,๑๒,๑๔ (๒๐คะแนน)

๑. กระทรวงศึกษาธิการ,วรรณ
วิจกั ษณ์ หนังสือเรี ยน
ภาษาไทย.องค์การค้ าคุรุสภา
๒. เอกสารประกอบการเรี ยน
๓. ใบงาน
๔. ทฤษฎีเบื ้องต้ นแห่งวรรณคดี.
กรุงเทพฯ:ดวงกลม.
๕. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล.
วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย.
กรุงเทพฯ;
๖. เพ็ญ ศรี จันทร์ ดวง . ภาษา
เพื่อพัฒนาการคิด ม.๖
๗. กุสมุ า รักษมณีและคณะ
,วรรณนิทศั น์ ๑ . อักษรเจริ ญ
ทัศน์:
๘. เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์.
ภาษาไทย o-Net และ A-Net
๙. www.thientrance.com/

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ท๓๐๒๐๖
รายวิชา วรรณกรรมปั จจุบนั
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๖
ภาคเรียนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
ครูผ้ สู อน มิสวรรณศิริ ผลประมูล
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง+คุณลักษณะ+Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน ๘๐ : ๒๐
หนังสืออ้ างอิง / website
ผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้/เนือ้ หาสาระ
วิธีการสอน
วิธีวัดและประเมินผล
ที่ศึกษาเพิ่มเติม
๑. อธิบายความหมาย องค์ประกอบ ประเภทและ
วิวฒ
ั นาการของวรรณกรรมปั จจุบนั ได้
๒. อธิบายความหมายของวรรณกรรมร่วมสมัยและ
เปรียบเทียบความเหมือนกับความแตกต่างของ
วรรณกรรมแบบฉบับกับวรรณกรรม
ร่วมสมัยได้
๓. ตอบคําถาม วิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรม
ประเภทต่างๆได้ อย่างมีเหตุผล โดยใช้ หลักการ
พิจารณาวรรณกรรม
๔. วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าสิ่งที่ได้ อา่ น ได้ ฟังได้ ดู
อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถนําความรู้ ข้ อคิดมา
แก้ ปัญหาพร้ อมประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันได้
๕. แสดงทัศนะเกี่ยวกับวรรณกรรมที่อา่ นได้ อย่าง
สร้ างสรรค์ มีเหตุผล โดยใช้ ภาษาพูด ภาษาเขียนได้
อย่างถูกต้ องเหมาะสม
๖. สังเคราะห์ข้อคิดและคุณค่าที่ได้ รับจากการอ่าน
วรรณกรรมร้ อยแก้ วและวรรณกรรมร้ อยกรอง เพื่อนํา
ความรู้มาใช้ เขียนอธิบาย ตอบคําถาม ประเมินคุณค่า
วรรณกรรมได้ อย่างสร้ างสรรค์ โดยใช้ กระบวนการคิด
อย่างหลากหลาย

หน่ วยที่ ๑
การวิเคราะห์วรรณกรรมปั จจุบนั
- ความหมาย ขอบเขต ประเภท
ของวรรณกรรม
- องค์ประกอบของวรรณกรรม
ประเภทบันเทิงคดี
- องค์ประกอบของเรื่ องสัน้
สอบประมวลความรู้
หน่ วยที่ ๒
การประเมินค่า
- ประเภทวรรณกรรมร้ อยแก้ ว
- ประเภทวรรณกรรมร้ อยกรอง
สอบปลายภาคเรี ยนที่ ๒

๑. แบบกระบวนการเรียนรู้
๕ ขันตอน
้
๒. แบบกระบวนการสร้ าง
ความตระหนัก
๓. แบบกระบวนการสร้ าง
เจตคติ
๔. แบบกระบวนการสร้ าง
ทักษะการปฏิบตั ิ
๕. แบบกระบวนการเรี ยน
ความรู้ความเข้ าใจ
๖. แบบกระบวนการระดม
ความคิด
๗. แบบกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ
๘. แบบกระบวนการเรี ยนรู้
แบบ ๖ ขันตอน
้
ประสบการณ์การเรี ยนรู้
สูก่ ารพัฒนาทักษะการ
คิดด้ วยคําถามปลายเปิ ด
(ข้ อ ๘ สําหรับห้ องทีใ่ ช้
นวัตกรรมในการทําวิจยั ในชัน้
เรี ยน)

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
๑. ทดสอบ
๑. แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
๑. ทดสอบ
๑. แบบทดสอบ
๒. วิเคราะห์
๒. แบบประเมิน
๓. วิจารณ์
๔. ปฏิบตั ิ
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
๑. การสังเกต
๑. แบบประเมิน
๒. การส่งงาน
สัดส่ วนคะแนน (๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้ อที่
๑,๒,๓,๔,๕,๖ (๕๐คะแนน)
-ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้ อที่
๑,๒,๓,๖(๒๐ คะแนน)
- ประเมินผลคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้ อที่
๑,๒,๓,๔,๕,๖ (๑๐คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผล
การเรี ยนรู้ ข้ อที่ ๓,๔,๕,๖ (๒๐ คะแนน)

๑. หนังสือวรรณกรรม
ปั จจุบนั ของ
จิตรลดา สุวตั ถิกลุ
มณฑา วัฒนถนอม
ผศ.สายทิพย์ นุกลู กิจ
๒. หนังสือการอ่านและ
การพิจารณา
วรรณกรรม ของ
ประทีป วาทิกทินกร
สมพันธ์ เลขะพันธุ์
๓. สื่อ Internet
๔. ห้ องสมุด
๕. แหล่งเรี ยนรู้อื่นๆ

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา.....ค30106.......รายวิชา ....คณิตศาสตร์ พนื ้ ฐาน 6........ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...6.....ภาคเรียนที่ .....2........ ปี การศึกษา…2561……….
ครูผ้ สู อน...................................... ม.ณรงค์ , มิสวนิสา, มิสณัฏฐี, มิสมนพัทธ์ , มิสชุธารินี, ม. กิตติศักดิ์ .................................................
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน .....80......... : .....20.........
สาระการเรียนรู้/
หนังสืออ้ างอิง/
ตัวชีว้ ัด
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
สอบประมวลความรู้
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ และฟั งก์ชนั เขียนแสดง
ความสัมพันธ์และฟั งก์ชนั ในรูปต่าง ๆ เช่น ตาราง กราฟ และสมการ 1. ความสัมพันธ์ และ
ฟั งก์ชนั
2. สร้ างความสัมพันธ์หรื อฟั งก์ชนั จากสถานการณ์ หรื อปั ญหาและ
2. เลขยกกําลัง
นําไปใช้ ในการแก้ ปัญหา
3. ใช้ กราฟของสมการ อสมการ ฟั งก์ชนั ในการแก้ ปัญหา
สอบปลายภาค
4. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนจริ งที่อยูใ่ นรูปเลขยกกําลังที่มี
3. ลําดับและอนุกรมจํากัด
เลขชี ้กําลังเป็ นจํานวนตรรกยะ และจํานวนจริ งที่อยูใ่ นรูปกรณฑ์
5. เข้ าใจความหมายและหาผลลัพธ์ ที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ 4. ความน่าจะเป็ น
การหารจํานวนจริงจํานวนจริ งที่อยูใ่ นรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี ้กําลัง
เป็ นจํานวนตรรกยะ และจํานวนจริ งที่อยูใ่ นรูปกรณฑ์
6. หาค่าประมาณของจํานวนจริ งทีอ่ ยูใ่ นรูปกรณฑ์และจํานวนจริ งที่อยู่
ในรูปเลขยกกําลังโดยใช้ วิธีการคํานวณที่เหมาะสม
7. เข้ าใจความหมายของลําดบั และหาพจน์ทวั่ ไปของลําดับจํากัด
8. เข้ าใจความหมายของลําดับเลขคณิต และลําดับเรขาคณิต หาพจน์
ต่าง ๆ ของลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิตและนําไปใช้
9. เข้ าใจความหมายของผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิต หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิต โดยใช้ สตู รและนําไปใช้
10. อธิบายการทดลองสุเหตุ
ม่ การณ์ความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์ และนํา
ผลที่ได้ ไปใช้ คาดการณ์ในสถานการณ์ที่กําหนดให้
11. ใช้ ความรูเ้ กี่ยวกับความน่าจะเป็ นช่วยในการตัดสินใจและแก้ ปัญหา

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
1-11 ( 50 คะแนน )
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
1-6 ( 20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ( 10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
7 -11 ( 20 คะแนน )

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

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา.....ค30206........รายวิชา....คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 6........ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่...6.....ภาคเรียนที่.....2.........ปี การศึกษา…2561……….
ครูผ้ สู อน............................... ม.ณรงค์ , มิสวนิสา, มิสณัฏฐี, มิสมนพัทธ์ , มิสชุธารินี ......................................................
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน .....80......... : .....20.........
สาระการเรียนรู้/
หนังสืออ้ างอิง/
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบจํานวนจริ ง
2. นําสมบัติตา่ ง ๆ เกี่ยวกับจํานวนจริงและการดําเนินการไป
ใช้ ได้
3. แก้ สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรี ไม่เกินสีไ่ ด้
4. แก้ สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ได้
5. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟั งก์ชนั เขียนกราฟของฟั งก์ชนั
และสร้ างฟั งก์ชนั จากโจทย์ปัญหาที่กําหนดให้ ได้
6. นําความรู้เรื่องฟั งก์ชนั ไปใช้ แก้ ปัญหาได้
7. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟั งก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียล
ฟั งก์ชนั ลอการิทมึ และเขียนกราฟของฟั งก์ชนั ทีก่ ําหนดให้
ได้
8. นําความรู้เรื่องฟั งก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียลและ ฟั งก์ชนั
ลอการิทมึ ไปใช้ แก้ ปัญหาได้
9. หาระยะระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง ระยะห่างระหว่าง
เส้ นตรงกับจุดได้
10. หาความชันของเส้ นตรง สมการเส้ นตรง เส้ นขนาน เส้ นตัง้
ฉาก และนําไปใช้ ในการแก้ ปัญหาได้
11. นําความรู้เรื่องเรขาคณิตวิเคราห์ไปใช้ แก้ ปัญหาได้
12. นําความรู้เรื่องการเลื่อนแกนทางขนานไปใช้ ในการเขียน
กราฟได้
13. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็ นภาคตัดกรวยเมื่อกําหนด
ส่วนต่าง ๆ ของภาคตัดกรวยให้ และเขียนกราฟของ
ความสัมพันธ์นั ้นได้

สอบประมวลความรู้
1. ระบบจํานวนจริ ง
2. ความสัมพันธ์ และฟั งก์ชนั
สอบปลายภาค
3. ฟั งก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียล
และฟั งก์ชนั ลอการิ ทมึ
4. เรขาคณิตวิเคราะห์

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 วยผลการ
เรียนรู้ข้อที่ 1-13 ( 50 คะแนน )
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 1-6 ( 20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ( 10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 7-13 ( 20 คะแนน )

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

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา.....ค30212........รายวิชา....คณิตศาสตร์ ขัน้ สูง 6........ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่...6.....ภาคเรี ยนที่.....2.........ปี การศึกษา…2561……….
ครู ผ้ ูสอน..................................... ม. ณรงค์ วีระประจักษ์ .......................................
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .....80......... : .....20.........
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
ผลการเรี ยนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
สอบประมวลความรู้
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบจํานวนจริ ง
1. ระบบจํานวนจริ ง
2. นําสมบัติตา่ ง ๆ เกี่ยวกับจํานวนจริงและการดําเนินการ
2. ความสัมพันธ์ และฟั งก์ชนั
ไปใช้ ได้
3. แก้ สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรี ไม่เกินสีไ่ ด้
สอบปลายภาค
4. แก้ สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ได้
3. ฟั งก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียล
5. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟั งก์ชนั เขียนกราฟของ
และฟั งก์ชนั ลอการิ ทมึ
ฟั งก์ชนั และสร้ างฟั งก์ชนั จากโจทย์ปัญหาที่กําหนดให้ ได้
4. เรขาคณิตวิเคราะห์
6. นําความรู้เรื่องฟั งก์ชนั ไปใช้ แก้ ปัญหาได้
7. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟั งก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียล
ฟั งก์ชนั ลอการิทมึ และเขียนกราฟของฟั งก์ชนั ทีก่ ําหนดให้
ได้
8. นําความรู้เรื่องฟั งก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียลและ ฟั งก์ชนั
ลอการิทมึ ไปใช้ แก้ ปัญหาได้
9. หาระยะระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง ระยะห่างระหว่าง
เส้ นตรงกับจุดได้
10. หาความชันของเส้ นตรง สมการเส้ นตรง เส้ นขนาน เส้ น
ตั ้งฉาก และนําไปใช้ ในการแก้ ปัญหาได้
11. นําความรู้เรื่องเรขาคณิตวิเคราห์ไปใช้ แก้ ปัญหาได้
12. นําความรู้เรื่องการเลื่อนแกนทางขนานไปใช้ ในการเขียน
กราฟได้
13. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็ นภาคตัดกรวยเมื่อกําหนด
ส่วนต่าง ๆ ของภาคตัดกรวยให้ และเขียนกราฟของ
ความสัมพันธ์นั ้นได้

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 วยผลการ
เรียนรู้ข้อที่ 1-13 ( 50 คะแนน )
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 1-6 ( 20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ( 10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรียนรู้ข้อที่ 7-13 ( 20 คะแนน )

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

รหัสวิชา

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ว30205
รายวิชา ฟิ สิกส์ 5
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่
6/2-5
ภาคเรียนที่
ครูผ้ สู อน
มิสนพวรรณ เปลี่ยนขํา / อ. วรรณา โตสถาน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 :
ผลการเรียนรู้

สาระการเรี ยนรู้ /เนือ้ หา
สาระ
สอบกลางภาคเรี ยนที่ 2/2561
1. กลศาสตร์ กบั การเคลื่อนที่

1) ศึกษา อธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับกลศาสตร์ ของการเคลื่อนที่ ปริ มาณการ
เคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แนวเส้ นตรงในแนวราบและในแนวดิ่งด้ วยความเร่งคงที่ รวมถึง
คํานวณหาปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้ องจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ ได้
2) อธิบาย สํารวจตรวจสอบและวิเคราะห์เกี่ยวกับผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุตามกฎ สอบปลายภาคเรี ยนที่ 2/2561
การเคลื่อนที่ของนิวตัน รวมถึงคํานวณหาปริ มาณต่างๆที่เกี่ยวข้ องจากสถานการณ์ที่ 2. คลื่นและสมบัตขิ องคลื่น
กําหนดให้ ได้
3) ศึกษา อธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพสมดุลการเคลื่อนที่ของวัตถุที่สมั พันธ์ กบั
แรงกระทํา สมดุลการหมุน คานและโมเมนต์ รวมถึงคํานวณหาปริ มาณต่างๆที่
เกี่ยวข้ องจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ ได้
4) อธิบาย สํารวจตรวจสอบและวิเคราะห์เกี่ยวกับอัตราเร็ วคลื่น และคุณสมบัติของ
คลื่น คือ การสะท้ อน การหักเห การแทรกสอดของคลื่น การเลี ้ยวเบนของคลื่น รวมถึง
คํานวณหาปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้ องจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ ได้
5) สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย ทดลองและวิเคราะห์เกี่ยวกับอัตราเร็ วเสียงในอากาศ การ
สะท้ อนของเสียง การแทรกสอดของเสียง บีตส์ของเสียง การสัน่ พ้ องของเสียง กําลัง
ของเสียง ความเข้ มเสียง ระดับความเข้ มเสียง ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ และการเกิด
คลื่นกระแทก รวมถึงการคํานวณหาปริ มาณต่างๆที่เกี่ยวข้ องได้
6) สร้ างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรื อคาดการณ์สิ่งทีจ่ ะพบ หรือสร้ างแบบจําลอง
หรือสร้ างรูปแบบเพื่อนําไปสูก่ ารสํารวจตรวจสอบ
7) บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้ พยานหลักฐานอ้ างอิง
หรือค้ นคว้ าเพิ่มเติมเพื่อหาหลักฐานอ้ างอิงที่เชื่อถือได้ และยอมรับว่าความรู้เดิมอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์ พยานใหม่เพิ่มเติมหรื อโต้ แย้ งจากเดิม
ซึง่ ท้ าทายให้ มีการตรวจสอบอย่างระมัดระวังอันจะนํามาสูก่ ารยอมรับเป็ นความรู้ใหม่
8) จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรื ออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ
และผลของโครงงานหรือชิ ้นงานให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจ

วิธีการสอน
1. อภิปราย
2. อธิบาย
3. สืบ ค้ นข้ อมูล
4. สํารวจตรวจสอบ
5. วิเคราะห์

2

ปี การศึกษา

2561

20 :

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
ด้ านความรู้
1. หนังสือเรี ยน เรื่ อง แรงและ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
การเคลื่อนที่ของ สสวท.
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2. หนังสือเรี ยน เรื่ อง พลังงาน
ด้ านทักษะ
ของ สสวท.
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
3. www.rmutphysics.com
1) ความถูกต้ องจากการทํา 1) แบบประเมินความถูกต้ อง
4. ฟิ สิกส์กลศาสตร์ 1-2
แบบฝึ กหัด/ใบงาน
ของใบงานและแบบฝึ กหัด
อ.นิรันดร์ สุวรรณรัตน์
5. หนังสือรวมข้ อสอบ
ด้ านคุณลักษณะ
O-net
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
6. หนังสือเรี ยนฟิ สิกส์เพิ่มเติม
1) การสังเกตพฤติกรรม
1) แบบสังเกตพฤติกรรม
ของ สสวท.
(ซื่อสัตย์ มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู้ มุง่ มัน่ ในการทํางาน สุภาพบุรุษ
อัสสัมชัญ)
วิธีการวัดและประเมินผล

- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 1-8
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยวัดผลการเรี ยนรู้ ข้ อที่ 1-3
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 1-8
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 4-5

รหัสวิชา

ว30210

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รายวิชา ฟิ สิกส์ เพื่อการพัฒนา 5
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่
6/1
ครูผ้ สู อน อ. วรรณา โตสถาน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน

ผลการเรียนรู้

สาระการเรี ยนรู้ /เนือ้ หา
สาระ
สอบกลางภาคเรี ยนที่
2/2561
1. กลศาสตร์ กบั การ
เคลื่อนที่

วิธีการสอน

1) ศึกษา อธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับกลศาสตร์ ของการเคลื่อนที่ ปริ มาณการ
1. อภิปราย
เคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แนวเส้ นตรงในแนวราบและในแนวดิ่งด้ วยความเร่งคงที่ รวมถึง
2. อธิบาย
คํานวณหาปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้ องจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ ได้
3. สืบ ค้ นข้ อมูล
2) อธิบาย สํารวจตรวจสอบและวิเคราะห์เกี่ยวกับผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุตามกฎ
4. สํารวจตรวจสอบ
การเคลื่อนที่ของนิวตัน รวมถึงคํานวณหาปริ มาณต่างๆที่เกี่ยวข้ องจากสถานการณ์ที่
5. วิเคราะห์
สอบปลายภาคเรี ยนที่ 2/2561
กําหนดให้ ได้
2. คลื่นและสมบัตขิ องคลื่น
3) ศึกษา อธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพสมดุลการเคลื่อนทีข่ องวัตถุทส่ี มั พันธ์ กบั
แรงกระทํา สมดุลการหมุน คานและโมเมนต์ รวมถึงคํานวณหาปริ มาณต่างๆที่
เกี่ยวข้ องจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ ได้
4) อธิบาย สํารวจตรวจสอบและวิเคราะห์เกี่ยวกับอัตราเร็ วคลื่น และคุณสมบัติของ
คลื่น คือ การสะท้ อน การหักเห การแทรกสอดของคลื่น การเลี ้ยวเบนของคลื่น รวมถึง
คํานวณหาปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้ องจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ ได้
5) สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย ทดลองและวิเคราะห์เกี่ยวกับอัตราเร็ วเสียงในอากาศ การ
สะท้ อนของเสียง การแทรกสอดของเสียง บีตส์ของเสียง การสัน่ พ้ องของเสียง กําลัง
ของเสียง ความเข้ มเสียง ระดับความเข้ มเสียง ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ และการเกิด
คลื่นกระแทก รวมถึงการคํานวณหาปริ มาณต่างๆที่เกี่ยวข้ องได้
6) สร้ างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรื อคาดการณ์สิ่งที่จะพบ หรื อสร้ างแบบจําลอง
หรือสร้ างรูปแบบเพื่อนําไปสูก่ ารสํารวจตรวจสอบ
7) บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้ พยานหลักฐานอ้ างอิง
หรือค้ นคว้ าเพิ่มเติมเพื่อหาหลักฐานอ้ างอิงที่เชื่อถือได้ และยอมรับว่าความรู้เดิมอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์ พยานใหม่เพิ่มเติมหรื อโต้ แย้ งจากเดิม
ซึง่ ท้ าทายให้ มีการตรวจสอบอย่างระมัดระวังอันจะนํามาสูก่ ารยอมรับเป็ นความรู้ใหม่
8) จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรื ออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ
และผลของโครงงานหรือชิ ้นงานให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจ

ภาคเรียนที่
80 :

2

ปี การศึกษา

2561

20 :

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
ด้ านความรู้
1. หนังสือเรี ยน เรื่ อง แรงและ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
การเคลื่อนที่ของ สสวท.
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2. หนังสือเรี ยน เรื่ อง พลังงาน
ด้ านทักษะ
ของ สสวท.
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
3. www.rmutphysics.com
1) ความถูกต้ องจากการทํา 1) แบบประเมินความถูกต้ อง
4. ฟิ สิกส์กลศาสตร์ 1-2
แบบฝึ กหัด/ใบงาน
ของใบงานและแบบฝึ กหัด
อ.นิรันดร์ สุวรรณรัตน์
5. หนังสือรวมข้ อสอบ
ด้ านคุณลักษณะ
O-net
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
6. หนังสือเรี ยนฟิ สิกส์เพิ่มเติม
1) การสังเกตพฤติกรรม
1) แบบสังเกตพฤติกรรม
ของ สสวท.
(ซือ่ สัตย์ มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู้ มุง่ มัน่ ในการทํางาน สุภาพบุรุษ
อัสสัมชัญ)
วิธีการวัดและประเมินผล

- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 1-8
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยวัดผลการเรี ยนรู้ ข้ อที่ 1-3
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 1-8
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 4-5

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ......ว30225...... รายวิชา ......เคมี 5......
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ .......6/2-5....... ภาคเรี ยนที่ .......2....... ปี การศึกษา ......2561......
ครู ผ้ ูสอน .......มิสจันทร์ เพ็ญ คุณวัฒนสุขสันติ / มิสนิรมล ระหว่างงาม.......
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .......80 : 20.......
ผลการเรียนรู้
1. อภิปราย และนําเสนอความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการถลุงแร่ ตา่ งๆ ที่ใช้ ใน
อุตสาหกรรมและการนําแร่ ธาตุชนิดต่างๆ ที่ใช้ ในชีวิตประจําวัน
2. อธิบายถึงหลักการของอุตสาหกรรม ในการนําแร่ ชนิดต่างๆ ใช้ เป็ นวัตถุดบิ ใน
การผลิตสิง่ ของต่างๆ
3. อภิปรายและนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซรามิกซ์
4. อภิปรายหลักการต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต NaCl วิเคราะห์ข้อมูล
อธิบายและนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับการนํา NaCl ไปใช้ ในวงการอุตสาหกรรมและ
ในชีวิตประจําวัน
5. อภิปรายและนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปุ๋ ย
6. อธิบายโครงสร้ างอะตอม และสัญลักษณ์นวิ เคลียร์ ของธาตุ
7. วิเคราะห์และอธิบายการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่าง
อิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัตขิ องธาตุและการเกิดปฏิกิริยา
8. อธิบายการจัดเรี ยงธาตุและทํานายแนวโน้ มสมบัตขิ องธาตุในตารางธาตุ
9. วิเคราะห์และอธิบายการเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสาร
10. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถานะของสาร
หรื อแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร
11. อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทวั่ ไปที่พบในชีวิตประจําวัน รวมทัง้
อธิบายผลของสารเคมีทม่ี ีตอ่ สิง่ มีชีวติ และสิง่ แวดล้ อม
12. อธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
และนําความรู้ ไปใช้ ประโยชน์
13. อธิบายการเกิดปิ โตรเลียม กระบวนการแยกแก๊ สธรรมชาติ และการกลัน่
ลําดับส่วนนํ ้ามันดิบ
14. อภิปรายการนําผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการแยกแก๊ สธรรมชาติและการกลัน่ ลําดับ
ส่วนนํ ้ามันดิบไปใช้ ประโยชน์ รวมทังผลของผลิ
้
ตภัณฑ์ตอ่ สิง่ มีชีวิตและ
สิ่งแวดล้ อม
15. อธิบายการเกิดพอลิเมอร์ สมบัตขิ องพอลิเมอร์
16. อภิปรายการนําพอลิเมอร์ ไปใช้ ประโยชน์ รวมทัง้ ผลที่เกิดจากการผลิตและใช้

สาระการเรี ยนรู้ / เนือ้ หา

วิธีการสอน

F1 + สอบประมวลความรู้ รู ปแบบการสอน
กลางภาคเรี ยน
- กระบวนการสืบเสาะ
1. ธาตุและสารประกอบอนิ หาความรู้ (5E)
นทรี ย์ในอุตสาหกรรม
2. อะตอมและตารางธาตุ
วิธีการสอน
- แบบบรรยาย
F2 + สอบประมวลความรู้
- แบบทดลอง
ปลายภาคเรี ยน
- แบบสาธิต
3. เคมีเพื่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้ อม
เทคนิคการสอน
4. PAT 2
- เทคนิคการเสริ มแรง
- เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน

หนังสืออ้ างอิง /
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
ด้ านความรู้
1. หนังสือเรี ยน รายวิชาเพิ่มเติมเคมี
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
เล่ม 4 ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
สสวท.
ด้ านทักษะ/กระบวนการ
2. หนังสือเสริ มสร้ างศักยภาพและ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
ทักษะ รายวิชาเพิม่ เติมเคมี เล่ม 4
1) การปฏิบตั ิ
1) แบบประเมินการปฏิบตั ิ
ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
(ผลงาน / ชิ ้นงาน / โครงงาน / การทดลอง)
อักษรเจริ ญทัศน์
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. หนังสือเรี ยน รายวิชาพื ้นฐาน
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
วิทยาศาสตร์ สารและสมบัติของสาร
1) การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 สสวท.
(ใฝ่ เรี ยนรู้, มีวินยั , มุง่ มันในการทํางาน, ซื่อสัตย์,
4. หนังสือเรี ยน รายวิชาพื ้นฐานเคมี
มีจิตสาธารณะ)
ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 สสวท.
5. หลักวิทยาศาสตร์ ม.4-5-6 เตรี ยม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ สอบ O-NET ม.6 และ 9 วิชาสามัญ
วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
1-22
์
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ รศ.ดร.สมพงศ์ จันทร์ โพธิศรี
6. คูม่ อื เตรี ยมสอบเคมีพื ้นฐานม.4-6
1-5
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะอัน รศ.วีระชาติ สวนไพรินทร์
7. ตีแตกข้ อสอบเคมี O-NET
พึงประสงค์
์
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อ รศ.ดร.สมพงศ์ จันทร์ โพธิศรี
รศ.วิทศั น์ จันทร์ โพธิ์ศรี
ที่ 6-19
วิธีการวัดและประเมินผล

ผลการเรียนรู้
พอลิเมอร์ ตอ่ สิง่ มีชีวติ และสิง่ แวดล้ อม
17. อธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยา บางชนิดของคาร์ โบไฮเดรต
18. อธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของไขมันและนํ ้ามัน
19. อธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของโปรตีน และกรด
นิวคลีอิก
20. เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ที่ใช้ ในการสังเกต การวัด การสํารวจตรวจสอบ
อย่างถูกต้ องทังทางกว้
้
างและลึกในเชิงปริ มาณและคุณภาพ
21. นําผลของการสํารวจตรวจสอบที่ได้ ทังวิ
้ ธีการและองค์ความรู้ ที่ได้ ไปสร้ าง
คําถามใหม่ นําไปใช้ แก้ ปัญหาในสถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริ ง
22. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรื ออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ
และผลของโครงงานหรื อชิ ้นงานให้ ผ้ อู ่ืนเข้ าใจ

สาระการเรี ยนรู้ / เนือ้ หา

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง /
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ......ว30230...... รายวิชา ......เคมีประยุกต์ 5......
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ .......6/1....... ภาคเรี ยนที่ .......2....... ปี การศึกษา ......2561......
ครู ผ้ ูสอน .......มิสจันทร์ เพ็ญ คุณวัฒนสุขสันติ.......
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน .......80 : 20.......
ผลการเรียนรู้
1. อภิปราย และนําเสนอความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการถลุงแร่ ตา่ งๆ ที่ใช้ ใน
อุตสาหกรรมและการนําแร่ ธาตุชนิดต่างๆ ที่ใช้ ในชีวิตประจําวัน
2. อธิบายถึงหลักการของอุตสาหกรรม ในการนําแร่ ชนิดต่างๆ ใช้ เป็ นวัตถุดบิ ใน
การผลิตสิง่ ของต่างๆ
3. อภิปรายและนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซรามิกซ์
4. อภิปรายหลักการต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต NaCl วิเคราะห์ข้อมูล
อธิบายและนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับการนํา NaCl ไปใช้ ในวงการอุตสาหกรรมและ
ในชีวิตประจําวัน
5. อภิปรายและนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปุ๋ ย
6. อธิบายโครงสร้ างอะตอม และสัญลักษณ์นวิ เคลียร์ ของธาตุ
7. วิเคราะห์และอธิบายการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่าง
อิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัตขิ องธาตุและการเกิดปฏิกิริยา
8. อธิบายการจัดเรี ยงธาตุและทํานายแนวโน้ มสมบัตขิ องธาตุในตารางธาตุ
9. วิเคราะห์และอธิบายการเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสาร
10. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถานะของสาร
หรื อแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร
11. อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทวั่ ไปที่พบในชีวิตประจําวัน รวมทัง้
อธิบายผลของสารเคมีทม่ี ีตอ่ สิง่ มีชีวติ และสิง่ แวดล้ อม
12. อธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
และนําความรู้ ไปใช้ ประโยชน์
13. อธิบายการเกิดปิ โตรเลียม กระบวนการแยกแก๊ สธรรมชาติ และการกลัน่
ลําดับส่วนนํ ้ามันดิบ
14. อภิปรายการนําผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการแยกแก๊ สธรรมชาติและการกลัน่ ลําดับ
ส่วนนํ ้ามันดิบไปใช้ ประโยชน์ รวมทังผลของผลิ
้
ตภัณฑ์ตอ่ สิง่ มีชีวิตและ
สิ่งแวดล้ อม
15. อธิบายการเกิดพอลิเมอร์ สมบัตขิ องพอลิเมอร์
16. อภิปรายการนําพอลิเมอร์ ไปใช้ ประโยชน์ รวมทัง้ ผลที่เกิดจากการผลิตและใช้

สาระการเรี ยนรู้ / เนือ้ หา

วิธีการสอน

F1 + สอบประมวลความรู้ รู ปแบบการสอน
กลางภาคเรี ยน
- กระบวนการสืบเสาะ
1. ธาตุและสารประกอบอนิ หาความรู้ (5E)
นทรี ย์ในอุตสาหกรรม
2. อะตอมและตารางธาตุ
วิธีการสอน
- แบบบรรยาย
F2 + สอบประมวลความรู้
- แบบทดลอง
ปลายภาคเรี ยน
- แบบสาธิต
3. เคมีเพื่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้ อม
เทคนิคการสอน
- เทคนิคการเสริ มแรง
4. PAT 2
- เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน

หนังสืออ้ างอิง /
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
ด้ านความรู้
1. หนังสือเรี ยน รายวิชาเพิ่มเติมเคมี
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
เล่ม 4 ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
สสวท.
2. หนังสือเสริมสร้ างศักยภาพและ
ด้ านทักษะ/กระบวนการ
ทักษะ รายวิชาเพิม่ เติมเคมี เล่ม 4
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
1) การปฏิบตั ิ
1) แบบประเมินการปฏิบตั ิ
อักษรเจริ ญทัศน์
(ผลงาน / ชิ ้นงาน / โครงงาน / การทดลอง)
3. หนังสือเรี ยน รายวิชาพื ้นฐาน
วิทยาศาสตร์ สารและสมบัติของสาร
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 สสวท.
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
4. หนังสือเรี ยน รายวิชาพื ้นฐานเคมี
1) การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 สสวท.
(ใฝ่ เรี ยนรู้, มีวินยั , มุง่ มันในการทํางาน, ซื่อสัตย์,
5. หลักวิทยาศาสตร์ ม.4-5-6 เตรี ยม
มีจิตสาธารณะ)
สอบ O-NET ม.6 และ 9 วิชาสามัญ
วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
์
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่ รศ.ดร.สมพงศ์ จันทร์ โพธิศรี
6. คูม่ อื เตรี ยมสอบเคมีพื ้นฐานม.4-6
1-22
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ รศ.วีระชาติ สวนไพรินทร์
7. ตีแตกข้ อสอบเคมี O-NET
1-5
รศ.ดร.สมพงศ์ จันทร์ โพธิ์ศรี
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะ
รศ.วิทศั น์ จันทร์ โพธิ์ศรี
อันพึงประสงค์
วิธีการวัดและประเมินผล

- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 6-19

ผลการเรียนรู้
พอลิเมอร์ ตอ่ สิง่ มีชีวติ และสิง่ แวดล้ อม
17. อธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยา บางชนิดของคาร์ โบไฮเดรต
18. อธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของไขมันและนํ ้ามัน
19. อธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของโปรตีน และกรด
นิวคลีอิก
20. เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ที่ใช้ ในการสังเกต การวัด การสํารวจตรวจสอบ
อย่างถูกต้ องทังทางกว้
้
างและลึกในเชิงปริ มาณและคุณภาพ
21. นําผลของการสํารวจตรวจสอบที่ได้ ทังวิ
้ ธีการและองค์ความรู้ ที่ได้ ไปสร้ าง
คําถามใหม่ นําไปใช้ แก้ ปัญหาในสถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริ ง
22. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรื ออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ
และผลของโครงงานหรื อชิ ้นงานให้ ผ้ อู ่ืนเข้ าใจ

สาระการเรี ยนรู้ / เนือ้ หา

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง /
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30245 รายวิชา
ชีววิทยา 5................ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6/2 – 5 ภาคเรียนที่
ครูผ้ สู อน
มิสปานแก้ ว อักษรขํา
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน
สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
1. สืบค้ นข้ อมูล อภิปราย และสรุ ปเกี่ยวกับโครงสร้ าง หน้ าที่และการทํางานของระบบต่างๆใน
สอบกลางภาคเรี ยนที่ 2/2561
1. ชีววิทยาเข้ มข้ น
ร่ างกายของสัตว์และมนุษย์และนําความรู้เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน
2. สืบค้ นข้ อมูล อภิปราย และสรุ ปเกี่ยวกับเนื ้อเยื่อ โครงสร้ างและหน้ าทีข่ องพืชดอก การคายนํ ้า 1.1.ระบบต่างๆในร่างกาย
การลําเลียง การสังเคราะห์ด้วยแสง รวมทังปั
้ จจัยบางประการที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง 1.2.โครงสร้ างและหน้ าทีข่ องพืช
และการสืบพันธุ์รวมทังฮอร์
้ โมนพืช
1.3.วิวฒ
ั นาการ
3. สืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ อภิปราย และสรุ ปเกี่ยวกับหลักฐานการเกิดวิวฒ
ั นาการ และแนวคิด
1.4.พันธุศาสตร์ โมเลกุล
เกี่ยวกับวิวฒ
ั นาการ เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ ประชากร
2. ชีววิทยาเฉพาะทาง
4. สืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ อภิปราย และสรุ ปการค้ นพบกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเมน
2.1.โครงสร้ างและการทํางานของ
เดล เกี่ยวกับโครโมโซม โครงสร้ างและหน้ าที่ของสารพันธุกรรม
ระบบต่างในร่างกาย
5. สืบค้ นข้ อมูล อภิปราย และสรุ ปเกี่ยวกับโครงสร้ างและหน้ าที่ของสารเคมีและส่วนประกอบ
2.2.โครงสร้ างและหน้ าทีข่ องพืช
ภายในเซลล์การรักษาดุลยภาพของร่ างกายสัตว์และมนุษย์และสรุ ปเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่าง
2.3. วิวฒ
ั นาการ พันธุศาสตร์
เซลล์ และระบบภูมิค้ มุ กัน
ประชากร
6. สืบค้ นข้ อมูล อภิปราย และสรุ ปเกี่ยวกับระบบนิเวศ ประชากร ความหนาแน่นของประชากร
อัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร และปั จจัยสําคัญทีม่ ีผลต่อการเปลีย่ นแปลงขนาดของ 2.4. พันธุศาสตร์ พันธุวิศวกรรม
ผลการเรียนรู้

ประชากร
7. สืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ อภิปราย และสรุ ปการค้ นพบกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเมน
เดล เกี่ยวกับโครโมโซม โครงสร้ างและหน้ าที่ของสารพันธุกรรม
8. ตังคํ
้ าถามที่อยู่บนพื ้นฐานของความรู้ และความเข้ าใจทางวิทยาศาสตร์ หรื อความสนใจ
หรื อจาก
ประเด็นที่เกิดขึ ้นในขณะนันที
้ ่สามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรื อศึกษาค้ นคว้ าได้ อย่าง
ครอบคลุม และเชื่อถือได้
9. วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้ อมูล และประเมินความสอดคล้ องของข้ อสรุ ป หรื อ
สาระสําคัญ เพื่อตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
10 บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้ พยานหลักฐานอ้ างอิง หรื อ
ค้ นคว้ าเพื่อเติม เพื่อหาหลักฐานอ้ างอิงที่เชื่อถือได้ และยอมรับว่าความรู้ เดิมอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์ พยานใหม่เพิ่มเติมหรื อโต้ แย้ งจากเดิม ซึง่ ท้ าทายให้ มี
การตรวจสอบอย่างระมัดระวัง อันจะนํามาสูก่ ารยอมรับเป็ นความรู้ ใหม่

(สอบปลายภาคเรี ยนที่ 2/2561)
3. ชีววิทยาพืน้ ฐาน
3.1การรักษาดุลยภาพของเซลล์
และสิ่งมีชีวิต
3.2 ระบบนิเวศ
3.3 พันธุศาสตร์ และ ระบบ
ภูมคิ ้ มุ กัน

วิธีการสอน
1. ทดลอง
2. อภิปราย
3. อธิบาย
4. สืบ ค้ นข้ อมูล
5. บรรยาย
6. ใช้ เทคโนโลยี
เช่น PowerPoint

2

ปี การศึกษา

80

:

20

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
1) การปฏิบตั ิ

2561

เครื่ องมือวัด
1) แบบทดสอบ

เครื่ องมือวัด
1) แบบประเมินการ
ปฏิบตั ิ
( ผลงาน / ชิ ้นงาน / การทดลอง )
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกต
พฤติกรรม
( ซือ่ สัตย์สจุ ริ ต, ใฝ่ เรี ยนรู้ , มีวินยั , มุง่ มั่นในการ
ทํางาน )
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-10
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-3
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-10
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 4-10

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
ชีววิทยา ม.6 เล่ม 5
อ. สมาน แก้ วไวยุทธ
2.Ultra Biology
สถาบันกวดวิชาติวเตอร์ พอยท์
3.ติววิทย์ สรุปเนื ้อหาม.ปลาย
อ. ณัฐพงศ์ ก้ องคุณวัฒน์

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30255 รายวิชา
ชีววิทยาขัน้ สูง 5................ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6/1 ภาคเรียนที่
ครูผ้ สู อน
มิสปานแก้ ว อักษรขํา
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน
สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
1. สืบค้ นข้ อมูล อภิปราย และสรุ ปเกี่ยวกับโครงสร้ าง หน้ าที่และการทํางานของระบบต่างๆใน
สอบกลางภาคเรี ยนที่ 2/2561
1. ชีววิทยาเข้ มข้ น
ร่ างกายของสัตว์และมนุษย์และนําความรู้ เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน
2. สืบค้ นข้ อมูล อภิปราย และสรุ ปเกี่ยวกับเนื ้อเยื่อ โครงสร้ างและหน้ าทีข่ องพืชดอก การคายนํ ้า 1.1.ระบบต่างๆในร่างกาย
การลําเลียง การสังเคราะห์ด้วยแสง รวมทังปั
้ จจัยบางประการที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง 1.2.โครงสร้ างและหน้ าทีข่ องพืช
และการสืบพันธุ์รวมทังฮอร์
้ โมนพืช
1.3.วิวฒ
ั นาการ
3. สืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ อภิปราย และสรุ ปเกี่ยวกับหลักฐานการเกิดวิวฒ
ั นาการ และแนวคิด
1.4.พันธุศาสตร์ โมเลกุล
เกี่ยวกับวิวฒ
ั นาการ เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ ประชากร
2. ชีววิทยาเฉพาะทาง
4. สืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ อภิปราย และสรุ ปการค้ นพบกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเมน
2.1.โครงสร้ างและการทํางานของ
เดล เกี่ยวกับโครโมโซม โครงสร้ างและหน้ าที่ของสารพันธุกรรม
ระบบต่างในร่างกาย
5. สืบค้ นข้ อมูล อภิปราย และสรุ ปเกี่ยวกับโครงสร้ างและหน้ าที่ของสารเคมีและส่วนประกอบ
2.2.โครงสร้ างและหน้ าทีข่ องพืช
ภายในเซลล์การรักษาดุลยภาพของร่ างกายสัตว์และมนุษย์และสรุ ปเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่าง
2.3. วิวฒ
ั นาการ พันธุศาสตร์
เซลล์ และระบบภูมิค้ มุ กัน
ประชากร
6. สืบค้ นข้ อมูล อภิปราย และสรุ ปเกี่ยวกับระบบนิเวศ ประชากร ความหนาแน่นของประชากร
อัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร และปั จจัยสําคัญทีม่ ีผลต่อการเปลีย่ นแปลงขนาดของ 2.4. พันธุศาสตร์ พันธุวิศวกรรม
ผลการเรียนรู้

ประชากร
7. สืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ อภิปราย และสรุ ปการค้ นพบกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเมน
เดล เกี่ยวกับโครโมโซม โครงสร้ างและหน้ าทีข่ องสารพันธุกรรม
8. ตังคํ
้ าถามที่อยู่บนพื ้นฐานของความรู้ และความเข้ าใจทางวิทยาศาสตร์ หรื อความสนใจ
หรื อจาก
ประเด็นที่เกิดขึ ้นในขณะนันที
้ ่สามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรื อศึกษาค้ นคว้ าได้ อย่าง
ครอบคลุม และเชื่อถือได้
9. วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้ อมูล และประเมินความสอดคล้ องของข้ อสรุ ป หรื อ
สาระสําคัญ เพื่อตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
10 บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้ พยานหลักฐานอ้ างอิง หรื อ
ค้ นคว้ าเพื่อเติม เพื่อหาหลักฐานอ้ างอิงที่เชื่อถือได้ และยอมรับว่าความรู้ เดิมอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์ พยานใหม่เพิ่มเติมหรื อโต้ แย้ งจากเดิม ซึง่ ท้ าทายให้ มี
การตรวจสอบอย่างระมัดระวัง อันจะนํามาสูก่ ารยอมรับเป็ นความรู้ ใหม่

(สอบปลายภาคเรี ยนที่ 2/2561)
3. ชีววิทยาพืน้ ฐาน
3.1การรักษาดุลยภาพของเซลล์
และสิ่งมีชีวิต
3.2 ระบบนิเวศ
3.3 พันธุศาสตร์ และ ระบบ
ภูมคิ ้ มุ กัน

วิธีการสอน
1. ทดลอง
2. อภิปราย
3. อธิบาย
4. สืบ ค้ นข้ อมูล
5. บรรยาย
6. ใช้ เทคโนโลยี
เช่น PowerPoint

2
80

ปี การศึกษา
:

20

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
1) การปฏิบตั ิ

2561

เครื่ องมือวัด
1) แบบทดสอบ

เครื่ องมือวัด
1) แบบประเมินการ
ปฏิบตั ิ
( ผลงาน / ชิ ้นงาน / การทดลอง )
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกต
พฤติกรรม
( ซือ่ สัตย์สจุ ริ ต, ใฝ่ เรี ยนรู้ , มีวินยั , มุง่ มั่นในการ
ทํางาน )
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-10
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-3
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-10
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 4-10

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
ชีววิทยา ม.6 เล่ม 5
อ. สมาน แก้ วไวยุทธ
2.Ultra Biology
สถาบันกวดวิชาติวเตอร์ พอยท์
3.ติววิทย์ สรุปเนื ้อหาม.ปลาย
อ. ณัฐพงศ์ ก้ องคุณวัฒน์

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30282
รายวิชา บูรณาการวิทยาศาสตร์ 2
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6/ 6 – 10 ภาคเรียนที่
2
ปี การศึกษา
ครูผ้ สู อน
มิสจุฑาวรรณ ตรีชยั , มิสศิริลักษณ์ แก้ วสมบรณ์ , มิสเชาวนี ปฐมนุพงศ์ , มิสจิลัดดา สารสิทธิ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน
80 :
20
ผลการเรียนรู้
(วิชาฟิ สกิ ส์)
1. ว 4.2 ม.4-6/1 อธิบายและทดลองความสัมพันธ์ระหว่าง
การกระจัด เวลา ความเร็ ว ความเร่ งของการเคลื่อนที่ในแนวตรง
2. ว 4.1 ม.4-6/1 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ในสนามโน้ มถ่วง และนําความรู้ ไปใช้ ประโยชน์
3. ว 4.1ม.4-6/2 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของ
อนุภาคในสนามไฟฟ้า และนําความรู้ ไปใช้ ประโยชน์
4. ว 4.1 ม.4-6/3 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของ
อนุภาคในสนามแม่เหล็ก และนําความรู้ ไปใช้ ประโยชน์
5. สืบค้ นและอธิบายการเกิดและวิวฒ
ั นาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ
6. ว 8.1 ม. 4-6/5 รวบรวมข้ อมูลและบันทึกผลการสํารวจ ตรวจสอบอย่างเป็ นระบบ
ถูกต้ อง ครอบคลุม ทังในเชิ
้ งปริ มาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบ ความเป็ นไปได้
ความเหมาะสมหรื อความผิดพลาดของข้ อมูล
7. ว 8.1 ม. 4-6/6 จัดกระทําข้ อมูล โดยคํานึงถึงการรายงานผลเชิง
ตัวเลขที่มีระดับความถูกต้ องและนําเสนอข้ อมูลด้ วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม
8. ว 8.1 ม. 4-6/7 วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้ อมูล และประเมินความ
สอดคล้ องของข้ อสรุ ป หรื อสาระสําคัญ เพื่อตรวจสอบกับสมมติฐานทีต่ งไว้
ั้
(วิชาเคมี)
9. สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายการเกิดปิ โตรเลียม กระบวนการแยก
แก๊ สธรรมชาติและการกลัน่
ลําดับส่วนนํ ้ามันดิบ
10. สืบค้ นข้ อมูลและอภิปราย
การนําผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการแยก
แก๊ สธรรมชาติและการกลัน่ ลําดับส่วนนํ ้ามันดิบไปใช้ ประโยชน์รวมทังผลของ
้
ผลิตภัณฑ์ตอ่ สิ่งมีชีวติ และสิ่งแวดล้ อม
11. ทดลองและอธิบายการเกิด
พอลิเมอร์ สมบัตขิ องพอลิเมอร์
12. อภิปรายการนําพอลิเมอร์ ไปใช้ ประโยชน์ รวมทังผลที
้ ่เกิดจากการผลิตและใช้ พอลิ

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
สอบกลางภาคเรี ยนที่2/2561
11. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
1.1 กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1
1.2 กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2
1.3 กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3
2. สนามของแรง
2.1 สนามโน้ มถ่วง
สอบปลายภาคเรี ยนที่ 2/2561
2.2 สนามไฟฟ้า
2.3 สนามแม่เหล็ก
3.โลกและดวงดาว
3.1 การเกิดและวิวฒ
ั นา
การของระบบสุริยะ
3.2 การเกิดและวิวฒ
ั นา
การของกาแลคซีและเอกภพ

สอบกลางภาคเรี ยนที่ 2/2561
2. เคมีเพื่อสิ่งมีชีวติ และสิ่งแวดล้ อม
2.2 ปิ โตรเลียม
2.2.1 การเกิดปิ โตรเลียม
2.2.2 กระบวนการแยก
แก๊ สธรรมชาติและ
กลัน่ ลําดับส่วนนํ ้ามันดิบ
2.2.3 ประโยชน์และผล
ของการใช้ ผลิตภัณฑ์จาก
ปิ โตรเลียมต่อสิง่ มีชีวติ และ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. ทดลอง
2. อภิปราย
3. อธิบาย
4. สืบ ค้ นข้ อมูล

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การปฏิบตั ิ 1) แบบประเมินการปฏิบตั ิ
( ผลงาน / ชิ ้นงาน / การทดลอง )
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
ซือ่ สัตย์สจุ ริ ต, ใฝ่ เรี ยนรู้ , มีวินยั ,มุง่ มั่นในการ
ทํางาน )
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผบการเรี ยนรู้
ข้ อที่ ..1-38..(40 คะแนน)
-ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วย ผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ ..1..,.9-12..,..22-25.. (30 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วย ผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ ..1-38..(10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ ..3-5..,.13-15..,..26-35.. (20 คะแนน)

2561

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
1. หนังสือเรี ยน เรื่ อง แรงและการ
เคลื่อนที่ของ สสวท.
2. www.rmutphysics.com
3.ตําราเรี ยนกลางภาษาอังกฤษของ
คณะเซนต์คาเบรี ยล
4.www.physicsclassroom.com
5. www.wikipedia.com
6. http://phet.colorado.edu
7. หนังสือ ฟิ สิกส์กลศาสตร์ เล่ม1
ของ อ.นิรันดร์ สุวรรณรัตน์
8. หนังสือเรี ยนสาระการเรียนรู้วิชาเคมี
พื ้นฐานสสวท.
9. หนังสือคูม่ อื -เตรียมสอบ รายวิชาเคมี
พื ้นฐาน ม.4-6 สํานักพิมพ์
ภูมบิ ณ
ั ฑิต
10. หนังสือคูม่ อื แม็ค เคมีพื ้นฐานและ
เพิม่ เติม ม.4
11. หนังสือคูม่ อื แม็ค CORE
O-NET ม.ปลาย
12. หนังสือคูม่ อื -เตรี ยมสอบ เคมี ONET สํานักพิมพ์ ภูมิบณ
ั ฑิต
13.

เมอร์ ตอ่ สิง่ มีชีวติ และสิง่ แวดล้ อม
13. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์และปฏิกิริยาบางชนิดของ
คาร์ โบไฮเดรต
14. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์และปฏิกิริยาบางชนิดของไขมันและ
นํ ้ามัน
15. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์และปฏิกิริยาบางชนิดของกรดนิวคลีอิก
16. เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ทใี่ ช้ ในการสังเกต การวัด การสํารวจ ตรวจสอบอย่าง
ถูกต้ องทังทางกว้
้
างและลึกในเชิงปริ มาณและคุณภาพ
17. นําผลการสํารวจตรวจสอบที่ได้ ทงวิ
ั ้ ธีการและองค์ความรู้ ที่ได้ ไปสร้ างคําถามใหม่
นําไปใช้ แก้ ปัญหาในสถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริ ง
18. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรื ออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และ
ผลของโครงงานหรื อชิ ้นงานให้ ผ้ อู ่ืนเข้ าใจ
19. เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ที่ใช้ ในการสังเกต การวัด การสํารวจ ตรวจสอบ
อย่างถูกต้ องทังทางกว้
้
างและลึกในเชิงปริ มาณและคุณภาพ
20. นําผลการสํารวจ ตรวจสอบที่ได้ ทงวิ
ั ้ ธีการและองค์ความรู้ ที่ได้ ไปสร้ างคําถามใหม่
นําไปใช้ แก้ ปัญหาในสถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริ ง
21. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรื ออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และ
ผลของโครงงานหรื อชิ ้นงานให้ ผ้ อู ่ืนเข้ าใจ
(วิชาชีววิทยา)
22. ว 1.1 ม.4-6/1 ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลล์ของสิง่ มีชีวติ
23. ว 1.1 ม.4-6/2 ทดลองและอธิบายกลไกการรักษาดุลยภาพของนํ ้าในพืช
24 ว 1.1 ม.4-6/3 สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของนํ ้า แร่ ธาตุ
และอุณหภูมิของร่ างกายมนุษย์ และสัตว์อื่นๆและนําความรู้ ไปใช้ ประโยชน์
25. ว 1.1 ม.4-6/4 อธิบายเกี่ยวกับระบบภูมิค้ มุ กันของร่ างกายและนําความรู้ ไปใช้ ใน
การดูแลรักษาสุขภาพ
26. ว 1.2 ม.4-6/1 อธิบายกระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทาง
พันธุกรรม มิวเทชัน่ และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
27. ว 1.2 ม.4-6/2 สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพทีม่ ีตอ่ มนุษย์
และสิง่ แวดล้ อมและนําความรู้ ไปใช้ ประโยชน์
28. ว 1.2 ม.4-6/3 สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพทีม่ ี
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้ อม
29. ว 1.2 ม.4-6/4 อธิบายกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ และผลของการคัดเลือก
ตามธรรมชาติตอ่ ความหลากหลายของสิง่ มีชีวิต
30. ว 2.1 ม.4-6/1 อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ
31. ว 2.1 ม.4-6/2 อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิง่ มีชีวิต

สิ่งแวดล้ อม
2.3 พอลิเมอร์
2.3.1 การเกิดพอลิเมอร์/
สมบัตขิ องพอลิเมอร์
2.3.2 ประโยชน์/ผลจาก
การใช้ และผลิตพอลิเมอร์
ต่อสิง่ มีชีวิตและสิง่ แวดล้ อม
สอบปลายภาคเรี ยนที่ 2/2561
2.4 สารชีวโมเลกุล
2.4.1 คาร์ โบไฮเดรต
2.4.2 โปรตีน
2.4.3 ไขมันและนํ ้ามัน
2.4.4 กรดนิวคลีอิก

สอบกลางภาคเรี ยนที่ 2/2561
1. ดุลยภาพของสิง่ มีชีวิต
1.1 เซลล์ (ทบทวนโอเน็ต)
1.2 การลําเลียงสารเข้ า-ออก
จากเซลล์ (ทบทวนโอเน็ต)
1.3 การแบ่งเซลล์
(ทบทวนโอเน็ต)
2. ระบบภูมิค้ มุ กัน
2.1 การป้องกัน ทําลายเชื ้อโรค
และสิง่ แปลกปลอม
2.2 ความผิดปกติของระบบ
ภูมคิ ้ มุ กัน
สอบปลายภาคเรี ยนที่ 2/2561
3. ระบบนิเวศ
3.1 สิง่ มีชีวิตกับสิง่ แวดล้ อม
และไบโอม

32. ว 2.1 ม.4-6/3 อธิบายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และ
เสนอแนะแนวทางในการดูแลและรักษา
33. ว 2.2 ม.4-6/1 วิเคราะห์สภาพปั ญหาสาเหตุของปั ญหาสาเหตุของปั ญหา
สิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท้ องถิ่น ระดับประเทศและระดับโลก
34. ว 2.2 ม.4-6/2 อภิปรายแนวทางในการป้องกันแก้ ไขปั ญหาสิง่ แวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
35. ว 2.2 ม.4-6/3 วางแผนและดําเนินการเฝ้าระวัง อนุรักษ์ และพัฒนาสิง่ แวดล้ อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
36. ว 8.1 ม.4-6/1 ตังคํ
้ าถามที่อยู่บนพื ้นฐานของความรู้ และ
ความเข้ าใจทางวิทยาศาสตร์ หรื อความสนใจ หรื อจากประเด็นทีเ่ กิดขึ ้นในขณะนัน้ ที่
สามารถทํา
การสํารวจตรวจสอบหรื อศึกษาค้ นคว้ าได้ อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้
37. ว 8.1 ม.4-6/7 วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้ อมูล และประเมินความ
สอดคล้ องของข้ อสรุ ปหรื อสาระสําคัญ เพื่อตรวจสอบกับสมมติฐานทีต่ งไว้
ั้
38. ว 8.1 ม.4-6/11 บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้
พยานหลักฐานอ้ างอิงหรื อค้ นคว้ าเพื่อเติม เพื่อหาหลักฐานอ้ างอิงทีเ่ ชื่อถือได้ และ
ยอมรับว่าความรู้ เดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์ พยานใหม่
เพิ่มเติมหรื อโต้ แย้ งจากเดิมซึง่
ท้ าทายให้ มีการตรวจสอบอย่างระมัดระวังอันจะนํามาสูก่ ารยอมรับเป็ นความรู้ ใหม่

3.2 ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
+ บทปฏิบตั กิ าร
3.3 การถ่ายทอดพลังงานและ
การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
3.4 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ
ระบบนิเวศ
3.5 มนุษย์กบั ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
4. พันธุกรรมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
4.1 โครโมโซมและสารพันธุกรรม
4.2 การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม
4.3 การเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม
4.4 เทคโนโลยีชีวภาพ

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ส30106 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมพืน้ ฐาน 6 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
ครูผ้ สู อน มิสฐิตาภา แก้ วกระจ่ าง , มาสเตอร์ วัลลภ งามกิตติคุณ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชีว้ ดั

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

มาตรฐานการเรี ยนรู้ ส 1.1 รู้ และเข้ าใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาทีต่ นนับถือ และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถกู ต้ อง ยึดมัน่
และปฏิบตั ติ ามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสขุ (ตัวชี ้วัด ส 1.1 ม.4 – 6 / 122)
มารตรฐานการเรี ยนรู้ ส 1.2 เข้ าใจ ตระหนักและปฏิบตั ติ นเป็ นศาสนิกชนที่ดีและ
ธํารงรักษาพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาทีต่ นนับถือ
(ตัวชี ้วัด ส 1.2 ม.4-6 / 1-5)
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ส 2.1 เข้ าใจและปฏิบตั ติ นตามหน้ าที่ของการเป็ นพลเมืองดี
มีคา่ นิยมที่ดีงาม และธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสขุ
(ตัวชี ้วัด ส 2.1 ม.4 – 6 / 1-5)
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ส 2.2 เข้ าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึด
มัน่ ศรัทธา และธํารงรักษาไว้ ซงึ่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข
(ตัวชี ้วัด ส 2.2 ม.4-6 / 1-4)
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ส 3.1 เข้ าใจและสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรในการผลิต
และการบริ โภค การใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้ อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
รวมทังเข้
้ าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิตอย่างมีดลุ ยภาพ
(ตัวชี ้วัด ส 3.1 ม.4 – 6 / 1-4)
มารตรฐานการเรี ยนรู้ ส 3.2 เข้ าในระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจําเป็ นของการร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคม
โลก (ตัวชี ้วัด ส 3.2 ม.4-6 / 1-3)
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ส 4.1 เข้ าใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัย
ทางประวัตศิ าสตร์ สามารถใช้ วิธีการทางประวัตศิ าสตร์ มาวิเคราะห์เหตุการณ์ตา่ งๆ
อย่างเป็ นระบบ (ตัวชี ้วัด ส 4.1 ม. 4-6 / 1-2)
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ส 4.2 เข้ าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปั จจุบนั
ในด้ านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึง

สาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม
1. ความรู้ เกี่ยวกับศาสนาและศาสนา
เปรี ยบเทียบ
2. พระพุทธศาสนา ม.4-ม.6
สาระหน้ าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ
การดําเนินชีวติ ในสังคม
1. สังคมและวัฒนธรรม
2. กฎหมาย
3. รัฐศาสตร์
4. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สาระเศรษฐศาสตร์
1. เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ น
2. ระบบเศรษฐกิจ (ทุนนิยม / สังคมนิยม /
ผสม)
3.การกําหนดราคาและค่าจ้ างในระบบ
เศรษฐกิจ
4.การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ
ฉบับต่างๆ
5.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สหกรณ์
6.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
7.กลุม่ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
สาระประวัตศิ าสตร์
1. เวลา ยุคสมัย หลักฐาน และวิธีการทาง
ประวัตศิ าสตร์
2. ประวัตศิ าสตร์ ไทย - พัฒนาการทาง
ประวัตศิ าสตร์ ชาติไทย
3.ประวัตศิ าสตร์ สากล

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

1. กระบวนการ สืบค้ น
2. กระบวนการคิด
วิเคราะห์
3. กระบวนการคิด
เปรี ยบเทียบเชื่อมโยง
และแก้ ปัญหา
4. ปฏิบตั ิ
5. กระบวนการอภิปราย
กลุม่ ย่อย
6. การพัฒนาความรู้

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) การนําเสนอ 2) แบบประเมิน
ผลงาน
การนําเสนอผลงาน
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1)ปฏิบตั ิ
1)แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม
2)แบบฝึ กหัด/ใบงาน 2)แบบประเมินแบบฝึ กหัด
/ใบงาน
3)การคิดวิเคราะห์
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1)การสังเกต
1)แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม
2)การแสดงพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดที่ 1-5
(50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดที่ 1-3
(20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะ (10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดที่ 4-5
(20 คะแนน )

1.แบบเรี ยนพุทธศาสนาและศาสนา
สากล
2.หนังสือประวัตพิ ทุ ธศาสนา
3.หนังสือหลักธรรมพุทธศาสนา
4.หนังสือความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับ
หลักสังคมวิทยา
5.หนังสือความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับ
รัฐศาสตร์
6.หนังสือความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับ
นิตศิ าสตร์
7.หนังสือความรู้ เศรษฐศาสตร์
เบื ้องต้ น
8.หนังสือความรู้ เศรษฐกิจไทย
9.หนังสือพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
โลก
10.หนังสือความรู้ ประวัตศิ าสตร์
สากล
11.หนังสือพัฒนาการทาง
ประวัตศิ าสตร์
12.หนังสือความรู้ ประวัตศิ าสตร์
ไทย
13.หนังสือความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับ
หลักภูมศิ าสตร์
14.หนังสือภูมิศาสตร์ กายภาพ
15.แผนทีก่ ายภาพประเทศไทย
16.www.youtube.co.th/
17.www.google.co.th/

ความสําคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ ้น (ตัวชี ้วัด ส 4.2 ม. 4-6 / 1-4)
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ส 4.3 เข้ าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธํารงความเป็ นไทย(ตัวชี ้วัด ส 4.3 ม. 4-6 / 1-5)
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ส 5.1 เข้ าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์
ของสรรพสิง่ ซึง่ มีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้ แผนที่และเครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์ ในการค้ นหาวิเคราะห์ สรุ ป และใช้ ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(ตัวชี ้วัด ส 5.1 ม.4 – 6 / 1-4)
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ส 5.2 เข้ าใจปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้ อมทาง
กายภาพที่ก่อให้ เกิดการสร้ างสรรค์วฒ
ั นธรรม มีจิตสํานึกและมีสว่ นร่ วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิง่ แวดล้ อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (ตัวชี ้วัด ส 5.2 ม.4 – 6 / 1-5)

สาระภูมศิ าสตร์
1. เครื่ องมือทางภูมศิ าสตร์
2.หลักภูมศิ าสตร์
3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ส30214 รายวิชา สหวิทยากรสังคม 2 ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
ครู ผ้สู อน ม. พรเทพ ตั้งมกรา
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน ( สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum ) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชี้วดั (ม.1 – ม.2, ม.4 – ม.5)
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง ( ม.3, ม.6 )
1. วิเคราะห์การจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยได้
2. เปรี ยบเทียบภูมิศาสตร์การ
ท่องเที่ยวไทยและภูมิภาคต่างๆของโลกได้
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและความจาเป็ นทางเศรษฐกิจใน
สังคมโลกได้
4. วิเคราะห์ประวัติศาสตร์เพื่อการ
ท่องเที่ยวและทุนทางสังคมได้
5. อธิบายจากการใช้ประโยชน์จาก
สิ่ งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วฒั นธรรม อัน
เป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้งในประเทศไทย
และโลก

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
ภูมิศาสตร์กบั วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
การเมืองไทยกับภาวะการจัดการทรัพยากร
ภายใต้รัฐบาลทหาร
เศรษฐศาสตร์กบั ชีวติ ประจาวัน

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1.CIPPA MODEL
2.Storyline
3.5E Cycle Model
4.Concept Mapping
5. Inquiry

ด้ านความรู้
วิธีการ/เครื่องมือวัด
1. ใบงาน 2. สรุ ปแบบประเมินผล
3. ทดสอบ ด้านทักษะ
วิธีการ/เครื่องมือวัด
1.สื บค้น 2. แบบประเมินผลสรุ ป ด้านคุณลักษณะ
วิธีการ/เครื่องมือวัด
1. รักชาติศาสน์ กษัตริ ย ์ 2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั 4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้วยผลการ เรี ยนรู ้ขอ้ ที่ 1-3 50 คะแนน
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้วยผลการ เรี ยนรู ้ขอ้ ที่ 4-5 20 คะแนน
- ประเมินคุณลักษณะด้วยผลการเรี ยนรู ้ ข้อที่ 1-4 10 คะแนน
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้วยผลการ เรี ยนรู ้ขอ้ ที่ 4-5 20คะแนน

หนังสืออ้ างอิง /
website ทีศ่ ึกษา
เพิม่ เติม
ศูนย์วทิ ยบริ การโรงเรี ยน
อัสสัมชัญ
เอกสารประกอบการเรี ยน
www.google.co.th/
e-book.ram.edu/
www.google.co.th/
guru.sanook.com/
www.thaigoodview.com/

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา พ30106 รายวิชา สุขศึกษาพืน้ ฐาน 6 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
ครูผ้ สู อน ม.เชี่ยวชาญ แพรขุนทด
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน ( สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum ) : คะแนนปลายภาคเรียน .......80....... : .......20.......
ตัวชีว้ ดั
1. รู้และเข้ าใจในการป้องกันโรคเพื่อดําดง
รักษาต่อตนเองครอบครัวและชุมชน
2. จัดการกับอารมณ์และความเครี ยด
3. เข้ าใจในสิ่งแวดล้ อมเพื่อสุขภาพ
4. มีทกั ษะที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมต่อ
ความไม่ปลอดภัยในชีวิต
5. รู้และเข้ าใจในเรื่องอุบตั เิ หตุจากสารเคมี
จากภาคอุตสาหกรรม
6. รู้และเข้ าใจการใช้ ยา
7. หลีกเลี่ยงและป้องกันตนองจากการใช้
สารเสพติด
8. การวิเคราะห์บทบาทจากการใช้ ความ
รุนแรง
9. รู้และเข้ าใจในการปฐมพยาบาล

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบคัว
1. กระบวนการสร้ างเสริ มและดํารงประสิทธิภาพการจัดการกับ
อารมณ์และความเครี ยด
2. การจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด
1. กระบวนการสร้ างเสริ มและดํารงประสิทธิภาพการจัดการกับ
สิ่งแวดล้ อมเพื่อสุขภาพ
2. การวางแผนดูแลสุขภาพการสิ่งแวดล้ อมเพื่อสุขภาพ
1. กระบวนการสร้ างเสริ มและดํารงประสิทธิภาพการจัดการกับ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิต
2. การวางแผนดูแลพฤติกรรมเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิต
1. กระบวนการสร้ างเสริ มและดํารงประสิทธิภาพการจัดการกับ
อุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั จากสารเคมีจากภาคอุตสาหกรรม
2. การจัดกับพฤติกรรมเสี่ยงต่ออุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั จากสารเคมีจาก
ภาคอุตสาหกรรม
1. กระบวนการสร้ างเสริ มและดํารงประสิทธิภาพการใช้ ยา
การวางแผนดูแลการใช้ ยา
1. กระบวนการสร้ างเสริ มและดํารงประสิทธิภาพในการหลีกเลี่ยงจาก
การใช้ สารเสพติด
2. การจัดการสารเสพติด
3. การวางแผนป้องกันตนจากสารเสพติด
กระบวนการสร้ างเสริ มและดํารงประสิทธิภาพในการปฐมพยาบาล
2. การจัดการปฐมพยาบาล
3. สามารถปฏิบตั ิตามขันตอนการปฐมพยาบาล
้

วิธีการสอน
1.แบบร่วมมือกันเรี ยนรู้
2.แบบกระบวนการกลุม่
3.แบบอภิปราย
4.แบบวิเคราะห์
5.แบบแก้ ปัญหา
6.แบบบทบาทสมมุติ

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
ด้ านความรู้
1.หนังสือเรี ยนสาระการเรี ยนรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
พื ้นฐานสุขศึกษาและพละศึกษา
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ด้ านทักษะ
(ดร. รัชนี ขวัญบุญจัน และ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
คณะ)
1) ปฏิบตั ิ
1) แบบทดสอบ
2. หนังสือเรี ยนสาระการเรี ยนรู้
2) นําทักษะมาใช้ 2) สังเกตใช้ แบบทดสอบ
พื ้นฐานสุขศึกษาและพละศึกษา
ด้ านคุณลักษณะ
ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
(ดร. สมหมาย แตงสกุล)
1) สังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกต
(ดร. ธาดา วิมลวัตรเวที)
3.ห้ องสมุดโรงเรี ยน
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
4.อินเตอร์ เน็ต google.co
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
5.v.c.d.เนื ้อหา ที่เกี่ยวข้ องกับ
1-5 (40 คะแนน)
เนื ้อหาที่เรี ยน
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
6-9 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะ (20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัด
ข้ อที่ 1-9 (20.คะแนน)
วิธีการวัดและประเมินผล

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา พ30207
รายวิชา พลศึกษา 1
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา
ครูผ้ ูสอน ม.ประนุพงษ์ ปิ่ นสุวรรณ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน ( สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum ) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ผลการเรียนรู้
1. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
รูปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬา
2. ใช้ ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม
คํานึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม
3. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล/คู่ กีฬา
ประเภททีมได้ อย่างน้ อย 1 ชนิด
4. แสดงการเคลื่อนไหวได้ อย่างสร้ างสรรค์
5. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง
อย่างสมํา่ เสมอและใช้ ความสามารถของตนเองเพิม่
ศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิด
ต่อสังคม
6. อธิบายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธี
ต่างๆ ในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับผู้อื่นและ
นําไปสรุปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ ในชีวิตประจําวันอย่าง
ต่อเนื่อง
7. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และ
การแข่งขันกีฬาด้ วยความมีนํ ้าใจ นักกีฬาและนําไปใช้
ปฏิบตั ิทกุ โอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพทีด่ ี
8. ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข
ชื่นชมในคุณค่าและความงาม

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
1. ทักษะการเล่นฟุตซอล
2. การอบอุน่ ร่างกายก่อนและหลังการเล่น
ฟุตซอล
3. การรับ- การส่งลูกฟุตซอล
4. การครอบครองและการเลี ้ยงลูกฟุตซอล5.
ทักษะการเตะและหยุดลูกฟุตซอล
ด้ วยข้ างเท้ าด้ านใน
6. ทักษะการเตะและหยุดลูกฟุตซอล
ด้ วยฝ่ าเท้ า
7. ตะกร้ อ
8. การโหม่งลูกฟุตซอล
9. การยิงประตูและการเป็ นผู้รักษา
ประตู
10. การหลอกล่อคูต่ อ่ สู้มงุ่ สูก่ ารรุก
11. หลักสําคัญในการป้องกัน
12. หน้ าที่และตําแหน่งการเล่น

วิธีการสอน
1.แบบร่วมมือกันเรี ยนรู้
2.แบบกระบวนการกลุม่
3.แบบอภิปราย
4.แบบวิเคราะห์
5.แบบแก้ ปัญหา
6.แบบบทบาทสมมุติ

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
1) ปฏิบตั ิ
2) นําทักษะมาใช้
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
1) สังเกตุพฤติกรรม

เครื่ องมือวัด
1) แบบทดสอบ
เครื่ องมือวัด
1) แบบทดสอบ
2) สังเกต
เครื่ องมือวัด
1) แบบสังเกต

สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่
1-8 (40 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-8 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะ (20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-8 (20 คะแนน)

2561

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1.หนังสือเรี ยน
พลศึกษา
อุทยั สงวนพงศ์ 2.www.google.futsal
3.วี ดี ทัศน์ การแข่งขันฟุตซอล

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ....ศ30106...... รายวิชา .......ศิลปะพืน้ ฐาน 6....... ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ..ม6/1-6/10 EP 6/1-6/2.. ภาคเรียนที่ .....2... ปี การศึกษา …2561….
ครูผ้ สู อน ... ม.ต่ อศักดิ์ เขียวสะอาด.. ม.วิริยะ เกตุแก้ ว... ม.ธนกร เงินงาม... ม.ณัฐกานต์ สุดเสนาะ... มิสรัตติกาล จิตรมั่น
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน ......80........ : .....20.........
ตัวชีว้ ัด
1. วิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ใน
รูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก
(ศ1.2
ม.4-6/1)
2. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ใน
สังคม (ศ1.2ม.4-6/3)
3. วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรี
สากลในยุคสมัยต่าง ๆ (ศ2.2ม.4-6/1)
4. เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรี
แต่ละประเภท (ศ2.1ม.4-6/1)
5. จาแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทงั ้
ไทยและสากล (ศ2.1 ม.4-6/2)
6. อภิปรายบทบาทของบุคคลสาคัญในวงการ
นาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยใน
ยุคสมัยต่างๆ(ศ3.2ม.4-6/2)
7. บรรยายวิวฒ
ั นาการของนาฏศิลป์และการ
ละครไทย ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั (ศ3.2ม.
4-6/3)

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
1.ศิลปะบรรพยุค(บูรณาการ(ศ1.2
ม.4-6/1,ศ2.2 ม.4-6/1ศ3.2 ม.46/3)
2.กาลเวลากับศิลปะ (ศ1.2 ม.46/3)
4.ซาบซึ ้งถึงแก่นดนตรี (ศ2.1ม.46/1,2), (ศ2.2ม.4-6/1)
5.บุคคลสาคัญในวงการนาฏศิลป์
(ศ3.2 ม.4-6/2)

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

สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
.........5..........(...40.... คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
..........4........(...20... คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
.........3...... (...20.. คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
........,3,4,5,.......... (....20.... คะแนน)

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

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ง30106
รายวิชา
การงานอาชีพพืน้ ฐาน 3 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2561
ครู ผ้ ูสอน มิสละออ พลอยโพลงสุข
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด
สอบประมวลความรู้ระหว่ างภาคและปลาย
ภาค
1. อธิบายวิธีการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต
2. สร้ างผลงานอย่างมีความคิดสร้ างสรรค์และ
มีทกั ษะการทํางานร่วมกัน
3. มีทกั ษะการจัดการในการทํางาน
4. มีทกั ษะกระบวนการแก้ ปัญหาในการทํางาน
5. มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการ
ดํารงชีวิต
6. มีคณ
ุ ธรรมและลักษณะนิสยั ในการทํางาน
7. ใช้ พลังงานทรัพยากรในการทํางานอย่างคุ้มค่า
และยัง่ ยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
8. อภิปลายแนวทางสูอ่ าชีพที่สนใจ
9. เลือกและใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับ
อาชีพ
10. มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ
11. มีคณ
ุ ลักษณะที่ดีตอ่ อาชีพ

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
สอบประมวลความรู้ระหว่ างภาค
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 1 การพัฒนาตนเองเข้ าสู่อาชีพ
1.1 ความสําคัญของการพัฒนาตนเองเข้ าสู่อาชีพ
1.2 คุณสมบัติของบุคคลในการพัฒนาตนเอง
1.3 การสํารวจและพัฒนาตนเอง
1.4 แนวทางการพัฒนาตนเอง โดยเศรษฐกิจพอเพียง)
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 2 ประสบการณ์ ในอาชีพ
2.1 ความหมายของการสร้ างเสริ มประสบการณ์อาชีพ
2.2 ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์อาชีพ
2.3 การมองเห็นโอกาสในการประกอบอาชีพ
2.4 การศึกษาสํารวจอาชีพ
2.5 โครงงานอาชีพ
สอบประมวลความรู้ปลายภาค
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 3 แนวทางในการประกอบอาชีพ
3.1 กิจกรรมอาชีพ
3.2 คุณสมบัตขิ องผู้ประกอบการ
3.3 การเริ่ มต้ นเป็ นผุ้ประกอบอาชีพ
3.4 การวิเคราะห์สภาพปั ญหาของผู้ประกอบอาชีพ
3.5 การตัดสินใจเลือกวิธีการเริ่ มต้ นธุรกิจ
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 4 โลกอาชีพ
4.1 อาชีพ ในฝั น
4.2 แนวทางในการเลือกอาชีพ
4.3 เจตคติที่ดีตอ่ การประกอบอาชีพสุจริ ต
4.4 บุคคลตัวอย่างที่ประสบความสําเร็ จในการประกอบ
อาชีพ

วิธีการสอน
1. แบบบรรยาย
2.แบบ อภิปราย
3. แบบถามตอบ
4. แบบสืบเสาะหาความรู้เป็ น
กระบวนการกลุม่
5. แบบระดมสมอง
6. แบบเน้ นกระบวนการกลุม่
ฝึ กปฏิบตั ิ
7. กรณีศกึ ษา
8. บูรณาการ

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบ
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 1-11 (20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัด/ผลการเรี ยนรู้
ที่คาดหวังข้ อที่ 1-11 (20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1.สื่อสิ่งพิมพ์
2.Internet
3.ใบความรู้
3.ใบงาน

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา…ง30209… รายวิชา…โครงงานนิทรรศการ… ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ …6.… ภาคเรียนที่…2… ปี การศึกษา…….2561…..…..
ครูผ้ สู อน......มิสจิรัฐติ กิจสมุทร์ ......
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน .....80 : 20....
ผลการเรียนรู้

สาระการเรี ยนรู้ /เนือ้ หาสาระ

1. สามารถจําแนกประเภทของงานออกแบบ
ต่างๆ ได้
2. อธิบายความหมายและประเภทของงาน
นิทรรศการได้
3. อธิบายองค์ประกอบที่ควรคํานึงถึงในการ
จัดนิทรรศการ
4. มีกลยุทธและเทคนิคการจัดนิทรรการที่
น่าสนใจ
5. สามารถนําความรู้เกี่ยวกับงานออกแบบ
ต่างๆมาประยุกต์ใช้ งานได้ อย่างเหมาะสม
6. นําเสนอผลงานออกแบบตามความถนัด
และทันสมัยในรูปแบบโครงงานได้
7. สามารถเผยแพร่ผลงานสูช่ มุ ชนได้ อย่าง
ภาคภูมิใจในรูปแบบของนิทรรศการ

หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 1
การทําโครงงาน โดยสืบค้ นโครงงานและ
งานวิจยั
1.1 ขันตอนและการพั
้
ฒนาโครงงาน
1.2 การสืบค้ นข้ อมูลงานวิจยั และ
โครงงานผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
หน่ วยการเรียนรู้ ท่ ี 2
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ร่วม
2.1 การใช้ คอมพิวเตอร์ ร่วมกับ
อุปกรณ์ในการทํางาน
2.2 การใช้ ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์
หน่ วยการเรียนรู้ ท่ ี 3
นิทรรศการ
3.1 ประเภท องค์ประกอบ และเทคนิค
การจัดงานนิทรรศการ
3.2 การปฏิบตั ิโครงงาน
3.3 การนําเสนองานด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธีการสอน
- แบบบรรยาย
- แบบสาธิต
- แบบกระบวนการแก้ ปัญหา
- แบบการทํางานเป็ นกลุม่
- แบบทักษะการปฏิบตั ิ

วิธีวดั และประเมิน/เกณฑ์ การตัดสิน
ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ตอบคําถาม
2) แบบทดสอบ

เครื่ องมือวัด
1) ชุดคําถาม
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..1-4.. (…..40 .... คะแนน )
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วย
ผลการเรี ยนรู้ที่..5-6 … (…..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..7… (…..20 .... คะแนน )

หนังสืออ้ างอิง/website ที่ศกึ ษา
เพิ่มเติม
เอกสารเกี่ยวกับการจัด
นิทรรศการ
ตัวอย่ างชิน้ หรื อรู ปเล่ มการทํา
โครงงานนิทรรศการ
http://projectzeed.blogspot.com
http://202.44.14.13
/packingok

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ......อ30106....... รายวิชา ...ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 6.........ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...ม.6/1-10 ภาคเรียนที่ ....2... ปี การศึกษา ……2561…….
ครูผ้ สู อน มิสชวัลรักษ์ แทนประเสริฐสุข, ม.กรัณย์ ภฎั เสียงเสนาะ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน .....80... : .....20.....
สาระการเรียนรู้/
หนังสืออ้ างอิง/
ตัวชีว้ ัด
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําในคูม่ ือการใช้ งานต่างๆ คําชี ้แจง
คําอธิบายและคําบรรยายที่ฟังและอ่าน
2. อ่านออกเสียงข้ อความข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อยกรอง และ
บทละครสัน้ (skit) ถูกต้ องตาม หลักการอ่าน
3. อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์กบั สื่อที่ไม่ใช่
ความเรี ยงรู ปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทังระบุ
้ และเขียนสื่อที่ไม่ใช่
ความเรี ยง รู ปแบบต่างๆ ให้ สมั พันธ์กบั ประโยค และข้ อความที่ฟัง
หรื ออ่าน
4.จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความสรุ ปความ ตีความ และแสดง
ความคิดเห็นจากการฟั งและอ่านเรื่ องที่เป็ นสารคดีและบันเทิงคดี
พร้ อมทังให้
้ เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
5. สนทนาและเขียนโต้ ตอบข้ อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องต่าง ๆ
ใกล้ ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ข่าว / เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่
ในความสนใจของสังคม และสือ่ สาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
6. เลือกและใช้ คําขอร้ อง ให้ คําแนะนํา คําชี ้แจง คําอธิบายอย่าง
คล่องแคล่ว
7. พูดและเขียนแสดงความต้ องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการ
ให้ ความช่วยเหลือในสถานการณ์จําลองหรื อสถานการณ์จริ งอย่าง
เหมาะสม
8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรี ยบเทียบ
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง/ ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ทฟ่ี ั ง
และอ่านอย่างเหมาะสม
9. พูดและเขียนบรรยายความรู้ สกึ และแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับ เรื่ องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล

Learning Unit 1: Human and Animal
Unit 2 Rich and poor (midterm)
-used to / would
-Second conditional
-Past perfect simple and past perfect
continuous
Learning Unit 2: The Art World
Unit 1 Out of the ordinary (midterm)
-Present perfect simple and present
perfect continuous
- Verb patterns -Vocabulary
Learning Unit 3:Transportation
Unit 9 Mistakes (midterm)
-Criticising past actions
-Third conditional
-Mixed conditionals
Learning Unit 4: Science World
Unit 5 Technology (final)
-Passive: all forms
-Use of the passive
Learning Unit 5: Phenomena
Unit 8 Our planet (final)
-Talking about ability
-Relative clauses

ใช้ การสอนที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสําคัญโดยใช้ เทคนิค
การสอนดังนี ้
-5E Learning Cycle
Model
-CIPPA Model
-Explicit Teaching
Model
-KWL-Plus
-CALLA
-SIOP
-PPP
-CIRC

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) แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
2) การสอบถาม
2) แบบประเมินการสอบถาม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1- 21 (48 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 3, 4, 8, 9, 12, 16
(20คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1, 2, 5, 13, 15, 18, 19, 20,
21 (12 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 3, 4, 5, 7, 10, 11
(20คะแนน)

- Solutions ( Upper- Intermediate

student’s book)
- Supplement
- Cambridge International dictionary
- Oxford collocations
- Bangkok Post
- Grammar for English Language
teachers
- American culture
- Creative writing
- English vocabulary in use
- Websites
 http://www.ucalgary.ca/UofC/eduw
eb/grammar/course/sentence.htm
 http://www.sharedvisions.com/explore/english/engma
p.html
 http://grammar.ccc.commnet.edu/g
rammar/quizzes/parallelism2_quiz.
htm
 http://198.85.71.81/english/gramma
rguide.html

10. พูดและเขียนนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เรื่ องและประเด็นต่างๆตามความสนใจของสังคม
11.พูดและเขียนสรุ ปใจความสําคัญ/แก่นสาระที่ได้ จากการ
วิเคราะห์เรื่ อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความ
สนใจ
12.พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์
และเหตุการณ์ ทังในท้
้ องถิ่น สังคม และโลก พร้ อมทังให้
้ เหตุผล
และยกตัวอย่างประกอบ
13.เลือกใช้ ภาษา นํ ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล
โอกาส และสถานทีตามมารยาทสั
่
งคมและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษ
14.อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ และที่มาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้ าของภาษา
15.เข้ าร่ วม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่า
เหมาะสม
16.อธิบาย/เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ างประโยค
ข้ อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิ ต และบทกลอนของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
17.วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและ
นําไปใช้ อย่างมีเหตุผล
18. ค้ นคว้ า รวบรวมและสรุ ปข้ อมูล/ ข้ อเท็จจริ งทีเ่ กี่ยวข้ องกับกลุม่
สาระการเรี ยนรู้ อื่นจากแหล่งเรี ยนรู้ และนําเสนอด้ วยการพูด/การ
เขียน
19. ใช้ ภาษาสือ่ สารในสถานการณ์จริ ง/สถานการณ์จําลองทีเ่ กิดขึ ้น
ในห้ องเรี ยน สถานศึกษาชุมชนและสังคม
20. ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์
และสรุ ปความรู้/ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและ แหล่งการเรี ยนรู้ ตา่ งๆใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
21. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้ อมูล ข่าวสารของโรงเรี ยน ชุมชนและ
ท้ องถิ่น/ประเทศชาติ เป็ นภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา อ30206 รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่ าน เขียน 5 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ......6/1-6/5...... ภาคเรียนที่ ......2...... ปี การศึกษา ……2561……
ครูผ้ ูสอน มิสลภัสนันท์ จันทน์ โรจน์ , ม.กรัณย์ ภฎั เสียงเสนาะ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum): คะแนนปลายภาคเรียน .......80........: ......20........
ผลการเรียนรู้
ตัวชี ้วัดที่ 1 อ่านออกเสียงข้ อความข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อยกรอง และบท
ละครสัน้ (skit) ถูกต้ องตาม
หลักการอ่าน
ตัวชี ้วัดที่ 2 อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์กบั สื่อที่ไม่ใช่ความ
เรี ยงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทัง้ ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยง รูปแบบ
ต่างๆ ให้ สมั พันธ์กบั ประโยค และข้ อความที่ฟังหรื ออ่าน
ตัวชี ้วัดที่ 3 อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์กบั สื่อที่ไม่ใช่ความ
เรี ยงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทังระบุ
้ และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยง รูปแบบ
ต่างๆ ให้ สมั พันธ์กบั ประโยค และข้ อความที่ฟังหรื ออ่าน
ตัวชี ้วัดที่ 4 จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดง
ความคิดเห็นจากการฟั งและอ่านเรื่ องที่เป็ นสารคดีและบันเทิงคดี พร้ อมทังให้
้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
ตัวชี ้วัดที่ 5 สนทนาและเขียนโต้ ตอบข้ อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องต่าง ๆ
ใกล้ ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ขา่ ว/ เหตุการณ์ ประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจ
ของสังคม และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
ตัวชี ้วัดที่ 6 อธิบาย/เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ างประโยค
ข้ อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย
ตัวชี ้วัดที่ 7 วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต
ความเชื่อและวัฒนธรรมของ
เจ้ าของภาษากับของไทยและนําไปใช้ อย่างมีเหตุผล
ตัวชี ้วัดที่ 8 ค้ นคว้ า รวบรวม
และสรุปข้ อมูล/ ข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ สาระ
การเรี ยนรู้อื่นจากแหล่งเรี ยนรู้และ นําเสนอด้ วยการพูด/การเขียน
ตัวชี ้วัดที่ 9 ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์ และ
สรุปความรู้/ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและ แหล่งการเรี ยนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
สอบประมวลความรู้
1.Sentence Combination
2.Word Building
3.Vocabulary
4.Contextual Analysis
5.Word Part
6.Reading Comprehension
7. Error Identification
8. Cloze test
สอบปลายภาค
1.Sentence Combination
2.Word Building
3. Vocabulary
4.Contextual Analysis
5.Word Part
6.Reading
7.Sentence Completion
8. Error Identification
9.Cloze Test

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 และแหล่งเรี ยนรู้ ตา่ งๆ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การอ่านบทอ่าน
1) แบบประเมินการอ่าน
2) ถาม – ตอบ
2) ชุดคําถาม
3) ฝึ กเขียนตามโครงสร้ าง
3) แบบประเมินการเขียน
4) การแสดงบทบาทสมมติ
4) แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
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.หนังสือประกอบการเรี ยน
2.หนังสือ My World
3.Websites
- Website http://www.englishzone.
com
- http://www.how-to-study.com
4.ซีดี
5.ใบความรู้ / ใบงาน
6.วิดทิ ศั น์
7. Bangkok Post
8. The Nation

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา อ30212 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 6 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6/6 - 6/10
ภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา ……2561…….
ครูผ้ สู อน ม.กรัณย์ ภฏั เสียงเสนาะ, มิสชวัลรักษ์ แทนประเสริฐสุข, มิสเอกอนงค์ ชเลจร, Mr. Eric Clark, and Mr. Peter Lucey
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum): คะแนนปลายภาคเรียน .......80........ : ......20........
ผลการเรี ยนรู้
ตัวชี ้วัดที่ 1 อ่านออกเสียงข้ อความข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อยกรอง และบทละคร
สัน้ (skit) ถูกต้ องตามหลักการอ่าน
ตัวชี ้วัดที่ 2 อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์กบั สื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยง
รู ปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทัง้ ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยง รู ปแบบต่างๆ ให้
สัมพันธ์กบั ประโยค และข้ อความที่ฟังหรื ออ่าน
ตัวชี ้วัดที่ 3 จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความสรุ ปความ ตีความ และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟั งและอ่านเรื่ องที่เป็ นสารคดีและบันเทิงคดี พร้ อมทังให้
้ เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ
ตัวชี ้วัดที่ 4 สนทนาและเขียนโต้ ตอบข้ อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องต่าง ๆ ใกล้ ตวั
ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ ประเด็นทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของสังคม
และสือ่ สาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
ตัวชี ้วัดที่ 5 พูดและเขียนแสดงความต้ องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์จําลองหรื อสถานการณ์จริ งอย่างเหมาะสม
ตัวชี ้วัดที่ 6 เลือกใช้ ภาษา นํ ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส
และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
ตัวชี ้วัดที่ 7 อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ และที่มาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้ าของภาษา
ตัวชี ้วัดที่ 8 อธิบาย/เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ างประโยค ข้ อความ
สํานวน คําพังเพย สุภาษิ ตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
ตัวชี ้วัดที่ 9 วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความ
เชื่อและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับของไทยและนําไปใช้ อย่างมีเหตุผล
ตัวชี ้วัดที่ 10 ค้ นคว้ า รวบรวม
และสรุ ปข้ อมูล/ ข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้ อื่นจากแหล่งเรี ยนรู้ และ นําเสนอด้ วยการพูด/การเขียน
ตัวชี ้วัดที่ 11 ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุ ป
ความรู้/ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและ แหล่งการเรี ยนรู้ ตา่ งๆ ในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

ด้ านความรู้
เครื่ องมือวัด
สอบประมวลความรู้ ระหว่ าง -5E Learning วิธีการ
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบ
ภาค
Cycle Model
2) การทํารายงาน
2) รายงาน
1. Passages
-CIPPA Model
3)
ศึ
ก
ษาค้
น
คว้
า
ด้
ว
ยตนเองจาก
3) รายงาน
2. My World
-Explicit
Website และแหล่งเรี ยนรู้ ตา่ งๆ
3. Word Formation
Teaching
ด้ านทักษะ
4. Vocabulary
Model
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
5. Writing
1) การอ่านบทอ่าน
1) แบบประเมินการอ่าน
-KWL-Plus
6. Connectives
2) ถาม – ตอบ
2) ชุดคําถาม
-CALLA
7. Error Identification
3)
ฝึ
ก
เขี
ย
นตามโครงสร้
า
ง
3) แบบประเมินการเขียน
-SIOP
4) การแสดงบทบาทสมมติ
4) แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
-PPP
สอบประมวลความรู้ ปลาย
ด้ านคุณลักษณะ
-CIRC
ภาค
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1. Passages
1) การสังเกต
1) แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
2. My World
2) การสอบถาม
2) แบบประเมินการสอบถาม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
3. Contextual Analysis
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
4. Participial Phrases
ข้ อที่ 1 – 11
(45 คะแนน)
5. Writing
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
6. Vocabulary
ข้ อที่ 3-5, 8-11
(20คะแนน)
7. Error Identification
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1 – 9
(15 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-2, 6-7, 9-11 (20คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง /
Website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
1. หนังสือ Gateway to exam
2. Successหนังสือ My World
3. Websites

•

•

http://www.learn-englishtoday.com/lessons/lessons
_list.html

http://www2.lks.ac.th/
moodle/mod/resource/view.
php?id=3942
4.ซีดี
5.ใบความรู้ / ใบงาน
6.วิดทิ ศั น์

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา .....ฝ30206..... รายวิชา ...........ภาษาฝรั่งเศส 6................ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ......6/10...... ภาคเรียนที่ ......2...... ปี การศึกษา ……2561……
ครูผ้ สู อน ....................มิสพิมลณัฐ พิภทั ปั ทมอาพัน.........................
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน .......80........ : ......20........
ผลการเรียนรู้

สอบประมวลความรู้ระหว่ างภาค

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

ตัวชี ้วัดที่ 1 – 21

สอบประมวลความรู้ระหว่ างภาค
Unité 5 : Travail et projets

1.ปฏิบตั ติ ามคาแนะนาในคู่มอื การใช้งานต่างๆ คาชีแ้ จง คาอธิบายและคาบรรยายทีฟ่ งั และอ่าน
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสัน้ (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน
3. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สมั พันธ์กบั สื่อทีไ่ ม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ทีอ่ ่าน รวมทัง้ ระบุ และเขียนสื่อทีไ่ ม่ใช่ความเรยี งรูปแบบต่างๆ ให้
สัมพันธ์กบั ประโยค และข้อความทีฟ่ งั หรืออ่าน
4. จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงั และการอ่านเรื่องทีเ่ ป็ นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อมทัง้ ให้เหตุผลและ
ตัวอย่างประกอบ
5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของสังคม
และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
6. เลือกและใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา คาชีแ้ จง คาอธิบาย อย่างคล่องแคล่ว
7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จาลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม
8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้ มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเรื่อง / ประเด็น / ข่าว / เหตุการณ์ทฟี่ งั และอ่านอย่าง
เหมาะสม
9. พูดและเขียนบรรยายความรู้สกึ และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกีย่ วกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/ เหตุการณ์ อย่างมีเหตุผล
10. พูดและเขียนนาเสนอข้อมูลเกีย่ วกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม
11. พูดและเขียนสรุปใจความสาคัญ / แก่นสาระทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ
12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทัง้ ในท้องถิน่ สังคมและโลก พร้อมทัง้ ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
13. เลือกใช้ภาษา น้าเสียง และกิรยิ าท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
14. อธิบาย / อภิปรายวิถชี วี ติ ความคิด ความเชือ่ และทีม่ าของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา
15. เข้าร่วม แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
16. อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
17. วิเคราะห์ / อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถชี วี ติ ความเชือ่ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนาไปใช้อย่างมีเหตุผล
18. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล / ข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องกับกลุม่ สาระการเรียนรู้อ่นื จากแหล่งการเรียนรู้ และนาเสนอด้วยการพูด/ การเขียน
19. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จาลองทีเ่ กิดขึน้ ในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
20. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น / ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ / ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ
21. เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิน่ / ประเทศชาติ เป็ นภาษาต่างประเทศ

Leçon 17 : Une nouvelle babysister
Leçon 18 : Cherchons jeune fille
rousse…
Leçon 19 : Je suis vraiment ravie
que tu viennes
Leçon 20 : Le tiercé gagnant :
le 14, le 7 et le 3

สอบประมวลความรู้ปลายภาค
ตัวชี ้วัดที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16
3. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สมั พันธ์กบั สื่อทีไ่ ม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ทีอ่ ่านรวมทัง้ ระบุ และเขียนสื่อทีไ่ ม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้
สัมพันธ์กบั ประโยค และข้อความทีฟ่ งั หรืออ่าน
4. จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงั และการอ่านเรื่องทีเ่ ป็ นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อมทัใง้ ห้เหตุผลและ
ตัวอย่างประกอบ
5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของสังคม
และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
6. เลือกและใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา คาชีแ้ จง คาอธิบาย อย่างคล่องแคล่ว
7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จาลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม
8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้ มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเรื่อง / ประเด็น / ข่าว / เหตุการณ์ทฟี่ งั และอ่านอย่าง
เหมาะสม
9. พูดและเขียนบรรยายความรู้สกึ และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกีย่ วกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/ เหตุการณ์ อย่างมีเหตุผล
10. พูดและเขียนนาเสนอข้อมูลเกีย่ วกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม
11. พูดและเขียนสรุปใจความสาคัญ / แก่นสาระทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ
12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทัง้ ในท้องถิน่ สังคมและโลก พร้อมทัง้ ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
13. เลือกใช้ภาษา น้าเสียง และกิรยิ าท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
16. อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

สอบประมวลความรู้ปลายภาค
Unité 6 : Se situer dans l’espace

Leçon 21 : Les trois souhaits
Leçon 22 : Ah! Si j’étais elle…
Leçon 23 : Avec des si…
Leçon 24 : Reproches

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) การทารายงาน
2) รายงาน
3) ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจาก
3) รายงาน
Website และแหล่งเรี ยนรู้ต่างๆ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การอ่านบทอ่าน
1) แบบประเมินการอ่าน
2) ถาม – ตอบ
2) ชุดคาถาม
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 6 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา จ30206 รายวิชา
ครูผ้ สู อน มิสสุจิตราภรณ์ มะนุภา
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. อ่านออกเสียงข้ อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อย
กรอง และบทละครสั ้น (skit) ถูกต้ องตามหลักการอ่าน
3. อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์ กบั สื่อ
ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อา่ น รวมทังระบุ
้ และเขียน
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้ สมั พันธ์ กบั ประโยค
และข้ อความที่ฟังหรืออ่าน
4. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ
และแสดงความคิดเห็นจากการฟั งและอ่านเรื่องที่เป็ นสาร
คดีและบันเทิงคดี พร้ อมทั ้งให้ เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ
5. สนทนาและเขียนโต้ ตอบข้ อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ต่าง ๆ ใกล้ ตวั ประสบการณ์สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์
ประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม
6. เลือกและใช้ คําขอร้ อง ให้ คําแนะนํา คําชี ้แจง คําอธิบาย
อย่างคล่องแคล่ว
7. พูดและเขียนแสดงความต้ องการเสนอ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ ความช่วยเหลือในสถานการณ์จําลองหรื อ
สถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม

1. 汉语教程的第四课
*我跟旅游团一起来的
（生词，读对话）
*我听见钢琴伴奏曲《黄河》
（生词，读对话）
2. 中国文化
*《黄河》
*《梁祝》
3.语言结构
*动词+来/去
*动词+过
*动量补语
*序数的表达
4. HSK 3 第六课和
第七课
*怎么突然你找不到了
（生词，读对话）
*我跟她都认识五年了
（生词，读对话）
5.语言结构
*可能补语：V 得/不+complement of
Possibility

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 HSK3

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ภาษาจีน 6 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา จ30206 รายวิชา
ครูผ้ สู อน มิสสุจิตราภรณ์ มะนุภา
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + คะแนนสอบระหว่ างภาค) : คะแนนปลายภาคเรียน ...80.... : ....20....
สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

ผลการเรียนรู้ ท่คี าดหวัง
8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ ข้อมูล บรรยาย อธิบาย
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/
ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
9. พูดและเขียนบรรยายความรู้สกึ และแสดงความคิดเห็น
ของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และ
ข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล
10. พูดและเขียนนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตาม
ความสนใจของสังคม
11. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/ แก่นสาระที่ได้ จาก
การวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความสนใจ
12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทังในท้
้ องถิ่น สังคม และโลก
พร้ อมทั ้งให้ เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
13. เลือกใช้ ภาษา นํ ้าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับ
ระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
14. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและที่มา
ของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้ าของภาษา
15. เข้ าร่วม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ าง
ประโยค ข้ อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิ ต และบท
กลอนของภาษาจีนและภาษาไทย

*N+呢
*刚和刚才
*时段表达
*表达兴趣
*用半刻差表示时间
*时段表达
期末考试
1. 汉语教程的第六课
*我跟旅游团一起来的
（生词，读对话）
2. 中国文化
*孔子
*马马虎虎
*老外
3.语言结构
*是……的
*一……就……
*形容词重叠

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวบ่งชี ้/
ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังข้ อที่ 1, 2, 5,
7,8 ,9, 10, 11,12,15,20,21
(....50... คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวบ่งชี ้
/ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังข้ อที่ 3, 4,
14,16,17
(...20..คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวบ่งชี ้/
ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังข้ อที่ 1, 3,
13,19
(.....10...คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวบ่งชี ้
/ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังข้ อที่ 3, 4,
18 ,114
(.....20...คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา จ 30206 รายวิชา ภาษาจีน 6 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ครูผ้ สู อน มิสสุจิตราภรณ์ มะนุภา
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + คะแนนสอบระหว่ างภาค) : คะแนนปลายภาคเรียน ...80.... : ....20....
สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
17. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่าง
4. HSK 3 第八课和
ระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา 第九课
กับของไทยและนําไปใช้ อย่างมีเหตุผล
*你去哪儿我就去哪儿
18. ค้ นคว้ า/สืบค้ น บันทึก สรุป และแสดงความ
（生词，读对话）
คิดเห็นเกี่ยวกับข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
*她的汉语说得跟跟中国人一样好
อืน่ จากแหล่งเรียนรู้ตา่ งๆ และนําเสนอด้ วยการพูดและ
（生词，读对话）
การเขียน
19. ใช้ ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริ ง/สถานการณ์
5.语言结构
จําลองที่เกิดขึ ้นในห้ องเรียน สถานศึกษาชุมชนและสังคม *越 A 越 B
20. ใช้ ภาษาจีนในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์
*比较局：A 跟 B 一样+Adj
และสรุปความรู้/ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้
ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
21. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้ อมูลข่าวสารของโรงเรี ยน
ชุมชน และท้ องถิ่น/ประเทศชาติ เป็ นภาษาจีน
ผลการเรียนรู้ ท่คี าดหวัง

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/
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