โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ท๓๐๑๐๒ รายวิชา ภาษาไทยพืน้ ฐาน ๒
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๔
ภาคเรี ยนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
ครู ผ้ สู อน มิสเหมพรรณ โนทะยะ, มิสสถิตย์ แตงเกษม
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริ ง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน ๘๐ : ๒๐
สาระการเรี ยนรู้ /
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
หนังสืออ้ างอิง/
ตัวชีว้ ดั
เนือ้ หาสาระ
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
ด้ านความรู้
๑.อ่านออกเสียงบทร้ อยแก้ วและบทร้ อยกรองได้ อย่างถูกต้ อง ไพเราะ และ
๑. กระทรวงศึกษาธิการ .๒๕๕๕ .หนังสือเรี ยน
หน่ วยที่ ๑ แลกเปลี่ยน
เครื่ องมือวัด
-กระบวนการแบบสืบเสาะหาความรู้ วิธีการ
เหมาะสมกับเรื่องทีอ่ า่ น
รายวิชาพื ้นฐานภาษาไทยวรรณคดีวิจกั ษ์
วั
ฒ
นธรรม
(5E)
๑)
ทดสอบ
๑)
แบบทดสอบ
๒.ตีความ แปลความ และขยายความเรื่ องที่อา่ น
ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔.กรุงเทพฯ :สํา นักวิชาการ
การเพิ
ม
่
คํ
า
ด้
า
นทั
ก
ษะ
-กระบวนการจั
ด
การเรี
ย
นรู
้
แ
บบ
๓.วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อา่ นในทุก ๆ ด้ านอย่างมีเหตุผล
และมาตรฐานการศึกษา.
หั
ว
ใจชายหนุ
ม
่
วิ
ธ
ี
ก
าร
เครื
่
อ
งมื
อ
วั
ด
ร่วมมือ
๔.คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อา่ น และประเมินค่าเพื่อนําความรู้ ความคิด
๒. กระทรวงศึกษาธิการ.๒๕๕๕.หนังสือเรี ยน
๑
ทดสอบ
๑)
แบบทดสอบ
-กระบวนการกลุม่ สัมพันธ์
ไปใช้ ตัดสินใจแก้ ปัญหาในการดําเนินชีวิต
รายวิชาพื ้นฐานภาษาไทยหลักภาษาไทยและ
หน่
ว
ยที
่
๒
เรี
ย
งร้
อ
ยถ้
อ
ยคํ
า
-กระบวนการสร้ างความคิดรวบยอด ๒) วิเคราะห์ ๒) แบบประเมิน
๕.อ่านเรื่ องต่าง ๆแล้ วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึกย่อความ และ
การใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสารชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
- ทุกข์ของชาวนาในบทกวี
๓) วิจารณ์
-กระบวนการกลุม่
รายงาน
กรุงเทพฯ:สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.
๔)
ปฏิ
บ
ต
ั
ิ
-กระบวนการสร้
า
งเจตคติ
๖.มีมารยาทในการอ่าน
๓. ทฤษฎีเบื ้องต้ นแห่งวรรณคดี. กรุงเทพฯ:
สอบกลางภาคเรี ยนที่ ๒
ด้
า
นคุ
ณ
ลั
ก
ษณะ
-กระบวนการสร้
า
งความตระหนั
ก
๗.มีมารยาทในการเขียน
ดวงกลม.๒๕๒๑.
วิ
ธ
ี
ก
าร
เครื
่
อ
งมื
อ
วั
ด
- กระบวนการสร้ างความรู้ความ
๘.สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
๔. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล.วิเคราะห์รส
หน่ วยที่ ๓ ธรรมะดอทคอม
๑)
การสั
ง
เกต
๑)
แบบประเมิ
น
เข้ าใจ
๙.วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่าง - มงคลสูตรคําฉันท์
วรรณคดีไทย.กรุงเทพฯ;โครงการตํารา
๒)
การส่
ง
งาน
-กระบวนการสร้ างค่านิยม
มีเหตุผล
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์, ๒๕๑๗.
สั
ด
ส่
ว
นคะแนน
(๑๐๐
คะแนน)
๑๐.ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้ วกําหนดแนวทางนําไปประยุกต์ใช้ ในการดําเนิน หน่ วยที่ ๔ ฟั งเทศน์ ฟังธรรม -กระบวนการอ่านแบบ SQ4R
๕. กุสมุ า รักษมณีและคณะ,วรรณนิทศั น์ ๑
ประเมิ
น
ผลระหว่
า
งเรี
ย
นด้
ว
ย
- กระบวนการอ่าน
ชีวิต
อักษรเจริ ญทัศน์:กรุงเทพฯ.๒๕๓๓.
- การสะกดคํา
ตัวชี ้วัดข้ อที่ ๑-๑๘ (๕๐ คะแนน)
-การบวนการสอนแบบสาธิ
ต
๑๑.มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่ องที่ฟังและดู
๖. http://www.geocities.com/thaibooks
- มหาชาติหรื อมหาเวสสันดร
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วย
๑๒.มีมารยาทในการฟั ง การดู และการพูด
๗. http://www.muaythaiinstitute.net/Html/
ชาดก
ตัวชี ้วัดข้ อที่๑๔,๑๖,๑๗
๑๓.อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา
Thai_History.html
(๒๐ คะแนน)
๑๔.ใช้ คําและกลุม่ คําสร้ างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์
สอบปลายภาคเรี ยนที่ ๒
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัด
๑๕.วิเคราะห์และประเมินค่าการใช้ ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ข้ อที่ ๑-๑๘ (๑๐ คะแนน)
๑๖.วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื ้องต้ น
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วย
๑๗.วิเคราะห์ลกั ษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรี ยนรู้ทาง
ตัวชี ้วัดข้ อที่ ๑๓,๑๖,๑๗
ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต
(๒๐ คะแนน)
๑๘.ท่องจําและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กําหนดและบทร้ อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจและนําไปใช้ อ้างอิง

รหัสวิชา ท๓๐๒๐๒

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รายวิชา การพินิจวรรณคดี ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๒
ปี การศึกษา ๒๕๖๑
ครูผ้ สู อน มิสสถิตย์ แตงเกษม, ม.เดชา สันต์ เสริมสุข
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน ๘๐ : ๒๐

ผลการเรียนรู้

สาระการเรี ยนรู้ / เนือ้ หาสาระ

๑ . วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์ หน่ วยที่ ๑ ความรู้เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับการพินิจ
วรรณคดี
เบื ้องต้ น
- ความหมายและความสําคัญของวรรณคดี
๒. วิเคราะห์ลกั ษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรี ยนรู้
- หลักการพินิจวรรณคดี
ทางประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต
๓. อ่านวรรณคดีประเภทนิราศ ร่ายยาว กลอนเสภา ประเมิน
คุณค่างานประพันธ์โดยใช้ กระบวนการคิดตามหลักการพินิจ
วรรณคดี
๔. ศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มา
ของเรื่อง ประวัตผิ ้ แู ต่ง วัตถุประสงค์ของการแต่ง ลักษณะคํา
ประพันธ์ วิเคราะห์ลกั ษณะนิสยั ของตัวละคร ตลอดจนแนวคิด
และค่านิยมจากเรื่องได้
๕. แสดงนิสยั รักการอ่าน โดยเลือกอ่านวรรณคดีที่ให้ ความรู้
ด้ านต่างๆ และมีคณ
ุ ค่าทางด้ านวรรณศิลป์
๖. แสดงนิสยั รักการเขียนโดยเลือกเขียนคําประพันธ์ ประเภท
ร้ อยแก้ วและร้ อยกรองทีต่ นสนใจอยูเ่ สมอ

หน่ วยที่ ๒ การพินิจนิราศพระบาท
- ลักษณะของวรรณคดีนิราศ
- การวิเคราะห์เรื่องนิราศพระบาท
หน่ วยที่ ๓ ขุนช้ างขุนแผน ตอนพลายแก้ ว
แต่ งงานกับนางพิม
- ลักษณะของวรรณคดีประเภทเสภา
- การวิเคราะห์ขนุ ช้ างขุนแผน ตอนพลายแก้ ว
แต่งงานกับนางพิม
หน่ วยที่ ๔ ร่ ายยาวมหาเวสสันดรชาดก
กัณฑ์ มหาราช
- ความเป็ นมาของเรื่องมหาเวสสันดรชาดก
- การวิเคราะห์ ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก
กัณฑ์มหาราช
หน่ วยที่ ๕ การพินิจวรรณกรรมปั จจุบนั
- วรรณกรรมร่วมสมัย

วิธีการสอน
- กระบวนการสร้ าง
ความรู้ความเข้ าใจ
- กระบวนการสร้ าง
ทักษะการ ปฏิบตั ิ
- กระบวนการสร้ าง
ความคิดวิจารณญาณ

หนังสืออ้ างอิง/Website
ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
๑) การทดสอบ
๑) แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
๑) ผลงาน ๑) แบบประเมินผลงาน เช่น
รายงาน ชิ ้นงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
๑) การสังเกต ๑) แบบประเมินการสังเกต
สัดส่ วนคะแนน ๑๐๐ คะแนน
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรียนรู้
ข้ อที่ ๑, ๒, ๔, ๕, ๖, ๗ (๕๐ คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ ๑, ๒, ๓, ๔ (๒๐ คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้
๑- ๖
(๑๐ คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ ๑, ๒, ๓, ๔ (๒๐คะแนน)

๑. ทฤษฎีเบื ้องต้ นแห่งวรรณคดี.
กรุงเทพฯ:ดวงกลม.๒๕๒๑.
๒. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล.
วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย.
กรุงเทพฯ;
๓. โครงการตาราสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ , ๒๕๑๗.
๔. กุสมุ า รักษมณีและคณะ,
วรรณนิทศั น์ อักษรเจริ ญทัศน์:
กรุงเทพฯ. ๒๕๓๓.
๔. http://www.geocities.com/
thaibooks_100/57.htm
๕. http://www.muaythaiinstitute.net/Html/Thai_History.
html
0T

0T

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา.....ค30102......รายวิชา.....คณิตศาสตร์ พนื ้ ฐาน 2........ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่...4.....ภาคเรียนที่......2........ปี การศึกษา….2561…
ครูผ้ สู อน...................... มิสมนพัทธ์ , มิสวันวิสาข์ , ม. กิตติศักดิ์, มิสสุธัญญา, ม. มณฑล ..........................
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน.....80......... : .....20.........
สาระการเรียนรู้/
หนังสืออ้ างอิง/
ตัวชีว้ ัด
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. ใช้ ฟังก์ชนั และกราฟของฟั งก์ชนั อธิบายสถานการณ์
ที่กําหนด

สอบประมวลความรู้
1. ความสัมพันธ์
สอบปลายภาค
2. ฟั งก์ชนั

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)
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1
( 40 คะแนน )
- ประเมินผลด้ วย STEM (10 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1
- ( 20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ( 10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1
( 20 คะแนน )

1. หนังสือแบบเรี ยนของ สสวท.
2. เอกสารประกอบการเรี ยน
3. Website
www.kanid.com
www.clipvidva.com
www.school.net.th
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.....ค30202........รายวิชา ....คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 2........ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...4.....ภาคเรียนที่ .....2........ ปี การศึกษา…2561……….
ครูผ้ สู อน................................................ มิสวันวิสาข์ , ม. กิตติศักดิ์, มิสสุธัญญา, ม.มญฑล...........................................................
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน .....80......... : .....20.........
สาระการเรียนรู้/
หนังสืออ้ างอิง/
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. ใช้ ฟังก์ชนั และกราฟของฟั งก์ชนั อธิบายสถานการณ์ที่
กําหนด
2. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร
ฟั งก์ชนั หาฟั งก์ชนั ประกอบและฟั งก์ชนั ผกผัน
3. ใช้ สมบัตขิ องฟั งก์ชนั ในการแก้ ปัญหา
4. เข้ าใจความหมาย หาผลลัพธ์ ของการบวกเมทริ กซ์
การคูณเมทริกซ์กบั จํานวนจริ ง การคูณระหว่างเมทริ กซ์
และหาเมทริกซ์สลับเปลี่ยน หาดีเทอร์ มิแนนต์ของเมทริ กซ์
n × n เมือ่ n เป็ นจํานวนนับที่ไม่เกินสาม
5. หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริ กซ์ 2 × 2
6. แก้ ระบบสมการเชิงเส้ นโดยใช้ เมทริ กซ์ผกผันและการ
ดําเนินการตามแถว
7. เข้ าใจและใช้ ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในการ
แก้ ปัญหา

สอบประมวลความรู้
1. เมทริ กซ์
2. ฟั งก์ชนั
- ความสัมพันธ์
- ฟั งก์ชนั
- ค่าของฟั งก์ชนั f ที่ x
- ฟั งก์ชนั แบบต่าง ๆ
- ฟั งก์ชนั ชนิดต่าง ๆ
- ฟั งก์ชนั เพิม่ ฟั งก์ชนั ลด
- พีชคณิตของฟั งก์ชนั
สอบปลายภาค
2. ฟั งก์ชนั (ต่อ)
- ฟั งก์ชนั คอมโพสิท
- ฟั งก์ชนั อินเวอร์ ส
3. 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
เรี ยนรู้ข้อที่ 1-7 ( 50 คะแนน )
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 1-6 ( 20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ (10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 2-3, 7 ( 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.....ค30208........รายวิชา....คณิตศาสตร์ ขนั ้ สูง 2........ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่...4..... ภาคเรียนที่ .....2........ ปี การศึกษา…2561……….
ครูผ้ สู อน ................................ มิสมนพัทธ์ กิจโชดก ..........................................................
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน .....80......... : .....20.........
สาระการเรียนรู้/
หนังสืออ้ างอิง/
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. เข้ าใจและใช้ ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เบื ้องต้ น ในการ
สื่อสาร สื่อความหมาย และอ้ างเหตุผล
2. ใช้ ฟังก์ชนั และกราฟของฟั งก์ชนั อธิบายสถานการณ์ที่
กําหนด
3. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารฟั งก์ชนั
หาฟั งก์ชนั ประกอบและฟั งก์ชนั ผกผัน
4. ใช้ สมบัตขิ องฟั งก์ชนั ในการแก้ ปัญหา
5. เข้ าใจความหมาย หาผลลัพธ์ ของการบวกเมทริ กซ์ การ
คูณเมทริกซ์กบั จํานวนจริง การคูณระหว่างเมทริ กซ์ และหา
เมทริกซ์สลับเปลี่ยน หาดีเทอร์ มิแนนต์ของเมทริ กซ์ n × n เมือ่
n เป็ นจํานวนนับที่ไม่เกินสาม
6. หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริ กซ์ 2 × 2
7. แก้ ระบบสมการเชิงเส้ นโดยใช้ เมทริ กซ์ผกผันและการ
ดําเนินการตามแถว
8. เข้ าใจและใช้ ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในการ
แก้ ปัญหา

สอบประมวลความรู้
1. เมทริ กซ์
2. ฟั งก์ชนั
- ความสัมพันธ์
- ฟั งก์ชนั
- ค่าของฟั งก์ชนั f ที่ x
- ฟั งก์ชนั แบบต่าง ๆ
- ฟั งก์ชนั ชนิดต่าง ๆ
- ฟั งก์ชนั เพิม่ ฟั งก์ชนั ลด
- พีชคณิตของฟั งก์ชนั
สอบปลายภาค
2. ฟั งก์ชนั (ต่อ)
- ฟั งก์ชนั คอมโพสิท
- ฟั งก์ชนั อินเวอร์ ส
3. เรขาคณิตวิเคราะห์
4. วิธีการพิสจู น์และอุปนัยเชิง
คณิตศาสตร์ 2

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 1-8 ( 50 คะแนน )
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 2-7 ( 20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ (10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 3 -4, 8 ( 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 ว30101 รายวิชา
ฟิ สิกส์ พนื ้ ฐาน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4/ 6 – 10 ภาคเรียนที่
2
ปี การศึกษา
ครูผ้ สู อน
มิสศศิธร ชาวระหาญ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน
80 :
20
สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
1. ว 2.2 ม.5/1 วิเคราะห์และแปลความหมายข้ อมูลความเร็ วกับเวลาของการ สอบกลางภาคเรี ยนที่ 2/2561
1. การเคลื่อนที่แนวเส้ นตรง
เคลื่อนที่ของวัตถุเพื่ออธิบายความเร่งของวัตถุ
2. ว 2.2 ม.5/2 สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธ์ ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่อยู่ ใน 1 มิติ
2. การเคลื่อนที่แบบต่ างๆ
ในระนาบเดียวกันที่กระทําต่อวัตถุโดยการเขียนแผนภาพการรวมเวกเตอร์
4. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
3. ว 2.2 ม.5/5 สังเกตและอธิบายผลของความเร่งทีมีตอ่ การเคลื่อนที่แบบ
ต่างๆ ของวัตถุได้ แก่ การเคลื่อนที่แนวเส้ นตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
(สอบปลายภาคเรี ยนที่ 2/2561)
การเคลื่อนที่แบบวงกลม และ การเคลื่อนที่แบบสัน่
3. สนามของแรง
4. ว 2.2 ม.5/3 สังเกต วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างความเร่ง 5. ปรากฏการณ์ คลื่น
ของวัตถุกบั แรงลัพธ์ทก่ี ระทําต่อวัตถุและมวลของวัตถุ
6. เสียงและการได้ ยิน
5. ว 2.2 ม.5/4 สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่
7. แสง
8. คลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้า
หนึ่งๆ
6. ว 2.2 ม.5/6 สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายแรงโน้ มถ่วงที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
ของวัตถุตา่ งๆ รอบโลก
7. ว 2.2 ม.5/7 สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจาก
กระแสไฟฟ้า
8. ว 2.2 ม.5/8 สังเกตและอธิบายแรงแม่เหล็กที่กระทําต่ออนุภาคทีม่ ปี ระจุ
ไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก และแรงแม่เหล็กที่กระทําต่อลวดตัวนําที่มี
กระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็กรวมทังอธิ
้ บายหลักการทํางานของมอเตอร์
9. ว 2.2 ม.5/9 สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทังยกตั
้ วอย่างการนํา
ความรู้ไปใช้ ประโยชน์
10. ว 2.2 ม.5/10 สืบ ค้ นข้ อมูลและอธิบายแรงเข้ มและแรงอ่อน
11. ว 2.3 ม.5/1 สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิ วชัน
และความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิ ชชัน
และฟิ วชัน
12. ว 2.3 ม.5/2 สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็ น
ตัวชีว้ ดั

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

วิธีการวัดและประเมินผล
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 มัน่ ในการทํางาน )
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-22
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้ข้ อที่ 1-5
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-22
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 6-22

2561

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือเรี ยน เรื่ อง แรงและ
การเคลื่อนที่ของ สสวท.
2. หนังสือเรี ยน เรื่ อง พลังงาน
ของสสวท.
3. www.rmutphysics.com
4. www.physicsclassroom.co
m
5. www.wikipedia.com
6. http://phet.colorado.edu

พลังงานไฟฟ้า รวมทั ้งสืบค้ นและอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่นํามา
แก้ ปัญหาหรือตอบสนองความต้ องการทางด้ านพลังงานโดยเน้ นด้ าน
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้ านค่าใช้ จา่ ย
13. ว 2.3 ม.5/3 สังเกตและอธิบายการสะท้ อน การหักเห การเลี ้ยวเบน และ
การรวมคลื่น
14. ว 2.3 ม.5/4 สังเกตและอธิบาย ความถี่ธรรมชาติ การสัน่ พ้ อง และผลที่
เกิดขึ ้นจากการสัน่ พ้ อง
15. ว 2.3 ม.5/5 สังเกตและอธิบายการสะท้ อน การหักเห การเลี ้ยวเบน และ
การรวมคลื่นของคลื่นเสียง
16. ว 2.3 ม.5/6 สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างความเข้ มสียง
กับระดับเสียงและผลของความถี่กบั ระดับเสียงที่มีตอ่ การได้ ยินเสียง
17. ว 2.3 ม.5/7 สังเกตและอธิบายการเกิดเสียงสะท้ อนกลับ บีต ดอปเพลอร์
และการสัน่ พ้ องของเสียง
18. ว 2.3 ม.5/8 สืบค้ นข้ อมูลและยกตัวอย่างการนําความรู้เกี่ยวกับเสียงไป
ใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
19. ว 2.3 ม.5/9 สังเกตและอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติ
ในการมองเห็นสี
20. ว 2.3 ม.5/10 สังเกตและอธิบายการทํางานของแผ่นกรองแสงสี การผสม
แสงสี การผสมสารสี และการนําไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
21. ว 2.3 ม.5/11 สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนประกอบ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และหลักการทํางานของอุปกรณ์บางชนิดที่อาศัยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 22. ว 2.3 ม.5/12 สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายการสื่อสารด้ วย
สัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทลั

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา .....ว30105.......รายวิชา..การออกแบบและเทคโนโลยี.....ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ....4.... ภาคเรียนที่ ....2.... ปี การศึกษา…2561….
ครูผ้ สู อน ......มิสจิรัฐติ กิจสมุทร์ , มิสศิริพร อ่ อนกลํ่า...
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Formative + STEM + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน .....80... : ...20......
ตัวชีว้ ดั
1. ว 4.1 ม.4/1 วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี
ความสัมพันธ์กบั ศาสตร์ อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรื อ
คณิตศาสตร์ รวมทั ้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นต่อ
มนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อม เพือ่ เป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาเทคโนโลยี
2. ว 4.1 ม.4/2 ระบุปัญหาหรื อความต้ องการที่มีผลกระทบ
ต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้ อง
กับปั ญหาที่มีความซับซ้ อนเพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคใน
การแก้ ปัญหา โดยคํานึงถึงความถูกต้ องด้ านทรัพย์สินทาง
ปั ญญา
3. ว 4.1 ม.4/3 ออกแบบวิธีการแก้ ปัญหา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้ อมูลที่จําเป็ นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นําเสนอแนวทางการ
แก้ ปัญหาให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจด้ วยเทคนิคหรื อวิธีการที่
หลากหลาย โดยใช้ ซอฟต์แวร์ ชว่ ย

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
หน่ วยการเรี ยนรู้ท่ ี 1
ระบบเทคโนโลยีที่ซบั ซ้ อน
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 2
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
หน่ วยการเรี ยนรู้ท่ ี 3
ผลกระทบของเทคโนโลยี
หน่ วยการเรี ยนรู้ท่ ี 4
ออกแบบอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
หน่ วยการเรี ยนรู้ท่ ี 5
กระบวนการคิดวิเคราะห์ทาง
เทคโนโลยี
หน่ วยการเรี ยนรู้ท่ ี 6
กรณีศกึ ษาการแก้ ปัญหาตาม
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

วิธีการสอน
กระบวนการสร้ าง
เจตคติ
- ขันสั
้ งเกต
- ขันวิ
้ เคราะห์
- ขันสรุ
้ ปความ
กระบวนการคิดอย่ างมี
วิจารณญาณ
- ขันสั
้ งเกต
- ขันอธิ
้ บาย
- ขันค้
้ นคว้ า / แลกเปลี่ยน
ความคิด
- ขันเชื
้ ่อมโยงความ
สัมพันธ์
- ขันวิ
้ จารณ์
- ขันสรุ
้ ป
กระบวนการสร้ างความรู้
ความเข้ าใจ
- ขันสั
้ งเกต / ตระหนัก
- ขันวางแผนปฏิ
้
บตั ิ

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การตั ้งคําถาม 1) การตอบคําถาม
2) แบบทดสอบ 2) แบบทดสอบวัดความรู้
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การปฏิบตั งิ าน 1) แบบประเมินผลงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
สังเกตและติดตาม
เครื่ องมือวัด แบบประเมินพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วย
ตัวชี ้วัดที่.ว 4.1 ม.4/1... (…..20.... คะแนน )
- Formative 1
ตัวชี ้วัดที่.ว 4.1 ม.4/2... (…..5 .... คะแนน )
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วย
ตัวชี ้วัดที่.ว 4.1 ม.4/1-3...(…..20 .... คะแนน )
- STEM........... ................(…..10 .... คะแนน )
- Formative 2
ตัวชี ้วัดที่.ว 4.1 ม.4/3... (…..5 .... คะแนน )

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
หนังสือเรี ยนรายวิชาพื ้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(การออกแบบและเทคโนโลยี)
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 จัดทําโดย
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักพิมพ์ ศูนย์หนังสือแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือเรี ยนรายวิชาพื ้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(วิยาการคํานวณ)
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 จัดทําโดย
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักพิมพ์ ศูนย์หนังสือแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา .....ว30105.......รายวิชา..การออกแบบและเทคโนโลยี.....ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ....4.... ภาคเรียนที่ ..1...... ปี การศึกษา…2561….
ครูผ้ สู อน ......มิสจิรัฐติ กิจสมุทร์ , มิสศิริพร อ่ อนกลํ่า...
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Formative + STEM + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน .....80... : ...20......
ตัวชีว้ ดั
ในการออกแบบ วางแผนขันตอนการทํ
้
างานและดําเนินการ
แก้ ปัญหา
4. ว 4.1 ม.4/4 ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์
และให้ เหตุผลของปั ญหาหรื อข้ อบกพร่องที่
เกิดขึ ้น ภายใต้ กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ ไข และนําเสนอผลการแก้ ปัญหา
พร้ อมทั ้งเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด
5. ว 4.1 ม.4/5 ใช้ ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรื อ
อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่ซบั ซ้ อนใน
การแก้ ปัญหาหรือพัฒนางานได้ อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม และปลอดภัย
6. ว 4.2 ม.4/1 ประยุกต์ใช้ แนวคิดเชิงคํานวณ
ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับ
วิชาอื่นอย่างสร้ างสรรค์ และเชื่อมโยกับ
ชีวติ จริง

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน
- ขันลงมื
้ อปฏิบตั ิ
- ขันพั
้ ฒนาความรู้ความ
เข้ าใจ
- ขันสรุ
้ ป
กระบวนการสร้ างทักษะ
การปฏิบตั ิ
- ขันสั
้ งเกต / รับรู้
- ขันทํ
้ าเองโดยไม่มีแบบ
- ขันฝึ
้ กให้ ชํานาญ

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินคุณลักษณะ
มีวนิ ยั
5 คะแนน
ใฝ่ เรี ยนรู้
5 คะแนน
ซือ่ สัตย์สจุ ริ ต
5 คะแนน
มุง่ มัน่ ในการทํางาน 5 คะแนน
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วย
ตัวชี ้วัดที่.ว 4.1 ม.4/4-5.,.ว 4.2 ม.4/1...
(…..20 .... คะแนน )

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
หนังสือเรี ยนรายวิชาพื ้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(วิยาการคํานวณ)
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
สํานักพิมพ์ บริ ษัท อักษรเจริ ญ
ทัศน์ อจท. จํากัด

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30201 รายวิชา
ฟิ สิกส์ พนื ้ ฐาน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4/2 – 5 ภาคเรียนที่
ครูผ้ สู อน
มิสศศิธร , อ. สุรางค์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน
ผลการเรียนรู้
1. สืบ ค้ น และอธิบายการค้ นหาความรู้ทางฟิ สิกส์ ประวัติความเป็ นมา รวมทัง้
พัฒนาการของหลักการและแนวคิดทางฟิ สิกส์ที่มีผลต่อ การแสวงหาความรู้
ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี
2. วัด และรายงานผลการวัดปริ มาณทางฟิ สิกส์ได้ ถกู ต้ องเหมาะสม โดยนํา
ความคลาดเคลื่อนในการวัดมาพิจารณาในการนําเสนอผล รวมทังแสดงผล
้
การทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์และแปลความหมายจากกราฟเส้ นตรง
3. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างตําแหน่ง การกระจัด ความเร็ ว
และความเร่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัวจากกราฟ
และสมการ รวมทั ้งทดลองหาค่าความเร่งโน้ มถ่วงของโลก และคํานวณ
ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
4. ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงทีท่ าํ มุมต่อกัน
5. เขียนแผนภาพของแรงที่กระทําต่อวัตถุอิสระ ทดลอง และอธิบายกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตันและการใช้ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่
ของวัตถุ รวมทั ้งคํานวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
6. อธิบายกฎความโน้ มถ่วงสากลและผลของสนามโน้ มถ่วงที่ทําให้ วตั ถุมี
นํ ้าหนัก รวมทั ้งคํานวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
7. วิเคราะห์ อธิบาย และคํานวณแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่
หนึ่งๆ ในกรณีที่วตั ถุหยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ รวมทังทดลองหาสั
้
มประสิทธิ์
ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคหู่ นึ่งๆ และนําความรู้เรื่ องแรงเสียด
ทานไปใช้ ในชีวิตประจําวัน
8. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์ และผลรวมของโมเมนต์ทม่ี ตี อ่ การหมุน
แรงคูค่ วบและผลของแรงคูค่ วบที่มีตอ่ สมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงที่
กระทําต่อวัตถุอสิ ระเมือ่ วัตถุอยูใ่ นสมดุลกล และคํานวณปริ มาณต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง รวมทั ้งทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
สอบกลางภาคเรี ยน 2/2561
1. สมดุลกล
1.1 แรงและการหาแรงลัพธ์ ที่กระทํา
ต่อวัตถุ
1.2 สมดุลต่อการเลื่อนตําแหน่งของ
วัตถุ
1.3 แรงเสียดทาน
1.4 สมดุลก่อการหมุนของวัตถุและ
โมเมนต์ของแรง
1.5 จุดศูนย์กลางมวลและจุดศูนย์ถ่วง
2. งานและพลังงาน
2.1 งานและกําลัง
* สอบเฉพาะ เรื่ อง งาน
สอบปลายภาคเรี ยนที่ 2/2561
2. งานและพลังงาน (ต่ อ)
2.1 งานและกําลัง (สอบเฉพาะ เรื่ อง
กําลัง)
2.2 พลังงานจลน์
2.3 พลังงานศักย์โน้ มถ่วงและ
พลังงานศักย์ยดื หยุน่
2.4 กฎการอนุรักษ์ พลังงานแบบ
ไม่มีแรงต้ านการเคลื่อนที่
2.5 กฎการอนุรักษ์ พลังงานแบบ
มีแรงต้ านการเคลื่อนที่

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

2
80

ปี การศึกษา
:

2561

20

วิธีการวัดและประเมินผล
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 )
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่
1-17
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่
1-13
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่
1-17
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่
13-17

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือเรี ยน เรื่ อง แรงและการ
เคลื่อนที่ของ สสวท.
2. หนังสือเรี ยน เรื่ อง พลังงาน
ของสสวท.
3. www.rmutphysics.com
4. www.physicsclassroom.co
m
5. www.wikipedia.com
6. http://phet.colorado.edu

9. สังเกต และอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อแรงกระทําต่อวัตถุผ่าน
ศูนย์กลางมวลของวัตถุ และผลของศูนย์ถ่วงที่มีตอ่ เสถียรภาพของวัตถุ
10. อธิบายการทํางาน ประสิทธิภาพและการได้ เปรี ยบเชิงกลของเครื่ องกล
อย่างง่ายบางชนิด โดยใช้ ความรู้เรื่องงานและสมดุลกล รวมทังคํ
้ านวณ
ประสิทธิภาพและการได้ เปรียบเชิงกล
11. อธิบาย วิเคราะห์ และคํานวณปริ มาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ และทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
12. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างแรงสูศ่ นู ย์กลาง รัศมีของการ
เคลือ่ นที่ อัตราเร็วเชิงเส้ น อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุ ในการเคลือ่ นที่
แบบวงกลมในระนาบระดับ รวมทังคํ
้ านวณปริ มาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องและ
ประยุกต์ใช้ ความรู้การเคลื่อนที่แบบวงกลม ในการอธิบายการโคจรของ
ดาวเทียม
13. วิเคราะห์ และคํานวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพื ้นที่ใต้ กราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับตําแหน่ง รวมทังอธิ
้ บาย และคํานวณกําลังเฉลี่ย
14. อธิบาย และคํานวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลอง
ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานศักย์โน้ ม
ถ่วง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ ดงึ สปริ งกับระยะที่สปริ งยืดออก
และความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานศักย์ยืดหยุน่ รวมทังอธิ
้ บายความสัมพันธ์
ระหว่างงานของแรงลัพธ์และพลังงานจลน์ และคํานวณงานที่เกิดขึ ้นจากแรง
ลัพธ์
15. อธิบายกฎการอนุรักษ์ พลังงานกล รวมทังวิ
้ เคราะห์ และคํานวณปริ มาณ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณ์ตา่ งๆ โดยใช้ กฎการ
อนุรักษ์ พลังงานกล
16. อธิบาย และคํานวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพื ้นที่
ใต้ กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์ กบั เวลา รวมทังอธิ
้ บายความสัมพันธ์
ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัม
17. ทดลอง อธิบาย และคํานวณปริ มาณต่างๆ ที่เกี่ยวกับการชนของวัตถุใน
หนึ่งมิติ ทั ้งแบบยืดหยุน่ ไม่ยดื หยุน่ และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติซงึ่
เป็ นไปตามกฎการอนุรักษ์ โมเมนตัม

3. โมเมนตัมและการชน
3.1 การดล/แรงดล/การเปลี่ยนแปลง
โมเมนตัม
3.2 การชนแบบยืดหยุน่ และการชน
แบบไม่ยดื หยุน่
3.3 กฎการอนุรักษ์ โมเมนตัม
3.4 การชนใน 2 มิติ และการระเบิด

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา .....ว30221.................. รายวิชา ..............เคมี 1...................ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ......4/2 - 5....... ภาคเรียนที่ ...2........ ปี การศึกษา ……2561……….
ครูผ้ สู อน ...................มิสศิริลักษณ์ แก้ วสมบูรณ์ , มิสนิรมล ระหว่ างงาม....................................................................
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน .......80....... : ......20........
สาระการเรี ยนรู้ /
วิธีการสอน
เนือ้ หาสาระ
1. สมบัตขิ องธาตุและสารประกอบ
1. ระบุหมู่ คาบ ความเป็ นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ
1. ทดลอง
1.1
ระบุ
ห
มู
่
คาบ
สมบั
ต
ิ
ธ
าตุ
ต
ามตารางธาตุ
ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิซนั ในตารางธาตุ
2. อภิปราย
1.2
ธาตุ
แ
ทรนซิ
ช
น
ั
2. วิเคราะห์ และบอกแนวโน้ มสมบัตขิ องธาตุเรพรีเซนเท
3. อธิบาย
1.2.1 สมบัติของธาตุแทรนซิชนั
ทีฟตามหมูแ่ ละตามคาบ
4. สืบ ค้ นข้ อมูล
1.2.2 สารประกอบของธาตุแทรนซิชนั
3. บอกสมบัตขิ องธาตุโลหะแทรนซิชนั และเปรี ยบเทียบ
5. กระบวนการกลุม่
1.3 ธาตุกมั มันตรังสี
สมบัติกบั ธาตุโลหะในกลุม่ ธาตุเรพรี เซนเททีฟ
1.3.1 การเกิดกัมมันตภาพรังสี
4. อธิบายสมบัติ และคํานวณครึ่งชีวิตของโอโซโทป
1.3.2 การสลายตัวของธาตุกมั มันตรังสี
กัมมันตรังสี
1.3.3 ครึ่งชีวิตของธาตุกมั มันตรังสี
5. สืบค้ นข้ อมูล และยกตัวอย่างการนําธาตุมาใช้
1.3.4 ปฎิกิริยานิวเคลียร์
ประโยชน์ รวมทั ้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
6. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดย 1.4 การนําธาตุมาใช้ ประโยชน์ และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ
2. พันธะเคมี
ใช้ แผนภาพหรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส
2.1 พันธะไอออนิก
7. เขียนสุตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก
2.1.1 การเกิดพันธะไอออนิก
8. คํานวณพลังงานที่เกี่ยวข้ องกับปฏิกิริยาการเกิด
2.1.2 โครงสร้ างของสารประกอบไอออนิก
สารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอร์ น-ฮาเบอร์
2.1.3 การเขียนสูตรและเรี ยกชื่อสารประกอบไอออนิก
9. อธิบายสมบัตขิ องสารประกอบไอออนิก
2.1.4 พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก
10. เขียนสมการไอออนิกและสมการไออนิกสุทธิของ
2.1.5 สมบัตขิ องสารประกอบไอออนิก
ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
2.1.6 ปฎิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
11. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเดี่ยว
2.2 พันธะโคเวเลนต์
พันธะคู่ และพันธะสาม ด้ วยโครงสร้ างลิวอิส
2.2.1 การเกิดพันธะโคเวเลนต์
12. เขียนสูตร และเรียกชือ่ สารโคเวเลนต์
2.2.2 ชนิดของพันธะโคเวเลนต์
13. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบความยาวพันธะและ
2.2.3 โมเลกุลที่ไม่เป็ นไปตามกฎออกเตต
พลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รวมทังคํ
้ านวณพลังงานที่
2.2.4 การเขียนสูตรและเรี ยกชื่อสารโคเวเลนต์
เกี่ยวข้ องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ
2.2.5 ความยาวพันธะและพลังงานพันธะ
14. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ โดยใช้ ทฤษฏีการ
(ใช้
สอบกลางภาคเรี ยนที่ 2 / 2561)
ผลักระหว่างคูอ่ ิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์และระบุสภาพขัว้
ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การปฏิบตั ิ
1) แบบประเมินการปฏิบตั ิ
(ผลงาน / ชิ ้นงาน / โครงงาน / การทดลอง/งานวิจยั )
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
( ใฝ่ เรี ยนรู้ , มีวินยั ,มุง่ มัน่ ในการทํางาน,
ทํางานเป็ นระบบ )
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ .....1-29............... (.....50..... คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ .......1-13................ (......20..... คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วย/ผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ ..........7 - 15........ (.......10.... คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยน
รู้ข้อที่ ........13-29........... (......20.... คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือเรี ยนสาระการเรี ยนรู้
เคมีเพิ่มเติม เล่ม 3- 4 สสวท.
2.www.il.mahidol.ac.th/emedia/ap
chemistry1/chemical_bonding
3.www.chemistry.mut.ac.th/3bon
ding.ppt
4.www.il.mahidol.ac.th/emedia/ap
chemistry1/.../vanderwaals.htm
5.www.kme10.com/chem56/coval
entbond1.pdf
6.www.promma.ac.th/main/chemi
stry/element.../oxide_prop.htm7.
https://www.youtube.com/watch?
v=G_avhWCzB_w
8.www.nakhamwit.ac.th/pingpong
_web/Solid_Liqid_Gas.htm
9. kienakrab.tripod.com/cgibin/46.htm
10.
www.vcharkarn.com/lesson/1433

11.
https://www.youtube.com/watch?v=T
cD9f9Vj52E

ของโมเลกุลโคเวเลนต์
15. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์
และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด และการละลาย
นํ ้าของสารโคเวเลนต์
16. สืบค้ นข้ อมูล และอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต์
โครงร่างตาข่ายชนิดต่างๆ
17. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ
18. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออ
นิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ สืบค้ นข้ อมูลและนําเสนอ
ตัวอย่างการใช้ ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สาร
โคเวเลนต์ และโลหะ ได้ อย่างเหมาะสม
23.บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และคํานวณ
มวลอะตอมเฉลีย่ ของธาตุ มวลโมเลกุลและมวลสูตร
24.อธิบาย และคํานวณปริมาณใดปริ มาณหนึ่งจาก
ความสัมพันธ์ของโมล จํานวนอนุภาค มวล และปริ มาตร
ของแก๊ สที่ STP
25.คํานวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของ
สารประกอบตามกฎสัดส่วนคงที่
26.คํานวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร
27.คํานวณความเข้ มข้ นของสารละลายในหน่วยต่างๆ
28.อธิบายวิธีการ และเตรียมสารละลายให้ มีความเข้ มข้ น
ในหน่วยโมลาริตี และปริมาตรสารละลายตามที่กําหนด
29.เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลาย
กับสารบริสทุ ธิ์ รวมทั ้งคํานวณจุดเดือดและจุดเยือกแข็ง
ของสารละลาย

2.2.6 แนวคิดเกี่ยวกับเรโซแนนซ์
2.2.7 รูปร่างของโมเลกุล
2.2.8 สภาพขัวของโมเลกุ
้
ลโคเวเลนต์
2.2.9 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์
2.2.10 สารโครงผลึกร่างตาข่าย
2.3 พันธะโลหะ
2.3.1 การเกิดพันธะโลหะ และสมบัตขิ องโลหะ
3. ปริ มาณสาร
3.1 มวละอะตอมของธาตุ
3.2 ความสัมพันธ์ ของโมล อนุภาค มวลและ
ปริ มาตรของแก๊ สที่ STP
3.3 กฎสัดส่วนคงที่
3.4 สูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร
3.5 ความเข้ มข้ นของสารละลายในหน่วยต่างๆ
3.6 การเตรี ยมสารละลายในหน่วยโมลาริ ตี
3.7 สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย
(ใช้ สอบปลายภาคเรี ยนที่ 2 / 2561)

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา .....ว30226.................. รายวิชา ..............เคมีประยุกต์ 1...................ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ......4/1....... ภาคเรียนที่ ...2........ ปี การศึกษา ……2561……….
ครูผ้ สู อน ...................มิสศิริลักษณ์ แก้ วสมบูรณ์ ....................................................................
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน .......80....... : ......20........
สาระการเรี ยนรู้ /
วิธีการสอน
เนือ้ หาสาระ
1. สมบัตขิ องธาตุและสารประกอบ
1. ระบุหมู่ คาบ ความเป็ นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ
1. ทดลอง
1.1
ระบุ
ห
มู
่
คาบ
สมบั
ต
ิ
ธ
าตุ
ต
ามตารางธาตุ
ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิซนั ในตารางธาตุ
2. อภิปราย
1.2
ธาตุ
แ
ทรนซิ
ช
น
ั
2. วิเคราะห์ และบอกแนวโน้ มสมบัตขิ องธาตุเรพรีเซนเท
3. อธิบาย
1.2.1 สมบัตขิ องธาตุแทรนซิชนั
ทีฟตามหมูแ่ ละตามคาบ
4. สืบ ค้ นข้ อมูล
1.2.2 สารประกอบของธาตุแทรนซิชนั
3. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชนั และเปรียบเทียบ
5. กระบวนการกลุม่
1.23 เลขออกซิเดชันของธาตุทรานสิชนั
สมบัติกบั ธาตุโลหะในกลุม่ ธาตุเรพรี เซนเททีฟ
1.3 ธาตุกมั มันตรังสี
4. อธิบายสมบัติ และคํานวณครึ่งชีวิตของโอโซโทป
1.3.1 การเกิดกัมมันตภาพรังสี
กัมมันตรังสี
1.3.2 การสลายตัวของธาตุกมั มันตรังสี
5. สืบค้ นข้ อมูล และยกตัวอย่างการนําธาตุมาใช้
1.3.3 ครึ่งชีวิตของธาตุกมั มันตรังสี
ประโยชน์ รวมทั ้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
1.3.4 ปฎิกิริยานิวเคลียร์
6. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดย
1.4 การนําธาตุมาใช้ ประโยชน์ และผลกระทบต่อสิง่ มีชวี ติ และ
ใช้ แผนภาพหรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส
2. พันธะเคมี
7. เขียนสุตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก
2.1 พันธะไอออนิก
8. คํานวณพลังงานที่เกี่ยวข้ องกับปฏิกิริยาการเกิด
2.1.1 การเกิดพันธะไอออนิก
สารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอร์ น-ฮาเบอร์
2.1.2 โครงสร้ างของสารประกอบไอออนิก
9. อธิบายสมบัตขิ องสารประกอบไอออนิก
2.1.3 การเขียนสูตรและเรี ยกชื่อสารประกอบ
10. เขียนสมการไอออนิกและสมการไออนิกสุทธิของ
ไอออนิก
ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
2.1.4 พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก
11. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเดี่ยว
2.1.5 สมบัตขิ องสารประกอบไอออนิก
พันธะคู่ และพันธะสาม ด้ วยโครงสร้ างลิวอิส
2.1.6 ปฎิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
12. เขียนสูตร และเรียกชือ่ สารโคเวเลนต์
2.2 พันธะโคเวเลนต์
13. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบความยาวพันธะและ
2.2.1 การเกิดพันธะโคเวเลนต์
พลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รวมทังคํ
้ านวณพลังงานที่
2.2.2 ชนิดของพันธะโคเวเลนต์
เกี่ยวข้ องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ
2.2.3 โมเลกุลที่ไม่เป็ นไปตามกฎออกเตต
14. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ โดยใช้ ทฤษฏีการ
2.2.4 การเขียนสูตรและเรี ยกชือ่ สารโคเวเลนต์
ผลักระหว่างคูอ่ ิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์และระบุสภาพขัว้
ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การปฏิบตั ิ
1) แบบประเมินการปฏิบตั ิ
(ผลงาน/ชิ ้นงาน/โครงงาน/การทดลอง/งานวิจยั )
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
( ใฝ่ เรี ยนรู้, มีวินยั , มุง่ มัน่ ในการทํางาน,
ทํางานเป็ นระบบ )
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่.....1-29............ (.....50..... คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่......1-13........... (......20..... คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่......7-15........ (.......10.... คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่......13-29....... (......20.... คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือเรี ยนสาระการเรี ยนรู้
เคมีเพิม่ เติม เล่ม 3- 4 สสวท.
2.www.il.mahidol.ac.th/emedia/ap
chemistry1/chemical_bonding
3.www.chemistry.mut.ac.th/3bon
ding.ppt
4.www.il.mahidol.ac.th/emedia/ap
chemistry1/.../vanderwaals.htm
5.www.kme10.com/chem56/coval
entbond1.pdf
6.www.promma.ac.th/main/chemi
stry/element.../oxide_prop.htm7.
https://www.youtube.com/watch?
v=G_avhWCzB_w
8.www.nakhamwit.ac.th/pingpong
_web/Solid_Liqid_Gas.htm
9. kienakrab.tripod.com/cgibin/46.htm
10.
www.vcharkarn.com/lesson/1433

11.
https://www.youtube.com/watch?v=T
cD9f9Vj52E

ของโมเลกุลโคเวเลนต์
15. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์
และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด และการละลาย
นํ ้าของสารโคเวเลนต์
16. สืบค้ นข้ อมูล และอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต์
โครงร่างตาข่ายชนิดต่างๆ
17. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ
18. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออ
นิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ สืบค้ นข้ อมูลและนําเสนอ
ตัวอย่างการใช้ ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สาร
โคเวเลนต์ และโลหะ ได้ อย่างเหมาะสม
23.บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และคํานวณ
มวลอะตอมเฉลีย่ ของธาตุ มวลโมเลกุลและมวลสูตร
24.อธิบาย และคํานวณปริมาณใดปริ มาณหนึ่งจาก
ความสัมพันธ์ของโมล จํานวนอนุภาค มวล และปริ มาตร
ของแก๊ สที่ STP
25.คํานวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของ
สารประกอบตามกฎสัดส่วนคงที่
26.คํานวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร
27.คํานวณความเข้ มข้ นของสารละลายในหน่วยต่างๆ
28.อธิบายวิธีการ และเตรียมสารละลายให้ มีความเข้ มข้ น
ในหน่วยโมลาริตี และปริมาตรสารละลายตามที่กําหนด
29.เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลาย
กับสารบริสทุ ธิ์ รวมทั ้งคํานวณจุดเดือดและจุดเยือกแข็ง
ของสารละลาย

2.2.5 ความยาวพันธะและพลังงานพันธะ
(ใช้ สอบกลางภาคเรี ยนที่ 2 / 2561)
2.2.6 แนวคิดเกี่ยวกับเรโซแนนซ์
2.2.7 รูปร่างของโมเลกุล
2.2.8 สภาพขัวของโมเลกุ
้
ลโคเวเลนต์
2.2.9 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์
2.2.10 สารโครงผลึกร่างตาข่าย
2.3 พันธะโลหะ
2.3.1 การเกิดพันธะโลหะ และสมบัติ
ของโลหะ
3. ปริ มาณสาร
3.1 มวละอะตอมของธาตุ
3.2 ความสัมพันธ์ ของโมล อนุภาค มวลและ
ปริ มาตรของแก๊ สที่ STP
3.3 กฎสัดส่วนคงที่
3.4 สูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร
3.5 ความเข้ มข้ นของสารละลายในหน่วยต่างๆ
3.6 การเตรี ยมสารละลายในหน่วยโมลาริ ตี
3.7 สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย
(ใช้ สอบปลายภาคเรี ยนที่ 2 / 2561)

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ...ว30241...
รายวิชา ... ชีววิทยา1.......ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...4/2-5... ภาคเรียนที่ .. 2 .. ปี การศึกษา … 2561
ครูผ้ สู อน..... มิสเชาวนี ปฐมนุพงศ์ ........
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
สาระการเรียนรู้/
หนังสืออ้ างอิง/
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
สอบกลางภาคเรี ยน 2/2561
17.อภิปรายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยง
ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปี ชีส์และ
ความหลากหลายของระบบนิเวศ
18. อธิบายการเกิดเซลล์เริ่ มแรกของสิง่ มีชีวิตและวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชีวิต
เซลล์เดียว
19. อธิบายลักษณะสําคัญและยกตัวอย่างสิง่ มีชีวิตกลุม่ แบคทีเรี ย สิง่ มีชีวิต
กลุม่ โพรทิสต์ สิ่งมีชีวติ กลุม่ พืช สิ่งมีชีวติ กลุม่ ฟั งไจ และสิ่งมีชีวติ กลุม่ สัตว์
20. อธิบายและยกตัวอย่างการจําแนกสิง่ มีชีวิตจากหมวดหมู่ใหญ่จนถึง
หมวดหมู่ย่อย และวิธีการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ ในลําดับขันสปี
้ ชีส์
21. สร้ างไดโคโตมัสคีย์ในการระบุสง่ิ มีชีวติ หรื อตัวอย่างทีก่ ําหนดออกเป็ น
หมวดหมู่
สอบปลายภาคเรี ยน 2/2561
1. อธิบาย และสรุ ปสมบัตทิ ี่สําคัญของสิง่ มีชีวิต และความสัมพันธ์ของการ
จัดระบบในสิง่ มีชีวิต ที่ทําให้ สงิ่ มีชีวิตดํารงชีวิตอยู่ได้
2. อภิปราย และบอกความสําคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั ญหา สมมติฐานและวิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทังออกแบบการทดลอง
้
เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
3. สืบค้ นข้ อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัตขิ องนํ ้า และบอกความสําคัญของนํ ้าทีม่ ี
ต่อสิง่ มีชีวิต และยกตัวอย่างธาตุชนิดต่างๆ ที่มีความสําคัญต่อร่ างกายสิง่ มีชีวิต
4. สืบค้ นข้ อมูล อธิบายโครงสร้ างของคาร์ โบไฮเดรต ระบุกลุม่ ของ
คาร์ โบไฮเดรต รวมทังความสํ
้
าคัญของคาร์ โบไฮเดรตที่มีตอ่ สิง่ มีชีวิต

5. สืบค้ นข้ อมูล อธิบายโครงสร้ างของโปรตีน และความสําคัญของ
โปรตีนที่มีตอ่ สิ่งมีชีวิต
6. สืบค้ นข้ อมูล อธิบายโครงสร้ างของลิพิด และความสําคัญของลิพิดที่
มีตอ่ สิ่งมีชีวิต

สอบกลางภาคเรี ยน 2/2561
1. ความหลากหลายทางชีวภาพ
1.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ
1.2 การศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
1.3 อาณาจักรสิ่งมีชีวิต
1.3.1 อาณาจักรมอเนอรา
1.3. 2. อาณาจักรโพรติสตา
1.3.3. อาณาจักรฟั งไจ
สอบปลายภาคเรี ยน 2/2561
1.3 อาณาจักรสิ่งมีชีวิต
1.3.4. อาณาจักรพืช
1.3.5. อาณาจักรสัตว์
2. สารเคมีในร่ างกายและการย่ อยอาหาร
2.1 สารอินทรี ย์
2.2 สารอนินทรี ย์
2.3 กรดนิวคลีอิก
2.4 ปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย
2..5 โครงสร้ างทางเดินอาหารและวิธีการ
ย่อยอาหาร
2.5.1 ทางเดินอาหารของสัตว์
2.5.2 ทางเดินอาหารของคน
2.5.3 กระบวนการย่อยและ
ดูดซึมอาหาร

1. ทดลอง
2. อภิปราย
3. อธิบาย
4. สืบ ค้ นข้ อมูล
5.กระบวนการกลุม่
6. วิเคราะห์ข้อมูล
7.กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
8.กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การปฏิบตั ิ
1) แบบประเมินการ
ปฏิบตั ิ
( ผลงาน / ชิ ้นงาน / การทดลอง )
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือ
วัด
1) การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกต
พฤติกรรม
( ใฝ่ เรี ยนรู้ , มีวินยั ,มุง่ มัน่ ในการทํางาน ,
ซื่อสัตย์ ,มีจิตสาธารณะ,อยูอ่ ย่างพอเพียง ,รัก
ความเป็ นไทย)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อ
ที่ .....1-21...............
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ .......17-21................
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่
....1-21....
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ ........1-16..............

1. สสวท. หนังสือเรี ยนสาระ
การเรี ยนรู้พื ้นฐานและเพิ่มเติม
(เล่ม3,5)
2. My World of Science
(Biology), Secondary 4-6
Orient Blackswan Private
Limited, 2016
3.ศุภณัฐ ไพโรหกุล,
Essential Biology.
พิมพ์ครัง้ ที่2.กรุงเทพฯ : บริ ษัท
ธนาเพรสจํากัด, 2555
4. Campbell, Neil A. Biology.
8thed.

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ...ว30241...
รายวิชา ... ชีววิทยา1.......ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...4/2-5... ภาคเรียนที่ .. 2 .. ปี การศึกษา … 2561
ครูผ้ สู อน..... มิสเชาวนี ปฐมนุพงศ์ ........
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
สาระการเรียนรู้/
หนังสืออ้ างอิง/
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
7. อธิบายโครงสร้ างของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิก
และความสําคัญของกรดนิวคลิอิกที่มีตอ่ สิ่งมีชีวิต
8. สืบค้ นข้ อมูล และอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ ้นในสิ่งมีชีวิต
9. อธิบายการทํางานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต
และระบุปัจจัยที่มีผลต่อการทํางานของเอนไซม์
10. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และสรุปผลการทดลองของเมนเดล
11. อธิบาย และสรุปกฎแห่งการแยก และกฎแห่งการรวมกลุม่ อย่าง
อิสระ และนํากฏของเมนเดลนี ้ไปอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมและใช้ ในการคํานวณโอกาสในการเกิดฟี โนไทป์และจีโนไทป์
แบบต่างๆ ของรุ่น F1 และ F2
12. สืบ ค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม ที่เป็ นส่วนขยายของพันธุศาสตร์ เมนเดล
13. สืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มี
การแปรผันไม่ตอ่ เนื่องและลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันต่อเนื่อง
14. อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอย่างลักษณะทาง
พันธุกรรมที่ถกู ควบคุมด้ วยยีนบนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ
15. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะ
ทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับความรู้เรื่องพันธุศาสตร์ เมนเดล
16. สืบค้ นข้ อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับ
โครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทซัน รวมทังยกตั
้ วอย่างโรคและกลุม่ อาการ
ที่เป็ นผลของการเกิดมิวเทชัน

3. พันธุกรรมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
3.1 โครโมโซมและสารพันธุกรรม
3.2 โครโมโซมกับการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม
3.3 การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม
3.4 เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม
3.5 วิวฒ
ั นาการกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ...ว30251...
รายวิชา ... ชีววิทยาขัน้ สูง 1.......ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...4/1... ภาคเรียนที่ .. 2 .. ปี การศึกษา … 2561
ครูผ้ สู อน..... มิสเชาวนี ปฐมนุพงศ์ ........
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
สอบกลางภาคเรียน 2/2561
สอบกลางภาคเรี ยน 2/2561
1. ความหลากหลายทางชีวภาพ
17.อภิปรายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยง
1.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ
ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปี ชีส์และความ
1.2 การศึกษาความหลากหลาย
หลากหลายของระบบนิเวศ
ทางชีวภาพ
18. อธิบายการเกิดเซลล์เริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตและวิวฒ
ั นาการของสิ่งมีชีวิตเซลล์
1.3 อาณาจักรสิ่งมีชีวิต
เดียว
1.3.1 อาณาจักรมอเนอรา
19. อธิบายลักษณะสําคัญและยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกลุม่ แบคทีเรี ย สิ่งมีชีวิตกลุม่
1.3. 2. อาณาจักรโพรติสตา
โพรทิสต์ สิ่งมีชีวิตกลุม่ พืช สิ่งมีชีวิตกลุม่ ฟั งไจ และสิ่งมีชีวิตกลุม่ สัตว์
1.3.3. อาณาจักรฟั งไจ
20. อธิบายและยกตัวอย่างการจําแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมูใ่ หญ่จนถึงหมวดหมู่
ย่อย และวิธีการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ ในลําดับขันสปี
้ ชีส์
สอบปลายภาคเรี ยน 2/2561
21. สร้ างไดโคโตมัสคีย์ในการระบุสิ่งมีชีวิตหรื อตัวอย่างที่กําหนดออกเป็ น
1.3 อาณาจักรสิ่งมีชีวิต (ต่อ)
หมวดหมู่
1.3.4. อาณาจักรพืช
22. สืบค้ นข้ อมูล อภิปรายและสามารถนําความรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ
1.3.5. อาณาจักรสัตว์
พลังงานจากวัตถุดิบทางการเกษตร : แก๊ สชีวมวลและเอทานอลมาอธิบายเรื่ อง
1.4 เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงาน
พลังงานทดแทนในอนาคตได้
จากวัตถุดิบทางการเกษตร : แก๊ สชีว
สอบปลายภาคเรียน 2/2561
มวลและเอทานอล
1. อธิบาย และสรุปสมบัติที่สําคัญของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ ของการ
2. สารเคมีในร่ างกายและการย่ อย
จัดระบบในสิ่งมีชีวิต ที่ทําให้ สิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตอยูไ่ ด้
อาหาร
2. อภิปราย และบอกความสําคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ ระหว่าง
2.1 สารอินทรี ย์
ปั ญหา สมมติฐานและวิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทังออกแบบการทดลอง
้
2.2 สารอนินทรี ย์
เพือ่ ตรวจสอบสมมติฐาน
2.3 กรดนิวคลีอิก
3. สืบค้ นข้ อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของนํ ้า และบอกความสําคัญของนํ ้าที่มีตอ่
2.4 ปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย
สิ่งมีชีวิต และยกตัวอย่างธาตุชนิดต่างๆ ที่มีความสําคัญต่อร่างกายสิ่งมีชีวิต
ผลการเรียนรู้

4. สืบค้ นข้ อมูล อธิบายโครงสร้ างของคาร์ โบไฮเดรต ระบุกลุม่ ของคาร์ โบไฮเดรต
รวมทั ้งความสําคัญของคาร์ โบไฮเดรตที่มีตอ่ สิ่งมีชีวิต

วิธีการสอน
1. ทดลอง
2. อภิปราย
3. อธิบาย
4. สืบ ค้ นข้ อมูล
5.กระบวนการกลุม่
6. วิเคราะห์ข้อมูล
7.กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
8.กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้

วิธีการวัดและประเมินผล
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) แบบสังเกต
พฤติกรรม
(ใฝ่ เรี ยนรู้,มีวินยั ,มุง่ มัน่ ในการทํางาน,ซื่อสัตย์,มี
จิตสาธารณะ,อยูอ่ ย่างพอเพียง,รักความเป็ น
ไทย)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อ
ที่ 1-22
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่17-22
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-22
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 1-16

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. สสวท. หนังสือเรี ยนสาระ
การเรี ยนรู้พื ้นฐานและเพิ่มเติม
(เล่ม3,5)
2. My World of Science
(Biology), Secondary 4-6
Orient Blackswan Private
Limited, 2016
3.ศุภณัฐ ไพโรหกุล,
Essential Biology.
พิมพ์ครัง้ ที่2.กรุงเทพฯ : บริ ษัท
ธนาเพรสจํากัด, 2555
4. Campbell, Neil A. Biology.
8thed.

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ...ว30251...
รายวิชา ... ชีววิทยาขัน้ สูง 1.......ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...4/1... ภาคเรียนที่ .. 2 .. ปี การศึกษา … 2561
ครูผ้ สู อน..... มิสเชาวนี ปฐมนุพงศ์ ........
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ผลการเรี ยนรู้
5. สืบค้ นข้ อมูล อธิบายโครงสร้ างของโปรตีน และความสําคัญของโปรตีนที่มีตอ่
สิ่งมีชีวิต
6. สืบค้ นข้ อมูล อธิบายโครงสร้ างของลิพิด และความสําคัญของลิพิดที่มีตอ่
สิ่งมีชีวิต
7. อธิบายโครงสร้ างของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิก และ
ความสําคัญของกรดนิวคลิอิกที่มีตอ่ สิ่งมีชีวิต
8. สืบค้ นข้ อมูล และอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ ้นในสิ่งมีชีวิต
9. อธิบายการทํางานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชวี ติ และระบุ
ปั จจัยที่มีผลต่อการทํางานของเอนไซม์
10. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และสรุปผลการทดลองของเมนเดล
11. อธิบาย และสรุปกฎแห่งการแยก และกฎแห่งการรวมกลุม่ อย่างอิสระ และนํา
กฏของเมนเดลนี ้ไปอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใช้ ในการ
คํานวณโอกาสในการเกิดฟี โนไทป์และจีโนไทป์แบบต่างๆ ของรุ่น F1 และ F2
12. สืบ ค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม ที่เป็ นส่วนขยายของพันธุศาสตร์ เมนเดล
13. สืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปร
ผันไม่ตอ่ เนื่องและลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันต่อเนื่อง
14. อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรม
ที่ถกู ควบคุมด้ วยยีนบนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ
15. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทาง
พันธุกรรม และเชื่อมโยงกับความรู้เรื่ องพันธุศาสตร์ เมนเดล
16. สืบค้ นข้ อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม
สาเหตุการเกิดมิวเทซัน รวมทังยกตั
้ วอย่างโรคและกลุม่ อาการที่เป็ นผลของการ
เกิดมิวเทชัน

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
2..5 โครงสร้ างทางเดินอาหารและ
วิธีการย่อยอาหาร
2.5.1 ทางเดินอาหารของสัตว์
2.5.2 ทางเดินอาหารของคน
2.5.3 กระบวนการย่อยและดูด
ซึมอาหาร
3. พันธุกรรมและความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3.1 โครโมโซมและสารพันธุกรรม
3.2 โครโมโซมกับการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม
3.3 การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม
3.4 เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุ
วิศวกรรม
3.5 วิวฒ
ั นาการกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

รหัสวิชา ........ว30261........

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รายวิชา ......โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1........ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ....4/1-4/5.... ภาคเรียนที่ .......2....... ปี การศึกษา …….2561………
ครูผ้ สู อน ................................ มิสจุฑาวรรณ ตรีชัย ...........................................................
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน .....80....... : .....20.........
ผลการเรียนรู้

1. ตรวจสอบ และระบุชนิดแร่ รวมทังวิ
้ เคราะห์สมบัตแิ ละนําเสนอการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ ที่
เหมาะสม
2. ตรวจสอบ จําแนกประเภท และระบุชื่อหิน รวมทังวิ
้ เคราะห์สมบัตแิ ละนําเสนอการใช้ ประโยชน์ของ
ทรัพยากรหินทีเ่ หมาะสม
3. อธิบายกระบวนการเกิด และการสํารวจแหล่งปิ โตรเลียมและถ่านหิน โดยใช้ ข้อมูลทางธรณีวิทยา
4. อธิบายสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากปิ โตรเลียมและถ่านหิน พร้ อมนําเสนอการใช้ ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม
5. อ่านและแปลความหมายจากแผนที่ ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยาของพื ้นที่ที่กําหนด พร้ อมทัง้
อธิบายและยกตัวอย่างการนําไปใช้ ประโยชน์
6. อธิบายกระบวนการที่ทําให้ เกิดสมดุลพลังงานของโลก
7. อธิบายผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอริ ออลิส แรงสูศ่ นู ย์กลาง และ
แรงเสียดทานทีม่ ีตอ่ การหมุนเวียนของอากาศ
8. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจดู และผลทีม่ ีตอ่ ภูมอิ ากาศ
9. อธิบายปั จจัยทีท่ าํ ให้ เกิดการแบ่งชันนํ
้ ้าในมหาสมุทร
10. อธิบายปั จจัยทีท่ าํ ให้ เกิดการหมุนเวียนของนํ ้าในมหาสมุทรและรู ปแบบการหมุนเวียนของนํ ้าใน
มหาสมุทร
11. อธิบายผลการหมุนเวียนของนํ ้าในมหาสมุทรที่มีตอ่ ลักษณะลมฟ้าอากาศ สิง่ มีชีวิต และ
สิ่งแวดล้ อม
12. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ
13. อธิบายการเกิดแนวปะทะอากาศแบบต่างๆ และลักษณะลมฟ้าอากาศที่เกี่ยวข้ อง
14. อธิบายปั จจัยต่างๆ ทีม่ ีผลต่อการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลก พร้ อมยกตัวอย่างข้ อมูลสนับสนุน
15. วิเคราะห์ และอภิปรายเหตุการณ์ที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และนําเสนอแนว
ปฏิบตั ขิ องมนุษย์ที่มีสว่ นช่วยในการชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
16. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศบนแผนที่อากาศ
17. วิเคราะห์ และคาดการณ์ลกั ษณะลมฟ้าอากาศเบื ้องต้ นจากแผนที่อากาศและข้ อมูลสารสนเทศอื่นๆ
เพื่อวางแผนในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตให้ สอดคล้ องกับสภาพลมฟ้าอากาศ

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
สอบประมวลความรู้
1. แร่และหิน
1.1 แร่
1.2 หิน
2. ทรัพยากรธรณี
2.1 ทรัพยากรพลังงาน
2.2 ทรัพยากรโลหะ
2.3 ทรัพยากรอโลหะ

สอบปลายภาค
3. แผนที่ภมู ิประเทศ
4. สมดุลโลก
4.1 การหมุนเวียนของอากาศ
4.2 การหมุนเวียนของนํ ้าใน
มหาสมุทร
4.3 การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ

วิธีการสอน
วิธีการสอน
1. บรรยาย
เทคนิคการสอน
1. เทคนิคเพื่อนช่วย
เพื่อน

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
ด้ านความรู้
1. หนังสือเรี ยน เรื่ อง โลก
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
ดาราศาสตร์ และอวกาศ
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
ของสสวท.
2. หนังสือเรี ยน เรื่ อง
ด้ านทักษะ
กระบวนการการเปลี่ยนแปลง
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
ของโลก ดาราศาสตร์ และ
1) ส่งงาน
1) แบบประเมินชิ ้นงาน
อวกาศ ของอจท.
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 1-17
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 1-5
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 6-17

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

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ส30102 และ ส30210 รายวิชา บูรณาการ ระหว่างสังคมศึกษาพื้นฐานและหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ครูผู้สอน มิสสุกัญญา พุกกะเวส มิสธัญญาภรณ์ รุ่งเรืองรัตน์ ม. เอกมล สงวนนาม และม. พรเทพ ตั้งมกรา
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน ( สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum ) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชี้วัด (ม.1 – ม.2, ม.4 – ม.5)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ( ม.3, ม.6 )
พระพุทธศาสนา
มาตรฐาน ส 1.1
1. วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาหรือแนวคิ ด
ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด (6)
2.. วิเคราะห์ความสําคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์ การเมือง
และสันติภาพหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด ( 12 )
3. วิ เ คราะห์ ห ลั ก ธรรมในกรอบอริ ย สั จ 4 หรื อ หลั ก คํ า สอนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ (13)
4. เห็นคุณค่า เชื่อมั่น และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ (19)

สาระการเรียนรู้ /
เนื้อหาสาระ
พระพุทธศาสนา

วิธีการสอน

1. แบบบูรณาการ
1.ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา
2. แบบทีม
2. ความสําคั ญของพระพุท ธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่ 3. แบบบรรยาย
สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ
4. แบบแบ่งกลุ่ม
3. หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4
5. แบบแก้ปัญหา
3.1 ทุกข์ : ขันธ์ 5 โลกธรรม 8 3.2 สมุทัย : นิยาม 5 วิตก 3
3.3 นิโรธ : ภาวนา 4
3.4 มรรค : อปริหานิยธรรม 7 6. แบบอภิปราย
อธิปไตย 3 สาราณียธรรม 6 ทศพิธราชธรรม 10 มงคล 38
7. แบบร่วมมือ
3.5 พุทธศาสนสุภาษิต
8. กรณีตัวอย่าง
4. การบริหารจิตและเจริญปัญญา
9. ฝึกปฏิบัติ
- การคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธี

1)คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 2)คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ
3)คิดแบบสามัญลักษณะ 4)คิดแบบอริยสัจ
5. ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัวและคน 5)คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 6)คิดแบบคุณ-โทษ และทางออก
รอบข้าง (1)
7)คิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียม 8)คิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม
6. วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญทางศาสนา 9)คิดแบบเป็นอยู่ปัจจุบัน 10)คิดแบบวิภัชชวาท

มาตรฐาน ส 1.2

และเทศกาลที่สําคัญของศาสนาที่ตนนับถือและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 5. หน้าที่ชาวพุทธ
(4)
5.1 การเข้าใจในกิจของพระสงฆ์
5.2 การรักษาศีล 8
5.3 การเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
6. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันอัฐมี
บูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันมาฆบูชา

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้
วิธีการ
การทดสอบ
ตอบคําถาม
ตรวจผลงาน

ด้านทักษะ
วิธีการ
ตรวจผลงาน

ด้านคุณลักษณะฯ
วิธีการ
ประเมินพฤติกรรม
ในการทํางานเป็น
รายบุคคล ในด้าน
ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทํางาน

เครื่องมือวัด
แบบทดสอบ
แบบฝึกหัด
ใบงาน

เครื่องมือวัด
แบบประเมิน
การปฏิบัติงานกลุ่ม
แบบฝึกหัด

เครื่องมือวัด
แบบสังเกตพฤติกรรม

หนังสืออ้างอิง /
website ที่ศึกษา
เพิ่มเติม
สังคมวิทยา
มานุษยวิทยา
สังคมและวัฒนธรรมไทย
หนังสือพระพุทธศาสนา
ศูนย์วิทยบริการโรงเรียน
อัสสัมชัญ
เอกสารประกอบการเรียน
www.google.co.th/
e-book.ram.edu/
www.google.co.th/
guru.sanook.com/
www.thaigoodview.com/

หน้าที่พลเมือง
มาตรฐาน ส 2.2

หน้าที่พลเมือง
1. การเมืองการปกครองของไทย

1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรัฐ
1. วิเคราะห์ความสําคัญและความจําเป็นที่ต้องธํารงรักษาไว้ซึ่งการ 1 . 2 ห ลั ก ก า ร ป ก ค ร อ ง ใ น ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั นมี พ ระมหากษั ตริ ย์ ทรงเป็ น
1) ฐ าน ะ ข อ ง พร ะ มหา ก ษั ต ริ ย์ 2)พ ร ะร าชอํ าน า จ ข อ ง
ประมุข (3)
พระมหากษัตริย์

2. วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่สําคัญในประเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง
ๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไข (1)
3. เสนอแนวทางและมี ส่ว นร่ว มในการตรวจสอบการใช้ อํา นาจรัฐ
(4)
4. วิเคราะห์แนวทางทางการเมืองการปกครองที่นําไปสู่ความเข้าใจ
และการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ (2)

2. ปัญหาการเมืองไทย
2.1 ระบบการเมืองการปกครองที่มีอิทธิพลต่อสังคม
2.2 สถานการณ์ทางการเมืองการปกครองยุคปัจจุบัน
2.3 ปัญหาและอุปสรรคทางการเมืองการปกครองของไทย
2.4 แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเมืองไทย

3. การตรวจสอบอํานาจรัฐ
3.1 การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ
3.2 การตรวจสอบโดยประชาชน

4. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
4.1 นิยามความหมายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
4.2 ลักษณะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาประเทศ
4.3 ไทยกับการแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือระหว่างประเทศ
-องค์การระหว่างประเทศ / โครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม
การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม

หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม
จุดเน้นที่ 3

หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม
หน่วยที่ 3

ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ 3.1 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
3.2 กระบวนการประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม
ทรงเป็นประมุข

จุดเน้นที่ 4
ความปรองดองสมานฉันท์

จุดเน้นที่ 5
ความมีวินัยในตนเอง

3.3 การรู้เท่าทันสื่อ ข่าวสาร และคาดการณ์โดยใช้ข้อมูล

หน่วยที่ 4
4.1 การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
4.2 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม

หน่วยที่ 5
5.1 การมีวินัยในตนเอง
5.2 การปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยตัวชี้วัด (50 คะแนน)
พระพุทธ
ตัวชี้วัดที่ 6, 13, 19, 1, 4 (ส 1.2)
หน้าที่ฯ
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 4
หน้าที่เพิ่มเติม จุดเน้นที่ 3, 4, 5
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้วยตัวชี้วดั (20 คะแนน)
พระพุทธ
ตัวชี้วัดที่ 6, 12 , 13
หน้าที่ฯ
ตัวชีว้ ัดที่ 1, 3
หน้าที่เพิ่มเติม จุดเน้นที่ 3
- ประเมินคุณลักษณะด้วยตัวชี้วดั
ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7,8, ( 10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยตัวชีว้ ัด (20 คะแนน)
พระพุทธ
ตัวชี้วัดที่ 19 , 1 , 4 (ส 1.2)
หน้าที่ฯ
ตัวชี้วัดที่ 2, 4
หน้าที่เพิ่มเติม จุดเน้นที่ 4

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ส30108 รายวิชา ประวัติศาสตร์ 2 ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และ EP-M.4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
ครูผ้ สู อน ม.ธีรพงษ์ สิงห์ ทอง
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน ( สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum ) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
ตัวชี ้วัด

สาระการเรี ยนรู้/เนื ้อหาสาระ

ส 4.3 ม. 4 – 6/1 วิเคราะห์ประเด็นสําคัญของ
ประวัติศาสตร์ ไทย
ส 4.3 ม. 4 – 6/2 วิเคราะห์ความสําคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ตอ่ ชาติไทย
ส 4.3 ม. 4 – 6/3 วิเคราะห์ปัจจัยที่สง่ เสริ มการ
สร้ างสรรค์ภมู ิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ซึง่
มีผลต่อสังคมไทยในยุคปั จจุบนั
ส 4.3 ม. 4 – 6/4 วิเคราะห์ผลงานของบุคคล
สําคัญทั ้งชาวไทยและต่างประเทศ

หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1
-อิทธิพลที่มีตอ่ สังคมไทย/ปั จจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทย
ในช่วงอาณาจักรรัตนโกสินทร์
-พัฒนาการทางสังคมและการเมืองของอาณาจักรรัตนโกสินทร์ (ร.1-3)
-ระบบเศรษฐกิจ/ความสัมพันธ์ กบั ต่างประเทศ (ร.1-3)
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2
-สาเหตุและผลของการปฏิรูปการปกครองบ้ านเมืองสมัยรัชกาลที4่ -5
-พัฒนาการทางสังคมและการเมืองของรัชกาลที4่ -5
-ระบบเศรษฐกิจ/ความสัมพันธ์ กบั ต่างประเทศ รัชกาลที่4-5
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3
-สาเหตุและผลของการปฏิรูปการปกครองบ้ านเมืองสมัยรัชกาลที่ 6-7
-พัฒนาการทางสังคมและการเมืองของรัชกาลที่ 6-7
-ระบบเศรษฐกิจ/ความสัมพันธ์ กบั ต่างประเทศ รัชกาลที่ 6-7
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4
-แนวคิดประชาธิปไตยตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองพ.ศ.2475
-พัฒนาการทางสังคมและการเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ.2475 (เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 , 6 ตุลาคม 2519 , พฤษภา
ทมิฬ 2535)
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 5
-บทบาทและผลงานของบุคคลสําคัญทังไทยและต่
้
างชาติ ที่มีผลต่อการ
พัฒนาชาติไทยในด้ านต่างๆ

วิธีการสอน
1. แบบบูรณาการ
2. แบบทีม
3. แบบบรรยาย
4. แบบแบ่งกลุม่
5. แบบแก้ ปัญหา
6. แบบอภิปราย
7. แบบร่วมมือ
8. กรณีตวั อย่าง

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
การทดสอบ, ตอบคําถาม
ตรวจผลงาน
ด้ านทักษะ
วิธีการ
ตรวจผลงาน
กลุม่

เครื่ องมือวัด
แบบทดสอบ, แบบฝึ กหัด,
ใบงาน
เครื่ องมือวัด
แบบประเมินการปฏิบตั งิ าน
แบบฝึ กหัด

ด้ านคุณลักษณะฯ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
ประเมินพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม
ในการทํางานเป็ น
รายบุคคล
ในด้ านความมีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู้ มุ่งมัน่ ในการทํางาน
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัด ส 4.3 ม.4/1, ม.4/2,
ม.4/3,ม.4/4 (50 คะแนน)
ตัวชี ้วัดที่
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัด ส 4.3 ม.4/1, ม.
4/2, ม.4/3 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัด (10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัด ส 4.3 ม.4/1, ม.
4/2, ม.4/3,ม.4/4 (20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง /
website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
-เอกสารประกอบการเรี ยน
รายวิชา ส30108
-Google Classroom
-ศูนย์วิทยบริ การโรงเรี ยน
อัสสัมชัญ

รหัสวิชา พ30102

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษาพืน้ ฐาน 2
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 2
ครูผ้ สู อน มาสเตอร์ ธงไชย มุขพันธ์ , มาสเตอร์ ชาติกล้ า บุญชมภู
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

ตัวชีว้ ัด
1. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ ความสามารถของ
ตนเองเพิ่มศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตน คํานึงผลที่เกิดต่อสังคม
2. อธิบายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับผู้อื่น
และนําไปสรุปเป็ นแนวปฏิบตั ิ และใช้ ในชีวิตประจําวันอย่างต่อเนื่อง
3. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬาด้ วยความมีนํ ้าใจ
นักกีฬาและนําไปใช้ ในชีวิตประจําวันอย่างต่อเนื่อง
4. ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการ
กีฬา
5. วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้ างเสริ มสุขภาพและการ
ป้องกันโรคในชุมชน
6. วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริ โภค
7. ปฏิบตั ิตนตามสิทธิของผู้บริ โภค
8. วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้องกันการบาดเจ็บป่ วยและการตายของคนไทย
9. วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน
10. มีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน
11. วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
12. มีส่วนร่ วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ ยา การใช้ สารเสพติด และความรุนแรง เพื่อ
สุขภาพของตนเองครอบครัว และสังคม
13. วิเคราะห์ผลกระทบทีเ่ กิดจากการครอบครอง การใช้ และจําหน่าย สารเสพติด
14. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรื อความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน
15. วางแผน กําหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุและสร้ างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน
16. มีส่วนร่ วมในการในการสร้ างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน
17. ใช้ ทกั ษะการตัดสินใจแก้ ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง
18. แสดงวิธีการช่วยฟื น้ คืนชีพ

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
1.การเสริ มสร้ างสุขภาพและการ
ป้องกัน
โรค
2.อารมณ์และความเครี ยด
3.ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับกีฬา
4. สวัสดิภาพกับการดํารงชีวิต
5. การช่วยฟื น้ คืนชีพ
6. กีฬา (แบดมินตัน 2 )
7. การทดสอบสมรรถภาพ

ปี การศึกษา 2561

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1.กระบวนการสร้ างความรู้
ความเข้ าใจ
2.แบบใบงาน
3.สืบ ค้ นข้ อมูล
4.กระบวนการสร้ างทักษะ
การปฏิบตั ิ
5.แบบปฏิบตั ิ
6.กระบวนการแก้ ปัญหา
7.กระบวนการสร้ าง
ค่านิยม

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การทดสอบ 1) แบบประเมินการทดสอบ
2) การสังเกต 2) แบบประเมินการสังเกต
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1ผลงาน
1) แบบประเมินผลงาน
2) ทดสอบทักษะ 2) แบบประเมินทดสอบทักษะ
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1การสังเกต 1) แบบประเมินการสังเกต
2)การสอบถาม 2) แบบประเมินการสอบถาม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-7 (40 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 12-14 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1,5,7,8,9 (20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยน
รู้ข้อที่ 1,3-6,9-17 (20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1.หนังสือเรี ยนสุขศึกษา สาระการ
เรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ดร.สมหมาย
แดงสกุลและคณะ
2.หนังสือแบบฝึ กชุดปฏิบตั ิจริ ง
สุขศึกษา ม.4 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา อ.ชัยสิทธิ์
สุริยจันทร์ รศ.มนัส ยอดคํา และ
สุมน คณานิตย์
3.www.google.co.th เรื่ อง
เกี่ยวกับ
สุขศึกษา
4.หนังสือเรี ยนพลานามัย วิชา
แบดมินตัน ของรองศาสตราจารย์
ชัชชัย โกมารทัต รองศาสตราจารย์
ดร.ประพัฒน์ ลักษณพิสทุ ธิ์
5.www.google.co.th เรื่ องเกี่ยวกับ
กีฬาแบดมินตัน

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ....ศ30102...... รายวิชา .......ศิลปะพืน้ ฐาน 2....... ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ..ม4/1-4/10 EP 4/1-4/3.. ภาคเรียนที่ ....2... ปี การศึกษา …2561….
ครูผ้ สู อน ....มิสรัตติกาล จิตรมั่น.... ม.ต่ อศักดิ์ เขียวสะอาด.... ม.วิริยะ เกตุแก้ ว... ม.ธนกร เงินงาม
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน ......80........ : .....20.........
สาระการเรียนรู้/
หนังสืออ้ างอิง/
ตัวชีว้ ัด
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. วิเคราะห์การเลือกใช้ วสั ดุ อุปกรณ์ และเทคนิค
ของศิลปิ นในการแสดงออกทางทัศนศิลป์
(ศ.1.1 ม.4-6/3)
2. วิเคราะห์และอธิบายจุดมุง่ หมายของศิลปิ นใน
การเลือกใช้ วสั ดุ อุปกรณ์ เทคนิคและ
เนื ้อหาเพื่อสร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ (ศ.1.1
ม.4-6/7)
3. สร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย สากล โดยศึกษา
จากแนวคิดและวิธีการสร้ างงานของศิลปิ น
ที่ตนชื่นชอบ (ศ.1.1 ม.4-6/10)
4. วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรี ใน
วัฒนธรรมต่างๆ(ศ2.2ม.4-6/2)
5. นําเสนอแนวทางในการส่งเสริ มและอนุรักษ์
ดนตรีในฐานะมรดกชาติ(ศ2.2 ม.4-6/5)

1. โลกศิลปะสมัยใหม่ (ศ.1.1 ม.46/7)
2. ต่อยอดจิตรกรเอก (ศ.1.1 ม.46/3,10)
4. คีตกวี ดนตรี สมัย (ศ2.1ม.46/3,7 และ ศ2.2ม.4-6/2,3)
5.รักษ์ ดนตรี (ศ.2.2ม.4-6/5)

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

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

เครื่ องมือวัด
1) แบบทดสอบ

www.wikipedia.org
www.google.com
http://www.oknation.net/blog/krisakorn/20
07/05/17/entry-1
นาฏศิลป์ไทยศึกษา
0

เครื่ องมือวัด
1) แบบประเมิน
2) แบบสังเกต
เครื่ องมือวัด
1) แบบสังเกตพฤติกรรม

สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
.......... 4........ (...40.... คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
..........4....... (...20... คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
..........5....... (...20.. คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
......4,5.. (....20.... คะแนน)

รหัสวิชา ศ30201

ผลการเรี ยนรู้

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รายวิชา การเขียนแบบและทัศนียภาพเบือ้ งต้ น
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4/6-7
ครูผ้ สู อน มิสรัตติกาล จิตต์ หมัน้
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง+คุณลักษณะ) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
สาระการเรี ยนรู้ /เนือ้ หาสาระ

1. มีทกั ษะการวาดเส้ นและรูปร่างพื ้นฐานสาหรับงาน
1. พื ้นฐานการเขียนเส้ น
สถาปั ตยกรรมเบื ้องต้ น
สถาปั ตยกรรม
2. มีทกั ษะการเขียนรูปทรง 3 มิติแบบออบลิคและไอโซเมตริก 2. การเขียนแบบเบื ้องต้ น
3. เข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่างด้ านของภาพฉายออโท
การเขียนทัศนียภาพเบื ้องต้ น
กราฟฟิ ก และสามารถเขียนเป็ นรูปทรง 3 มิติได้
4. มีทกั ษะการเขียนทัศนียภาพแบบ 1 จุด, 2จุด และ 3จุด
5. เข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่างการเขียนทัศนียภาพกับการ
สังเกตสิ่งแวดล้ อมในชีวิตประจาวัน
6. มีทกั ษะการเขียนต้ นไม้ ในทัศนียภาพ
7. มีทกั ษะการเขียนคนในทัศนียภาพ
8. มีทกั ษะการเขียนยานพาหนะในทัศนียภาพ
9. มีการเขียนทัศนียภาพสภาพแสดงเหตุการณ์

กระบวนการ-กิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561

การวัดประเมินผล

1.การเรียนรู้ผ่านการกระทา ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
(Learning by Doing)
1. ทดสอบ
1.แบบทดสอบ
2.การเรียนรู้แบบค้ นพบ
(Discovery Learning)
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1.ผลงาน
1. แบบประเมินผลงาน
2.อภิปราย
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1. สังเกตพฤติกรรม 2. แบบสังเกตพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-9
(40คะแนน)
-ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที1่ -4
(40คะแนน)
-ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 3,5
(20คะแนน)
-ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 5-9
(20คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/Website
ที่ศึกษาเพิ่มเติม
1.หนังสือความถนัดทางสถาปั ตยกรรม
2. หนังสือการเขียนแบบสถาปั ตยกรรม
ภายใน
3.หนังสือการเขียนแบบทัศนียภาพ
5.ภาพประกอบจาก
Web side ต่าง ๆ

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา .....ง30205.......รายวิชา..การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ .....ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ....4..... ภาคเรียนที่ ...2..... ปี การศึกษา …2561….
ครูผ้ สู อน ......ม.กรวิชญ์ โสภา......
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน .....80... : ...20.....
ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความหมายและประเภทของงานกราฟิ กได้
2. อธิบายความหมายและประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ได้
3. ออกแบบและจัดหน้ าสื่อสิ่งพิมพ์ได้
4. ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ได้
5. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในแบบต่างๆ ได้ ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
6. สร้ างสรรค์ผลงานสื่อสิ่งพิมพ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
1. การออกแบบงานกราฟิ กและสื่อ
สิ่งพิมพ์
- การออกแบบงานกราฟิ ก
- การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ ใี ช้ ในงาน
ออกแบบสิ่งพิมพ์
- โปรแกรมที่ใช้ ในการออกแบบ
- การใช้ งานโปรแกรม
3. การสร้ างสื่อสิ่งพิมพ์
- การออกแบบชิ ้นงานสิ่งพิมพ์

วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. อภิปราย
3. ฝึ กปฏิบตั ิ
4. บูรณาการ
5. กรณีตวั อย่าง
6. การแก้ ปัญหา

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
ด้ านความรู้
1. Art of Designing ศิลปะการ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
ออกแบบ
1) อธิบาย/ใบงาน 1) ถาม –ตอบ/ใบงาน
2. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
2) แบบทดสอบ 2) แบบทดสอบวัดความรู้ 3. Graphic Design: Adobe InDesign
ด้ านทักษะ
CS Classroom in a Book
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
4. คูม่ อื InDesign CC Classroom in a
1) การปฏิบตั งิ าน 1) แบบประเมินชิ ้นงาน
Book
ด้ านคุณลักษณะ
5.คูม่ อื Illustrator CC
วิธีการ การสังเกตพฤติกรรม
6. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์สําหรับ
เครื่ องมือวัด แบบประเมินพฤติกรรม
มือใหม่
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
7. การออกแบบนิเทศศิลป์
- ประเมินผลระหว่ างเรี ยนด้ วย
8. หนังสือเกี่ยวกับการออกแบบ
ตัวชีว้ ดั ที่ 1-6 (40 คะแนน )
9. หนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
เก็บคะแนนจากใบงาน 10 คะแนน
10. หนังสือเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe
เก็บคะแนนจากชิ ้นงาน 30 คะแนน
Photoshop, Illustrator และ InDesign
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการ
11. Website ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
เรียนรู้ ท่ ี 1-3
คอมพิว
- แบบทดสอบ (20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะ ( 20 คะแนน)
เตอร์ กราฟิ กและการออกแบบสิ่งพิมพ์
ใฝ่ เรี ยนรู้
10 คะแนน
มุง่ มัน่ ในการทํางาน 10 คะแนน
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรียนรู้ ท่ ี 4-6
- พัฒนาโครงงาน (20 คะแนน )
วิธีการวัดและประเมินผล

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ......อ30102....... รายวิชา ...ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน.........ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...ม.4/1-10... ภาคเรียนที่ ....2... ปี การศึกษา ……2561…….
ครูผ้ สู อน .... มิสดุจดวงใจ , ม.ฐาปนา......
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน .....80... : .....20.....
สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
1. ปฏิบตั ิตามคําแนะนําในคูม่ ือการใช้ งานต่างๆ คําชี ้แจง คําอธิบายและ สอบประมวลความรู้ ระหว่ างภาค
-หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 1 Human and
คําบรรยายที่ฟังและอ่าน
Animal
2. อ่านออกเสียงข้ อความข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อยกรอง และบท
Unit 9: Crime Scene
ละครสั ้น (skit) ถูกต้ องตาม หลักการอ่าน
3. อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์ กบั สื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยง -หน่ วยการเรี ยนรู้ท่ ี 2 The Art
World
รูปแบบต่างๆ ที่อา่ น รวมทั ้ง ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยง รูปแบบ
Unit 5: Shopping
ต่างๆ ให้ สมั พันธ์กบั ประโยค และข้ อความที่ฟังหรื ออ่าน
-หน่ วยการเรี ยนรู้ท่ ี 3
4. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็
Transportation
จากการฟั งและอ่านเรื่องที่ เป็ นสารคดีและบันเทิงคดี พร้ อมทังให้
้ เหตุผลและ Unit 3: House and Home
ยกตัวอย่างประกอบ
-Synonym
5. สนทนาและเขียนโต้ ตอบข้ อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้
-Idiom
ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ข่าว / เหตุการณ์ ประเด็นที่อยูใ่ นความ
-Conditional Sentence
-Passive
สนใจของสังคม และสือ่ สาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
-Error Identification
6. เลือกและใช้ คําขอร้ อง ให้ คําแนะนํา คําชี ้แจง คําอธิบาย อย่าง
-- (Summative Test)-คล่องแคล่ว
7. พูดและเขียนแสดงความต้ องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้
สอบประมวลความรู้ ปลายภาค
ความช่วยเหลือในสถานการณ์จําลองหรื อสถานการณ์จริ งอย่างเหมาะสม
-หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 4 Science
8. พูดและเขียนเพือ่ ขอและให้ ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และ
World
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
Unit 6: How Techie Are You?
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
9. พูดและเขียนบรรยายความรู้สกึ และแสดงความคิดเห็นของตนเอง
-หน่ วยการเรี ยนรู้ท่ ี 5 Phenomena
เกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ กิจกรรม
Unit 8: What if ….?
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล
-Vocabulary
10 พูดและเขียนนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/
-Idiom
เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ
-Synonym
ตัวชีว้ ดั

วิธีการสอน
- 5E Learning Cycle
Model
-CIPPA Model
-Explicit Teaching
Model
-KWDL
-Inquiry-Based
Approach

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) ทํา Mind mapping
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) ผลงาน
1) แบบประเมินชิ ้นงาน /
2) บทบาทสมมติ
ผลงาน
3) ทํา Mind mapping 2) Rubric
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) สังเกต
1) แบบสังเกต
สัด ส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-21
(45 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัด
ข้ อที่ 7-12 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 13, 18-21
(15 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 712 (20คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
Solutions: Pre-Intermediate
Student’s Book
เอกสารประกอบการเรี ยน
ใบงาน
Website ต่างๆ

ตามความสนใจของสังคม
-Modal Verb
11. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/แก่นสาระที่ได้ จากการวิเคราะห์เรื่ อง -Cloze Test
กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ
-Error Identification
สถานการณ์ตามความสนใจ
(Final Test)
12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และ
เหตุการณ์ ทั ้งในท้ องถิ่น สังคม
และโลก พร้ อมทั ้งให้ เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
13. เลือกใช้ ภาษา นํ ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคลกาส
โอ
และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
14. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเชือ่ และทีม่ าของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้ าของ ภาษา
15. เข้ าร่วม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
16. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ างประโยค ข้ อความ
สํานวน คําพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย
17. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต
ความเชือ่ และวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับของไทยและนําไปใช้ อย่างมี
เหตุผล
18. ค้ นคว้ า รวบรวมและสรุปข้ อมูล/ ข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ สาระการ
เรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนําเสนอด้ วยการพูด/การเขียน
19. ใช้ ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริ ง/สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ ้นใน
ห้ องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม
20. ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม
วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ตา่ งๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
21. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้ อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และ
ท้ องถิ่น/ประเทศชาติ เป็ น ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ......อ30202....... รายวิชา ........อังกฤษอ่ าน-เขียน 2.........ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...ม.4/1-5... ภาคเรียนที่ ...2... ปี การศึกษา …2561…….
ครูผ้ สู อน ....มิสดุจดวงใจ, มิสโรชา….
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน .....80... : .....20.....
สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
หน่
ว
ยการเรี
ย
นรู
้
ท
่ ี 1 General Knowledge:
1. อ่านออกเสียงข้ อความข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อย
Value Education
กรอง และบทละครสั ้น (skit) ถูกต้ องตามหลักการอ่าน
2. อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์ กบั สื่อ -Lesson 4 The Cocoon
ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อา่ น รวมทังระบุ
้ และเขียน - Lesson 5 Nails in the Fence
Grammar
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ให้ สมั พันธ์ กบั ประโยค
- Noun clauses
และข้ อความที่ฟังหรืออ่าน
- so, such…that
3. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ
และแสดงความคิดเห็นจากการฟั งและอ่านเรื่องที่เป็ นสาร Skills for Success
- Unit 9 How are children and adults
คดีและบันเทิงคดี พร้ อมทังให้
้ เหตุผลและยกตัวอย่าง
different?
ประกอบ
4. เลือกใช้ ภาษา นํ ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับขอ หน่ วยการเรี ยนรู้ท่ ี 2 Invention
บุคคล โอกาส และสถานทีตามมารยาทสั
่
งคมและวัฒนธรรม Value Education
-Lesson 15 Samatha’s Credit Card
ของเจ้ าของภาษา
5. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ และที่มาของ Skills for Success
- Unit 10 What are you afraid of?
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้ าของภาษา
หน่ วยการเรี ยนรู้ท่ ี 3 Entertainment
6. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ าง
Value Education
ประโยค ข้ อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิ ตและบท
Lesson 13 Three Little Grapes!
กลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
Grammar
7. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา - Adjective clause
- Adverbial clause
กับของไทยและนําไปใช้ อย่างมีเหตุผล
8. ค้ นคว้ า รวบรวมและสรุปข้ อมูล/ ข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องกับ My World of English
Part 2 Reading
กลุม่ สาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรี ยนรู้และนําเสนอด้ วย
Lesson 2.8 Tone, Point of View and Purpose
การพูด/การเขียน
(Summative Test)
9. ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม
ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน
- 5E Learning Cycle
Model
-CIPPA Model
-Explicit Teaching
Model
-KWDL
-Inquiry-Based
Approach

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) ทํา Mind mapping
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) ผลงาน
1) แบบประเมินชิ ้นงาน /
2) บทบาทสมมติ
ผลงาน
3) ทํา Mind mapping 2) Rubric
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) สังเกต
1) แบบสังเกต
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-9 (45 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 2-3, 7 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 4, 8-9 (15 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยน
ข้ อที่ 2-3, 7 (20คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
Essential Reading 2
เอกสารประกอบการเรี ยน
ใบงาน
Website ต่างๆ

วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ตา่ งๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

หน่ วยการเรี ยนรู้ท่ ี 4 Global Network
Value Education
-Lesson 7 No End to Learning
Grammar
- Inversion of conditional sentences
- Participial phrase
Skills for Success
- Unit 8 Is it ever OK to lie?
หน่ วยการเรี ยนรู้ท่ ี 5 Social News
Value Education
-Lesson 9 A Call for Serious Action
- Lesson 10 Spirit of Sport
Grammar
- Inversion of negative adverbs
Skills for Success
- Unit 2 What is a good job?
My World of English
Part 2 Reading
Writing
- Writing a resume
- Writing a cover letter
(Final Test)

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ......อ30208....... รายวิชา ........อังกฤษเพื่อผลสัมฤทธิ์ฯ 2.......ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ...ม.4/6-10... ภาคเรียนที่ ...2... ปี การศึกษา ……2561…….
ครูผ้ สู อน ....ม.ฐาปนา, มิสสโรชา, มิสธัญชนก….
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน .....80... : .....20.....
สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
หน่
ว
ยการเรี
ย
นรู
้ ท่ ี 1 General Knowledge:
1. อ่านออกเสียงข้ อความข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อย
Value Education
กรอง และบทละครสั ้น (skit) ถูกต้ องตาม หลักการอ่าน
2. อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์ กบั สื่อที่ -Lesson 4 The Cocoon
ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อา่ น รวมทัง้ ระบุและเขียนสื่อ - Lesson 5 Nails in the Fence
Grammar
ที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ให้ สมั พันธ์ กบั ประโยค และ
- Noun clauses
ข้ อความที่ฟังหรืออ่าน
3. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และ - so, such…that
แสดงความคิดเห็นจากการฟั งและอ่านเรื่องที่เป็ นสารคดีและ Skills for Success
- Unit 9 How are children and adults
บันเทิงคดี พร้ อมทั ้งให้ เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
different?
4. สนทนาและเขียนโต้ ตอบข้ อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ต่าง ๆ ใกล้ ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ข่าว / เหตุการณ์ หน่ วยการเรี ยนรู้ท่ ี 2 Invention
Value Education
ประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจของสังคม และสื่อสาร อย่าง
-Lesson 15 Samatha’s Credit Card
ต่อเนื่องและเหมาะสม
Skills for Success
5.พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/แก่นสาระที่ได้ จากการ
วิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตาม - Unit 10 What are you afraid of?
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 3 Entertainment
ความสนใจ
6.เลือกใช้ ภาษา นํ ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของ Value Education
บุคคล โอกาส และสถานทีตามมารยาทสั
่
งคมและวัฒนธรรม Lesson 13 Three Little Grapes!
Grammar
ของเจ้ าของภาษา
7. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเชือ่ และทีม่ าของ - Adjective clause
- Adverbial clause
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้ าของ ภาษา
My World of English
8. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ าง
ประโยค ข้ อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิ ตและบทกลอน Part 2 Reading
Lesson 2.8 Tone, Point of View and
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
Purpose
9. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่าง
(Summative Test)
ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน
- 5E Learning Cycle
Model
-CIPPA Model
-Explicit Teaching
Model
-KWDL
-Inquiry-Based
Approach

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) ทํา Mind mapping
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) ผลงาน
1) แบบประเมินชิ ้นงาน /
2) บทบาทสมมติ
ผลงาน
3) ทํา Mind mapping 2) Rubric
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) สังเกต
1) แบบสังเกต
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-11 (45 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 2-3, 7 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วย ผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 4, 8-11 (15 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยน
รู้ข้อที่ 2-3, 7 (20คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
Essential Reading 2
เอกสารประกอบการเรี ยน
ใบงาน
Website ต่างๆ

ระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับ
ของไทยและนําไปใช้ อย่างมีเหตุผล
10. ค้ นคว้ า รวบรวมและสรุปข้ อมูล/ ข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องกับ
กลุม่ สาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรี ยนรู้และนําเสนอด้ วยการ
พูด/การเขียน
11. ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม
วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ตา่ งๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

หน่ วยการเรี ยนรู้ท่ ี 4 Global Network
Value Education
-Lesson 7 No End to Learning
Grammar
- Inversion of conditional sentences
- Participial phrase
Skills for Success
- Unit 8 Is it ever OK to lie?
หน่ วยการเรี ยนรู้ท่ ี 5 Social News
Value Education
-Lesson 9 A Call for Serious Action
- Lesson 10 Spirit of Sport
Grammar
- Inversion of negative adverbs
Skills for Success
- Unit 2 What is a good job?
My World of English
Part 2 Reading
Writing
- Writing a resume
- Writing a cover letter
(Final Test)

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา .....ฝ30202..... รายวิชา ...........ภาษาฝรั่งเศส 2................ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ......4/10...... 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. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กบั สื่อทีไ่ ม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ทีอ่ ่าน รวมทัง้ ระบุ และเขียนสื่อทีไ่ ม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ให้สมั พันธ์กบั ประโยค และข้อความทีฟ่ งั หรืออ่าน
4. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงั และการอ่านเรือ่ งทีเ่ ป็ นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อม
ทัง้ ให้เหตุผลและตัวอย่างประกอบ
5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับตนเองและเรือ่ งต่างๆ ใกล้ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นทีอ่ ยูใ่ นความ
สนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
6. เลือกและใช้คําขอร้อง ให้คําแนะนํา คําชีแ้ จง คําอธิบาย อย่างคล่องแคล่ว
7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จําลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม
8. พูด และเขียนเพือ่ ขอและให้ขอ้ มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่ ง / ประเด็น / ข่าว / เหตุการณ์ทฟี่ งั และ
อ่านอย่างเหมาะสม
9. พูดและเขียนบรรยายความรู้สกึ และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกีย่ วกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/ เหตุการณ์ อย่างมี
เหตุผล
10. พูด และเขียนนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ เรือ่ งและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม
11. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ / แก่นสาระทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์เรือ่ ง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ
12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทัง้ ในท้องถิน่ สังคมและโลก พร้อมทังใ้ ห้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ
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 และบทกลอนของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย
17. วิเคราะห์ / อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถชี วี ติ ความเชือ่ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนําไปใช้
อย่างมีเหตุผล
18. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล / ข้อเท็จจริงทีเ่ กี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ น่ื จากแหล่งการเรียนรู้ และนําเสนอด้วยการพูด/ การ
เขียน
19. ใช้ภาษาสือ่ สารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จาํ ลองทีเ่ กิดขึน้ ในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
20. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น / ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ / ข้อมูลต่างๆ จากสือ่ และแหล่งการเรียนรูต้ า่ งๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
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 พันธ์กบั สื่อทีไ่ ม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ทีอ่ ่าน รวมทัง้ ระบุ และเขียนสื่อทีไ่ ม่ใช่ความเรยี ง
รูปแบบต่างๆ ให้สมั พันธ์กบั ประโยค และข้อความทีฟ่ งั หรืออ่าน
4. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงั และการอ่านเรื่องทีเ่ ป็ นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อม
ทัง้ ให้เหตุผลและตัวอย่างประกอบ
5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับตนเองและเรือ่ งต่างๆ ใกล้ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นทีอ่ ยูใ่ นความ
สนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
6. เลือกและใช้คําขอร้อง ให้คําแนะนํา คําชีแ้ จง คําอธิบาย อย่างคล่องแคล่ว
7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จาํ ลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม
8. พูด และเขียนเพือ่ ขอและให้ขอ้ มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่ ง / ประเด็น / ข่าว / เหตุการณ์ทฟี่ งั และ
อ่านอย่างเหมาะสม
9. พูดและเขียนบรรยายความรู้สกึ และแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ยี วกับเรือ่ งต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/ เหตุการณ์ อย่างมี
เหตุผล
10. พูด และเขียนนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม
11. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ / แก่นสาระทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์เรือ่ ง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ
12. พูด และเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุก ารณ์ ทัง้ ในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อ มทัง้ ให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ
13. เลือกใช้ภาษา นํ้าเสียง และกิรยิ าท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
16. อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

สอบประมวลความรู้ระหว่ างภาค
Unité 3 : Poser des questions
Leçon 9 : Au marché
Leçon 10 : On déjeune ici?
Leçon 11 : On va chez ma copine?
Leçon 12 : Chez Susana
สอบประมวลความรู้ปลายภาค
Unité 4 : Demander et exprimer
Un avis
Leçon 13 : Qu’est-ce qu’on leur
offre?
Leçon 14 : On solde!
Leçon 15 : Découvrir Paris en bus
avec l’Open Tour
Leçon 16 : Si vous gagnez, vous
ferez quoi?

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 I
2. ซีดี
3. ใบความรู้
4. ใบงาน
5. Website ต่างๆ
www.lepointdufle.net
www.bonjourdefrance.com
www.francaisfacile.com
6. คลิปวีดีโอ

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รายวิชา ภาษาจีน 2 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา จ30202
ครูผ้ สู อน มิสสุจิตราภรณ์ มะนุภา,มิสเจศรา อินญาพงษ์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + คะแนนสอบระหว่ างภาค) : คะแนนปลายภาคเรียน ...80.... : ....20....
ผลการเรียนรู้ ท่คี าดหวัง
1. ปฏิบตั ิตามคําแนะนําในคูม่ ือการใช้ งานต่างๆ คําชี ้แจง
คําอธิบายและคําบรรยายที่ฟังและอ่าน
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

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
期中考试
1. 汉语教程的第十一-十
五课
*北京的冬天比较冷
（生词，读对话）
*你在干什么呢
（生词，读对话）
*我去图书馆借书
（生词，读对话）
*我喜欢浅颜色的
（生词，读对话）
*明天是我朋友的生日
（生词，读对话）
2. 语言结构
*怎么样
*不 A 不 B
*形容词谓语
*（正在、在）。。。呢
*每。。。都。。。
*星期的表达法
*从。。。到。。。
*连动句
*先。。。，然后。。。
*“咱们”和“我们”

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

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

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
หนังสือ 博雅汉语
หนังสือ HSK 2

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รายวิชา ภาษาจีน 2 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา จ30202
ครูผ้ สู อน มิสสุจิตราภรณ์ มะนุภา,มิสเจศรา อินญาพงษ์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + คะแนนสอบระหว่ างภาค) : คะแนนปลายภาคเรียน ...80.... : ....20....
สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
*“A 不 A”和“B 不 B”
7. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/แก่นสาระที่ได้ จาก
*挺+形容词
*“的”字词句
การวิเคราะห์ เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ
*有（一）点儿
สถานการณ์ตามความสนใจ
3. HSK 2 第一 – 三课
8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ ข้อมูล บรรยาย อธิบาย
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง/ประเด็น/ *九月去北京旅游最好
（生词，读对话）
ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
9. พูดและเขียนบรรยายความรู้สกึ และแสดงความคิดเห็น *我每天六点起床
ของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และ （生词，读对话）
*左边那个红色的是我的
ข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล
（生词，读对话）
10. พูดและเขียนนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับตนเอง
4.语言结构
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตาม
*助动词“要”
ความสนใจของสังคม
*程度副词“最”
11. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/ แก่นสาระที่ได้ จาก
*概数的表达“几、多”
การวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ
*“是不是”的问句
สถานการณ์ตามความสนใจ
*代词“每”
12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
*疑问代词“多 ”
ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทังในท้
้ องถิ่น สังคม และโลก *“的”字短语
พร้ อมทั ้งให้ เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
*一下儿
13. เลือกใช้ ภาษา นํ ้าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับ
*语气副词“真”
ระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคม
期末考试
และวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
1. 汉语教程的第十六二十课
ผลการเรียนรู้ ท่คี าดหวัง

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)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวบ่งชี ้
/ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังข้ อที่ 3, 4,
,14 (.....20...คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รายวิชา ภาษาจีน 2 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา จ30202
ครูผ้ สู อน มิสสุจิตราภรณ์ มะนุภา,มิสเจศรา อินญาพงษ์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + คะแนนสอบระหว่ างภาค) : คะแนนปลายภาคเรียน ...80.... : ....20....
ผลการเรียนรู้ ท่คี าดหวัง

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
*周末你干什么
（生词，读对话）
*做客（一、二）
（生词，读对话）
*现在习惯了
（生词，读对话）
*看病人
（生词，读对话）
2. 语言结构
*太。。。了
*动词重叠
*地点状语
*（是）A 还是 B
*就是
*会（1）
*列举
*得
*反问句（1）
*如果。。。（的话），
就。。。
*了（1）
*还
*“就”和“才”
*年龄表达法

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รายวิชา ภาษาจีน 2 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา จ30202
ครูผ้ สู อน มิสสุจิตราภรณ์ มะนุภา,มิสเจศรา อินญาพงษ์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + คะแนนสอบระหว่ างภาค) : คะแนนปลายภาคเรียน ...80.... : ....20....
ผลการเรียนรู้ ท่คี าดหวัง

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
3. HSK 2 第四 – 六课
*这个工作是他帮我介绍的
（生词，读对话）
*就买这件吧
（生词，读对话）
*你怎么不吃了
（生词，读对话）
4.语言结构
*“是。。。的”
*表示时间“。。。的时
候”
*时间副句“已经”
*副词“就”
*语气副词“还”1
*程度副词“有点儿”
*疑问代词“怎么”
*量词的重叠
*关联词“因为。。。，所
以。。。”
*

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

