รหัสวิชา ท๓๐๑๐๑

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รายวิชา ภาษาไทยพืน้ ฐาน ๑
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๔
ภาคเรี ยนที่ ๑
ครู ผ้ ูสอน มิสเหมพรรณ โนทะยะ, มิสสถิตย์ แตงเกษม
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน ๘๐ : ๒๐

ตัวชีว้ ัด
๑.อ่านออกเสียงบทร้ อยแก้ วและบทร้ อยกรองได้ อย่างถูกต้ อง ไพเราะและ
เหมาะสมกับเรื่องที่อา่ น
๒.ตีความ แปลความ และขยายความเรื่ องที่อา่ น
๓.วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่ องที่อา่ นในทุกๆ ด้ านอย่างมีเหตุผล
๔.คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่ องที่อา่ น และประเมินค่าเพื่อนําความรู้
ความคิดไปใช้ ตดั สินใจแก้ ปัญหาในการดําเนินชีวิต
๕.มีมารยาทในการอ่าน
๖.เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ ภาษา
เรียบเรียงถูกต้ องมีข้อมูลและสาระสําคัญชัดเจน
๗.มีมารยาทในการเขียน
๘.สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่ฟังและดู
๙.วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่ องที่ฟังและดู
อย่างมีเหตุผล
๑๐.ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้ วกําหนดแนวทางนําไปประยุกต์ใช้ ในการ
ดําเนินชีวิต
๑๑.มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่ องที่ฟังและดู
๑๒.มีมารยาทในการฟั ง การดู และการพูด
๑๓.ใช้ คําและกลุม่ คําสร้ างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์
๑๔.แต่งบทร้ อยกรอง
๑๕.วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์
เบื ้องต้ น
๑๖.วิเคราะห์ลกั ษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรี ยนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
ภาคฤดูร้อน
หน่วยที่๑ สูโ่ ลกวรรณกรรม
- การสื่อสารของมนุษย์
- การอ่านวรรณกรรม
หน่วยที่ ๒ กตัญ�ูผ้ มู ีคณ
ุ
- การสื่อสารเพื่อกิจธุระ
- นมัสการมาตาปิ ตุคณ
ุ และ
อาจริ ยคุณ
สอบกลางภาคเรี ยนที่ ๑/๒๕๖๒
หน่วยที่ ๓ ชัดถ้ อยชัดคํา
-การออกเสียงคําและกลุม่ คํา
-อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง
สอบปลายเรี ยนที่ ๑/๒๕๖๒
หน่วยที่ ๔ รักการอ่าน
-นิทานเวตาล เรื่ องที่ ๑๐
หน่วยที่ ๕ ตามรอยกวีไทย
-นิราศนริ นทร์ คําโคลง
หน่วยที่ ๖ สื่อไร้ เสียง
-การใช้ คําและกลุม่ คํา

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

-กระบวนการสร้ างความรู้
ความเข้ าใจ
-กระบวนการสร้ าง
ค่านิยม
-กระบวนการการสร้ าง
ความตระหนัก
-กระบวนการการ
แก้ ปัญหา
-กระบวนการแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5E
-กระบวนการสร้ างเจตคติ
-กระบวนการการกลุม่
-กระบวนการเรี ยนภาษา
-กระบวนการการสร้ าง
ทักษะการปฏิบตั ิ
-กระบวนการเทคนิคการ
เรี ยนร่วมกัน
-กระบวนการวิธีสอนแบบ
ARC
-กระบวนการทักษะ
กระบวนการ ๙ ประการ

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)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
๑-๑๖ (๕๐ คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ว้ ดั
ข้ อที่ ๒,๔,๑๓,๑๕ (๒๐ คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ ๑๑๖ (๑๐ คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัด
ข้ อที่ ๓,๔,๑๓,๑๕,๑๖ (๒๐ คะแนน)

ปี การศึกษา ๒๕๖๒

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
๑. กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๕๕.
หนังสือเรี ยนรายวิชาพื ้นฐานภาษาไทย
วรรณคดีวิจกั ษ์ ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
กรุงเทพฯ: สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา.
๒. กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๕๕.
หนังสือเรี ยนรายวิชาพื ้นฐานภาษาไทย
หลักภาษาไทยและการใช้ ภาษาเพื่อ
การสื่อสารชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ .กรุงเทพฯ:
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.
๓. สมศักดิ์ อัมพรวสิทธิ์โสภา.
หลักภาษาและการใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
วรรณคดีวิจกั ษ์ ม.๔, กรุงเทพฯ: ภูมิบณ
ั ฑิต
๔. จงชัย เจนหัตถการกิจ.เสริ มปรี ชาญาณ
วิชาภาษาไทย ม.๔.กรุงเทพฯ
๕. ทฤษฎีเบื ้องต้ นแห่งวรรณคดี. กรุงเทพฯ:
ดวงกลม.๒๕๒๑.
๖. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล. วิเคราะห์
รสวรรณคดีไทย.กรุงเทพฯ; โครงการตํารา
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์, ๒๕๑๗.
๗. ข้ อสอบO-net และ ๙ วิชาสามัญ
๘. http://www.muaythaiinstitute.
net/Html/Thai_History.html

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ท๓๐๒๐๑ รายวิชา การอ่ าน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาที่ ๔
ภาคเรี ยนที่ ๑
ปี การศึกษา ๒๕๖๒
ครู ผ้ ูสอน มิสวรรณศิริ ผลประมูล , มิสสถิตย์ แตงเกษม, ม.เสกสรรค์ นิลสุวรรณโฆษิต
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน ๘๐ : ๒๐
ผลการเรียนรู้
๑. มีความตระหนักถึงความสําคัญของการอ่าน
และสามารถอ่านหนังสืออย่างมีจดุ มุง่ หมาย
ตลอดจนสามารถนําประโยชน์ทไี่ ด้ จากการอ่านมา
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันได้
๒. มีความเข้ าใจความหมายของคําว่าวรรณกรรม
ทั ้งในความหมายกว้ างและความหมายแคบพร้ อม
ทั ้งสามารถพิจารณางานเขียนแยกตามประเภทได้
อย่างถูกต้ อง
๓. มีการเลือกอ่านวรรณกรรมที่มีคณ
ุ ค่าประเภท
ต่างๆ เข้ าใจหลักในการพิจารณาวรรณกรรม
ประเภทร้ อยแก้ วและร้ อยกรอง เล็งเห็นประโยชน์
ตลอดจนสามารถแสดงทรรศนะเกี่ยวกับ
วรรณกรรมที่อา่ นได้
๔. มีการลําดับขั ้นในการพิจารณาวรรณกรรม
ประเภทสารคดีและบันเทิงคดีได้
๕. มีความเข้ าใจความหมายของคําว่าร้ อยกรอง
สามารถพิจารณาวรรณกรรมร้ อยกรองได้ ตาม
หลักเกณฑ์รวมทั ้งเล็งเห็นคุณค่าทางวรรณศิลป์ใน
บทร้ อยกรอง

สาระการเรียนรู้/เนือ้ หาสาระ
หน่ วยที่ ๑. ความเข้ าใจเกี่ยวกับการอ่ านหนังสือ
-ความหมายและจุดมุง่ หมายในการอ่านหนังสือ
-หลักพื ้นฐานในการอ่านหนังสือ
หน่ วยที่ ๒. ประเภทวรรณกรรม
- การแบ่งประเภทวรรณกรรมตามลักษณะคําประพันธ์
- การแบ่งประเภทวรรณกรรมตามลักษณะเนื ้อหา
หน่ วยที่ ๓. การอ่ านและพิจารณาวรรณกรรม
-การเลือกอ่านวรรณกรรม
-การอ่านวรรณกรรมประเภทร้ อยแก้ วและร้ อยกรอง
-ประโยชน์ที่ได้ จากการอ่านวรรณกรรมประเภทร้ อยแก้ วและร้ อยกรอง
-หลักในการพิจารณาวรรณกรรมประเภทร้ อยแก้ วและร้ อยกรอง
-การแสดงทรรศนะเกี่ยวกับวรรณกรรม
สอบประมวลความรู้กลางภาค
หน่ วยที่ ๔. การพิจารณาวรรณกรรมประเภทร้ อยแก้ ว
-การพิจารณาวรรณกรรมร้ อยแก้ วประเภทสารคดี
-แนวทางการพิจารณาวรรณกรรมร้ อยแก้ วประเภทสารคดี
-ลําดับขันในการวิ
้
จารณ์สารคดี
-การพิจารณาวรรณกรรมร้ อยแก้ วประเภทบันเทิงคดี
-แนวทางการพิจารณาวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี
-ลักษณะของเรื่ องสันและนวนิ
้
ยาย
-ความแตกต่างระหว่างเรื่ องสันกั
้ บนวนิยาย
-ลําดับขันในการพิ
้
จารณาวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี

(พิจารณาวรรณกรรมปั จจุบนั จากหนังสืออ่านนอกเวลาระดับชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔)

หน่ วยที่ ๕. การพิจารณาวรรณกรรมร้ อยกรอง
- สิ่งที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับการอ่านวรรณกรรมร้ อยกรอง
- ลําดับขันในการพิ
้
จารณาวรรณกรรมร้ อยกรอง
(พิจารณาวรรณคดีตวั อย่างจากวรรณคดีบางช่วง
สอบประมวลความรู้ปลายภาค

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

-กระบวนการสร้ าง
ความคิดวิจารณญาณ
-กระบวนการอ่าน
-กระบวนการการอ่าน
แบบ SQ4R
-กระบวนการกลุม่
-กระบวนการแบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E)
-กระบวนการระดม
ความคิด
-กระบวนการสร้ าง
ความรู้ความเข้ าใจ
-กระบวนการสร้ าง
ความ
ตะหนัก
-กระบวนการสร้ างเจต
คติ

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 วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ ๑-๕ (๕๐ คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ ๑-๓ (๒๐ คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้
ที่ ๑-๕ (๑๐ คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ที่ ๔-๕ (๒๐ คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/Website ที่ศึกษา
เพิ่มเติม
๑. กระทรวงศึกษาธิการ.๒๕๕๕.
ทฤษฎีเบื ้องต้ นแห่งวรรณคดี. กรุงเทพฯ:
ดวงกลม.๒๕๒๑.
๒. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล. วิเคราะห์
รสวรรณคดีไทย.กรุงเทพฯ;
๓. รศ.อัมพร สุขเกษม,อ.บรรพต ศิริชยั
การอ่านและพินิจวรรณกรรม, ๒๕๒๔.
๔. กุสมุ า รักษมณีและคณะ,วรรณนิทศั น์
อักษรเจริ ญทัศน์: กรุงเทพฯ. ๒๕๓๓.
๕. ภณิดา จิตนุกลุ .๒๕๔๗.วิเคราะห์
แนวคิดและกลวิธีการเสนอแนวคิดในเรื่อง
สันและนวนิ
้
ยายของศิลา โคมฉาย
๖. https://pisaitems.ipst.ac.
th/quiz_reading
๗.https://www.youtube.com/watch?
v=8lgzd1Ci_wI
๘. วรรณกรรมปั จจุบนั

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ค30101
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื ้ ฐาน 1 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสวันวิสาข์ , ม.กิตติศักดิ์, ม.ณัฐกิตติ์, ม.บุญญินท์ , ม.ขจรยศ, ม.พงษ์ ไพบูลย์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
ตัวชีว้ ัด
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. เข้ าใจและใช้ ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์ เบื ้องต้ น สอบประมวลความรู้
1. เซต
ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
2. ตรรกศาสตร์
2. เข้ าใจจํานวนจริง และใช้ สมบัติของจํานวนจริงในการ
สอบปลายภาค
แก้ ปัญหา
3. เข้ าใจความหมายและใช้ สมบัตเิ กี่ยวกับการบวก การคูณ 3. จํานวนจริ ง
การเท่ากัน และการไม่เท่ากันของจํานวนจริ งในรูปกรณฑ์และ 4. เลขยกกําลังที่มีเลขชี ้กําลังเป็ น
จํานวนตรรกยะ
จํานวนจริงในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี ้กําลังเป็ น
จํานวนตรรกยะ

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 1-3
(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
2-3 ( 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 ัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
1. ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
2. มีวินยั
3. ใฝ่ เรี ยนรู้
4. มุง่ มัน่ ในการทํางาน
5. มีจิตสาธารณะ

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ค30201
รายวิชา คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 1 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสวันวิสาข์ , ม.กิตติศักดิ์, ม.บุญญินท์ , ม.ขจรยศ, ม.พงษ์ ไพบูลย์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ผลการเรียนรู้
1. เข้ าใจและใช้ ความรู้ เกี่ยวกับเซต ในการสื่อสาร
และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
2. เข้ าใจและใช้ ความรู้ เกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เบื ้องต้ น
ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และ อ้ างเหตุผล
3. เข้ าใจจํานวนจริ ง และใช้ สมบัตขิ องจํานวนจริ งใน
การแก้ ปัญหา
4. แก้ สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรี
ไม่เกินสี่ และนําไปใช้ ในการแก้ ปัญหา
5. แก้ สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัว
แปรเดียว และนําไปใช้ ในการแก้ ปัญหา
6. แก้ สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัว
แปรเดียว และนําไปใช้ ในการแก้ ปัญหา

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
สอบประมวลความรู้
1. เซต
2. ตรรกศาสตร์
สอบปลายภาค
3. ระบบจํานวนจริ ง
4. ทฤษฎีจํานวนเบื ้องต้ น

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

วิธีการวัดและประเมินผล
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 1-6 ( 50 คะแนน )
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 1-3 ( 20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ (10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 4-6 ( 20 คะแนน )

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
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

1.
2.
3.
4.
5.

หมายเหตุ
ตัวชีว้ ัดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
มีวินยั
ใฝ่ เรี ยนรู้
มุง่ มัน่ ในการทํางาน
มีจิตสาธารณะ

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ค30207 รายวิชา คณิตศาสตร์ ขัน้ สูง 1 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน ม.กิตติศักดิ์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ผลการเรี ยนรู้
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. เข้ าใจและใช้ ความรู้เกี่ยวกับเซต ในการสื่อสารและสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์
2. เข้ าใจและใช้ ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เบื ้องต้ น ในการ
สื่อสาร สื่อความหมาย และ อ้ างเหตุผล
3. เข้ าใจจํานวนจริง และใช้ สมบัติของจํานวนจริงในการ
แก้ ปัญหา
4. แก้ สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรี ไม่เกินสี่ และ
นําไปใช้ ในการแก้ ปัญหา
5. แก้ สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัวแปรเดียว และ
นําไปใช้ ในการแก้ ปัญหา
6. แก้ สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว
และนําไปใช้ ในการแก้ ปัญหา

สอบประมวลความรู้
1. เซต
2. ตรรกศาสตร์
สอบปลายภาค
3. ระบบจํานวนจริ ง
4. ทฤษฎีจํานวนเบื ้องต้ น
5. การพิสจู น์เบื ้องต้ น

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 1-6 (50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 1-3 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ (10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 4-6 (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 ัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
1. ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
2. มีวินยั
3. ใฝ่ เรี ยนรู้
4. มุง่ มัน่ ในการทํางาน
5. มีจิตสาธารณะ

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ค30219 รายวิชา ความถนัดทางคณิตศาสตร์ สากล 1 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน ม.นพนรินทร์ พานิชชาติ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ผลการเรี ยนรู้
1. Identify the terms, coefficients and variables in and
algebraic expression.
2. Add and subtract algebraic expressions.
3. Multiply a polynomial by another polynomial.
4. Solve equations involving algebraic fraction.
5. Find the length of unknown sides in a triangle using the
properties of lengths of sides.
6. Identify equilateral, isosceles and scalene triangles.
7. Using the Pythagoras theorem to solving problems.
8. Use the properties of a triangle similar to solving problems.
9. Calculate the volume of the prisms.
10. Calculate the volume of the cylinders.
11. Calculate the volume of the spheres.
12. Calculate the volume of the cones.
13. Find the sum of the interior angles and exterior of an nsided polygon.
14. Use the properties of Parallels in reasoning and problem
solving.
15. Learn about the properties of the circles and cyclic
quadrilaterals.
16. Identify circle equations and draw the graph of the circle
equations.
17. Define trigonometric ratios for special angles.
18. Explain angle of elevation.
19. Explain angle of depression.

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
สอบประมวลความรู้
1. Expressions
1.1 Algebraic expressions
1.2 Addition and Subtraction of
algebraic expressions
1.3 Expansion using Distributive law
1.4 Algebraic Fractions
2. Triangles
2.1 Triangles
2.2 Isosceles and equilateral triangle
2.3. Right triangle 2.4 Similar triangle
3. Volume 3.1 Prism
3.2 Cylinder
3.3 Sphere 3.4 Cone
4. Angles and Circles
4.1 Polygons 4.2 Parallel
4.3 Angles Properties of circles
4.4 Circle Equation
สอบปลายภาค
5. Trigonometry
5.1 Trigonometric Ratios
5.2 Trigonometric Ratios for Special
angles
5.3 Co-function
5.4 Evaluating Trigonometric
expressions

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

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ

เครื่ องมือวัด
1) แบบทดสอบ

ด้ านทักษะ
วิธีการ
1) ส่งงาน

เครื่ องมือวัด
1) แบบประเมินชิ ้นงาน

ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) สังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-16 ( 70 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
( 10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยผลการเรียนรู้
ข้ อที่ 17-19 ( 20 คะแนน )

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. เอกสารประกอบการเรี ยน
2. Website
www.kanid.com
www.clipvidva.com
www.school.net.th
www.thaigo.org
หมายเหตุ
ตัวชีว้ ัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
1. ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
2. มีวินยั
3. ใฝ่ เรี ยนรู้
4. มุง่ มัน่ ในการทํางาน
5. มีจิตสาธารณะ

รหัสวิชา

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ว30101 รายวิชา
ฟิ สิกส์ พนื ้ ฐาน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4/ 1 – 10 ภาคเรี ยนที่
ครู ผ้ ูสอน
มิสศศิธร ชาวระหาญ มิสจุฑาวรรณ ตรี ชัย
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน
80
ตัวชีว้ ัด

1. ว 2.2 ม.5/1 วิเคราะห์และแปลความหมายข้ อมูลความเร็ วกับเวลาของการ
เคลื่อนที่ของวัตถุเพื่ออธิบายความเร่งของวัตถุ
2. ว 2.2 ม.5/2 สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธ์ ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่อยูใ่ น
ระนาบเดียวกันที่กระทําต่อวัตถุโดยการเขียนแผนภาพการรวมเวกเตอร์
3. ว 2.2 ม.5/5 สังเกตและอธิบายผลของความเร่งทีมีตอ่ การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
ของวัตถุได้ แก่ การเคลื่อนที่แนวเส้ นตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การ
เคลื่อนที่แบบวงกลม และ การเคลื่อนที่แบบสัน่
4. ว 2.2 ม.5/3 สังเกต วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างความเร่งของ
วัตถุกบั แรงลัพธ์ที่กระทําต่อวัตถุและมวลของวัตถุ
5. ว 2.2 ม.5/4 สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคหู่ นึ่งๆ
6. ว 2.2 ม.5/6 สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายแรงโน้ มถ่วงที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของ
วัตถุตา่ งๆ รอบโลก
7. ว 2.2 ม.5/7 สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า
8. ว 2.2 ม.5/8 สังเกตและอธิบายแรงแม่เหล็กที่กระทําต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่
เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก และแรงแม่เหล็กที่กระทําต่อลวดตัวนําที่มีกระแสไฟฟ้า
ผ่านในสนามแม่เหล็กรวมทังอธิ
้ บายหลักการทํางานของมอเตอร์
9. ว 2.2 ม.5/9 สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทังยกตั
้ วอย่างการนํา
ความรู้ไปใช้ ประโยชน์
10. ว 2.2 ม.5/10 สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายแรงเข้ มและแรงอ่อน
11. ว 2.3 ม.5/1 สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิ วชันและ
ความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิ ชชันและฟิ วชัน
12. ว 2.3 ม.5/2 สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็ นพลังงาน
ไฟฟ้า รวมทั ้งสืบค้ นและอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่นํามาแก้ ปัญหาหรื อ
ตอบสนองความต้ องการทางด้ านพลังงานโดยเน้ นด้ านประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าด้ านค่าใช้ จา่ ย

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
สอบกลางภาคเรี ยนที1่ /2562
1. การเคลื่อนที่แนวเส้ นตรง
ใน 1 มิติ
2. การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
สอบปลายภาคเรี ยนที่ 1/2562
4. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
3. สนามของแรง
5. ปรากฏการณ์คลื่น
6. เสียงและการได้ ยิน
7. แสง
8. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

1
:

ปี การศึกษา

2562

20

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

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

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
( ซื่อสัตย์สจุ ริ ต, ใฝ่ เรี ยนรู้ , มีวินยั , มุง่ มัน่ ในการ
ทํางาน )
- 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

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
1. หนังสือเรี ยน เรื่ อง แรงและการ
เคลื่อนที่ของ สสวท.
2. หนังสือเรี ยน เรื่ อง พลังงาน ของ
สสวท.
3. www.rmutphysics.com
5. www.physicsclassroom.com
6. www.wikipedia.com
7. http://phet.colorado.edu

13. ว 2.3 ม.5/3 สังเกตและอธิบายการสะท้ อน การหักเห การเลี ้ยวเบน และการ
รวมคลื่น
14. ว 2.3 ม.5/4 สังเกตและอธิบาย ความถี่ธรรมชาติ การสัน่ พ้ อง และผลที่เกิดขึ ้น
จากการสัน่ พ้ อง
15. ว 2.3 ม.5/5 สังเกตและอธิบายการสะท้ อน การหักเห การเลี ้ยวเบน และการ
รวมคลื่นของคลื่นเสียง
16. ว 2.3 ม.5/6 สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างความเข้ มสียงกับ
ระดับเสียงและผลของความถี่กบั ระดับเสียงที่มีตอ่ การได้ ยินเสียง
17. ว 2.3 ม.5/7 สังเกตและอธิบายการเกิดเสียงสะท้ อนกลับ บีต ดอปเพลอร์ และ
การสัน่ พ้ องของเสียง
18. ว 2.3 ม.5/8 สืบค้ นข้ อมูลและยกตัวอย่างการนําความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
19. ว 2.3 ม.5/9 สังเกตและอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติใน
การมองเห็นสี
20. ว 2.3 ม.5/10 สังเกตและอธิบายการทํางานของแผ่นกรองแสงสี การผสมแสง
สี การผสมสารสี และการนําไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
21. ว 2.3 ม.5/11 สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนประกอบคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า และหลักการทํางานของอุปกรณ์บางชนิดที่อาศัยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า
22. ว 2.3 ม.5/12 สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายการสื่อสารด้ วยสัญญาณแอนะล็อก
กับสัญญาณดิจิทลั

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30102 รายวิชา. เคมีพนื ้ ฐาน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4-5 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสนิรมล, มิสจันทร์ เพ็ญ, อ.ณัชฌา
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : .20
สาระการเรี ยนรู้ /
ตัวชีว้ ัด
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
1. อะตอมและตารางธาตุ
1.ระบุวา่ เป็ นธาตุหรือสารประกอบ และอยูใ่ นรูปอะตอมโมเลกุล หรื อ
1.1 โครงสร้ างอะตอม
ไอออนจากสูตรเคมี
1.2 ตารางธาตุและสมบัติของธาตุและ
2.เปรียบเทียบความเหมือนความต่างของแบบจําลองอะตอมของโบร์ กบั
สารประกอบ
แบบจําลองอะตอมแบบกลุม่ หมอก
1.3 พันธะเคมี
3. ระบุจํานวนโปรตรอน นิวตรอนและอิเล็กตรอนของอะตอมและไอออนที่
1.4 กัมมันตรังสี
เกิดจากอะตอมเดียว
4.เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ของธาตุและระบุการเป็ นไอโซโทป
5.ระบุหมูแ่ ละคาบของธาตุ และระบุวา่ ธาตุเป็ นโลหะ กึง่ โลหะ อโลหะ กลุม่ 2. เคมีเพื่อสิ่งมีชวี ิตและสิ่งแวดล้ อม
2.1 ปฏิกิริยาเคมี
เรพรีเซนเททีฟ หรือกลุม่ ธาตุ
(ใช้ สอบกลางภาคเรี ยนที่ 1 / 2561)
แทรนซิชนั่ จากตารางธาตุ
2.2 ปิ โตรเลียม
6. เปรียบเทียบสมบัติการนําไฟฟ้า การให้ และการรับอิเล็กตรอน ระหว่าง
2.3 พอลิเมอร์
ธาตุในกลุม่ โลหะและอโลหะ
2.4 สารชีวโมเลกุล
7. สืบค้ นข้ อมูลและนําเสนอตัวอย่างประโยชน์ และอันตรายที่เกิดจากธาตุ
(ใช้ สอบปลายภาคเรี ยนที่ 1/2561)
เรพรีเซนเททีฟ หรือกลุม่ ธาตุแทรนซิชน่ั
8.ระบุวา่ พันธะโควาเลนต์เป็ นพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรื อพันธะสาม และระบุ
จํานวนคูอ่ ิเล็กตรอน ระหว่างอะตอมคูร่ ่วมพันธะจากสูตรโครงสร้ าง
9. ระบุสภาพขั ้วของสารที่โมเลกุล. ประกอบด้ วย 2 อะตอม
10. ระบุสารทีเ่ กิดพันธะไฮโดรเจนได้ จากสูตรโครงสร้ าง
11. อธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างจุดเดือดของสารโควาเลนต์ กับแรงดึงดูด
ระหว่างโมเลกุล ตามสภาพขัว้ หรื อการเกิดพันธะไฮโดรเจน
12. เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก
13. ระบุวา่ สารเกิดการละลายแบบแตกตัวหรื อไม่แตกตัว พร้ อมให้
เหตุผล. และระบุวา่ สารละลายที่ได้ เป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์
14. ระบุวา่ สารประกอบไฮโดรคาร์ บอนอิ่มตัวหรื อไม่อิ่มตัว จากสูตร

1. ทดลอง
2. อภิปราย
3. อธิบาย
4. สืบค้ นข้ อมูล
5. กระบวนการกลุม่

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,
ซื่อสัตย์,มีจิตสาธารณะ )
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ ........
1-13,21-25............
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ .........
1-13,21-25..........
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ ..........3
วินยั ........
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้/วัดข้ อที่
........14-19..........

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือเรี ยนสาระการเรี ยนรู้วิชา
เคมีพื ้นฐาน สสวท.
2. www.il.mahidol.
ac.th/e-media
3. www.lks.ac.th/
student/kroo_su
/chem19/index.htm
4.www.mwit.ac.th/~sarawoot/ch
em30131.htm

ตัวชีว้ ัด
โครงสร้ าง
15. สืบค้ นข้ อมูลและเปรี ยบเทียบสมบัติทางกายภาพ
16. ระบุความเป็ นกรด เบส จากโครงสร้ างของสารประกอบอินทรี ย์
17. อธิบายสมบัติการละลายของตัวละลายชนิดต่างๆของสาร
18. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างโครงสร้ างกับสมบัติเทอร์ มอ
พลาสติก และเทอร์ มอเซตของพอลิเมอร์ และการนําพอลิเมอร์ ไปใช้
ประโยชน์
19. สืบค้ นข้ อมูลและนําเสนอผลกระทบ ของการใช้ ผลิตภัณฑ์ ที่มีตอ่
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้ อม พร้ อมแนวทางการป้องกันหรื อแก้ ไข
20. ระบุสตู รเคมีของสารตังต้
้ น ผลิตภัณฑ์และแปลความหมาย ของ
สัญลักษณ์ในสมการเคมี ของปฏิกิริยา
21.ทดลองและอธิบาย ผลของความเข้ มข้ น พื ้นที่ผิว อุณหภูมิและตัวเร่ง
ปฏิกิริยา ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
22. สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายปั จจัย ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่
ใช้ ปนะโยชน์ในชีวิตประจําวัน หรื ออุตสาหกรรม
23.อธิบายความหมายของปฏิกิริยารี ดอกซ์
24. อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรังสี และคํานวณครึ่งชีวิต และปริ มาณ
ของกัมมันตรังสี
25. สืบค้ นข้ อมูลและนําเสนอตัวอย่างประโยชน์ของสารกัมมันตรังสี และ
การป้องกันอันตรายที่เกิดจากสารกัมมันตรังสี

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30103
รายวิชา ชีววิทยาพืน้ ฐาน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4/1-10 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสเชาวนี ปฐมนุพงศ์ / มาสเตอร์ วรพล ชื่นอิ่ม
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด
สอบกลางภาคเรียน 1/2562
1. อธิบายโครงสร้ างและสมบัตขิ องเยื่อหุ้มเซลล์ที่สมั พันธ์กบั การลําเลียง
สาร และเปรี ยบเทียบการลําเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่างๆ
2. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของนํ ้าและสารในเลือดโดยการทํางาน
ของไต
3. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการทํางาน
ของไตและปอด
4. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่ างกายโดยระบบ
หมุนเวียนเลือด ผิวหนังและกล้ ามเนื ้อโครงสร้ าง
5 . อธิบายและเขียนแผนผังเกี่ยวกับการตอบสนองของร่ างกายแบบไม่
จําเพาะและแบบจําเพาะต่อสิ่งแปลกปลอมของร่ างกาย
6. สืบค้ นข้ อมูล อธิบายและยกตัวอย่างโรคหรื ออาการที่เกิดจากความ
ผิดปกติของระบบมิค้ มุ กัน
7. อธิบายภาวะภูมิค้ มุ กันบกพร่ องที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื ้อ HIV
สอบปลายภาคเรียน 1/2562
8. ทดสอบและบอกชนิดของสารอาหารที่พืชสังเคราะห์ได้
9. สืบค้ นข้ อมูล อภิปรายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์จาก
สารต่างๆ ที่พืชบางชนิดสร้ างขึ ้น
10. ออกแบบการทดลอง ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปั จจัยภายนอกที่มี
ผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืช
11.สืบค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืชที่มนุษย์
สังเคราะห์ขึ ้นและยกตัวอย่างการนํามาประยุกต์ใช้ ทางด้ านการเกษตร
ของพืช

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
สอบกลางภาคเรี ยน 1/2562
1. เซลล์กบั การรักษาดุลยภาพ
2. ระบบหมุนเวียนเลือดและ
ระบบภูมิค้ มุ กันของมนุษย์
สอบปลายภาคเรี ยน 1/2562
3. พันธุกรรมและความหลาก
ลายทางชีวภาพ
4. สิ่งมีชีวติ กับสิ่งแวดล้ อม

วิธีการสอน
1. ทดลอง
2. อภิปราย
3. อธิบาย
4. สืบค้ นข้ อมูล
5.กระบวนการกลุ่ม
6. วิเคราะห์ข้อมูล
7.กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
8.กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

1. สสวท. หนังสือเรี ยนสาระ
การเรี ยนรู้ พื ้นฐานและเพิ่มเติม
(เล่ม 1 )
2. My World of Science
(Biology), Secondary 4-6
Orient Blackswan Private
Limited, 2016
3.ชีววิทยาโดย
อ.ปรี ชา สุวรรณพินิจ และ
1) การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
( ใฝ่ เรี ยนรู้,มีวนิ ยั ,มุ่งมัน่ ในการทํางาน ,ซื่อสัตย์ ,มี อ.นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ
จิตสาธารณะ,อยู่อย่างพอเพียง ,รักความเป็ นไทย) สํานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ มหาวิทยาลัย
4. Campbell, Neil A. Biology.
.....1-22....
th
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อ 8 ed.
ที่ .......1-7........
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้ อที่
....1-22....
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้ อ
ที่.......8-22.......
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การปฏิบตั ิ
1) แบบประเมินการปฏิบตั ิ
( ผลงาน / ชิ ้นงาน / การทดลอง )
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30103
รายวิชา ชีววิทยาพืน้ ฐาน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4/1-10 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสเชาวนี ปฐมนุพงศ์ / มาสเตอร์ วรพล ชื่นอิ่ม
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด
12. สังเกตและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้ าในรู ปแบบต่างๆ ที่
มีผลต่อการดํารงชีวติ
13. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีนและลักษณะ
ทางพันธุกรรม
14. อธิบายหลักการถ่ายทอดลักษณะที่ถกู ควบด้ วยยีนที่อยู่บนโครโมโซม
เพศ และมัลติเปิ ล-แอลลีล
15. อธิบายผลที่เ กิดจากการเปลี่ยนแปลงลําดับนิวคลีโอไทด์ในดีเอนเอ
ต่อการแสดงลักษณะของสิง่ มีชีวติ
16. สืบค้ นข้ อมูลและยกตัวอย่างการนํามิวเทชันไปใช้ ประโยชน์
17. สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยีทางดีเอนเอที่มีตอ่ มนุษย์
18. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างความหลากหลายของสิ่ง มีชีวติ
ซึง่ เป็ นผลมาจากวิวฒ
ั นาการ
19. สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ของสภาพทางภูมิศาสตร์ บน
โลกกับความหลากหลายของไบโอมชนิดต่าง ๆ
20. สืบค้ นข้ อมูล อภิปรายสาเหตุและยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงแทนที่
ของระบบนิเวศ
21. สืบค้ นข้ อมูล อธิบายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขนาด
ของประชากรสิ่งมีชีวติ ในระบบนิเวศ
22. สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับปั ญหาและผลกระทบที่มีตอ่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม พร้ อมทังนํ
้ าเสนอแนวทางในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อม

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30104 รายวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศพืน้ ฐาน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสพิมลรั ตน์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
ตัวชีว้ ัด
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. อธิบายการแบ่งชันและสมบั
้
ตขิ องโครงสร้ างโลกได้
2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวทิ ยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของ
แผ่นธรณีได้
3. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว
สึนามิ และแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบตั ติ น ให้ ปลอดภัย
4. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิดขนาดและความรุ นแรง และ
ผลจากแผ่นดินไหว รวมทังสื
้ บค้ นข้ อมูลพื ้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบ
และนาเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบตั ติ นให้ ปลอดภัย
5. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิดและผลจากสึนามิรวมทัง้
สืบค้ นข้ อมูลพื ้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนาเสนอแนวทาง การ
เฝ้ าระวังและการปฏิบตั ติ นให้ ปลอดภัย
6. อธิบายปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการได้ รับพลังงาน จากดวง
อาทิตย์แตกต่างกันในแต่ละบริ เวณของโลก
7. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจดู และผลที่มี
ต่ออุณหภูมิ และผลที่มีตอ่ ภูมิอากาศ
8. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศที่เป็ นผลมาจากความ
แตกต่างของความกดอากาศ
9. อธิบายปั จจัยและผลที่ทาให้ เกิดการหมุนเวียนของน ้า
ผิวหน้ าในมหาสมุทรและรู ปแบบการหมุนเวียนของน ้าผิวหน้ าใน
มหาสมุทร
10. อธิบายปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก
พร้ อมทังน
้ าเสนอแนวปฏิบตั เิ พื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

สอบประมวลความรู้
1. ธรณีพิบตั ภิ ยั
2. การเปลี่ยนแปลงสภาวะของ
โลก
2.1 การแบ่งชันบรรยากาศ
้
2.2 การหมุนเวียนของระบบ
ลมโลก
2.3 การหมุนเวียนของน ้าใน
มหาสมุทร
2.4 เมฆ
2.5 การพยากรณ์อากาศ
สอบปลายภาค
3. เอกภพ
4. กาแล็กซี และระบบสุริยะ
5. เทคโนโลยีอวกาศ

วิธีการสอน
1. บรรยาย

ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ

เทคนิคการสอน
ด้ านทักษะ
1. เทคนิคเพื่อนช่วย
วิธีการ
เพื่อน
1) ส่งงาน

เครื่องมือวัด
1) แบบทดสอบ

เครื่องมือวัด
1) แบบประเมินชิ ้นงาน

ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) สังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-5
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
6-12
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
12-18

1. เอกสารประกอบการเรี ยน
2. Website
https://www.gotoknow.org
http://www.lesa.biz
http://www.greenpeace.org

หมายเหตุ
ตัวชีว้ ัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
1. ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรี ยนรู้
4. มุ่งมัน่ ในการทางาน
5. มีจิตสาธารณะ

11. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สาคัญจากแผนที่
อากาศและนาข้ อมูลสารสนเทศต่างๆมาวางแผนการดาเนินชีวติ
ให้ สอดคล้ องกับสภาพลมฟ้าอากาศ
12. อธิบายการกาเนิดของเอกภพและหลักฐานสนับสนุนทฤษฎี
การกาเนิดเอกภพ
13. อธิบายโครงสร้ างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทาง
ช้ างเผือก และระบุตาแหน่งของระบบสุริยะพร้ อมอธิบาย
เชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางช้ างเผือกของคนบนโลก
14. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลง
ความดัน อุณหภูมิ ขนาด จากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็ นดาวฤกษ์
อธิบายกระบวนการเกิดของระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริ วารของ
ดวงอาทิตย์
15. ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของ
ดาวฤกษ์ อธิบายความสาคัญของเทคโนโลยีอวกาศได้
16. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะและการแบ่งเขตบริ วาร
ของดวงอาทิตย์และลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื ้อต่อการ
ดารงชีวติ
17. อธิบาย โครงสร้ างของดวงอาทิตย์การเกิดลมสุริยะ พายุ
สุริยะ และสืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ นาเสนอ ปรากฏการณ์หรื อ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับผลของลมสุริยะและพายุสรุ ิ ยะที่มีตอ่ โลก
รวมทังประเทศไทย
้
18. สืบค้ นข้ อมูลอธิบายการสารวจอวกาศ โดยใช้ กล้ อง
โทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่างๆ ดาวเทียม

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30268
รายวิชา การออกแบบ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสจิรัฐติ กิจสมุทร์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Formative + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการออกแบบ
2. อธิบายองค์ประกอบของงานออกแบบได้
3. อธิบายขั ้นตอนกระบวนการของการออกแบบได้
4. สามารถออกแบบสองมิติและสามมิติได้
5. สามารถออกแบบสร้ างงานต่างๆ ได้
6. มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ใน
การออกแบบ
7. สามารถใช้ เครื่องมือและคําสัง่ ของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กได้
8. ประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการออกแบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

สาระการเรียนรู้/เนือ้ หาสาระ
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1
ทฤษฎีการออกแบบ
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2
กระบวนการคิดในการออกแบบ
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3
องค์ประกอบในการออกแบบ
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4
โครงงานและการออกแบบ

วิธีการสอน

วิธีวัดและประเมิน/เกณฑ์ การตัดสิน

- แบบบรรยาย
- แบบการใช้ คําถาม
- แบบการอภิปรายกลุม่
- แบบสืบเสาะหาความรู้เป็ นกลุม่ และ
กระบวนการกลุม่
- แบบเน้ นกระบวนการ
(ฝึ กปฏิบตั )ิ
- แบบบูรณาการเนื ้อหาวิชา

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การตังคํ
้ าถาม 1) การตอบคําถาม
2) แบบทดสอบ
2) แบบทดสอบวัดความรู้
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การปฏิบตั ิงาน 1) แบบประเมินผลงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ สังเกตและติดตาม
เครื่ องมือวัด แบบประเมินพฤติกรรม
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่
1-3 (20 คะแนน)
- Formative 1 ผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 4 (10 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่
5 (20 คะแนน)
- Formative 2 ผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 6 (10 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะ
มีวินยั
5 คะแนน
ใฝ่ เรี ยนรู้
5 คะแนน
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
5 คะแนน
มุง่ มัน่ ในการทํางาน 5 คะแนน
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วย
ผลการเรี ยนรู้ข้อที่..7-8… (…..20 .... คะแนน )

หนังสืออ้ างอิง/website ที่
ศึกษาเพิ่มเติม
ทฤษฎีการออกแบบ
สํานักพิมพ์อินทนิล
ISBN:978-616-7577-13-5
ศิลปะและการออกแบบเบื ้องต้ น
สํานักพิมพ์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ISBN:978-974-03-2964-0
Graphic Design Thinking
สํานักพิมพ์ ไอซีดี พรี เมียร์ จํากัด
ISBN:978-616-200-466-7
Creative Workshop
สํานักพิมพ์ บริ ษัท ไอซีดี พรี เมียร์
จํากัด
ISBN:978-616-200-455-1

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30274 รายวิชา คอมพิวเตอร์ เพื่องานกราฟิ ก ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสศิริพร อ่ อนกลํ่า
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ผลการเรียนรู้
1. เข้ าใจกระบวนการของการทํางานคอมพิวเตอร์
กราฟิ ก
2. ใช้ งานโปรแกรมด้ านกราฟิ กขันพื
้ ้นฐาน
3. ใช้ โปรแกรมกราฟิ กสร้ างสรรค์ชิ ้นงานตาม
จินตนาการ

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
1. ความรู้พนื ้ ฐานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
1.1 ความรู้ พื ้นฐานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
2. การใช้ งานโปรแกรมกราฟิ ก
ขัน้ พืน้ ฐาน
2.1 การใช้ งานเครื่ องมือต่างๆ
2.2 การแก้ ไขรู ปภาพขัน้
พื ้นฐาน
2.3 การตัดต่อภาพขันพื
้ ้นฐาน
3. การประยุกต์ ใช้ โปรแกรม
กราฟิ กสร้ างสรรค์ ชนิ ้ งาน
3.1 การใช้ โปรแกรมกราฟิ ก
สร้ างชิ ้นงาน

วิธีการสอน
1. การบรรยาย
2. อธิบาย
3. อภิปราย
4. ฝึ กปฏิบตั ิ

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) อธิบาย/ใบงาน 1) ถาม -ตอบ

- หนังสือเกี่ยวกับการออกแบบ

2) แบบทดสอบ

- หนังสือเกี่ยวกับโปรแกรม

2) แบบทดสอบวัดความรู้

ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การปฏิบตั งิ าน 1) แบบประเมินชิ ้นงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ การสังเกตพฤติกรรม
เครื่องมือวัด แบบประเมินพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่ างเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่ 1-3
(40 คะแนน)
ใบงาน 10 คะแนน/ชิ ้นงาน 30 คะแนน
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่ 1-2
(20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะ ( 20 คะแนน)
ใฝ่ เรี ยนรู้ 10 คะแนน/ มุง่ มัน่ ในการทํางาน 10 คะแนน

- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่ 3
- Portfolio (20 คะแนน )

- หนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กราฟิ ก
Adobe
Photoshop
- Website ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
คอมพิว
เตอร์ กราฟิ กและการออกแบบ
กราฟิ ก

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ส30101 และ ส30209
รายวิชา สังคมศึกษาฯ พืน้ ฐาน 1 และ หน้ าที่พลเมือง 1 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสธัญญาภรณ์ รุ่ งเรื องรั ตน์ และ ม.พรเทพ ตัง้ มกรา
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด/ผลการเรียนรู้
พระพุทธศาสนา (ส30101)
1. วิเคราะห์สงั คมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนา
สมัยก่อนพระพุทธเจ้ า (1)
2. วิเคราะห์พระพุทธเจ้ าในฐานะเป็ นมนุษย์ที่ฝึกตนได้ อย่าง
สูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั ้ง วิธีการสอนและเผยแผ่ (2)
3. วิเคราะห์ข้อปฏิบตั ิทางสายกลางในพระพุทธศาสนา (4)
4. วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธาและปั ญญาที่ถกู ต้ องใน
พระพุทธศาสนา (5)
5. วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด (7)
6. วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการดําเนินชีวิตจากประวัติ
สาวกชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กําหนด (14)

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
1. ลักษณะสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนา
สมัยก่อนพระพุทธเจ้ า
2. พระพุทธเจ้ าในฐานะเป็ นมนุษย์ผ้ ฝู ึ กตนได้ อย่างสูงสุด
การก่อตัง้ วิธีการสอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ตามแนวทางพุทธจริ ยา
3. พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็ นสากลและมี
ข้ อปฏิบตั ิที่ยดึ ทางสายกลาง
4. พระพุทธศาสนาเน้ นการพัฒนาศรัทธาและปั ญญาที่
ถูกต้ อง
5. หลักการและการคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและ
การคิดแบบวิทยาศาสตร์
6. ประวัติพทุ ธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง
- พระอัสสชิ
- พระกีสาโคตรมีเถรี
- พระนางมัลลิกา
- หมอชีวก โกมารภัจ
- พระนาคเสน – พระยามิลินท์
- สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี)
- พระอาจารย์มนั่ ภูริทตฺโต
- สุชีพ ปุญญานุภาพ
ชาดก
- พระเวสสันดร

วิธีการสอน
1. แบบบูรณาการ
2. แบบบรรยาย
3. แบบร่วมมือ
4. แบบกรณีตวั อย่าง

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
การทดสอบ
การตอบคําถาม
ด้ านทักษะ
วิธีการ
การตรวจชิ ้นงาน

เครื่ องมือวัด
แบบทดสอบ
แบบฝึ กหัด

เครื่ องมือวัด
แบบประเมินการ
ปฏิบตั ิงานกลุม่

ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต
สังเกตพฤติกรรม

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม
หน้ าที่พลเมือง ๑-๒ ม.๔-๖
หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.๔
ฉบับยกระดับผลสัมฤทธิ์
คูมือครูหนังสือเรี ยน หน้ าที่พลเมือง
วัฒนธรรม และการดําเนินชีวติ ใน
สังคม ม. ๔-๖
เอกสารประกอบการเรี ยนรายวิชา
ส๓๐๑๐๑ และ ส๓๐๒๐๙
ศูนย์วิทยบริ การโรงเรี ยนอัสสัมชัญ

ตัวชีว้ ัด/ผลการเรียนรู้
หน้ าที่พลเมือง (ส30101)
1. วิเคราะห์และปฏิบตั ิตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับตนเอง
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก (1)
2. วิเคราะห์ความสําคัญของโครงสร้ างทางสังคม การขัดเกลา
ทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (2)
3. ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและเสนอ
แนวทางพัฒนา (4)
4. วิเคราะห์ความจําเป็ นที่จะต้ องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
และอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากล (5)

วิชาหน้ าที่พลเมืองเพิ่มเติม (ส30209)
จุดเน้ น
1. ความเป็ นไทย
2. รักชาติ ยึดมัน่ ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
1. กฎหมายในชีวิตประจําวัน
- กฎหมายแพ่ง - กฎหมายอาญา
2. โครงสร้ างทางสังคม
- สถาบันทางสังคม - การจัดระเบียบทางสังคม
- การขัดเกลาทางสังคม - การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3. ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด และหลักการของ
สิทธิมนุษยชน
- ปั ญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศและแนวทางแก้ ปัญหา
และพัฒนา
4. ลักษณะและความสําคัญวัฒนธรรมไทย
- การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทย
- ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรม
สากล
- วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล

วิชาหน้ าที่พลเมืองเพิ่มเติม
1. ความเป็ นไทย
- มารยาทไทย
- คุณธรรมจริ ยธรรมพื ้นฐานของสังคมไทย
- ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
2. รั กชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์
- รักชาติ
- ยึดมัน่ ในศาสนา
- เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
- พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัด
(50 คะแนน)
พระพุทธ ตัวชี ้วัดที่ 1 และ 14
หน้ าที่ฯ ตัวชี ้วัดที่ 1 และ 2
หน้ าที่เพิ่มเติม จุดเน้ นที่ 1 และ 2
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัด
(20 คะแนน)
พระพุทธ ตัวชี ้วัดที่ 2, 4 และ 5
หน้ าที่ฯ ตัวชี ้วัดที่ 2 และ 5
หน้ าที่เพิ่มเติม จุดเน้ นที่ 1
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัด
(20 คะแนน)
พระพุทธ ตัวชี ้วัดที่ 7 และ 14
หน้ าที่ฯ ตัวชี ้วัดที่ 1 และ 4
หน้ าที่เพิ่มเติม จุดเน้ นที่ 2
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัด
(10 คะแนน)
ข้ อที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ส30107 รายวิชา ประวัตศิ าสตร์ 1 ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และ EP-M.4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน ม.ธีรพงษ์ สิงห์ ทอง
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน ( สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum ) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด
ส 4.3 ม. 4 – 6/1 วิเคราะห์ประเด็น
สําคัญของประวัตศิ าสตร์ ไทย
ส 4.3 ม. 4 – 6/2 วิเคราะห์ความสําคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริ ย์ตอ่ ชาติไทย
ส 4.3 ม. 4 – 6/3 วิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งเสริ มการสร้ างสรรค์ภมู ิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย ซึง่ มีผลต่อสังคมไทยในยุค
ปั จจุบนั
ส 4.3 ม. 4 – 6/4 วิเคราะห์ผลงานของ
บุคคลสําคัญทังชาวไทยและต่
้
างประเทศ

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1ที่มาชนชาติไทยและอาณาจักรโบราณในดินแดน
ไทย
- ที่มาชนชาติไทย - อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 สุโขทัย : รุ่งอรุณแห่งความสุข
- อิทธิพลที่มีตอ่ สังคมไทย/ปั จจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทย
ในช่วงอาณาจักรสุโขทัย
- ความสําคัญของพระมหากษัตริย์ในการสร้ างความเจริ ญแก่
อาณาจักรสุโขทัย
- ปั จจัยในการล่มสลายของอาณาจักรสุโขทัย
- มรดกทางวัฒนธรรมของอาณาจักรสุโขทัย
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 417 ปี : กรุงศรี อยุธยา
- อิทธิพลที่มีตอ่ สังคมไทย/ปั จจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทย
ในช่วงอาณาจักรอยุธยา
- ความสําคัญของพระมหากษัตริย์ในการสร้ างความเจริ ญแก่
อาณาจักรอยุธยา
- ปั จจัยในการล่มสลายของอาณาจักรอยุธยา
- มรดกทางวัฒนธรรมของอาณาจักรอยุธยา
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4 กรุงธนบุรีศรี มหาสมุทร
- อิทธิพลที่มีตอ่ สังคมไทย/ปั จจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทย
ในช่วงอาณาจักรธนบุรี
- ความสําคัญของพระมหากษัตริย์ในการสร้ างความเจริญแก่
อาณาจักรธนบุรี
- ปั จจัยในการล่มสลายของอาณาจักรธนบุรี
- มรดกทางวัฒนธรรมของอาณาจักรธนบุรี

วิธีการสอน
1. แบบบูรณาการ
2. แบบทีม
3. แบบบรรยาย
4. แบบแบ่งกลุ่ม
5. แบบแก้ ปัญหา
6. แบบอภิปราย
7. แบบร่ วมมือ
8. กรณีตวั อย่าง

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
การทดสอบ
ตอบคําถาม
ตรวจผลงาน
ด้ านทักษะ
วิธีการ
ตรวจผลงาน

เครื่ องมือวัด
แบบทดสอบ
แบบฝึ กหัด
ใบงาน
เครื่ องมือวัด
แบบประเมิน
การปฏิบตั งิ านกลุ่ม
แบบฝึ กหัด

ด้ านคุณลักษณะฯ

วิธีการ ประเมินพฤติกรรมในการทํางานเป็ นรายบุคคล ใน
ด้ านความมีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู้ มุ่งมัน่ ในการทํางาน
เครื่ องมือวัด แบบสังเกตพฤติกรรม

สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดที่ ส 4.3 ม.
4/1,ม.4/2, ม.4/3,ม.4/4 (50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดที่ ส 4.3 ม.
4/1,ม.4/2,ม.4/3 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดที่ ส 4.3 ม.
4/1,ม.4/2,ม.4/3,ม.4/4 (20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง /
website ที่ศึกษาเพิ่มเติม

-เอกสารประกอบการเรี ยน
รายวิชา ส30107
-Google Classroom
-ศูนย์วทิ ยบริ การโรงเรี ยน
อัสสัมชัญ

รหัสวิชา

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
พ30101 รายวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษาพืน้ ฐาน 1
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มาสเตอร์ ธงไชย มุขพันธ์ , มาสเตอร์ ชาติกล้ า บุญชมภู
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20

ตัวชีว้ ดั
1. อธิบายกระบวนการสร้ างเสริ มและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของ
ระบบอวัยวะต่างๆ
2. วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริ ญเติบโตและพัฒนาการของ
ตนเองและบุคคลในครอบครัว
3. วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัวเพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมทางเพศและการดําเนินชีวิต
4. วิเคราะห์คา่ นิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ
5. เลือกใช้ ทกั ษะที่เหมาะสมในการป้องกันลดความขัดแย้ งและการ
แก้ ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว
6. วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้ งที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างนักเรี ยน
หรือเยาวชนในชุมชน และเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหา
7. วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มตี อ่ การสร้ างเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน
8. วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริ โภค
9. ปฏิบตั ิตนตามสิทธิของผู้บริ โภค
10. วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่ วยและการตาย
ของคนไทย
11. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ ในการ

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ

1.ประสิทธิภาพการทํางานของ
ระบบองค์ประกอบของร่างกาย
1.1 องค์ประกอบของร่างกาย
1.2 ระบบห่อหุ้มร่างกาย
1.3 ระบบกระดูก
1.4 ระบบกล้ ามเนื ้อ
2.การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง
2.1 ความหมายและความสําคัญ
ของการวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง
2.2 ปั จจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโต
และพัฒนาการของวัยรุ่น
2.3 แนวทางการดูแลสุขภาพตนเอง
3.วัยรุ่นกับพฤติกรรมทางเพศ
3.1 ความหมายและความสําคัญ
ของวัยรุ่นกับพฤติกรรมทางเพศ
3.2 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติ
กรรมทางเพศ
3.3 พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
4. โรคทางเพศสัมพันธ์
เล่นกีฬา
4.1 ความหมายและความสําคัญ
12. ใช้ ความสามารถของตน เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คํานึงถึงผลที่เกิดต่อ
ของโรคทางเพศสัมพันธ์
ผู้อื่นและสังคม
4.2 กามโรค
13. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคล ประเภททีมอย่างน้ อย 1 ชนิด
4.3 โรคเอดส์
14. แสดงการเคลื่อนไหวได้ อย่างสร้ างสรรค์

วิธีการสอน
1.แบบอภิปราย
2.แบบอธิบาย
3.แบบใบงาน
4.สืบค้ นข้ อมูล
5.สาธิต
6.แบบปฏิบตั ิ
7.แบบกระบวนการ
กลุ่ม

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

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

1. หนังสือเรี ยนสาระการเรี ยน
เครื่ องมือวัด
รู้ พื ้นฐานสุขศึกษาและพลศึก
1) แบบทดสอบ
ษาชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
2) ใบงาน
ดร.สมหมาย แตงสกุล และ
คณะ
เครื่ องมือวัด
1) แบบประเมินการปฏิบตั ิ 2.แบบเรี ยนสุขศึกษา ของ
ดร.พรสุข หุน่ นิรันดร์ และ
2) แบบประเมินผลงาน
(ผลงาน / ใบงาน / ใบการปฏิบตั ทิ กั ษะ)
คณะ
ด้ านคุณลักษณะ
3.ศูนย์วทิ ยบริ การของโรงเรี ยน
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
4. V.C.D เนื ้อหาเรื่ ององค์ประ
1)การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
กอบของร่ างกาย
( ใฝ่ เรี ยนรู้, มีวินยั , มุง่ มัน่ ในการทํางาน )
5.หนังสือกีฬาแบดมินตันของ
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
การกีฬาแห่งประเทศไทย
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-19
6. V.C.D.เกี่ยวกับทักษะการ
(40 คะแนน)
้ ้นฐาน
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-12 เล่นกีฬาแบดมินตันขันพื
(20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-19
(20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
13-19 (20 คะแนน)

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา พ30101 รายวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษาพืน้ ฐาน 1
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มาสเตอร์ ธงไชย มุขพันธ์ , มาสเตอร์ ชาติกล้ า บุญชมภู
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
สาระการเรี ยนรู้ /
วิธีการวัดและประเมินผล
หนังสืออ้ างอิง/
ตัวชีว้ ัด
วิธีการสอน
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
15. เข้ าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรี ยน และนําหลักการแนวคิดไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเองละสังคม
16. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอ และ
ใช้ ความสามารถของตนเองเพิ่มศักยภาพของทีม ลดความเป็ น
ตัวตน คํานึงผลที่เกิดต่อสังคม
17. อธิบายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีในระหว่างการเล่น
การแข่งขันกีฬากับผู้อนื่ และนําไปสรุปเป็ นแนวปฏิบตั ิ และใช้ ใน
ชีวิตประจําวันอย่างต่อเนื่อง
18. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬาด้ วย
ความมีนํ ้าใจนักกีฬา และ นําไปใช้ ในชีวิตประจําวันอย่างต่อเนื่อง
19. ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและ
ความงามของการกีฬา

5. กีฬา (แบดมินตัน 1 )
5.1 พื ้นฐานการเคลื่อนไหวใน
การเล่นกีฬาแบดมินตัน
6. เกม การออกกําลังกายและเล่น
กีฬาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
6.1 เกม การออกกําลังกายหรื อ
เล่นกีฬา
6.2 การทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ศ30101 รายวิชา ศิลปะพืน้ ฐาน 1 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4/1-10 และ EP-M.4/1-3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน ม.ดารธาน รอดแก้ ว / ม.ธนกร เงินงาม / ม.บุญสม ช่ วงโชติ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
ตัวชีว้ ัด
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. เปรี ยบเทียบรู ปแบบของบทเพลงและวงดนตรี
แต่ละประเภท
2. จําแนกประเภทและรู ปแบบของวงดนตรี ทงไทย
ั้
และสากล
3. อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้ างสรรค์
งานดนตรี แตกต่างกัน
4. อ่าน เขียน โน้ ตดนตรี ไทย และสากล ในอัตรา
จังหวะต่างๆ
5. ร้ องเพลง หรื อเล่นดนตรี เดี่ยวและรวมวงโดยเน้ น
เทคนิคการแสดงออก และคุณภาพของ
6. นําดนตรี ไปประยุกต์ใช้ ในงานอื่ นๆ
7. วิเคราะห์รูปแบบของดนตรี ไทยและดนตรี สากล
ในยุคสมัยต่างๆ
8. วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรี ใน
วัฒนธรรมต่างๆ
9. เปรี ยบเทียบลักษณะเด่นของดนตรี ใน
วัฒนธรรมต่างๆ

- สัญลักษณ์ สุนทรี ย์ ดนตรี
จังหวะ
- ดนตรี อารมณ์ ชื่นชม คุณค่า
- เส้ นทางดนตรี ส่วู ถิ ีชีวติ
- คีตกวี ดนตรี สมัย
- รักษ์ดนตรี
- ดนตรี กบั งานในแขนงอื่นๆ

- ค้ นพบ (Discovery Learning)
- การสอนแบบวัฏจักรแห่งการเรี ยนรู้
(4MAT)
- Davies’ Instructional Model
- Cippa Model
- Cooperative Learning

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

เครื่องมือวัด
1) แบบทดสอบ

www.wikipedia.org
www.google.com
http://www.oknation.net/blog/k
risakorn/2007/05/17/entry-1
นาฏศิลป์ไทยศึกษา
30

เครื่องมือวัด
1) แบบประเมิน
2) แบบสังเกต
เครื่องมือวัด
1) แบบสังเกตพฤติกรรม

สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
1-9 (40 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
1-9 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
1-9 (20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
1-9 (20 คะแนน)

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ศ30102 รายวิชา ศิลปะพืน้ ฐาน 2 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4/1-10 และ EP-M.4/1-3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสรั ตติกาล จิตต์ หมัน้ / มิสอาทิตยา สุวรรณาวาริช
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
ตัวชีว้ ัด
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. วิเคราะห์การใช้ ทศั นธาตุ และหลักการออกแบบ
ในการสื่อความหมายในรู ปแบบต่างๆ
2. บรรยายจุดประสงค์และเนื ้อหาของงาน
ทัศนศิลป์ โดยใช้ ศพั ท์ทางทัศนศิลป์
3. บรรยายจุดประสงค์และเนื ้อหาของงาน
ทัศนศิลป์ โดยใช้ ศพั ท์ทางทัศนศิลป์
4. มีทกั ษะและเทคนิคในการใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ และ
เทคนิคของศิลปิ นในการแสดงออกทางทัศนศิลป์
5. สร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้ วยเทคโนโลยีตา่โดยเน้
งๆ น
หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์
6. ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้ เหมาะกับโอกาสและสถ
7. วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปิ นใน
การเลือกใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ เทคนิค และเนื ้อหา เพื่อ
สร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์
8. ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ ทฤษฏี
การวิจารณ์ศลิ ปะ
9. จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้ อนพัฒนาการ
และความก้ าวหน้ าของตนเอง

1. ภาพและการรับรู้
2. โลกศิลปะสมัยใหม่
3. ต่อยอดจิตรกรเอก
4. สุนทรี ยภาพและการวิจารณ์
งานทัศนศิลป์

- ค้ นพบ (Discovery Learning)
- การสอนแบบวัฏจักรแห่งการเรี ยนรู้
(4MAT)
- Davies’ Instructional Model
- Cippa Model
- Cooperative Learning

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

เครื่องมือวัด
1) แบบทดสอบ

www.wikipedia.org
www.google.com
http://www.oknation.net/blog/k
risakorn/2007/05/17/entry-1
นาฏศิลป์ไทยศึกษา
30

เครื่องมือวัด
1) แบบประเมิน
2) แบบสังเกต
เครื่องมือวัด
1) แบบสังเกตพฤติกรรม

สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
1-9 (40 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
1-9 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
1-9 (20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
1-9 (20 คะแนน)

รหัสวิชา ศ30201

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รายวิชา การเขียนแบบและทัศนียภาพเบือ้ งต้ น ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 และ EP4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสรั ตติกาล จิตต์ หมัน้ / มิสอาทิตยา สุวรรณวาริช
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ

1. มีทกั ษะการวาดเส้ นและรู ปร่ างพื ้นฐานสําหรับงาน
สถาปั ตยกรรมเบื ้องต้ น

1. พื ้นฐานการเขียนเส้ น
สถาปั ตยกรรม

2. มีทกั ษะการเขียนรู ปทรง 3 มิตแิ บบออบลิคและไฮโซ
เมตริ ก
3. เข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่างด้ านของภาพฉายออโท
กราฟฟิ ก และสามารถเขียนเป็ นรู ปทรง 3 มิตไิ ด้
4. มีทกั ษะการเขียนทัศนียภาพแบบ 1 จุด 2 จุด และ
3 จุด
5. เข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่างการเขียนทัศนียภาพกับ
การสังเกตสิ่งแวดล้ อมในชีวติ ประจําวัน
6. มีทกั ษะการเขียนต้ นไม้ ในทัศนียภาพ
7. มีทกั ษะการเขียนคนในทัศนียภาพ
8. มีทกั ษะการเขียนยานพาหนะในทัศนียภาพ
9. มีการเขียนทัศนียภาพสภาพแสดงเหตุการณ์

2. การเขียนแบบเบื ้องต้ น
3. การเขียนทัศนียภาพเบื ้องต้ น

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

กระบวนการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ ด้ านความรู้
กระบวนการสร้ างทักษะการปฏิบตั ิ วิธีการ ทดสอบ
เครื่ องมือวัด แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ 1. ผลงาน 2. อภิปราย
เครื่ องมือวัด
1. แบบประเมินผลงาน
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ สังเกตพฤติกรรม
เครื่ องมือวัด แบบสังเกตพฤติกรรม
สัดส่วนคะแนน
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้ อที่
1-9 (40 คะแนน)
-ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
1-4 (20 คะแนน)
-ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้ อที่ 3,5
(20 คะแนน)
-ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่
5-9 (20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือความถนัดทาง
สถาปั ตยกรรม
2. หนังสือการเขียนแบบ
สถาปั ตยกรรมภายใน
3. หนังสือการเขียนแบบ
ทัศนียภาพ
4. ภาพประกอบจาก website
ต่างๆ

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา อ30101 รายวิชา ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4/1-10 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสดุจดวงใจ, ม.ศิวรั กษ์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด
1. ปฏิบตั ิตามคําแนะนําในคูม่ ือการใช้ งานต่าง ๆ คําชี ้แจง คําอธิบายและคํา
บรรยายที่ฟังและอ่าน
2. อ่านออกเสียงข้ อความข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อยกรอง และบทละคร
สั ้น (skit) ถูกต้ องตาม หลักการอ่าน
3. อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์ กบั สื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยง
รูปแบบต่างๆ ที่อา่ น รวมทั ้ง ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยง รูปแบบต่างๆ
ให้ สมั พันธ์กบั ประโยค และข้ อความที่ฟังหรื ออ่าน
4. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟั งและอ่านเรื่ องที่ เป็ นสารคดีและบันเทิงคดี พร้ อมทังให้
้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
5. สนทนาและเขียนโต้ ตอบข้ อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องต่าง ๆ ใกล้ ตวั
ประสบการณ์ สถานการณ์ข่าว / เหตุการณ์ ประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจของ
สังคม และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
6 เลือกและใช้ คําขอร้ อง ให้ คําแนะนํา คําชี ้แจง คําอธิบาย อย่าง
คล่องแคล่ว
7. พูดและเขียนแสดงความต้ องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์จําลองหรื อสถานการณ์จริ งอย่างเหมาะสม
8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง/
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
9. พูดและเขียนบรรยายความรู้สกึ และแสดงความคิดเห็นของ ตนเอง
เกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมี
เหตุผล
10 พูดและเขียนนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆตามความสนใจของสังคม

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

-5E Learning Cycle
Model
-CIPPA Model
-Explicit Teaching
Model
-KWDL
-Inquiry-Based
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 4 The World Approach
of Work
Unit 3: House and home
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 5 Literature
and Printed Word
Unit 4: Lights , camera , action
(Final Test)
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 2 Hobbies
and Leisure
Unit 5: Shopping
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 3 Sports and
Health
Unit 2: Winning and losing
(Summative Test)

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) ทํา Mind mapping
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ผลงาน
1) แบบประเมินชิ ้นงาน/ผลงาน
2) บทบาทสมมติ 2) Rubric
3) ทํา Mind mapping
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) สังเกต
1) แบบสังเกต
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยตัวชีว้ ดั ข้ อที่ 1-21
(45 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดรู้ ข้อที่ 712 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อ ที่ 13, 18-21
(15 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 712 (20คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
- Solutions ( PreIntermediate Student’s
Book )
- เอกสารประกอบการเรี ยน
- ใบงาน
- Website ต่างๆ

11. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/แก่นสาระที่ได้ จากการวิเคราะห์เรื่ อง
กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ
12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และ
เหตุการณ์ ทั ้งในท้ องถิ่น สังคม และโลก พร้ อมทังให้
้ เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ
13. เลือกใช้ ภาษา นํ ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกา
และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษ
า
14. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม
และประเพณีของเจ้ าของ ภาษา
15. เข้ าร่วม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
16. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ างประโยค ข้ อความ
สํานวน คําพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย
17. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต
ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับของไทยและนําไปใช้ อย่างมี
เหตุผล
18. ค้ นคว้า รวบรวมและสรุปข้ อมูล/ ข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ สาระการ
เรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนําเสนอด้ วยการพูด/การเขียน
19. ใช้ ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริ ง/สถานการณ์จําลองทีเ่ กิดขึ ้นใน
ห้ องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
20. ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุป
ความรู้/ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ตา่ งๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ
21. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้ อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้ องถิ่น/
ประเทศชาติ เป็ น ภาษาต่างประเทศ

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา อ30207 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 1
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสดุจดวงใจ พุทธสุวรรณ และ ม.ศิวรั กษ์ สุรมณฑล
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (stem + Formative 1 + Formative 2 + สภาพจริง + คุณลักษณะ + project work+ summative) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ผลการเรี ยนรู้
1. อ่านออกเสียงข้ อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อย
กรอง และบทละครสัน้ (skit) ถูกต้ องตามหลักการอ่าน
2. อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์กบั
สื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทังระบุ
้ และ
เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยง รู ปแบบต่างๆ ให้ สมั พันธ์กบั
ประโยค และข้ อความที่ฟังหรื ออ่าน
3. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความสรุ ปความ ตีความ
และแสดงความคิดเห็นจากการฟั งและอ่านเรื่ องที่เป็ นสาร
คดีและบันเทิงคดีพร้ อมทังให้
้ เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ
4. สนทนาและเขียนโต้ ตอบข้ อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ อง
ต่างๆ ใกล้ ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/ เหตุการณ์
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสาร อย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม
5. พูดและเขียนสรุ ปใจความสําคัญ/แก่นสาระที่ได้ จาก
การวิเคราะห์เรื่ องกิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความสนใจ
6. เลือกใช้ ภาษา นํ ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับ
ระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
7. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวติ ความคิด ความเชื่อ และที่มา
ของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้ าของภาษา
8. อธิบาย/เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ าง
ประโยค ข้ อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิต และบท

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
Summative
1. Skill for Success Unit 4
2. My World of English:
Reading for Main Idea
3. My World of English:
Conversation 1-2
4. Word Formation
5. Subject-Verb
Agreement
6. Reading Unseen
7. Conversation Unseen
8. Error Identification
Final
1. My world of English
2. Aim High
- Agreement of subject
and verb
- Question Tags
3. Reading
- Passage
4. Writing
- Conditional sentence
type 0,1,2,3

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

ใช้ การสอนที่เน้ น ผู้เรี ยนเป็ น
สําคัญดังนี ้
Teaching Model
Cippa Model
CIRC
KWL-Plus
5 E learning cycle
Calla
PPP
SIOP
Teaching Method
Direct method
Structural Approach
Real-life scenarios
Cooperative learning
Teaching Technique
KWL-Plus
Demonstration
STAD
Pair work
CIRC
Dramatization
Peer Teaching
Group work

ด้ านความรู้เครื่องมือวัด
- การสังเกต
- แบบสังเกต
- แบบทดสอบ
- แบบประเมินชิ ้นงาน
- แบบฝึ กหัด
ด้ านทักษะ
- การสังเกต
- การทําแบบฝึ กหัด
- ทําแบบทดสอบ
- การทํากิจกรรมกลุ่ม
เครื่องมือวัด
- แบบสังเกต
- แบบทดสอบ
- แบบประเมิน ชิ ้นงาน
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- การสังเกต
เครื่องมือวัด
- แบบสังเกต
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้ อที่
5,6,8,9,10,15,16,20,21 (50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1,7,10,11,12,13,16,17,18,19 (20
คะแนน )

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
หนังสือที่ใช้ เรี ยน
- My World of English
- Aim High
- เอกสารประกอบการเรี ยน
Website
- www.ceted.org
- www.britishcouncil.com www.dekgeng.com
- Oxford Learner's
Dictionaries
- Penguin grammar
workbook
- American Culture

กลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
-Writing composition
9. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างวิถีชีวติ ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
กับของไทยและนําไปใช้ อย่างมีเหตุผล
10. ค้ นคว้ า รวบรวม และสรุ ปข้ อมูล/ข้ อเท็จจริ งทีเ่ กี่ยวข้ อง
กับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ อื่นจากแหล่งเรี ยนรู้ และนําเสนอ
ด้ วยการพูด/การเขียน
11. ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น /ค้ นคว้ า รวบรวม
วิเคราะห์และสรุ ปความรู้ /ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่ง
การเรี ยนรู้ ตา่ งๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

Brainstorming
Group discussion
Mind Maps

- ประเมินคุณลักษณะ 9 ข้ อ (10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 2,3,4,5,6,8,9,10,14,15,16,
20,21 )20 คะแนน(

Course Description

Course aims:
•

Content Group: AUA Language Centre Mathayom Suksa 4

To deliver communicative English language and skills training to develop students’ communicative competence and language skills in speaking,
listening, reading and writing at an A2 level on the CEFR.

•

To develop effectiveness in general communication skills, vocabulary and fluency in English.

•

To develop confidence in using English in dealing with people from various cultural backgrounds.

•

To develop fluency in questioning and comprehending in English.

•

To develop students’ awareness in the appropriate use of politeness, formality and informality in English.

Unit overview:
Unit

Materials:
•
•
•

Cambridge Mindset for IELTS Foundation
Supplementary material
Audio-visual resources

Topic

UNIT 1

DAILY LIFE

UNIT 2

HOUSE AND HOME

UNIT 3
UNIT 4

HOBBIES, LEISURE AND
ENTERTAINMENT
TRAVEL AND HOLIDAYS

UNIT 5

FOOD

Unit
UNIT 1
DAILY LIFE

Reading
• A day in the life
(Dealing with Multiple
Choice)
• The life of a student in
the UK
(Sentence completion)
• Looking for somewhere
to live
(Note taking)
• My house and day
(Sentence completion)

Writing
• Describing a daily
routine
• Using visuals to write
about daily routines

Listening
• Spending a year
abroad
(True / False activities;
Matching activities)

Speaking
• Talking about your day
(Using prompts to prepare
and structure a
talk for two minutes)

Grammar
• Present simple
• Adverbs of frequency

Vocabulary
• Everyday activities
• Verbs of routine
• Numbers and time

• An email to a friend
about
accommodation

• Choosing
accommodation
(Choosing from
information and
expressing an opinion)

• Present simple
(Negative and
questions)
• Sentence order

• Rooms and objects in
a house
• Different types of
accommodation

UNIT 3
HOBBIES,
LEISURE AND
ENTERTAINME
NT
UNIT 4
TRAVEL AND
HOLIDAYS

• Snow-boarding star
(Use of distraction in
Multiple Choice
Questions)

• Responding to
messages

• Describing a room
(Matching pictures;
Short answer
questions)
• Listening to a
conversation
(Short answers;
Matching and Multiple
choice)
• Adventure holidays
(Multiple choice)

• Describing activities
• Describing what is
happening in a scene

• Present simple and
Present continuous

• Leisure activities
• Adjectives of feelings

• Different types of
holidays
(Reading for specific
information and
detailed meaning;
Matching tasks)

• An email Using
prompts to cover all
points, style and
structure

• Interview task
(Multiple choice)

• Past simple and
Present simple

• Holiday activities
• Different types of
holidays
• Adjectives to describe
places

UNIT 5
FOOD

• A food festival
(Skimming and scanning
skills; Choosing
the correct answer)
• A recipe
(Sentence completion
without a choice
of words)
• A special meal
(Sentence completion
with words to choose
from)

• Describing a process
• An essay about food in
your country

• A cooking
demonstration
(Sentence completion;
Diagram completion

• Talking about holidays
(Adding more detail;
Giving reasons)
• Speaking about
experiences
(Using written prompts to
give a two minute speech)
• Discussion about
different types of food
• Giving a talk about a
meal you enjoy
(Using written prompts to
give a two minute speech)

• Countable and
uncountable

• Different types of
food
• Different types of
dishes
• Verbs for preparing
food
• Vocabulary for
opinions

UNIT 2
HOUSE AND
HOME

รหัสวิชา อ30213

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ 1
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4/1-5 ภาคเรียนที่ 1
ครูผ้ ูสอน มิสดุจดวงใจ พุทธสุวรรณ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
1. อ่านออกเสียงข้ อความข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อยกรอง และบทละครสัน้ (skit)
สอบประมวลความรู้
ระหว่ างภาค
ถูกต้ องตาม หลักการอ่าน
2. อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์ กบั สื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยงรูปแบบต่างๆ 1. Reading passages
ที่อา่ น รวมทั ้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยง รูปแบบต่างๆ ให้ สมั พันธ์ กบั ประโยค และ 2. My World
ข้ อความทีฟ่ ั งหรืออ่าน
3. Word Formation
3. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจาก 4. Parts of speech
การฟั งและอ่านเรื่องที่เป็ นสารคดีและบันเทิงคดี พร้ อมทังให้
้ เหตุผลและยกตัวอย่าง
5. Error Identification
ประกอบ
6.Conversation
4. สนทนาและเขียนโต้ ตอบข้ อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ ตวั ประสบการณ์
7. Reading for Main
สถานการณ์ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจของสังคม และสื่อสาร อย่าง
Idea
ต่อเนื่องและเหมาะสม
สอบประมวลความรู้
5. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/แก่นสาระที่ได้ จากการวิเคราะห์เรื่ อง กิจกรรม ข่าว
ปลายภาค
เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ
1. Reading passages
6. เลือกใช้ ภาษา นํ ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่
2. My World
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
3. Guessing meaning
7. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และ
from context
ประเพณีของเจ้ าของภาษา
4. Type of Sentence :
8. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ างประโยค ข้ อความ สํานวน คํา
พังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
Simple , Compound
9. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและ
and Complex
วัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับของไทย และนําไปใช้ อย่างมีเหตุผล
Sentence
10. ค้ นคว้ า รวบรวมและสรุปข้ อมูล/ข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ สาระการเรี ยนรู้อื่นจาก
5. Sentence Structure
แหล่งเรียนรู้และนําเสนอด้ วยการพูด/การเขียน
6. Vocabulary
11. ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้ อมูล
7. Conversation
ผลการเรียนรู้

ต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ตา่ งๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

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

ปี การศึกษา 2562

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
1) การทดสอบ
2) การทํารายงาน

เครื่ องมือวัด
1) แบบทดสอบ
2) รายงาน

3) ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจาก 3) รายงาน
Website และแหล่งเรี ยนรู้ต่างๆ

ด้ านทักษะ
วิธีการ
1) การอ่านบทอ่าน
2) ถาม-ตอบ

เครื่ องมือวัด
1) แบบประเมินการอ่าน
2) ชุดคําถาม
3) ฝึ กเขียนตามโครงสร้ าง 3) แบบประเมินการเขียน

4) การแสดงบทบาทสมมติ 4) แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม

ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การสังเกต
1) แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
2) การสอบถาม 2) แบบประเมินการสอบถาม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 1-11
(45 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 3-5, 8-9
(20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 1-11
(15 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่
1-2, 6-7 (20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
1. เอกสารประกอบการสอบ
2. หนังสือ My World
3. Websites
4. ซีดี
5. ใบความรู้ /ใบงาน
6. วิดิทศั น์

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ฝ30201 รายวิชา ภาษาฝรั่ งเศส 1 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4/8 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสพิมลณัฐ พิภัทปั ทมอําพัน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 . : 20
ผลการเรียนรู้
สอบประมวลความรู้ระหว่ างภาค 1 – 21

1.ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําในคู่มอื การใช้งานต่างๆ คําชีแ้ จง คําอธิบายและคําบรรยายทีฟ่ งั และอ่าน
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสัน้ (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน
3. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สมั พันธ์กบั สื่อทีไ่ ม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ทีอ่ ่าน รวมทัง้ ระบุ และเขียนสื่อทีไ่ ม่ใช่ความเรยี ง
รูปแบบต่างๆ ให้สมั พันธ์กบั ประโยค และข้อความทีฟ่ งั หรืออ่าน
4. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงั และการอ่านเรื่องทีเ่ ป็ นสารคดี และบันเทิงคดี
พร้อมทัง้ ให้เหตุผลและตัวอย่างประกอบ
5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว /เหตุการณ์ ประเด็นทีอ่ ยูใ่ นความ
สนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
6. เลือกและใช้คําขอร้อง ให้คําแนะนํา คําชีแ้ จง คําอธิบาย อย่างคล่องแคล่ว
7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จําลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม
8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้ มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเรื่อง / ประเด็น / ข่าว / เหตุการณ์ทฟี่ งั
และอ่านอย่างเหมาะสม
9. พูดและเขียนบรรยายความรู้สกึ และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกีย่ วกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว / เหตุการณ์ อย่างมี
เหตุผล
10. พูดและเขียนนําเสนอข้อมูลเกีย่ วกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม
11. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ / แก่นสาระทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ
12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทัง้ ในท้องถิน่ สังคมและโลก พร้อมทัง้ ให้เหตุผลและ
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 กีย่ วข้องกับกลุม่ สาระการเรียนรู้อนจากแหล่
่ื
งการเรียนรู้ และนําเสนอด้วยการพูด / การ
เขียน
19. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จําลองทีเ่ กิดขึน้ ในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
20. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น / ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ / ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
21. เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิน่ / ประเทศชาติ เป็ นภาษาต่างประเทศ

สอบประมวลความรู้ปลายภาค 3-13, 16

3. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สมั พันธ์กบั สื่อทีไ่ ม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ทีอ่ ่าน รวมทัง้ ระบุ และเขียนสื่อทีไ่ ม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ให้สมั พันธ์กบั ประโยค และข้อความทีฟ่ งั หรืออ่าน
4. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงั และการอ่านเรื่องทีเ่ ป็ นสารคดี และบันเทิงคดี
พร้อมทังให้
้ เหตุผลและตัวอย่างประกอบ
5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นทีอ่ ยูใ่ นความ
สนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
6. เลือกและใช้คําขอร้อง ให้คําแนะนํา คําชีแ้ จง คําอธิบาย อย่างคล่องแคล่ว
7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จําลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม
8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้ มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเรื่อง / ประเด็น / ข่าว / เหตุการณ์ทฟี่ งั
และอ่านอย่างเหมาะสม
9. พูดและเขียนบรรยายความรู้สกึ และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกีย่ วกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/ เหตุการณ์ อย่างมี
เหตุผล
10. พูดและเขียนนําเสนอข้อมูลเกีย่ วกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม
11. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ / แก่นสาระทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ
12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทัง้ ในท้องถิน่ สังคมและโลก พร้อมทัง้ ให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ
13. เลือกใช้ภาษา นํ้าเสียง และกิรยิ าท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
16. อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเท
และภาษาไทย

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
สอบประมวลความรู้ ระหว่ างภาค
Unité 1 : Premiers contacts
Leçon 1 : Je m’appelle Élise. Et vous?
Leçon 2 : Vous danser? D’accord.
Leçon 3 : Monica, Yukiko
et compagnie
Leçon 4 : Les voisins de Sophie.
สอบประมวลความรู้ ปลายภาค
Unité 2 : Se situer dans l’espace
Leçon 5 : Tu vas au Luxembourg?
Leçon 6 : Nous venons pour
l’inscription.
Leçon 7 : À vélo, en train, en avion…
Leçon 8 : Pardon, monsieur, le BHV
s’il vous plaît.

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) แบบประเมินการ
สังเกตพฤติกรรม
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การสังเกต
1) แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม
2) การสอบถาม 2) แบบประเมินการสอบถาม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 1-21
(45 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 313,16 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 1-21 (15
คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 3 13,16 (20 คะแนน)

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

รหัสวิชา

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
จ30201
รายวิชา ภาษาจีน 1
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสสุจติ ราภรณ์ มะนุภา
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง+คุณลักษณะ+คะแนนสอบระหว่ างภาค) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ

1. ปฏิบตั ิตามคาแนะนาในคูม่ ือการใช้ งานต่างๆ คาชี ้แจง คาอธิบาย และ 期中考试
1. 拼音
คาบรรยายที่ฟังและอ่าน
 复习拼音 1
2. อ่านออกเสียง ข้ อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อยกรอง และบท
声母、单韵母、复韵母
ละครสัน้ (skit) ถูกต้ องตามหลักการอ่าน
 复习拼音 2
3. พูดและเขียนนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว
鼻韵母、声调、变调
เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม
4. สนทนาและเขียนโต้ ตอบข้ อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ ตวั
2. 笔画
ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจ
 笔画、笔顺
ของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
5. พูดและเขียนบรรยายความรู้สกึ และแสดงความคิดเห็นของตนเอง 3. 你好
生词、课文、语言点 （是、吗）
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรมประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมี
เหตุผล
4. 你是哪国人？
6. เลือกใช้ ภาษา น ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล
 生词、课文、语言点（也、
โอกาสและสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
呢）
7. พูดและเขียนสรุปใจความสาคัญ/แก่นสาระที่ได้ จากการวิเคราะห์
เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ
5. 那是你的书吗？
8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และ
 生词、课文、语言点（“这、
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน
那”，特殊疑问句，定语）
อย่างเหมาะสม
6. 图书馆在哪儿？
9. พูดและเขียนบรรยายความรู้สกึ และแสดงความคิดเห็นของตนเอง
生词、课文、语言点（“在”、
เกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมี
“哪”、方位名词）
เหตุผล
10. พูดและเขียนนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม

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

รหัสวิชา

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
จ30201
รายวิชา ภาษาจีน 1
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสสุจติ ราภรณ์ มะนุภา
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง+คุณลักษณะ+คะแนนสอบระหว่ างภาค) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20

ผลการเรียนรู้
11. พูดและเขียนสรุปใจความสาคัญ/ แก่นสาระที่ได้ จากการวิเคราะห์
เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ
12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์
และเหตุการณ์ ทังในท้
้ องถิ่น สังคม และโลก พร้ อมทังให้
้ เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ
13. เลือกใช้ ภาษา น ้าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล
โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
14. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและที่มาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้ าของภาษา
15. เข้ าร่วม แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่าง
เหมาะสม
16. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ างประโยค
ข้ อความ สานวน คาพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาจีนและ
ภาษาไทย
17. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต
ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับของไทยและนาไปใช้ อย่าง
มีเหตุผล

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
7. 在北京语言的东边
 生词，课文
期末考试
8. 现在几点？
 生词，课文
 语言点（钟点表达法）
9. 明天你有课吗？
 生词，课文、语言点（有、时
间名词做状态）
10. 你的电话号码是多少
 生词，课文、语言点（“几”和
“多少”）
. 多少钱一瓶
 生词，课文
 语言点（“几”和“多少”，“两”和
“二”，量词，钱数表达法）
11. 你家有几口人？
生词，课文

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรียนรู้
ข้ อที่ 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,15 (50
คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยผลการ
เรียนรู้ข้อที่ 3,4,14,16,17 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรียนรู้ข้อที่
1,3,13 (10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยผลการ
เรียนรู้ข้อที่ 3,4,14 (20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ญ30201 รายวิชา ภาษาญี่ปุ่น 1
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน ครู ภาษาญี่ปุ่น
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + คะแนนสอบระหว่ างภาค) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
1. เข้ าใจการใช้ อ่าน และเขียน ตัวอักษรญี่ปนุ่ ฮิรา 1. อักษรญี่ปนุ่
งานะ คาตาคะนะ และโรมันจิ ได้ ถกู ต้ องตาม
- อักษรฮิรางานะ
หลักการอ่าน และเขียน
- คาตาคะนะ
2. อ่าน และเขียนคันจิได้ ถกู ต้ อง ตามหลักการอ่าน
- โรมันจิ
และเขียน
2. รู ปแบบประโยคสนทนาเกี่ยวกับ
3. ทักทายและใช้ สํานวนที่ใช้ ในชีวติ ประจําวันได้ ตาม บุคคล
สถานการณ์
3. รู ปแบบประโยคสนทนาเกี่ยวกับ
4. แนะนําตนเองและผู้อื่นอย่างเหมาะสม
สิ่งของ
5. เข้ าใจและสนทนาเรื่ องทัว่ ไปในชีวติ ประจําวันใน
4. รู ปแบบประโยคสนทนาเกี่ยวกับ
รู ปประโยคบอกเล่า คําถาม และปฏิเสธ เบื ้องต้ นได้
สถานที่ และราคา
6. แนะนําสถานที่ ถามหาสถานที่ได้
5. รู ปแบบประโยคสนทนาเกี่ยวกับ
7. สนทนาแลกเปลี่ยนข้ อมูลเกี่ยวกับวันและเวลาได้ เวลา การใช้ กริ ยา และการผันกริ ยา
8. สนทนาแลกเปลี่ยนข้ อมูลเกี่ยวกับการเดินทางได้ 6. รู ปแบบประโยคสนทนาเกี่ยวกับ
9. สนทนาแลกเปลี่ยนข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมในแต่ กริ ยาการเคลื่อนที่
ละวันได้
7. รู ปแบบประโยคสนทนาเกี่ยวกับ
กริ ยาที่ใช้ ในกิจวัตรประจําวัน
ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน
สร้ างความเข้ าใจ เรียนรู้การใช้
ภาษาเบือ้ งต้ นด้ วยทักษะการ
เขียน อ่ าน พูด และฟั ง
- เขียน
- อ่าน
- ฟั ง
- สนทนาโต้ ตอบ

วิธีการวัดและประเมินผล
1. การทดสอบ
2. แบบฝึ กหัด
3. แบบทดสอบ
4. สังเกตพฤติกรรม

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
1. หนังสือเรี ยน/เอกสาร
ประกอบการเรี ยน
2. บัตรคํา
3. website

