โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ท๓๐๑๐๓ รายวิชา ภาษาไทยพืน้ ฐาน ๓ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๕
ภาคเรี ยนที่ ๑
ปี การศึกษา ๒๕๖๒
ครู ผ้ ูสอน มิสสุขจิตต์ สุวรรณศร , ม.เดชา สันต์ เสริมสุข
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน ๘๐ : ๒๐
ตัวชีว้ ัด

สาระการเรียนรู้/เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

๑. อ่านออกเสียงร้ อยแก้ ว และบทร้ อยกรองได้ อย่างถูกต้ อง ไพเราะและเหมาะสมกับ
เรื่ องที่อ่าน
๒. ตีความ แปลความ ขยายความเรื่ องที่อา่ น
๓. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่ องที่อ่านในทุกๆ ด้ านอย่างมีเหตุผล
๔. อ่านเรื่ องต่างๆ แล้ วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก
ย่อความและรายงาน
๕. เขียนสื่อรู ปแบบต่างๆ ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้ ภาษาเรี ยบเรี ยงถูกต้ องมี
ข้ อมูลและสาระสาคัญชัดเจน
๖. เขียนเรี ยงความ
๗. ผลิตงานเขียนของตนเองในรู ปแบบต่างๆ
๘. ประเมินงานของผู้อื่น แล้ วนามาพัฒนางานเขียนของตนเอง
๙. เขียนรายงานการศึกษาค้ นคว้ าเรื่ องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการและใช้
ข้ อมูลสารสนเทศอ้ างอิงอย่างถูกต้ อง
๑๐. บันทึกการศึกษาค้ นคว้ าเพื่อนาไปพัฒนาตนเองสม่าเสมอ
๑๑. มีมารยาทในการเขียน
๑๒. สรุ ปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่ฟังและดู
๑๓. ประเมินเรื่ องที่ฟังและดู แล้ วกาหนดแนวทางนาไปประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิต
๑๔. อธิบายธรรมชาติของภาษาพลังของภาษาลักษณะของภาษา
๑๕. ใช้ คา และกลุม่ คาสร้ างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์
๑๖. แต่งบทร้ อยกรอง
๑๗. วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น
๑๘. อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้ างคาในภาษาไทย
๑๙. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื ้องต้ น
๒๐.วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้ านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะ

หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี ๑
เรื่องกฤตยากรแห่งวรรณศิลป์ไทย
- หลักการวิจารณ์วรรณคดี
- วัฒนธรรมทางภาษา
- การร้ อยเรียงประโยค
- การใช้ คา กลุม่ คา และประโยค
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี ๒
ขนบกับนวลักษณ์ : ลิลิตตะเลงพ่าย
- ลิลิตตะเลงพ่าย
- ส่วนประกอบของภาษา พยัญชนะ
สระวรรณยุกต์ เสียงหนักเบา
- คาและสานวน
สอบกลางภาคเรียนที่ ๑
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี ๓ เรื่อง โคลน
ติดล้ อ
- โคลนติดล้ อ
- การเขียนเชิงวิชาการ
- การเขียนเชิงกิจธุระ
- การเขียนเรียงความเกี่ยวกับโลก
สาธารณะ
หนังสืออ่ านนอกเวลา
สารานุกรมไทยเล่ม ๓

๑. แบบร่วมมือการเรียนรู้
๒. แบบบรรยาย
๓. สืบเสาะหาความรู้
๔. แบบกระบวนการกลุม่
๕. กระบวนการสร้ าง
เจตคติ
๖. กระบวนการเรียนรู้
ความเข้ าใจ
๗. กระบวนการการ
แก้ ปัญหา
๘. การจัดการศึกษาแบบ
Research-Based
Learning ( RBL )

ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

วิธีการ
เครื่องมือวัด
๑) ทดสอบ
๑) แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
๑) ปฏิบตั ิ
๑) แบบประเมิน
๒) วิเคราะห์วิจารณ์
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
๑) การสังเกต ๑) แบบประเมิน
๒) การส่งงาน

๑. หนังสือเรียนหลักภาษาและการ
ใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสารของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๒. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้
พื ้นฐาน วรรณคดีวิจกั ษ์ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๓.https://www.l3nr.org/posts/380
049
๔.

สัดส่ วนคะแนน (๑๐๐ คะแนน)
๑) ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัด
ข้ อที ๑,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,
๑๔,๑๕๑๖,๑๗,๑๘ (๕๐ คะแนน)
๒) ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัด
ข้ อที่ ๒,๑๔,๑๙,๒๐ (๒๐ คะแนน)
๓) ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
๑-๒๐ (๑๐ คะแนน)
๔) ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัด
ข้ อที่ ๒, ๙, ๑๙, ๒๐ (๒๐ คะแนน)

๕.
https://www.l3nr.org/posts/38004
9

http://opalnida.blogspot.com/2008/07/blogpost_31.html

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ท๓๐๒๐๕
รายวิชา หลักภาษาไทย
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๕ - ๖
ภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๒
ครู ผ้ ูสอน มิสวรรณศิริ ผลประมูล และม.บันลือ จินดาศรี
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน ๘๐ : ๒๐
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบาย วิเคราะห์เกี่ยวกับความหมายของภาษา
ประเภทของภาษา องค์ประกอบของภาษา ลักษณะ
ภาษาไทย เสียงในภาษาไทยและอักษรไทยได้
๒. อธิบาย วิเคราะห์เกี่ยวกับอิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศที่มีตอ่ ภาษาไทยและการยืมคํา
ภาษาต่างประเทศมาใช้ การสร้ างคําตามวิธีการของ
ภาษาไทย การสร้ างคําตามวิธีการของ ภาษาบาลีสันสกฤตได้
๓. อธิบาย วิเคราะห์เกี่ยวกับชนิดและหน้ าที่ ของคํา และ
กลุ่มคําในประโยคได้
๔. อธิบาย วิเคราะห์เกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ
และชนิดของประโยคได้
๕. เลือกใช้ คํา กลุ่มคํา ประโยคในการทํา แบบทดสอบ
ภาษาไทยได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
หน่ วยที่ ๑ ธรรมชาติของภาษา
- ความหมายของภาษา
- ประเภทของภาษา
- องค์ประกอบของภาษา
- ลักษณะภาษาไทย
- เสียงในภาษาไทยและอักษรไทย
หน่ วยที่ ๒ การยืมคําภาษาต่ างประเทศมา
ใช้ และการสร้ างคํา
- อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีตอ่
ภาษาไทย
- การสร้ างคําตามวิธีการของภาษาไทย
- การสร้ างคําตามวิธีการของภาษาบาลีสันสกฤต
สอบกลางภาคเรี ยนที่ ๑/๒๕๖๒
หน่ วยที่ ๓ คํา กลุ่มคํา และประโยค
- ชนิดและหน้ าที่ของคํา
- ชนิดและหน้ าที่ของกลุม่ คํา
- ความหมาย องค์ประกอบและชนิดของ
ประโยค
สอบปลายภาคเรี ยนที่ ๑/๒๕๖๒

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

๑. กระบวนการ
เรียนรู้ ๕ ขันตอน
้
๒. กระบวนการสร้ าง
ความตระหนัก
๓..กระบวนการการ
สร้ างทักษะการ
ปฏิบตั ิ
๔. กระบวนการการ
จัดการศึกษาแบบ
Research-Based
Learning(RBL)
๕. กระบวนการสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจ
๖. กระบวนการกลุม่
๗. กระบวนการ
ระดมความคิด
๘.กระบวนการสร้ าง
เจตคติ

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
๑) ทดสอบ
๑) แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
๑) ค้ นคว้ าทํารายงาน ๑) แบบประเมิน
๒) ปฏิบตั ิ
๓) วิเคราะห์วิจารณ์
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
๑) การสังเกต
๑) แบบประเมิน
๒) การส่งงาน
สัดส่ วนคะแนน (๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ ๑,๒,๓,๔,๕ (๕๐ คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ ๑,๒,๕ (๒๐ คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ ๑,๒,๓,๔,๕ (๑๐ คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรียนรู้ข้อที่ ๓,๔,๕ (๒๐ คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
๑. หนังสือเรี ยนหลักภาษาไทย ของ
เสนีย์ วิลาวรรณ
๒. หนังสือเรี ยนหลักภาษาไทย ของ
รศ. บรรเทา กิตติศกั ดิ์
๓. หนังสือภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ของ กฤษณา นันต๊ ะ
๔. แหล่งการเรี ยนรู้ อื่นๆ
๕. สื่อ Internet
๖. สื่อ CAI
๗. ห้ องสมุด

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ค30103
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื ้ ฐาน 3 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสวนิสา, มิสวันวิสาข์ , มิสณิชาภัทร, ม.พงษ์ ณริน, ม.ณัฐกิตติ์
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 ความรู้ ทางสถิตใิ นการนําเสนอข้ อมูล สอบประมวลความรู้
สถิติเบือ้ งต้ น
และแปลความหมายของค่าสถิตเิ พื่อประกอบการ
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ตัดสินใจ

วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. แบบร่วมมือ
3. แก้ ปัญหา

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น
3. การหาค่ากลางของข้ อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม
เทคนิคการสอน
ค่าเฉลี่ยฮาร์ โมนิค ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต และ 1. KWDL
ค่ากึ่งกลางพิสยั
2. KWLH
3. PBL
สอบปลายภาค
4. การใช้ คําถาม
สถิติเบือ้ งต้ น (ต่ อ)
ฯลฯ
4. การหาตําแหน่งของข้ อมูลโดยใช้
ควอร์ ไทล์ เดไซล์ และเปอร์ เซ็นไทล์
5. การวัดการกระจายของข้ อมูลโดย ใช้
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6. การวัดการกระจายของข้ อมูลโดยใช้
แผนภาพกล่อง (Box and Whisker)

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
( 40 คะแนน )
- ประเมินผลด้ วย STEM (10 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
1 ( 20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ( 10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
1 ( 20 คะแนน )

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

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ค30203
รายวิชา คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 3
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสวนิสา, มิสวันวิสาข์ , มิสณิชาภัทร, ม.พงษ์ ณริน, ม.ณัฐกิตติ์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ผลการเรียนรู้
1. เข้ าใจลักษณะกราฟของฟั งก์ชนั เอกซ์โพเนน
เชียล และ ฟั งก์ชนั ลอการิ ทมึ และนําไปใช้ ใน
การแก้ ปัญหา
2. เข้ าใจฟั งก์ชนั ตรี โกณมิตแิ ละลักษณะกราฟ
ของฟั งก์ชนั ตรี โกณมิติ และนําไปใช้ ในการ
แก้ ปัญหา
3. ใช้ นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริ กซ์
อธิบายความสัมพันธ์ หรื อช่วยแก้ ปัญหาที่
กําหนดให้
4. แก้ สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการ
ลอการิ ทมึ และนําไปใช้ ในการแก้ ปัญหา
5. แก้ สมการตรี โกณมิติ และนําไปใช้ ในการ
แก้ ปัญหา
ใช้ กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ ปัญหา

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
สอบประมวลความรู้
ฟั งก์ ชันเอกซ์ โพเนนเชียลและฟั งก์ ชันลอการิ ทมึ
1. ฟั งก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียล
2. ฟั งก์ชนั ลอการิ ทมึ
3. กราฟของฟั งก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียลและฟั งก์ชนั
ลอการิทมึ
4. การคํานวณค่าโดยประมาณโดยใช้ ลอการิ ทมึ
- ลอการิ ทมึ สามัญ - แอนติลอการิ ทมึ
5. การแก้ สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิ ทมึ
ฟั งก์ ชันตรี โกณมิติและการประยุกต์
1. การวัดมุม
2. วงกลมหนึ่งหน่วย
3. ฟั งก์ชนั ตรี โกณมิติตา่ งๆ
4. การอ่านค่าของฟั งก์ชนั ตรี โกณมิติจากตาราง
5. การแก้ สมการที่อยูใ่ นรูปฟั งก์ชนั ตรี โกณมิติ
6. กราฟของฟั งก์ชนั ตรี โกณมิติ
สอบปลายภาค
ฟั งก์ ชันตรี โกณมิติและการประยุกต์ (ต่ อ)
7. ฟั งก์ชนั ตรี โกณมิติของผลบวกและ ผลต่างของจํานวน
จริงหรือมุม
8. อินเวอร์ สของฟั งก์ชนั ตรี โกณมิติ
9. กฎของไซน์และโคไซน์
10.การหาระยะทางและความสูง

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

วิธีการวัดและประเมินผล

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
1) สังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
www.pratabong.com
www.thaigo.org
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการ
หมายเหตุ
เรี ยนรู้ ข้อที่ 1-5 (50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดคุณลักษณะอันพึง
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการ
ประสงค์
เรี ยนรู้ ข้อที่ 1-5 (20 คะแนน)
1. ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชีว้ ดั
2. มีวนิ ยั
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (10 คะแนน)
3. ใฝ่ เรี ยนรู้
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการ
4. มุ่งมัน่ ในการทํางาน
เรี ยนรู้ข้อที่ 5 (20 คะแนน)
5. มีจิตสาธารณะ
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ส่งงาน
1) แบบประเมินชิ ้นงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ค30209
รายวิชา คณิตศาสตร์ ขนั ้ สูง 3 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสวนิสา นิรมาณ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
ผลการเรี ยนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. เข้ าใจลักษณะกราฟของฟั งก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียล และ
ฟั งก์ชนั ลอการิทมึ และนําไปใช้ ในการแก้ ปัญหา
2. เข้ าใจฟั งก์ชนั ตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟั งก์ชนั
ตรีโกณมิติ และนําไปใช้ ในการแก้ ปัญหา
3. ใช้ นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบาย
ความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ ปัญหาที่กําหนดให้
4. แก้ สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิ ทมึ และ
นําไปใช้ ในการแก้ ปัญหา
5. แก้ สมการตรีโกณมิติ และนําไปใช้ ในการแก้ ปัญหา
ใช้ กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ ปัญหา

สอบประมวลความรู้
ฟั งก์ ชันเอกซ์ โพเนนเชียลและฟั งก์ ชัลอการิ ทมึ
1. ฟั งก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียล
2. ฟั งก์ชนั ลอการิ ทมึ
3. กราฟของฟั งก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียลและฟั งก์ชนั
ลอการิ ทมึ
4. การคํานวณค่าโดยประมาณโดยใช้ ลอการิ ทมึ
- ลอการิ ทมึ สามัญ - แอนติลอการิ ทมึ
5. การแก้ สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการ
ลอการิ ทมึ
ฟั งก์ ชันตรี โกณมิติและการประยุกต์
1. การวัดมุม
2. วงกลมหนึ่งหน่วย
3. ฟั งก์ชนั ตรี โกณมิติตา่ งๆ
4. การอ่านค่าของฟั งก์ชนั ตรี โกณมิติจากตาราง
5. การแก้ สมการที่อยูใ่ นรูปฟั งก์ชนั ตรี โกณมิติ
6. กราฟของฟั งก์ชนั ตรี โกณมิติ
สอบปลายภาค
ฟั งก์ ชันตรี โกณมิติและการประยุกต์ (ต่ อ)
7. ฟั งก์ชนั ตรี โกณมิติของผลบวกและ ผลต่างของ
จํานวนจริ งหรื อมุม
8. อินเวอร์ สของฟั งก์ชนั ตรี โกณมิติ
9. กฎของไซน์และโคไซน์
10. การหาระยะทางและความสูง

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

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 ว30106 รายวิชา การเขียนโปรแกรม ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสเสาวภา กลิ่นสูงเนิน, มิสศิริพร อ่ อนกลํ่า
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด (มาตรฐาน ว 4.2)

สาระการเรียนรู้/เนือ้ หาสาระ

1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้
ความรู้ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อ
ดิจิทลั เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แก้ ปัญหาหรื อเพิ่มมูลค่าให้ กบั บริ การ
หรื อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในชีวติ จริ งอย่าง
สร้ างสรรค์

หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 1
1. ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
ด้ วยภาษา Python
หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 2
2. โครงสร้ างการเขียนโปรแกรมด้ วยภาษา
Python
หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 3
3. ชนิดของข้ อมูล (Data Types)
หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 4
4. การรับค่าตัวแปร และการสร้ างฟอร์ ม เพื่อ
ติดต่อกับฐานข้ อมูล (SQLite)
หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 5
5. คําสัง่ เงื่อนไข (if, if else, if else if, and
switch statement) และคําสัง่ วนลูป (For,
While and Do while statement)
หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 6
6. ชิ ้นงานการเขียนโปรแกรม
(Mini Project)

วิธีการสอน
- แบบบรรยายตาม
PowerPoint
- แบบสาธิตวิธีปฏิบตั ติ ามใบ
ความรู้
- แบบการอภิปราย
- แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็ น
กลุ่ม
- แบบเน้ นกระบวนการ
(ฝึ กปฏิบตั ดิ ้ วยตนเอง)

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) อธิบาย
1) ถาม-ตอบ
ด้ านทักษะ
เครื่ องมือวัด
1) การปฏิบตั งิ าน 2) ใบความรู้ -ชิ ้นงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ สังเกต - ติดตาม
เครื่ องมือวัด ใบงานการปฏิบตั งิ าน
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดที่ 1-3 เก็บ
คะแนนจากชิ ้นงานตามใบงาน (40 คะแนน) 1)
ชิ ้นงาน/ใบงาน 30 คะแนน
2) STEM 10 คะแนน
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดที่
1,2,3,7=แบบทดสอบปรนัย (20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัด ที่ 3,4,5,6
= สอบปฏิบตั ิ (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะ (20 คะแนน)
- มีวนิ ยั
5 คะแนน
- ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
5 คะแนน
- ใฝ่ เรี ยนรู้
5 คะแนน
- มุ่งมัน่ ในการทํางาน
5 คะแนน

หนังสืออ้ างอิง / website ที่
ศึกษาเพิ่มเติม
- http://www.w3schools.com/
- Google Classroom ห้ องเรี ยน
ของนักเรี ยน
25

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30202 รายวิชา ฟิ สิกส์ 2
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5/2-5
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน ม.ธนกฤติ สุหลง
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
1. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างแรงเข้ าสูศ่ นู ย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่
แรงและการเคลื่อนที่
อัตราเร็วเชิงเส้ น อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุ ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ คลื่น
รวมทั ้งคํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องและประยุกต์ใช้ ความรู้การเคลื่อนที่แบบวงกลม ใน
เสียงและการได้ ยิน
การอธิบายการโคจรของดาวเทียม
แสงและการมองเห็น
2. ทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์ มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริ งและลูกตุ้ม
ไฟฟ้าสถิต
ผลการเรียนรู้

อย่างง่าย รวมทั ้งคํานวณปริ มาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและเกิดการสัน่ พ้ อง
4. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้ าคลื่น ด้ วย
หลักการของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้ อนทับ พร้ อมทังคํ
้ านวณ
อัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่น
5. สังเกต และอธิบายการสะท้ อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี ้ยวเบนของคลื่นผิวนํ ้า
รวมทั ้งคํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
6. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ ระหว่างคลื่น การกระจัดของ
อนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราเร็ วของเสียงในอากาศที่ขึ ้นกับอุณหภูมิใน
หน่วยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ได้ แก่ การสะท้ อน การหักเห การแทรกสอด การ
เลี ้ยวเบน รวมทั ้งคํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
7. อธิบายความเข้ มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทาง
เสียง รวมทั ้งคํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
8. ทดลอง และอธิบายการเกิดการสัน่ พ้ องของอากาศในท่อปลายเปิ ดหนึ่งด้ าน รวมทังสั
้ งเกต
และอธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คํานวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และนําความรู้เรื่ องเสียงไปใช้ ในชีวิตประจําวัน
9. ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคูแ่ ละเกรตติง การเลี ้ยวเบน และการ
แทรกสอดของแสงผ่านสลิตเดี่ยว รวมทังคํ
้ านวณปริ มาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
10. ทดลอง และอธิบายการสะท้ อนของแสงที่ผิววัตถุ ตามกฎการสะท้ อน เขียนรังสีของแสง
และคํานวณตําแหน่งและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงา

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. การทดลอง

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทดสอบ 1) แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การปฏิบตั ิ 1) แบบประเมินการปฏิบตั ิ
(ผลงาน/ชิ ้นงาน/โครงงาน / การทดลอง)
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด

1) การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม

(ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู้ มุ่งมัน่ ในการทํางาน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
1. หนังสือเรี ยนฟิ สกิ ส์ของ
สสวท.
2. หนังสือฟิ สิกส์ อ.นิรันดร์ สุว
รัตน์
3. หนังสือฟิ สิกส์ อ.กฤตนัย
จันทรจตุรงค์

ผลการเรียนรู้
กลม รวมทังอธิ
้ บายการนําความรู้เรื่ องการสะท้ อนของแสงกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรง
กลมไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
11. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างดรรชนีหกั เห มุมตกกระทบ และมุมหักเห รวมทัง้
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริ งและความลึกปรากฏ มุมวิกฤติและการสะท้ อนกลับ
หมดของแสง และคํานวณปริ มาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
12. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาตําแหน่ง ขนาด ชนิด
ของภาพ และความสัมพันธ์ ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทังคํ
้ านวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และอธิบายการนําความรู้เรื่ องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
13. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง เช่น การทรงกลด มิราจ และการเห็นท้ องฟ้า
เป็ นสีตา่ ง ๆ ในช่วงเวลาต่างกัน
14. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทัง้
อธิบายสาเหตุของการบอดสี
15. ทดลอง และอธิบายการทําวัตถุที่เป็ นกลางทางไฟฟ้าให้ มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกนั และ
การเหนี่ยวนําไฟฟ้าสถิต
16. อธิบาย และคํานวณแรงไฟฟ้าตามกฎของคูลอมบ์
17. อธิบาย และคํานวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระทํากับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่อยูใ่ น
สนามไฟฟ้า รวมทั ้งหาสนามไฟฟ้าลัพธ์ เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์
18. อธิบาย และคํานวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ระหว่างสอง
ตําแหน่งใด ๆ
19. อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่างศักย์
และความจุของตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล
รวมทั ้งคํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
20. นําความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการทํางานของเครื่องใช้ ไฟฟ้าบางชนิด และ
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวัน

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศกึ ษาเพิ่มเติม

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30207 รายวิชา ฟิ สิกส์ เพื่อการพัฒนา 2
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5/1
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน ม.ธนกฤติ สุหลง
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
1. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างแรงเข้ าสูศ่ นู ย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่
แรงและการเคลื่อนที่
อัตราเร็วเชิงเส้ น อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุ ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ คลื่น
รวมทั ้งคํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องและประยุกต์ใช้ ความรู้การเคลือ่ นที่แบบวงกลม ใน
เสียงและการได้ ยิน
การอธิบายการโคจรของดาวเทียม
แสงและการมองเห็น
2. ทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์ มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริ งและลูกตุ้ม
ไฟฟ้าสถิต
ผลการเรียนรู้

อย่างง่าย รวมทั ้งคํานวณปริ มาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและเกิดการสัน่ พ้ อง
4. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้ าคลื่น ด้ วย
หลักการของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้ อนทับ พร้ อมทังคํ
้ านวณ
อัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่น
5. สังเกต และอธิบายการสะท้ อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี ้ยวเบนของคลื่นผิวนํ ้า
รวมทั ้งคํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
6. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ ระหว่างคลื่น การกระจัดของ
อนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราเร็ วของเสียงในอากาศที่ขึ ้นกับอุณหภูมิใน
หน่วยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ได้ แก่ การสะท้ อน การหักเห การแทรกสอด การ
เลี ้ยวเบน รวมทั ้งคํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
7. อธิบายความเข้ มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทาง
เสียง รวมทั ้งคํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
8. ทดลอง และอธิบายการเกิดการสัน่ พ้ องของอากาศในท่อปลายเปิ ดหนึ่งด้ าน รวมทังสั
้ งเกต
และอธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คํานวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และนําความรู้เรื่ องเสียงไปใช้ ในชีวิตประจําวัน
9. ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคูแ่ ละเกรตติง การเลี ้ยวเบน และการ
แทรกสอดของแสงผ่านสลิตเดี่ยว รวมทังคํ
้ านวณปริ มาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
10. ทดลอง และอธิบายการสะท้ อนของแสงที่ผิววัตถุ ตามกฎการสะท้ อน เขียนรังสีของแสง
และคํานวณตําแหน่งและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงา

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. การทดลอง

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทดสอบ 1) แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การปฏิบตั ิ 1) แบบประเมินการปฏิบตั ิ
(ผลงาน/ชิ ้นงาน/โครงงาน / การทดลอง)
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด

1) การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม

(ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู้ มุ่งมัน่ ในการทํางาน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
2. หนังสือเรี ยนฟิ สิกส์ของ
สสวท.
3. หนังสือฟิ สิกส์ อ.นิรันดร์ สุว
รัตน์
4. หนังสือฟิ สิกส์ อ.กฤตนัย
จันทรจตุรงค์

ผลการเรียนรู้
กลม รวมทังอธิ
้ บายการนําความรู้เรื่ องการสะท้ อนของแสงกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรง
กลมไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
11. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างดรรชนีหกั เห มุมตกกระทบ และมุมหักเห รวมทัง้
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริ งและความลึกปรากฏ มุมวิกฤติและการสะท้ อนกลับ
หมดของแสง และคํานวณปริ มาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
12. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาตําแหน่ง ขนาด ชนิด
ของภาพ และความสัมพันธ์ ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทังคํ
้ านวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และอธิบายการนําความรู้เรื่ องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
13. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง เช่น การทรงกลด มิราจ และการเห็นท้ องฟ้า
เป็ นสีตา่ ง ๆ ในช่วงเวลาต่างกัน
14. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทัง้
อธิบายสาเหตุของการบอดสี
15. ทดลอง และอธิบายการทําวัตถุที่เป็ นกลางทางไฟฟ้าให้ มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกนั และ
การเหนี่ยวนําไฟฟ้าสถิต
16. อธิบาย และคํานวณแรงไฟฟ้าตามกฎของคูลอมบ์
17. อธิบาย และคํานวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระทํากับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่อยูใ่ น
สนามไฟฟ้า รวมทั ้งหาสนามไฟฟ้าลัพธ์ เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์
18. อธิบาย และคํานวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ระหว่างสอง
ตําแหน่งใด ๆ
19. อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่างศักย์
และความจุของตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล
รวมทั ้งคํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
20. นําความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการทํางานของเครื่ องใช้ ไฟฟ้าบางชนิด และ
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวัน

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศกึ ษาเพิ่มเติม

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30222 รายวิชา เคมี 2 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5/2-5 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสศิริลักษณ์ แก้ วสมบูรณ์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ

ผลการเรียนรู้
1. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี เขียนและดุล
สมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด
2. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้ องกับ
มวลสาร
3. คํานวณปริ มาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้ องกับ
ความเข้ มข้ นของสารละลาย
4. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้ องกับ
ปริมาตรแก๊ ส
5. คํานวณปริ มาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขันตอน
้
6. ระบุสารกําหนดปริมาณ และคํานวณปริ มาณสารต่างๆ
ในปฏิกิริยาเคมี
7. คํานวณผลได้ ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี
8. ทดลอง และเขียนกราฟการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของสารที่
ทําการวัดในปฏิกิริยา
9. คํานวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการ
ลดลงหรือเพิ่มขึ ้นของสารที่ไม่ได้ วดั ในปฏิกิริยา
10. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาค
และพลังงานที่สง่ ผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
11. ทดลอง และอธิบายผลของความเข้ มข้ น พื ้นที่ผิวของสาร
ตั ้งต้ น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีตอ่ อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี
12. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมือ่ มีการเปลี่ยนแปลง
ความเข้ มข้ น พื ้นที่ผิวของสารตังต้
้ น อุณหภูมิ และตัวเร่ง
ปฏิกิริยา

1. ปริ มาณสารสัมพันธ์
1.1 โมล
1.1.1 มวล 1 อะตอม, มวลอะตอม, มวล 1
โมเลกุล, มวลโมเลกุล
1.1.2 มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุที่มีไอโซโทป
1.2 สารละลายและสมบัติบางประการของสารละลาย
1.2.1 ความเข้ มข้ นของสารละลาย
1.2.2 การเตรี ยมสารละลาย
1.2.3 สมบัติเกี่ยวกับจุดเดือดและจุดเยือกแข็ง
ของสารละลาย
1.3 ปริ มาณสารสัมพันธ์ ของก๊ าซ
1.3.1 กฎของเกย์ลสุ แซก
1.3.2 กฎของอาโวกาโดร
1.4 การคํานวณที่เกี่ยวกับสูตรและสมการเคมี
1.4.1 การหาสูตรเอมพิริคลั
1.4.2 การหาสูตรโมเลกุล
1.4.3 การคํานวณหาปริ มาณสารจากสมการเคมี
2. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2.1 ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2.1.1 การคํานวณเกี่ยวกับการหาอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี
2.1.2 ประเภทอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
(ใช้ สอบกลางภาคเรี ยนที่ 1/2562)
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วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

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

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 น
ระบบ)
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรียนรู้
ข้ อที่ 1-19 (50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-9 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-19 (10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 10-19 (20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือเรี ยนสาระการ
เรี ยนรู้ เคมีเพิ่มเติม เล่ม 3-4
สสวท.
2. www.il.mahidol.ac.th/emedia/ap-chemistry1
3.
www.kmitl.ac.th/~s3010819/
MyFile/.../chem/knowledge_
che03.pdf
4.
www.chemistry.sc.chula.ac.
th/Chem_Tutor/bond.pdf
5.
https://www.youtube.com/w
atch?v=G_avhWCzB_w
6. www.pec9.com/pec9v3/
player/download_subject_d
ocument/209

13. ยกตัวอย่าง และอธิบายปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฎิกิริยาเคมี
เกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันหรื ออุตสาหกรรม
2.2.1 ทฤษฎีการชน
14. อธิบายความสัมพันธ์ และคํานวณปริ มาตร ความดัน หรื อ
2.2.2 พลังงานก่อกัมมันต์
อุณหภูมิของแก๊ สที่ภาวะต่างๆ ตามกฎของบอยล์ กฎของ
2.2.3 ทฤษฎีสารเชิงซ้ อนที่ถกู กระตุ้น
ชาร์ ล กฎของเกย์-ลูสแซก
2.3 พลังงานกับการดําเนินไปของปฏิกิริยาเคมี
15. คํานวณปริ มาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊ สที่ภาวะ
2.3.1 กลไกของปฏิกิริยา
ต่างๆ ตามกฎรวมแก๊ ส
2.3.2 พลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยา
16. คํานวณปริ มาตร ความดัน หรื ออุณหภูมิ จํานวนโมล
2.4 ปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
หรือมวลของแก๊ ส จากความสัมพันธ์ ตามกฎของอาโวกาโดร
2.4.1 ธรรมชาติของสารตังต้
้ น
และกฎแก๊ สอุดมคติ
2.4.2 ความเข้ มข้ นของสารตังต้
้ น
17. คํานวณความดันย่อยหรื อจํานวนโมลของแก๊ สในแก๊ ส
2.4.3 พื ้นที่ผิวของสารตังต้
้ น
ผสม โดยใช้ กฎความดันย่อยของดอลตัน
2.4.4 ความดันของระบบ
18. อธิบายการแพร่ของแก๊ สโดยใช้ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ ส
2.4.5 อุณหภูมิของระบบ
คํานวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ ส โดยใช้ กฎการ
2.4.6 ตัวเร่งและตัวหน่วงของปฏิกิริยา
แพร่ผ่านของเกรแฮม
2.5 การอธิบายผลของปั จจัยต่างๆ ต่ออัตราการ
19. สืบค้ นข้ อมูล นําเสนอตัวอย่าง และอธิบายการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี
ประยุกต์ใช้ ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฏต่างๆ ของแก๊ สใน
2.5.1 ผลของธรรมชาติของสารตังต้
้ น
การอธิบายปรากฏการณ์ หรื อแก้ ปัญหาในชีวิตประจําวันและ
2.5.2 ผลของความเข้ มข้ นของสารตังต้
้ น
ในอุตสาหกรรม
2.5.3 ผลของพื ้นที่ผิวของสารตังต้
้ น
2.5.4 ผลของความดันของระบบ
2.5.5 ผลของอุณหภูมิของระบบ
2.5.6 ผลของตัวเร่งและตัวหน่วงของปฏิกิริยา
3. แก๊ ส
3.1 สมบัติของแก๊ ส
- ความสัมพันธ์ ของปริ มาตร ความดันและ
อุณหภูมิของแก๊ ส กฎของบอยล์ กฎของชาร์ ล กฎรวม
แก๊ ส กฎแก๊ สสมบูรณ์
- การแพร่ของแก๊ ส
3.2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับสมบัติของของแข็ง
ของเหลว และแก๊ ส
(ใช้ สอบปลายภาคเรี ยนที่ 1/2562)

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30227 รายวิชา เคมีประยุกต์ 2 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสศิริลักษณ์ แก้ วสมบูรณ์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ

ผลการเรียนรู้
1. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี เขียนและดุล
สมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด
2. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้ องกับ
มวลสาร
3. คํานวณปริ มาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้ องกับ
ความเข้ มข้ นของสารละลาย
4. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้ องกับ
ปริมาตรแก๊ ส
5. คํานวณปริ มาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขันตอน
้
6. ระบุสารกําหนดปริมาณ และคํานวณปริ มาณสารต่างๆ
ในปฏิกิริยาเคมี
7. คํานวณผลได้ ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี
8. ทดลอง และเขียนกราฟการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของสารที่ทํา
การวัดในปฏิกิริยา
9. คํานวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการ
ลดลงหรือเพิ่มขึ ้นของสารที่ไม่ได้ วดั ในปฏิกิริยา
10. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาค
และพลังงานที่สง่ ผลต่ออัตราการเกิดปฏิกริ ิ ยาเคมี
11. ทดลอง และอธิบายผลของความเข้ มข้ น พื ้นที่ผิวของสาร
ตั ้งต้ น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีตอ่ อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี
12. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ความเข้ มข้ น พื ้นที่ผิวของสารตังต้
้ น อุณหภูมิ และตัวเร่ง
ปฏิกิริยา
13. ยกตัวอย่าง และอธิบายปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการ

1. ปริ มาณสารสัมพันธ์
1.1 โมล
1.1.1 มวล 1 อะตอม, มวลอะตอม, มวล 1
โมเลกุล, มวลโมเลกุล
1.1.2 มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุที่มีไอโซโทป
1.2 สารละลายและสมบัติบางประการของสารละลาย
1.2.1 ความเข้ มข้ นของสารละลาย
1.2.2 การเตรี ยมสารละลาย
1.2.3 สมบัติเกี่ยวกับจุดเดือดและจุดเยือกแข็ง
ของสารละลาย
1.3 ปริ มาณสารสัมพันธ์ ของก๊ าซ
1.3.1 กฎของเกย์ลสุ แซก
1.3.2 กฎของอาโวกาโดร
1.4 การคํานวณที่เกี่ยวกับสูตรและสมการเคมี
1.4.1 การหาสูตรเอมพิริคลั
1.4.2 การหาสูตรโมเลกุล
1.4.3 การคํานวณหาปริ มาณสารจากสมการเคมี
2. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2.1 ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2.1.1 การคํานวณเกี่ยวกับการหาอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี
2.1.2 ประเภทอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
(ใช้ สอบกลางภาคเรี ยนที่ 1 / 2562)
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฎิกิริยาเคมี

วิธีการสอน
1. ทดลอง
2. อภิปราย
3. อธิบาย
4. สืบค้ นข้ อมูล
5. กระบวนการ
กลุ่ม

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 น
ระบบ)
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรียนรู้
ข้ อที่ 1-19 (50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-9 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-19 (10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 10-19 (20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือเรี ยนสาระการเรี ยนรู้
เคมีเพิ่มเติม เล่ม 3-4 สสวท.
2. www.il.mahidol.
ac.th/e-media/
ap-chemistry1
3.www.kmitl.ac.th/~s3010819/
MyFile/.../chem/knowledge_c
he03.pdf
4.www.chemistry.sc.chula.ac.
th/Chem_Tutor/bond.pdf
5.https://www.youtube.com/w
atch?v=G_avhWCzB_w6.www
.pec9.com/pec9v3/player/do
wnload_subject_document/20
9

เกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันหรื ออุตสาหกรรม
2.2.1 ทฤษฎีการชน
14. อธิบายความสัมพันธ์และคํานวณปริ มาตร ความดัน หรื อ
2.2.2 พลังงานก่อกัมมันต์
อุณหภูมิของแก๊ สที่ภาวะต่างๆ ตามกฎของบอยล์ กฎของ
2.2.3 ทฤษฎีสารเชิงซ้ อนที่ถกู กระตุ้น
ชาร์ ล กฎของเกย์-ลูสแซก
2.3 พลังงานกับการดําเนินไปของปฏิกิริยาเคมี
15. คํานวณปริ มาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊ สที่ภาวะ
2.3.1 กลไกของปฏิกิริยา
ต่างๆ ตามกฎรวมแก๊ ส
2.3.2 พลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยา
16. คํานวณปริ มาตร ความดัน หรืออุณหภูมิ จํานวนโมลหรื
2.4 ปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
อมวลของแก๊ ส จากความสัมพันธ์ ตามกฎของอาโวกาโดร และ
2.4.1 ธรรมชาติของสารตังต้
้ น
กฎแก๊ สอุดมคติ
2.4.2 ความเข้ มข้ นของสารต้ งต้ น
17. คํานวณความดันย่อยหรือจํานวนโมลของแก๊ สในแก๊ สผสม
2.4.3 พื ้นที่ผิวของสารตังต้
้ น
2.4.4 ความดันของระบบ
โดยใช้ กฎความดันย่อยของดอลตัน
18. อธิบายการแพร่ของแก๊ สโดยใช้ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ ส
2.4.5 อุณหภูมิของระบบ
คํานวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ ส โดยใช้ กฎการ
2.4.6 ตัวเร่งและตัวหน่วงของปฏิกิริยา
แพร่ผ่านของเกรแฮม
2.5 การอธิบายผลของปั จจัยต่างๆ ต่ออัตราการ
19. สืบค้ นข้ อมูล นําเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ เกิดปฏิกิริยาเคมี
ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฏต่างๆของแก๊ สในการอธิบาย
2.5.1 ผลของธรรมชาติของสารตังต้
้ น
ปรากฏการณ์ หรือแก้ ปัญหาในชีวิตประจําวันและใน
2.5.2 ผลของความเข้ มข้ นของสารตังต้
้ น
2.5.3 ผลของพื ้นที่ผิวของสารตังต้
้ น
อุตสาหกรรม
2.5.4 ผลของความดันของระบบ
2.5.5 ผลของอุณหภูมิของระบบ
2.5.6 ผลของตัวเร่งและตัวหน่วงของปฏิกิริยา
3. แก๊ ส
3.1 สมบัติของแก๊ ส
3.1.1 ความสัมพันธ์ ของปริ มาตร ความดันและ
อุณหภูมิของแก๊ ส กฎของบอยล์ กฎของชาร์ ล กฎรวม
แก๊ ส กฎแก๊ สสมบูรณ์
3.1.2 การแพร่ของแก๊ ส
3.2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับสมบัติของของแข็ง
ของเหลว และแก๊ ส
(ใช้ สอบปลายภาคเรี ยนที่ 1 / 2562)

รหัสวิชา

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ว30242
รายวิชา
ชีววิทยา 2
ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5/2-5
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ สู อน มิสจุฑามาศ ยิ่งประทานพร
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรี ยน (สภาพจริ ง + คุณลักษณะ + SUM) : คะแนนปลายภาคเรี ยน
80
:
20
.

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้/เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

1. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และเปรี ยบเทียบโครงสร้ างที่ทําหน้ าที่
แลกเปลี่ยนแก๊ สของฟองนํ ้า ไฮดรา พลานาเรี ย ไส้ เดือนดิน แมลง ปลา
กบ และนก
2. สังเกต และอธิบายโครงสร้ างของปอดในสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนํ ้านม
3. สืบค้ นข้ อมูล อธิบายโครงสร้ างที่ใช้ ในการแลกเปลี่ยนแก๊ ส และ
กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ สของมนุษย์
4. อธิบายการทํางานของปอด และทดลองวัดปริ มาตรของอากาศใน
การหายใจออกของมนุษย์
5. อธิบาย เปรี ยบเทียบ และสรุ ปขันตอนการหายใจระดั
้
บเซลล์ใน
ภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอ และภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ
6. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และเปรี ยบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบ
เปิ ดและระบบหมุนเลือดแบบปิ ด
7. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนที่ของ
เซลล์เม็ดเลือดในหางปลาและสรุ ปความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของ
หลอดเลือดกับความเร็ วในการไหลของเลือด
8. อธิบายโครงสร้ างและการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดใน
มนุษย์
9. สังเกต และอธิบายโครงสร้ างหัวใจสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนํ ้านม ทิศ
ทางการไหลของเลือดผ่านหัวใจของมนุษย์ และเขียนแผนผังสรุ ปการ
หมุนเวียนเลือดของมนุษย์
10. สืบค้ นข้ อมูล ระบุความแตกต่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ด

Formative 1
1. การรักษาดุลยภาพในร่ างกาย
2. การลําเลียงสาร
3. การสลายสารอาหารระดับเซลล์
สอบกลางภาคเรี ยนที่ 1/2562

1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. การทดลอง
4. การสอนแบบ 5
STEPs
5. การใช้ สื่อการสอน เช่น
PowerPoint, สื่อมัลติมีเดีย

Formative 2
1. การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวติ
2. การเจริ ญเติบโตของสัตว์และ
มนุษย์
สอบปลายภาคเรี ยนที่ 1/2562

วิธีการวัดและประเมินผล
1. แบบฝึ กหัด
2. การทดสอบ
3. แบบสังเกตพฤติกรรม
4. การทําสรุ ปหลังการเรี ยน

หนังสืออ้ างอิง

1. หนังสือเรี ยน/เอกสาร
ประกอบการเรี ยน
1.1หนังสือ Anatomy and
Physiology
1.2หนังสือ Biology, C.
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
Reece, 8th edition,
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรียนรู้
Pearson.
ข้ อที่ 1-19 (50 คะแนน)
1.3หนังสือ Essential
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
biology โดย ดร. ศุภณัฐ
ข้ อที่ 1-9 (20 คะแนน)
ไพโรหกุล
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้
2. ใบความรู้
ข้ อที่ 1-19 (10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 9-19 (20 คะแนน)

เลือดขาว เพลตเลต และพลาสมา
11. อธิบายหมู่เลือดและหลักการให้ และรับเลือดในระบบ ABO และ
ระบบ Rh
12. อธิบาย และสรุ ปเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้ าที่ของระบบ
นํ ้าเหลือง รวมทังโครงสร้
้
างและหน้ าที่ของหลอดนํ ้าเหลือง และต่อม
นํ ้าเหลือง
13. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และเปรี ยบเทียบกลไกการต่อต้ านหรื อ
ทําลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จําเพาะและแบบจําเพาะ
14. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และเปรี ยบเทียบการสร้ างภูมิค้ ุมกันก่อเอง
และภูมิค้ มุ กันรับมา
15. สืบค้ นข้ อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบ
ภูมิค้ มุ กันที่ทําให้ เกิดเอดส์ ภูมิแพ้ การสร้ างภูมิต้านทานต่อเนื ้อเยื่อ
ตนเอง
16. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
และการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศในสัตว์
17. สืบค้ นข้ อมูล อธิบายโครงสร้ างและหน้ าที่ของอวัยวะในระบบ
สืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
18. อธิบายกระบวนการสร้ างสเปิ ร์ม กระบวนการสร้ างเซลล์ไข่ และ
การปฏิสนธิในมนุษย์
19. อธิบายการเจริ ญเติบโตระยะเอ็มบริ โอและระยะหลังเอ็มบริ โอของ
กบ ไก่ และมนุษย์

รหัสวิชา

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ว30252
รายวิชา
ชีววิทยาขันสู
้ ง2
ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5/1
ครู ผ้ สู อน มิสจุฑามาศ ยิ่งประทานพร
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรี ยน (สภาพจริ ง + คุณลักษณะ + SUM) : คะแนนปลายภาคเรี ยน
80
ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้/เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

1. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และเปรี ยบเทียบโครงสร้ างที่ทําหน้ าที่
แลกเปลี่ยนแก๊ สของฟองนํ ้า ไฮดรา พลานาเรี ย ไส้ เดือนดิน แมลง ปลา
กบ และนก
2. สังเกต และอธิบายโครงสร้ างของปอดในสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนํ ้านม
3. สืบค้ นข้ อมูล อธิบายโครงสร้ างที่ใช้ ในการแลกเปลี่ยนแก๊ ส และ
กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ สของมนุษย์
4. อธิบายการทํางานของปอด และทดลองวัดปริ มาตรของอากาศใน
การหายใจออกของมนุษย์
5. อธิบาย เปรี ยบเทียบ และสรุ ปขันตอนการหายใจระดั
้
บเซลล์ใน
ภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอ และภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ
6. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และเปรี ยบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบ
เปิ ดและระบบหมุนเลือดแบบปิ ด
7. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนที่ของ
เซลล์เม็ดเลือดในหางปลาและสรุ ปความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของ
หลอดเลือดกับความเร็ วในการไหลของเลือด
8. อธิบายโครงสร้ างและการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดใน
มนุษย์
9. สังเกต และอธิบายโครงสร้ างหัวใจสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนํ ้านม ทิศ
ทางการไหลของเลือดผ่านหัวใจของมนุษย์ และเขียนแผนผังสรุ ปการ
หมุนเวียนเลือดของมนุษย์
10. สืบค้ นข้ อมูล ระบุความแตกต่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ด

Formative 1
4. การรักษาดุลยภาพในร่ างกาย
5. การลําเลียงสาร
6. การสลายสารอาหารระดับเซลล์
สอบกลางภาคเรี ยนที่ 1/2562

6. การบรรยาย
7. การอภิปราย
8. การทดลอง
9. การสอนแบบ 5
STEPs
10. การใช้ สื่อการสอน เช่น
PowerPoint, สื่อมัลติมีเดีย

Formative 2
3. การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวติ
4. การเจริ ญเติบโตของสัตว์และ
มนุษย์
สอบปลายภาคเรี ยนที่ 1/2562

ภาคเรี ยนที่ 1
:

20

ปี การศึกษา 2562
.

วิธีการวัดและประเมินผล
5. แบบฝึ กหัด
6. การทดสอบ
7. แบบสังเกตพฤติกรรม
8. การทําสรุ ปหลังการเรี ยน

หนังสืออ้ างอิง

20.หนังสือเรี ยน/เอกสาร
ประกอบการเรี ยน
a. หนังสือ Anatomy and
Physiology
b. หนังสือ Biology, C.
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
Reece, 8th edition,
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรียนรู้
Pearson.
ข้ อที่ 1-19 (50 คะแนน)
c. หนังสือ Essential
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
biology โดย ดร. ศุภณัฐ
ข้ อที่ 1-9 (20 คะแนน)
ไพโรหกุล
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้
21.ใบความรู้
ข้ อที่ 1-19 (10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 9-19 (20 คะแนน)

เลือดขาว เพลตเลต และพลาสมา
11. อธิบายหมู่เลือดและหลักการให้ และรับเลือดในระบบ ABO และ
ระบบ Rh
12. อธิบาย และสรุ ปเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้ าที่ของระบบ
นํ ้าเหลือง รวมทังโครงสร้
้
างและหน้ าที่ของหลอดนํ ้าเหลือง และต่อม
นํ ้าเหลือง
13. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และเปรี ยบเทียบกลไกการต่อต้ านหรื อ
ทําลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จําเพาะและแบบจําเพาะ
14. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และเปรี ยบเทียบการสร้ างภูมิค้ มุ กันก่อเอง
และภูมิค้ มุ กันรับมา
15. สืบค้ นข้ อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบ
ภูมิค้ มุ กันที่ทําให้ เกิดเอดส์ ภูมิแพ้ การสร้ างภูมิต้านทานต่อเนื ้อเยื่อ
ตนเอง
16. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
และการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศในสัตว์
17. สืบค้ นข้ อมูล อธิบายโครงสร้ างและหน้ าที่ของอวัยวะในระบบ
สืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
18. อธิบายกระบวนการสร้ างสเปิ ร์ม กระบวนการสร้ างเซลล์ไข่ และ
การปฏิสนธิในมนุษย์
19. อธิบายการเจริ ญเติบโตระยะเอ็มบริ โอและระยะหลังเอ็มบริ โอของ
กบ ไก่ และมนุษย์

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30270 รายวิชา การออกแบบโฆษณา 1
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน อักษรสวรรค์ โหมดเทศ, มิสเสาวภา กลิ่นสูงเนิน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้/เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

1. อธิบายความหมายและประเภทของงานโฆษณาได้
2. เขียนขันตอนกระบวนการของงานโฆษณาได้
้
3. ออกแบบและจัดวางเลย์เอาท์ของงานโฆษณาได้
4. สามารถนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในงานโฆษณา
ได้
5. สร้ างงานโฆษณาโดยนําผ่านทางคอมพิวเตอร์ อย่าง
สร้ างสรรค์
6. มีจริ ยธรรมในการใช้ คอมพิวเตอร์ สร้ างสรรค์งานอย่างมี
จิตสํานึกและความรับผิดชอบ

หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 1
1.รู้ จกั กับงานโฆษณา
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 2
2.หลักการโฆษณา (Principle of
Advertising)
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 3
3.การใช้ งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใน
การสร้ างงานโฆษณา
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 4
4.การสร้ างสรรค์งานโฆษณา

- แบบบรรยายผ่าน PowerPoint
- แบบการใช้ คําถาม
- แบบการอภิปรายกลุ่ม
- แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็ นกลุ่ม
และกระบวนการกลุ่ม
- แบบระดมสมอง
- แบบเน้ นกระบวนการ (ฝึ กปฏิบตั )ิ
- แบบบูรณาการเนื ้อหาวิชา

วิธีวัดและประเมิน/เกณฑ์ การตัดสิน
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ตอบคําถาม 1) ชุดคําถาม
2) แบบทดสอบ 2) แบบทดสอบวัดความรู้
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การปฏิบตั งิ าน 1) แบบประเมินผลงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
สังเกตและติดตาม
เครื่องมือวัด แบบประเมินพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่
1-4 (40 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อ
ที่ 5 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะ (20 คะแนน)
มีวินยั
ใฝ่ เรี ยนรู้
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
มุ่งมัน่ ในการทํางาน

5
5
5
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อ
ที่ 6 (20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/website
ที่ศึกษาเพิ่มเติม
Class Room In A Book
Adobe Premier
สํานักพิมพ์ Futrue View
ตัดต่อภาพยนตร์ อย่างมื
อาชีพ
PremierePro2&After
Effect ฉบับสมบูรณ์
www.successmedia.com
หนังสือคูม่ ือการถ่ายภาพ
http://hardcoregraphic.c
om
สื่อสารมวลชนเพื่อการ
โฆษณา
ISBN:974-593-547-6
หลักการโฆษณา
ISBN:974-91206-6-3

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30271 รายวิชา การออกแบบโฆษณา 2 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน อักษรสวรรค์ โหมดเทศ, มิสศิริพร อ่ อนกลํ่า
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ผลการเรียนรู้
1. ศึกษาหลักการและวิธีการสร้ างสรรค์งาน
โฆษณา
2. เข้ าใจกระบวนการและกลยุทธ์ในการสร้ างสรรค์
งานโฆษณาสําหรับสื่อต่างๆ
3. กําหนดแนวความคิดหลักในงานโฆษณา
4. ออกแบบงานภาพยนต์โฆษณาด้ วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
5. สร้ างภาพยนต์โฆษณาให้ สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ ลักษณะของสินค้ า และกลุ่มเป้าหมาย
6. มีจริ ยธรรมในการใช้ คอมพิวเตอร์ สร้ างสรรค์งาน
อย่างมีจิตสํานึก และความรับผิดชอบ

สาระการเรียนรู้/เนือ้ หาสาระ
หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 1
หลักการสร้ างงานโฆษณา
หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 2
เทคนิคการเล่าเรื่ องในหนังโฆษณา
หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 3
การสร้ างภาพยนต์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 4
การพัฒนาสื่อโฆษณา

วิธีการสอน

วิธีวัดและประเมิน/เกณฑ์ การตัดสิน

- แบบบรรยาย
- แบบการใช้ คําถาม
- แบบการอภิปรายกลุ่ม
- แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็ น
กลุ่ม และ กระบวนการกลุ่ม
- แบบระดมสมองและจัดกรอบ
ผังมโนทัศน์ Mind Mapping
- แบบเน้ นกระบวนการ
(ฝึ กปฏิบตั )ิ
- แบบบูรณาการเนื ้อหาวิชา
- แบบโครงงาน

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ตอบคําถาม
1) ชุดคําถาม
2) แบบทดสอบ
2) แบบทดสอบวัดความรู้
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การปฏิบตั งิ าน
1) แบบประเมินชิ ้นงาน
2) การทํางานเป็ นกลุ่ม 2) แบบสังเกตการทํางาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
สังเกตและติดตาม
เครื่องมือวัด แบบประเมินพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 1-3 (40
คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 4 (20
คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะ
มีวินยั
ใฝ่ เรี ยนรู้
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
มุง่ มัน่ ในการทํางาน

5
5
5
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 5-6
(20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/website ที่
ศึกษาเพิ่มเติม
Class Room In A Book
Adobe After Effects
สํานักพิมพ์ Future View
ISBN:974-94626-0-2
After Effects Basic
สํานักพิมพ์ Digital
www.lovedigiart.com
ISBN:978-9749749-22-7
After Effects Video
Techniques
สํานักพิมพ์ ซิมพลิฟาย
ตัดต่ อภาพยนตร์ อย่ างมื
อาชีพ PremierePro2&After
Effect ฉบับสมบูรณ์
www.successmedia.com

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30275 รายวิชา สื่อประสมสร้ างสรรค์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 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. สามารถอธิบายความหมายของ องค์ประกอบ และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับสื่อประสมได้
2. สามารถสร้ างภาพและนําภาพนิ่งมาประยุกต์ใช้ ในงาน
สื่อประสมได้
3. สามารถสร้ างภาพเคลื่อนไหวและนําภาพเคลื่อนไหวมา
ประยุกต์ใช้ ในงานสื่อประสมได้
4. สามารถบันทึก ตัดต่อ เสียงและนําเสียงมาประยุกต์ใช้
ในงานสื่อประสมได้
5. สามารถประยุกต์ใช้ โปรแกรมในการสร้ างโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ได้

สาระ/เนือ้ หา
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 1
ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับสื่อประสม
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 2
โปรแกรมสื่อประสม
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 3
มัลติมีเดีย
หน่ วยการเรียนรู้ท่ ี 4
โครงงานสื่อประสม

วิธีการสอน
- การบรรยาย
- การสาธิต
- การใช้ คําถาม
- การสืบสอบ
- การอภิปรายกลุ่ม
- โครงงาน

วิธีวัดและประเมิน/เกณฑ์ การตัดสิน

แหล่ งการเรียนรู้

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ตรวจแบบฝึ กหัด 1) แบบฝึ กหัด
2) แบบทดสอบ 2) แบบทดสอบวัดความรู้
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การปฏิบตั งิ าน 1) แบบประเมินผลงาน
2) โครงงาน
2) แบบประเมินโครงงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
สังเกตและติดตาม
เครื่องมือวัด แบบประเมินพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 1-6
(40 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 1-3
(20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะ: มีวนิ ยั , ใฝ่ เรี ยนรู้ ,มุ่งมัน่ ในการ
ทํางาน (20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 4-6
(20 คะแนน)

• http://www.indesignthai.

com
• http://infographic.in.th/
• http://accom.assumption
.ac.th/ackm(intranet)
• ใบความรู้ วชิ าสื่อประสม
สร้ างสรรค์
25

25

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30276 (ม.5)/ง30210 (ม.6) รายวิชา คอมพิวเตอร์ บูรณาการ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 และ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครูผ้ ูสอน มิสจิรัฐติ กิจสมุทร์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน 80 : 20
สาระการเรียนรู้/
หนังสืออ้ างอิง/
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ และสามารถนําเสนอโครงงานได้
2. สามารถพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ได้
3. สามารถสร้ างผลงานจากคอมพิวเตอร์ ได้ อย่าง
สร้ างสรรค์

1. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์
1.1 ความหมาย คุณค่าและประเภทของ
การทําโครงงาน
2. การดําเนินการทําโครงงาน
คอมพิวเตอร์
2.1 การจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร์
2.2 การนําเสนอโครงงาน

1. การบรรยาย
2. อธิบาย
3. อภิปราย
4. กรณีตวั อย่าง
5. การแก้ ปัญหา
6. ฝึ กปฏิบตั ิ

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) อธิบาย/ใบงาน 1) ถาม -ตอบ
2) แบบทดสอบ 2) แบบทดสอบวัดความรู้
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การปฏิบตั งิ าน 1) แบบประเมินชิ ้นงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ การสังเกตพฤตกรรม
เครื่องมือวัด แบบประเมินพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่ างเรียน (40 คะแนน)
- เก็บคะแนนจากใบงาน 10 คะแนน
- เก็บคะแนนจากชิ ้นงาน 30 คะแนน
- ประเมินผลกลางภาคเรียน
- แบบทดสอบ (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะ (20 คะแนน)
ใฝ่ เรี ยนรู้
10 คะแนน
มุ่งมัน่ ในการทํางาน 10 คะแนน
- ประเมินผลปลายภาคเรียน
- โครงงาน (20 คะแนน)

- หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารชันมั
้ ธยมศึกษาปี
ที่ 4-6 ทุกสํานักพิมพ์
- เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยน
การสอน เรื่ องโครงงาน
คอมพิวเตอร์

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ส30103 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมพืน้ ฐาน 3
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครูผ้ ูสอน ม.พชร ภูมปิ ระเทศ, มิสเนติมา กมลเลิศ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน ( สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum ) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด
ส.1.1 ม. 4-6/3 วิเคราะห์พทุ ธประวัติด้านการ
บริหาร การธํารงรักษาศาสนา หรื อวิเคราะห์
ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กําหนด
ส.1.1 ม. 4-6/8 วิเคราะห์การฝึ กฝนและ
พัฒนาตนเอง การพึง่ ตนเอง การมุง่ อิสรภาพใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตน
นับถือ
ส.1.1 ม.4-6/9 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาเป็ น
ศาสตร์ แห่งการศึกษา ซึง่ เน้ นความสัมพันธ์ ของ
เหตุปัจจัยกับวิธีแก้ ปัญหาหรื อแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ส. 1.1 ม. 4-6/10 วิเคราะห์พทุ ธศาสนาในการ
ฝึ กตนไม่ให้ ประมาท มุง่ ประโยชน์และสันติภาพ
บุคคล สังคม และ โลกหรื อแนวคิดของศาสนา
ที่ตนนับถือ
ส. 1.1 ม. 4-6/16 เชื่อมัน่ ต่อผลการทําความดี
ความชัว่ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้อง
เผชิญและตัดสินใจเลือกดําเนินการหรื อปฏิบตั ิ
ตนได้ อย่างมีเหตุผล ถูกต้ องตามหลักธรรม
จริยธรรม และกําหนดเป้าหมาย บทบาทการ
ดําเนินชีวิตเพื่อการอยูร่ ่วมกันอย่างสันติสขุ และ
อยูร่ ่วมเป็ นชาติอย่างสมานฉันท์

สาระการเรียนรู้/ เนือ้ หาสาระ
- ประวัติพระศาสดา การสอน การเผยแผ่พระศาสนา
- ประชาธิปไตยในพระศาสนา
- การฝึ กฝนตนเองและการมุง่ อิสรภาพ
- หลักการและแนวคิดทางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
- หลักธรรมฝึ กฝนตนเองเพื่อสันติภาพ
- กรรม กฏแห่งกรรมและวิบากกรรม

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/ สื่อออนไลน์
ที่ศึกษาเพิ่มเติม

1. กระบวนการสืบค้ น
2. กระบวนการคิด
วิเคราะห์
3. กระบวนการคิด
เปรี ยบเทียบ เชื่อมโยง
และแก้ ปัญหา
4. กระบวนการปฏิบตั ิ
5. กระบวนการ
อภิปรายกลุม่ ย่อย
6. การพัฒนาความรู้
7. กระบวนการเรี ยนรู้
อย่างภูมิศาสตร์ (Geo
- Literacy)
8. กระบวนการเรี ยนรู้
แบบกลุม่

ด้ านความรู้
1.วิธีการ : ทดสอบ เครื่ องมือวัด : แบบทดสอบ
2.วิธีการ : ผลงาน เครื่ องมือวัด : แบบประเมิน
3.วิธีการ : ใบงาน เครื่ องมือวัด : แบบประเมิน
ด้ านทักษะ
1.วิธีการ : ปฏิบตั ิ เครื่ องมือวัด : แบบสังเกต
พฤติกรรม
2.วิธีการ : การคิดวิเคราะห์ เครื่องมือวัด : แบบ
ประเมิน
3. วิธีการ : แบบฝึ กหัด เครื่ องมือวัด : แบบ
ประเมิน
ด้ านคุณลักษณะ
1.วิธีการ : การสังเกต เครื่ องมือวัด : แบบสังเกต
พฤติกรรมและแบบประเมิน
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 5-12
(40 คะแนน)
- ประเมินผลภาคฤดูร้อนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ ส.1.1 ม.
4-6/3, 8 -10,16 (20 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ ส
5.1 ม.4-6/1-ส 5.1 ม.4-6/2 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 5-12 (10
คะแนน)

1. หนังสือภูมิศาสตร์ โอลิมปิ ก
โครงการ สอวน.
2. หนังสือพระพุทธศาสนาระดับชัน้
มัธยมปลาย
3. หนังสือ Introduction
Geography
4. หนังสือภูมิศาสตร์ กายภาพแนว
บูรณาการ
5. หนังสือภูมิศาสตร์ มนุษย์ในโลก
สมัยใหม่
6. หนังสือธรณีวิทยาเบื ้องต้ น
7.
https://www.bangkokpost.com
8. https://www.youtube.com
9. https://www.kahoot.it
10. https://www.nasa.gov/
11. หนังสือหลักสูตรแกนกลาง
สํานักงานการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
กระทรวงศึกษา
12. Netflix
13. Application
14. ฯลฯ

ส. 5.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของพื ้นที่ในประเทศไทยและภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก ซึง่ ได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยทาง
ภูมิศาสตร์
ส. 5.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพ
ซึง่ ทําให้ เกิดปั ญหาหรือภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
ในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ส. 5.1 ม.4-6/3 ใช้ แผนที่และเครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์ ในการค้ นหา วิเคราะห์ และสรุป
ข้ อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และนํา
ภูมิสารสนเทศมาใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
ส. 5.2 ม.4-6/1 วิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ ระหว่าง
สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์
ในการสร้ างสรรค์วิถีการดําเนินชีวิตของท้ องถิ่น
ทั ้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก
และเห็นความสําคัญของสิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่อ
การดํารงชีวิตของมนุษย์
ส. 5.2 ม.4-6/2 วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ
และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมของ
ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ส. 5.2 ม.4-6/3 ระบุมาตรการป้องกันและแก้ ไข
ปั ญหา กฎหมายและนโยบายด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม บทบาท
ขององค์การที่เกี่ยวข้ อง และการประสานความ
ร่วมมือทั ้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ส. 5.2 ม.4-6/4 วิเคราะห์แนวทางและมีสว่ น
ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

1. การศึกษาภูมิศาสตร์ กายภาพ
1.1 บทนํา
1.2 โลก ดาวเคราะห์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
1.3 ธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศภาค และชีวภาค
1.4 บรรพชีวิน
2. ภูมิลกั ษณ์และการแปรภูมิสณ
ั ฐาน
2.1 วัฏจักรหินและแร่
2.2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของแผ่นเปลือกโลก
2.2 ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากตัวการของภูมิภาคต่างๆ
2.3 ภูมิลกั ษณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงแผ่นเปลือกโลก
2.4 ภูมิศาสตร์ ประเทศไทย
2.5 บรรยากาศภาคเบื ้องต้ น
3. ภัยธรรมชาติเบื ้องต้ น
3.1 ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
3.2 การประเมินภัยธรรมชาติและการประเมินความเสี่ยงจาก
ภัยธรรมชาติ
3.3 แนวทางการรับมือและป้องกันภัยธรรมชาติใน
ชีวิตประจําวัน
4. หลักการและการประยุกต์ใช้
แผนที่และเครื่ องมือทางภูมศิ าสตร์ เบื ้องต้ น
4.1 หลักการของแผนที่และเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
4.2 การประยุกต์ใช้ แผนที่และเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
4.3 การประยุกต์ใช้ ระบบภูมิสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
4.4 เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในยุคอนาคต
5. ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างมนุษย์กบั พื ้นที่
5.1 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อม (ปฏิสมั พันธ์ เชิงพื ้นที่)
5.2 ภูมิศาสตร์ ชายขอบ และภูมิศาสตร์ เมือง
5.3 กิจกรรมของมนุษย์บนพื ้นที่
5.4 ภูมิศาสตร์ การเมือง

- ประเมินผล STEM (10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ ส
5.1 ม.4-6/3,ส 5.2 ม.4-6/1-ส 5.2 ม.4-6/4 (20
คะแนน)

5.5 ภูมิศาสตร์ วฒ
ั นธรรม
5.6 ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ
5.7 ภูมิศาสตร์ เกษตร
6. การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรของโลกและของประเทศไทย
6.1 ทรัพยากรธรรมชาติเบื ้องต้ น
6.2 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร
6.3 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
6.4 มาตรการป้องกันและแก้ ไขด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม
6.5 ความร่วมมือและการจัดการด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม
6.6 ภูมิศาสตร์ การพัฒนา
6.7 ภูมิศาสตร์ ประชากร
7. แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
7.1 ความหมายของความยัง่ ยืนทางด้ านสิ่งแวดล้ อม
7.2 การเข้ าร่วมการจัดการสิ่งแวดล้ อมในชีวิตประจําวัน
7.3 การประยุกต์ใช้ เทคนิคและวิธีการทางภูมิศาสตร์ ในการ
จัดการสิ่งแวดล้ อม
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โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ส30109 รายวิชา ประวิตศิ าสตร์ 3
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสสุกัญญา พุกกะเวส
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
15

คาบ
ชม.

ตัวชีว้ ัด

สาระการเรียนรู้ / เนือ้ หาสาระ

สาระที่ 4 ประวัตศิ าสตร์
ตัวชีว้ ัด
1. ส 4.2 ม.4 -6/1 วิเคราะห์อิทธิพล
ของอารยธรรมโบราณ และการติดต่อ
ระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มี
ผลต่อพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของ
โลก
2. ส 4.2 ม.4-6/2 วิเคราะห์เหตุการณ์
สําคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเข้ าสู่โลก
สมัยปั จจุบนั
3. ส 4.2 ม.4-6/3 วิเคราะห์ผลกระทบ
ของการขยายอิทธิพลของประเทศใน
ยุโรปไปยังทวีปอเมริ กา แอฟริ กาและเอเชีย
4. ส 4.2 ม.4-6/4 วิเคราะห์สถานการณ์ของ
โลกในคริ สต์ศตวรรษที่ 21

หน่ วยการเรียนรู้
เรื่องเหตุการณ์สําคัญโลกตะวันตก
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
1. การฟื น้ ฟูศลิ ปะวิทยาการ

20

2. การสํารวจทางทะเล
3. การปฏิรูปศาสนา
4. การปฏิวตั ทิ างวิทยาศาสตร์ /การ
ปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม

2
2
2

สอบระหว่ างภาค

3

1

5. แนวคิดเสรี นิยม – แนวคิด
จักรวรรดินิยม/รัฐชาติ
6. สงครามโลก 1-2

2

7. สงครามเย็น /โลกาภิวตั น์

4

สอบปลายภาค

3

1

กระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กระบวนการ
กระบวนการคิด
กระบวนการสืบค้ นข้ อมูล
กระบวนการปฏิบตั ิ
กระบวนการทางสังคม
กระบวนการเผชิญสถานการณ์
กระบวนการแก้ ปัญหา
กระบวนการกลุ่ม

...........................

วิธีการทางประวัตศิ าสตร์

วิธีการวัดประเมินผล
วิธีวัด
จากการสังเกตพฤติกรรม
1. การร่ วมกิจกรรมในชัน้
เรี ยน
2. การตอบคําถาม
จากการตรวจผลงาน
1. ใบงาน
2. ชิ ้นงาน
จาการทดสอบ
เครื่ องมือวัด
1.แบบสังเกตพฤติกรรม
2. ใบงาน
3. แบบทดสอบ

สื่อ / แหล่ งเรียนรู้
สื่อ
หนังสือ / ตําราเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ สากล
บทความทางวิชาการ
เอกสารประกอบการเรี ยน ใบความรู้ /ใบงาน
ภาพข่าวสาร / เหตุการณ์สําคัญทางประวัตศิ าสตร์
สารคดี / เหตุการณ์สําคัญทางประวัตศิ าสตร์
PowerPoint ประกอบการบรรยายเนื ้อหาสาระ
แหล่ งเรียนรู้
ห้ องสมุด
http //www.google.com/search
http://universalhistoryandthai.blogspot.com/
sac.or.th/databases/archaeology/article
ttps://www.tcithaijo.org/index.php/thammasat
_history/index
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โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ส30211 รายวิชา หน้ าที่พลเมือง 3
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มีสเนติมา กมลเลิศ : ม.พชร ภูมิประเทศ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ผลการเรี ยนรู้
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. แสดงออกและแนะนําผู้อ่นื ให้ มีความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่
และเสียสละต่อสังคม
2. เป็ นแบบอย่างและแนะนําผู้อื่นให้ มีความรักชาติ ยึด
มัน่ ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
3. มีสว่ นร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตรวจสอบ
ข้ อมูลเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ และ
รู้ทนั ข่าวสาร
4. เห็นคุณค่าของการอยูร่ ่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่าง
สันติ และพึง่ พาซึง่ กันและกัน
5. มีสว่ นร่วมและเสนอแนวทางการแก้ ปัญหาความ
ขัดแย้ งโดยสันติวิธี
6. ปฏิบตั ิตนเป็ นผู้มีวินยั ในตนเอง

สอบประมวลความรู้ระหว่ างภาค
1. แสดงออกและแนะนําผู้อื่นให้ มีความ
เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม
2. เป็ นแบบอย่างและแนะนําผู้อื่นให้ มี
ความรักชาติ ยึดมัน่ ในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริ ย์
3. มีสว่ นร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ตรวจสอบข้ อมูลเพื่อใช้ ประกอบการ
ตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ และ รู้ทนั ข่าวสาร
สอบประมวลความรู้ปลายภาค
4. เห็นคุณค่าของการอยูร่ ่วมกันในภูมิภาค
เอเชียอย่างสันติ และพึง่ พาซึง่ กันและกัน
5. มีสว่ นร่วมและเสนอแนวทางการ
แก้ ปัญหาความขัดแย้ งโดยสันติวิธี
6. ปฏิบตั ิตนเป็ นผู้มีวินยั ในตนเอง

1. แบบบรรยาย
2. แบบถามตอบ
3. แบบกระบวนการกลุม่
4. แบบกรณีตวั อย่าง

ด้ านความรู้
วิธีการ
1. ทดสอบ
2 .ผลงาน
ด้ านทักษะ
วิธีการ
1. การทําใบงาน
2.ผลงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
1.การสังเกต
2.การสอบถาม

เครื่ องมือวัด
1. แบบทดสอบ

เครื่ องมือวัด
1. แบบประเมินใบงาน

เครื่ องมือวัด
1.แบบประเมินการสังเกต
2.แบบประเมินการสอบถาม

อัตราส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียน
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 1-3 (50 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะ
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 1-6 (10 คะแนน)
- ประเมินผลความรู้ระหว่างภาค
ผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 1-3 (20 คะแนน)
- ประเมินผลความรู้ปลายภาค
ผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 5-6 (20 คะแนน)

1. เอกสารประกอบการเรี ยน
2. หนังสือหน้ าที่พลเมือง4-6
3. หนังสือภูมิปัญญาไทย 4 ภาค ดร.
เอกวิทย์ ณ ถลาง
4. www.treade.com
5. www. history.startth.com
6. th.wikipedia.org/wiki/
7. www.thaiwisdom.com
ฯลฯ

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา พ30103
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษาพืน้ ฐาน 3
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน ม.ภุริพันธ์ โชติหริ ั ญธนนนท์ , ม.นันทวัจน์ สุวรรณาพิสิทธิ์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด
1. อธิบายกระบวนการสร้ างเสริมและดารงประสิทธิภาพการ
ทางานของระบบอวัยวะต่างๆ
2. วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของตนเองและบุคคลในครอบครัว
3. เลือกใช้ ทกั ษะที่เหมาะสมในการป้องกันลดความขัดแย้ งและ
การแก้ ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว
4. ปฏิบตั ิตนตามสิทธิของผู้บริโภค
5. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ
ในการเล่นกีฬา
6. ใช้ ความสามารถของตน เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คานึงถึงผล
ที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
สอบระหว่ างภาคเรียน
- การทางานของระบบต่างๆในร่างกาย
- การสร้ างเสริมสุขภาพของบุคคลใน
ครอบครัว
- พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นที่เหมาะสมกับ
สังคมและวัฒนธรรม
- การออกกาลังกายและทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย
- ทักษะการเล่นวอลเลย์บอล
- การเล่นวอลเลย์บอลเป็ นทีม

สอบปลายภาคเรียน
- การทางานของระบบต่างๆ ในร่างกาย
ชนิด
- การสร้ างเสริมสุขภาพของบุคคลใน
8. แสดงการเคลื่อนไหวได้ อย่างสร้ างสรรค์
ครอบครัว
9. เข้ าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนาหลักการ
- พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นที่เหมาะสมกับ
สังคมและวัฒนธรรม
แนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม
- การดูแลตนเองและการสร้ างเสริมสุขภาพ
10. ออกกาลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่าง
เพื่อป้องกันโรค
สม่าเสมอ และใช้ ความสามารถของตนเอง เพิ่มศักยภาพของทีม
- การบริโภคผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ลดความเป็ นตัวตน คานึงผลที่เกิดต่อสังคม
-ทักษะการเล่นและการแข่งขันกีฬา
11. อธิบายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีในระหว่างการ
วอลเลย์บอล
เล่น การแข่งขันกีฬากับผู้อื่น และนาไปสรุปเป็ นแนวปฏิบตั ิ และใช้
- สิทธิ กฎ กติกา และการแข่งขันกีฬา
ในชีวิตประจาวันอย่างต่อเนื่อง
วอลเลย์บอล
12. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขัน
- มารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขัน
7. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคลหรือทีมอย่างน้ อย 1

วิธีการสอน
1. กระบวนการสร้ าง
ความรู้ความเข้ าใจ
2. กระบวนการสร้ าง
ทักษะการปฏิบตั ิ
3. กระบวนการสร้ าง
ค่านิยม

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1)การทดสอบ 1) แบบประเมินการทดสอบ
2)การสังเกต
2) แบบประเมินการสังเกต
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1ผลงาน
1) แบบประเมินผลงาน
2) ทดสอบทักษะ 2) แบบประเมินทดสอบ
ทักษะ
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การสังเกต 1) แบบประเมินการสังเกต
2) การสอบถาม 2) แบบประเมินการสอบถาม

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

1. หนังสือเรียนสุขศึกษา สาระการ
เรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
2. หนังสือแบบฝึ กชุดปฏิบตั ิจริง
สุขศึกษา ม.5 กลุม่ สาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษาพรสุข หุน่ นิ
รันดร์ ประภาเพ็ญ สุวรรณ สุรีย์
พันธ์ วงพงศธร อนันต์ มาลารัตน์
3. www.google.co.th เรื่อง
เกี่ยวกับสุขศึกษา
4. หนังสือเรียนพลานามัย วิชา
วอลเลย์บอล ของรองศาสตราจารย์
ชัชชัย โกมารทัต รองศาสตราจารย์
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชีวดั ข้ อที่ 1-4 ดร.ประพัฒน์ ลักษณพิสทุ ธิ์
5. www.google.co.th เรื่อง
(40 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยชี ้วัดข้ อที่ 5-7 เกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล
(20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 8 -13
(20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนตัวชี ้วัดข้ อที่ 5-13
(20 คะแนน)

กีฬาด้ วยความมีน ้าใจนักกีฬา และนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันอย่าง
ต่อเนื่อง

กีฬาด้ วยความมีน ้าใจนักกีฬา
- เล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่า

13. ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมใน

และความงามของการกีฬา

คุณค่าและความงามของการกีฬา

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ศ30103 รายวิชา ศิลปะพืน้ ฐาน 2 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5/1-10 และ EP-M.5/1-3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน ม.ประดิษฐ์ ใจกันธิยะ / ม.วิริยะ เกตุแก้ ว / มิสศศิธร นวลจันทร์ / ม.ณัฐกานต์ สุดเสนาะ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
ตัวชีว้ ัด
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. สร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้ วยเทคโนโลยีตา่ ง ๆ
โดยเน้ นหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์
2. ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้ เหมาะกับโอกาสและ
สถานที่
3. วาดภาพระบายสีเป็ นภาพล้ อเลียน หรื อภาพ
การ์ ตนู เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคม
ในปั จจุบนั
4. มีทกั ษะในการแสดงหลากหลายรู ปแบบ
5. สร้ างสรรค์ละครสันในรู
้ ปแบบที่ชื่นชอบ
6. ใช้ ความคิดริ เริ่ มในการแสดงนาฏศิลป์เป็ นคู่
และหมู่
7. บรรยายและวิเคราะห์ อิทธิพลของเครื่ องแต่ง
กาย แสง สี เสียง ฉากอุปกรณ์และสถานที่ ที่มีผล
ต่อการแสดง

- สุนทรี ยภาพและการวิจารณ์
งานทัศนศิลป์
- นาฏลีลา

กระบวนการสืบสอบ
กระบวนการสร้ างค่านิยม
กระบวนการสร้ างเจตคติ
กระบวนการสร้ างความตระหนัก
กระบวนการกลุ่ม

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
1-7 (40 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
1-7 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
1-7 (20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
1-7 (20 คะแนน)

รหัสวิชา ศ30202

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รายวิชา ศิลปะและการออกแบบเพื่อการแก้ ปัญหา ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 และ EP5 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
1. มีทกั ษะการออกแบบ 3 มิติ
2. มีทกั ษะเขียนการนําเสนอการออกแบบ
3. มีทกั ษะการผลิตงานต้ นแบบจากผลงาน
ออกแบบของตนเอง
4. วิเคราะห์ปัญหาและความต้ องการ เพื่อ
ออกแบบแก้ ปัญหาและตอบสนองความต้ องการ

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
1. การออกแบบ 3 มิติ และการเขียน
นําเสนอการออกแบบ
2. ปั ญหาและความต้ องการเพื่อการ
ออกแบบ
- งานออกแบบเพื่อแก้ ปัญหาใน
ชีวติ ประจําวัน
- วิเคราะห์ปัญหาและความต้ องการเพื่อ
การออกแบบ
- นําเสนอการแก้ ปัญหาจากการ
ออกแบบ
3. โครงการออกแบบเพื่อการผลิต
- การคัดเลือกเป้าหมายการผลิต
- การศึกษาและวิเคราะห์ตลาด
- การระบุตลาดและแนวทางการ
ออกแบบ
- โครงร่ างการออกแบบ
- การนําเสนอแบบและแนวทางการผลิต
- การผลิตงานต้ นแบบ
- การนําเสนอโครงการออกแบบ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

กระบวนการสร้ างความรู้ ความ
เข้ าใจ
กระบวนการสร้ างทักษะการ
ปฏิบตั ิ

ด้ านความรู้
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
1-4 (40 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
1-4 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้ อที่ 14 (20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-4 (20 คะแนน)

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

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ง30105
รายวิชา การงานอาชีพพืน้ ฐาน 2
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน ม.พชร จันทร์ ศิริ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด
สอบประมวลความรู้ ระหว่ างภาคและปลาย
ภาค
1. อธิบายการทางานเพื่อการดารงชีวิต
2. สร้ างผลงานอย่างมีความคิดสร้ างสรรค์และมี
ทักษะการทางานร่วมกัน
3. มีทกั ษะการจัดการในการทางาน
4. มีทกั ษะกระบวนการแก้ ปัญหาในการทางาน
5. มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการ
ดารงชีวิต
6. มีคณ
ุ ธรรมลักษณะนิสยั ในการทางาน
7. ใช้ พลังงานทรัพยากรในการทางานอย่าง
คุ้มค่าและยัง่ ยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
8. อธิบายแนวทางสูอ่ าชีพที่สนใจ
9. เลือกและใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับ
อาชีพ
10. มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ
11. มีคณ
ุ ลักษณะที่ดีตอ่ อาชีพ

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
สอบประมวลความรู้ระหว่ างภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดาเนินการทางธุรกิจ
Business Management Program 1
1.1 ทักษะการดาเนินธุรกิจ
1.2 บทบาทความเป็ นผู้นาและวิสยั ทัศน์และพันธกิจ
1.3 การระดมหุ้นและการตังชื
้ ่อบริ ษัทการเลือกเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
1.4 การเขียนแผนระดมทุนเพื่อจัดตังบริ
้ ษัท
1.5 การสารวจการตลาด
1.6 การตัดสินใจผลิตสินค้ า
1.7 กลยุทธ์ทางการขายและการทาโฆษณา
1.8 การออกแบบตราสัญลักษณ์บริษัทและการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
1.9 การทา VDO Presentation
1.10
การจัดทารายงานประจาปี
สอบประมวลความรู้ปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนแผนธุรกิจ Business
Management Program 3
3.1 ฝ่ ายผลิต
- กาหนดขันตอนในการผลิ
้
ตสินค้ า
- ออกแบบและตัดสินใจเลือกสินค้ า
- เลือกโรงงานผลิตสินค้ า
- การตรวจสอบคุณภาพสินค้ า
3.2 ฝ่ ายการตลาด
- ออกแบบใบประเมิน/แบบสอบถาม
- ทาการสารวจกลุม่ เป้าหมายที่ต้องการสินค้ า
- วิเคราะห์การตลาด

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

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

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การสังเกต 1) แบบสังเกต
2) การทดสอบ 2) แบบประเมินใบงาน
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ผลงาน
2) แบบประเมินผลงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การสังเกต
1) แบบประเมินการสังเกต
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัด
ข้ อที่ 1-11 (60 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัด
ข้ อที่ 2,6,7,11 (20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัด
ข้ อที่ 1-11 (20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. คูม่ ือครู การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ม.6 (อจท)
2. หนังสือเรียน รายวิชาพื ้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (พว.)
3. คูม่ ือครูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
4-6 (พว)
4. หนังสือเรียน รายวิชาพื ้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 (แม็ค)เล่มที่ 1
5. หนังสือเรียน รายวิชาพื ้นฐาน
การอาชีพ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
(วพ)
6. หนังสือเรียน รายวิชาพื ้นฐาน
งานธุรกิจ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
แต่งโดย พัชรี สว่างทรัพย์และ
คณะ
- www. Yahoo.com
- www. google.com

ตัวชีว้ ัด

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
3.3 ฝ่ ายการเงิน ทาบัญชี ตรวจสอบงบดุล
3.4 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
- ขายหุ้นและดูแลเรื่องเงินเดือน
-ตังกฎข้
้ อบังคับของบริษัท
3.5 ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
- จัดทาป้ายโฆษณา /Website / FB / IG เพื่อสนับสนุนการขาย
และภาพลักษณ์ของบริษัท
- หาช่องทางในการจัดจาหน่ายสินค้ า
4.การเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่อาชีพ
Business Management Program 4
4.1 การต่อยอดธุรกิจ
4.2 การสรุปงานของแต่ละฝ่ าย
4.3 การจัดทารายงานประจาปี
4.4 นาเสนอจบรายการ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ง30106
รายวิชา
การงานอาชีพพืน้ ฐาน 3 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5-6
ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสละออ พลอยโพลงสุข
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด
สอบประมวลความรู้ระหว่ างภาคและปลาย
ภาค
1. อธิบายวิธีการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต
2. สร้ างผลงานอย่างมีความคิดสร้ างสรรค์และมี
ทักษะการทํางานร่วมกัน
3. มีทกั ษะการจัดการในการทํางาน
4. มีทกั ษะกระบวนการแก้ ปัญหาในการทํางาน
5. มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดํารงชีวิต
6. มีคณ
ุ ธรรมและลักษณะนิสยั ในการทํางาน
7. ใช้ พลังงานทรัพยากรในการทํางานอย่างคุ้มค่า
และยัง่ ยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
8. อภิปลายแนวทางสูอ่ าชีพที่สนใจ
9. เลือกและใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ
10. มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ
11. มีคณ
ุ ลักษณะที่ดีตอ่ อาชีพ

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี1 งานบัญชีเบือ้ งต้ น
1.1 ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับงานบัญชี
1.2 สินทรัพย์ หนี ้สิน และส่วนของเจ้ าของ(ทุน)
หน่ วยการเรี ยนรู้ท่ ี 2.
งานการเงินและบัญชี
2.1 การวิเคราะห์รายการค้ า
2. งานการเงินและบัญชี
2.2 การบันทึกรายการค้ าลงในสมุดรายวันทัว่ ไป
2.3 การบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภท
2.4 การหายอดคงเหลือด้ วยดินสอ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

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

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) ผลงาน
2)แบบประเมินผลงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การสังเกต
1) แบบประเมินการสังเกต
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัด
ข้ อที่ 1-11 (60 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัด
ข้ อที่ 1-11 (20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัด
ข้ อที่ 1-11 (20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/Website
ที่ศึกษาเพิ่มเติม
1.สื่อสิ่งพิมพ์
2.Internet
3.ใบความรู้
4..ใบงาน

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา อ30103 รายวิชา ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสธันย์ ชนก วิจติ รประชา, มิสพัณณ์ ชติ า จ้ องศิรินุรักษ์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum): คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
สอบประมวลความรู้ ระหว่ างภาค
สอบประมวลความรู้ ระหว่ าง
ตัวชี ้วัดที่ 6 เลือกและใช้ คําขอร้ อง ให้ คําแนะนํา คําชี ้แจง คําอธิบาย อย่างคล่องแคล่ว ภาค
ตัวชี ้วัดที่ 7 พูดและเขียนแสดงความต้ องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ ความ Unit 1: Caught on Camera
Unit 2: Looking Back
ช่วยเหลือในสถานการณ์จําลองหรื อสถานการณ์จริ งอย่างเหมาะสม
Unit 4: Body and Mind
ตัวชี ้วัดที่ 8 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรี ยบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
ตัวชี ้วัดที่ 9 พูดและเขียนบรรยายความรู้ สกึ และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ สอบประมวลความรู้ ปลายภาค
Unit 7: Real Relationships
เรื่ องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล
Unit 8: Globetrotters
ตัวชี ้วัดที่ 10 พูดและเขียนนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/
Unit 9: Money, Money, Money!
เหตุการณ์ เรื่ องและประเด็นต่างๆตามความสนใจของสังคม
ตัวชีว้ ัด

ตัวชี ้วัดที่ 11 พูดและเขียนสรุ ปใจความสําคัญ/แก่นสาระที่ได้ จากการวิเคราะห์เรื่ อง
กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ
ตัวชี ้วัดที่ 12 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และ
เหตุการณ์ ทังในท้
้ องถิ่น สังคม และโลก พร้ อมทังให้
้ เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
ตัวชี ้วัดที่ 19 ใช้ ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริ ง/สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ ้นใน
ห้ องเรี ยน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

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

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) การทํารายงาน
2) รายงาน
3) ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจาก
3) รายงาน
Website และแหล่งเรี ยนรู้ ตา่ งๆ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การอ่านบทอ่าน
1) แบบประเมินการอ่าน
2) ถาม – ตอบ
2) ชุดคําถาม
3) ฝึ กเขียนตามโครงสร้ าง
3) แบบประเมินการเขียน
4) การแสดงบทบาทสมมติ
4) แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การสังเกต
1) แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม
2) การสอบถาม
2) แบบประเมินการสอบถาม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-21 (48 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 6-12,19 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-21 (12 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 3-5,13-14,16-20 (20
คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือ Solutions
Intermediate Student’s Book
2. Website
• http://www.ucl.ac.uk/
internet-grammar/verbs/ex3.htm
• http://www.englisch-hilfen.de/en
/exercises_list/zeitformen.htm
• http://theenglishcafe.
blogspot.com/2009/11/
exercise-mixed-tenses.html
• http://www.learn-englishtoday.com/lessons/lessons_list.html
• http://www2.lks.ac.th/moodle
/mod/resource/view.php?id=3942
3.วิดทิ ศั น์
4.ซีดี
5.ใบความรู้ / ใบงาน

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา อ30103 รายวิชา ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสธันย์ ชนก วิจติ รประชา, มิสพัณณ์ ชติ า จ้ องศิรินุรักษ์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด
สอบประมวลความรู้ ปลายภาค
ตัวชี ้วัดที่ 3 อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์กบั สื่อที่ไม่ใช่ความ
เรี ยงรู ปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทังระบุ
้ และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยง รู ปแบบต่างๆ
ให้ สมั พันธ์กบั ประโยค และข้ อความที่ฟังหรื ออ่าน
ตัวชี ้วัดที่ 4 จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความสรุ ปความ ตีความ และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟั งและอ่านเรื่ องที่เป็ นสารคดีและบันเทิงคดี พร้ อมทังให้
้ เหตุผล
และยกตัวอย่างประกอบ
ตัวชี ้วัดที่ 5 สนทนาและเขียนโต้ ตอบข้ อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องต่างๆ ใกล้ ตวั
ประสบการณ์ สถานการณ์ข่าว /เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม
และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
ตัวชี ้วัดที่ 13 เลือกใช้ ภาษา นํ ้าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล
โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
ตัวชี ้วัดที่ 14 อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ และที่มาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้ าของภาษา
ตัวชี ้วัดที่ 16 อธิบาย/เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ างประโยค
ข้ อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิ ต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย
ตัวชี ้วัดที่ 17 วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต
ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับของไทยและนําไปใช้ อย่างมีเหตุผล
ตัวชี ้วัดที่ 18 ค้ นคว้ า รวบรวมและสรุ ปข้ อมูล/ ข้ อเท็จจริ งทีเ่ กี่ยวข้ องกับกลุม่ สาระ
การเรี ยนรู้ อื่นจากแหล่งเรี ยนรู้ และนําเสนอด้ วยการพูด/การเขียน
ตัวชี ้วัดที่ 19 ใช้ ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริ ง/สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ ้นใน
ห้ องเรี ยน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ตัวชี ้วัดที่ 20 ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์ และ
สรุ ปความรู้/ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ ตา่ งๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ

สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

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

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา อ30203
รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่ าน-เขียน 3
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ม.5/1-5
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสเอกอนงค์ , มิสธันย์ ชนก, มิสพัณณ์ ชติ า
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ผลการเรียนรู้
1. อ่านออกเสียงข้ อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อยกรอง
และบทละครสั ้น (skit) ถูกต้ องตามหลักการอ่าน
2. อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์ กบั สื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่างๆ ที่อา่ น รวมทังระบุ
้ และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยง
รูปแบบต่างๆ ให้ สมั พันธ์กบั ประโยค และข้ อความทีฟ่ ั งหรื ออ่าน
3. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ
และแสดงความคิดเห็นจากการฟั งและอ่านเรื่ องที่เป็ นสารคดี
และบันเทิงคดี พร้ อมทั ้งให้ เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
4. เลือกใช้ ภาษา นํ ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล
โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ าของ
ภาษา
5. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ และที่มาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้ าของภาษา
6. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ างประโยค
ข้ อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิ ต และบทกลอนของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
7. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต
ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับของไทยและนําไปใช้
อย่างมีเหตุผล
8. ค้ นคว้ า รวบรวม และสรุปข้ อมูล/ ข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ สาระ
การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนําเสนอด้ วยการพูด/การเขียน
9. ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์ และ
สรุปความรู้/ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ตา่ งๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
สอบประมวลความรู้ระหว่ างภาค
1. Reading passages
2. Prefix, Suffix ,Root Word
3. GAT Vocabulary
4. Word Formation
5. Grammar
6. Conversations
7. Error Identification
สอบประมวลความรู้ปลายภาค
1. Reading passages
2. Grammar
3. GAT Vocabulary
4. Sentence Completion
5. Conversations
6. Error Identification
7. Phrasal Verbs

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- 5E Learning
Cycle Model
- Explicit
Teaching Model
- PPP
- CIRC
- Inquiry-Based
Approach
- Cooperative
Learning
- SIOP
- STAD
- CALLA
- KWL-Plus
- CIPPA

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) การทํารายงาน
2) รายงาน
3) ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจาก 3) รายงาน
Website และแหล่งเรียนรู้ตา่ งๆ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การอ่านบทอ่าน
1) แบบประเมินการอ่าน
2) ถาม – ตอบ
2) ชุดคําถาม
3) ฝึ กเขียนตามโครงสร้ าง 3) แบบประเมินการเขียน
4) การแสดงบทบาทสมมติ 4) แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การสังเกต 1) แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
2) การสอบถาม 2) แบบประเมินการสอบถาม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 1-9 (45
คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 2-4,6,8 (20
คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 1 -9 (15 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 2-4,6-8 (20คะแนน)

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

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา อ30209
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อผลสัมฤทธิ์ฯ 3
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5/6-10
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสเอกอนงค์ , มิสธันย์ ชนก, มิสพัณณ์ ชติ า
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. อ่านออกเสียงข้ อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อยกรองและบทละครสัน้ (skit)
ถูกต้ องตามหลักการอ่าน
2. อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์ กบั สื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยงรูปแบบ
ต่างๆ ที่อา่ น รวมทั ้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยง รูปแบบต่างๆ ให้ สมั พันธ์ กบั
ประโยค และข้ อความที่ฟังหรื ออ่าน
3. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจาก
การฟั งและอ่านเรื่องที่เป็ นสารคดี และบันเทิงคดี พร้ อมทังให้
้ เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ
4. เลือกใช้ ภาษา นํ ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และ
สถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
5. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และ
ประเพณีของเจ้ าของภาษา
6. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ างประโยค ข้ อความ สํานวน
คําพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
7. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับของไทยและนําไปใช้ อย่างมีเหตุผล
8. ค้ นคว้ า รวบรวม และสรุปข้ อมูล/ ข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ สาระการเรี ยนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้และนําเสนอด้ วยการพูด/การเขียน
9. ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/
ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ตา่ งๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
10. ค้ นคว้ า รวบรวมและสรุปข้ อมูล/ ข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ สาระการเรี ยนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้และนําเสนอด้ วยการพูด/การเขียน
11. ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/
ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ตา่ งๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

สอบประมวลความรู้
ระหว่ างภาค
1. Reading passages
2. Prefix, Suffix ,Root
Word
3. GAT Vocabulary
4. Word Formation
5. Grammar
6. Conversations
7. Error Identification
สอบประมวลความรู้
ปลายภาค
1. Reading passages
2. Grammar
3. GAT Vocabulary
4. Sentence Completion
5. Conversations
6. Error Identification
7. Phrasal Verbs

- 5E Learning
Cycle Model
- Explicit Teaching
Model
- PPP
- CIRC
- Inquiry-Based
Approach
- Cooperative
Learning
- SIOP
- STAD
- CALLA
- KWL-Plus
- Mind Mapping
- CIPPA

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) การทํารายงาน
2) รายงาน
3) ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจาก 3) รายงาน
Website และแหล่งเรียนรู้ตา่ งๆ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การอ่านบทอ่าน
1) แบบประเมินการอ่าน
2) ถาม – ตอบ
2) ชุดคําถาม
3) ฝึ กเขียนตามโครงสร้ าง 3) แบบประเมินการเขียน
4) การแสดงบทบาทสมมติ 4) แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การสังเกต
1) แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
2) การสอบถาม 2) แบบประเมินการสอบถาม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)

- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 1-9 (45
คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 2-4,6,8 (20
คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนข้ อที่ 1-9 (15 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 2-4,6-8
(20คะแนน)

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

Assumption College
Code EN30214
Subject : ENGLISH M.5
Semester 1 Academic Year 2018
Teachers Mr. Eric, Mr. Peter
Syllabus & Evaluation Record (Homework, Listening, Speaking, Behavior + Summative): Final 80 : 20
Indicators
1. Observe instructions in manuals for various types of work,
clarifications, explanations and descriptions heard and read.
2. Identify the main idea, analyze the essence, interpret and
express opinions from listening to and reading feature articles and
entertainment articles, as well as provide justifications and
examples for illustration.
3. Converse and write to exchange data about themselves and
various matters around them, experiences, situations,
news/incidents and issues of interest to society, and communicate
the data continuously and appropriately.
4. Choose and use requests and give instructions, clarifications
and explanations fluently.
5. Speak and write to express needs and offer, accept and refuse
to give help in simulated or real situations.
6. Speak and write to present data themselves/experiences,
news/incidents, matters and various issues of interest to society.
7. Choose the language, tone of voice, gestures and manners
appropriate to various persons.
8. Explain and compare differences between the structures of
sentences, texts, idioms, sayings, proverbs and poems in foreign
languages and Thai language.
9. Researches for, make records, summarize and express
opinions about the data related to other learning areas, and
present them through speaking and writing.

Content
Listening
Describing classroom
objects and other students
What do you do on
Saturdays
Speaking
Conversation practice
Meeting People
Asking to borrow things
What to do in your free time
[simple present/present
continuous]
Reading
Personal profile
Description of family
members
Fun sports
[Comprehension and
simple adjectives]
Writing
Personal profile
Descriptions of family
Activities on the weekend

Learning Strategies
CIPPA Model
Explicit Teaching
Model
CIRC
KWL-Plus

Evaluation
Ratio: 100 marks
Skills / Knowledge
Marks
Skills
Research
Observation
Quiz
Psychomotor
Skills
Acting
Reading
Terminology
Behavior
Observation

Resources
Get Ahead Student’s Books & Workbook
Language Teachers Cambridge International
Dictionary
Get Ahead CDs
Websites: www.about.com www.britishcouncil.com
www.quia.com www.supertecher.com
www.islcollective.com
Kahoot.com
Facebook.com

10. Use language for communication in real situations/simulated
situations in the classroom, school, community and society.

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ฝ30203 รายวิชา ภาษาฝรั่ งเศส 3 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5/10 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 พร้อ
ทัง้ 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 และ
อ่านอย่างเหมาะสม
9. พูดและเขียนบรรยายความรู้สกึ และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกีย่ วกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว / เหตุการณ์ อย่างมี
เหตุผล
10. พูดและเขียนนําเสนอข้อมูลเกีย่ วกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม
11. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ / แก่นสาระทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์เรือ่ ง 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 สาระการเรียนรูอื้ ่นจากแหล่งการเรียนรู้ 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 ม่ใชค่ วามเรียงรูปแบบต่างๆ ทีอ่ ่าน รวมทัง้ ระบุ และเขียนสื่อทีไ่ ม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ให้สมั พันธ์กบั ประโยค และข้อความทีฟ่ งั หรืออ่าน
4. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงั และการอ่านเรื่องทีเ่ ป็ นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อ
ทัง้ 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 และ
อ่านอย่างเหมาะสม
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 5 : Faire des comparaisons
Leçon 17 : Parasol ou parapluie?
Leçon 18 : Quand il est midi à Paris…
Leçon 19 : Vous allez vivre à Paris?
Leçon 20 : L’avenir du français.
สอบประมวลความรู้ ปลายภาค
Unité 6 : Raconter quelque chose
Leçon 21 : Souvenir d’enfance
Leçon 22 : J’ai fait mes études
à Lyon 2.
Leçon 23 : Retour des Antilles
Leçon 24 : Au voleur! Au voleur!

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

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

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) การทํารายงาน
2) รายงาน
3) ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจาก 3) รายงาน
Website และแหล่งเรี ยนรู้ต่างๆ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การอ่านบทอ่าน
1) แบบประเมินการอ่าน
2) ถาม – ตอบ
2) ชุดคําถาม
3) ฝึ กเขียนตามโครงสร้ าง 3) แบบประเมินการเขียน
4) การแสดงบทบาทสมมติ 4) แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การสังเกต 1) แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
2) การสอบถาม 2) แบบประเมินการสอบถาม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ 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

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา จ30203 รายวิชา ภาษาจีน 3 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 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
1. ปฏิบตั ิตามคาแนะนาในคูม่ ือการใช้ งานต่างๆ คาชี ้แจง คาอธิบาย
และคาบรรยายที่ฟังและอ่าน
2. อ่านออกเสียง ข้ อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อยกรอง และ
บทละครสัน้ (skit) ถูกต้ องตามหลักการอ่าน
3. พูดและเขียนนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว
เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม
4. สนทนาและเขียนโต้ ตอบข้ อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้
ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยูใ่ นความ
สนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
5. พูดและเขียนบรรยายความรู้สกึ และแสดงความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรมประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมี
เหตุผล
6. เลือกใช้ ภาษา น ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล
โอกาสและสถานทีต่ ามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
7. พูดและเขียนสรุปใจความสาคัญ/แก่นสาระที่ได้ จากการวิเคราะห์
เรื่องกิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ
8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและ
อ่านอย่างเหมาะสม
9. พูดและเขียนบรรยายความรู้สกึ และแสดงความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมี
เหตุผล
10. พูดและเขียนนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
期中考试
可以试试吗？
 生词，课文
 语法
- 动词重叠
-太
- “又……又……”
- “一点儿”和“有点儿”
祝你生日快乐
 生词，课文
 语法
- 名词谓语句
我们明天七点一刻出发
 生词，课文
 语法
“时间的表达”
祝你生日快乐
 生词，课文
 语法
- 名词谓语句

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

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา จ30203 รายวิชา ภาษาจีน 3 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 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
เรื่องกิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ
12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์
และเหตุการณ์ ทังในท้
้ องถิ่น สังคม และโลก พร้ อมทังให้
้ เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ
13. เลือกใช้ ภาษา น ้าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล
โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ าของ
ภาษา
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 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับของไทยและ
นาไปใช้ อย่างมีเหตุผล

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
期末考试
我打算请老师教我惊惧
 生词，课文
 语法
- “以前”和“以后”
- “兼语句”
学校里边有邮局吗
 生词，课文
 语法
- “多”
- “方位词”
- “存在的表达”
- “介词”
我想学太极拳
 生词，课文
 语法
- “能源动词”
- “怎么”

วิธีการสอน

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

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

