โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ท๓๐๑๐๕
รายวิชา ภาษาไทยพืน้ ฐาน๕
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๖
ภาคเรี ยนที่ ๑
ปี การศึกษา๒๕๖๒
ครู ผ้ ูสอน ม.เสกสรรค์ นิลสุวรรณโฆษิต, มิสนิธิมา คุณะดิลก ปิ่ นสลัก
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน ๘๐ : ๒๐
ตัวชีว้ ัด
๑. อ่านออกเสียงบทร้ อยแก้ วและบทร้ อยกรองได้ อย่างถูกต้ อง ไพเราะและเหมาะสมกับเรื่ องที่อ่าน
๒. ตีความ แปลความ และขยายความเรื่ องที่อ่าน
๓. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่ องที่อ่านในทุกๆ ด้ านอย่างมีเหตุผล
๔. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่ องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อนาความรู้ความคิดไปใช้ ตดั สินใจ
แก้ ปัญหาในการดาเนินชีวิต
๕. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื ้องต้ น
๖. สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ อิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรี ยนรู้ต่างๆ มาพัฒนา
ตน พัฒนาการเรี ยน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ
๗. มีมารยาทในการอ่าน
๘. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ ภาษาเรี ยบเรี ยงถูกต้ อง มีข้อมูล
และ สาระสาคัญชัดเจน
๙. เขียนเรี ยงความ
๑๐. ประเมินงานเขียนของผู้อื่นแล้ วนามาพัฒนางานเขียนของตนเอง
๑๑. บันทึกการศึกษาค้ นคว้ าเพื่อนาไปพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
๑๒. มีมารยาทในการเขียน
๑๓. สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่ฟังและดู
๑๔. ประเมินเรื่ องที่ฟังและดูแล้ วกาหนดแนวทางนาไปประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิต
๑๕. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่ องที่ฟังและดู
๑๖. พูดในโอกาสต่างๆพูดแสดงทรรศนะโต้ แย้ งโน้ มน้ าวใจและเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้ อง
เหมาะสม
๑๗. มีมารยาทในการฟั งการดูและการพูด
๑๘. อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของภาษา
๑๙. ใช้ ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคลรวมทั ้งคาราชาศัพท์อย่างเหมาะสม
๒๐. แต่งบทร้ อยกรอง
๒๑. วิเคราะห์ลกั ษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรี ยนรู้ทางประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของ
สังคมในอดีต
๒๒. สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริง

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
หน่วยที๑ ภาษาศิลป์ถิ่นวรรณคดี
๑.สามก๊ กตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ
๒.กาพย์เห่เรื อ
๓.พันธกิจทางภาษา
๔.ธรรมชาติของภาษา
หน่วยที่๒ ร้ อยเรี ยงศรี วรรณศิลป์
๑.เสภาขุนช้ างขุนแผนตอนขุนช้ างถวาย
ฎีกา
๒.ระดับภาษา
๓.ราชาศัพท์
๔.เรี ยงความเกี่ยวกับโลกจินตนาการและ
โลกอุดมคติ
สอบกลางภาคเรี ยนที่ ๑ /๒๕๖๒
หน่วยที่๓ ถิ่นภาษาคุณค่าฉันทลักษณ์
๑.สามัคคีเภทคาฉันท์
๒.ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด
๓.เหตุผลกับภาษา
๔.การแสดงทรรศนะ
๕.การโต้ แย้ ง
๖.การโน้ มน้ าว
๗.การอธิบาย บรรยาย พรรณนา
๘.แต่งฉันท์ชนิดต่างๆ
สอบปลายภาคเรี ยนที่ ๑ /๒๕๖๒

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

๑. ศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วย ตนเอง
๒. แบบ
กระบวนการสร้ าง
ความคิด
วิจารณญาณ
๓. แบบ
กระบวนการกลุม่
๔. กระบวนการ
สร้ างเจตคติ

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
๑) ทดสอบ
๑) แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
๑) ทดสอบ
๑) แบบทดสอบ
๒) วิเคราะห์
๒) แบบประเมิน
๓) วิจารณ์
๔) ปฏิบตั ิ
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
๑) การสังเกต
๑) แบบประเมิน
๒) การส่งงาน
สัดส่ วนคะแนน (๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
๑-๙,๑๐-๒๒
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
๑-๓,๕-๙
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
๑-๓,๕-๙
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
๑, ๒, ๔, ๖-๙

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม

๑. กระทรวงศึกษาธิการ
,วรรณคดีวิจกั ษณ์ หนังสือเรียน
ภาษาไทย.องค์การค้ าคุรุสภา

๒. เอกสารประกอบการเรียน
๓. ใบงาน
๔. ทฤษฎีเบื ้องต้ นแห่งวรรณคดี.
กรุงเทพฯ:ดวงกมล.
๕. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล.
วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย.
กรุงเทพฯ;
๖. เพ็ญศรี จันทร์ ดวง . ภาษา
เพื่อพัฒนาการคิด ม.๖
๗. กุสมุ า รักษมณีและคณะ
,วรรณนิทศั น์ ๑.อักษรเจริญ
ทัศน์:
๘. เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์.
ภาษาไทย o-Net และ A-Net
๙. www.thientrance.com/
๑๐.ข้ อสอบ GAT ๑๔ ชุด
อ.ณภัทร รอดเหตุภยั
๑๑.สุภาพบุรุษสุดลาบากส์ส์ส์
ชมัยภร แสงกระจ่าง
(หนังสือนอกเวลาเรียน)

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 ค30105
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื ้ ฐาน 5 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน
มิสวนิสา, มิสณัฏฐี, มิสมนพัทธ์ , มิสปริญญาพร, ม. กิตติศักดิ์, ม.นพนรินทร์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด
1. มีความคิดรวบยอดในเรื่ องเซตและการดําเนินการ
ของเซต
2. เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ แสดงเซต และ
นําไปใช้ แก้ ปัญหา
3. แสดงความสัมพันธ์ ของจํานวนต่างๆ ในระบบ
จํานวนจริง
4. เข้ าใจสมบัติของจํานวนจริ งเกี่ยวกับการบวก
การคูณ การเท่ากัน การไม่เท่ากัน และนําไปใช้ ได้
5. แก้ สมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรี ไม่เกินสอง
6. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับค่าสัมบูรณ์ของ
จํานวนจริง
7. ใช้ ความรู้เรื่องอัตราส่วนตรี โกณมิติของมุมในการ
คาดคะเนระยะทางและความสูง
8. แก้ โจทย์ปัญหาระยะทางและความสูงโดยใช้
อัตราส่วนตรีโกณมิติ
9. เข้ าใจวิธีการสํารวจความคิดเห็นอย่างง่าย
10. เลือกใช้ คา่ กลางที่เหมาะสมกัขบ้ อมูลที่กําหนดให้และ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ
11. หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอร์ เซ็นไทล์ของข้ อมูล
12. นําผลที่ได้ จากการสํารวจความคิดเห็นไปใช้
คาดการณ์ในสถานการณ์ที่กําหนดให้
13. ใช้ ข้อมูลข่าวสารและค่าสถิติชว่ ยในการตัดสินใจ

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

สอบประมวลความรู้
1. เซต
2. จํานวนจริ ง
3. อัตราส่วนตรี โกณมิติ

วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. แบบร่วมมือ
3. แก้ ปัญหา

สอบปลายภาค
4. สถิติเบื ้องต้ น
- การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น
- การหาค่ากลางของข้ อมูล
- การวัดตําแหน่งของข้ อมูล
- การวัดการกระจายของข้ อมูล

เทคนิคการสอน
1. KWDL
2. KWLH
3. PBL
4. การใช้ คําถาม
ฯลฯ

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ

เครื่ องมือวัด
1) แบบทดสอบ

ด้ านทักษะ
วิธีการ
1) ส่งงาน

เครื่ องมือวัด
1) แบบประเมินชิ ้นงาน

ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) สังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
1-13 ( 40 คะแนน )
- ประเมินผลด้ วย STEM (10 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
1-8 ( 20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ( 10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
9 -13 ( 20 คะแนน )

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือแบบเรี ยนของ สสวท.
2. เอกสารประกอบการเรี ยน
3. Website
www.kanid.com
www.clipvidva.com
www.school.net.th
www.rathcenter.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 ค30205
รายวิชา คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 5 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน
มิสวนิสา, มิสณัฏฐี, มิสมนพัทธ์ , ม.นพนรินทร์ , มิสปริญญาพร, ม.กิตติศักดิ์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
ผลการเรี ยนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
สอบประมวลความรู้
1. หาลิมิตของลําดับอนันต์โดยอาศัยทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตได้
2. หาผลบวกของอนุกรมอนันต์ได้ และนําความรู้เรื่ องลําดับและอนุกรม 1. แคลคูลสั เบื ้องต้ น
2. ลําดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
ไปใช้ แก้ ปัญหาได้
3. กําหนดการเชิงเส้ น
3. หาลิมิตของฟั งก์ชนั ที่กําหนดให้ ได้
สอบปลายภาค
4. บอกได้ วา่ ฟั งก์ชนั ที่กําหนดให้ เป็ นฟั งก์ชนั ต่อเนื่องหรือไม่
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น
5. หาอนุพนั ธ์ของฟั งก์ชนั ที่กําหนดให้ ได้
5. การแจกแจงปกติ
6. นําความรู้เรื่องอนุพนั ธ์ของฟั งก์ชนั ไปประยุกต์ได้
6. ความสัมพันธ์ เชิงฟั งก์ชนั ระหว่าง
7. หาปริพนั ธ์ไม่จํากัดเขตของฟั งก์ชนั ที่กําหนดให้ ได้
ข้ อมูล
8. หาปริพนั ธ์จํากัดเขตของฟั งก์ชนั บนช่วงที่กําหนดให้ และหาพื ้นที่ที่
ปิ ดล้ อมด้ วยเส้ นโค้ งบนช่วงที่กําหนดให้ ได้
9. สร้ างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ และใช้ วิธีการของกําหนดการเชิง
เส้ นที่ใช้ กราฟของสมการและอสมการที่มีสองตัวแปรในการแก้ ปัญหาได้
10. เลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นและอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ ถกู ต้ อง
11. นําความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ แก้ ปัญหาบางประการได้
12. นําความรู้เรื่องค่ามาตรฐานไปใช้ ในการเปรี ยบเทียบข้ อมูลได้
13. หาพื ้นที่ใต้ เส้ นโค้ งปกติและนําความรู้เกี่ยวกับพื ้นที่ใต้ เส้ นโค้ งปกติ
ไปใช้ ได้
14. เข้ าใจความหมายของการสร้ างความสัมพันธ์เชิงฟั งก์ชนั ของข้ อมูลที่
ประกอบด้ วยสองตัวแปร
15. ใช้ ความสัมพันธ์เชิงฟั งก์ชนั ของข้ อมูลทํานายค่าตัวแปรเมื่อกําหนด
ตัวแปรอิสระให้ ได้
16. สร้ างความสัมพันธ์เชิงฟั งก์ชนั ของข้ อมูลที่ประกอบด้ วยสองตัวแปรที่
อยูใ่ นรูปอนุกรมเวลาได้

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

ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ

เครื่ องมือวัด
1) แบบทดสอบ

ด้ านทักษะ
วิธีการ
1) ส่งงาน

เครื่ องมือวัด
1) แบบประเมินชิ ้นงาน

ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) สังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 1-16 ( 50 คะแนน )
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 1-9 ( 20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ( 10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 10-16 ( 20 คะแนน )

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

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ค30211
รายวิชา คณิตศาสตร์ ขัน้ สูง 5 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสณัฏฐี
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ

สอบประมวลความรู้
1. หาลิมิตของลําดับอนันต์โดยอาศัยทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตได้
2. หาผลบวกของอนุกรมอนันต์ได้ และนําความรู้เรื่องลําดับและอนุกรมไปใช้ 1. แคลคูลสั เบื ้องต้ น
2. ลําดับอนันต์และอนุกรม
แก้ ปัญหาได้
อนันต์
3. หาลิมิตของฟั งก์ชนั ที่กําหนดให้ ได้
3. กําหนดการเชิงเส้ น
4. บอกได้ วา่ ฟั งก์ชนั ที่กําหนดให้ เป็ นฟั งก์ชนั ต่อเนื่องหรือไม่
สอบปลายภาค
5. หาอนุพนั ธ์ของฟั งก์ชนั ที่กําหนดให้ ได้
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น
6. นําความรู้เรื่องอนุพนั ธ์ของฟั งก์ชนั ไปประยุกต์ได้
5. การแจกแจงปกติ
7. หาปริพนั ธ์ไม่จํากัดเขตของฟั งก์ชนั ที่กําหนดให้ ได้
8. หาปริพนั ธ์จํากัดเขตของฟั งก์ชนั บนช่วงที่กําหนดให้ และหาพื ้นที่ที่ปิดล้ อม 6. ความสัมพันธ์ เชิงฟั งก์ชนั
ระหว่าง
ด้ วยเส้ นโค้ งบนช่วงที่กําหนดให้ ได้
ข้ อมูล
9. สร้ างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ และใช้ วิธีการของกําหนดการเชิงเส้ นที่ใช้
กราฟของสมการและอสมการที่มีสองตัวแปรในการแก้ ปัญหาได้
10. เลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นและอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้
ถูกต้ อง
11. นําความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ แก้ ปัญหาบางประการได้
12. นําความรู้เรื่องค่ามาตรฐานไปใช้ ในการเปรี ยบเทียบข้ อมูลได้
13. หาพื ้นที่ใต้ เส้ นโค้ งปกติและนําความรู้เกี่ยวกับพื ้นที่ใต้ เส้ นโค้ งปกติไปใช้ ได้
14. เข้ าใจความหมายของการสร้ างความสัมพันธ์ เชิงฟั งก์ชนั ของข้ อมูลที่
ประกอบด้ วยสองตัวแปร
15. ใช้ ความสัมพันธ์เชิงฟั งก์ชนั ของข้ อมูลทํานายค่าตัวแปรเมื่อกําหนดตัวแปร
อิสระให้ ได้
16. สร้ างความสัมพันธ์ เชิงฟั งก์ชนั ของข้ อมูลที่ประกอบด้ วยสองตัวแปรที่อยูใ่ น
รูปอนุกรมเวลาได้

วิธีการสอน
วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. แบบร่วมมือ
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
ด้ านทักษะ
www.clipvidva.com
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
www.school.net.th
1) ส่งงาน
1) แบบประเมินชิ ้นงาน
www.rathcenter.com
www.msthcenter.net
ด้ านคุณลักษณะ
www.pratabong.com
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
www.thaigo.org
1) สังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ

เครื่ องมือวัด
1) แบบทดสอบ

สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 1-16 ( 50 คะแนน )
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 1-9 ( 20 คะแนน )
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ( 10 คะแนน )
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ข้อที่ 10-16 ( 20 คะแนน )

หมายเหตุ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
2. มีวินยั
3. ใฝ่ เรี ยนรู้
4. มุง่ มัน่ ในการทํางาน
5. มีจิตสาธารณะ

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30204
รายวิชา ฟิ สิกส์ 4 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่
6/2-5
.ภาคเรียนที่
1
ปี การศึกษา
2562
ครูผ้ ูสอน มิสนพวรรณ เปลี่ยนขํา
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + SUM) : คะแนนปลายภาคเรียน
80
:
20
สาระการเรียนรู้/เนือ้ หา
หนังสืออ้ างอิง/
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
สาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. ศึกษา อธิบาย และวิเคราะห์ เกี่ยวกับสภาพยืดหยุ่นของของแข็ง ความเค้ น
และความเครี ยดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพของวัตถุ และมอดูลสั ของ
ความยืดหยุ่น รวมถึงคํานวณหาปริ มาณที่เกี่ยวข้ องได้
2. สํารวจตรวจสอบและอธิบายสมบัตทิ วั่ ไปของของไหล ความหนาแน่น
ความดัน กฎของปาสคาล ความตึงผิวและแรงลอยตัว รวมถึงการคํานวณหา
ปริ มาณต่างๆ จากสถานการณ์ที่กําหนดได้
3. สํารวจตรวจสอบ และอภิปรายสมการของแบร์ นลู ลี ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการ
ไหลของของไหลที่ เป็ นสายกระแสแบบไม่คดิ ความหนืดเป็ นการเคลื่อนที่ตาม
กฎการอนุรักษ์พลังงาน
4. สํารวจตรวจสอบและอธิบายเกี่ยวกับผลของความร้ อนที่มีตอ่ สสาร คือ การ
เปลี่ยนสถานะและการเปลี่ยนอุณหภูมิได้
5. อธิบายและทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัตขิ องสสารเมื่อได้ รับความร้ อน คือ
ความจุความร้ อน ความร้ อนแฝง ความจุความร้ อนจําเพาะและความร้ อนแฝง
จําเพาะได้
6. อธิบาย ทดลอง และวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนรู ปพลังงานอื่นๆ ไปเป็ น
พลังงานความร้ อน อุณหภูมิผสมของสสาร รวมถึงคํานวณหาปริ มาณต่างๆ
จากสถานการณ์ทกี่ ําหนดให้ ได้
7. สํารวจตรวจสอบและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของก๊ าซ รวมถึง
สมบัตขิ องก๊ าซของบอยล์ กฎของชาร์ ล กฎของเกย์ลสุ แซค รวมถึงกฎของ
ก๊ าซในอุดมคติได้
8. อธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความดัน ปริ มาตร
อุณหภูมิ จํานวนโมเลกุล และทฤษฎีจลน์ของก๊ าซ รวมถึงคํานวณหาปริ มาณ
ที่เกี่ยวข้ องจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ ได้

Formative 1
1. สมบัตขิ องของแข็ง
2. สมบัตเิ ชิงกลของของเหลว
สอบกลางภาคเรี ยนที่ 1/2562
3. ความร้ อนและทฤษฎีจลน์
ของก๊ าซ
Formative 2
4. ฟิ สิกส์อะตอม
สอบปลายภาคเรี ยนที่ 1/2562
5. ฟิ สิกส์นิวเคลียร์

1. บรรยาย
2. ทดลอง
3. ใช้ เทคโนโลยี
เช่น VDO clip,
PowerPoint

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

1. หนังสือฟิ สิกส์ ม.5 เล่ม 1
อ.นิรันดร์ สุวรัตน์
2. New Physics Test
อ.กฤตนัย จันทรจาตุรงค์
3. รวมหลักฟิ สิกส์ อ.นริ นทร์
4. หนังสือฟิ สิกส์ของ HI-ED
5. e-book :
http://scimath.org/ebook/sci/scisec4/20/eBook/
1) การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม 6. http://www.atom.
(ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู้ มุ่งมัน่ ในการทํางาน) rmutphysics.com/charud/
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
scibook/nuch/introphysics/6.pdf
ข้ อที่ 1-17
7. http://pioneer.netserv.
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยวัดผลการ
chula.ac.th/~sjessada/chap12.p
เรี ยนรู้ ข้ อที่ 4-9
df
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 8. http://www.scimath.org/
1-17
lesson-physics/item/7139-fluids
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 10-17

9. สํารวจตรวจสอบและอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายใน
ระบบของก๊ าซตามกฎของเทอร์ โมไดนามิกส์ที่สมั พันธ์กบั ทฤษฎีจลน์ของก๊ าซ
และกฎการอนุรักษ์พลังงานได้
10. สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้ างอะตอมตามแบบจําลอง
อะตอมของทอมสันและรัทเทอร์ ฟอร์ ด
11. สืบค้ นข้ อมูล ศึกษา และอธิบายเกี่ยวกับการค้ นพบอิเล็กตรอน การหาค่า
ประจุตอ่ มวลจากการทดลองของทอมสันและมิลลิแกน รวมถึงคํานวณหาค่า
ประจุตอ่ มวลจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ ได้
12. ศึกษา วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับสเปกตรัมอะตอมไฮโดรเจนตาม
ทฤษฎีอะตอมของโบร์ การทดลองของฟรังซ์และเฮิรตซ์การแผ่รังสีของวัตถุดํา
และการค้ นพบรังสีเอ็กซ์ได้
13. สืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับทวิภาคของคลื่นและอนุภาคที่
มีคณ
ุ สมบัตริ ่ วมกัน คือ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริ ก ปรากฏการณ์คอมป์ตัน
และสมมติฐานของเดอบรอยล์ รวมถึงคํานวณหาปริ มาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
14. สืบค้ นข้ อมูล ศึกษา และอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้ างอะตอมตามทฤษฎี
กลศาสตร์ ควอนตัม และหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กได้
15. สํารวจตรวจสอบ สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายเกี่ยวกับการค้ นพบธาตุ
กัมมันตรังสี องค์ประกอบของนิวเคลียส และการค้ นพบนิวตรอนได้
16. อธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับการสลายตัวของนิวเคลียสของธาตุ
กัมมันตรังสี ไอโซโทป เสถียรภาพนิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร์ แรงนิวเคลียร์
มวลพร่ องและพลังงานยึดเหนี่ยวรวมถึงคํานวณหาปริ มาณที่เกี่ยวข้ องจาก
สถานการณ์ที่กําหนดให้ ได้
17. สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายเกี่ยวกับประโยชน์และโทษที่เกิดจาก
กัมมันตภาพรังสีปฏิกิริยานิวเคลียร์ ได้

รหัสวิชา

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ว30209
รายวิชา
ฟิ สิกส์ เพื่อการพัฒนา 4
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6/1 ภาคเรียนที่
ครูผ้ ูสอน
มิสนพวรรณ เปลี่ยนขํา
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + SUM) : คะแนนปลายภาคเรียน
80

สาระการเรียนรู้ /เนือ้ หา
สาระ
1. ศึกษา อธิบาย และวิเคราะห์ เกี่ยวกับสภาพยืดหยุ่นของของแข็ง
Formative 1
ความเค้ นและความเครี ยดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพของวัตถุ
1. สมบัตขิ องของแข็ง
และมอดูลสั ของความยืดหยุ่น รวมถึงคํานวณหาปริ มาณที่เกี่ยวข้ องได้ 2. สมบัตเิ ชิงกลของของเหลว
2. สํารวจตรวจสอบและอธิบายสมบัตทิ วั่ ไปของของไหล ความ
สอบกลางภาคเรี ยนที่ 1/2561
หนาแน่น ความดัน กฎของปาสคาล ความตึงผิวและแรงลอยตัว รวมถึง 3. ความร้ อนและทฤษฎีจลน์
การคํานวณหาปริ มาณต่างๆ จากสถานการณ์ทกี่ ําหนดได้
ของก๊ าซ
3. สํารวจตรวจสอบ และอภิปรายสมการของแบร์ นลู ลี ซึง่ เกี่ยวข้ องกับ Formative 2
การไหลของของไหลทีเ่ ป็ นสายกระแสแบบไม่คดิ ความหนืดเป็ นการ
4. ฟิ สิกส์อะตอม
เคลื่อนที่ตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน
สอบปลายภาคเรี ยนที่
4. สํารวจตรวจสอบและอธิบายเกี่ยวกับผลของความร้ อนที่มีตอ่ สสาร
1/2561
คือ การเปลี่ยนสถานะและการเปลี่ยนอุณหภูมิได้
5. ฟิ สิกส์นิวเคลียร์
5. อธิบายและทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัตขิ องสสารเมื่อได้ รับความร้ อน
คือ ความจุความร้ อน ความร้ อนแฝง ความจุความร้ อนจําเพาะและ
ความร้ อนแฝงจําเพาะได้
6. อธิบาย ทดลอง และวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนรู ปพลังงานอื่นๆ ไป
เป็ นพลังงานความร้ อน อุณหภูมิผสมของสสาร รวมถึงคํานวณหา
ปริ มาณต่างๆ จากสถานการณ์ที่กําหนดให้ ได้
7. สํารวจตรวจสอบและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของก๊ าซ
รวมถึงสมบัตขิ องก๊ าซของบอยล์ กฎของชาร์ ล กฎของเกย์ลสุ แซค
รวมถึงกฎของก๊ าซในอุดมคติได้
8. อธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความดัน
ปริ มาตร อุณหภูมิ จํานวนโมเลกุล และทฤษฎีจลน์ของก๊ าซ รวมถึง
ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. ทดลอง
3. ใช้ เทคโนโลยี
เช่น VDO clip,
PowerPoint

1
:

ปี การศึกษา

2562

20

วิธีการวัดและประเมินผล
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 )
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้ อที่ 1-17
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยวัดผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 4-9
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 1-17
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้ อที่
10-17

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
1. หนังสือฟิ สิกส์ ม.5 เล่ม 1
อ.นิรันดร์ สุวรัตน์
2. New Physics Test
อ.กฤตนัย จันทรจาตุรงค์
3. รวมหลักฟิ สิกส์ อ.นริ นทร์
4. หนังสือฟิ สิกส์ของ HI-ED
5. e-book :
http://scimath.org/ebook/sci/scisec4/20/eBook/
6. http://www.atom.
rmutphysics.com/charud/
scibook/nuch/introphysics/6.pdf
7. http://pioneer.netserv.
chula.ac.th/~sjessada/chap12.p
df
8. http://www.scimath.org/
lesson-physics/item/7139-fluids

คํานวณหาปริ มาณที่เกี่ยวข้ องจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ ได้
9. สํารวจตรวจสอบและอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ภายในระบบของก๊ าซตามกฎของเทอร์ โมไดนามิกส์ที่สมั พันธ์กบั ทฤษฎี
จลน์ของก๊ าซและกฎการอนุรักษ์พลังงานได้
10. สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้ างอะตอมตามแบบจําลอง
อะตอมของทอมสันและรัทเทอร์ ฟอร์ ด
11. สืบค้ นข้ อมูล ศึกษา และอธิบายเกี่ยวกับการค้ นพบอิเล็กตรอน การ
หาค่าประจุตอ่ มวลจากการทดลองของทอมสันและมิลลิแกน รวมถึง
คํานวณหาค่าประจุตอ่ มวลจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ ได้
12. ศึกษา วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับสเปกตรัมอะตอมไฮโดรเจน
ตามทฤษฎีอะตอมของโบร์ การทดลองของฟรังซ์และเฮิรตซ์การแผ่รังสี
ของวัตถุดํา และการค้ นพบรังสีเอ็กซ์ได้
13. สืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับทวิภาคของคลื่นและ
อนุภาคที่มีคณ
ุ สมบัตริ ่ วมกัน คือ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริ ก
ปรากฏการณ์คอมป์ตัน และสมมติฐานของเดอบรอยล์ รวมถึง
คํานวณหาปริ มาณต่างๆที่เกี่ยวข้ องได้
14. สืบค้ นข้ อมูล ศึกษา และอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้ างอะตอมตาม
ทฤษฎีกลศาสตร์ ควอนตัม และหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กได้
15. สํารวจตรวจสอบ สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายเกี่ยวกับการค้ นพบธาตุ
กัมมันตรังสี องค์ประกอบของนิวเคลียส และการค้ นพบนิวตรอนได้
16. อธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับการสลายตัวของนิวเคลียสของธาตุ
กัมมันตรังสี ไอโซโทป เสถียรภาพนิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร์ แรง
นิวเคลียร์ มวลพร่ องและพลังงานยึดเหนี่ยวรวมถึงคํานวณหาปริ มาณที่
เกี่ยวข้ องจากสถานการณ์ที่กํา หนดให้ ได้
17. สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายเกี่ยวกับประโยชน์และโทษที่เกิดจาก
กัมมันตภาพรังสีปฏิกิริยานิวเคลียร์ ได้

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30224 รายวิชา เคมี 4
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6/2 - 5 ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน ม.เพิ่มศักดิ์ กาญจนบุตร
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ / เนือ้ หา

1. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และทดลองเกีย่ วกับสมบัติของสารละลายอิเล็กโทรไลต์
2. วิเคราะหข้ อมูล อธิบาย และทดลองเกี่ยวกับไอออนในสารละลายกรดและ
สารละลายเบส
3. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และอภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎีกรด-เบส
4. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และอภิปรายเกี่ยวกับคู่กรด-เบส
5. คํานวณ และเขียนสมการการแตกตัวของกรดแก่ เบสแก่ กรดอ่อน เบสอ่อน
6. วิเคราะห์ข้อมูล อธิบาย และเขียนสมการการแตกตัวของนํ ้าบริ สทุ ธิ์ได้ และ
คํานวณเกี่ยวกับการเปลี่ยนความเข้ มข้ นของไฮโดรเนียมไอออน หรื อไฮโดรอก
ไซด์ไอออนในนํ ้า
7. สืบค้ นข้ อมูล และคํานวณหาค่า pH ของสารละลาย
8. ทดลอง อธิบาย และคํานวณเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ ที่ใช้ สําหรับปฏิกิริยาของ
กรด-เบส และค่า pH ของอินดิเคเตอร์
9. สืบค้ นข้ อมูล และนําเสนอประโยชน์ของสารละลายกรด-เบสในชีวิตประจําวัน
และในสิ่งมีชีวิต
10. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และทดลองที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาของกรด-เบส การเกิด
เกลือ สมบัติความเป็ นกรด-เบสของเกลือ ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส
11. สืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ทดลอง และคํานวณเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ กบั
การไทเทรตกรด-เบส และการหาปริ มาณสารด้ วยวิธีการไทเทรต
12. อธิบาย ทดลอง และนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับสารละลายบัฟเฟอร์ สารละลาย
บัฟเฟอร์ ในธรรมชาติ และการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน
13. สืบค้ นข้ อมูล ทดลอง และนําเสนอข้ อมูลที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีกบั การถ่าย
โอนอิเล็กตรอน ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลาย
14. สืบค้ นข้ อมูล และอธิบายเกี่ยวกับการเขียนและดุลสมการรี ดอกซ์ด้วยเลข
ออกซิเดชัน และครึ่งปฏิกิริยา
15. สืบค้ นข้ อมูล ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับการต่อเซลล์กลั วานิก การเขียน

Summer
1.1 สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอน
อิเล็กโทรไลต์
1.2 สารละลายกรดและสารละลายเบส
Formative 1
1.3 ทฤษฎีกรด-เบส
1.4 คูก่ รด-เบส
1.5 การแตกตัวของกรดและเบส
1.6 การแตกตัวเป็ นไอออนของนํ ้า
สอบประมวลความรู้ กลางภาคเรี ยน
1. กรด-เบส
1.1 สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอน
อิเล็กโทรไลต์
1.2 สารละลายกรดและสารละลายเบส
1.3 ทฤษฎีกรด-เบส
1.4 คูก่ รด-เบส
1.5 การแตกตัวของกรดและเบส
1.6 การแตกตัวเป็ นไอออนของนํ ้า
1.7 pH ของสารละลาย
1.8 อินดิเคเตอร์ สําหรับกรด-เบส
1.9 สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจําวัน
และในสิง่ มีชีวิต
1.10 ปฏิกิริยาของกรดและเบส
1.11 การไทเทรตกรด-เบส
1.12 สารละลายบัฟเฟอร์
Formative 2
2.1 ปฏิกิริยารี ดอกซ์

วิธีการสอน
รู ปแบบการสอน
- กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ (5E)
วิธีการสอน
- แบบบรรยาย
- แบบทดลอง
- แบบสาธิต
เทคนิคการสอน
- เทคนิคการเสริ มแรง
- เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ

เครื่ องมือวัด
1) แบบทดสอบ

ด้ านทักษะ/กระบวนการ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การปฏิบตั ิ
1) แบบประเมินการปฏิบตั ิ
(ผลงาน / ชิ ้นงาน / โครงงาน / การทดลอง)
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
(มีวินยั ,ใฝ่ เรี ยนรู้,มุ่งมันในการทํางาน, ซื่อสัตย์, มีจิต
สาธารณะ)
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ระเมินผลภาคฤดูร้อนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 1-2
(20 คะแนน)
- ประเมินผลก่อนสอบประมวลความรู้กลางภาค
เรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 3-6 (15 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่
1-12,20-22 (20 คะแนน)
- ประเมินผลหลังสอบประมวลความรู้กลางภาค
เรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 13-16 (15 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่
13-22 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (10 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง /
Website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
1. หนังสือเรี ยนวิชาเคมี เล่ม 5
ว034 สสวท.
2. หนังสือเรี ยน รายวิชาเพิ่มเติม
เคมี เล่ม 3 ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่
4-6 สสวท.
3. หนังสือเสริ มสร้ างศักยภาพ
และทักษะ รายวิชาเพิ่มเติมเคมี
เล่ม 3 ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
อักษรเจริ ญทัศน์
4. คูม่ ือ-เตรี ยมสอบ เคมี
เพิ่มเติม เล่ม 3 ม.4-6
รศ.วีระชาติ สวนไพรินทร์
5. คูม่ ือสาระการเรี ยนรู้เพิ่มเติม
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ เคมี ม.4-6 เล่ม 3
อ.สําราญ พฤกษ์ สนุ ทร
6. คูม่ ือเตรี ยมสอบ เคมี ม.6
เล่ม 5 ว034 อ.สุทศั น์ ไตร
สถิตวร
7. เคมีแผนใหม่ 5 ม.6 เล่ม 5 ว
034 ผศ.สุธน เสถียรยานนท์
8. หนังสือเรี ยนวิชาเคมี เล่ม 6 ว
035 ชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สสวท.

ผลการเรียนรู้
แผนภาพ และสมการแสดงปฏิกิริยาในเซลล์กลั วานิก รวมทังการจั
้
ดลําดับ
ความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของธาตุหรื อไอออนและความสามารถในการ
เป็ น ตัวรี ดิวซ์ ตัวออกซิไดซ์ของธาตุหรื อไอออนต่างๆ
16. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และอภิปรายเกี่ยวกับหลักการทํางานและประเภทของ
เซลล์กลั วานิก เซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทตุ ิยภูมิ และนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของเซลล์กลั วานิก
17. สืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนําเสนอเกี่ยวกับการนําเซลล์อิเล็กโทรไลต์
ไปใช้ ในชีวิตประจําวัน และความแตกต่างระหว่างเซลล์กลั วานิกและเซลล์อิเล็ก
โทรไลต์
18. ค้ นคว้ า และรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับวิธีการป้องกันการผุกร่ อนของโลหะ
19. สืบค้ นข้ อมูล อภิปราย และนําเสนอเกี่ยวกับความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
ของเซลล์ไฟฟ้าเคมี
20. เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ที่ใช้ ในการสังเกต การวัด การสํารวจตรวจสอบ
อย่างถูกต้ องทังทางกว้
้
างและลึกในเชิงปริ มาณและคุณภาพ
21. นําผลของการสํารวจตรวจสอบที่ได้ ทังวิ
้ ธีการและองค์ความรู้ ที่ได้ ไปสร้ าง
คําถามใหม่ นําไปใช้ แก้ ปัญหาในสถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริ ง
22. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรื ออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด
กระบวนการ และผลของโครงงานหรื อชิ ้นงานให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจ

สาระการเรียนรู้ / เนือ้ หา
2.2 การดุลสมการรี ดอกซ์
2.3 เซลล์ไฟฟ้าเคมี
2.3.1 เซลล์กลั วานิก
สอบประมวลความรู้ ปลายภาคเรี ยน
2. ไฟฟ้าเคมี
2.1 ปฏิกิริยารี ดอกซ์
2.2 การดุลสมการรี ดอกซ์
2.3 เซลล์ไฟฟ้าเคมี
2.3.1 เซลล์กลั วานิก
2.3.2 เซลล์อิเล็กโทรไลต์
2.4 การผุกร่ อนและการป้องกัน
2.5 ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้ องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง /
Website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
9. หนังสือเรี ยน รายวิชาเพิ่มเติม
เคมี เล่ม 4 ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่
4-6 สสวท.
10. หนังสือเสริ มสร้ างศักยภาพ
และทักษะ รายวิชาเพิ่มเติมเคมี
เล่ม 4
ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
อักษรเจริ ญทัศน์

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30229 รายวิชา เคมีประยุกต์ 4
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6/1 ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน ม.เพิ่มศักดิ์ กาญจนบุตร
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ / เนือ้ หา

1. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และทดลองเกีย่ วกับสมบัติของสารละลายอิเล็กโทรไลต์
2. วิเคราะหข้ อมูล อธิบาย และทดลองเกี่ยวกับไอออนในสารละลายกรดและ
สารละลายเบส
3. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และอภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎีกรด-เบส
4. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และอภิปรายเกี่ยวกับคู่กรด-เบส
5. คํานวณ และเขียนสมการการแตกตัวของกรดแก่ เบสแก่ กรดอ่อน เบสอ่อน
6. วิเคราะห์ข้อมูล อธิบาย และเขียนสมการการแตกตัวของนํ ้าบริ สทุ ธิ์ได้ และ
คํานวณเกี่ยวกับการเปลี่ยนความเข้ มข้ นของไฮโดรเนียมไอออน หรื อไฮโดรอก
ไซด์ไอออนในนํ ้า
7. สืบค้ นข้ อมูล และคํานวณหาค่า pH ของสารละลาย
8. ทดลอง อธิบาย และคํานวณเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ ที่ใช้ สําหรับปฏิกิริยาของ
กรด-เบส และค่า pH ของอินดิเคเตอร์
9. สืบค้ นข้ อมูล และนําเสนอประโยชน์ของสารละลายกรด-เบสในชีวิตประจําวัน
และในสิ่งมีชีวิต
10. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และทดลองที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาของกรด-เบส การเกิด
เกลือ สมบัติความเป็ นกรด-เบสของเกลือ ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส
11. สืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ทดลอง และคํานวณเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ กบั
การไทเทรตกรด-เบส และการหาปริ มาณสารด้ วยวิธีการไทเทรต
12. อธิบาย ทดลอง และนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับสารละลายบัฟเฟอร์ สารละลาย
บัฟเฟอร์ ในธรรมชาติ และการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน
13. สืบค้ นข้ อมูล ทดลอง และนําเสนอข้ อมูลที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีกบั การถ่าย
โอนอิเล็กตรอน ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลาย
14. สืบค้ นข้ อมูล และอธิบายเกี่ยวกับการเขียนและดุลสมการรี ดอกซ์ด้วยเลข
ออกซิเดชัน และครึ่งปฏิกิริยา
15. สืบค้ นข้ อมูล ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับการต่อเซลล์กลั วานิก การเขียน

Summer
1.1 สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอน
อิเล็กโทรไลต์
1.2 สารละลายกรดและสารละลายเบส
Formative 1
1.3 ทฤษฎีกรด-เบส
1.4 คูก่ รด-เบส
1.5 การแตกตัวของกรดและเบส
1.6 การแตกตัวเป็ นไอออนของนํ ้า
สอบประมวลความรู้ กลางภาคเรี ยน
1. กรด-เบส
1.1 สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอน
อิเล็กโทรไลต์
1.2 สารละลายกรดและสารละลายเบส
1.3 ทฤษฎีกรด-เบส
1.4 คูก่ รด-เบส
1.5 การแตกตัวของกรดและเบส
1.6 การแตกตัวเป็ นไอออนของนํ ้า
1.7 pH ของสารละลาย
1.8 อินดิเคเตอร์ สําหรับกรด-เบส
1.9 สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจําวัน
และในสิง่ มีชีวิต
1.10 ปฏิกิริยาของกรดและเบส
- ปฏิกิริยาไฮโดรลิซสิ
1.11 การไทเทรตกรด-เบส
1.12 สารละลายบัฟเฟอร์

วิธีการสอน
รู ปแบบการสอน
- กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ (5E)
วิธีการสอน
- แบบบรรยาย
- แบบทดลอง
- แบบสาธิต
เทคนิคการสอน
- เทคนิคการเสริ มแรง
- เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
1) ทดสอบ

เครื่ องมือวัด
1) แบบทดสอบ

ด้ านทักษะ/กระบวนการ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การปฏิบตั ิ
1) แบบประเมินการปฏิบตั ิ
(ผลงาน / ชิ ้นงาน / โครงงาน / การทดลอง)
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
(มีวนิ ยั ,ใฝ่ เรี ยนรู้,มุ่งมันในการทํางาน, ซื่อสัตย์, มีจิต
สาธารณะ)
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ระเมินผลภาคฤดูร้อนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 1-2
(20 คะแนน)
- ประเมินผลก่อนสอบประมวลความรู้กลางภาค
เรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 3-6 (15 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่
1-12,20-22 (20 คะแนน)
- ประเมินผลหลังสอบประมวลความรู้กลางภาค
เรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 13-16 (15 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่
13-22 (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (10 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง /
Website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
1. หนังสือเรี ยนวิชาเคมี เล่ม 5
ว034 สสวท.
2. หนังสือเรี ยน รายวิชาเพิ่มเติม
เคมี เล่ม 3 ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่
4-6 สสวท.
3. หนังสือเสริ มสร้ างศักยภาพ
และทักษะ รายวิชาเพิ่มเติมเคมี
เล่ม 3 ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
อักษรเจริ ญทัศน์
4. คูม่ ือ-เตรี ยมสอบ เคมี
เพิ่มเติม เล่ม 3 ม.4-6
รศ.วีระชาติ สวนไพรินทร์
5. คูม่ ือสาระการเรี ยนรู้เพิ่มเติม
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ เคมี ม.4-6 เล่ม 3
อ.สําราญ พฤกษ์ สนุ ทร
6. คูม่ ือเตรี ยมสอบ เคมี ม.6
เล่ม 5 ว034 อ.สุทศั น์ ไตร
สถิตวร
7. เคมีแผนใหม่ 5 ม.6 เล่ม 5 ว
034 ผศ.สุธน เสถียรยานนท์
8. หนังสือเรี ยนวิชาเคมี เล่ม 6 ว
035 ชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สสวท.

ผลการเรียนรู้
แผนภาพ และสมการแสดงปฏิกิริยาในเซลล์กลั วานิก รวมทัง้ การจัดลําดับ
ความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของธาตุหรื อไอออนและความสามารถในการ
เป็ น ตัวรี ดิวซ์ ตัวออกซิไดซ์ของธาตุหรื อไอออนต่างๆ
16. สืบค้ นข้ อมูล อธิบาย และอภิปรายเกี่ยวกับหลักการทํางานและประเภทของ
เซลล์กลั วานิก เซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทตุ ิยภูมิ และนําเสนอข้ อมูลเกีย่ วกับ
ประโยชน์ของเซลล์กลั วานิก
17. สืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนําเสนอเกี่ยวกับการนําเซลล์อิเล็กโทรไลต์
ไปใช้ ในชีวิตประจําวัน และความแตกต่างระหว่างเซลล์กลั วานิกและเซลล์อิเล็ก
โทรไลต์
18. ค้ นคว้ า และรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับวิธีการป้องกันการผุกร่ อนของโลหะ
19. สืบค้ นข้ อมูล อภิปราย และนําเสนอเกี่ยวกับความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
ของเซลล์ไฟฟ้าเคมี
20. เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ที่ใช้ ในการสังเกต การวัด การสํารวจตรวจสอบ
อย่างถูกต้ องทังทางกว้
้
างและลึกในเชิงปริ มาณและคุณภาพ
21. นําผลของการสํารวจตรวจสอบที่ได้ ทังวิ
้ ธีการและองค์ความรู้ที่ได้ ไปสร้ าง
คําถามใหม่ นําไปใช้ แก้ ปัญหาในสถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริ ง
22. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรื ออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด
กระบวนการ และผลของโครงงานหรื อชิ ้นงานให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจ

สาระการเรียนรู้ / เนือ้ หา
Formative 2
2.1 ปฏิกิริยารี ดอกซ์
2.2 การดุลสมการรี ดอกซ์
2.3 เซลล์ไฟฟ้าเคมี
2.3.1 เซลล์กลั วานิก
สอบประมวลความรู้ ปลายภาคเรี ยน
2. ไฟฟ้าเคมี
2.1 ปฏิกิริยารี ดอกซ์
2.2 การดุลสมการรี ดอกซ์
2.3 เซลล์ไฟฟ้าเคมี
2.3.1 เซลล์กลั วานิก
2.3.2 เซลล์อิเล็กโทรไลต์
2.4 สมการเนินสท์
2.5 การผุกร่ อนและการป้องกัน
2.6 ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้ องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หนังสืออ้ างอิง /
Website ที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
9. หนังสือเรี ยน รายวิชาเพิ่มเติม
เคมี เล่ม 4 ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่
4-6 สสวท.
10. หนังสือเสริ มสร้ างศักยภาพ
และทักษะ รายวิชาเพิ่มเติมเคมี
เล่ม 4
ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
อักษรเจริ ญทัศน์

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30244
รายวิชา ชีววิทยา 4
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6/2-5
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสปานแก้ ว
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด
1. สํารวจตรวจสอบและเปรี ยบเทียบวิธีการรับรู้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้ า
ของสิ่งมีชีวติ เซลล์เดียวและสัตว์มีกระดูกสันหลังบางชนิด
2. สํารวจตรวจสอบ อธิบายและจําแนกส่วนประกอบและหน้ าที่ของเซลล์
ประสาท พร้ อมทังสรุ
้ ปการเกิดกระแสประสาท
3. สํารวจตรวจสอบและอธิบายเปรี ยบเทียบโครงสร้ าง หน้ าที่ของสมอง
ไขสันหลังและการทํางานของระบบประสาทโซมาติกและระบบ
ประสาทอัตโนวัติ
4. สํารวจตรวจสอบและอธิบายโครงสร้ างและการทํางานของอวัยวะรับ
สัมผัสแต่ละประเภท พร้ อมทังนํ
้ าความรู้ ความเข้ าใจมาใช้ และหาวิธี
ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ ้นต่อระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส อะไหล่
มนุษย์
5. อภิปรายและอธิบายตําแหน่งโครงสร้ างและหน้ าที่ของต่อมไร้ ทอ่ ที่
สําคัญของคน รวมทังชนิ
้ ดของฮอร์ โมนที่สําคัญที่สร้ างขึ ้นจากต่อมไร้ ทอ่
6. อธิบายและสรุ ปกลไกการควบคุมการทํางานของฮอร์ โมน พร้ อมทัง้
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของฮอร์ โมนกับฟี โรโมน รวมทังยกตั
้ ว อย่าง
การใช้ ประโยชน์จากฮอร์ โมนและฟี โรโมนที่เกี่ยวข้ องกับชีวติ ประจําวัน
7. สํารวจตรวจสอบและอธิบายการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวติ เซลล์เดียว สัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลัง
8. สํารวจตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายส่วนประกอบ หน้ าที่ของ
กระดูกของคน ชนิดของข้ อต่อ การทํางานของข้ อต่อแบบต่างๆ และ
ลักษณะตําแหน่งของกล้ ามเนื ้อ
9. สํารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และความสัมพันธ์ระหว่าง

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
Formative 1
สอบกลางภาคเรี ยนที่ 1/2562
1.ระบบประสาทและอวัยวะ
รับสัมผัส
2. ระบบต่อมไร้ ทอ่
Formative 2
สอบปลายภาคเรี ยน 1/2562
3. การเคลื่อนไหวในสัตว์
4. พันธุศาสตร์ โมเลกุลเบื ้องต้ น
5. วิวฒ
ั นาการ

วิธีการสอน
1. การทดลอง
2. อภิปราย
3. อธิบาย
4. สืบค้ นข้ อมูล
5. กระบวนการกลุ่ม
6. ใช้ เทคโนโลยี
เช่น VDO clip,
PowerPoint

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การปฏิบตั ิ
1) แบประเมินการปฏิบตั ิ
(ผลงาน / ชิ ้นงาน /โครงงาน /การทดลอง)
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1)การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
(ใฝ่ เรี ยนรู้ , มีวนิ ยั ,มุ่งมัน่ ในการทํางาน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-16
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-6
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-16
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 7-16

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
1. ชีววิทยา ม.6 เล่ม 5
อ. สมาน แก้ วไวยุทธ
2.Ultra Biology
สถาบันกวดวิชาติวเตอร์
พอยท์
3.ติววิทย์ สรุ ปเนื ้อหาม.ปลาย
อ.ณัฐพงศ์ ก้ องคุณวัฒน์

DNA,RNA และโปรตีน
10. วิเคราะห์ และอภิปราย เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ ในเรื่ องของพันธุ
วิศวกรรม และการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อและนําเสนอในเรื่ องประโยชน์ ของ
พันธุวศิ วกรรมและผลของพันธุวศิ วกรรมต่อสังคม และสิ่งแวดล้ อม
GMOs
11. อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับลําดับพัฒนาการแนวความคิดที่
เกี่ยวกับวิวฒ
ั นาการของสิ่งมีชีวติ ความสําคัญของการศึกษาวิวฒ
ั นาการ
ของสิ่งมีชีวติ
12. สํารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ และอธิบายกลไกต่างๆ ที่ทําให้ เกิด
วิวฒ
ั นาการของสิ่งมีชีวติ
13. สํารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และอธิบายกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงประชากร
14. ตังคํ
้ าถามที่อยู่บนพื ้นฐานของความรู้ และความเข้ าใจทาง
วิทยาศาสตร์ หรื อความสนใจหรื อจากประเด็นที่เกิดขึ ้นในขณะนันที
้ ่
สามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรื อศึกษาค้ นคว้ าได้ อย่างครอบคลุม
และเชื่อถือได้
15. วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้ อมูล และประเมินความสอดคล้ อง
ของข้ อสรุ ป หรื อสาระสําคัญ เพื่อตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
16. บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้
พยานหลักฐานอ้ างอิง หรื อค้ นคว้ าเพิ่ มเติมเพื่อหาหลักฐานอ้ างอิงที่
เชื่อถือได้ และยอมรับว่าความรู้ เดิมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีข้อมูล
และประจักษ์พยานใหม่เพิ่มเติมหรื อโต้ แย้ งจากเดิม ซึง่ ท้ าทายให้ มีการ
ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง อันจะนํามาสู่การยอมรับเป็ นความรู้ ใหม่

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30254
รายวิชา ชีววิทยาขัน้ สูง 4
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6/1
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสปานแก้ ว
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด
1. สํารวจตรวจสอบและเปรี ยบเทียบวิธีการรับรู้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้ า
ของสิ่งมีชีวติ เซลล์เดียวและสัตว์มีกระดูกสันหลังบางชนิด
2. สํารวจตรวจสอบ อธิบายและจําแนกส่วนประกอบและหน้ าที่ของ
เซลล์ประสาท พร้ อมทังสรุ
้ ปการเกิดกระแสประสาท
3. สํารวจตรวจสอบและอธิบายเปรี ยบเทียบโครงสร้ าง หน้ าที่ของสมอง
ไขสันหลังและการทํางานของระบบประสาทโซมาติก และระบบ
ประสาทอัตโนวัติ
4. สํารวจตรวจสอบและอธิบายโครงสร้ างและการทํางานของอวัยวะรับ
สัมผัสแต่ละประเภท พร้ อมทังนํ
้ าความรู้ ความเข้ าใจมาใช้ และหาวิธี
ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ ้นต่อระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส
อะไหล่มนุษย์
5. อภิปรายและอธิบายตําแหน่งโครงสร้ างและหน้ าที่ของต่อมไร้ ทอ่ ที่
สําคัญของคน รวมทังชนิ
้ ดของฮอร์ โมนที่สําคัญที่สร้ างขึ ้นจากต่อมไร้ ทอ่
6. อธิบายและสรุ ปกลไกการควบคุมการทํางานของฮอร์ โมน พร้ อมทัง้
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของฮอร์ โมนกับฟี โรโมน รวมทังยกตั
้ วอย่าง
การใช้ ประโยชน์จากฮอร์ โมน และฟี โรโมนที่เกี่ยวข้ องกับชีวติ ประจําวัน
7. สํารวจตรวจสอบและอธิบายการเคลื่ อนที่ของสิ่งมีชีวติ เซลล์เดียว สัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลัง
8. สํารวจตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายส่วนประกอบ หน้ าที่ของ
กระดูกของคน ชนิดของข้ อต่อ การทํางานของข้ อต่อแบบต่างๆ และ
ลักษณะตําแหน่งของกล้ ามเนื ้อ
9. สํารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และความสัมพันธ์ระหว่าง

สาระการเรียนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
Formative 1
สอบกลางภาคเรี ยนที่ 1/2562
1. ระบบประสาทและอวัยวะ
รับสัมผัส
2. ระบบต่อมไร้ ทอ่
Formative 2
สอบปลายภาคเรี ยน 1/2562
3. การเคลื่อนไหวในสัตว์
4. พันธุศาสตร์ โมเลกุลเบื ้องต้ น
5. วิวฒ
ั นาการ

วิธีการสอน
1. การทดลอง
2. อภิปราย
3. อธิบาย
4. สืบค้ นข้ อมูล
5. กระบวนการกลุ่ม
6. ใช้ เทคโนโลยี
เช่น VDO clip ,
Power Point

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การปฏิบตั ิ
1) แบประเมินการปฏิบตั ิ
(ผลงาน / ชิ ้นงาน /โครงงาน /การทดลอง)
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
(ใฝ่ เรี ยนรู้ ,มีวนิ ยั ,มุ่งมัน่ ในการทํางาน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-16
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-6
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 1-16
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่ 7-16

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศกึ ษาเพิ่มเติม
1. ชีววิทยา ม.6 เล่ม 5
อ. สมาน แก้ วไวยุทธ
2. Ultra Biology
สถาบันกวดวิชาติวเตอร์
พอยท์
3. ติววิทย์ สรุ ปเนื ้อหา
ม.ปลาย
อ.ณัฐพงศ์ ก้ องคุณวัฒน์

DNA,RNA และโปรตีน
10. วิเคราะห์ และอภิปราย เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ ในเรื่ องของพันธุ
วิศวกรรม และการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อและนําเสนอในเรื่ องประโยชน์ ของ
พันธุวศิ วกรรมและผลของพันธุวศิ วกรรมต่อสังคม และสิ่งแวดล้ อม
GMOs
11. อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับลําดับพัฒนาการแนวความคิดที่
เกี่ยวกับวิวฒ
ั นาการของสิ่งมีชีวติ ความสําคัญของการศึกษาวิวฒ
ั นาการ
ของสิ่งมีชีวติ
12. สํารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ และอธิบายกลไกต่างๆ ที่ทําให้ เกิด
วิวฒ
ั นาการของสิ่งมีชีวติ
13. สํารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และอธิบายกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงประชากร
14. ตังคํ
้ าถามที่อยู่บนพื ้นฐานของความรู้ และความเข้ าใจทาง
วิทยาศาสตร์ หรื อความสนใจหรื อจากประเด็นที่เกิดขึน้ ในขณะนันที
้ ่
สามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรื อศึกษาค้ นคว้ าได้ อย่างครอบคลุม
และเชื่อถือได้
15. วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้ อมูล และประเมินความสอดคล้ อง
ของข้ อสรุ ป หรื อสาระสําคัญเพื่อตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
16. บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผ ล ใช้
พยานหลักฐานอ้ างอิง หรื อค้ นคว้ าเพิ่มเติม เพื่อหาหลักฐานอ้ างอิงที่
เชื่อถือได้ และยอมรับว่าความรู้ เดิมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีข้อมูล
และประจักษ์พยานใหม่เพิ่มเติมหรื อโต้ แย้ งจากเดิม ซึง่ ท้ าทายให้ มีการ
ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง อันจะนํามาสู่การยอมรับเป็ นความรู้ ใหม่

โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ว30281 รายวิชา บูรณาการวิทยาศาสตร์ 1
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6/6-10 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครูผ้ ูสอน
มิสศศิธร ชาวระหาญ, มิสจุฑาวรรณ ตรีชัย, มิสนิรมล....ระหว่ างงาม, มิสเชาวนี ปฐมนุพงศ์ , มิสปิ ยชาติ ป้องพาล , ม.วรพล ชื่นอิ่ม
20
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรียน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรียน
80 :
สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
วิชาฟิ สิกส์
สอบกลางภาคเรี ยนที่1/2562
1. อธิบายและทดลองความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด เวลา ความเร็ ว
1. การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ
1.1 ระยะทางและระยะกระจัด
ความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวตรง
2. สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบ 1.2 อัตราเร็ วและความเร็ ว
1.3 ความเร่ง
ฮาร์ มอนิกอย่างง่าย
1.4 การเคลือ่ นที่แนวเส้ นตรงในแนวราบ
3. อภิปรายผลการสืบค้นและประโยชน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจก
1.5 การเคลื่อนที่แนวเส้ นตรงในแนวดิ่ง
ไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์ มอนิกส์อย่างง่าย
4. ทดลองและอธิบายสมบัติของคลื่นกล และอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่าง 2. การเคลื่อนที่แบบต่ างๆ
2.1 การเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ ง
อัตราเร็ว ความถี่และความยาวคลื่น 5. อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการนําเสนอผลการสืบค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับ 2.2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม
2.3 การเคลื่อนที่แบบ
ประโยชน์และการป้องกันอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
6. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน ฟิ วชัน และความสัมพันธ์ ระหว่างมวล ฮาร์ มอนิกอย่างง่าย
กับพลังงาน
สอบปลายภาคเรี ยนที่ 1/2562
7. สืบค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับพลังงานที่ได้ จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ และผลต่อ
3. คลื่นและพลังงานในชีวิตประจําวัน
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
3.1 คลื่นกล
8. อธิบายการเกิดกัมมันตภาพรังสีและบอกวิธีการตรวจสอบรังสีใน
3.2 อัตราเร็ วคลื่น
สิ่งแวดล้ อม การใช้ ประโยชน์ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
3.3 สมบัติคลื่น
9. รวบรวมข้ อมูลและบันทึกผลการสํารวจ ตรวจสอบอย่างเป็ นระบบ
3.4 กําเนิด/ธรรมชาติของคลื่น
ถูกต้ อง ครอบคลุม ทั ้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบ ความ
แม่เหล็กไฟฟ้า
เป็ นไปได้ ความเหมาะสมหรื อความผิดพลาดของข้ อมูล
10. จัดกระทําข้ อมูล โดยคํานึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขที่มีระดับความ 3.5 สเปกตัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
3.6 กัมมันตภาพรังสี
ถูกต้ องและนําเสนอข้ อมูลด้ วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม
11. พิจารณาความน่าเชื่อถือของวิธีการและผลการสํารวจตรวจสอบโดยใช้ 3.7 ปฎิกิริยานิวเคลียร์ ฟิ ชชัน่
3.8 ปฎิกิริยานิวเคลียร์ ฟิ วชัน่
หลักความคลาดเคลื่อนของการวัดและการสังเกต เสนอแนะการปรับปรุง
3.9 ผลของกัมมันตภาพรังสีตอ่ ชีวิต
วิธีการสํารวจตรวจสอบ
ผลการเรี ยนรู้

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

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
ด้ านความรู้
1. หนังสือเรี ยน เรื่ อง แรงและการ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
เคลื่อนที่ของ สสวท.
1) ทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2. www.rmutphysics.com
ด้ านทักษะ
3. ตําราเรี ยนกลางภาษาอังกฤษของ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
คณะเซนต์คาเบรี ยล
1) การปฏิบตั ิ
1) แบบประเมินการปฏิบตั ิ
4. www.physicsclassroom.com
( ผลงาน / ชิ ้นงาน / การทดลอง )
5. www.wikipedia.com
ด้ านคุณลักษณะ
6. http://phet.colorado.edu
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
7. หนังสือ ฟิ สิกส์กลศาสตร์ เล่ม1
1) การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
ของ อ.นิรันดร์ สุวรรณรัตน์
( ซื่อสัตย์สจุ ริ ต, ใฝ่ เรี ยนรู้, มีวินยั , มุง่ มัน่ ในการ
8. หนังสือเรี ยนสาระการเรียนรู้วิชาเคมี
ทํางาน )
พื ้นฐานสสวท.
9. หนังสือคูม่ ือ-เตรี ยมสอบ รายวิชา
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรี ยนรู้
เคมีพื ้นฐาน ม.4-6 สํานักพิมพ์ภมู ิ
ข้ อที่ 1-34
บัณฑิต
-ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวผลการเรี ยนรู้
10. หนังสือคูม่ ือแม็ค เคมีพื ้นฐานและ
ข้ อที่ ..1-3..,.12-14..,..28-34..
เพิ่มเติม ม.4
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้
11. หนังสือคูม่ ือแม็ค CORE O-NET
ข้ อที่ ..1-34..
ม.ปลาย
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยน
12. หนังสือคูม่ ือ-เตรี ยมสอบ เคมี
รู้ข้อที่ ..4-9..,.15-19..,..22-27..
O-NET สํานักพิมพ์ ภูมิบณ
ั ฑิต
13. หนังสือ CORE-BASIC
CHEMISTRY หัวใจเคมี 1
14. หนังสือเรี ยนสาระการเรี ยนรู้วิชา
ชีววิทยาพื ้นฐาน สสวท.
วิธีการวัดและประเมินผล

วิชาเคมี
12. สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายโครงสร้ างอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์
ของธาตุ
13. วิเคราะห์และอธิบายการจัดเรี ยงอิเล็กตรอน
ในอะตอม ความสัมพันธ์
ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุและการ
เกิดปฏิกิริยา
14. อธิบายการจัดเรียงธาตุและทํานายแนวโน้ มสมบัติของธาตใุ นตารางธาตุ
15. วิเคราะห์และอธิบายการเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของ
สาร
16. สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างจุดเดือด จุดหลอมเหลว
และสถานะของสารกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร
17. ทดลอง อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทวั่ ไปที่พบใน
ชีวิตประจําวัน รวมทั ้งอธิบายผลของสารเคมีที่มีตอ่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
18. ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปั จจัยที่มผี ลต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี และนําความรู้ไปใช้ ประโยชน์
19. เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ที่ใช้ ในการสังเกต การวัด การสํารวจ
ตรวจสอบอย่างถูกต้ องทั ้งทางกว้ างและลึกในเชิงปริ มาณและคุณภาพ
20. นําผลของการสํารวจตรวจสอบที่ได้ ทังวิ
้ ธีการและองค์ความรู้ที่ได้ ไป
สร้ างคําถามใหม่นําไปใช้ แก้ ปัญหาในสถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริ ง
21. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรื ออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด
กระบวนการ และผลของโครงงานหรื อชิ ้นงานให้ ผ้ อู นื่ เข้ าใจ
วิชาชีววิทยา
22. อธิบายกระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม
มิวเทชัน่ และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
23. สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายผลของระบบนิเวศที่มีตอ่ มนุษย์และสิ่งมีชีวิต
ด้ วยกันเองและนําความรู้ไปใช้ ประโยชน์
24. สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายความสําคัญของวัฏจักรสาร แต่ละวัฏจักรได้
25. สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายความสัมพันธ์ ในระบบนิเวศได้
26. สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายกระบวนเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ
27. สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายผลของระบบนิเวศที่มีตอ่ ประชากร ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และวิวฒ
ั นาการ

สอบกลางภาคเรี ยนที่ 1/2562
1. อะตอมและตารางธาตุ
1.1 โครงสร้ างอะตอม
1.1.1 แบบจําลองอะตอม
1.1.2 อนุภาคมูลฐานของอะตอมและ
สัญลักษณ์นิวเคลียร์
1.1.3 การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม
1.2 ตารางธาตุและสมบัติของธาตุและ
สารประกอบ
1.2.1 วิวฒ
ั นาการของ
การสร้ างตารางธาตุ
1.2.2 สมบัติของธาตุตาม
หมูแ่ ละตามคาบ
สอบปลายภาคเรี ยนที่ 1/2562
1.3 พันธะเคมี
1.3.1 พันธะโลหะ
1.3.2 พันธะอิออนิก
1.3.3 พันธะโควาเลนต์
1.3.4 สมบัติบางประการของสารกับ
แรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาคของสาร
2. เคมีเพื่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
2.1 ปฏิกิริยาเคมี
2.1.1 ปฏิกิริยาเคมีใน
ชีวิตประจําวัน
2.1.2 ผลของปฏิกิริยา
เคมีตอ่ สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้ อม
2.1.3 อัตราการเกิด
ปฏิกิริยาเคมีและปั จจัยที่มี

28. สืบค้ นข้ อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้ างและหน้ าที่ของ
สารเคมีและส่วนประกอบภายในเซลล์ที่ศกึ ษาด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ในเซลล์
ของสิ่งมีชีวิตและสรุปเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างเซลล์
29. อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการลําเลียงสารผ่านเซลล์และการสื่อสาร
ระหว่างเซลล์
30. อภิปรายและอธิบายการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต กลไกในการ
ควบคุมดุลยภาพของร่างกายมนุษย์และนําความรู้ไปใช้ ในชีวิต
31. สืบค้ นข้ อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของ
ร่างกายสัตว์และมนุษย์โดยการทํางานของระบบหายใจ ระบบขับถ่าย
ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบนํ ้าเหลือง และระบบภูมิค้ มุ กัน
32. ตั ้งคําถามที่อยูบ่ นพื ้นฐานของความรู้และความเข้ าใจทางวิทยาศาสตร์
หรือความสนใจ หรือจากประเด็นที่เกิดขึ ้นในขณะนัน้ ทีส่ ามารถทําการ
สํารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้ นคว้ าได้ อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้
33. วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้ อมูล และประเมินความสอดคล้ อง
ของข้ อสรุปหรือสาระสําคัญ เพื่อตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
34. บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้
พยานหลักฐานอ้ างอิงหรือค้ นคว้ าเพื่อเติม เพื่อหาหลักฐานอ้ างอิงที่เชื่อถือ
ได้ และยอมรับว่าความรู้เดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีข้อมูลและ
ประจักษ์ พยานใหม่เพิ่มเติมหรื อโต้ แย้ งจากเดิมซึง่ ท้ าทายให้ มีการ
ตรวจสอบอย่างระมัดระวังอันจะนํามาสูก่ ารยอมรับเป็ นความรู้ใหม่

ผลต่อปฏิกิริยาเคมี
สอบกลางภาคเรี ยนที่ 1/2562
1. ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
1.1 เซลล์
1.2 การลําเลียงสารเข้ า-ออกจากเซลล์
1.3 การแบ่งเซลล์
2. ระบบภูมิค้ ุมกัน
2.1 การป้องกัน ทําลายเชื ้อโรค
และสิ่งแปลกปลอม
2.2 ความผิดปกติของระบบภูมคิ ้ มุ กัน
สอบปลายภาคเรี ยนที่ 1/2562
3. ระบบนิเวศ
3.1 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้ อมและไบโอม
3.2 ความสัมพันธ์ ในระบบนิเวศ
+ บทปฏิบตั ิการ
3.3 การถ่ายทอดพลังงานและ
การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
3.4 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ
ระบบนิเวศ
3.5 มนุษย์กบั ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
4. พันธุกรรมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
4.1 โครโมโซมและ
สารพันธุกรรม
4.2 การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม
4.3 การเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม
4.4 เทคโนโลยีชีวภาพ

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ส30213-14 รายวิชา
สหวิทยาการสังคม 1-2
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน ม.เอกมล สงวนนาม มิสฐิตาภา แก้ วกระจ่ าง มิสสุปรี ยา เอกอินทร์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ผลการเรียนรู้
1. วิเคราะห์หลักปรัชญาตะวันออกและตะวันตก
2. วิเคราะห์หลักเศรษฐศาสตร์ แนวพุทธ ด้ วยการนํา ธรรมของ
พุทธศาสนา เพื่อพัฒนาให้ อยู่ดีพอมีพอกินอย่างยัง่ ยืน
3. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายในชีวติ ประจําวันที่ควรรู้ ได้
4. วิเคราะห์สถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมการ
ประสานประโยชน์ของกลุ่มประเทศต่างๆ ของโลกในศตวรรษที่ 21
5. วิเคราะห์การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญา
ไทย และของโลก
6. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง ของสังคม โลก
7. วิเคราะห์ประวัตศิ าสตร์ ไทย สากล เพื่อการท่องเที่ยว
8. วิเคราะห์คณ
ุ ค่าและความสําคัญของภูมิปัญญาด้ าน
วัฒนธรรม ที่อยู่อาศัย อาชีพ การรักษาโรค

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
1. หลักปรัชญาตะวันออก-ตก
2. หลักเศรษฐศาสตร์ แนวพุทธ
3. กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
4. สถานการณ์การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
5. ประโยชน์ของกลุ่มประเทศ
ต่างๆ ของโลก
6. ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา+โลก
7. ประวัตศิ าสตร์ ไทย สากล
8. ความสําคัญของภูมิปัญญา
ด้ านวัฒนธรรมที่อยู่อาศัย
อาชีพ การรักษาโรค

วิธีการสอน
วิธีการสอนแบบ
1. CIPPA MODEL
2. Storyline
3. 5E Cycle Model
4. Concept Mapping
5. Inquiry

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ/เครื่ องมือวัด
1. ใบงาน 2. สรุ ปแบบประเมินผล
3. ทดสอบ
ด้ านทักษะ
วิธีการ/เครื่ องมือวัด
1.สืบค้ น 2. แบบประเมินผลสรุ ป
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ/เครื่ องมือวัด
1. รักชาติศาสน์ กษัตริ ย์
2. ซื่อสัตย์สจุ ริ ต 3. มีวนิ ยั 4. ใฝ่ เรี ยนรู้
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-4 50 คะแนน
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ ข้อที่ 1- 4 20 คะแนน
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่
1-8 10 คะแนน
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการ
เรี ยนรู้ ข้อที่ 5-8 20 คะแนน

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือศาสนาสากล
2. หนังสือปรัชญาตะวันออก ปรัชญา
ตะวันตก
3. หนังสือกฎหมายน่ารู้
4. หนังสือกฎหมายระหว่างประเทศ
5. ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบนั
6. Internetฯลฯ

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ศ30105 รายวิชา ศิลปะพืน้ ฐาน 5 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6/1-10 และ EP-M.6/1-3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน ม.ประดิษฐ์ ใจกันธิยะ / ม.บุญสม ช่ วงโชติ / ม.วิริยะ เกตุแก้ ว / ม.ณัฐกานต์ สุดเสนาะ / มิสรั ตติกาล จิตต์ หมัน้
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
สาระการเรี ยนรู้ /
หนังสืออ้ างอิง/
ตัวชีว้ ัด
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เนือ้ หาสาระ
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. บรรยายจุดประสงค์และเนื ้อหาของงาน
ทัศนศิลป์โดยใช้ ศพั ท์ทางทัศนศิลป์
2. ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ ทฤษฎี
การวิจารณ์ศลิ ปะ
3. ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นที่มีชื่อเสียงและ
บรรยายผลตอบรับของสังคม
4. ร้ องเพลง หรื อเล่นดนตรี เดี่ยวและ รวมวง
โดยเน้ น
เทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง
5. สร้ างเกณฑ์สําหรับประเมินคุณภาพการ
ประพันธ์และการเล่นดนตรี ของตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม
6. นําดนตรี ไปประยุกต์ใช้ ในงานอื่นๆ
7. วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการ
ละครที่ต้องการสื่อความหมายในการแสดง
8. พัฒนาและใช้ เกณฑ์การประเมินในการประเมิน
การแสดง
9. นําเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย

1. สุนทรี ยภาพและการวิจารณ์
งานทัศนศิลป์
3. ดนตรี อารมณ์ ชื่นชม คุณค่า
4. ดนตรี กบั งานในแขนงอื่นๆ
5. นาฏลีลา

กระบวนการเรี ยนรู้ แบบ 5E
กระบวนการ 4 MAT
กระบวนการที่เน้ นการปฏิบตั ิ
กระบวนการแบบลงมือปฏิบตั ิ

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

เครื่องมือวัด
1) แบบทดสอบ

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

เครื่องมือวัด
1) แบบประเมิน
2) แบบสังเกต
เครื่องมือวัด
1) แบบสังเกตพฤติกรรม

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

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ศ30203 รายวิชา พืน้ ฐานทางสถาปั ตยกรรม ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 และ EP6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสรั ตติกาล จิตต์ หมัน้
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ผลการเรียนรู้
1. ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้ เหมาะกับโอกาสและ
สถานที่
2. สร้ างและพัฒนาสิ่งของเครื่ องใช้ หรื อวิธีการ ตาม
กระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็ นภาพฉายและแบบจําลอง เพื่อนําไปสู่การ
สร้ างชิ ้นงาน หรื อถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็ น
แบบจําลองความคิดและการรายงานผลโดยใช้ ซอฟแวร์
ช่วยในการออกแบบหรื อนําเสนอผลงาน
3. มีส่วนร่ วมในการแก้ ปัญหา และการดําเนินชีวติ
ตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม เพื่อ
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนให้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุ ปผลได้ อย่างเหมาะสม

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

1. ทฤษฎีความถนัดทาง
กระบวนการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ
สถาปั ตยกรรม
กระบวนการสร้ างทักษะการปฏิบตั ิ
2. ทักษะการเขียนงานออกแบบ
สถาปั ตยกรรม
3. ทักษะการเขียนงานออกแบบ
สถาปั ตยกรรม
4. สื่อเพื่อการออกแบบทาง
สถาปั ตยกรรม
5. โครงการออกแบบทาง
สถาปั ตยกรรม

วิธีการวัดและประเมินผล
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
1-3 (40 คะแนน)
-ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดข้ อที่
1-3 (20 คะแนน)
-ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้ อที่ 1-4
(20 คะแนน)
-ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่
1-3 (20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1.หนังสือความถนัดทาง
สถาปั ตยกรรม
2. หนังสือการเขียนแบบ
สถาปั ตยกรรมภายใน
3.หนังสือการเขียนแบบ
ทัศนียภาพ
4.หนังสือ SKETCH DESIGN
5.ภาพประกอบจาก
Web side ต่าง ๆ

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ง30103 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสอักษรสวรรค์ โหมดเทศ, มิสจิรัฐติ กิจสมุทร์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด (มาตรฐาน 3.1)
ง3.1ม.6/9,13 การติดต่อสือ่ สารค้ นหา
ข้ อมูลผ่านอินเทอร์ เน็ต
ง 3.1ม.6/12,13 การใช้ คอมพิวเตอร์ ชว่ ย
สร้ างงานอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ง 3.1ม.6/11 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
นําเสนองาน
ง 3.1ม.6/7,12 โครงงานคอมพิวเตอร์

สาระการเรียนรู้ / เนือ้ หาสาระ
สาระการเรี ยนรู้ท1่ี
1. การติดต่อสือ่ สารอินเทอร์ เน็ต
สาระการเรี ยนรู้ท2่ี
2. การใช้ คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสร้ าง
ชิ ้นงานอย่างมีจิต สํานึก
สาระการเรี ยนรู้ท3่ี
3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
นําเสนอ
สาระการเรี ยนรู้ท4่ี
4.การพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์

วิธีการสอน
1. การบรรยายตาม
PowerPoint
2. อธิบาย
3. สาธิต
4. กรณีตวั อย่าง
5. การแก้ ปัญหา
6. ฝึ กปฏิบตั ิ

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) อธิบาย/ใบงาน 1) ถาม –ตอบ/ใบงาน
2) ทดสอบ
2) แบบทดสอบวัดความรู้
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การปฏิบตั งิ าน
1) แบบประเมินชิ ้นงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) การสังเกตพฤติกรรม 1) แบบประเมินพฤติกรรม
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดที่ 7,9,11,12,13 (40
คะแนน)
ก่อนกลางภาค 20 คะแนน/หลังกลางภาค 20 คะแนน
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดที่ 9,12,13 (20
คะแนน)
แบบทดสอบ 20 คะแนน / ประเมินคุณลักษณะ (20 คะแนน)
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต 5 คะแนน / มีวินยั 5 คะแนน /
ใฝ่ เรี ยนรู้ 5 คะแนน / มุง่ มัน่ ในการทํางาน 5คะแนน

- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยตัวชี ้วัดที่ 7,11,12 (20
คะแนน) - การสร้ างสรรค์ผลงาน 20 คะแนน

หนังสืออ้ างอิง/
Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
- หนังสือเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ
- หนังสือเรี ยนวิชาพื ้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร ม.6
- หนังสือเกี่ยวกับโปรแกรม
Adobe Premiere Pro CC
ขึ ้นไป
- Website ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการตัดต่อวิดีโอ

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 ง30208 รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสเสาวภา กลิ่นสูงเนิน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้/เนือ้ หาสาระ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. อธิบายความหมายและความสําคัญของ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้
2. อธิบายความหมายและประโยชน์ของ
โปรแกรม Google SketchUp ได้
3. อธิบายและใช้ เครื่ องมือพื ้นฐานของ
โปรแกรม Google SketchUp ได้
4. อธิบายขันตอนการสร้
้
างโมเดลด้ วยชุด
เครื่ องมือต่างๆ บนโปรแกรม Google
SketchUp ได้
5. สร้ างชิ ้นงานโมเดลด้ วยโปรแกรม Google
SketchUp ได้
6. นําเสนอชิ ้นงานโมเดลในรู ปแบบต่างๆ ได้
7. มีจริ ยธรรมและความปลอดภัยในการใช้
คอมพิวเตอร์ ได้

หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 1 การออกแบบผลิตภัณฑ์
และการนําเสนอผลงาน
หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 2 การรู้ จกั กับโปรแกรม
Google SketchUpหน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 3 การ
ทํางานเบื ้องต้ นของโปรแกรม Google
SketchUp
หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 4 การสร้ างโมเดลด้ วย
Google SketchUpหน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 5 การ
นําเสนอโมเดล
หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 6 จริ ยธรรมและความ
ปลอดภัยในการใช้ คอมพิวเตอร์

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

ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่ องมือวัด
1) อธิบาย
1) ถาม-ตอบ
ด้ านทักษะ
เครื่ องมือวัด
1) การปฏิบตั งิ าน 2) ใบความรู้ -ผลงาน
ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ สังเกต-ติดตาม
เครื่ องมือวัด ใบงานการปฏิบตั งิ าน
สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อ
ที่ 1-3 เก็บคะแนนจากชิ ้นงาน (40 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 1-2 แบบทดสอบปรนัย (20 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 3 สอบปฏิบตั ิ (20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะ (20 คะแนน)
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
5 คะแนน
ใฝ่ เรี ยนรู้
5 คะแนน
มุ่งมัน่ ในการทํางาน
5 คะแนน
มีความเป็ นสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ 5 คะแนน

หนังสืออ้ างอิง / website ที่
ศึกษาเพิ่มเติม
- สร้ างโมเดล 3 มิตดิ ้ วย
SketchUp V-Ray+โปรแกรม
เสริ ม 2015 ฉบับสมบูรณ์
- Facebook page : บ้ าน
SketchUp
- https://3dwarehouse.sket
chup.com/
- www.google.com
- www.youtube.com

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 ง30224
รายวิชา
ประสบการณ์ อาชีพ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน ม.พชร จันทร์ ศิริ / นางสาวชิดชนก เจ้ าพิทกั ษ์ วงศ์
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ผลการเรียนรู้
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
สอบประมวลความรู้ระหว่างภาค
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 การพัฒนาตนเองเข้ าสูอ่ าชีพ
1.1 ความสําคัญของการพัฒนาตนเองเข้ าสูอ่ าชีพ
1.2 คุณสมบัติของบุคคลในการพัฒนาตนเอง
1.3 การสํารวจและพัฒนาตนเอง
1.4 แนวทางการพัฒนาตนเอง โดยเศรษฐกิจพอเพียง)
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 ประสบการณ์ในอาชีพ
2.1 ความหมายของการสร้ างเสริ มประสบการณ์อาชีพ
2.2 ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์อาชีพ
2.3 การมองเห็นโอกาสในการประกอบอาชีพ
2.4 การศึกษาสํารวจอาชีพ
2.5 โครงงานอาชีพ
สอบประมวลความรู้ปลายภาค
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 แนวทางในการประกอบอาชีพ
3.1 กิจกรรมอาชีพ
3.2 คุณสมบัติของผู้ประกอบการ
3.3 การเริ่ มต้ นเป็ นผุ้ประกอบอาชีพ
3.4 การวิเคราะห์สภาพปั ญหาของผู้ประกอบอาชีพ
3.5 การตัดสินใจเลือกวิธีการเริ่ มต้ นธุรกิจ
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4 โลกอาชีพ
4.1 อาชีพในฝั น
4.2 แนวทางในการเลือกอาชีพ
4.3 เจตคติที่ดีตอ่ การประกอบอาชีพสุจริ ต
4.4 บุคคลตัวอย่างที่ประสบความสําเร็ จในการประกอบอาชีพ

วิธีการสอน
1. แบบบรรยาย
2.แบบ อภิปราย
3. แบบถามตอบ
4. แบบสืบเสาะหาความรู้
เป็ นกระบวนการกลุม่
5. แบบระดมสมอง
6. แบบเน้ นกระบวนการ
กลุม่ ฝึ กปฏิบตั ิ
7. กรณีศกึ ษา
8. บูรณาการ

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

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

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา อ30105
รายวิชา ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 5 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6/1-10 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน ม.ชาติพัฒน์ , ม.กรั ณย์ ภัฎ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ตัวชีว้ ัด
1. ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําในคูม่ ือการใช้ งานต่างๆ คําชี ้แจง
คําอธิบายและคําบรรยายที่ฟังและอ่าน
2. อ่านออกเสียงข้ อความข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อยกรอง
และบทละครสัน้ (skit) ถูกต้ องตาม หลักการอ่าน
3. อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์กบั สื่อที่
ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทังระบุ
้ และเขียนสื่อที่
ไม่ใช่ความเรี ยง รู ปแบบต่างๆ ให้ สมั พันธ์กบั ประโยค และ
ข้ อความที่ฟังหรื ออ่าน
4.จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความสรุ ปความ ตีความ และ
แสดงความคิดเห็นจากการฟั งและอ่านเรื่ องที่เป็ นสารคดีและ
บันเทิงคดีพร้ อมทังให้
้ เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
5. สนทนาและเขียนโต้ ตอบข้ อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องต่าง ๆ
ใกล้ ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ข่าว / เหตุการณ์ ประเด็นที่
อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม
6. เลือกและใช้ คําขอร้ อง ให้ คําแนะนํา คําชี ้แจง คําอธิบายอย่าง
คล่องแคล่ว
7. พูดและเขียนแสดงความต้ องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธ
การให้ ความช่วยเหลือในสถานการณ์จําลองหรื อสถานการณ์จริ ง
อย่างเหมาะสม
8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ ข้อมูล บรรยาย อธิบาย
เปรี ยบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง/ ประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
9. พูดและเขียนบรรยายความรู้ สกึ และแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับ เรื่ องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล
10. พูดและเขียนนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์
ข่าว/เหตุการณ์ เรื่ องและประเด็นต่างๆตามความสนใจของสังคม

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
Learning Unit 1:
Social Life and Tradition
Unit 3 Generations (midterm)

-Questions forms
-Comparison -Question Tags
Learning Unit 2: Hobbies and Leisure
Unit 6 A matter of taste (midterm)

-Articles and quantifiers
-Passive: advanced structures
-Vocabulary

Learning Unit 3: Sports and Health
Unit 10 Game on!

-Emphasis (midterm)
-Unreal past and had better (final)
Learning Unit 4: The World of Work
Unit 4 Taking a stand (final)

- Probability
-Future continuous and future perfect
- Vocabulary

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

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

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

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
- Solutions ( Upper- Intermediate
student’s book)
- Supplement
- Cambridge International dictionary
- Oxford collocations
- Bangkok Post
- Grammar for English Language
teachers
- American culture
- Creative writing
- English vocabulary in use
- Websites

 http://www.sharedvisions.com/explore/english/engma
p.html
 http://grammar.ccc.commnet.edu/g
rammar/quizzes/parallelism2_quiz.
htm
 http://198.85.71.81/english/gramma
rguide.html

11.พูดและเขียนสรุ ปใจความสําคัญ/แก่นสาระที่ได้ จากการ
วิเคราะห์เรื่ อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตาม
ความสนใจ
12.พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทังในท้
้ องถิ่น สังคม และโลก
พร้ อมทังให้
้ เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
13.เลือกใช้ ภาษา นํ ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของ
บุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้ าของภาษา
14.อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ และที่มาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้ าของภาษา
15.เข้ าร่ วม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่าง
เหมาะสม
16.อธิบาย/เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ างประโยค
ข้ อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิ ต และบทกลอนของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
17.วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับของไทยและ
นําไปใช้ อย่างมีเหตุผล
18. ค้ นคว้ า รวบรวมและสรุ ปข้ อมูล/ ข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่
สาระการเรี ยนรู้ อื่นจากแหล่งเรี ยนรู้ และนําเสนอด้ วยการพูด/การ
เขียน
19. ใช้ ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริ ง/สถานการณ์จําลองที่
เกิดขึ ้นในห้ องเรี ยน สถานศึกษาชุมชนและสังคม
20. ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์
และสรุ ปความรู้/ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและ แหล่งการเรี ยนรู้ ตา่ งๆใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
21. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้ อมูล ข่าวสารของโรงเรี ยน ชุมชน
และท้ องถิ่น/ประเทศชาติ เป็ นภาษาต่างประเทศ

Learning Unit 5:
Literature and Printed Word
Unit 7 Communication (final)

-Reported speech
-Reporting verbs

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา อ30205
รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่ าน เขียน 5 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ม.6/1-5 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสลภัสนันท์ จันทน์ โรจน์ , ม.กรั ณย์ ภัฎ เสียงเสนาะ, ม.ชาติพัฒน์ ทองเจริญกิจ
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
สาระการเรี ยนรู้ /
เนือ้ หาสาระ
1. อ่านออกเสียงข้ อความข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อยกรอง และบทละคร สอบประมวลความรู้
สั ้น (skit) ถูกต้ องตาม หลักการอ่าน
1.Sentence Combination
2.อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์ กบั สื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยง 2.Word Building
รูปแบบต่างๆ ที่อา่ น รวมทัง้ ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยง รูปแบบ
3.Vocabulary
ต่างๆ ให้ สมั พันธ์กบั ประโยค และข้ อความที่ฟังหรืออ่าน
4.Contextual Analysis
3. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความ
5.Word Part
คิดเห็นจากการฟั งและอ่านเรื่ อง ที่เป็ นสารคดีและบันเทิงคดี พร้ อมทังให้
้
6.Reading Comprehension
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
7. Error Identification
4.เลือกใช้ ภาษา นํ ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส 8. Cloze test
และสถานที่ ตามมารยาทสังคมแล
ะวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
5.อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม สอบปลายภาค
และประเพณีของเจ้ าของ ภาษา
1.Sentence Combination
6.อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ างประโยค ข้ อความ
2.Word Building
สํานวน คําพังเพย สุภาษิ ต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
3.Vocabulary
ภาษาไทย
4.Contextual Analysis
7.วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความ 5.Word Part
เชื่อและวัฒนธรรมของgจ้ าของภาษากับของไทยและนําไปใช้ อย่างมีเหตุผล 6.Reading
8. ค้ นคว้ า รวบรวมและสรุปข้ อมูล/ ข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ สาระการ
7.Sentence Completion
เรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนําเสนอด้ วยการพูด/การเขียน
8. Error Identification
9.ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุป
9.Cloze Test
ความรู้/ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและ แหล่งการเรี ยนรู้ตา่ งๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ
ผลการเรี ยนรู้

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

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้

วิธีการ
1) การทดสอบ
2) การทํารายงาน
3) ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจาก
Website และแหล่งเรียนรู้ตา่ งๆ

ด้ านทักษะ

วิธีการ
1) การอ่านบทอ่าน
2) ถาม – ตอบ
3) ฝึ กเขียนตามโครงสร้ าง
4) การแสดงบทบาทสมมติ

เครื่องมือวัด
1) แบบทดสอบ
2) รายงาน
3) รายงาน

เครื่องมือวัด
1) แบบประเมินการอ่าน
2) ชุดคําถาม
3) แบบประเมินการเขียน
4) แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม

ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การสังเกต
1) แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
2) การสอบถาม 2) แบบประเมินการสอบถาม

สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการเรียนรู้ที่
ข้ อที่ 1-9 (45 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 2,3,4,6,8(20 คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่
1-9 (15 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ที่
ข้ อที่ 2,3,4,6,7,8 (20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
- หนังสือประกอบการเรี ยน
Website http://www.englishzone.com
http://www.how-tostudy.com
- Bangkok Post
-The Nation

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา อ30211
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อผลสัมฤทธิ์ฯ 5 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6/6 - 10 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสลภัสนันท์ จันทน์ โรจน์ , ม.ชาติพัฒน์ ทองเจริญกิจ, ม.กรั ณย์ ภัฎ เสียงเสนาะ, มิสเอกอนงค์ ชเลจร, Mr. Eric Clarke, Mr. Peter Lucey
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + Sum): คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ผลการเรียนรู้
สอบประมวลความรู้ ระหว่ างภาค
3. อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์กบั สื่อที่ไม่ใช่ความ
เรี ยงรู ปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทังระบุ
้ และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยง
รู ปแบบต่างๆ ให้ สมั พันธ์กบั ประโยค และข้ อความที่ฟังหรื ออ่าน
4. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความสรุ ปความ ตีความ และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟั งและอ่านเรื่ องที่เป็ นสารคดีและบันเทิงคดี พร้ อมทังให้
้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
5. สนทนาและเขียนโต้ ตอบข้ อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องต่างๆ ใกล้ ตวั
ประสบการณ์ สถานการณ์ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
8. ค้ นคว้ า รวบรวม
และสรุ ปข้ อมูล/ข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้ อื่นจากแหล่งเรี ยนรู้ และ นําเสนอด้ วยการพูด/การเขียน
9. ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุ ป
ความรู้/ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและ แหล่งการเรี ยนรู้ ตา่ งๆ ในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ
สอบประมวลความรู้ ปลายภาค
1. อ่านออกเสียงข้ อความข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อยกรอง และบท
ละครสัน้ (skit) ถูกต้ องตามหลักการอ่าน
2. อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์กบั สื่อที่ไม่ใช่ความ
เรี ยงรู ปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทังระบุ
้ และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยง
รู ปแบบต่างๆ ให้ สมั พันธ์กบั ประโยค และข้ อความที่ฟังหรื ออ่าน
6. อธิบาย/เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ างประโยค
ข้ อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิ ตและบทกลอนของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
7. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต
ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับของไทยและนําไปใช้ อย่างมี
เหตุผล

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
สอบประมวลความรู้ระหว่ าง
ภาค
1. Reading passages
2. My World
3. Affixes
4. Word Formation
5. Vocabulary
6. Parts of speech
7. Error Detection
8. Participle clause
9. Conversations
สอบประมวลความรู้ปลายภาค
1. Reading passages
2. My World
3. Guessing meaning from
context
4. Participial clauses
5. Affixes
6. Vocabulary
7. Error Identification

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

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
1) การทดสอบ
2) การทํารายงาน
3) ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจาก
Website และแหล่งเรียนรู้ตา่ งๆ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
1) การอ่านบทอ่าน
2) ถาม – ตอบ
3) ฝึ กเขียนตามโครงสร้ าง
4) การแสดงบทบาทสมมติ
พฤติกรรม

ด้ านคุณลักษณะ
วิธีการ
1) การสังเกต
พฤติกรรม
2) การสอบถาม

เครื่ องมือวัด
1) แบบทดสอบ
2) รายงาน
3) รายงาน

เครื่ องมือวัด

1) แบบประเมินการอ่าน
2) ชุดคําถาม
3) แบบประเมินการเขียน
4) แบบประเมินการสังเกต

เครื่ องมือวัด
1) แบบประเมินการสังเกต
2) แบบประเมินการสอบถาม

สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 1-9 (45 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรี ยนด้ วย ผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 3-5, 8-9 (20
คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 1-9 (15 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ ข้อที่ 1-2,6-7 (20
คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม
1. หนังสือ Gateway to exam
Success
2. หนังสือ My World
3. Websites
• http://www.learn-english-today.com/

lessons/lessons_list.html
• http://www2.lks.ac.th/moodle/mod/
resource/view.php?id=3942

4. ซีดี
5. ใบความรู้ / ใบงาน
6. วิดิทศั น์
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โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา ฝ30205 รายวิชา ภาษาฝรั่ งเศส 5 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6/10 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 ประสบการณ์สถานการณ์ 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
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 และบันเทิงคดีพร้อม
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 3 : Apparences et identité
Leçon 9 : Elle se marie samedi.
Leçon 10 : Serge Gainsbourg,
une vie.
Leçon 11 : Micro – trottoir :
les villes naux piétons.
Leçon 12 : Elle a changé de look.
สอบประมวลความรู้ ปลายภาค
Unité 4 : Papotages et reportages
Leçon 13 : Vous avez ce qui
s’est passé?
Leçon 14 : Devine qui j’ai vu!
Leçon 15 : En direct de…
Leçon 16 : La Palme d’or est
attribuée à…

วิธีการสอน

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

วิธีการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบ
2) การทํารายงาน
2) รายงาน
3) ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจาก 3) รายงาน
Website และแหล่งเรี ยนรู้ต่างๆ
ด้ านทักษะ
วิธีการ
เครื่องมือวัด
1) การอ่านบทอ่าน
1) แบบประเมินการอ่าน
2) ถาม – ตอบ
2) ชุดคําถาม
3) ฝึ กเขียนตามโครงสร้ าง 3) แบบประเมินการเขียน
4) การแสดงบทบาทสมมติ 4) 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 313,16 (20คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 1-21
(15 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยนด้ วยผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 3 13,16 (20คะแนน)

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

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา จ30205
รายวิชา ภาษาจีน 5 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 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 และคาบรรยาย
ที่ฟังและอ่าน
2. อ่านออกเสียงข้ อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อยกรอง และบทละครสัน้
(skit) ถูกต้ องตามหลักการอ่าน
3. อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์กบั สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ ที่อา่ น รวมทังระบุ
้ และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้ สมั พันธ์กบั
ประโยค และข้ อความที่ฟังหรืออ่าน
4. จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจาก
การฟั งและอ่านเรื่องที่เป็ นสารคดีและบันเทิงคดี พร้ อมทังให้
้ เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ
5. สนทนาและเขียนโต้ ตอบข้ อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ ตวั
ประสบการณ์สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจของสังคม และ
สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
6. เลือกและใช้ คาขอร้ อง ให้ คาแนะนา คาชี ้แจง คาอธิบายอย่างคล่องแคล่ว
7. พูดและเขียนแสดงความต้ องการเสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์จาลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม
8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
9. พูดและเขียนบรรยายความรู้สกึ และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล
10. พูดและเขียนนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่อง
และประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ
期中考试
我都做对了
 生词，课文
 语法
- 结果补语
- “上”“成”“到”
- 主谓词组做定语
 练习
我来了两个多月了
 生词，课文
 语法
- “对”“好”
- 时量补语
- 概数表达
- 离合动词
练习
我比你更喜欢音乐
 生词，课文
 语法
- “怎么”“还是” “几”
- 比较句
- 数量补语
- 感叹句
 练习

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 汉语教程

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รหัสวิชา จ30205
รายวิชา ภาษาจีน 5 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ ูสอน มิสสุจติ ราภรณ์ มะนุภา
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน (สภาพจริง + คุณลักษณะ + คะแนนสอบระหว่ างภาค) : คะแนนปลายภาคเรี ยน 80 : 20
ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้/
เนือ้ หาสาระ

11. พูดและเขียนสรุปใจความสาคัญ/ แก่นสาระที่ได้ จากการวิเคราะห์เรื่อง
期末考试
我们那儿的冬天跟北京一样
กิจกรรมข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ
12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ 冷
 生词，课文
ทังในท้
้ องถิ่น สังคม และโลก พร้ อมทังให้
้ เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
 语法
13. เลือกใช้ ภาษา น ้าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และ
- “感兴趣”
สถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
- 跟。。一样
14. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียม และ
- 不但。。而且
ประเพณีของเจ้ าของภาษา
 练习
冬天快要到了
15. เข้ าร่วม แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
16. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ างประโยค ข้ อความ สานวน  生词，课文
 语法
คาพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาจีนและภาษาไทย
- “着呢” “都。。。了 ”“着什
17. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ
么急”“该”
และวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับของไทยและนาไปใช้ อย่างมีเหตุผล
- 动作却装发生
18. ค้ นคว้ า/สืบค้ น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
结构动词“地”
กับกลุม่ สาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ตา่ งๆ และนาเสนอด้ วยการพูดและการ
无谓语句
เขียน
 练习
19. ใช้ ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ ้นในห้ องเรียน
สถานศึกษาชุมชนและสังคม
. 快上来吧，要开车了
20. ใช้ ภาษาจีนในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้ อมูล
 生词，课文
 语法
ต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ตา่ งๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
- 简单趋向补语：动词+来
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้ อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้ องถิ่น/ประเทศชาติ เป็ นภาษาจี
น
/去
练习

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล
สัดส่ วนคะแนน (100 คะแนน)
- ประเมินผลระหว่างเรียนด้ วยผลการ
เรียนรู้ข้อที่ 1,2,5,7,8,9,10,11,
12,15,20,21 (50 คะแนน)
- ประเมินผลกลางภาคเรียนด้ วยผล
การเรียนรู้ข้อที่ 3,4,14,16,17 (20
คะแนน)
- ประเมินคุณลักษณะด้ วยผลการ
เรียนรู้ข้อที่ 1,3,13,19 (10 คะแนน)
- ประเมินผลปลายภาคเรียนด้ วย ผล
การเรียนรู้ข้อที่ 3,4,18 (20 คะแนน)

หนังสืออ้ างอิง/
Websiteที่ศึกษาเพิ่มเติม

