แนวการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
เอกสารวิชาการฉบับนี้ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จัดทําขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดของโครงสรางรายวิชา
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดประเมินผลในแตละรายวิชาของนักเรียน ประจําภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2562 มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนและผูปกครองไดทราบถึงบริบทของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มุงพัฒนาใหผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่กําหนดไวในหลักสูตรโรงเรียนสุร ศัก ดิ์
มนตรี พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2562 หลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล ไดรับทราบโดยทั่วกัน อันจะยังใหเกิดประโยชนแกผูเรียนและผูปกครอง คือผูเรียนจะทราบ
รายละเอี ย ดของชิ้ น งานและภาระงานที่ จ ะต อ งทํ า ส ง ครู แ ต ล ะรายวิ ช า สํ า หรั บ ผู ป กครองนั้ น เมื่ อ ทราบ
รายละเอียดดังกลาวแลว ทานจะสามารถเขามามีสวนรวมในการดูแล ใหคําแนะนําแกนักเรียนในปกครอง อีก
ทั้งยังสามารถติดตามความกาวหนา และพัฒนาการของผูเรียนในปกครองไดเปนอยางดี
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้ จะทําใหทานผูอานไดรับประโยชนบาง ไม
มากก็ น อ ย ทั้ ง นี้ โ รงเรีย นสุ ร ศั กดิ์ ม นตรี จะทํ า การประเมิ นเพื่ อปรั บปรุ ง เพิ่ม พูน คุ ณ ภาพของผู เ รีย น และ
ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป

การตัดสินผลสัมฤทธิ์รายวิชา 8 กลุมสาระการเรียนรู

การใหระดับผลการเรียน
ในการตัดสินเพื่อใหระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู ใชตัวเลขแสดงระดับผลการ
เรียนเปน 8 ระดับ ซึ่งเปนการประเมินตามสภาพจริง และการทดสอบ
รายวิชาที่นับหนวยกิตไดจะตองไดระดับผลการเรียนตั้งแต 1 ขึ้นไปโดยมีแนวการใหระดับ
ผลการเรียน ดังนี้
คะแนนรอยละ
80-100
75-79
70-75
65-69
60-64
55-59
50-54
0.49

ระดับผลการเรียน
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

ความหมายของผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
คอนขางดี
ปานกลาง
พอใช
ผานเกณฑขั้นต่ํา
ต่ํากวาเกณฑ

การตัดสินการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และ
ผลงานของผูเรียน ตามเกณฑที่กําหนดและใหผลการเขารวมกิจกรรมเปน ผาน และ ไมผาน
การตัดสิน การเขารวมกิจกรรมพัฒ นาผูเรียนแตละกิจกรรม จะพิจารณาจากผลการประเมิ น ตาม
จุดประสงคสําคัญของกิจกรรมกับเวลาที่เขารวมกิจกรรม โดยใหระดับผลการประเมิน เปน “ผาน” และ “ไม
ผาน”
คิดเกณฑ “ผาน” คือ เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 80% กิจกรรม และมีคุณลักษณะที่กําหนดไวไมนอย
กวา 20% ของการประเมิน
ในกรณีที่ผูเรียน “ไมผาน” การเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนเขารับการซอมเสริม หรือเลือก
กิจกรรมใหมจน “ผาน” ครบทุกกิจกรรม ตามหลักสูตรที่โรงเรียนกําหนดในแตละชวงชั้น

การประเมินของกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม
ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สิ่งที่ประเมิน
1. สาระเนื้อหาของ
กลุมสาระ

วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1. ประเมินตามสภาพจริง 1. สื่อตางๆ
2. การทดสอบ
2. ใบงาน
3. แบบทดสอบ
4. แบบประเมิน
2.ทักษะเฉพาะของกลุม 1. ประเมินจากการใช
1. ใบงาน
สาระ
กระบวนการกลุม
2. ชิ้นงานที่นักเรียนผลิต
3. แบบประเมิน
3. กิจกรรมกลุม
1. นักเรียนประเมิน
1. แบบประเมิน
ระหวางกัน
2. ผูสอนประเมิน

เกณฑ
ตามที่กําหนดเปนรอยละ

ตามที่กําหนด
ตามที่กําหนดของแตละ
กิจกรรม

การประเมินของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สิ่งที่ประเมิน
1. เวลาที่เขารวม
กิจกรรม
2. ผลงาน

วิธีการประเมิน
- ตรวจสอบเวลา
- ประเมินจากรูปแบบ
การจัดกิจกรรม
- ประเมินจากการ
นําเสนอผลงานชอง
นักเรียน
- ประเมินจากแบบสรุป
การเขารวมกิจกรรม

เครื่องมือ
- แบบสํารวจการเขา
รวมกิจกรรม
- แบบประเมิน
- การอภิปราย
- แบบสรุปการทํา
กิจกรรม

เกณฑ
- ตองมีเวลาเขากิจกรรมไม
นอยกวา 80%
- ตองบรรลุวัตถุประสงค
และคุณลักษณะที่กําหนด
ไว โดยมีคะแนนการ
ประเมินไมนอ ยกวา 50%

สาระพื้นฐาน

ท 21101
ค 21101
ว 21101
ว 21103
ส 21101
ส 21102
ส 21103
พ 21101
พ 21101
ศ 21102
ศ 21101
อ 21101

สาระเพิ่มเติม

โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาษาไทย 1
คณิตศาสตรพื้นฐาน 1
วิทยาศาสตร 1
เทคโนโลยี 1
สังคมศึกษา 1
ประวัติศาสตร 1
พระพุทธศาสนา 1
สุขศึกษา 1
พลศึกษา 1
ดนตรี – นาฏศิลป 1
ทัศนศิลป 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

ส 21201 หนาที่พลเมือง 1
ส 21203 เจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี
ค 21201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1
อ 21211 การพูดภาษาอังกฤษ 1
I 20201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู
ว 20217 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ง 21101 การงานอาชีพ 1
จ 21201 ภาษจีนพาเพลิน
ว 20222 ของเลนเชิงวิทยาศาสตร (หองเรียนพิเศษ GEP)
ค 21203 คณิตศาสตรเพิ่มพูนประสบการณ (หองเรียนพิเศษ GEP)
I 20201 ทฤษฎีความรู ธรรมชาติและการสืบเสาะอยางวิทยาศาสตร (หองเรียนพิเศษ GEP)

เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 1 รายวิชา

อ 20201 ภาษาอังกฤษอาน เขียน 1
ท 21201 เสริมทักษะภาษาไทย 1
ว 20201 นักประดิษฐนอย
ง 20241 การปลูกพืชผักทั่วไป
ศ 21203 ดนตรีไทย – ขับรองไทย 1
ศ 21205 ดนตรีสากล – ขับรองสากล 1
พ 20215 การปฐมพยาบาล

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม

กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

สาระพื้นฐาน

รายวิชา ภาษาไทย 1
รหัสวิชา ท 21101
จํานวน 1.5 หนวยกิต
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ครูผูสอน 1. ครูชวิญ ทวิอัจฉริยกุล
2. ครูรุงอรุณ โทธรรม
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30
มาตรฐาน / ผลการเรียนรู
มาตรฐาน ท 1.1
อาน
มาตรฐาน ท 2.1
ขอมูล
มาตรฐาน ท 3.1
มาตรฐาน ท 4.1
จริง
ที่
1

มาตรฐาน ท 5.1

ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการ
ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงาน
สารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยาง
มีวิจารณญาณและสรางสรรค
เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปญญาทางภาษา
และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิต

หนวยการเรียนรู /เนื้อหาโดยสังเขป ตัวชี้วดั / ผลการเรียนรู
นิราศภูเขาทอง
ท 5.1 ม.1/1,3,4,5

2

การอานออกเสียง

3
4
5
6

การเขียนสื่อสารดวยถอยคํา
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
สุภาษิตพระรวง
สอบกลางภาค

7

สอบปลายภาค

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

ท 1.1 ม.1/1
ท 2.1
ท 2.1
ท 5.1
ท 1.1
ท 2.1
ท 5.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1

ม.1/1,2,9
ม.1/1,2,4,5,7,9
ม.1/1,3,4
ม.1/1
ม.1/1,2,4,5,7,9
ม.1/1,3,4,5
ม.1/1,2,3,6
ม.1/1,2,4,6
ม.1/1,3,4
รวม

วิธีการประเมิน / ภาระงาน
- วาดแผนที่การเดินทางของสุนทรภูในนิราศภูเขาทอง
- ทองบทอาขยาน
- อานออกเสียงบทรอยแกว
- อานออกเสียงบทรอยกรอง
- การคัดลายมือ
- การเขียนจดหมาย
- ถอดคําประพันธ สุภาษิตพระรวง
- ขอสอบปรนัย 45 ขอ
- อัตนัย 1 ขอ
- ขอสอบปรนัย 60 ขอ

คะแนน
5
5
5
5
10
10
10
15
5

กําหนดสง
31 พ.ค. 2562

30

ก.ย. 2562

100

28 มิ.ย. 2562
31 ก.ค. 2562
30 ส.ค. 2562
30 ก.ย. 2562
ก.ค. 2562

รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน 1
รหัสวิชา ค 21101
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
จํานวน 1.5 หนวยกิต
เวลาเรียน 60 ชั่วโมงเรียน/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ครูผูสอน 1. ครูกุหลาบ เทียบคุณ 2. ครูธรรศธฤต ตนสกุลเดช 3. ครูสิทธิธรรม โพธิพันธุ 4. ครูณัฐภัทร แกวสิมมา
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70:30
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู
มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวน ระบบจํานวน การดําเนินการของจํานวน ผลที่เกิดจากการ
ดําเนินการ สมบัติของการดําเนินการและนําไปใช
มาตรฐาน ค 2.2 เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททาง
เรขาคณิตและนําไปใช

ที่

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป

1

จํานวนเต็ม
- จํานวนเต็ม
- การบวกจํานวนเต็ม
- การลบจํานวนเต็ม
- การคูณจํานวนเต็ม
- การหารจํานวนเต็ม
- สมบัติการบวกและการคูณจํานวนเต็ม
การสรางทางเรขาคณิต
- รูปเรขาคณิตพื้นฐาน
- การสรางพื้นฐานทางเรขาคณิต
- การสรางรูปเรขาคณิต

2

3

4

5

6
7

เลขยกกําลัง
- ความหมายของเลขยกกําลัง
- การคูณและการหารเลขยกกําลัง
- สัญกรณวิทยาศาสตร
ทศนิยมและเศษสวน
- ทศนิยมและการเปรียบเทียบ
- การบวกและการลบทศนิยม
- การคูณและการหารทศนิยม
- เศษสวนและ
การเปรียบเทียบ
- การบวกและการลบเศษสวน
- การคูณและการหารเศษสวน
- ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเศษส ว นและ
ทศนิยม
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
- หนาตัดของรูปเรขาคณิตสองมิติ
- ภาพด า นหน า ภาพด า นข า ง และ
ภาพดานบนของรูปเรขาคณิต สามมิติ

วิธีการประเมิน/
ภาระงาน
เขาใจจํานวนตรรกยะและความสัมพันธของ แบบฝกหัด
จํ า นวนตรรกยะ และใช ส มบั ติ ข องจํ า นวน แบบทดสอบ
ตรรกยะในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและ ชิ้นงาน
ปญหาในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู

คะแนน

กําหนดสง

15

13 มิ.ย. 62

แบบฝกหัด
แบบทดสอบ
ชิ้นงาน

5

27 มิ.ย. 62

แบบฝกหัด
แบบทดสอบ
ชิ้นงาน

10

3 ส.ค. 62

เขาใจจํานวนตรรกยะและความสัมพันธของ แบบฝกหัด
จํ า นวนตรรกยะ และใช ส มบั ติ ข องจํ า นวน แบบทดสอบ
ตรรกยะในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและ ชิ้นงาน
ปญหาในชีวิตจริง

15

2 ก.ย. 62

เขาใจและใชความรูทางเรขาคณิตในการ
วิเคราะหหาวามสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิต
สองมิติและรูปเรขาคณิต
สามมิติ

5

14 ก.ย. 62

ใชความรูทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เชน วง
เวี ย นและสั น ตรง รวมทั้ ง โปรแกรม The
Geometer's Sketchpad ห รื อ โ ป ร แ ก ร ม
เรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสรางรูปเรขาคณิต
ตลอดจนนํ า ความรู เ กี่ ย วกั บ การสร า งนี้ ไ ป
ประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตจริง
เขาใจและใชสมบัติของเลขยกกําลังที่มีเลขชี้
กํ า ลั ง เป น จํ า นวนเต็ ม บวกในการแก ป ญ หา
คณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง

รวม

แบบฝกหัด
แบบทดสอบ
ชิ้นงาน

20
30
100

ก.ค. 62
ก.ย. 62

รายวิชา วิทยาศาสตร 1
จํานวน 1.5 หนวยกิต
ผูสอน นางเรณู พยุหเกียรติ

รหัสวิชา ว 21101
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
นางสิทธิรัตน อิสารพายุห

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
นางสาวพิชญาภา พัฒนรดากุล

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30
ตัวชี้วดั (28 ตัวชี้วดั ) ว 1.2 ม.1/1 – 18 ว 2.1 ม.1/1 – 8
มาตรฐาน
ว 1.2
เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารผานเซลล ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่
ของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทํางานสัมพันธ ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทํางานสัมพันธกัน รวมทั้ง
นําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐาน
ว 2.1
เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยว
ระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดการละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ที่
1

หนวยการเรียนรู/
เนื้อหาโดยสังเขป
สารบริสุทธิ์

ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน/ภาระงาน

คะแนน

ว 2.1(1-8)

-สอบเก็บคะแนน
-ทักษะกระบวนการวิทย
-แบบจําลองเซลลพืชเซลลสัตว
-สอบเก็บคะแนน
-แบบฝกหัด+ใบกิจกรรม+สมุด
-สอบเก็บคะแนน
-ใบงานการสังเคราะหแสง
-บิลคาไฟ(มิ.ย-ส.ค.)กิจกรรมโรงเรียน
คารบอนต่ําสูชุมชน
-แบบฝกหัด+ใบกิจกรรม+สมุด

5
5
10
5
5
5
5
5

2

หนวยพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิต

ว1.2(1-5)

3

การดํารงชีวิตของพืช

ว1.2(6-18)

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

5
20
30

กําหนดสง
มิ.ย.-ก.ค.
ส.ค.-ก.ย.
ส.ค.-ก.ย.

ก.ค.
ก.ย.

รายวิชา เทคโนโลยี 1
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ครูผูสอน นางสาววิชุดา กันอวม

รหัสวิชา ว 21103
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30

มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใชความรู
และทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรดานอื่นๆ เพื่อแกปญหาหรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรคดวย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด ว 4.1 ม.1/1-5
1. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันและวิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยที่สงผล ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
2. ระบุปญหาหรือความตองการในชีวิตประจําวัน รวบรวม วิเคราะหและแนวคิดที่เกี่ยวของ กับปญหา
3. ออกแบบวิธีการแกปญหา โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกขอมูลที่จําเปน นําเสนอแนวทางแกปญหาใหผูอื่นเขาใจ วางแผนและ
ดําเนินการแกปญหา
4. ทดสอบ ประเมินผล และระบุขอบกพรองที่เกิดขึ้น พรอมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและนําเสนอผลการแกปญหา
5. ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟา หรืออิเล็กทรอนิกสเพื่อแกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสมและปลอดภัย

มาตรฐาน ว 4.2 เขาใจและใชแนวคิดเชิง คํานวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริง อยางเปนขั้นตอนและเป น ระบบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู การทํางาน และการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมี
จริยธรรม
ตัวชี้วัด ว 4.2 ม.1/1-4
1. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใชแนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแกปญหาหรืออธิบายการทํางานที่พบในชีวิตจริง
2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงายเพื่อแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร
3. รวบรวมข อมู ล ปฐมภู มิ ประมวลผล ประเมิ น ผล นํ า เสนอข อมู ล และสารสนเทศ ตามวั ตถุ ป ระสงค โดยใช ซ อฟต แ วร หรื อบริ ก ารบน
อินเตอรเน็ตที่หลากหลาย
4. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ใชสื่อและแหลงขอมูลตามขอกําหนดและขอตกลง

กําหนดการสอน

ที่
หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป
ตัวชี้วัด
1 ขอมูลและสารสนเทศ
1.1 ขอมูล
ว 4.2 ม.1/3
1.2 ซอฟตแวรในการจัดการขอมูล
ว 4.2 ม.1/4
2 เทคโนโลยีนารู
2.1 เทคโนโลยีรอบตัว
ว 4.1 ม.1/1
2.2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ว 4.1 ม.1/1
2.3 ระบบทางเทคโนโลยี
ว 4.1 ม.1/1
3 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3.1 วัสดุและเครื่องมือชางพื้นฐาน
ว 4.1 ม.1/5
3.2 กลไก ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ว 4.1 ม.1/5
สอบกลางภาค
4 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ว 4.1 ม.1/2,3,4
5 อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรม
5.1 การออกแบบอัลกอริทึม
ว 4.2 ม.1/1
5.2 การเขียนโปรแกรม
ว 4.2 ม.1/2
สอบปลายภาค
รวม

วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กําหนดสง
- ใบงาน , สอบปฏิบัติ
10
พ.ค.
- ใบงาน, ทดสอบยอย

5

มิ.ย.

- ใบงาน , สอบปฏิบัติ

10

ก.ค.

- ใบงาน , ชิ้นงาน
- ใบงาน , สอบปฏิบัติ

20
15
10

ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

30
100

ก.ย.

รายวิชา สังคมศึกษา 1
รหัสวิชา ส21101
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
จํานวน 1 หนวยกิต
เวลาเรียน 40ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ครูผูสอน นางสาววรรณิกา ธรรมลังกา , นางสาวศจิดา ฉายอรุณ , นายนภวัต โฉมเกิด
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู
มาตรฐาน ส 5.1 เขาใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผลตอกัน ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร
ใน
การคนหา วิเคราะหและสรุปขอมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร ตลอดจนใชภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ส 1.2 มาตรฐาน ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรค วิถีการ
ดําเนินชีวิต
มีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน

กําหนดสง

1

หนวยที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร
และเวลาโลก
หนวยที่ 2 ทวีปเอเชีย

ส 5.1

ม.1/2

5

พ.ค. 62

ส 5.1
ส 5.2

ม.1/1
ม.1/1
ม.1/2

- แบบฝก
- ประดิษฐลูกโลก
- แบบทดสอบ
- แบบฝก
- การสาธิตการใช
เครื่องมือทางภูมศิ าสตร
ที่เกี่ยวของกับทวีปเอ

15

มิ.ย.- ก.ค.62

2

3

หนวยที่ 3 ทวีปออสเตรเลียและ
โอเชียเนีย

ส 5.1
ส 5.2

ม.1/1
ม.1/1
ม.1/2

- แบบทดสอบ
- แบบฝก
- การทําคลิปวิดีโอ เรื่อง
การทองเที่ยว
ออสเตรเลียและโอเชีย
เนีย

10

ส.ค. 62

4

หนวยที่ 4 ภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย

ส 5.1
ส 5.2

ม.1/3
ม.1/4

10

ก.ย.62

5

หนวยที่ 5 ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

ส 5.2 ม.1/3
ม.1/4

- แบบฝก
- ขาว/เหตุการณปจจุบัน
ที่เกี่ยวกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
- แบบฝก
- บทความเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

10

ก.ย.62

20
30
100

ก.ค.62
ก.ย.62

6
7

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

รายวิชา ประวัติศาสตร 1
รหัสวิชา ส21102
จํานวน 0.5 หนวยกิจ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมงเรียน/ภาคเรียน
ครูผูสอน 1. นางทิพวรรณ สุวัณนุสส 2. นางสาวอรชา คงชาตรี
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70:30

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู
มาตรฐาน ส 4.1 เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใช วิธีการทางประวัติศาสตร
มาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ
มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย

ที่
1

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป
หนวยการเรียนรูที่ 1
เรื่อง เวลา ศักราช และวิธีการทาง
ประวัติศาสตร

2

หนวยการเรียนรูที่ 2
เรื่อง สมัยกอนประวัติศาสตรในดินแดนไทย

ส 4.1 ม.1/3

-

3

หนวยการเรียนรูที่ 3
เรื่อง รัฐโบราณในดินแดนไทย

ส 4.1 ม.1/3

4

หนวยการเรียนรูที่ 4
เรื่อง รัฐไทยในดินแดนไทย

ส 4.1 ม.1/3

5
7
8

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู
ส 4.1 ม.1/1-2

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

วิธีการประเมิน/ภาระงาน
- แบบทดสอบ
- แบบฝก
- ชิ้นงาน Mind Map
- การอภิปรายหนาชั้น
เรียน

คะแนน

กําหนดสง

20

พ.ค.-มิ.ย. 62

แบบทดสอบ
แบบฝก

10

มิ.ย.-ก.ค. 62

-

แบบทดสอบ
แบบฝก

10

ก.ค.- ส.ค. 62

-

แบบทดสอบ
แบบฝก

10

ส.ค.-ก.ย. 62

20
30
100

ก.ค.
ก.ย. 62

รายวิชา พระพุทธศาสนา 1
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ครูผูสอน 1. นายนภวัต โฉมเกิด

รหัสวิชา ส 21103
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวน ระหวางภาค 70 : ปลายภาค 30

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู
มาตรฐาน ส 1.1 และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ ศาสนา ที่ตนนับ
ถือและ ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข
มาตรฐาน ส 1.2 เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดีและธํารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือ
ที่
1
2
3

4
5
6
7

หนวยการเรียนรู/เนื้อหา
โดยสังเขป
ประวัติและความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา
พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิก
ชนตัวอยาง และชาดก
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนสุภาษิต

ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู
ส 1.1 ม.1/1
ส 1.1 ม.1/2
ส 1.1 ม.1/3
ส 1.1 ม.1/4
ส 1.1 ม.1/2
ส 1.1 ม.1/4
ส 1.1 ม.1/7
ส 1.1 ม.1/8
ส 1.1 ม.1/4
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

วิธีการประเมิน/ภาระ
งาน
แบบฝกหัดเรื่อง
การสังคายนา
รายงานเรื่อง
พุทธประวัติ

คะแนน

กําหนดสง

10

ภายใน
30 มิถุนายน
ภายใน
20 กรกฎาคม

การฝกปฏิบัติ
แบบฝกหัด

10

ภายใน
30 สิงหาคม

ชิ้นงานพุทธศาสน
สุภาษิต

15

กันยายน

20
30
100

ก.ค. 62
ก.ย. 62

15

รายวิชา สุขศึกษา 1
รหัสวิชา พ 21101
จํานวน 0.5 หนวยกิต
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน
ครูผูสอน 1. ครูนงเยาว ชูสิมา
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80 :

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
20

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
พ 1.1 เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
พ 2.1 เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต
ที่

หนวยการเรียนรู /
เนื้อหาโดยสังเขป
1 ปฐมนิเทศ
2 รางกายของเรา
- ระบบประสาท
- ระบบตอมไรทอ
- วิธีการดูแลรักษาใหทํางานได
ตามปกติ

ตัวชี้วัด

พ 1.1 ม.1/1
พ 1.1 ม.1/2
พ 1.1 ม.1/3
พ 1.1 ม.1/4
พ 1.2 ม.1/1
พ 2.1 ม.1/2
3 ใสใจ วัยรุน
พ 1.1 ม.1/1
- การเจริญเติบโตกับเกณฑ
พ 1.1 ม.1/2
มาตรฐาน
พ 1.1 ม.1/3
- แนวทางการพัฒนาตนเองให พ 1.1 ม.1/4
เติบโตสมวัย
พ 1.2 ม.1/1
พ 2.1 ม.1/2
4 วัยใส วัยวุน
พ 1.1 ม.1/1
- การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย พ 1.1 ม.1/2
จิตใจ อารมณ
พ 1.1 ม.1/3
- พัฒนาการทางเพศ
พ 1.1 ม.1/4
- การปรับตัวและยอมรับตอ
พ 1.2 ม.1/1
การเปลี่ยนแปลง
พ 2.1 ม.1/2
5 ปลอดภัยไวกอน
พ 1.1 ม.1/1
- สาเหตุการถูกลวงละเมิดทาง พ 1.1 ม.1/2
เพศ
พ 1.1 ม.1/3
- ผลกระทบจากการถูกลวง
พ 1.1 ม.1/4
ละเมิดทางเพศ
พ 1.2 ม.1/1
- การปองกันและหลีกเลี่ยงการ พ 2.1 ม.1/2
ถูกลวงละเมิดทางเพศ
สอบปลายภาค

วิธีการประเมิน / ภาระงาน

คะแนน

กําหนดสง

- บรรยาย , ซักถาม
- ใบความรู , เกม
- ทดสอบกอนเรียน , หลังเรียน
- ใบงาน , แบบฝก
- ใบความรู

20

30 พ.ค. 62

- ทดสอบกอน – หลังเรียน
- ใบงาน , แบบฝก
- ฝกปฏิบัติ

20

25 มิ.ย. 62

- ทดสอบกอน – หลังเรียน
- รายงาน
- ใบงาน , แบบฝก

20

28 ก.ค. 62

-

20

10 ส.ค. 62

ทดสอบกอน – หลังเรียน
ผังมโนทัศน
ใบงาน
บทบาทสมมติ
ฝกทักษะการปองกันตนเอง

20

รายวิชา พลศึกษา 1
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ครูผูสอน นายชวิศ ลพพื้น

รหัสวิชา พ 21102
เวลาเรียน 20 ชั่วโมงเรียน/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80:20
___________________________________________________________________________________________
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู
มาตรฐาน พ 3.1 เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกีฬา
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกําลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ปฏิบตั ิเปนประจําอยางสม่ําเสมอ มีวินัย
เคารพสิทธิ กฎกติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขงขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของ
การกีฬา
ที่
1
2
3
4
5
8

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวายน้ํา
การสรางความคุนเคยกับน้ํา
การลอยตัว
การวายน้ําทาฟรีสไตล
การวายน้ําทากรรเชียร
สอบปลายภาคเรียน

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู
พ 3.1 ม.3/2
พ 3.1 ม.3/2
พ 3.1 ม.3/2
พ 3.1 ม.3/2
พ 3.1 ม.3/2
รวม

วิธีการประเมิน/ภาระงาน
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
ปรนัย 40 ขอ

คะแนน
10
10
20
20
20
20
100

กําหนดสง
พ.ค. 2562
มิ.ย. 2562
มิ.ย. 2562
ก.ค. 2562
ส.ค. 2562
ก.ย. 2562

รายวิชา ดนตรี –นาฏศิลป 1
รหัสวิชา ศ 21102
จํานวน 1 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ครูผูสอน 1. นายชวลิต พิมพาทอง 2. นายปฐวี อินทวงษ
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80 : 20

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มาตรฐาน

มาตรฐาน ศ 2.1 เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณ คุณคาดนตรีถายทอดความรูสึกมี
ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ
มาตรฐานที่ ศ 2.2 เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเห็นคุณคาของดนตรีที่เปนมรดกทาง
วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล
มาตรฐาน ศ 3.1 เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา
นาฏศิลปถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชมและประยุกตใช ในชีวิตประจําวัน
มาตรฐาน ศ 3.2 เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเห็นคุณคาของนาฏศิลปที่เปนมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล

ที่

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป

1 หนวยที่ 1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีไทย
- การอานโนตและเขียนโนต
- ยุคสมัยของดนตรีไทย
- องคประกอบของดนตรีไทย
- บทบาทความสัมพันธ และอิทธิพลของดนตรีที่มี
ตอสังคมไทย
- ลักษณะของบทเพลงไทย
2 หนวยที่ 2 เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย
- ประเภทของเครื่องดนตรีไทย
- วงดนตรีไทย
3 หนวยที่ 3 การขับรองและการบรรเลง
- การขับรองเพลงไทยเบื้องตน
- การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
4 หนวยที่ 4 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องดนตรี
สากล
- ประวัติความเปนมาของดนตรีสากล
- องคประกอบของดนตรีสากล
- การอานโนตและเขียนโนตดนตรีสากล
5 หนวยที่ 5 เครื่องดนตรีและวงดนตรีสากล
- ประเภทของเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา
เครื่องดนตรี
- ประเภทของวงดนตรีสากล
6 หนวยที่ 6 หลักการขับรองและการบรรเลงเพลง
สากล
- การขับรองเพลงสากล
- การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล(Soprano Recorder)
7 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับนาฏศิลป

ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู
ศ2.1 ม.2/-4

วิธีการประเมิน/ภาระงาน
ใบงาน
ใบงาน
ใบงาน
ใบงาน

คะแนน
5

กําหนดสง
พ.ค.62

ใบงาน
ศ2.1 ม.2/-4
ศ2.1 ม.2/4,6

รายงาน

3

มิ.ย.62

15

ก.ค.62

2

ก.ค.62

ส.ค.62

ศ2.1 ม2/-4

ปฏิบัติขับรอง
ปฏิบัติเครื่องดนตรี(ขลุย)
ใบงาน / รายงาน
ใบงาน / ปฏิบัติ /ทดสอบ
เปนกลุม

ศ2.1 ม.2/-4

ใบงาน

5

ศ2.1 ม.2/-4

ปฏิบัติ / ทดสอบเปนกลุม

10

ก.ย.62

ศ.3.2 ม.1/1

ทําแผนผังความคิด

5

28-1มิ.ย.62

8

9

การแสดงนาฏศิลป

สอบปลายภาค

ศ.3.1 ม.1/3

คะแนนรวม

-ทําแบบฝกหัดจํานวน 10
ขอ
-สอบทองจําเนื้อเพลงรําวง
มาตรฐาน
-สอบปฏิบัติรําวงมาตรฐาน
-สอบปฏิบัตินาฏศิลป
พื้นบาน
-ประดิษฐอุปกรณการแสดง
พื้นบาน

5
5
10
10
5

10
100

11-15 มิ.ย.62
18-22 มิ.ย.62
16-27 ก.ค.62
27-31 ส.ค.62
10-14 ก.ย. 62

ตามตารางรงเรียน

รายวิชา ทัศนศิลป1
จํานวน 1 หนวยกิต
ครูผูสอน 1.ครูสุรีรัตน มั่นดี

รหัสวิชา ศ 21101
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวน ระหวางภาค 80 : ปลายภาค 20
มาตรฐาน/ ผลการเรียนรู
มาตรฐาน ศ.1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการและความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก
ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชมและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
1. บรรยายความแตกตางและความคลายคลึงกันของงานทัศนศิลปและสิ่งแวดลอมโดยใชความรูเรื่องทัศนธาตุ
2. ระบุและบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป โดยเนนความเปนเอกภาพ ความกลมกลืนและความสมดุล
3. วาดภาพทัศนียภาพแสดงใหเห็นระยะไกลใกลเปน 3 มิติ
4. รวบรวมงานปนหรือสื่อผสมมาสรางเปนเรื่องราว 3 มิติ โดยเนนความเปนเอกภาพ ความกลมกลืนและการสื่อถึงเรื่องราวของงาน
5. ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณหรือกราฟกอื่นๆ ในการนําเสนอความคิดและขอมูล
6. ประเมินงานทัศนศิลปหรือบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผูอื่นโดยใชเกณฑที่กําหนดให
มาตรฐาน ศ.1.2 เขาใจความสัมนธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคางานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น
ภูมิปญญาไทยและสากล
1. ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลปของชาติและของทองถิ่นตนเองจากอดีตถึงปจจุบัน
2. ระบุและเปรียบเทียบงานทัศนศิลปของภาคตางๆ ในประเทศไทย
3. เปรียบเทียบความแตกตางของจุดประสงคในการสรางสรรคงานทัศนศิลปของวัฒนธรรมไทยและสากล

ที่

หนวยการเรียนรู/ เนื้อหาโดยสังเขป

ตัวชี้วัด /
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน/ภาระงาน

1

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทัศนศิลป

ศ 1.1 ม1/1

การสรุปความคิดรวบยอด

5

21 พ.ค.62

2

ทัศนธาตุและการจัดองคประกอบศิลป

ศ 1.1 ม1/2

การสรุปความคิดรวบยอด/กิจกรรมลายเสน 3 มิติ

10

14 มิ.ย.62

3

หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ

ศ 1.1 ม1/1,2,3

การวาดภาพทัศนียภาพ

10

28 มิ.ย.62

4

งานปนและงานสื่อผสม

ศ 1.1 ม1/4

กิจกรรมการสรางสรรคประติมากรรมจากดินน้ํามัน

10

19 ก.ค.62

5

การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ และ
งานกราฟก

ศ 1.1 ม1/5

การวาดภาพการตูนสื่ออารมณและความรูสึก

10

2 ส.ค.62

6

หลักการประเมินงานทัศนศิลป

ศ 1.1 ม1/6

การวิจารณผลงานทัศนศิลป

5

9 ส.ค.62

7

ทัศนศิลปของชาติและทองถิ่น

ศ 1.2 ม1/1,2

การเปรียบเทียบงานทัศนศิลปจากภาคตางๆ

5

30 ส.ค.62

เปรียบเทียบความแตกตางงานทัศนศิลปไทยและ
สากล

5

20 ก.ย.62

8

ทัศนศิลปในวัฒนธรรมไทยและสากล ศ 1.2 ม1/1,2,3

คะแนน กําหนดสง

9

สอบกลางภาค

20

10

สอบปลายภาค

20

11

รวม

100

รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
รหัสวิชา อ 21101
จํานวน 1.5 หนวยกิต
เวลาเรียน 60 คาบ/ภาคเรียน
ครูผูสอน 1. ครูกนกพิชญ สมสอน 2. ครูประสงค พรหมเครือ
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70:30
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ต 1.1
มาตรฐาน ต 1.2

มาตรฐาน ต 1.3
มาตรฐาน ต 2.1
มาตรฐาน ต 2.2
มาตรฐาน ต 3.1
มาตรฐาน ต 4.1
มาตรฐาน ต 4.2

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมี
ประสิทธิภาพ
นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรือ่ งตาง ๆ โดยการพูดและการเขียน
เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย
และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม
ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหา
ความรู และเปดโลกทัศนของตน
ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคม
โลก

ที่ หนวยการเรียนรู/
เนื้อหาโดยสังเขป
1 Back to School
-Verb to be
-Subject/object
pronouns
-Question words
2 Cool Stuff!
-Possessive
determiners
3 Home!
-There is/are
-Preposition
-The imperative
4 Families!
-Present simple
-like, love, hate +
ing form

ตัวชี้วัด

ต1.1(2, 4) ต1.2(1,4,5)
ต1.3(1,2) ต2.1(1,3)
ต2.2(1) ต3.1(1)
ต4.1(1) ต4.2(1)
ต1.1(2,3, 4) ต1.2(1,4)
ต1.3(1,2) ต2.1(1,3)
ต3.1(1)
ต4.1(1)
ต1.1(1- 4) ต1.2(1,4)
ต1.3(1,2) ต2.1(1,3)
ต2.2(1,2) ต3.1(1)
ต4.1(1) ต4.2(1)
ต1.1(2-4) ต1.2(1,4,5)
ต1.3(1-3) ต2.1(1-3)
ต2.2(1) ต3.1(1)
ต4.1(1) ต4.2(1)
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

วิธีการเก็บคะแนน/
ภาระงาน
-Introductions
-Worksheet: verb to be,
subject/ object pronouns

คะแนน

กําหนดสง

10

มิ.ย.

-Worksheet: possessive
determiners

10

ก.ค.

-Describing room
-Worksheet:
preposition

15

ส.ค.

-Worksheet:
present simple

15

ก.ย.

20
30
100

ก.ค.
ก.ย.

สาระเพิ่มเติม

รายวิชา หนาทีพ่ ลเมือง 1
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ครูผูสอน นายนภวัต โฉมเกิด

รหัสวิชา ส21201
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 90:10

มาตรฐาน / ผลการเรียนรู
1. มีสวนรวมและแนะนําผูอื่นใหอนุรักษมารยาทไทย
2. แสดงออกและแนะนําผูอื่นใหมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละตอสังคม
3. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
ที่

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป

1 จุดเนนที่ 1ความเปนไทย
1. มารยาทไทย
2. คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน
ของสังคมไทย
ภูมิปญญาไทย
2 จุดเนนที่ 2รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
1. รักชาติ
2. ยึดมั่นในศาสนา
3. เทิดทูนพระมหากษัตริย
4. พระบรมราโชวาท และพระ
ราชดํารัส
5. หลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว
3 จุดเนนที่ 5ความมีวินัยในตนเอง
1. การมีวินัยในตนเอง
การปฎิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง

ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน

คะแนน

กําหนดสง

ขอ 1

แบบฝก / กิจกรรม
ชิ้นงาน/ การปฏิบัติ / การ
ประเมินตนเอง / บันทึกการ
เปนพลเมืองดี

30

พฤษภาคมมิถุนายน
2562

ขอ 2

แบบฝก / กิจกรรม
ชิ้นงาน/ การปฏิบัติ / การ
ประเมินตนเอง / บันทึกการ
เปนพลเมืองดี

30

กรกฎาคม –
สิงหาคม
2562

ขอ 3

แบบฝก / กิจกรรม
ชิ้นงาน/ การปฏิบัติ / การ
ประเมินตนเอง / บันทึกการ
เปนพลเมืองดี

30

กันยายน
2562

10
100

กันยายน
-

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

รายวิชา เจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี
รหัสวิชา ส21203
จํานวน 0.5 หนวยกิต
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ครูผูสอน 1. นางสาวอรชา คงชาตรี 2. นายนภวัต โฉมเกิด
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70:30

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

มาตรฐาน / ผลการเรียนรู
1. อธิบายเรื่องราว ประวัติ คุณธรรม จริยธรรม ของจอมพล มหาอํามาตยเอกเจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี
2. วิเคราะห แนวทางปฏิบัติตนของจอมพล มหาอํามาตยเอก เจาพระยาสุรศักดิ์มนตรีและนําแนวคิดการปฏิบัติตน
ของจอมพล
มหาอํามาตยเอก เจาพระยาสุรศักดิ์มนตรีไปเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตนตามแบบอยางของจอมพล มหาอํามาตยเอกเจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี
ที่สงผลตอการพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติ
ที่ หนวยการเรียนรู/ เนื้อหาโดยสังเขป
1 เรื่องราว ประวัติ คุณธรรม จริยธรรม
ของจอมพล มหาอํามาตยเอก
เจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี
2 แนวทางปฏิบัติตนของ
จอมพล มหาอํามาตยเอก
เจาพระยาสุรศักดิ์มนตรีที่ที่เปน
แบบอยางในการดําเนินชีวิต
3 ความสําคัญของการปฏิบัติตนตาม
แบบอยางของจอมพล มหาอํามาตย
เอกเจาพระยาสุรศักดิ์มนตรีที่สงผลตอ
การพัฒนาตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติ

ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน
ขอ 1
แบบฝก / กิจกรรม
ชิ้นงาน

คะแนน
30

กําหนดสง
พ.ค-มิ.ย.
2562

ขอ 2

แบบฝก / กิจกรรม
ชิ้นงาน/ การปฏิบัติ / การ
ประเมินตนเอง

30

ก.ค. – ส.ค.
2562

ขอ 3

แบบฝก / กิจกรรม
ชิ้นงาน

30

ก.ย. 2562

20
30
100

ก.ค. 2562
ก.ย. 2562
-

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

รายวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1
รหัสวิชา ค 21201
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
จํานวน 1.0 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมงเรียน/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ครูผูสอน 1. ครูกุหลาบ เทียบคุณ 2. ครูธรรศธฤต ตนสกุลเดช 3. ครูสิทธิธรรม โพธิพันธุ 4.ครูณัฐภัทร แกวสิมมา
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70:30
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู
1. หาผลบวก และผลลบของเอกนามและพหุนาม
2. หาผลคูณ และผลหารของพหุนาม
3. แกปญหาโจทยโดยใชความรูเกี่ยวกับ ห.ร.ม.และค.ร.น.
4. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับการคูณและหาร เลขยกกําลังฐานเดียวกัน
5. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับเศษสวนและทศนิยม
6. ใชความรูแ ละทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรแกปญ
 หาตางๆ

ที่

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู

1 พหุนาม
- เอกนาม
- การบวกและการลบเอกนาม
- พหุนาม
- การบวกและการลบพหุนาม
- การคูณพหุนาม
- การหารพหุนาม
2 ตัวหารรวมมากและตัวคูณรวมนอย
- ตัวหารรวมมาก
- ห.ร.ม.และการนําไปใช
- ตัวคูณรวมนอย
- ค.ร.น.และการนําไปใช
3 การประยุกตของจํานวนเต็มและ
เลขยกกําลัง
- การบวกการลบจํานวนเต็ม
- การคูณการหารจํานวนเต็ม
- เลขยกกําลัง
- โจทยปญหา
4 การประยุกตของเศษสวนและทศนิยม
- การบวก การลบ การคูณและการหาร
เศษสวนและทศนิยม
- โจทยปญหา

1. หาผลบวกและผลลบ
ของเอกนามและพหุนาม
2. หาผลคูณและผลหาร
ของพหุนาม

5
6

1. แกปญหาโจทยโดยใช

วิธีการประเมิน/
คะแนน
ภาระงาน
แบบฝกหัด
20
แบบทดสอบ

กําหนดสง
29 มิ.ย. 62

แบบฝกหัด
แบบทดสอบ

10

14 ก.ค. 62

แบบฝกหัด
แบบทดสอบ

10

28 ส.ค. 62

1. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับ แบบฝกหัด
เศษสวนและทศนิยม
แบบทดสอบ
2. ใชความรูและทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตรแกปญหาได

10

15 ก.ย. 62

ความรูเกี่ยวกับ ห.ร.ม.
และค.ร.น.

1. แกโจทยปญหา
เกี่ยวกับการคูณและหาร
เลขยกกําลังฐานเดียวกัน

รวม

20
30
100

ก.ค. 62
ก.ย. 62

ชื่อวิชา การพูดภาษาอังกฤษ 1
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ครูผูสอน Teacher Micheal

รหัสวิชา อ 21211
เวลาเรียน 40 คาบ/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70:30

ผลการเรียนรู
1.

สนทนา แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน

2.

พูดและแตงบทสนทนาเพื่อขอและใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงอยางเหมาะสม

3.

พูดเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน ประสบการณ และสิ่งแวดลอม

4. เลือกใชภาษา น้ําเสียงและกิริยาทาทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
5. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษาและชุมชนและสังคม
โลก

ที่ หนวยการเรียนรู/
เนื้อหาโดยสังเขป
1 Starter
-Greetings
/Introduction
2 -Personal Information
-Asking about
names/addresses/age
/phone numbers

ผลการเรียนรู
ขอ 3, 4
ขอ 1, 2, 4, 5

วิธีการเก็บคะแนน/
ภาระงาน
-Introductions
-Worksheet:
-pair work Presentation
- Class Activities
-Phone call conversation
activities

คะแนน

กําหนดสง

10

มิ.ย.

15

ก.ค.

3 Name of Countries
- Nationality

ขอ 2, 4, 5

-Worksheet:
-Class Activities

10

ส.ค.

4 -Sports/Exercise

ขอ 2, 3, 4, 5

-Class activities
-Group work presentation

15

ก.ย.

20
30
100

ก.ค.
ก.ย.

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

รายวิชา การศึกษาคนควาและสรางองคความรู
รหัสวิชา I 20201
จํานวน 1 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมงเรียน/ภาคเรียน
ครูผูสอน นางเรณู ติรศรีวัฒน
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80 : 20

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

ผลการเรียนรู
1. ตั้งคําถามจากสถานการณที่กําหนดให และระบุประเด็นปญหาที่สนใจได
2. ตั้งสมมติฐานจากประเด็นปญหาที่สนใจได
3. ออกแบบ วางแผน กําหนดขอบเขต ลําดับขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
4. แสวงหาความรูจากแหลงขอมูลทีห่ ลากหลาย และระบุแหลงทีม่ าของขอมูลไดถูกตอง
5. เสนอแนวคิด เทคนิควิธี วิธีการแกปญหาอยางเปนระบบดวยกระบวนการคิดเปนกลุมได
6. ศึกษา รวบรวมขอมูล และบันทึกผลการสํารวจ ผลการตรวจสอบอยางเปนระบบถูกตอง
7. วิเคราะหขอมูล ประเมินความสอดคลองของขอมูล สรุปสาระสําคัญเพื่อการตรวจสอบ
สมมติฐานที่ตั้งไวไดอยางเหมาะสม
8. สรุปองคความรู โดยใชกระบวนการกลุมในการอภิปรายวิพากษ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
องคความรูที่ไดจากการคนควาและนําเสนอขอมูลดวยเทคนิควิธีที่เหมาะสม
ที่
1

หนวยการเรียนรู
จุดประกาย
ความคิด

2

คนควาแสวงหา
คําตอบ

3

รอบรูและเห็น
คุณคา

4

สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู
1. ตั้งคําถามจากสถานการณที่กําหนดให และ
ระบุประเด็นปญหาที่สนใจได
2. ตั้งสมมติฐานจากประเด็นปญหาที่สนใจได
3. ออกแบบ วางแผน กําหนดขอบเขต ลําดับ
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลอยางมี
ประสิทธิภาพ

วิธีประเมิน/ภาระงาน
- ใบงาน 1 – 5

4. แสวงหาความรูจากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย และระบุแหลงที่มาของขอมูลได
ถูกตอง (บูรณาการ)
5. เสนอแนวคิด เทคนิควิธี วิธีการแกปญหา
อยางเปนระบบดวยกระบวนการคิดเปนกลุมได
6. ศึกษา รวบรวมขอมูล และบันทึกผลการ
สํารวจ ผลการตรวจสอบอยางเปนระบบ
ถูกตอง
7. วิเคราะหขอมูล ประเมินความสอดคลองของ
ขอมูล สรุปสาระสําคัญเพื่อการตรวจสอบ
สมมติฐานที่ตั้งไวไดอยางเหมาะสม
8. สรุปองคความรู โดยใชกระบวนการกลุมใน
การอภิปรายวิพากษแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
องคความรูที่ไดจากการคนควา
และนําเสนอขอมูลดวยเทคนิควิธีที่เหมาะสม

- ใบงาน 6 – 10

25

กรกฎาคม 62

- ใบงาน 11 – 14
- รูปเลมรายงาน
- นําเสนอองคความรู
ดวยสื่อ

30

ส.ค. –19 ก.ย.62

แบบทดสอบปรนัย 40 ขอ

20
100

20-27 ก.ย. 62

รวม

คะแนน
กําหนดสง
25
ภายในเดือนมิถุนายน
62

รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี
รหัสวิชา ว 20217
จํานวน 1.0 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน
ครูผูสอน 1. นางนภัสรา อุทปา
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค 70 : 30

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

ผลการเรียนรู
1. อธิบายหลักการจําลองความคิดได
2. อธิบายหลักการแกปญหาและกระบวนการแกปญหาได
3. อธิบายหลักการเขียนอัลกอริทึมแบบผังงาน (Flowchart) สัญลักษณผังงาน โครงสรางผังงาน และปฏิบัติการเขียนผังงานเบื้องตนได
4. เขาใจแนวคิดในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
5. อธิบายประวัติความเปนมาของภาษาซีและเขาใจขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาซีได
6. อธิบายโครงสรางของโปรแกรมภาษาซีไดพรอมทั้งปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาซีตามโครงสรางอยางงายได
7. อธิบายและปฏิบัติการเขียนโปรแกรมโดยใชคําสั่งแสดงผลทางหนาจอ printf(); ในภาษาซีไดอยางถูกตองตามรูปแบบ
8. อธิบายและปฏิบัติการเขียนโปรแกรมโดยใชคําสั่งรับขอมูลทางคียบอรด scanf(); ในภาษาซีไดอยางถูกตองตามรูปแบบ
9. อธิบายความหมายของตัวแปรและชนิดของขอมูลได
10. กําหนดตัวแปรและรูปแบบการประกาศคาพรอมหลักการตั้งชื่อตัวแปรได
11. อธิบายเครื่องหมายการดําเนินการ นิพจนและตัวดําเนินการในภาษาซีได
12. ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมดวยภาษาซีและคํานวณทางคณิตศาสตรไดอยางถูกตองตามหลักการ
13. เขียนโปรแกรมที่มีโครงสรางการทํางานแบบมีทางเลือก (Selection Structures) ได
14. เขียนโปรแกรมที่มีโครงสรางการทํางานแบบวนซ้ํา (Loop) และเลือกใชคําสั่งไดอยางเหมาะสม

ที่
หนวยการเรียนรู / เนื้อหาโดยสังเขป
ผลการเรียนรู
1 แนวคิดและหลักการแกปญหา
1-4
- หลักการและกระบวนการแกปญหา
- หลักการเขียนโปรแกรมและผังงาน (Flowchart)
- แนวคิดในการเขียนโปรแกรม
2 พื้นฐานโปรแกรมภาษาซี
5-6
- ประวัติภาษาซี, โครงสรางโปรแกรม
3 การรับและแสดงผล ตัวแปรและชนิดของขอมูล
7 - 10
- การแสดงผลขอมูล, การรับขอมูลจากแปนพิมพ, ตัวแปร
และชนิดของขอมูล
4 นิพจนและตัวดําเนินการ
11 - 12
- นิพจนและตัวดําเนินการ
5 การทํางานแบบมีทางเลือก
13
- ฟงกชั่น if ทางเลือกเดียว, สองทางเลือก, หลายทางเลือก
6 การทํางานแบบวนซ้ํา
14
- ฟงกชัน for, ฟงกชัน while, ฟงกชัน do_while
7 การแกปญหาดวยภาษาซี
1 - 14
8
สอบกลางภาค
9
สอบปลายภาค
รวม

วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน
ใบงาน/ทดสอบหลังเรียน
10

กําหนดสง
พ.ค. 62

ใบงาน/ทดสอบหลังเรียน

4

พ.ค.– มิ.ย. 62

ใบงาน/ทดสอบหลังเรียน

8

มิ.ย.– ก.ค. 62

ใบงาน/ทดสอบหลังเรียน

8

ก.ค. 62

ใบงาน/ทดสอบหลังเรียน

10

ก.ค.– ส.ค.62

ใบงาน/ทดสอบหลังเรียน

10

ส.ค. 62

ใบงาน/ทดสอบหลังเรียน

20
30
100

ก.ย. 62
ก.ค. 62
ก.ย. 62

รายวิชา การงานอาชีพ 1
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ครูผูสอน นางสาวรุงอรุณ รุนรา
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู
ง 1.1 ม. 1/1
ง 1.1 ม. 1/2
ง 1.1 ม. 1/3
ง 2.1 ม. 1/1
ง 2.1 ม. 1/2
ง 2.1 ม. 1/3

:
:
:
:
:
:

รหัสวิชา ง 21101
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80 : 20

วิเคราะหขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางาน
ใชกระบวนการทํางานกลุมในการทํางานดวยความเสียสละ
ตัดสินใจแกปญหาการทํางานอยางมีเหตุผล
อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ
มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ
เห็นความสําคัญของการสรางอาชีพ

4. การวัดและประเมินผล
หนวยการเรียนรู / เนื้อหา
ตัวชี้วัด/ผลการจัดการ
โดยสังเขป
เรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 1 งานบาน
ง 1.1 ม. 1/1
- การใชอุปกรณอํานวยความ ง 1.1 ม. 1/2
สะดวกในการทํางานบาน
ง 1.1 ม. 1/3
- การจัดและตกแตงหอง
หนวยการเรียนรูที่ 2 อาหารและ ง 1.1 ม. 1/1
โภชนาการ
ง 1.1 ม. 1/2
- การเตรียม ประกอบ จัด
ง 1.1 ม. 1/3
ตกแตงบริการอาหาร
หนวยการเรียนรูที่ 3 งานประดิษฐ ง 1.1 ม. 1/1
- การประดิษฐของใช ของ
ง 1.1 ม. 1.2
ตกแตง จากวัสดุในทองถิ่น
ง 1.1 ม. 1.3
หนวยการเรียนรูที่ 4 งานเกษตร
- การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
- การจัดสวนในภาชนะ
หนวยการเรียนรูที่ 5 งานชาง
- การซอมแซม อุปกรณและ
เครื่องมือ เครื่องใช ในบาน
หนวยการเรียนรูที่ 6 งานอาชีพ
- กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ
- เจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ
- ความสําคัญของการสรางอาชีพ
สอบปลายภาค
รวม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

ง 1.1 ม. 1/1
ง 1.1 ม. 1/2
ง 1.1 ม. 1/3
ง 1.1 ม. 1/1
ง 1.1 ม. 1/2
ง 1.1 ม. 1/3
ง 2.1 ม. 1/1
ง 2.1 ม. 1/2
ง 2.1 ม. 1/3
ง 1.1 ม. 1/1
ง 2.1 ม. 1/1

วิธีการเก็บคะแนน / ภาระ
งาน

คะแนน

กําหนดสง
วัน / เดือน / ป

วางแผน,ปฏิบัติงาน

10 คะแนน

16 พ.ค. – 10 มิ.ย..

วางแผน,ปฏิบัติงาน

10 คะแนน

13 – 17 มิ.ย.

-ออกแบบชิ้นงานและ
วางแผนปฏิบัติงาน
-ปฏิบัติงานตามขั้นตอนใน
การทํางาน

10 คะแนน

20 มิ.ย.- 1 ก.ค.

วางแผน,ปฏิบัติงาน

10 คะแนน

วางแผน,ปฏิบัติงาน

10 คะแนน

แผนภาพความคิด,
ปฏิบัติงาน

10 คะแนน

15 – 26 ส.ค.

แผนภาพความคิด

10 คะแนน

29 ส.ค.– 16 ก.ย

ทดสอบ

20 คะแนน

10 คะแนน

100 คะแนน

18 – 29 ก.ค.

รายวิชา ภาษาจีนพาเพลิน 1
จํานวน - หนวยกิต
ครูผูสอน ครูจีน
ผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8

รหัสวิชา จ 21201
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30

ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา และคําขออนุญาตงาย ๆ ได
ประสมเสียงคํางาย ๆ ตามหลักการออกเสียงได
เขียนสัทอักษรจีนเปนคํา วลี และกลุมคํา รวมถึงเติมวรรณยุกตไดถูกตอง
พูดทักทาย แนะนําตนเอง กลาวลา กลาวขอบคุณและขอโทษไดเหมาะสมตามสถานการณ
อานออกเสียงคํา ประโยค และบทสนทนาสั้น ๆ ที่อานและฟงได
เขาใจความหมายของคําศัพท ประโยค บทสนทนาและขอความสัน้ ๆ ได
พูดขอและใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับตนเอง ตามแบบที่ฟงได
พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกลตัว
ตอบคําถามจากการฟงและอานประโยคบทสนทนา
เขาใจโครงสรางไวยากรณงาย ๆ และสามารถนํามาพูดหรือตอบคําถามได
บอกความหมายของคําศัพทอยางงายของกลุมสาระการเรียนรูอื่นที่นํามาบูรณาการในการเรียนรูภาษาจีน

หนวยการเรียนรู/เนื้อหา
โดยสังเขป
ระบบเสียงภาษาจีน

ผลการเรียนรู
1,2,3

การทักทายและชื่อ

5,6,7

ตัวเลข

5,6,8,10

ครอบครัว

5,6,10,11

สี

5,6,10

คําที่ใชในหองเรียนและ
วัฒนธรรมจีน

5,6,9,10

วิธีการประเมิน/ภาระงาน
-ทดสอบอานพยัญชนะ สระและวรรณยุกต
-เขียนพยัญชนะ สระและวรรณยุกตในสมุด
-ทดสอบสนทนา
-ทดสอบอานคําศัพท
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด
-ทดสอบสนทนา
-ทดสอบพูดและเขียนตัวเลข
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด
-ทดสอบสนทนา
-ทดสอบพูดแนะนําครอบครัว
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด
-ทดสอบสนทนา
-ทดสอบอานคําศัพท
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด
-ทดสอบสนทนา
-ทดสอบอานคําศัพท
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด

รวม

คะแนน

กําหนดสง

9

มิถุนายน
2562
มิถุนายน กรกฎาคม
2562
กรกฎาคม
2562

8
8
8

สิงหาคม
2562

8

สิงหาคม กันยายน
2562
กันยายน
2562

9
20
30
100

กค 2562
กย 2562

รายวิชา ของเลนเชิงวิทยาศาสตร
รหัสวิชา ว 20222
จํานวน 1.0 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ครูผูสอน นางเรณู พยุหเกียรติ
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค 70:30

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

_________________________________________________________________________
ผลการเรียนรู
1. สรางอุปกรณของเลนเชิงวิทยาศาสตรอยางงายตามแบบที่กําหนดให
2. ออกแบบ ดัดแปลง ประดิษฐอุปกรณของเลนชนิดตางๆที่ใชกลไกทางดานตางๆ
3. ระบุของเลน ที่มีอุปกรณทางเครื่องกล ทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปนสวนประกอบได
4. อธิบายการทํางานของกลไก วงจรที่ประกอบขึ้นได
5. ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองของกลไก วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ประกอบขึ้นได
6. สามารถนําเสนอแนวคิดในการสรางอุปกรณของเลนเชิงวิทยาศาสตรอยางงายบางชนิดไปประยุกตใชไดอยาง
เหมาะสม
ที่

หนวยการเรียนรู/
เนื้อหาโดยสังเขป
1. บทที่ 1 หลักการทาง
วิทยาศาสตรกับของ
เลน
2 บทที่ 2 กลไกอยางงาย
และการประยุกตใช
3

คะแนน

กําหนดสง

10

พ.ค.

20

มิ.ย. - ก.ค.

20

ส.ค. - ก.ย.

สอบกลางภาค

20

ปลาย ก.ค. 62

สอบปลายภาค

30

ปลาย ก.ย. 62

บทที่ 3 ไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสอยางงาย
และการใชงานในของ
เลน

ตัวชี้วัด
1-2
3-4

5-6

วิธีการประเมิน/ภาระงาน
สมุดบันทึก และการมีสวนรวมใน
ชั้นเรียน
เกมวิทยาศาสตร ผลงานของเลน
วิทยาศาสตร สิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตร และการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร
ผลงานของเลนวิทยาศาสตร
สิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร
และการทดลองทางวิทยาศาสตร

รายวิชา คณิตศาสตรเพิ่มพูนประสบการณ 1
รหัสวิชา ค 21203
จํานวน 1.0 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ครูผูสอน คุณครูสุวรรณา อินทรฉาย
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
70 : 30

ตัวชี้วดั /ผลการเรียนรู
1. ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมเรื่องจํานวนเต็ม
2. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอไดเรื่องเลขยก
กําลังอยางถูกตองและชัดเจน
3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคจากการใชโปรแกรม GSP
4. นําเลขยกกําลังไปเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร และนําความรู หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอื่น ๆ
5. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหาเรื่องเศษสวนและทศนิยม
6. สืบเสาะ สังเกต และคาดการณเกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต

ที่

1

2

3

4

5

หนวยการเรียนรู / เนื้อหา
โดยสังเขป

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู

ใชความรู ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร
จํานวนเต็ม
และเทคโนโลยีในการแกปญหา
ในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสมเรื่องจํานวนเต็ม
มีความคิดริเริ่มสรางสรรคจาก
การสรางทางเรขาคณิต
การใชโปรแกรม GSP
ใชภาษาและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการสื่อสาร การ
เลขยกกําลัง
สื่อความหมาย และการนําเสนอ
ไดเรื่องเลขยกกําลังอยางถูกตอง
และชัดเจน
ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา
ทศนิยมและเศษสวน
เรื่องเศษสวนและทศนิยม
นําเลขยกกําลังไปเชื่อมโยง
ความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร
และนําความรู หลักการ
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
กระบวนการทางคณิตศาสตรไป
เชื่อมโยงกับศาสตรอื่น ๆ
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวมตลอดภาคเรียน

วิธีการประเมิน
/ ภาระงาน
แบบฝกหัด / แบบทดสอบ /
ชิ้นงาน

แบบฝกหัด / แบบทดสอบ /
ชิ้นงาน
แบบฝกหัด / แบบทดสอบ /
ชิ้นงาน

แบบฝกหัด / แบบทดสอบ /
ชิ้นงาน
แบบฝกหัด / แบบทดสอบ /
ชิ้นงาน

คะแนน

กําหนดสง

10

31 พ.ค.62

10

28 มิ.ย.62

10

31 ก.ค.62

10

30 ส.ค.62

10

10 ก.ย.62

20
30
100

ก.ค. 62
ก.ย. 62

รายวิชา ทฤษฎีความรู ธรรมชาติและการสืบเสาะอยางวิทยาศาสตร รหัสวิชา I 20201
จํานวน 1 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ครูผูสอน นางสาววิลาวัลย อมตพิทักษสกุล
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค 70:30

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

________________________________________________________________________________
ผลการเรียนรู
1. เขาใจกระบวนการสรางความรูทางวิทยาศาสตร
2. เขาใจจุดเริ่มตนของการเกิดความรูทางวิทยาศาสตร
3. ใชหลักการทางวิทยาศาสตรและหลักเกณฑที่สมเหตุสมผลในการพิจารณาปรากฏการณที่พบเห็นหรือสิ่งที่ไดฟงมา
4. สรางคําตอบที่พัฒนาไปสูการสืบเสาะจากการสังเกตปรากฏการณทางธรรมชาติ
5. ออกแบบการทดลองและทําการทดสอบเพื่อหาคําตอบ
6. เขาใจการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการและการกําหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม
7. เลือกขอมูลที่เหมาะสมในการเก็บขอมูลที่ตองการ
8. เลือกวิธีการที่เหมาะสมในการวิเคราะหและแปรผลขอมูลทางวิทยาศาสตร
9. ลงขอสรุปอยางเหมาะสมโดยใชฐานขอมูลการทดลอง
10. ใชขอมูลจากหลายสาขาวิชาในการคิดแกปญหา ประเด็นที่เปนปญหาที่เกิดขึ้นในโลก
ที่

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป

ตัวชี้วัด

1 การสรางความรูทางวิทยาศาสตร
1-2
การปฏิบัติการทดลองทาง
2
3-10
วิทยาศาสตร
3
สอบกลางภาค
4

สอบปลายภาค

วิธีการประเมิน/ภาระงาน

คะแนน

กําหนดสง

ใบงาน

10

หลังเรียน

ปฎิบัติการทดลองและใบงาน

40

หลังเรียน

20

ก.ค.

30

ก.ย.

เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 1 รายวิชา

รายวิชา ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1
จํานวน 1 หนวยกิต
ครูผูสอน ครูธานี เขียดทอง

รหัสวิชา อ 21101
เวลาเรียน 40 คาบ/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70:30
___________________________________________________________________________________________
ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียงคําศัพท วลี ประโยค และขอความไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียงแบบโฟนิกส และพัฒนาความ
ชัดเจนถูกตองในการอานออกเสียง
2. อานขอเขียนรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลายโดยใชกลยุทธในการอานเพื่อหาใจความสําคัญ ประโยคสนับสนุน และ
ขอมูลที่ตองการ
3. อภิปรายขอมูลจากเรื่องที่อานหรือฟงที่เหมาะสมตามจุดประสงคโดยใชใบกิจกรรม
4. สามารถสืบสอบความรูดวยตนเองผานการคนควา รวบรวม และสรุปความรูโดยใชเทคนิคผังกราฟก
5. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นในรูปแบบตาง ๆเพื่อสื่อความมายในบริบทตาง ๆที่หลากหลายผานเครื่องมือดิจิตอล
6. พัฒนาใหนักเรียนมีความใฝเรียนรูตลอดชีวิต มีลักษณะนิสัยรักการอาน และมีทักษะชีวิต
ที่
ชื่อหนวยการเรียนรู/เนื้อหา ผลการเรียนรู
วิธีการเก็บคะแนน/ภาระงาน
คะแนน
กําหนดสง
1

Fun with Phonics
หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ
เบื้องตน

1,4,6

- สื่อและวีดีโอนําเสนอการออกเสียง
โดยใชโปรแกรม Seesaw

10

ภายใน 15 มิ.ย.

2

Reading Techniques

2,3,4,5

10

ภายใน 15 ก.ค.

3

English Through Song : ฟง
และอานผานบทเพลงภาอังกฤษ
ชื่อ “The Girl Next Door ”
และ “Just Another Day”

2,3,4,5,6

-ทดสอบผานโปรแกรม Quizizz
- ใบกิจกรรมเรื่อง เรื่อง “Read
me”
- คลิปวีดีโอการรองเพลงดวย
โปรแกรม Flipgrid

10

ภายใน 30 ก.ค.

5

ภายใน 30 ส.ค.

15

ภายใน 15 ก.ย.

20

เดือนก.ค.

สอบปลายภาค

30

เดือน ก.ย.

รวมตลอดภาคเรียน

100

4.
5.

Reading though news :
Current Newspaper
The world of Children
Literary Works : Story
Telling, Tale, Aesop’s

- ใบกิจกรรมเรื่อง “Listen to
me”

1,2,3,4,5,6
สอบกลางภาค

- ใบกิจกรรมเรื่อง “What
happened?”
-Story telling (5)
- digital storytelling by Scratch
3.0 (10)

รายวิชา เสริมทักษะภาษาไทย 1
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ครูผูสอน ครูศุภนิจ ครองยุทธ

รหัสวิชา ท 21201
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30
....................................................................................................................................................................................................
ผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ที่

อานออกเสียงบทรอยแกวไดถูกตองตามอักขรวิธี คลองแคลว ชัดเจนและถูกตอง
อานออกเสียงบทรอยกรองไดเพเราะถูกตองตามลักษณะคําประพันธ มีน้ําเสียงและลีลาชวนฟง
จับใจความสําคัญจากเรื่องที่อานได
บอกคุณคาทีไ่ ดจากเรื่องอาน ฟง ดู และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนพยัญชนะไทยไดถูกตอง
เขียนสะกดคําตามคําบอกไดถูกตอง
เขียนเลาเรื่องถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับทองถิ่นของตนโดยใชสํานวนภาษาอยางถูกตอง
เขียนบันทึกประจําวันรายงานการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได
แตงกลอนสุภาพไดถูกตองตามลักษณะบังคับของคําประพันธ
พูดแสดงความคิดเห็น ถายทอดความรู ความคิด ความรูสึกได
มีมารยาทในการอาน การเขียน การฟง การดูและการพูด

4

หนวยการเรียนรู / เนื้อหา
โดยสังเขป
การอานออกเสียงบทรอยแกว
-อานจับใจความสําคัญจากการอาน
บทความและวรรณกรรม ไดตาม
อักขรวิธี คลองแคลวชัดเจน ถูกตอง
การอานออกเสียงบทรอยกรอง
-ฝกอานทํานองเสนาะ
อานจับใจความสารคดีทองเที่ยว
และความรูทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพ
เขียนสะกดคํา

5

คัดลายมือ

5

6
7

การเลาเรื่อง
การเขียน
การเขียนรายงาน
การแตงกลอนสุภาพ
การพูด

3,7

1

2
3

8
9
10

ตัวชี้วัด
1,3,4
2,3,4
1,3,4
6

6,7,8

วิธีการประเมิน / ภาระงาน

คะแนน

กําหนดสง

10

พ.ค. – มิ.ย.

- ฝกการอานออกเสียงทํานอง
เสนาะ
- แบบบันทึกความรูจากการอาน
บทเรียน
- ใบงาน

5

มิ.ย.

5
5

มิ.ย.
ก.ค

- ฝกคัดลายมือ
- แบบประเมินการคัดลายมือ
-เลาเรื่องหนาชั้นเรียน
- แตงกลอนสุภาพ 2 บท
-รายงาน 1 เรื่อง

5

ก.ค

10

ก.ค.

5

ก.ค. – ส.ค.

5
20
30
100

ส.ค. – ก.ย.
ก.ค.
ก.ย.

- ใบความรู/ใบงาน
-ประเมินการอานจับใจความ

4,10,11 มีมารยาทในการพูด
สอบกลางภาคเรียนที่ 1
สอบปลายภาคเรียนที่ 1
รวม

รายวิชา นักประดิษฐนอย
รหัสวิชา ว 20201
จํานวน 1.0 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ครูผูสอน นางสิทธิรัตน อิสารพายุห
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค 70:30

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

________________________________________________________________________________
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ว 8.1 ม.1/1-8

ที่ หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป

ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน

กําหนดสง

1 ธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร

ว 8.1 ม.1/1-8

ใบงาน

10

พ.ค.

2 ความรูทางวิทยาศาสตร

ว 8.1 ม.1/1-8

ใบงาน

5

พ.ค.

3 เจตคติทางวิทยาศาสตร

ว 8.1 ม.1/1-8

ใบงาน

5

มิ.ย.

4 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ว 8.1 ม.1/1-8

ใบงาน

10

มิ.ย.

ประดิษฐชิ้นงานตามหนวยการ
เรียนรู

ว 8.1 ม.1/1-8

ชิ้นงาน

20

หลังเรียน

5
6

กลางภาค (ประดิษฐชิ้นงานวิทยาศาสตร)

20

ก.ค.

7

ปลายภาค (วิเคราะหอาหารที่นํามาทดลองอบ)

30

ก.ย.

รายวิชา การปลูกพืชผักทัว่ ไป
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ครูผูสอน นางสาวรุง อรุณ รุนรา

รหัสวิชา ง 20241
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80 : 20

มาตรฐาน/ผลการจัดการเรียนรู
1. มีความรู ความเขาใจ ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของการปลูกพืชผัก
2. มีความรู ความเขาใจ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของพืชผัก
3. วิเคราะหวางแผนและอธิบายขั้นตอนการเพาะปลูกการแลรักษาตามขั้นตอนและกระบวนการทํางาน
4. มีทักษะในการปฏิบัติงานการปลูกพืชผักถูกตองตามขั้นตอน
5. อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชผักทั่วไปได
6. สามารถจําหนายผลผลิตได
7. เห็นคุณคาของอาชีพสุจริต ใชทรัพยากรอยางถูกวิธี ประหยัด คุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม
8. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวันได
4. การวัดและประเมินผล

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค 80 : 20

หนวยการเรียนรู / เนื้อหาโดยสังเขป

หนวยการเรียนรูที่ 1 ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับการปลูกพืชผัก
- ความหมาย
- ความสําคัญ
- ประโยชนของการปลูกพืชผัก
- การคัดเลือกพันธุผัก
- ปจจัยการเจริญเติบโตของพืชผัก

ตัวชี้วดั /ผลการจัดการเรียนรู

ขอ 1 ,2

หนวยการเรียนรูที่ 2 เครื่องมืองาน ขอ 3,
เกษตร
- การเลือกใชเครื่องมือ
- การซอมแซม
- การเก็บ
- การบํารุงรักษาเครื่องมือ
หนวยการเรียนรูที่ 3 การปลูกพืชผัก ขอ 4,5,6
- การวางแผนปลูกพืชผัก
- การปลูกผัก
หนวยการเรียนรูที่ 4 การอนุรักษ
ทรัพยากร
- การใชทรัพยากรอยางประหยัด
คุมคา และรักษาสิ่งแวดลอม
สอบปลายภาค
รวม

ขอ 7,8

ขอ ขอ 1,2,8

วิธีการประเมิน / ภาระงาน

คะแนน

-ผังความคิด
-ทดสอบ การหา
เปอรเซ็นตความงอกของ
เมล็ด

20 คะแนน

-รายงาน,สาธิต

10 คะแนน

-วางแผนปลูกพืชผัก
-ปฏิบัติการปลูกผัก
- ปฏิบัติการดูแลรักษา

40 คะแนน

ปฏิบัติงาน

10 คะแนน

ทดสอบ

20 คะแนน
100 คะแนน

กําหนดสง
วัน / เดือน / ป

รายวิชา ดนตรีไทย – ขับรองไทย 1
จํานวน 1 หนวยกิต
ผูสอน : อรรถสิทธิ์ มากเจริญ

รหัสวิชา ศ21203
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวนคะแนน ระหวางภาค 80 : ปลายภาค 20

1. ผลการเรียนรู
1. สามารถเขาใจเนื้อหาทฤษฎีดนตรีไทยเบื้องตน
2. สามารถเขาใจเนื้อหาทฤษฎีขับรองเบื้องตน
3. นําความรูจากทฤษฎีมาประยุกตใชในการปฏิบัติดนตรีและการขับรองไดอยางเหมาะสม
4. นําความรูทางดานทฤษฎีดนตรีไทยและการขับรองมาสรางสรรคผลงานการบรรเลงดนตรีของตนเองได
5. สรางเกณฑการประเมินคุณภาพการบรรเลงดนตรีและการขับรองของตนเองและผูอื่นไดอยางเหมาะสม
2. การวัดและประเมินผล

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค 80 : 20
หนวยการเรียนรู

ทฤษฎีดนตรีไทยขึ้นพื้นฐาน
ทฤษฎีขับรองขึ้นพื้นฐาน
การประยุกตใชงาน
การสรางสรรคผลงาน
การประเมินคุณภาพ
สอบปลายภาค

การเก็บคะแนน / ภาระงาน

สอบปฏิบัติ
สอบ

คะแนน
15
15
10
30
10
20

กําหนดสง
(ว/ด/ป)
สัปดาหสดุ ทาย
ของการเรียน
นอกตาราง

รายวิชา ดนตรีสากล-ขับรองสากล 1
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ผูสอน : นายยุทธศักดิ์ โพธิรุกข

รหัสวิชา ศ 33102
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวนคะแนน ระหวางภาค 70 : ปลายภาค 30

1. ผลการเรียนรู
1. สามารถอานโนตสากลไดอยาง คลองแคลวเมื่อเห็นและปฏิบัติไดทันที
2. ขับรองโนตไดอยางถูกตอง
3. ปฏิบัติเครื่องดนตรีอยางนอย ๑ ชิ้นไดตามโนตแบบฝกหัดที่กําหนด
4. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงดนตรีและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

2. การวัดและประเมินผล

ที่
1

หนวยการเรียนรู
ทฤษฏีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน

2

การดูแลรักษาเครื่องดนตรี

3

ปฏิบัติแบบฝกหัด Essential
Element Recorder
ขอ 1-10

4

ปฏิบัติแบบฝกหัด
Essential Element
Recorder ขอ 11-20

5

ปฏิบัติแบบฝกหัด Essential
Element Recorder
ขอ 21-30

6

7
8

เนื้อหา
การอาน เขียน โนตดนตรีสากล
การทําความความสะอาด การ
บํารุงรักษาเครื่องดนตรี ขลุยรีคอร
เดอร
การหายใจ การออกเสียง การถือ
เครื่องดนตรี โนตตัวดํา

วิธีการประเมิน
แบบทดสอบ
แบบฝกหัด/ปฏิบัติ

10

เดือนพฤษภาคม

แบบฝกหัด/ปฏิบัติ

10

เดือนมิถุนายน

10

เดือนกรกฎาคม

10

เดือนสิงหาคม

10

เดือนกันยายน

10

เดือนกันยายน

30
100

นอกตาราง

โนตตัวขาว เครื่องหมายหายใจ
เครื่องหมายยอน เครื่องหมายยืด
แบบฝกหัด/ปฏิบัติ
เสียง
การรวมวงแบบ Duet
เพลงจากวัฒนธรรมตางชาติ
โนตตัวเขบ็ต 1 ชั้น อัตรจังหวะ 2/4 แบบฝกหัด/ปฏิบัติ

สัญลักษณทางดนตรี
ศัพททางดนตรีบอกจังหวะ
แบบฝกหัด/ปฏิบัติ
Allegro, Moderato, Andante
โนต Pick-up การประสานเสียง
ปฏิบัติแบบฝกหัด Essential ความเขมเสียง (Dynamic) f, mf, p
Element Recorder
สรางสรรคบทเพลง เครื่องหมายโยง แบบฝกหัด/ปฏิบัติ
ขอ 41-50
เสียง
สอบปลายภาค (ปฏิบัติบทเพลง)
สอบปฏิบัติ
รวมคะแนน
ปฏิบัติแบบฝกหัด Essential
Element Recorder
ขอ 31-40

คะแนน กําหนดเรียน/สงงาน
10
เดือนพฤษภาคม

รายวิชา การปฐมพยาบาล
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ครูผูสอน นางนงเยาว ชูสิมา
ผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
ที่
1
2
3
4
5
6

รหัสวิชา พ 20215
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80 : 20

สามารถทําการปฐมพยาบาลผูปวยจากสาเหตุตางๆ ได
สารมารถเคลื่อนยายผูปวยไดอยางปลอดภัย
สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชนใหปลอดภัย
สามารถนําหลักการปฐมพยาบาลไปใชในชีวิตประจําวันได

หนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน
บาดแผลและการหาม
1-4
แบบทดสอบ,ปฏิบัติตาม
เลือด
สถานการณที่กําหนด
ภาวะเจ็บปวยฉุกเฉิน
1-4
แบบทดสอบ,ปฏิบัติตาม
สถานการณที่กําหนด
การบาดเจ็บของ
1-4
แบบทดสอบ,ปฏิบัติ
กระดูก ขอ และการ
เคลื่อนยายผูบาดเจ็บ
สารพิษและพิษจาก
1-4
แบบทดสอบ,รายงาน,ฝก
สัตว
ปฏิบัติ
การชวยชีวิตขั้น
1-4
แบบทดสอบ,ฝกปฏิบัติ
พื้นฐาน
การปองกันอุบัติเหตุ
1-4
รายงาน,โครงงาน
ในสถานศึกษาและ
ครอบครัว
สอบปลายภาค

คะแนน
15

กําหนดสง
พ.ค. –มิ.ย.

10

ก.ย.

20

ส.ค.

10

ก.ย.

15
10
20

ก.ย.

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

รายวิชา แนะแนว
จํานวน - หนวยกิต
ครูผูสอน นางสาววัลยา ลาภจตุพร

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

มาตรฐาน / ผลการเรียนรู
1. ผูเรียนรูจัก เขาใจ เห็นคุณคาในตนเองและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ
2. ผูเรียนรูจัก เขาใจ เห็นคุณคาของผูอื่น และปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางเหมาะสม
3. ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจแกปญหา และวางแผนดานการศึกษา
4. ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจแกปญหา และวางแผนดานอาชีพ
5. ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจแกปญหา และวางแผนดานชีวิตและสังคม
6. ผูเรียนมีทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด
7. ผูเรียนมีทักษะการสื่อสาร และสรางสัมพันธภาพ
8. ผูเรียนมีทักษะการปฏิบัติตนอยางเหมาะสม และปลอดภัยในเรื่องเพศ
9. ผูเรียนมีทักษะการดํารงชีวิตอยางเปนประโยชนและปลอดภัย

ที่

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป มาตรฐาน/ผลการเรียนรู

1. ปฐมนิเทศ
2,3,4,7,9
-ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว
2. ดานสวนตัวและสังคม
- บันทึกเพื่อนใหม
- ใครเอย
- ขอมูลที่ฉันตองรู
- การสําวจตนเอง
1,2,5,7,8
- จุดเดน จุดดอย
- การเปลี่ยนแปลงในวัยรุน
- ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศ
ของวัยรุน
- ความผิดพลาด
- ปญหานี้มีทางแก
3. ดานการศึกษา
- เรื่องเรียนตองรู
- โรงเรียนในฝน
1,3,5,9
- เคล็ดลับเรียนดี
- การวางแผนดานการเรียน
- การบริหารเวลา
- แหลงเรียนรูรอบตัว
4. ดานอาชีพ
- ความปราถนาของฉัน
1,4,5
- อาชีพที่อยากจะเปน
- อยากเปนอยางเขา
- ความขยันและไมขยัน
หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

วิธีการประเมิน/
ภาระงาน
- สมุดบันทึกกิจกรรม
แนะแนว

กําหนดสง
เดือนพฤษภาคม

- ใบงาน
- แบบประเมิน

เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน

- ใบงาน
- แบบประเมิน

เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม

- ใบงาน
- แบบประเมิน

เดือนกันยายน

