แนวการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
เอกสารวิชาการฉบับนี้ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จัดทําขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดของโครงสรางรายวิชา
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดประเมินผลในแตละรายวิชาของนักเรียน ประจําภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2562 มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนและผูปกครองไดทราบถึงบริบทของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มุงพัฒนาใหผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่กําหนดไวในหลักสูตร
โรงเรียน
สุรศักดิ์มนตรี พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2562 หลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล ไดรับทราบโดยทั่วกัน อันจะยังใหเกิดประโยชนแกผูเรียนและผูปกครอง คือผูเรียนจะ
ทราบรายละเอียดของชิ้นงานและภาระงานที่จะตองทําสงครูแตละรายวิชา สําหรับผูปกครองนั้น เมื่อทราบ
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 น เพื่ อปรั บปรุ ง เพิ่ม พูน คุ ณ ภาพของผู เ รีย น และ
ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป

การตัดสินผลสัมฤทธิ์รายวิชา 8 กลุมสาระการเรียนรู

การใหระดับผลการเรียน
ในการตัดสินเพื่อใหระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู ใชตัวเลขแสดงระดับผลการ
เรียนเปน 8 ระดับ ซึ่งเปนการประเมินตามสภาพจริง และการทดสอบ
รายวิชาที่นับหนวยกิตได จะตองไดระดับผลการเรียนตั้งแต 1 ขึ้นไป โดยมีแนวการใหระดับ
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

การตัดสินการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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
2. ทักษะเฉพาะของ
กลุมสาระ
3. กิจกรรมกลุม

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

เกณฑ
ตามที่กําหนดเปนรอย
ละ
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%

โครงสรางหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

สาระพื้นฐาน
ท 23101 ภาษาไทย 5
ค 23101 คณิตศาสตร 5
ว 23101 วิทยาศาสตร 5
ส 23101 สังคมศึกษา 5
ส 23102 ประวัติศาสตร 5
ส 23103 พระพุทธศาสนา 5
พ 23101 สุขศึกษา 5
พ 23102 พลศึกษา 5
ศ 23101 ทัศนศิลป 3
ง 23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5
ง 23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
อ 23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5
สาระเพิ่มเติม
ส 23201 หนาที่พลเมือง 5
ง 20208 โครงงานคอมพิวเตอร
ค 23201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5
ค 23203 คณิตศาสตรเพิ่มพูนประสบการณ 5
ว 20223 วิทยาศาสตรทั้งระบบ 1
เลือกเรียนเพิ่มเติม 1 รายวิชา
ว 20206 โครงงานวิทยาศาสตร
อ 20205 ภาษาอังกฤษอาน – เขียน 5
จ 20201 ภาษาจีนเบื้องตน 1
ศ 23205 กีตาร 1
ง 20229 งานรอยมาลัย
ง 20262 ไฟฟา
ง 20268 งานผลิตภัณฑไมของชํารวย
ง 20275 งานถายภาพมืออาชีพ
ง 20276 งานผลิตภัณฑลวดดัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

(หองเรียนพิเศษ)
(หองเรียนพิเศษ)

สาระพื้นฐาน

รายวิชา ภาษาไทย 5
จํานวน 1.5 หนวยกิต
ครูผูสอน 1. ครูพรพิมล ศรีเรือง
มาตรฐาน / ผลการเรียนรู
มาตรฐาน ท 1.1
อาน
มาตรฐาน ท 2.1
ขอมูล
มาตรฐาน ท 3.1
มาตรฐาน ท 4.1
จริง

มาตรฐาน ท 5.1

หนวยการเรียนรู / เนื้อหา
โดยสังเขป
1. พระอภัยมณี

รหัสวิชา ท 23101
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
2. ครูพัชรีพรรณ ขันธจําเนียร
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1

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

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู
ท5.1 ม.3/1,ม.3/2

- วาดภาพตาม
จินตนาการ
- ทองบทอาขยาน
- แตงกลอนสุภาพ

10

กําหนดสง
วัน / เดือน / ป
25-31 พ.ค. 62

ท1.1 ม.3/1

- อานรอยแกว
- อานรอยกรอง
- คัดลายมือ
- เขียนจดหมาย
- พูดเลาเรื่องราวจากสื่อที่ฟงและดู
หนาชั้นเรียน

10

10-16 มิ.ย.62

5
5
5

25-30 มิ.ย.62
25-30 มิ.ย.62
10-15 ก.ย.62

ท5.1 ม.3/1,ม.3/2,
ม.3/4
7. การอานเพื่อเขียนกรอบความคิด ท1.1 ม.3/4
ท1.1 ม.3/1,ม.3/3,ม.3/5
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1

- การแสดงบทบาทสมมุติ

10

10-15 ส.ค.62

- การเขียนกรอบความคิด
ขอสอบปรนัย 40 ขอ
-ขอสอบอัตนัย 10 ขอ

5
15
5

25-30 ส.ค.62
24-31 ก.ค.62

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1

ขอสอบปรนัย 60 ขอ

30

25-29 ก.ย.62

2. การอานออกเสียงรอยแกวรอย
กรอง
3. การคัดลายมือ
4. การเขียนจดหมาย
5. การพูดจากสื่อที่ฟงและดู

ท2.1 ม.3/1
ท2.1 ม.3/5
ท3.1 ม.3/3, ม.3/6

6. บทละครพูดเรื่องเห็นแกลูก

ท2.1 ม.3/1,ม.3/4,ม.3/10
ท4.1 ม.3/1
ท5.1 ม.3/1ม.3/2,ม.3/3
ท1.1 ม.3/2,ม.3/4,ม.3/5
ท2.1 ม.3/7,ม.3/10
ท3.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3
ท4.1 ม.3/1,ม.3/4
ท5.1 ม.3/1ม.3/2,ม.3/3

วิธีการเก็บคะแนน / ภาระงาน

คะแนน

รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน 5
รหัสวิชา ค23101
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน 1.5 หนวยกิต
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ครูผูสอน 1. นางจันทนา ผลาเกส 2. นายอานุภาพ มั่นเหมาะ
3. นายภาณุภากร ชมภู
4.นายณัฐภัทร แกวสิมมา
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มาตราฐาน ค2.1 เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนของขนาดสิ่งที่ตองการวัด
มาตราฐานค2.2 แกปญหาเกี่ยวกับการวัด
มาตราฐานค3.1 อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสอมมิติ และสามมิติ
มาตราฐานค3.2 ใชการนึกภาพ ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูม และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต ในการแกปญหา
มาตราฐานค4.2 ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงตณิตศาสตรอื่นๆแทนสถานการณตางๆ
ตลอดจนแปลความหมาย และนําไปใชแกปญหา
มาตราฐานค6.1 มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสือ่ ความหมายทางคณิตศาสตร การเชื่อมโยง
ความรูตางๆทางคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ และความคิดริเริ่มสรางสรรค

ที่

1
2
3
4
5

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป
พื้นที่ผิวและปริมาตร
กราฟ
ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร
ความคลาย
ชิ้นงาน

ตัวชี้วัด
ค2.1 ม3/1 ม3/2 ม3/3,
ม3/4
ค2.2 ม3/1
ค3.1 ม3/1
ค 4.2 ม.3/2 , ม.3/3 ,
ม.3/4
ค 4.2 ม.3/3 ,ม.3/4 ,
ม.3/5
ค 3.2 ม.3/1
ค6.1 ม3/1 , ม3/2

วิธีการประเมิน/ภาระ
งาน

คะแนน

กําหนดสง

แบบทดสอบ

10

มิ.ย. 62

แบบทดสอบ

10

ก.ค. 62

10

ส.ค.62

10

ก.ย. 62

10

ก.ย. 62

แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
ชิ้นงานที่สนใจจาก
หนวยกที่เรียน นําเสนอ
ในรูปของแผนภูมิตางๆ

6

สอบกลางภาค

7

สอบปลายภาค

30

8

รวม

100

20

ก.ค. 61
ก.ย. 61

รายวิชา วิทยาศาสตร 5
รหัสวิชา ว23101
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
น้ําหนัก 1.5 หนวยกิต
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2562
ครูผูสอน 1. คุณครูรุจีวรรณ เกตุนวม 2. คุณครูณัฐพร จันทรวิเศษ
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70:30
___________________________________________________________________________________
ตัวชี้วัด
ว 4.1 ม.3/1 – 3
ว 4.2 ม.3/1 – 3
ว 5.1 ม.3/1 – 5
สาระการเรียนรู (เนือ้ หา)
แรงและการเคลื่อนที่
งานและพลังงาน
พลังงานไฟฟา

ภาระงาน
- สอบยอยเก็บคะแนน
- ใบงานแรงและการเคลื่อนที่
- ชิ้นงาน (Balloon Car)
- แบบฝกหัดงานและพลังงาน
สอบกลางภาค
- ใบงานคิดคาไฟในบาน
(โครงการคารบอนต่ําสูชุมชน)
- การตอวงจรไฟฟา (รายบุคคล)
- Infographic หรือ Mind mapping
สอบปลายภาค
รวม

คะแนน
10
10
7
5
20
10
5
3
30
100

กําหนดสง
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม

เดือนกันยายน

รายวิชา สังคมศึกษา 5
รหัสวิชา ส23101
จํานวน 1.0 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ครูผูสอน นางอมรรัตน รัตนกุญชร นายสมพงษ จุลดาลัย
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70:30

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู

ที่
1

2

3

4

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร
มาตรฐาน ส 5.1 เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผลตอกันและกันในระบบของ
ธรรมชาติ ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห สรุป และใชขอมูลภูมิ
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม
มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร
การใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการรวบรวม
วิเคราะห และนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตนั้น จะตอง
รูจักเลือกใชใหเหมาะสมกับลักษณะขอมูล และสามารถใช
เครื่องมือ และสามารถใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรที่
หลากหลายผสมกัน
หนวยการเรียนรูที่ 2 ภูมิศาสตรทวีปอเมริกาเหนือ
ทําเลที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือมี
ความสัมพันธกับภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติ และมีผลตอ
เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
การเปลี่ยนแปลงของประชากร สภาพแวดลอม
สังคม และวัฒนธรรม มีผลตอปญหาสิ่งแวดลอมของทวีป
อเมริกาเหนือ และสงผลกระทบตอมนุษยทั่วโลก ดังนั้นจึง
ตองรวมมือกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทั้งในระดับประเทศและในภาคเอกชน
สอบกลางภาคเรียนที่ 1

หนวยการเรียนรูที่ 3 ภูมิศาสตรทวีปอเมริกาใต
ทําเลที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใตมี
ความสัมพันธกับภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติ และมีผลตอ
เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต
การเปลี่ยนแปลงของประชากร สภาพแวดลอม
สังคม และวัฒนธรรม มีผลตอปญหาสิ่งแวดลอมของทวีป
อเมริกาใต และสงผลกระทบตอมนุษยทั่วโลก ดังนั้นจึงตอง
รวมมือกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งใน
ระดับประเทศและในภาคเอกชน

ส 5.1 ม. 3/1

วิธีการประเมิน/ ภาระงาน

1. แบบทดสอบ
2. ชุดกิจกรรมพัฒนา

คะแนน

กําหนดสง

10

พฤษภาคม

20

พฤษภาคมมิถุนายน

ความคิด

3. การรวมกิจกรรม

ส 5.1
ส 5.1
ส 5.2
ส 5.2
ส 5.2
ส 5.2

ม. 3/1
ม. 3/2
ม. 3/1
ม. 3/2
ม. 3/3
ม. 3/4

ส 5.1
ส 5.1
ส 5.2
ส 5.2
ส 5.2
ส 5.2
ส 5.1
ส 5.1
ส 5.2
ส 5.2
ส 5.2
ส 5.2

ม. 3/1
ม. 3/2
ม. 3/1
ม. 3/2
ม. 3/3
ม. 3/4
ม. 3/1
ม. 3/2
ม. 3/1
ม. 3/2
ม. 3/3
ม. 3/4

ปลายภาค
รวม

1. แบบทดสอบ
2. ชุดกิจกรรมพัฒนา

ความคิด

3. การรวมกิจกรรม

แบบทดสอบ

1. แบบทดสอบ
2. ชุดกิจกรรมพัฒนา

20

กรกฎาคม

20

สิงหาคม –
กันยายน

ความคิด

3. การรวมกิจกรรม

30
100

รายวิชา ประวัติศาสตร 5
รหัสวิชา ส 23102
จํานวน 0.5 หนวยกิต
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ครูผูสอน นางสาวนาราภัทร ไทยวัตถุ
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1

“.

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู
มาตรฐาน ส 4.1
มาตรฐาน ส 4.3

เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมา
วิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ
เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย

ที่
1

หนวยการเรียนรู
วิธีการทางประวัติศาสตร

2

พัฒนาการของไทยสมัย
รัตนโกสินทร
บทบาทของไทยในสังคมโลก

ส 4.3 ม.3/1
ส 4.3 ม.3/2
ส 4.3 ม.3/4

ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยรัตนโกสินทร

ส 4.3 ม.3/3

3
4

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู
ส 4.1 ม.3/2
ส 4.1 ม.3/1

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน
- โครงงาน วิธีการทาง
10
ประวัติศาสตร
- ใบงานที่ 1.1
- สรางเสนเวลา (Time line) 20
- ใบงานที่ 2.1 – 2.7
- ทดสอบเก็บคะแนน
10
- ใบงานที่ 3.1 – 3.3
- ทดสอบเก็บคะแนน
10
20
30
100

กําหนดสง
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
สิงหาคมกันยายน
กรกฎาคม
กันยายน

รายวิชา พระพุทธศาสนา 5
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ครูผูสอน 1. ครูนันทนัช สุขแกว

รหัสวิชา ส 21103
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
2. ครูวรรณิกา ธรรมลังกา
อัตราสวน ระหวางภาค 70 : ปลายภาค 30

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1

มาตรฐาน / ผลการเรียนรู
มาตรฐาน ส 1.1 รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น
มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่อ อยูรวมกันอยางสันติสุข มาตรฐาน
มาตรฐาน ส 1.2 เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี และธํารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ

ที่

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป

1

ประวัติและความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา
พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชน
ตัวอยาง และชาดก

2

3
4

ตัวชี้วัด /
ผลการเรียนรู
ส 1.1 ม.3/1
ส 1.1 ม.3/2
ส 1.1 ม.3/4
ส 1.2 ม.3/5

สอบกลางภาค
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ส 1.1 ม.3/6
ส 1.1 ม.3/7
พระไตรปฎกและพุทธศาสนสุภาษิต
ส 1.1 ม.3/6
สอบปลายภาค
รวม

วิธีการประเมิน/ภาระงาน

คะแนน

กําหนดสง

ใบงาน / งานในสมุด

15

ภายใน 30 พ.ค. 2562

ทดสอบ
แบบฝกชุดกิจกรรม
การรวมกิจกรรม

15

ภายใน 4 ก.ค. 2562

20
10

ภายใน 15 ส.ค. 2562

10

ภายใน 29 ส.ค. 2562

30
100

-

ใบงานหลักธรรมทางศาสนา
งานในสมุด
การรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
แบบฝกหัด

รายวิชา สุขศึกษา 5
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ครูผูสอน นายชัยอานนท จักรชัยนาคเจริญ

รหัสวิชา พ 23101
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 1
อัตราสวน ระหวางภาค 80 : ปลายภาค 20

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรูเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของชวงวัยชีวิต ความคาดหวังของสังคมตอวัยรุน การวิเคราะหสื่อและอิทธิพล
ของสื่อโฆษณาตอวัยรุน อนามัยการเจริญพันธุ ปญหาความขัดแยงในครอบครัว การรับประทานอาหารที่เหมาะสมตามวัย
วิธีการปองกันและรักษาโรคติดตอและโรคไมติดตอ การแกไขปญหาและความรวมมือในเรื่องของปญหาสุขภาพในชุมชน ศึกษา
พฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพ การแกไขปญหาการใชความรุนแรงของเยาวชนการดื่มแอลกอฮอลกับการเกิดอุบัติเหตุ การ
ปฏิบัติตัวที่ถูกตองในหลักการชวยฟนคืนชีพ การวางแผนการสรางเสริมสุขภาพและการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
2. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี่วัด
พ 1.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3
พ 2.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3
พ 4.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3
รวม 9 ตัวชี้วัด
วิธีการประเมิน/
ภาระงาน
ใบงาน/นําเสนอ

คะแนน

กําหนดสง

10

ในชั่วโมง

ความคาดหวังของสังคมที่มีตอวัยรุน พ 1.1 ม.3/1
ม.3/2
อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มีตอวัยรุน พ 1.1 ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3

ใบงาน/นําเสนอ

10

ในชั่วโมง

ใบงาน/นําเสนอ

10

ในชั่วโมง

4

อนามัยเจริญพันธุ

ใบงาน/นําเสนอ

20

ในชั่วโมง

5

ปญหาความขัดแยงในครอบครัว

ใบงาน/นําเสนอ

10

ในชั่วโมง

6

อาหารตามวัย

ใบงาน/นําเสนอ

10

ในชั่วโมง

7

โรคติดตอและโรคไมติดตอ

ใบงาน/นําเสนอ

10

ในชั่วโมง

ที่

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป

1

ชวงชีวิต

2
3

9

สอบปลายภาคเรียน

ตัวชี้วัด / ผลการ
เรียนรู
พ 1.1 ม.3/1
ม.3/2

พ 2.1 ม.3/1
ม.3/2
พ 2.1 ม.3/1
ม.3/2
พ 4.1 ม.3/1
ม.3/2
พ 4.1 ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3

ครูผสู อน

นายชัยอานนท
จักรชัยนาคเจริญ

ขอสอบปรนัย 40 ขอ

20

รวม

100

รายวิชา พลศึกษา 5
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ครูผสู อน นายสกล เกลี้ยงประเสริฐ

รหัสวิชา พ 23102
เวลาเรียน 20 ชั่วโมงเรียน/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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
6
7
8

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป
การสรางความคุนเคย
การรับ-สงบาสเกตบอล
การเลี้ยงบาสเกตบอล
การยิงประตูบาสเกตบอล
การเลยอัพ
การทํา3คนออมหลัง
การเลนทีม
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
พ 3.1 ม.3/2
พ 3.2 ม.3/4
รวม

วิธีการประเมิน/ภาระงาน
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
ปรนัย 40 ขอ

คะแนน
10
10
10
10
10
10
20
20
100

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

รายวิชา ทัศนศิลป 3
จํานวน 1 หนวยกิต
ครูผูสอน นายสรวง โพธิสุทธิกูล

รหัสวิชา ศ 23101
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่1/2562

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80 : 20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มาตรฐาน/ผลการเรียนรู
มาตรฐาน ศ 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะหวิพากษวิจารณคุณคางาน
ทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
มาตรฐาน ศ 1.2 เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางานทัศนศิลปที่เปน
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล
ที่ หนวยการเรียนรู/ เนื้อหาโดยสังเขป
ตัวชี้วัด
วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กําหนดสง
1 ความสัมพันธของสิ่งแวดลอม ทัศนธาตุ
ศ 1.1 ม.3/1 สังเกต/ทักษะ/การเขียน
10
มิถุนายน 62
และงานทัศนศิลป
ม.3/3 -ผลงานทัศนศิลป 1 ชิ้น
ม.3/8 (จิตรกรรม)
-ใบงาน
10
2 ศิลปนกับการสรางสรรคงานทัศนศิลป
ศ 1.1 ม.3/2 -ผลงานทัศนศิลป 2 ชิ้น
20
มิถุนายน 62
(จิตรกรรม)
-ใบงาน
10
3 ทักษะการสรางสรรคงานทัศนศิลปอยาง
ศ 1.1 ม.3/4 -ผลงานทัศนศิลป
20
กรกฎาคม 62
หลากหลาย
ม.3/5 (สอบกลางภาค)
ม.3/6
ม.3/7
ม.3/9
4 งานทัศนศิลปกับการประกอบอาชีพ
ศ 1.1 ม.3/10 -รายงานกลุม
10
สิงหาคม 62
-สื่อนําเสนอ
(Powerpoint)
นิทรรศการผลงานทัศนศิลป
ศ 1.1 ม.3/11 -สังเกตกระบวนการทํางาน
กันยายน 62
5
เปนกลุม
งานทัศนศิลปสะทอนคุณคาทาง
ศ 1.2 ม.3/1 - นําเสนอ/การอภิปราย
กันยายน 62
6 ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม
ม.3/2
7
รวมคะแนนระหวางภาค
80
กันยายน 62
8
สอบปลายภาค
20
กันยายน 62
9
รวม 100 กันยายน 62

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3
รหัสวิชา ง23101
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน 1.0 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมงเรียน/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1
ครูผสู อน 1.นายธเนศ จะเรียมพันธ 2.นายศักดิ์ศรี สีละโคตร
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80:20
มาตรฐาน

ง 1.1 เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการทักษะกระบวนการแกปญหา
ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรูมคี ุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน
ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสรางสิ่งของเครื่องใช หรือวิธีการ ตามกระบวนการ
เทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค เลือกใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการ
เทคโนโลยีที่ยั่งยืน
ง 4.1 เขาใจ มีทักษะที่จําเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และ
มีเจตคติที่ดีตออาชีพ

ที่ หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู
1 การดูแลเสื้อผา
ง1.1 ม3/1,ม3/2
2
3

อาหารประเภทสํารับ
ง1.1 ม3/1, ม3/2, ม3/3
การประดิ ษ ฐ บ รรจุ ภั ณ ฑ จ ากวั ส ดุ ง1.1 ม3/1, ม3/2, ม3/3
ธรรมชาติ

4

ธุรกิจเพื่อชีวิต

ง1.1 ม3/2, ม3/3

5
6

การขยายพันธุพืช
การติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ

ง1.1 ม3/1, ม3/2, ม3/3
ง1.1 ม3/1, ม3/2, ม3/3

7
8

กาวทันเทคโนโลยี
โลกสูอาชีพ

ง2.1 ม3/1, ม3/2
ง4.1 ม3/1, ม3/2, ม3/3
ทดสอบปลายภาค
รวม

วิธีการประเมิน/ภาระงาน

ใบงาน/แบบฝกหัด

ใบงาน/แบบฝกหัด
-ใบงาน/แบบฝกหัด
-ชิ้นงาน
-แบบทดสอบ
ใบงาน/แบบฝกหัด
-นําเสนออภิปราย
ใบงาน/แบบฝกหัด
ใบงาน/แบบฝกหัด
-ทดสอบปฏิบัติ
ใบงาน/แบบฝกหัด
ใบงาน/แบบฝกหัด
-นําเสนออภิปราย

คะแนน
5
5
20

กําหนดสง
ภายในวันที่
30 พ.ค. 62
มิ.ย 2562
ภายในเดือน
กรกฎาคม

10

12 ก.ค. 62

10
10

26 ก.ค. 62
9. ส.ค. 62

10
10

17. ส.ค. 62
30. ส.ค. 62

20
100

ก.ย.62

รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5
รหัสวิชา อ 23101
จํานวน 1.5 หนวยกิต
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ครูผสู อน นางพรเพ็ญ กุลวงค นางสาวพัชรีย เงินพรหม นางสาววรรณภา มูลสาร
อัตราสวน กลางภาค 70 : ปลายภาค 30

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1

มาตรฐาน
มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารแสดงความรูสึก และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสารความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องตางๆโดยการพูดและการเขียน
มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนําไปใช ไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทยและนํามาใชอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและเปนพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู และเปดโลก
ทัศนของตน
มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆทั้งในสถานศึกษาชุมชนและสังคม
มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก

ที่

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป

Lifestyles
- Food & Drinks
- Job & Qualities / Talking about
job routines/ Extreme jobs
- Appearance & Character
/Describing people
- Clothes / Talking about clothes
- Present Simple Tense
- Present Continuous Tense
- Comparatives & Superlatives
- Too/enough
- Talking about self - respect
2 Believe it or not!

1

-

Natural phenomena
Injures, Accidents & First Aid /
Describing Accident
Aches & Pains/Illnesses
Past Simple vs Past Continuous
Used to/ would/be used to
Talking about past actions
A story

ตัวชี้วัด
ต 1.1 ม.3/1 - 4
ต 1.2 ม.3/1
ต 1.2 ม. 3/3 - 5
ต 1.3 ม.3/1- 3
ต 2.1 ม.3/1
ต 2.1 ม. 3/3
ต 2.2 ม. 3/1 - 2
ต 3.1 ม.3/1
ต 4.1 ม.3/1
ต 4.2 ม. 3/2
ต 1.1 ม.3/2 - 4
ต 1.2 ม.3/1 – 2
ต 1.2 ม.3/4 - 5
ต 1.3 ม.3/1 - 2
ต 2.1 ม.3/1
ต 2.1 ม.3/3
ต 2.2 ม. 3/2
ต3.1 ม.3/1
ต 4.1 ม.3/1
ต 4.2 ม. 3/2

วิธีการประเมิน/
ภาระงาน
- สมุด/หนังสือ/
worksheet
- สอบเขียนคําศัพท
- ทดสอบทายบท
- ชิ้นงาน

คะแนน

กําหนดสง

15

พ.ค.-มิ.ย.62

- สมุด/ หนังสือ/
worksheet
- สอบเขียนคําศัพท
- ทดสอบทายบท

10

มิ.ย.-ก.ค.62

ที่

หนวยการเรียนรู/ เนื้อหาโดยสังเขป

3

Experiences
- Sports & Equipment
- Present Perfect Tense
- Have been - have gone
- Present Perfect Continuous
Tense
- So –such / So – neither
- Shark attack
- Making suggestions
- Describing experiences
- A summary of the text
Safe and Sound
- Breaking law / Crime
- Giving an eyewitness statement
- Past Perfect
- Adjectives: -ed/-ing
- Adverbs
- Giving advice

4

ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน/
ภาระงาน

คะแนน

กําหนดสง

ต 1.1 ม.3/1
ต 1.1 ม.3/4
ต1.2 ม.3/1 - 2
ต1.2 ม.3/4
ต 1.3 ม.3/1- 3
ต 2.1 ม. 3/1
ต 2.1 ม. 3/3
ต 3.1 ม.3/1

- สมุด/หนังสือ/
worksheet
- สอบเขียนคําศัพท
- ทดสอบทายบท
- ชิ้นงาน

15

ก.ค.- ส.ค.62

- สมุด/หนังสือ/
worksheet
- สอบเขียนคําศัพท
- ทดสอบทายบท

10

ส.ค.-ก.ย.62

20
30
100

ก.ค.62
ก.ย.62

ต 4.1 ม.3/1

ต 1.1 ม.3/2 - 4
ต1.2 ม. 3/2
ต1.2 ม.3/4
ต 1.3 ม.3/1 - 3
ต 2.1 ม.3/1
ต 2.1 ม.3/3
ต 2.2 ม.3/1
ต 3.1 ม.3/1
ต 4.1 ม.3/1
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
จํานวน 1 หนวยกิต
ครูผสู อน นางสาวสโรชา เอี่ยมสุรนันท

รหัสวิชา ง 23102
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 2

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80:20
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา
การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

ที่

หนวยการเรียนรู/เนื้อหา
โดยสังเขป
1 หลักการสรางโครงงาน

ง 3.1 ม.3/1

วิธีการประเมิน/ภาระ
งาน
ใบงาน

2 เรียนรูการใชโปรแกรมนําเสนอ
งาน

ง 3.1 ม.3/1,3

ใบงาน, ชิ้นงาน

15

3 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้น
พื้นฐาน

ง 3.1 ม.3/2

ใบงาน, ทดสอบหลังเรียน

15

4 การใชคอมพิวเตอรสรางชิ้นงาน

ง 3.1 ม.3/1,2,3,4

รายงาน, ชิ้นงาน

20

5
6

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู

กลางภาค
ปลายภาค
รวม

คะแนน

กําหนดสง

10

ภายใน
คาบเรียน
ภายใน
วันที่ 30
พ.ย. 61
ภายใน
วันที่ 31
ม.ค. 61
สัปดาห
กอนปลาย
ภาค
ธ.ค. 61
ก.พ. 62

20
20
100

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
รหัสวิชา ง 23102
จํานวน 1 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน
ครูผสู อน 1. นางสาวสโรชา เอี่ยมสุรนันท
2. นางสาวจิรนันท ธรรมลังกา
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80:20

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา
การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

ที่

หนวยการเรียนรู/เนื้อหา
โดยสังเขป
1 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
2 การเขียนโปรแกรมภาษา
JavaScript พื้นฐาน
3 โครงงานพาเพลิน (หลักการของ
โครงงาน)
4 Presentation (การสรางงาน
นําเสนอดวยคอมพิวเตอร)
5

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน/ภาระ
งาน
ใบงาน

คะแนน

กําหนดสง

15
30

ง 3.1 ม.3/1,2,4

ใบงาน, ชิ้นงาน , ทดสอบ
หลังเรียน
ใบงาน, ชิ้นงาน

20

ง 3.1 ม.3/1,2,3,4

รายงาน, ชิ้นงาน

15

ภายใน
คาบเรียน
ภายใน
คาบเรียน
ภายใน
คาบเรียน
สัปดาห
กอนปลาย
ภาค
ก.ย. 62

ง 3.1 ม.3/2
ง 3.1 ม.3/2

ปลายภาค
รวม

20
100

สาระเพิ่มเติม

รายวิชา หนาที่พลเมือง 5
รหัสวิชา ส23201
จํานวน 0.5 หนวยกิต
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ครูผสู อน นางสาวนาราภัทร ไทยวัตถุ
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 90:10

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1

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 โครงงานคอมพิวเตอร
รหัสวิชา ง20208
จํานวน 1 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ครูผูสอน นายศักดิ์ศรี สีละโคตร นางสาวจิรนันท ธรรมลังกา
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80 : 20

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1/2562

ผลการเรียนรู
1. อธิบายหลักการและวิธีที่เกี่ยวกับการจัดทําโครงงานได
2. พิจารณาและวิเคราะหเลือกโครงงานที่จะจัดทําไดอยางเหมาะสม
3. วางแผนและปฏิบัติงานตามโครงงานที่เลือกไดอยางเหมาะสม
4. อธิบายหลักการเขียนรายงานโครงงานได
5. สามารถเขียนรายงานโครงงานที่ดี และสมบูรณได
6. ประเมินผล นําเสนอและสรุปโครงงานไดอยางชัดเจนถูกตอง

ที่

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน

1 หนวยที่ 1 ความรูเกี่ยวกับ
โครงงานคอมพิวเตอร

ขอที่ 1

2 หนวยที่ 2 เคาโครงงานคอมพิวเตอร

ขอที่ 2

3 หนวยที่ 3 การวางแผน รวบรวมขอมูล
เพื่อการพัฒนาโครงงาน

ขอที่ 3

4 หนวยที่ 4 การพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร

ขอที่ 4,5

5 หนวยที่ 5 นําเสนอโครงงาน
คอมพิวเตอรและการจัดแสดงโครงงาน

ขอที่ 6

6

สอบปลายภาค
รวม

- แบบทดสอบ
- แบบฝกหัด
- แผนผังความคิด
- แบบทดสอบ
- แบบฝกหัด
- ใบงาน
- แบบทดสอบขอเขียน
- การนําเสนอเคาโครง
ของแตละกลุม
- ใบงาน
- แบบประเมินติดตาม
ความกาวหนา
- ใบงาน
- ชิ้นงาน
- แบบประเมิน
การนําเสนอ
- รูปเลมรายงาน
- ชิ้นงาน

กําหนดสง

10

พ.ค. 62

15

มิ.ย. 62

10

มิ.ย. - ก.ค.
62

30

ส.ค. 62

15

ภายในเดือน
ก.ย.62

20
100

ก.ย.62

รายวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ครูผูสอน 1. นางจันทนา ผลาเกส
4.นายณัฐภัทร แกวสิมมา

รหัสวิชา ค23201
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
2. นายอานุภาพ มั่นเหมาะ
3. นายภาณุภากร ชมภู

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30
ผลการเรียนรู
1 . การบวก ลบ คูณ และหาร จํานวนจริงที่อยูในรูป a เมื่อ
2. ใชสมบัติตอไปนี้ในการคํานวณได
a • b = ab เมื่อ a ≥ 0, b ≥ 0
a
b

=

a
b

เมื่อ a ≥ 0, b >

a≥0

0

3. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูในรูปกําลังสองสมบูรณได
4 .การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีกําลังที่มากกวาสองที่มีสัมประสิทธิ์เปนจํานวนเต็มโดยอาศัยวิธีทําเปนกําลังสอง
สมบูรณหรือใชทฤษฎีเศษเหลือ
5 .แกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชสูตร

x=

− b ± b 2 − 4ac
ได
2a

6 .แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวได
7. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ
8. เขียนกราฟพาราโบลาที่กําหนดใหได
9. บอกลักษณะของกราฟพาราโบลาจากสมการที่กําหนดใหได

1
2

หนวยการเรียนรู/เนื้อหา
โดยสังเขป
กรณฑที่สอง
การแยกตัวประกอบของพหุนาม

3

สมการกําลังสอง

4
5
6
7
8

พาราโบลา
ชิ้นงาน

ที่

ตัวชี้วัด
1,2
3,4
5,6,7

8,9
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
แบบฝกทักษะ,ชิ้นงาน

กําหนดสง

10
10

มิ,ย, 62
ก.ค. 62

10

ส.ค. 62

10
10
20
30
100

ก.ย. 62
ก.ย. 62
ก.ค. 62
ก.ย. 62

รายวิชา คณิตศาสตรเพิ่มพูนประสบการณ 5
รหัสวิชา ค 23203
จํานวน 1.0 หนวย
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ครูผูสอน นายบุญเชิด ชุมพล
อัตราสวนคะแนนระหวางภาค : คะแนนปลายภาค 70 : 30

ที่
1

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1

ผลการเรียนรู
1. อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวยและทรงกลม
2. หาพื้นผิวและปริมาตรของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวยและทรงกลม
3. เปรียบเทียบหนวยความจุหรือหนวยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือตางระบบและเลือกใชหนวยการวัดไดอยางเหมาะสม
4. ใชความรูเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ
5. เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวของระหวางปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธเชิงเสน
6. เขียนกราฟของสมการเชิงเสนสองตัวแปร
7. ใชความรูเกี่ยวกับสมการตัวแปรเดียวและสมการเชิงเสนสองตัวแปรในการแกปญหา
8. แกระบบสมการสองตัวแปรที่ดีกรีไมเกินสอง
9. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรที่ดีกรีไมเกินสอง
10. หาระยะระหวางจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง ระยะระหวางเสนตรงกับจุดได
11. หาความชันของเสนตรง สมการเสนตรง เสนขนาน เสนตั้งฉากและนําไปใชแกปญหาได
12. นําความรูเรื่องเรขาคณิตวิเคราะหไปใชแกปญหาได
13. ใชสมบัติของรูปสามเหลี่ยมคลายในการใหเหตุผลและการแกปญ
 หา
14. เขียนกราฟและบอกลักษณะของกราฟพาราโบลาที่กําหนดให

หนวยการเรียนรู

ตัวชี้วัด

พื้นผิวและปริมาตรของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก
กรวยและทรงกลม

ขอ 1-4

วิธีการประเมิน

- แบบทดสอบ

คะแนน

กําหนดสง

15

มิถุนายน

8

มิถุนายน

7

กรกฎาคม

8

สิงหาคม

6

กันยายน

20

ก.ค. 62

- ใบงาน
-งานที่มอบหมาย

2

กราฟของสมการเชิงเสนสองตัวแปร
ระบบสมการสองตัวแปรที่ดีกรีไมเกินสอง

ขอ 5-9

- แบบทดสอบ
- ใบงาน
- งานที่มอบหมาย

3

ระยะระหวางจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง ความชันของ
เสนตรง เสนขนาน เสนตั้งฉาก ระยะระหวาง

ขอ 10-12

- เอกสารใบงาน

เสนตรงกับจุด
4

- แบบทดสอบ
- งานที่มอบหมาย

สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคลายและการนําไปใช

ขอ 13

- งานที่มอบหมาย
- เอกสารใบงาน
- งานที่มอบหมาย

5

7

สมการพาราโบลาและกราฟของพาราโบลาที่อยูใน
รูป
𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 เมื่อ 𝑎𝑎 ≠ 0

สอบกลางภาค

ขอ 14

- แบบทดสอบ
- เอกสารใบงาน
- งานที่มอบหมาย

8

สอบปลายภาค
รวม

30
100

ก.ย. 62

รายวิชา วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ 1
รหัสวิชา ว 20223
จํานวน 1.0 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง
ครูผูสอน นายรัฐราษฎร เกื้อสกุล
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30
ผลการเรียนรู

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1

1. ตั้งคําถามที่กําหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สําคัญในการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาคนควา เรื่องที่สนใจไดอยาง
ครอบคลุมและเชื่อถือได
2. สรางสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบไดและวางแผนการสํารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี
3. เลือกเทคนิควิธีการสํารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ไดผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใชวัสดุ
และเครื่องมือที่เหมาะสม
4. รวบรวมขอมูลจัดกระทําขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
5. วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของประจักษพยานกับขอสรุปทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแยงกับสมมติฐาน
และความผิดปกติของขอมูลจากการสํารวจตรวจสอบ
6. สรางแบบจําลองหรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสํารวจตรวจสอบ
7. สรางคําถามที่นําไปสูการสํารวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวของและนําความรูที่ไดไปใชในสถานการณใหมหรือ
อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงานใหผูอื่นเขาใจ
8. บันทึกและอธิบายผลการสังเกตการสํารวจตรวจสอบคนควาเพิ่มเติมจากแหลงความรูตาง ๆ ใหไดขอมูล ที่
เชื่อถือได และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรูที่คนพบเมื่อมีขอมูลและประจักษพยานใหม เพิ่มขึ้นหรือโตแยงจากเดิม
9. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ / หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงาน
ใหผูอื่นเขาใจ

ที่

1
2
3
4
5
6

หนวยการเรียนรู

หลักวิธีการวิจัย
เทคนิค วิธีการสํารวจ
และตรวจสอบ
การจัดกระทําขอมูล
การทํารูปเลมงานวิจัย
วิ ธี ก ารนํ า เสนอแบบ
โปสเตอร
การจั ด แสดงผลงาน
ทางวิชาการ

ผลการ
เรียนรู
ขอ 1,2
ขอ 3

ขอ 4,5,8
ขอ 6,7
ขอ 8
ขอ 9
สอบปลายภาค
คะแนนรวม

วิธีการประเมิน/ภาระงาน

คะแนน

กําหนดสง

-แบบฝกหัด
-แบบสํารวจการตอบคําถาม,
แบบฝกหัด
-แบบฝกหัด
-เคาโครงงานวิจัย
-โปสเตอรงานวิจัย

10
10

พ.ค.
มิ.ย.

10
20
10

ก.ค.
ก.ค.
ส.ค.

10

ส.ค.

30
100

ก.ย.
ก.ย.

-การจัดแสดงและการนําเสนอ
ขอมูลการวิจัย

สาระเพิ่มเติม
เลือกเรียนเพิ่มเติม 1 วิชา

รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ครูผสู อน ครูประริศตา ขัว้ ทา

รหัสวิชา ว 20206
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1/2562

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู
1. บอกความหมายและลําดับขั้นตอนในการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรได
2. จัดทําโครงงานวิทยาสาสตรไดอยางถูกตองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3. รวมกันจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรอยางมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีวินัย เชื่อมั่นในตนเอง ใฝรู
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถพึ่งตนเองไดดี
4. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ / หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และของโครงงาน หรือชิ้นงานให
ผูอื่นเขาใจ
5. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรและเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร
ที่

หนวยการเรียนรู/ เนื้อหาโดยสังเขป

1 เริ่มตนกับโครงงานวิทยาศาสตร

ผลการเรียนรู

คะแนน

กําหนดสง

1

- ใบงาน/สมุด/แบบฝกหัด

10

พ.ค. – มิ.ย. 62

1-2

- ใบงาน/สมุด/แบบฝกหัด

10

มิ.ย. – ก.ค. 62

- แบบทดสอบ

20

ก.ค. 62

2-3

- ใบงาน/สมุด/แบบฝกหัด

10

ก.ค. - ส.ค. 62

การเขียนรายงานและการนําเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร

4-5

-ชิ้นงานและการนําเสนอ

20

ก.ย. 62

สอบปลายภาค

1-6

- แบบทดสอบ

30

ก.ย. 62

2 การเขียนเคาโครงของโครงงานวิทยาศาสตร
สอบกลางภาค
3 การลงมือทําโครงงานวิทยาศาสตร
4

วิธีการประเมิน/ภาระงาน

รวม

100

วิชา ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 5
จํานวน 1 หนวยกิต
ครูผสู อน นางสาววรรณภา มูลสาร

รหัสวิชา อ20205
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30

ผลการเรียนรู
1. ระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน (ต 1.1 ม.3/3)
2. เลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทต างๆ
พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ (ต 1.1 ม.3/4)
3. พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูลอธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออานอยางเหมาะสม (ต 1.2 ม.
3/4)
4. พูดและเขียนบรรยายความรูสึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณและขาว/เหตุการณ พรอมทั้ง
ใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม (ต 1.1 ม.3/5)
5. เลือกใชภาษา น้ําสียง และกริยาทาทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา (ต 2.1 ม.
3/1)

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป
ตัวชี้วัด
วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กําหนดสง
1, 2, 3, 4, 5
ฟง พูด อาน เขียน
Arts and Leisure
5
28-1 มิ.ย.62
Read It or See It?
รายงาน/ใบงาน/แบบฝกหัด
1, 2, 3, 4, 5
ฟง พูด อาน เขียน
Culture and History
5
11-15 มิ.ย.62
Superstitions About Birds
รายงาน/ใบงาน/แบบฝกหัด
1, 2, 3, 4, 5
ฟง พูด อาน เขียน
Environment
5
25-29 มิ.ย.62
Superstitions About Birds
รายงาน/ใบงาน/แบบฝกหัด
1, 2, 3, 4, 5
ฟง พูด อาน เขียน
Health
5
2-6 ก.ค. 62
Working on Your Workout
รายงาน/ใบงาน/แบบฝกหัด
Science Facts
1, 2, 3, 4, 5
ฟง พูด อาน เขียน
5
9-13 ก.ค.62
Smart Exercise
รายงาน/ใบงาน/แบบฝกหัด
People Profile
1, 2, 3, 4, 5
ฟง พูด อาน เขียน
5
1-10 สิ.ค.62
Rescuing Relics
รายงาน/ใบงาน/แบบฝกหัด
Social Science
1, 2, 3, 4, 5
ฟง พูด อาน เขียน
5
20-24 สิ.ค.62
Tweenbots
รายงาน/ใบงาน/แบบฝกหัด
1, 2, 3, 4, 5
ฟง พูด อาน เขียน
Sports and Hobbies
5
27-31 สิ.ค.62
Back to the Future
รายงาน/ใบงาน/แบบฝกหัด
1, 2, 3, 4, 5
ฟง พูด อาน เขียน
Technology
5
3-7 ก.ย.62
A Better Robot
รายงาน/ใบงาน/แบบฝกหัด
1, 2, 3, 4, 5
ฟง พูด อาน เขียน
Weird and Bizarre
5
10-14 ก.ย.62
Flower Power
รายงาน/ใบงาน/แบบฝกหัด
สอบกลางภาค (Midterm Examination)
20
ก.ค.62
สอบปลายภาค (Final Examination)
20
ก.ย.62

รายวิชา ภาษาจีนเบื้องตน1
รหัสวิชา จ20201
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน 1.0 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ครูผสู อน 1.นางสาวสุภิสรา กุลวิภากร
2.MissZhang Xian
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30
ผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ที่

1
2
3
4
5
6

ประสมเสียงคําตามหลักการออกเสียงได
เขียนสัทอักษรจีนเปนคํา วลี และกลุมคํา รวมถึงเติมวรรณยุกตไดถูกตอง
อานออกเสียงคํา ประโยค และบทสนทนาสั้น ๆ ที่อานและฟงได
เขาใจความหมายของคําศัพท ประโยค บทสนทนาและขอความสัน้ ๆ ได
พูดขอและใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับตนเอง ตามแบบที่ฟงได
พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกลตัว
ตอบคําถามจากการฟงและอานประโยคบทสนทนา
เขาใจโครงสรางไวยากรณงาย ๆ และสามารถนํามาพูดหรือตอบคําถามได
บอกความหมายของคําศัพทอยางงายของกลุมสาระการเรียนรูอื่นที่นํามาบูรณาการในการเรียนรูภาษาจีน

หนวยการเรียนรู/เนื้อหา
โดยสังเขป
ระบบเสียงภาษาจีน ภาษา
ที่ใชในชีวิตประจําวัน

ผลการเรียนรู
1,2,3

การทักทายและครอบครัว

3,4,5,6,7,9

การถามเวลาและกิจวัตร
ประจําวัน

3,4,5,6,7,8,9

งานอดิเรก

3,4,7,8,9

การซื้อขายผลไม

3,4,5,6,9

สวนสัตว

3,4,5,6,7,8,9

7
8

วิธีการประเมิน/ภาระงาน
-ทดสอบทองพยัญชนะ สระและ
วรรณยุกต
-ทดสอบอานพินอิน
-ทดสอบเขียนตามคําบอกคําศัพท
-พูดแนะนําตนเอง
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด
-ทดสอบเขียนตามคําบอกคําศัพท
-ทดสอบพูด
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด
-ทดสอบเขียนตามคําบอกคําศัพท
-ทดสอบพูด
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด
-ทดสอบเขียนตามคําบอกคําศัพท
-ทดสอบพูด
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด
-ทดสอบเขียนตามคําบอกคําศัพท
-ทดสอบพูด
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด

คะแนน

กําหนดสง

9

มิถุนายน
2562

8

มิถุนายน กรกฎาคม
2562
กรกฎาคม
2562

8
8

สิงหาคม
2562

8

สิงหาคม กันยายน
2562
กันยายน
2562

9
20
30

รวม

100

กรกฎาคม
2562
กันยายน
2562

รายวิชา ดนตรีสากลปฎิบัติตามความถนัด ( ปฎิบัติกีตาร )
รหัสวิชา ศ23205
จํานวน 1 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ครูผูสอน 1.ครูชูชาติ อุยหา
อัตราสวน ระหวางภาค 80 : ปลายภาค 20

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1

ผลการเรียนรู

ศึกษาประวัติความเปนมาเกี่ยวกับกีตาร หรือ ขลุยรีคอรดเดอร และฝกปฏิบัติไดตามใบงาน หรือโนตเพลงที่กําหนดให
1. ทบทวนทฤษฎีโนตสากลเบื้องตน อัตราจังหวะของตัวโนต ตัวหยุด การอานโนตสากลเบื้องตน
2. บรรยายเนื้อหา ทานั่งหรือยืนของการที่จะฝกปฎิบัติกีตาร หรือ การเปารีคอรดเดอรไดอยางถูกตองเหมาะสม
3. มีทักษะในการสรางสรรคงานดานดนตรีได
4. ฝกปฎิบัติกีตาร หรือ เปารีคอรดเดอร ไลบันไดเสียง ตลอดจนปฎิบัติเพลง ( Your cheatin heart )และขับรองตามโนตไดถูกตองและ
มีความสุข

ที่

1

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป

ปฐมนิเทศ แจงผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ศึกษาประวัติความเปนมาของกีตารได
2 ถูกตอง
3
4
5

ตัวชี้วดั / ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน

กําหนดสง

15 พ.ค
2562
29 พ.ค
2562

20

6 มิ.ย
2562

ปฎิบัติบันไดเสียงซีเมเจอรสเกล

อธิบายประวัติความเปนมาของกีตาร การสังเกตุ
ได
สามารถไลบันไดเสียงโครมาติคได
การปฎิบัติ
ถูกตอง
สามารถบันไดเสียงซีเมเจอรไดถูกตอง การปฎิบัติ

20

ปฎิบัติคอรดพื้นฐานได

สามารถเลนคอรดได

การปฎิบัติ

20

การปฎิบัติ

20

13 มิ.ย
2562
27 ก.ค.
2562
10 ก.ค.
2562

ปฏิบัติกีตาร บันไดเสียงโครมาติกสเกล

ปฎิบัติกีตารพรอมขับรองตามโยตที่ใหได สามารถเลนกีตารพรอมกับขับรอง
ตามโนตที่กําหนดใหไดอยางมี
6
ความสุข
7 สอบปลายภาค
รวม

20
100

21 ก.ย.
2562

รายวิชา งานรอยมาลัย
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ครูผสู อน นางสาวญาณภัทร แสงมุกดา

รหัสวิชา ง20229
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวน ระหวางภาค 80 : ปลายภาค 20

ผลการเรียนรู
1. สรุปและเลาความเปนมาของศิลปะ วัฒนธรรม ที่เกี่ยวของกับงานรอยมาลัยได
2. เตรียมวัสดุอุปกรณในการรอยมาลัยและการบํารุงรักษาอยางถูกวิธี
3. เลือกชนิดของดอกไม ใบไมและวัสดุตกแตงในการรอยมาลัยได
4. มีความรูและทักษะในการรอยมาลัยแบบตาง ๆ ไดแก มาลัยตุม มาลัยแบน อุบะ มาลัยสองชาย มาลัยรูปสัตว เปนตน
5. สรุปและอธิบาย จดบันทึกการปฏิบัติงานได
6. ออกแบบ จัด ตกแตงของใชตาง ๆ ดวยงานรอยมาลัยได
7. คํานวณคาใชจาย คาบริการ ทําบัญชีรายรับ-รายจายและประเมินผลงานได
8. มุงมั่นในการทํางาน รับผิดชอบ มีคานิยมที่ดี เห็นคุณคาในงานอาชีพสุจริต
รวมทั้งหมด 8 ขอ

ที่ หนวยการเรียนรู/ เนื้อหา ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู
โดยสังเขป
1 ประวัติความเปนมา
ขอ 1,2,3,8
เกี่ยวกับงานรอยมาลัย
ธุรกิจในชีวิตประจําวัน

วิธีการประเมิน/
ภาระงาน
ใบงาน

คะแนน

กําหนดสง

ครูผูสอน

10

พ.ค. - ส.ค.

ญาณภัทร

2 การออกแบบงานรอย
มาลัย

ขอ 2,3,4,6,8

ชิ้นงาน

35

พ.ค. - ส.ค.

ญาณภัทร

3 การทําบัญชีรายรับรายจาย

ขอ 5,7,8

ใบงาน

5

พ.ค. - ส.ค.

ญาณภัทร

4 สอบกลางภาค

ขอ 1-8

ชิ้นงาน

30

พ.ค. - ส.ค.

ญาณภัทร

5 สอบปลายภาค

ขอ 1-8

ชิ้นงาน

20

ก.ย.- ต.ค.

ญาณภัทร

รวม

100

รายวิชา งานผลิตภัณฑไมของชํารวย
รหัสวิชา ง 20268
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน 1.0 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง / สัปดาห
ภาคเรียนที่ 1
ครูผูสอน นายธเนศ จะเรียมพันธ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อัตราสวนคะแนน ระหวางภาค 80 : ปลายภาค 20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการเรียนรู
1. ความเปนมาของ ผลิตภัณฑที่ทําจากไม ที่เกี่ยวของกับของชํารวย ของฝาก ของที่ระลึก
2. การออกแบบผลิตภัณฑที่ทําจากไมที่ใชเปนของชํารวย ของฝาก ของที่ระลึก ที่สอดแทรกศิลปะ วัฒนธรรมไทย
3. การเลือกใชไมชนิดตางๆและใชวัสดุประกอบอื่นๆไดอยางเหมาะสมสวยงาม
4. ฝกทักษะการใชเครื่องมือชนิดตางๆในการประดิษฐชิ้นงานไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย
5. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กําหนดไดอยางถูกตอง จนงานเสร็จเรียบรอย
6. คํานวณคาใชจาย คาบริการ การทําบัญชีรายรับ รายจายและประเมินผลงานได
7. มีความมุงมั่นในการทํางาน มีความรับผิดชอบ มีคานิยมที่ดี เห็นคุณคาในงานอาชีพสุจริต
รวมทั้งหมด 7 ขอ
ที่
1
2
3
4
5

หนวยการเรียนรู
/เนื้อหาโดยสังเขป
ความเปนมาของ ผลิตภัณฑที่ทํา
จากไม ที่เกี่ยวของกับของ
ชํารวย ของฝาก ของที่ระลึก
การออกแบบผลิตภัณฑที่ทําจาก
ไมและการเลือกใชไมและวัสดุ
ประกอบตางๆ
การใชเครื่องมือชนิดตางๆ
ประดิษฐชิ้นงาน
การทําบัญชีรายรับ รายจาย
สอบปลายภาค

ตั้วชี้วัด/ผลการเรียนรู

รวม

ขอ 1

วิธีการประเมิน
/ภาระงาน
ใบงาน

คะแนน กําหนด ครูผูสอ
สง
น
10
พ.ค.
ธเนศ

ขอ 2 , 3

ใบงาน

20

มิ.ย.

ธเนศ

ขอ 4 , 5

ชิ้นงาน

40

ธเนศ

ขอ 6
ขอ 1 - 7

ใบงาน
แบบทดสอบ

10
20
100

มิ.ย.ส.ค.
ก.ย.
ก.ย.

ธเนศ
ธเนศ

รายวิชา การถายภาพมืออาชีพ
รหัสวิชา ง20274
จํานวน 1 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมงเรียน/ภาคเรียน
ครูผสู อน
นางสาววัลยา ลาภจตุพร
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80:20

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1

ผลการเรียนรู 1.นักเรียนมีความรูความเขาใจประวัติศาสตรของการถายภาพ
2. นักเรียนมีความรู ความเขาใจ สวนประกอบตางๆของกลองถายภาพ
3. นักเรียนสามารถใชกลองโทรศัพทมือถือสรางสรรคภาพถายได
4. นักเรียนมีทักษะในการจัดองคประกอบภาพ
5. นักเรียนสามารถดูแลรักษาอุปกรณถายภาพไดอยางถูกตอง
6. นักเรียนสามารถออกแบบภาพถาย และตกแตงภาพเพื่อสามารถนําไปใชในสรางสื่อได
7. .นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง เจตคติที่ดีในการถายภาพ
8. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

ที่

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป

1

วิวัฒนาการภาพถาย
- ประวัติการถายภาพ
- วิวัฒนาการกลองถายภาพ
- สวนประกอบกลองถายภาพ
- การบํารุงรักษากลองถายภาพ

2

องคประกอบภาพมืออาชีพ
- พื้นฐานการจัดองคประกอบภาพ
- เทคนิคการถายภาพแบบตางๆ
ภาพถายสรางสรรค
- ปฏิบัติการถายภาพจากกลองดิจิตอล
- การถายภาพจากกลองโทรศัพท

3

4

5

ไฟลภาพสูสิ่งพิมพ
- การบันทึกไฟลภาพ
- นามสกุลไฟลภาพ
- การแปลงไฟลภาพ
- การตกแตงไฟลภาพ
- การพิมพภาพ
ชางภาพอาชีพ
- อาชีพชางภาพ
สอบปลายภาค
รวม

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน/
ภาระงาน
- แบบทดสอบ
-ชิ้นงาน my map

คะแนน

กําหนดสง

1. มีความรูความเขาใจ
ประวัติการถายภาพ
2. มีความรูความเขาใจ
กลองประเภทตางๆ
3. มีความรูความเขาใจ
สวนประกอบกลอง
ถายภาพ
4 . อ ธิ บ า ย ก า ร เ ก็ บ
บํารุงรักษากลองถายภาพ
ได
- มีความรูความเขาใจการ - แบบทดสอบ
จัดองคประกอบภาพ
- ชิน้ งานภาพถาย

21

ภายในเดือน
มิถุนายน

8

ภายในเดือน
กรกฎาคม

1. มีทักษะในการ
ถายภาพจากกลอง
ดิจิตอล
2. สามารถใชกลองจาก
โทรศัพทสรางสรรคภาพ
ไดอยางสวยงาม
1. เลื อ กใช ไ ฟล ภ าพได
อยางเหมาะสม
2. ออกแบบและตกแตง
ภาพถายนําไปใชสรางสื่อ
ได

- แบบประเมินการ
ปฏิบัติ
- ชิน้ งานภาพถาย

30

ภายในเดือน
สิงหาคม

-แบบประเมิน การ
ป ฏิ บั ติ
- แบบทดสอบ

16

ภายในเดือน
กันยายน

- นําเสนอความรู
ประยุกตสูการประกอบ
อาชีพได

-ชิ้นงาน

5

ภายในเดือน
กันยายน

20
100

รายวิชา งานผลิตภัณฑลวดดัด
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ครูผูสอน นายทรงศักดิ์ งามฤทธิ์

ผลการเรียนรู

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รหัสวิชา ง20276
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาค
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80: 20

อธิบายความหมายความสําคัญของงานผลิตภัณฑลวดดัดได
อธิบาย และเลือกใชวัสดุในการสรางผลิตภัณฑลวดดัดได
เลือกใชเครื่องมือ และการเก็บบํารุงรักษาได
ออกแบบผลิตภัณฑลวดดัดได
มีทักษะ และสรางผลิตภัณฑลวดดัดได
คํานวณราคาคาใชจาย และทําบัญชีรับ-จายได
มีความมุงมั่นในการทํางานจนสําเร็จ ซื่อสัตย มีคุณธรรม เห็นคุณคาของการทํางาน
และทํางานอยางมีความสุข

ที่

หนวยการเรียนรู

ผลการเรียนรู

1

หนวยพิเศษ ปฐมนิเทศ
หนวยที่ 1 ความหมายความสําคัญของ
ผลิตภัณฑลวดดัด
หนวยที่ 2 วัสดุอุปกรณและเครื่องมือใน
การสรางผลิตภัณฑ
หนวยที่ 3 การออกแบบผลิตภัณฑ
ลวดดัด
หนวยที่ 4 ปฏิบัติงานสรางผลิตภัณฑ

ขอ 1

วิธีการประเมิน /
ภาระงาน
แบบทดสอบ

ขอ 2, 3
ขอ 4

2
3
4
5
6
7

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1

ขอ 5

ลวดดัด
หนวยที่ 5 คาใชจายและการทําบัญชี
สอบปลายภาค
รวม

10

กําหนดสง
วัน / เดือน / ป
24 พ.ค.62
31 พ.ค.62

แบบทดสอบ

10

7 มิ.ย.62

ปฏิบัติกิจกรรม ,
ตรวจผลงาน
ปฏิบัติงาน ,

10

14 มิ.ย.62

50

6 ก.ย.62

รายงาน

-

13 ก.ย.62

แบบทดสอบ, ชิ้นงาน

20

กันยายน 2562

คะแนน

ชิ้นงานคุณภาพ 5 ชิ้น
ขอ 6

100

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

รายวิชา แนะแนว
จํานวน - หนวยกิต
ครูผูสอน นางสาวจิตติมา หมัดจะกิจ

เวลาเรียน 20 ชั่วโมงเรียน/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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
ปฐมนิเทศ
1
- ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว
2 รูตัวตนและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น
- ตัวฉัน
- คุณคาในตนเอง
3 เรียนรู สูอนาคต
- วิชาเรียนสูเปาหมายที่คาดหวัง
- สํารวจนิสัยการเรียน
- เปาหมายดี ชีวิตดี
- รูบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพ
- โลกกวางการศึกษาตอ
4 เสนทางสูอาชีพ
- อาชีพที่ฉันใฝฝน
- เครือขายอาชีพ

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู
1,3,4,7

1,2,7

1,3,4,7

4,7

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

วิธีการประเมิน/ภาระงาน
- สมุดบันทึกกิจกรรมแนะแนว
- แบบประเมิน
- ใบงาน
- แบบประเมิน
- แบบทดสอบ

กําหนดสง
เดือนพฤษภาคม
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน

- ใบงาน
- แบบวัดบุคลิกภาพเพื่อ
การศึกษาตอและการเลือก
ประกอบอาชีพ
- แบบประเมิน

เดือนมิถุนายน
เดือนสิงหาคม

- ใบงาน
- แบบประเมิน

เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน

