แนวการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
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

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

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%

โครงสรางหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

สาระพื้นฐาน
1 ท31101 ภาษาไทย 1
2 ค31101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1
3 ส31101 สังคมศึกษา 1
4 ส31101 ประวัติศาสตร 1
5 พ1101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
6 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
7 ศ31101 ทัศนศิลป 1
8 ศ31102 นาฏศิลป
9 ง30101 การงานอาชีพ 1
10 ง30102 การงานอาชีพ 2
11 ว31101 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1
12 ว31103 วิทยาการออกแบบและการคํานวณ
13 ว30101 ฟสิกสพื้นฐาน 1
14 ว30121 เคมีพื้นฐาน 1
15 ว30141 ชีววิทยาพื้นฐาน
สาระเพิ่มเติม
16 ส31201 หนาที่พลเมือง 1
17 จ30201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
18 อ30201 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1
19 ค31201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1
20 ว30290 การออกแบบและเทคโนโลยี
21 ว31201 ฟสิกส 1
22 ว31221 เคมี 1
23 I30201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู
24 ว30281 เทคนิคปฏิบตั ิการพื้นฐานทางชีววิทยา
25 ฝ31201 ภาษาฝรั่งเศส 1
26 ย31201 ภาษาเยอรมัน 1
27 จ31201 ภาษาจีน 1
28 ญ31201 ภาษาญี่ปุน 1
29 อ31211 การพูดภาษาอังกฤษ 1
30 อ30261 ภาษาอังกฤษ การอาน 1
31 อ30271 ภาษาอังกฤษการฟง-พูด 1
32 อ30281 ภาษาอังกฤษ-การเขียน 1
33 อ30231 การเขียน1
34 ท31201 การอานเชิงสรางสรรค
35 ส30201 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
36 พ30205 ฟุตบอล1
37 อ30241 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูดวยตัวเอง1
เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีก 1 รายวิชา
38 ง30223 เสนหครัวไทย
39 ง30262 งานไฟฟาในบาน
40 พ30222 เพศศึกษา
41 พ30208 แบตมินตัน1
42 ศ30223 กีตาร
43 ศ30233 โขน
44 ค31203 คณิตศาสตร เพิ่มพูน 1
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
45 กิจกรรมแนะแนว

GEP

IEP

วิทย-คณิต









































































คณิตอังกฤษ

อังกฤษเยอรมัน

อังกฤษฝรั่งเศส

อังกฤษจีน

อังกฤษญีป่ ุน

ไทยสังคม
































































































































































































สาระพื้นฐาน

รายวิชา ภาษาไทย 1
รหัสวิชา ท 31101
จํานวน 1.0 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน
ครูผูสอน
1. ครูจิราพร รุงโรจนศรีบุญ
2. ครูธันยาภรณ คอนคํา
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1

มาตรฐาน
มาตรฐาน ท 1.1
มาตรฐาน ท 2.1
มาตรฐาน ท 3.1
มาตรฐาน ท 4.1
มาตรฐาน ท 5.1

ที่
1
2
3
4
5

ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน
ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูล
สารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณ
และสรางสรรค
เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ ภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไวเปนสมบัติของชาติ
เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง

หนวยการเรียนรู /
เนื้อหาโดยสังเขป

คํานมัสการคุณานุคุณ
อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
นิทานเวตาลเรื่องที่ 10
นิราศนรินทรคําโคลง
หลักภาษาไทย

ตัวชี้วัด

ภาระงาน

ท 5.1 ม.4 – 6/6
ทองอาขยาน
ท 4.1 ม.4 – 6/5
โตวาที
ท 2.1 ม.4 – 6/2
เรียงความโลกสวนตัว
ท 4.1 ม.4 – 6/4
แบบฝกหัด
ท 4.1 ม.4 – 6/1,2
แตงอินทรวิเชียรฉันท
สอบกลางภาค (ปรนัย 45 ขอ อัตนัย 2 ขอ)
สอบปลายภาค (ปรนัย 60 ขอ)
รวม

คะแนน

กําหนดสง

10
10
10
10
10
20
30
100

ภายใน มิ.ย.
ภายใน ก.ค.
31 ส.ค. 62
ภายใน ส.ค.
ภายใน ก.ย.
ก.ค. 2562
ก.ย. 2562

รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน 1
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ครูผูสอน 1. นางพัลภา สุมิตรเหมาะ
4. นางภัทรวดี โพธิพันธ

รหัสวิชา ค31101
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
2. นางนภสร ยอดชาญ
3. นายกษมะ นิจจันทรพันศรี
5. นางสาวสมลักษณ บุญบรรลุ
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70:30

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู
มาตรฐาน ค 1.1
เขาใจความหลากหลายของการแสดงจํานวน ระบบจํานวน การดําเนินการของจํานวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ
สมบัติของการดําเนินการ และนําไปใช

ที่ หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป
1 เซต
ความรูเบื้องตนและสัญลักษณพื้ น ฐาน
เกี่ ย วกั บ เซต ยู เ นี ย น อิ น เตอร เ ซกชั น
และคอมพลีเมนตของเซต
2

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู
ค 1.1 ม.4(1)

ตรรกศาสตร
ค 1.1 ม.4(1)
ประพจนและตัวเชื่อม (นิเสธ และ หรือ
ถา...แลว... ก็ตอเมื่อ) ประโยคที่มีตัวบง
ปริมาณตัวเดียว การอางเหตุผล
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน
กําหนดสง
- ทดสอบ
20
ก.ค. 2562
- การรวมกิจกรรม
5
พ.ค.-ก.ค. 2562
ทําแบบฝกทักษะ ใบงาน
- งานที่มอบหมายเรื่อง
5
มิ.ย 2562
การดําเนินการบนเซต
- ทดสอบ
15 ก.ย. 2562
- การรวมกิจกรรม
5 ก.ค.-ก.ย. 2562
งานที่มอบหมาย
แบบฝกทักษะ ใบงาน
20
ก.ค. 2562
30
ก.ย. 2562
100

รายวิชา สังคมศึกษา 1
จํานวน 1 หนวยกิต
ครูผูสอน 1. นางเบญจพร สินธุวงษ
มาตรฐาน / ผลการเรียนรู
มาตรฐาน ส 2.1
มาตรฐาน ส 2.2

รหัสวิชา ส31101
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
2. นางสาวศจิดา ฉายอรุณ
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70:30

เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มี่คานิยมที่ดีงามและธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย
ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข
เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ที่ หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป
1 สังคมและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู

ส 2.1 ม.4-6/2 ,
ม.4-6/5
2 สิทธิมนุษยชนและการเปนพลเมืองดี ส 2.1 ม.4-6/3,
ม.4-6/4
3 การธํารงรักษาไวซึ่งการปกครอง
ส 2.2 ม.4-6/1,
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
ม.4-6/2,ม.4-6/3,
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ม.4-6/4
4 ความสําคัญ และประเภทของ
ส 2.1 ม.4-6/1
กฎหมาย การปฏิบัติตนภายใต
ส 2.1 ม.4-6/1,2,3,4,5
กฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง
ส 2.2 ม.4-6/1,2,3,4
ครอบครัว ชุมชน สังคม
ประเทศชาติและโลก
5 ความสัมพันธระหวางประเทศและ ส 2.2 ม.4-6/2
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ม.4-6/3
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน

กําหนดสง

- ใบงาน
- ทดสอบยอย
- ชิ้นงาน

10
10

ภายในเดือน
พฤษภาคม
15 มิถุนายน

- ชิ้นงาน

10

กรกฎาคม

- ใบงาน
- ทดสอบยอย

10

สิงหาคม

- การนําเสนองานกลุม

10

สิงหาคม

20
30
100

กรกฎาคม
กันยายน

รายวิชา ประวัติศาสตร 1
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ครูผูสอน ครูทิพวรรณ สุวัณณุสส

รหัสวิชา ส 31102
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30

มาตรฐาน / ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ส 4.1 เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการ ทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ
อยางเปนระบบ
มาตรฐาน ส 4.2 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดานความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนึกถึง
ความสําคัญและสามารถวิเคราะหผลกระทบทีเ่ กิดขึ้น
มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธํารงความเปนไทย

ที่ หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป
ตัวชี้วัด
1 เวลายุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร ส4.1 ม.4-6/1
- ความสําคัญของเวลา
ส4.1 ม.4-6/2
- เวลากับหลักฐานทางประวัติศาสตร
- ยุคสมัยทางประวัติศาสตร
- วิธีการทางประวัติศาสตร
- หลักฐานทางประวัติศาสตร
2 การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย
ส4.1 ม.4-6/3
- แนวคิดถิ่นเดิมของชนชาติไทย
- การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย
- รัฐโบราณในดินแดนไทย
3 รัฐไทยในดินแดนไทย
ส4.1 ม.4-6/3
- แควนโยนกเชียงแสน
- แควนหิรัญนครเงินยาง
- แควนพะเยา
- แควนสุพรรณภูมิ
- อาณาจักรลานนา
- อาณาจักรสุโขทัย
- อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
- อาณาจักรกรุงธนบุรี
- อาณาจักรรัตนโกสินทร
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

วิธีการประเมิน/ภาระงาน
-ใบงาน/แบบฝกหัด

คะแนน
10

กําหนดสง
มิถุนายน

-ใบงาน/แบบฝกหัด

10

กรกฎาคม

-รายงานวัดประจําราชการ
-ใบงาน/แบบฝกหัด

20
10

สิงหาคม
กันยายน

20
30
100

กรกฎาคม
กันยายน

รายวิชา วอลเลยบอล
จํานวน 0.5 หนวยกิต

รหัสวิชา พ31101
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
อัตราสวนระหวางภาคปลายภาค 80 : 20

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู
มาตรฐานพ 3.1

ที่

เขาใจมีทักษะในการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกายการเลนเกมและกีฬา

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป

1

ประวัติกีฬาวอลเลยบอล

2
3
4
5
6

การสรางความคุนเคย
การเลนลูกสองมือลาง(อันเดอร)
การเลนลูกสองมือบน(เซต)
การเสิรฟลูกวอลเลยบอล
การกระโดดและการสกัดกั้น

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู
พ 3.1 ม.4/2

พ 3.1
พ 3.1
พ 3.1
พ 3.1
พ 3.1
สอบปลายภาค
รวม

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

วิธีการประเมิน/ภาระ
งาน
สอบปฏิบัติ

คะแนน

กําหนดสง

10

ในชัว่ โมง

สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ

10
10
10
10
10
20
100

ในชัว่ โมง
ในชัว่ โมง
ในชัว่ โมง
ในชัว่ โมง
ในชัว่ โมง

รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
รหัสวิชา อ31101
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
จํานวน 1.0 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ครูผูสอน 1. นางเมตตา สารมานิตย 2. นายณัฐพล ถือธรรม
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู
มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็นอยางมี
ประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูดและการเขียน
มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใช ไดอยางเหมาะสมกับ กาลเทศะ
มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม
มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานในการ พัฒนา แสวงหา
ความรู และเปดโลกทัศนของตน
มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และ การแลกเปลี่ยน เรียนรูกับ
สังคมโลก

1

หนวยการเรียนรู/
เนื้อหาโดยสังเขป
Schools Then and Now

2

You Have to Do It!

3

Do You Know Where It
Is?

ที่

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

วิธีการประเมิน/ภาระงาน

คะแนน

กําหนดสง

- Profile
- ใบงาน สมุด แบบฝกหัด
- แบบทดสอบ

9

16 พ.ค.
7 มิ.ย. 62

- ใบงาน สมุด แบบฝกหัด
- แบบทดสอบ

8

10 – 30
มิ.ย. 62

- ใบงาน สมุด แบบฝกหัด
- แบบทดสอบ

8

1 – 15
ก.ค. 62

4

หนวยการเรียนรู/
เนื้อหาโดยสังเขป
They’re the Ones!

5

Great Expectatons

6

Can You help me?

ที่

ตัวชี้วัด
ต 1.1 ม.4/3, 4
ต 1.2 ม.4/4
ต 1.3 ม.4/1-2
ต 3.1 ม.4/1
ต 4.2 ม.4/1
ต 1.1 ม.4/2, 4
ต 1.2 ม.4/1
ต 1.3 ม.4/1, 3
ต 2.1 ม.4/1
ต 2.2 ม.4/2
ต 3.1 ม.4/1
ต 4.2 ม.4/1
ต 1.1 ม.4/2, 4
ต 1.2 ม.4/2-3, 5
ต 2.1 ม.4/1
ต 4.2 ม.4/1
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

วิธีการประเมิน/ภาระงาน

คะแนน

กําหนดสง

- ใบงาน สมุด แบบฝกหัด
- แบบทดสอบ

9

1 – 15
ส.ค. 62

- ใบงาน สมุด แบบฝกหัด
- แบบทดสอบ

8

16 – 31
ส.ค. 62

- ใบงาน สมุด แบบฝกหัด
- แบบทดสอบ

8

1 – 15
ก.ย. 62

20
30
100

15 - 31ก.ค. 62
15 - 30ก.ย. 62

รายวิชา ทัศนศิลป1
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ครูผูสอน 1.นางสาวสุรีรัตน มั่นดี

รหัสวิชา ศ31101
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวนระหวางภาค ปลายภาค 80 :20

มาตรฐาน / ผลการเรียนรู
มาตรฐาน ศ.1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการและความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคางาน
ทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชมและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
มาตรฐาน ศ.1.2 เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคางานทัศนศิลปที่เปนมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล
ตัวชี้วัด / ผลการ
เรียนรู

วิธีการประเมิน/ภาระงาน

คะแนน

กําหนดสง

1 ความสัมพันธของงานทัศนธาตุกับงานทัศนศิลป

ศ1.1 ม4/1

ใบความรู/การสรุปความคิดรวบยอด

5

31 พ.ค. 62

2 การใชทัศนศนธาตุสรางสรรคความงาม

ศ1.1 ม4/1,2

การวาดภาพจากการใชจุด

20

26 มิ.ย. 62

3 พื้นฐานของการออกแบบ

ศ1.1 ม4/1,2,4

การออกแบบเชิงสัญลักษณ

10

12 ก.ค. 62

4 ตามรอยศิลปน

ศ1.1 ม4/3,10

สรางสรรคผลงานตามศิลปนที่ชื่นชอบ

10

9 ส.ค. 62

5 การประเมินงานทัศนศิลป

ศ1.1 ม4/7,8

การวิจารณงานศิลปะ

10

30 ส.ค. 62

6 ศิลปไทยเลิศล้ําดวยวัฒนธรรมพอเพียง

ศ1.2 ม4/1

การรวมกิจกรรมในหองเรียน
ใบความรู/การสรุปความคิดรวบยอด

5

ที่

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป

สอบกลางภาค

20

สอบปลายภาค

20

รวม

100

20 ก.ย. 62

ชื่อวิชา นาฏศิลป
รหัสวิชา ศ 31102
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
จํานวน 0.5 หนวยกิต
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่1
ครูผูสอน นางสาววิไลลักษณ เสมเถื่อน
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80 : 20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มาตรฐาน/ผลการเรียนรู
มาตรฐาน ศ ๓.๑ เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคานาฏศิลป ถายทอด
ความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชมและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
มาตรฐาน ศ ๓.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเห็นคุณคาของนาฏศิลปที่เปน
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นภูมิปญญาไทยและสากล
ที่ หนวยการเรียนรู/ เนื้อหาโดยสังเขป
ตัวชี้วัด
วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กําหนดสง
ศ.3.1 1,5
1 วิวัฒนาการของนาฏศิลปการละครไทย
แบบทดสอบ
20
พ.ค. 62
ศ.3.2 2,3
2
3
4
5

การแสดงนาฏศิลปไทยเพลงปลุกใจ

ศ.3.1 1

เพลงที่ใชประกอบการแสดง
ศ.3.1 1
ประเภทของการแสดงพื้นเมืองและ
ศ.3.1 1,6,7,8
นําเสนอผลงานสรางสรรคแนวอนุรักษ
ศ.3.2 1,2,4
พฤติกรรมดานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค
รวมคะแนนระหวางภาค
สอบปลายภาค
รวม

สอบปฏิบัติ

20

มิถุนายน 62

สอบปฏิบัติ
นําเสนอผลงานแสดงแตละ
หอง

10

กรกฎาคม 62

20

สิงหาคม 62

สังเกตทุกครั้งที่เรียน

20

กันยายน 62

80
20
100

กันยายน 62
กันยายน 62

รายวิชา การงานอาชีพ1
รหัสวิชา ง30101
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
จํานวน 1.0 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ผูสอน นางอารียว รรณ เลิศลพ, นายเสริมศักดิ์ สมุทร
อัตราสวน ระหวางภาคกับปลายภาค 80 : 20
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู
มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแกปญหา ทักษะการทางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรมและลักษณะ
นิสัยในการทางานมีจิตสานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อการดารงชีวิตและ
ครอบครัว
ที่

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู

1 การทํางานในชีวิตประจําวัน
ง 1.1 ม.4/1, 3,6
- สัมพันธภาพในครอบครัว
- บทบาทหนาที่สมาชิกที่ดีของครอบครัว
2 บานนาอยู
ง 1.1 ม.4-6/5,6, 7
- การดูแลรักษาบาน
- การจัดตกแตงบาน
3 เสื้อผานาใช
- การเลือกใชเสื้อผาและเครื่องแตงกาย
ง 1.1 ม.4-6/1, 4, 5, 6, 7
- การดูแลรักษาเสื้อผาและเครื่องนุงหม
- ปฏิบัติการซอมแซมเสื้อผาและ
เครื่องนุงหม
- ปฏิบัติการดัดแปลงเสื้อผาและ
เครื่องนุงหม
4 สรางสรรคงานสวย
ง 1.1 ม.4-6/2 ,7
- รอบรูเรื่องงานประดิษฐ
- แหลงเรียนรูที่เกี่ยวกับงานประดิษฐ
- ปฏิบัติงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช
- ปฏิบัติงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช
5 สวนสวยในบาน
ง 1.1 ม. 46/1,7
- รอบรูเรื่องงานสวน
- แหลงเรียนรูที่เกี่ยวกับงานจัดสวน
- ผักสวนครัวรั้วกินได
- สวนสวยตามจินตนาการ
6 รูจักเก็บรูจักกิน
ง 1.1 ม.4 6/1, 3-7
- การเลือกซื้อสินคาเพื่อบริโภคและ
อุปโภค
- การเก็บรักษาอาหาร
- ปฏิบัติการถนอมอาหารและการแปรรูป
- ปฏิบัติการถนอมอาหารและการแปรรูป
สอบปลายภาค
รวม

วิธีการประเมิน/
ภาระงาน
ใบงาน,
แบบทดสอบ
ใบงาน, แบบทดสอบ

คะแนน

กําหนดสง

10

ภายใน
31 พฤษภาคม
2562
ภายใน
14 มิถุนายน 2562

10
15

ภายใน
5 กรกฎาคม 2562

ปฏิบัติงาน , ชิ้นงาน

15

ภายใน
26 สิงหาคม 2562

ปฏิบัติงาน , ชิ้นงาน

15

ภายใน
9 กันยายน 2562

ปฏิบัติงาน , ชิ้นงาน

15

ภายใน
16 กันยายน 2562

ปฏิบัติงาน ,ชิ้นงาน

20
100

รายวิชา การงานอาชีพ 2
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ครูผูสอน นางสาวญาณภัทร แสงมุกดา
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู
มาตรฐาน ง.4.1

ที่
1
2
3
4
5
6

รหัสวิชา ง30102
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวน ระหวางภาคกับปลายภาค 80 : 20

เขาใจ มีทักษะที่จําเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจต
คติที่ดีตออาชีพ

หนวยการเรียนรู/ เนื้อหา
ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู
โดยสังเขป
ธุรกิจในชีวิตประจําวัน
ง 4.1 ม.4-6/1-4
รูปแบบของธุรกิจ
ง 4.1 ม.4-6/1-4
การสงเสริมการตลาด
ง 4.1 ม.4-6/1-4
สอบกลางภาค
ง 4.1 ม.4-6/1-4
แผนธุรกิจ
ง 4.1 ม.4-6/1-4
การประกอบอาชีพ
ง 4.1 ม.4-6/1-4
สอบปลายภาค
รวม

วิธีการประเมิน/ภาระงาน

คะแนน

กําหนดสง

ครูผูสอน

ใบงาน
ใบงาน,รายงาน
ใบงาน/แผนโฆษณา
ชิ้นงาน
ใบงาน
ใบงาน

10
10
15
30
5
10
20
100

พ.ค. - ส.ค.
พ.ค. - ส.ค.
พ.ค. - ส.ค.
พ.ค. - ส.ค.
พ.ค. - ส.ค.
พ.ค. - ส.ค.
ก.ย.- ต.ค.

ญาณภัทร
ญาณภัทร
ญาณภัทร
ญาณภัทร
ญาณภัทร
ญาณภัทร
ญาณภัทร

รายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1
รหัสวิชา ว 31101
จํานวน 1 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ครูผูสอน นางสาวอัมพร ทัศนานุตริยะ
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค 70:30

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1/2562

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มาตรฐาน/ผลการเรียนรู

มาตรฐาน ว 2.1
เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบั ติของสสารกับโครงสรางและแรงยึ ดเหนี่ ยว
ระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดการละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ที่

หนวยการเรียนรู/เนื้อหา
โดยสังเขป

ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน/ภาระงาน

คะแนน

กําหนดสง
วัน/เดือน/ป

1

อะตอมและตารางธาตุ

-เขียนตารางธาตุในปจจุบัน
-สอบเขียนชื่อธาตุ 30 ธาตุ

10

พฤษภาคม

2

พันธะเคมี

- รายงาน
-สมุดจดบันทึก

10

กรกฎาคม

3

พอลิเมอร

กิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร
- รณรงคประหยัดพลังงานไฟฟา
(ใบเสร็จคาไฟเดือนมิ.ย.-ส.ค.)
-สมุดจดบันทึกหนวยที่1-3

10

สิงหาคม

10

กันยายน

สอบกลางภาค

10
20

กันยายน
กรกฎาคม

สอบปลายภาค

30

กันยายน

รวม

100

รายวิชา การออกแบบและวิทยาการคํานวณ
รหัสวิชา ว31103
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/8-13
จํานวน 1.0 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2562
ครูผูสอน 1. นางสาวจินตากรณ อิ่มรัง 2. นายวีรยุทธ คุมโภคา
อัตราสวน ระหวางภาค 70 : ปลายภาค 30
มาตรฐาน / ผลการเรียนรู
มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใชความรู
และทักษะ ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอื่น ๆ เพื่อแกปญหา หรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรคดวย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และ สิ่งแวดลอม
มาตรฐาน ว 4.2 เขาใจและใชแนวคิดเชิงคํานวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ ใช
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู การทํางาน และการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมี จริยธรรม
หนวยการเรียนรู/เนื้อหา
โดยสังเขป
1 วิทยาการคํานวณ
ที่

2 กระบวนการออกแบบ
3 ผลงานการออกแบบ

ตัวชี้วัด / ผลการ
เรียนรู
ว 4.2 ม.4/1

วิธีการประเมิน/ภาระงาน

ใบงาน/ - Flowchart
- C Language
ว 4.1 ม.4/1-3
ใบงาน/แบบสํารวจการออกแบบ
ว 4.1 ม.4/4-5
ใบงาน/Model จากขยะ
สอบกลางภาค (ทฤษฎีและปฏิบัติ)
สอบปลายภาค (ทฤษฎีและปฏิบัติ)
รวม

คะแนน กําหนดสง
30

พ.ค.-ก.ค.

10
10
20
30
100

ส.ค.
ก.ย.
ก.ค.
ก.ย.

รายวิชา ฟสิกสพื้นฐาน 1
รหัสวิชา ว 30101
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
จํานวน 0.5 หนวยการเรียน
เวลาเรียน 20 คาบ / ภาคเรียน
เรียนที่ 1 /2562
ครูผูสอน นายนิติรุจน วุฒิไพบูลยเดช
นางสุพฒ
ั ตรา ไขยเมือง
นายจักรพงค มงคลแกว
มาตรฐาน / ผลการเรียนรู
มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับ ทองถิ่น ประเทศ และโลกนําความรู
ไปใชในในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน
ที่
1
2

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป
การเคลื่อนที่แนวตรงและแรงที่กระทํา
ตอวัตถุในสนามโนมถวง
แรงและการเคลื่อนที่แบบตางๆ

ตัวชี้วัด
ว 2.2
ม.4-6/1-4
ว 2.2
ม.4-6/5-6

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

วิธีการเก็บคะแนน/ภาระงาน
การทดลอง
ใบงาน/แบบฝกทักษะ
การทดลอง
ใบงาน/แบบฝกทักษะ
แบบทดสอบ

คะแนน
20
30
20
30
100

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

รายวิชา เคมีพื้นฐาน 1
รหัสวิชา ว 30121
จํานวน 0.5 หนวยกิต
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ครูผูสอน นางธัญรัศมิ์ จิตรจรัสพร นางสาวพัชรินทร แสนสุข
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค 70:30

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1/2562

_________________________________________________________________________________
มาตรฐาน

มาตรฐาน ว 2.1
เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหว า ง
อนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดการละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ที่
1

2

หนวยการเรียนรู/เนื้อหา
โดยสังเขป
อะตอมตารางธาตุ

พันธะเคมี

ตัวชี้วัด
1-7
24-25

วิธีการประเมิน/ภาระงาน

- ทองตารางธาตุ
- ทดสอบยอย
1.สัญลักษณนิวเคลียร
2.การจัดเรียงอิเล็กตรอนกับการจัดหมวดหมู
3.แนวโนมสมบัติธาตุตามตารางธาตุ
- คนควาอิสระ(วิวัฒนาการ 5 หนา
พันธะโลหะ)
8-12
- ทดสอบยอย
1.การเขียนสูตรโครงสรางสารโคเวเลนต
2.การอานชื่อสารโคเวเลนตและสารไอออนิก
- สมุดและแบบฝกหัด
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

คะแนน

กําหนดสง

5
(15)
5
5

พ.ค.

5
10
(10)
5
5
10
20
30
100

ก.ค.
มิ.ย.-ก.ค.

มิ.ย.
มิ.ย.

ส.ค.
ก.ย.
ก.ค.
ก.ย.

รายวิชา ชีววิทยาพื้นฐาน
จํานวน 1.5 หนวยกิต
ครูผูสอน 1. นางพรปวีณ กาสา

รหัสวิชา ว30141
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2562
2. นางสาวปาริชาติ ฮวดยิ่ง
อัตราสวนคะแนนระหวางปลายภาค 70 : 30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวางสิง่ มีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนทีใ่ นระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบที่มีตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมรวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชวี ิตการลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล ความสัมพันธของโครงสรางและ
หนาที่ของระบบตาง ๆของสัตวและมนุษยที่ทํางานสัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาทีข่ องอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทํางานสัมพันธกัน รวมทั้งนํา
ความรูไปใชประโยชน
มาตรฐาน ว 1.3 เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผล
ตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ที่ หนวยการเรียนรู
ตัวชี้วัด
วิธีการประเมิน /ภาระงาน
คะแนน
กําหนดสง
1 การลําเลียงสารเขาและออกจาก มาตรฐาน ว
-การจดบันทึกในสมุด
5
พ.ค.
เซลล
1.2
-ใบงาน/แบบฝกหัด
ตัวชี้วัด 1
-สมุดคําศัพท
-ทดสอบยอย
-ปฏิบัติการทางชีววิทยา
-การจดบันทึกในสมุด
2 การรักษาดุลยภาพของรางกาย มาตรฐาน ว
15
พ.ค. – มิ.ย.
-ใบงาน/แบบฝกหัด
1.2
มนุษย
-สมุดคําศัพท
ตัวชี้วัด 2-7
-ทดสอบยอย
-ปฏิบัติการทางชีววิทยา
3 การดํารงชีวิตของพืช
มาตรฐาน ว
-การจดบันทึกในสมุด
7
ก.ค.
1.2
-ใบงาน/แบบฝกหัด
ตัวชี้วัด 8-12
-สมุดคําศัพท
-ทดสอบยอย
-ปฏิบัติการทางชีววิทยา
4 พันธุกรรมและวิวัฒนาการ
มาตรฐาน ว
-การจดบันทึกในสมุด
8
ส.ค.
1.3
-ใบงาน/แบบฝกหัด
ตัวชี้วัด 1-6
-สมุดคําศัพท
-ทดสอบยอย
-ปฏิบัติการทางชีววิทยา
5 ชีวิตในสิ่งแวดลอม
มาตรฐาน ว
-การจดบันทึกในสมุด
15
ก.ย.
1.1
-ใบงาน/แบบฝกหัด
ตัวชี้วัด 1-4
-สมุดคําศัพท
-ทดสอบยอย
-ปฏิบัติการทางชีววิทยา
กลางภาค
20
ปลายภาค
30
รวม
100

สาระเพิ่มเติม

รายวิชา หนาทีพ่ ลเมือง 1
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ครูผูสอน นางทิพวรรณ สุวัณณุสส

รหัสวิชา ส31201
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 90:10

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

ที่

หนวยการเรียนรู/ เนื้อหาโดยสังเขป

1 จุดเนนที่ 1ความเปนไทย
1. มารยาทไทย
2. คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานของ
สังคมไทยภูมิปญญาไทย
2 จุดเนนที่ 2รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
1. รักชาติ
2. ยึดมั่นในศาสนา
3. เทิดทูนพระมหากษัตริย
4. พระบรมราโชวาท และพระราช
ดํารัส
5. หลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
3 จุดเนนที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง
1. การมีวินัยในตนเอง
การปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง

ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู
ขอ 1

ขอ 2

ขอ 3

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

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

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

คะแนน

กําหนดสง

30

พฤษภาคมมิถุนายน 2562

30

กรกฎาคม –
สิงหาคม 2562

30

กันยายน 2562

10
100

กันยายน
-

รายวิชา ภาษาจีนเพื่อการสือ่ สาร1
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ครูผูสอน ครูจีน
ผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ที่

1
2
3
4
5
6

รหัสวิชา จ30201
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
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
การเขียนตัวอักษรจีน

ผลการเรียนรู
1,2,3
1,2,3

ครอบครัว

5,6,8,10

แนะนําตนเอง

5,6,10,11

สวนสัตว

5,6,10

ตลาดสดและวัฒนธรรมจีน

5,6,9,10
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

วิธีการประเมิน/ภาระงาน
-ทดสอบอานพยัญชนะ สระและวรรณยุกต
-เขียนพยัญชนะ สระและวรรณยุกตในสมุด
-ทดสอบเสนขีดพื้นฐาน
-ทดสอบเขียนตัวอักษรจีนงายๆ
-เขียนตัวอักษรจีนในสมุด
-ทดสอบสนทนา
-ทดสอบพูดแนะนําครอบครัว
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด
-ทดสอบสนทนา
-ทดสอบพูดแนะนําตนเอง
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด
-ทดสอบสนทนา
-ทดสอบอานคําศัพท
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด
-ทดสอบสนทนา
-ทดสอบอานคําศัพท
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด

คะแนน

กําหนดสง

9

มิถุนายน
2562
มิถุนายน - กรกฎาคม
2562

8
8

กรกฎาคม 2562

8

สิงหาคม 2562

8

สิงหาคม - กันยายน
2562

9

กันยายน 2562

20
30
100

ก.ค. 2562
ก.ย. 2562

รายวิชา ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1
รหัสวิชา อ30201
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
จํานวน 1 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ครูผูสอน นางสาวประภัสสร ผะแดนนอก
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30
ผลการเรียนรู
1. ระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน
2. เลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อ
ประเภทตางๆ พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
3. จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่เปนสารคดีและ
บันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
4. อานและเขียนเพื่อขอและใหขอมูลอธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออานอยางเหมาะสม
4. อานและเขียนนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว/เหตุการณ เรื่อง และประเด็นตาง ๆ ตามความสนใจของ
สังคม
5. เลือกใชภาษา น้ําสียง และกริยาทาทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ที่
1
2
3
4
5

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน
การรวมกิจกรรม/แบบฝก
1, 2, 3
Special days
10
ทักษะ/ทดสอบหลังเรียน
1, 2, 4, 5 การรวมกิจกรรม/แบบฝก
Places
10
ทักษะ
1,3, 4, 5 งานกลุม/แบบฝกทักษะ/
Ways to health
10
ทดสอบหลังเรียน
Customs
2, 3, 4, 5 งานกลุม/นําเสนอ
10
1, 2, 3, 4, 5 สรุปเนื้อหาความรูตาม
All Lessons
10
หนวยที่ไดรับมอบหมาย
สอบกลางภาค (Midterm Examination)
20
สอบปลายภาค (Final Examination)
30
รวม
100

กําหนดสง
31 พ.ค.62
24 มิ.ย.62
8 ก.ค.62
15 ส.ค.62
2-6 ก.ย. 62
ก.ค.62
ก.ย.62

รายวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1
จํานวน 1.5 หนวยกิต
ครูผูสอน 1. นางพัลภา สุมิตรเหมาะ

รหัสวิชา ค31201
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
2. นางนภสร ยอดชาญ
3. นายกษมะ นิจจันทรพันศรี
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70:30

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู
1. เขาใจและใชความรูเกี่ยวกับเซต ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร
2. เขาใจและใชความรูเกี่ยวกับตรรกศาสตรเบื้องตน ในการสื่อสาร สื่อความหมายและอางเหตุผล
3. เขาใจจํานวนจริงและใชสมบัติของจํานวนจริงในการแกปญหา
4. แกสมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไมเกินสี่ และนําไปใชในการแกปญหา
5. แกสมการและอสมการเศษสวนของพหุนามตัวแปรเดียว และนําไปใชในการแกปญหา
6. แกสมการและอสมการคาสัมบูรณของพหุนามตัวแปรเดียว และนําไปใชในการแกปญหา

ที่ หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป
1 เซต
ความรูเบื้องตนและสัญลักษณพื้นฐาน
เกี่ยวกับเซต ยูเนียน อินเตอรเซกชัน
และคอมพลีเมนตของเซต
2

ตรรกศาสตร
ประพจนและตัวเชื่อม การหาคาความ
จริงของประพจน การสรางตารางคา
ความจริง รูปแบบของประพจนที่สมมูล
กัน สัจนิรันดร การอางเหตุผล
ประโยคเปด ขอความที่มีตัวบงปริมาณ
และคาความจริงของประโยคที่มีตัวบง
ปริมาณตัวเดียวและสองตัว สมมูลและ
นิเสธของประโยคที่มีตัวบงปริมาณ

3

จํานวนจริงและพหุนาม
จํานวนจริงและสมบัติของจํานวนจริง
คาสัมบูรณของจํานวนจริงและสมบัติ
ของคาสัมบูรณของจํานวนจริง จํานวน
จริงในรูปกรณฑและจํานวนจริงในรูป
เลขยกกําลัง ตัวประกอบของพหุนาม
สมการและอสมการพหุนาม สมการและ
อสมการเศษสวนของพหุนาม สมการ
และอสมการคาสัมบูรณของพหุนาม

4
5

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู
1

2

3-6

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน
กําหนดสง
- ทดสอบ
10
ก.ค. 2562
- การรวมกิจกรรม
5
พ.ค.-ก.ค. 2562
ทําแบบฝกทักษะ ใบงาน
งานที่มอบหมาย
มิ.ย 2562
- ทดสอบ
- การรวมกิจกรรม
งานที่มอบหมาย
แบบฝกทักษะ ใบงาน

10
5

ส.ค. 2562
ก.ค.-ส.ค. 2562

- ทดสอบ
- การรวมกิจกรรม
งานที่มอบหมาย
แบบฝกทักษะ ใบงาน

15
5

ก.ย. 2562
ส.ค.- ก.ย. 2562

20
30
100

ก.ค. 2562
ก.ย. 2562

รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ครูผูสอน 1. นางสาวจินตากรณ อิ่มรัง

รหัสวิชา ว30290
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1-7
ภาคเรียนที่ 1/2562

อัตราสวนระหวางภาคปลายภาค 70 : 30

ผลการเรียนรู
1. และความสําคัญของการออกแบบได
2. บอกประโยชนและบอกความหมายเลือกใชซอฟตแวรในการออกแบบได
3. บอกความหมายและประโยชนของโปรแกรม Sketch up ได
4. อธิบายสวนประกอบตาง ๆ ของโปรแกรม Sketch up ได
5. อธิบายและใชเครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม Sketch up ได
6. บอกขั้นตอนการสรางโมเดลดวยชุดเครื่องมือตาง ๆ บนโปรแกรม Sketch up ได
7. สรางชิ้นงานโมเดลดวยโปรแกรม Sketch up ได
8. นําเสนอชิ้นงานโมเดลในรูปแบบตาง ๆ ได
9. อธิบายหลักการทํางานของมุมมองการออกแบบ perspective ได
10. มีจริยธรรมและความปลอดภัยในการใชคอมพิวเตอรได
ที่
1
2
3
4
5

หนวยการเรียนรู/ เนื้อหา
ตัวชี้วัด / ผลการ
วิธีการประเมิน/ภาระงาน
โดยสังเขป
เรียนรู
เตรียมพรอม
1-3
ใบงาน/ยอนอดีต (ทําของเลน)
รูปทรงสรางสรรค
4-5
ใบงาน/ภูมิทัศนหนา ร.ร.
My Home
6-7
ใบงาน/บานของฉัน
เคลื่อนไหวมีชีวิต
9-10
ใบงาน/Animation
กลองเปลี่ยนรูป
8
ใบงาน/Model ยานพาหนะ
สอบกลางภาค (ทฤษฎีและปฏิบัติ)
สอบปลายภาค (ทฤษฎีและปฏิบัติ)
รวม

คะแนน

กําหนดสง

10
10
10
10
10
20
30
100

พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ส.ค.
ก.ค.
ก.ย.

รายวิชา ฟสิกส 1
รหัสวิชา ว 31201
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
จํานวน 1.5 หนวยการเรียน
เวลาเรียน 60 คาบ / ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 /2562
ครูผูสอน นายนิติรุจน วุฒิไพบูลยเดช นางสุพฒ
ั ตรา ไขยเมือง นายจักรพงค มงคลแกว
อัตราสวนระหวางภาคปลายภาค 70 : 30
ผลการเรียนรู
1. สืบคนและอธิบายการคนหาความรูทางฟสิกส ประวัติความเปนมารวมทั้งพัฒนาการของหลักการและแนวคิดทางฟสิกสที่มีผลตอ
การแสวงหาความรูใหมและการพัฒนาเทคโนโลยี
2. วัดและรายงานผลการวัดปริมาณทางฟสิกสไดถูกต องเหมาะสม โดยนําการคลาดเคลื่อนในการวัดมาพิจารณาในการนําเสนอผล
รวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะหและแปลความหมายจากกราฟเสนตรง
3. ทดลองและอธิบายความสัมพั นธ ระหวางตําแหนง การกระจั ด ความเร็ว และความเรงของการเคลื่ อนที่ของวั ตถุใ นแนวตรงที่ มี
ความเรงคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาคาความเรงโนมถวงของโลก และคํานวณปริมาณตางๆ ที่เกี่ยวของ
4. อธิบายแรงและผลของแรงลัพธที่มีตอการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งทดลองหาแรงลัพธของแรงสองแรงที่ทํามุมตอกัน
5. เขียนแผนภาพของแรงที่กระทําตอวัตถุอิสระ และอธิบายกฏการเคลื่อนที่ของนิวตันและการใชกฏการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพ
การเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางแรง มวล และความเรงตามกฎขอที่สองของนิวตัน
6. อธิบายกฎความโนมถวงสากลและผลของสนามโนมถวงที่ทําใหวัตถุมีน้ําหนัก รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆที่เกี่ยวของ
7. วิเคราะหและอธิบายแรงเสี ยดทานระหว างผิว สัมผั สของวั ตถุคูห นึ่ง ๆในกรณีที่วัตถุหยุ ดนิ่งและวั ตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหา
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหวางผิวสัมผัสของวัตถุคูหนึ่ง ๆและนําความรูเรื่องแรงเสียดทานไปใชในชีวิตประจําวัน
8. อธิบาย วิเคราะห และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล และทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล
9. ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางแรงสูศูนยกลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเสน อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุใน
การเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆที่เกี่ยวของและประยุกตใชความรูการเคลื่อนที่แบบวงกลมใน
การอธิบายการโคจรของดาวเทียม

ที่
1
2

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป

ตัวชี้วัด

- ธรรมชาติฟสิกส
1-3
- การเคลื่อนที่แนวตรง
- มวล แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
4-9
- การเคลื่อนที่แบบวิถีโคง
- การเคลื่อนที่แบบวงกลม
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

วิธีการเก็บคะแนน/ภาระ
งาน
การทดลอง
ใบงาน/แบบฝกทักษะ
การทดลอง
ใบงาน/แบบฝกทักษะ
แบบทดสอบ

คะแนน

กําหนดสง

10
10
10
10
10
20
30
100

มิ.ย.
มิ.ย.
ส.ค.
ส.ค.
ส.ค.
ก.ค.
ก.ย.

ครูผสู อน
ครูนิติรุจน
ครูจักรพงค

รายวิชา เคมี 1
รหัสวิชา ว 31221
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
จํานวน 1.0 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2562
ครูผูสอน นางธัญรัศมิ์ จิตรจรัสพร นางสาวพัชรินทร แสนสุข
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค 70:30
___________________________________________________________________________________________

ผลการเรียนรู
1. สืบคนขอมูลและสมมติฐาน การทดลองหรือผลการทดลองที่เปนประจักษพยานในการเสนอแบบจําลองอะตอมของนักวิทยาศาสตรและอธิบาย
วิวัฒนาการของแบบจําลองอะตอม
2. เขียนสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ และระบุจํานวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอมจากสัญลักษณนิวเคลียร รวมทั้งบอกความหมาย
ของไอโซโทป
3. อธิบายและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานยอยเมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุ
4. ระบุหมู คาบ ความเปนโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุเรพพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชันในตารางธาตุ
5. วิเคราะหและบอกแนวโนมสมบัติของธาตุเรพพรีเซนเททีฟตามหมูและตามคาบ
6. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชันและเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุมธาตุเรพพรีเซนเททีฟ
7. อธิบายสมบัติและคํานวณครึ่งชีวิตของไอโซโทป กัมมันตรังสี
8. สืบคนขอมูลและยกตัวอยางการนําธาตุมาใชประโยชน รวมทั้งผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและ สิ่งแวดลอม
9. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใชแผนภาพหรือสัญลักษณแบบจุดของลิวอิส
10. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก
11. คํานวณพลังงานที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอรน-ฮาเบอร
12. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก
13. เขียนสมการไอออนิก และสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
14. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนตแบบพันธะเดี่ยว พันธะคู และพันธะสามดวยโครงสรางลิวอิส
15. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต
16. วิเคราะหและเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนตรวมทั้งคํานวณพลังงานที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต
จากพลังงานพันธะ
17. คาดคะเนรูปรางโมเลกุลโคเวเลนตโดยใชทฤษฎีการผลักระหวางคูอิเล็กตรอนในวงเวเลนซ และระบุสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต
18. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลโคเวเลนต และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือดและการละลายน้ําของสารโคเวเลนต
19. สืบคนขอมูลและอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนตโครงรางตาขายชนิดตาง ๆ
20. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ
21. เปรียบเทียบสมบั ติบางประการของสารประกอบไอออนิ ก สารโคเวเลนตแ ละโลหะ สืบคนขอมูลและนํา เสนอตั ว อยางการใชป ระโยชน ข อง
สารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนตและโลหะ ไดอยางเหมาะสม

ที่

หนวยการเรียนรู/
เนื้อหาโดยสังเขป
1. อะตอมตารางธาตุ

ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน/ภาระงาน

คะแนน

กําหนดสง

1-13

2

14-21

- ทดสอบยอย
- ปฏิบัติการและรายงานการทดลอง
- กิจกรรมโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชน
- ทดสอบยอย
- ปฏิบัติการและรายงานการทดลอง
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร

สอบกลางภาค

10
10
5
10
10
5
20

มิ.ย.
มิ.ย.-ก.ค.
10 ส.ค.
ส.ค.
ก.ย.
17.ส.ค.
ปลาย ก.ค. 62

สอบปลายภาค

30

ปลาย ก.ย. 62

รวม

100

พันธะเคมี

รายวิชา การศึกษาคนควาและสรางองคความรู
รหัสวิชา I30201
จํานวน 1 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ครูผูสอน นางสาวสิริพร ยศธนวรกุล
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80 : 20

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1

ผลการเรียนรู
1. ตั้งประเด็นปญหาจากสถานการณปจจุบันและสังคมโลก
2. ตั้งสมมติฐานและใหเหตุผลที่สนับสนุนหรือโตแยงประเด็นความรูโดยใชความรู จากสาขาวิชาตาง ๆ และมีทฤษฎีรองรับ
3. ออกแบบ วางแผน ใชกระบวนการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
4. ศึกษา คนควา แสวงหาความรูเกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
5. ตรวจสอบความนาเชื่อถือของแหลงที่มาของขอมูล
6. สังเคราะห สรุปองคความรูดวยกระบวนการกลุม
7. เสนอแนวคิด การแกปญหาอยางเปนระบบดวยองคความรูจากการคนพบ

ที่
1

หนวยการเรียนรู
ปนปญหา

2

ปนแนวคิด

3

ปนองคความรู

ผลการเรียนรู
1. ตั้งประเด็นปญหาจากสถานการณ
ปจจุบันและสังคมโลก
2. ตั้งสมมติฐานและใหเหตุผลที่
สนับสนุนหรือโตแยงประเด็นความรู
โดยใชความรูจากสาขาวิชาตางๆ และ
มีทฤษฎีรองรับ
3. ออกแบบ วางแผน
ใชกระบวนการรวบรวมขอมูล
4. ศึกษา คนควา แสวงหาความรู
เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหลง
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
5. ตรวจสอบความนาเชื่อถือของ
แหลงที่มาของขอมูล
6. สังเคราะห สรุปองคความรูดวย
กระบวนการกลุม
7. เสนอแนวคิด การแกปญหาอยาง
เปนระบบดวยองคความรู
สอบปลายภาค
รวม

วิธีประเมิน/ภาระงาน
- ใบงาน
- ออกแบบวางแผนการการ
ทํารายงานการศึกษาคนควา

คะแนน
30

กําหนดสง
ภายในเดือน
มิถุนายน 62

- ใบงาน
- จัดทํารายงานการศึกษา
คนควา

30

กรกฎาคม สิงหาคม 62

- รูปเลมรายงาน
- นําเสนอองคความรู
ดวยสื่อ

20

กันยายน 62

20
100

กันยายน 62

รายวิชา เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร(ชีววิทยา) รหัสวิชา ว 30281
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
จํานวนหนวยกิต 0.5 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2562
ครูผูสอน นายรัฐราษฎร เกื้อสกุล
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80 : 20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการเรียนรู
1. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยา
2. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคปฏิบัติการระบบนิเวศ
3. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติการเนื้อเยื่อพืชและสัตว
4. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
5. ทดลอง และอธิบายเกีย่ วกับเทคนิคปฏิบัติกาสกัดดีเอ็นเอพืช
6. มีทักษะในการใชวัสดุ อุปกรณ เลือกใชหรือดัดแปลงอุปกรณและวัสดุทางชีววิทยา เพื่อใชในการทดลองไดอยางเหมาะสม
7. สืบคน วิเคราะห และอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยา ระบบนิเวศ เนื้อเยื่อพืชและสัตว เทคนิคทางจุลชีววิทยา และ
เทคนิคการสกัดดีเอ็นเอจากพืช
8. วิเคราะห และประเมินผลเกี่ยวกับปฏิกิริยาพื้นฐานทางชีววิทยา
9. บันทึกผล สํารวจ ตรวจสอบ คนควาเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูตางๆใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือได

ที่

หนวยการเรียนรู/ เนื้อหาโดยสังเขป ผลการเรียนรู

1

เทคนิคปฏิบัติการใชอุปกรณ

1

2

เทคนิคปฏิบัติการสัตววิทยา

3

คะแนน

กําหนดสง

-ปฎิบัติการทดลอง

10

หลังเรียน

8

-ปฎิบัติการทดลอง

30

หลังเรียน

ปฏิบัติการนิเวศวิทยา

2

-ปฎิบัติการทดลอง

10

หลังเรียน

4

ปฏิบัติการเนื้อเยื่อพืช

3

-ปฎิบัติการทดลอง

10

หลังเรียน

5

ปฏิบัติการสกัดดีเอ็นเอจากพืช

5

-ปฎิบัติการทดลอง

10

หลังเรียน

6

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

4

-ปฎิบัติการทดลอง

10

หลังเรียน

7

สอบปลายภาค

-แบบทดสอบ

20

ก.ย.61

6,7,8,9

วิธีการประเมิน/ภาระงาน

รายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 1
รหัสวิชา ฝ 31201
จํานวน 3.0 หนวยกิต
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ครูผูสอน 1.นางสาวพัชรินทร เสี่ยงเทียน
2.นายศุภเกียรติ์ เตชะ
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค 70 : 30

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.

ที่

อานออกเสียงคํา กลุมคํา ประโยค ขอความ นิทาน และบทความสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน
จับใจความสําคัญและตอบคํา ถามจากการฟงและอานบทสนทนา นิทานงายๆ เรื่องสั้นๆและเรื่องเลา
สนทนาและเขียนโตตอบเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆ ใกลตัว สถานการณในชีวิตประจําวันและประสบการณ และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม
ใชภาษา น้ําเสียงและกิริยาทาทางอยางสุภาพเหมาะสมกับระดับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
ใหขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลองและชีวิตความเปนอยูงายๆ ของชาวฝรั่งเศส

หนวยการเรียนรู /
เนื้อหาโดยสังเขป

ผลการเรียนรู

1.

La fête d’anniversaire

ขอ 1,3

2.

Comment organiser les fêtes

ขอ 1,2

3.

La fête en France et en Thaïlande

ขอ 1,5

สอบกลางภาค
4.

Ma famille

ขอ 1,3

5.

Les animaux

ขอ 1,4

6.

สอบปลายภาค
รวม

วิธีการเก็บคะแนน /
ภาระงาน
การรวมกิจกรรม/ใบงาน/
แบบฝกทักษะ/ทดสอบ
หลังเรียน
การรวมกิจกรรม/ใบงาน/
แบบฝกทักษะ/ทดสอบ
หลังเรียน
เก็บคะแนนตามสภาพจริง
และชิ้นงาน
ขอสอบเขียนปรนัย +
อัตนัย
แสดงบทบาทสมมุติ การ
รวมกิจกรรม/ใบงาน/แบบ
ฝกทักษะ/ทดสอบหลัง
เรียน
การรวมกิจกรรม/ใบงาน/
แบบฝกทักษะ/ทดสอบ
หลังเรียน
ขอสอบเขียนปรนัย +
อัตนัย

คะแนน

กําหนดสง

10

พ.ย

10

ธ.ค

10

ธ.ค

20

ธ.ค

10

ม.ค

10

ม.ค

30

ก.พ

100

รายวิชา ภาษาเยอรมัน 1
จํานวน 3 หนวยกิต
ครูผูสอน นางสาวพัชรพร พิมลภัทรกุล

รหัสวิชา ย31201
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวน ระหวางภาค 70 : ปลายภาค 30

มาตรฐาน / ผลการเรียนรู
มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลอานออกเสียงคํา กลุมคํา ประโยค
ขอความ นิทาน และบทความสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูดและการเขียน
มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย
และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม
มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและเปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู
และเปดโลกทัศนของตน
มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก

ที่

หนวยการเรียนรู/ เนื้อหาโดยสังเขป ตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู

1

Hallo! Servus! Salü!

2

(การทักทายและแนะนําตัว)

Das bin ich!

(พูด อานและเขียนขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและผูอื่น)

3

Meine Schule
(โรงเรียนของฉัน)

4

24 Stunden sind (m) ein Tag!
(การบอกเวลา)

ต 1.1 ม.4/2, ต 1.2
ม.4/2, ต 2.1 ม.4/1
ต 4.2 ม.4/1
ต 1.1 ม.4/1, ม.4/3
ต 1.2 ม.4/1, ต 1.3
ม.4/1, ต 2.2 ม.4/1
ต 1.1 ม.4/3, ต 1.2
ม.4/3, ต 3.1 ม.4/1
ต 4.1 ม.4/1
ต 1.1 ม.4/4, ต 1.3
ม.4/2, ต 2.1 ม.4/2
ต 4.1 ม.4/1

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

วิธีการประเมิน/ภาระงาน

คะแนน กําหนดสง

แบบฝกหัดและการแสดงบทบาท
สมมุติ

10

พ.ค.

นักเรียนทํา Profileของตนเอง
และเขียนแนะนําตนเอง

15

มิ.ย.

แบบฝกหัดและวิดีโอแนะนํา
โรงเรียน

15

ก.ค-.ส.ค.

แบบฝกหัดและบทบาทสมสุติ
การนัดหมาย

10

ก.ย.

20
30
100

ก.ค. 61
ก.ย. 61

รายวิชา ภาษาจีน1
รหัสวิชา จ31201
จํานวน 3.0 หนวยกิต
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ครูผูสอน 1.นางสาวสุภิสรา กุลวิภากร
2.MissZhang Xian
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30
ผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ที่

1
2
3
4
5
6

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11
ภาคเรียนที่ 1

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 ภาษา
ที่ใชในชีวิตประจําวัน
การทักทาย

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน/ภาระงาน

คะแนน

กําหนดสง

1,2,3,4

-ทดสอบทองพยัญชนะ สระและวรรณยุกต
-ทดสอบอานพินอิน
-ทดสอบเขียนตามคําบอกคําศัพท
-ทดสอบสนทนา
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด
-ทดสอบเขียนตามคําบอกคําศัพท
-พูดแนะนําตนเอง
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด
-ทดสอบเขียนตามคําบอกคําศัพท
-ทดสอบพูด
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด
-ทดสอบเขียนตามคําบอกคําศัพท
-ทดสอบสนทนาจากสถานการณจําลอง
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด
-ทดสอบเขียนตามคําบอกคําศัพท
-แสดงบทบาทสมมติจากสถานการณทกี่ ําหนดให
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด

9

มิถุนายน
2562
มิถุนายน กรกฎาคม
2562
กรกฎาคม
2562

5,6,7

การแนะนําตนเอง

5,6,8,10

นี่คืออะไร

5,6,10,11

เธอไปไหน

5,6,10

การซื้อขายสินคา

5,6,9,10
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

8
8
8

สิงหาคม
2562

8

สิงหาคม กันยายน
2562
กันยายน
2562

9
20
30
100

กค 2562
กย 2562

ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุน1
จํานวน 3 หนวยกิต
ครูผูสอน 1.ครูภควรรณ คงไทย
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ต 1.1
มาตรฐาน ต 1.2
มาตรฐาน ต 1.3
มาตรฐาน ต 2.1
มาตรฐาน ต 2.2

รหัสวิชา ญ 31201
เวลาเรียน 120 คาบ/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30

เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูดและการเขียน
เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และ
นํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม
มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และ
เปดโลกทัศนของตน
มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก

ที่ หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป
1 もじ
ตัวอักษร

2

しょうかい

3

がっこうあんない

4

がっこうの一日

การแนะนํา

แนะนําโรงเรียน

1 วันในรร.

ตัวชี้วัด
ต1.1 ม.4/2
ต1.1 ม.4/3
ต2.1 ม.4/3
ต3.1 ม.4/1
ต4.1 ม.4/1
ต1.1 ม.4/4
ต1.2 ม.4/1
ต1.2 ม.4/4
ต2.1 ม.4/1
ต2.2 ม.4/1
ต4.1 ม.4/1
ต1.1 ม.4/4
ต1.2 ม.4/1
ต1.2 ม.4/4
ต2.1 ม.4/1
ต2.2 ม.4/1
ต4.1 ม.4/1
ต4.2 ม.4/2
ต1.1 ม.4/4
ต1.2 ม.4/1
ต1.2 ม.4/4
ต1.3 ม.4/1
ต2.1 ม.4/1
ต2.2 ม.4/1
ต4.1 ม.4/1ต4.2 ม.4/1
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน
-สมุดคัด
15
-เขียนตามคําบอก
-ทดสอบอาน

กําหนดสง
พ.ค.-มิ.ย.

-ทดสอบพูด
-บทบาทสมมติ
-แบบฝกหัด

15

มิ.ย.-ก.ค.

-ชิ้นงานแนะนํารร.
-ทดสอบพูด
-แบบฝกหัด

10

ก.ค.-ส.ค.

-ทดสอบพูด
-บทบาทสมมติ
-แบบฝกหัด

10

ส.ค.-ก.ย.

20
30
100

ก.ค. 62
ก.ย. 62

รายวิชา การเขียน 1
จํานวน 1 หนวยกิต
ครูผูสอน ครูพิชินาถ กุมภวรรณ
ผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.

ที่
1

รหัส อ 302331
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30

วิเคราะหองคประกอบของคํา ชนิดของคํา องคประกอบของประโยค ชนิดของประโยค และองคประกอบของการเขียนยอหนาได
เขียนใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ขาว/เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม
เขียนยอหนาบรรยายขอมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ ขาว/เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆ สิ่งของ หรือสถานที่ได ตามความสนใจ
เขียนยอหนาแสดงความคิดเห็นและเลาเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณ ทั้งในทองถิ่น สังคม และโลก พรอมทั้งใหเหตุผลและ
ยกตัวอยางประกอบอยางเหมาะสม

หนวยการเรียนรู/ เนื้อหาโดยสังเขป

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู

2

Introduction to Writing III and
Writing reviews
Unit 1: My Hero

ขอ 1
ขอ 2-3

3

Unit 2: My favorite place

ขอ 2-3

4

Unit 3: Strange tales

ขอ 3-4

5

Unit 4: Adventure time

ขอ 3-4

6

Revision and Posttest

ขอ 1-4
กลางภาค
ปลายภาค
รวม

วิธีการประเมิน/ภาระงาน
Pretest
Observation
Quizzes
Writing exercises
Descriptive paragraph
writing
Quizzes
Descriptive paragraph
writing
Quizzes
Narrative paragraph
writing
Quizzes
Narrative paragraph
writing
Posttest
Observation

คะแนน

กําหนดสง

10

พ.ค.

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

10

ส.ค.

10

ส.ค.
ส.ค.

20
30
100

ก.ค.
ก.ย.

รายวิชาการอานเชิงสรางสรรค
จํานวน 1 หนวยกิต
ครูผูสอน : นางสุกัญญา คําทอง

รหัสวิชา ท 31201
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30

………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
๑. รูจักคนควาหาความรูและขอมูลตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง ไพเราะเหมาะสม
๓. ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อานไดอยางลึกซึ้ง
๔. จับใจความสําคัญของเรื่องที่อานได
๕. บอกจุดประสงคของผูเขียนได
๖. จําแนกขอคิด อารมณ ความรูสึก แยกขอเท็จจริง ขอคิดเห็นจากเรื่องที่อานได
๗. แสดงความคิดเห็นโตแยงไดตรงประเด็นและเสนอความคิดใหมไดอยางมีเหตุผล
๘. เลือกอานหนังสือและสื่อสารสนเทศจากแหลงเรียนรูตาง ๆ และสังเคราะหความรูที่ไดมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และ
พัฒนาความรูทางอาชีพได
๙. อานและพิจารณาคุณคาของวรรณกรรมตามหลักการวิเคราะหวิจารณวรรณกรรมได
๑๐. มีมารยาทในการอาน
ที่

หนวยการเรียนรู / เนื้อหาโดยสังเขป

ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน / ภาระงาน
พูดแนะนําหนังสือ
งานหนังสือเลมโปรด
งานเขียนประสบการณการอาน
งานคนควาอานบทกวี

คะแนน

กําหนดสง

๕
๑๐
๕
๑๐

พ.ค.

๑๐

ก.ค.

๑

รูจักรักการอาน

๑,๒
๓,๔

๒

รอยกรองสุนทรี

๖

๓

บันเทิงคดีพิจารณ

๔

อานวิเคราะหและตีความ

๖ , ๗ บันทึกการอาน
๘,๙
๗ , ๘ งานวิจารณขาว
๙ , ๑๐
สอบกลางภาค (อัตนัย ๑๐ ขอ)

๑๐

ส.ค.

๒๐

ก.ค.

สอบปลายภาค (ปรนัย ๖๐ ขอ)

๓๐

ก.ย.

รวม

๑๐๐

มิ.ย.

รายวิชา มนุษยกับสิ่งแวดลอม
จํานวน 1 หนวยกิต
ครูผูสอน นายเทิดพงษ ศรีวิเศษ
“.
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู
ผลการเรียนรูที่ 1
ผลการเรียนรูที่ 2
ผลการเรียนรูที่ 3
ผลการเรียนรูที่ 4
ผลการเรียนรูที่ 5

ที่
1
2

3

4

5

รหัสวิชา ส 30201
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30

อธิบายความหมายและประเภทของสิ่งแวดลอม
อธิบายและวิเคราะหวิกฤตการณดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอมนุษย
นําเสนอแนวทางปองกันและแกไขวิกฤตการณดานสิ่งแวดลอม
ตระหนักในการมีจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม
ศึกษาและประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

หนวยการเรียนรู
สิ่งแวดลอมศึกษา

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน
ผลการเรียนรูที่ 1
- การวิเคราะหสภาพ
10
สิ่งแวดลอมเชิงกายภาพและ
สังคม
วิกฤตการณดานสิ่งแวดลอม
ผลการเรียนรูที่ 2
- วิ เ คราะห วิ ก ฤตการณ ดาน
10
สิ่ง แวดลอมที่ปรากฎอยู ใ น
พื้นที่ตางๆทั่วโลก ผานการ
วิเคราะหขาว
แนวทางปองกันและแกไข
ผลการเรียนรูที่ 3
- การทํา SWOT เกี่ยวกับ
10
สภาพปญหาสิ่งแวดลอม
วิกฤตการณดานสิ่งแวดลอม
และแนวทางแกไข
บทบาทขององคกรความ
ผลการเรียนรูที่ 4
- จัดทําแผนพับเรื่ององคกร
10
รวมมือดานสิ่งแวดลอมทั้งใน
ความรวมมือดาน
ประเทศและนอกประเทศ
สิ่งแวดลอมทั้งในประเทศ
และนอกประเทศ
จิตสํานึกสิ่งแวดลอม
ผลการเรียนรูที่ 5
- เสนอแนวทางการมีสวนรวม
10
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
สอบนอกตารางกอนกลางภาค
20
สอบนอกตารางกอนปลายภาค
30
รวม
100

กําหนดสง
พฤษภาคม มิถุนายน
มิถุนายน กรกฎาคม
กรกฎาคม สิงหาคม
สิงหาคม กันยายน
กันยายน
-

รายวิชา ฟุตบอล 1
จํานวน 1 หนวยกิต
ครูผูสอน นายสกล เกลี้ยงประเสริฐ

รหัสวิชา พ 30205
เวลาเรียน 20 ชั่วโมงเรียน/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
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
กฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขงขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
ที่
1
2
3
4
5
6
7

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู
ประวัติกีฬาฟุตบอล
พ 3.1 ม.3/2
การรับ-สง ฟุตบอล
พ 3.1 ม.3/2
การเลี้ยงลูกฟุตบอล
พ 3.1 ม.3/2
การโหมงลูกฟุตบอล
พ 3.1 ม.3/2
การยิงประตู
พ 3.1 ม.3/2
กรรมการตัดสิน
พ 3.1 ม.3/2
การเลนทีม
พ 3.2 ม.3/4
สอบปลายภาคเรียน
รวม

วิธีการประเมิน/ภาระงาน
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ

คะแนน
10
10
10
10
10
10
20
20
100

กําหนดสง
พ.ค. 2561
มิ.ย. 2561
มิ.ย. 2561
ก.ค. 2561
ส.ค. 2561
ส.ค. 2561
ก.ค. 2561
ก.ย. 2561

สาระเพิ่มเติม (เลือกเสรี 1 วิชา)

รายวิชา งานไฟฟาในบาน
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ครูผูสอน นายเสริมศักดิ์ สมุทร

รหัสวิชา ง30262
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวน ระหวางภาค 80 : ปลายภาค 20

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู
1. อธิบายความหมาย ที่มาของไฟฟาและการจายไฟฟาจากสถานีไฟฟาได
2. อธิบายวิธีการใชเครื่องรับกระแสไฟประเภทคัทเอาทและเซอรกิตเบรกเกอรได
3. บอกชื่อและเลือกใชเครื่องมือชางไฟฟาได
4. กําหนดวงจรและปฏิบัติการเดินสายดวยคลิบรัดสายได
5. เลือกใชและติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายในบานได
6. เลือกการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและแกไขขอขัดของของอุปกรณแสงสวางได
7. คํานวณคาใชจายและเลือกใชเครื่องใชไฟฟาที่ประหยัดคาไฟฟาได
8. มีความมุงมั่นในการทํางานจนสําเร็จ ซื่อสัตย มีคุณธรรม เห็นคุณคาของการทํางานและทํางานอยางมีความสุข รหัสตัวชี้วัด

ที่ หนวยการเรียนรู/ เนื้อหา ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กําหนดสง
โดยสังเขป
1 ความเปนมาของไฟฟา
ขอ 1
ใบงาน, แบบทดสอบ
10
พ.ค-ส.ค. 62
2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับ
ขอ 2,6,8
ใบงาน
10
พ.ค-ส.ค. 62
ไฟฟา
3 เครื่องรับและตัดตอ
ขอ 2,6,8
ใบงาน,แบบทดสอบ
10
พ.ค-ส.ค. 62
กระแสไฟฟา
4 เครื่องมือชางไฟฟา
ขอ 3,4,5,8
ใบงาน,แบบทดสอบ
10
พ.ค-ส.ค. 62
5 วงจรและการเดินสายไฟ
ตรวจผลงาน
ขอ 3,4,5,6,7,8
10
พ.ค-ก.ย. 62
1. การตอวงจรไฟฟา
2. การเดินสายไฟดวยเข็ม
30
ขัดรัดสาย
6 สอบปลายภาค
ขอ 1-8
ขอสอบ,ชิ้นงาน
20
ก.ย.62
รวม
100

ครูผูสอน
เสริมศักดิ์
เสริมศักดิ์
เสริมศักดิ์
เสริมศักดิ์
เสริมศักดิ์

เสริมศักดิ์

รายวิชาวิชา แบดมินตัน 1
จํานวน 1 หนวยกิต

รหัสวิชา 30208
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
อัตราสวน ระหวางภาค 80 : ปลายภาค 20

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู
1. แสดงความสามารถในการเคลื่อนไหวที่สรางไดถูกตอง
2. แสดงการตีลูกในลูกลักษณะตางๆได
3. แสดงทักษะการเลนลูกโดง ลูกตบ ลูกหยอดและลูกดาดไดถูกตอง
4. แสดงทักษะการเลนลูกเสิรฟทั้งแบบหนามือและหลังมือไดถูกตอง
5. รูและเห็นความสําคัญ การใหความรวมมือในระหวางการเขารวมกิจกรรมทางกายและ
การเลนกีฬาเปนทีมตามที่กําหนดไว
6. รูเขาใจเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัยและกลวิธีในระหวางการเลนและการ
แขงขันกับผูอื่น
ที่
หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป
ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน/ภาระงาน
1
2

ประวัติกีฬาแบดมินตัน
การสรางความคุนเคย

3

การตีโตคู

4

การตีลูกดาด

5

การตีตบ

6
7

การสงลูก
กฎ กติกา กีฬาแบดมินตัน

8

การเลนทีม

พ 3.1 ม.4/2
พ 3.1 ม.4/1
ม.4/2
พ 3.1 ม.4/1
ม.4/2
พ 3.1 ม.4/1
ม.4/2
พ 3.1 ม.4/1
ม.4/2
พ 3.1 ม.4/2
พ 3.1 ม.4/1
ม.4/3
พ 3.1 ม.4/1
ม.4/2
สอบปลายภาคเรียน
รวม

คะแนน

กําหนดสง

สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ

10
10

ในชั่วโมง
ในชั่วโมง

สอบปฏิบัติ

10

ในชั่วโมง

สอบปฏิบัติ

10

ในชั่วโมง

สอบปฏิบัติ

10

ในชั่วโมง

สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ

10
10

ในชั่วโมง
ในชั่วโมง

สอบปฏิบัติ

10

ในชั่วโมง

20
100

รายวิชา คณิตศาสตร เพิ่มพูน 1
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ครูผูสอน คุณครูบุญเชิด ชุมพล

รหัสวิชา ค 31203
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1/2562

...........................................................................................................................................................................
ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบจํานวนจริง
2. นําสมบัติตางๆเกี่ยวกับจํานวนจริง การดําเนินการ ไปใชได
3. แกสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสี่
4. แกสมการและอสมการในรูปคาสัมบูรณได
5. เขาใจสมบัติของจํานวนเต็มและนําไปใชในการใหเหตุผลเกี่ยวกับการหารลงตัวได
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค 80 : 20
ที่

หนวยการเรียนรู / เนื้อหา
โดยสังเขป

1 ระบบจํานวนจริง

2 ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน
/ ภาระงาน
แบบฝกหัด / แบบทดสอบ

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ระบบจํานวนจริง
2. นําสมบัติตางๆเกี่ยวกับจํานวน
จริง การดําเนินการ ไปใชได
3.แกสมการพหุนามตัวแปรเดียว
ดีกรีไมเกินสี่
1. แกสมการและอสมการในรูป แบบฝกหัด / แบบทดสอบ
คาสัมบูรณได
2. เขาใจสมบัติของจํานวนเต็ม
และนําไปใชในการใหเหตุผล
เกี่ยวกับการหารลงตัวได
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวมตลอดภาคเรียน

คะแนน

กําหนดสง

30

พ.ค–ส.ค. 62

30

ส.ค.–ก.ย. 62

20
30
100

ก.ค. 62
ก.ย. 62

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

รายวิชา แนะแนว
จํานวน - หนวยกิต
เวลาเรียน 20 ชั่วโมงเรียน/ภาคเรียน
ครูผูสอน นางสาวจิตติมา หมัดจะกิจ นางสาวณัฐกฤตา วัฒนเขจร และนายนัฐชาติ เรียบรอย

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
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
1 ปฐมนิเทศ
- แรกพบ
2 การปรับตัวและทักษะการใชชีวิต
- รูจักกัน...สรางสัมพันธภาพที่ดี
- เปาหมายชีวิตพิชิตได
- หลากอารมณ...อยางลงตัว
- วางตัวดี ชีวีเปนสุข

3

ไมหยุดนิ่งที่จะเรียนรู
- ความสําเร็จที่เอื้อมถึง
- คณะที่ใช สาขาที่ชอบ
- การรับเขามหาวิทยาลัย (TCAS)
- แฟมสะสมผลงาน
- คิดดี พาเจริญ

4 วางแผนเลือกอาชีพ
- รูจักอาชีพ
- วางแผนตัดสินใจ

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน/ภาระงาน
1,2,3,7
ใบงาน ปฐมนิเทศ

1,2,5,6,7,8,9

1,3,4,5,9

1,3,4,5,9

ใบงาน รูจักกัน...สรางสัมพันธภาพที่ดี
แบบทดสอบเพื่อการรูจักตนเอง
ใบงาน “เปาหมายชีวิตของฉัน”
ใบงาน เรื่องปรอทอารมณ
ใบงานเรื่องเหตุแหงอารมณ
ใบงาน เรื่องวัยรุนกับการคบเพื่อน
ใบงาน เรื่องชวยกันคิด
ใบงาน เรื่องปฏิเสธอยางไรไมเสียเพื่อน
แบบสํารวจนิสัยทางการเรียน
ใบงาน เรื่องนิสัยการเรียนของฉัน
ใบงาน เรื่องวิธีปฏิบัติตนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียน
ใบงาน เรื่องเทคนิคการเรียน
แบบวัดแววความสามรถ
ใบงาน เรื่องความสามารถของฉัน
ชิ้นงาน หนาปกแฟมสะสมผลงาน และ
ประวัติสวนตัว
ใบงาน เรื่อง การคิดเปน
ใบงาน เรื่องปญหามีทางออก
บัตรรูปภาพอาชีพตางๆ
ใบงาน เรื่องกาวสูเศรษฐกิจอาเซียน
ใบงาน เรื่อง สาขาในอนาคตที่ฉันสนใจ
ใบงาน เรื่องทบทวนตนเอง
ใบงาน เรื่องคุณสมบัติที่ตองการ

กําหนดสง
พฤษภาคม

พฤษภาคม –
กรกฎาคม

กรกฎาคม –
สิงหาคม

สิงหาคม กันยายน

