เอกสารรายวิชาประกอบการเรียนการสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
เอกสารวิชาการฉบับนี้ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จัดทําขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดของโครงสรางรายวิชาแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดประเมินผลในแตละรายวิชาของนักเรียน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2562 มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนและผูปกครองไดทราบถึงบริบทของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงพัฒนาให
ผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่กําหนดไวในหลักสูตรโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี พุทธศักราช 2562 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2562 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ไดรับทราบโดยทั่วกัน อัน
จะยังใหเกิดประโยชนแกผูเรียนและผูปกครอง คือผูเรียนจะทราบรายละเอียดของชิ้นงานและภาระงานที่จะตองทําสง
ครูแตละรายวิชา สําหรับผูปกครองนั้น เมื่อทราบรายละเอียดดังกลาวแลว ทานจะสามารถเขามามีสวนรวมในการดูแล
ใหคําแนะนําแกนักเรียนในปกครอง อีกทั้งยังสามารถติดตามความกาวหนา และพัฒนาการของผูเรียนในปกครองไดเปน
อยางดี
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้ จะทําใหทานผูอานไดรับประโยชนบาง ไมมากก็นอย
ทั้งนี้โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จะทําการประเมินเพื่อปรับปรุงเพิ่มพูนคุณภาพของผูเรียน และประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป

การตัดสินผลสัมฤทธิ์รายวิชา 8 กลุมสาระการเรียนรู

การใหระดับผลการเรียน
ในการตัดสินเพื่อใหระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู ใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเปน 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 และผลงานของ
ผูเรียน ตามเกณฑที่กําหนดและใหผลการเขารวมกิจกรรมเปน ผาน และ ไมผาน
การตัดสินการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตละกิจกรรม จะพิจารณาจากผลการประเมินตามจุดประสงค
สําคัญของกิจกรรมกับเวลาที่เขารวมกิจกรรม โดยใหระดับผลการประเมิน เปน “ผาน” และ “ไมผาน”
คิดเกณฑ “ผาน” คือ เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 80% กิจกรรม และมีคุณลักษณะที่กําหนดไวไมนอยกวา 20%
ของการประเมิน
ในกรณีที่ผูเรียน “ไมผาน” การเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนเขารับการซอมเสริม หรือเลือกกิจกรรม
ใหมจน

การประเมินของกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม
ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สิ่งที่ประเมิน
1. สาระเนื้อหาของกลุม
สาระ
2. ทักษะเฉพาะของกลุม
สาระ
3. กิจกรรมกลุม

วิธีการประเมิน
1. ประเมินตามสภาพจริง
2. การทดสอบ

เครื่องมือ
1. สื่อตางๆ
2. ใบงาน
3. แบบทดสอบ
4. แบบประเมิน
1. ประเมินจากการใช
1. ใบงาน
กระบวนการกลุม
2. ชิ้นงานที่นักเรียนผลิต
3. แบบประเมิน
1. นักเรียนประเมินระหวางกัน 1. แบบประเมิน
2. ผูสอนประเมิน

เกณฑ
ตามที่กําหนด
เปนรอยละ
ตามที่กําหนด
ตามที่กําหนดของแต
ละกิจกรรม

การประเมินของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สิ่งที่ประเมิน
วิธีการประเมิน
1. เวลาที่เขารวมกิจกรรม - ตรวจสอบเวลา
2. ผลงาน

- ประเมินจากรูปแบบการ
จัดกิจกรรม
- ประเมินจากการ
นําเสนอผลงานชอง
นักเรียน
- ประเมินจากแบบสรุป
การเขารวมกิจกรรม

เครื่องมือ
- แบบสํารวจการเขารวม
กิจกรรม
- แบบประเมิน
- การอภิปราย
- แบบสรุปการทํา
กิจกรรม

เกณฑ
- ตองมีเวลาเขากิจกรรมไม
นอยกวา 80%
- ตองบรรลุวัตถุประสงคและ
คุณลักษณะที่กําหนดไว โดย
มีคะแนนการประเมินไมนอย
กวา 50%

โครงสรางหลักสูตร





















ศาสนาเปรียบเทียบ
กฎหมายอาญากับชีวิต
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3
ฟสิกส 3
เคมี 3
ชีวิทยา 2
เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษ การฟง-การพูด 3
ภาษาอังกฤษการเขียน 3
การเขียน 3
ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3
ภาษาอังกฤษรอบรู 2
ภาษาฝรัง่ เศส 3
ภาษาเยอรมัน 3
ภาษาจีน 3
ภาษาญี่ปุน 3
ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดง
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
การสื่อสารและการนําเสนอภาษาอังกฤษ
การสื่อสารและการนําเสนอภาษาไทย
วาดเสนมัณฑนศิลป









































































































 
 











ไทย-สังคม

อังกฤษ-ญี่ปุน

ภาษาไทย3
คณิตศาสตร3
สังคมศึกษา 3
ภาษาอังกฤษ 3
สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ดนตรี-นาฏศิลป 2
โลก ดาราศาสตรและอวกาศพื้นฐาน 2
เคมีพื้นฐาน 2
ฟสิกสพื้นฐาน2
วิทยาศาสตรพื้นฐาน

อังกฤษ-จีน

IEP

อังกฤษ-เยอรมัน

GEP

ชื่อวิชา

อังกฤษ-ฝรั่งเศส

รหัสวิชา

คณิต-อังกฤษ

ที่

สาระพื้นฐาน
1 ท32101
2 ค32101
3 ส32101
4 อ32101
5 พ32101
6 ศ32102
7 ว30162
8 ว30122
9 ว30102
10 ว32101
สาระเพิ่มเติม
11 ส32206
12 ส30203
13 ค32201
14 ว32201
15 ว32221
16 ว32241
17 ว30284
18 อ30273
19 อ30283
20 อ30233
21 อ30203
22 อ30244
23 ฝ32201
24 ย32201
25 จ32201
26 ญ32201
27 ท32201
28 จ30203
29 I30203
30 I30202
31 ศ30209

วิทย-คณิต

โครงสรางหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5





















































เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีก 1 รายวิชา

32
33
34
35
36
37
36

ง30292
ง30228
ง30264
จ30223
ศ30293
พ30225

เงินทองของมีคา
งานชํารวย
งานสิ่งประดิษฐอิเล็กทรอนิกส
ภาษาจีน-พูด 3
วาดเสนมัณฑนศิลป
ตะกรอ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว

ม5/

7,8

ม./ 9,10

ม5/
ม5/
ม5/
ม5/

7,8
7,8
7,8
7,8

ม./ 9,10





ม./ 9,10






ม5/
ม5/

11,12 ม.5/13
11,12
ม.5/13

ม5/
ม5/

11,12
11,12









สาระพืน้ ฐาน

รายวิชา ภาษาไทย 3
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ครูผูสอน 1 ครูศรุดา กอมมณี

รหัสวิชา ท 32101
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
2. ครูสุปราณี ศรีมุล
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 1

มาตรฐาน / ผลการเรียนรู
มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหา
ในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน
มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงาน
ขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาสตางๆ อยาง มี
วิจารณญาณและสรางสรรค
มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลีย่ นแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปญญาทางภาษา
และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามประยุกตใชในชีวิต
จริง

ที่
1

หนวยการเรียนรู /เนื้อหา
โดยสังเขป
ภาษาไทยมรดกชาติ

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู

2

การอานสรางปญญา

3

ท 1.1 ม.4-6/1
ท 5.1 ม.4-6/3,4,6

4

วรรณคดีไทยล้ําคา
“รายยาวมหาเวสสันดรชาดก
กัณฐมัทรี”
สื่อสารดวยการเขียน

- แบบฝกหัดใบงาน
- การพูดตอที่ประชุมชน
- อานออกเสียงบทรอยแกว
- อานออกเสียงบทรอยกรอง
- ทองบทอาขยาน
- แบบฝกหัดใบงาน
- แปลคําประพันธ

ท 2.1 ม.4-6/1,4,6,8

- การเขียนเรื่องสั้น

5

ก.ค. 2562

5

วิจาณญาณในการฟงและการดู

ท 3.1 ม.4-6/3,4,5,6

5

ส.ค. 2562

6
7
8

เรื่องควรรูในหลักภาษาไทย
รอยกาพยไดอยางสรางสรรค
สอบกลางภาค

10
10
15
5

ส.ค. 2562
ก.ย.2562
ก.ค. 2562

9

สอบปลายภาค

ท 4.1 ม.4-6/3,5
ท 4.1 ม.4-6/๔
ท 1.1 ม.4-6/1,2,3,4,7
ท 3.1 ม.4-6/5,6
ท 3.1 ม.4-6/1,3
ท 5.1 ม.4-6/3,4,6
ท 1.1 ม.4-6/1
ท 2.1 ม.4-6/1,4,6,8
ท 3.1 ม.4-6/3,4,5,6
ท 4.1 ม.4-6/4
ท 5.1 ม.4-6/3,4,6
รวม

- การวิเคราะหสื่อโมษณา
- สรางคลิปวิดีโอ
-นําเสนอผลการคนควา
-แตงคําประพันธกาพยยานี ๑๑
- ขอสอบปรนัย 45 ขอ
- อัตนัย 1 ขอ
- ขอสอบปรนัย 60 ขอ

30

ก.ย. 2562

ท 3.1 ม.4-6/5,6
ท 4.1ม.4-6/1,3
ท 1.1 ม.4-6/1,2,3,4,9
ท 5.1 ม.4-6/3,4,6

วิธีการประเมิน / ภาระงาน

คะแนน

กําหนดสง

-

พ.ค. 2562

10

มิ.ย. 2562

10

ก.ค. 2562

100

วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน3
รายวิชา ค 23101
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
จํานวน 1.0 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ครูผูสอน 1. ครูสุวรรณา อินทรฉาย 2. ครูมณเทียร วัชรธนาลักษณ 3. ครูสิทธิธรรม โพธิ์พันธุ 4.ครูกิ่งดาว เทศกุล
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค

70 : 30

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู
มาตรฐาน ค.4.1 ม.4 – 6/5 เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธและฟงกชัน
มาตรฐาน ค 6.1 ม.4-6/1-6 มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค
หนวยที่
1

2

หนวยการเรียนรู/เนื้อหา ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน/ภาระงาน
โดยสังเขป
ลําดับ
ค.4.1 ม.4 – 6/5
-แบบฝกหัด/แบบทดสอบ
-ความหมายของลําดับ
-ลําดับเลขคณิต
-ลําดับเรขาคณิต
อนุกรม
ค 6.1 ม.4-6/1-6
-แบบฝกหัด/แบบทดสอบ
-อนุกรมเลขคณิต
-อนุกรมเรขาคณิต
สอบระหวางภาค/สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวมตลอดภาคเรียน

คะแนน
20

กําหนด
สง
พ.ค.62

30

ส.ค.62

20
30
100

ก.ค.62
ก.ย.62

รายวิชา สังคมศึกษา 3
จํานวน 1 หนวยกิต
ครูผูสอน 1. ครูเทิดพงษ ศรีวิเศษ

รหัสวิชา ส 32101
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
2. ครูวรวุฒิ สุขสถิตย
3. ครูนันทนัช สุขแกว
อัตราสวน ระหวางภาค 70 : ปลายภาค 30

มาตรฐาน / ผลการเรียนรู
มาตรฐาน ส ๕.๑
เขาใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผลตอกันใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรใน
การคนหา วิเคราะห และสรุปขอมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร ตลอดจนใชภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ส ๕.๒
เข า ใจปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ย กั บ สิ่ ง แวดล อ มทางกายภาพที่ ก อ ให เ กิ ด การสร า งสรรค วิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต
มีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป

1

เครื่องมือทางภูมิศาสตร

ตัวชี้วัด /
ผลการเรียนรู
ส 5.1 ม.4-6/3

2

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก

ส 5.1 ม.4-6/1

3

สิ่งแวดลอมทางกายภาพกับประชากร ส 5.2 ม.4-6/3
และการตั้งถิ่นฐาน
สอบกลางภาค
สิ่งแวดลอมทางกายภาพกับกิจกรรม ส 5.1 ม.4-6/1
ทางเศรษฐกิจ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ส 5.1 ม.4-6/2
ส 5.2 ม.4-6/2
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ส 5.2 ม.4-6/2
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส 5.2 ม.4-6/3
ส 5.2 ม.4-6/4
สอบปลายภาค
รวม

4
5
6

วิธีการประเมิน/ภาระงาน

คะแนน

กําหนดสง

ใบงาน / งานในสมุด
รองเพลงภูมิศาสตร
งานกลุมลักษณะ
ทางกายภาพของโลก
ตอบคําถามทายบท
ทดสอบ หลังเรียน

10

ภายใน 30 พ.ค. 2562

10

ภายใน 4 ก.ค. 2562

10

ภายใน 15 ส.ค. 2562

20
5

ภายใน 29 ส.ค. 2562

5

ภายใน 5 ก.ย. 2562

10

ภายใน 15 ก.ย. 2562

30
100

-

การรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
แบบฝกหัด
งานกลุม แกปญาภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ
ใบงานทรัพยากรธรรรมชาติ
กับการพัฒนา

รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
รหัสวิชา อ32101
จํานวน 1 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ครูผูสอน 1. นางสาวกาญจนา คําพันธ 2. นางสาววรรณวิมล ธนาลักษ
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70:30

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 1

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู
มฐ ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
มฐ ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวส แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
มฐ ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูดและการเขียน
มฐ ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใช ไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
มฐ ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
มฐ ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและเปนพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของ
ตน
มฐ ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
มฐ ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก

ที่
1

หนวยการเรียนรู/
เนื้อหาโดยสังเขป
Connected by
Technology

2

Crime Doesn’t Pay

3

Far and Away

4

สอบกลางภาค
TV around the World

5

Working 9 to 5

6

Going Green
สอบปลายภาค
รวม

ตัวชี้วัด

วิธีการเก็บคะแนน/ภาระงาน

คะแนน

กําหนดสง

-Worksheet 1: Profile
-Read out loud
-Science and technology

5

พ.ค.

-Worksheet 2: Reading
comprehension
-National Issues
ต 1.1(2,4) ต 1.2(2)
-Worksheet 3: Ecotourism
ต 1.3(1,2,3) ต 2.1(1) ต 4.1(1) -Travel & Brochure

10

พ.ค.- มิ.ย.

10

มิ.ย.- ก.ค.

20
5

18-24 ก.ค.
ก.ค.- ส.ค.

10

ส.ค.- ส.ค.

10

ก.ย.- ก.ย.

30
100

21-27 ก.ย.

ต 1.1(2,4) ต 1.2(1,4,5)
ต 1.3(1) ต 2.1(1)
ต 3.1(1) ต 4.1(1)
ต 4.2(1)
ต 1.1(1,2,4) ต 1.2(1,2,5)
ต 2.1(1)
ต 4.1(1)

ต 1.1(2,4)
ต 1.3(1)
ต 4.1(1)
ต 1.1(4)
ต 1.3(1)
ต 3.1(1)
ต 1.1(4)
ต 1.3(1,3)
ต 3.1(1)

ต 1.2(1,3,4,5)
ต 2.1(1)
ต 1.2(1)
ต 2.1(1)
ต 4.2(1)
ต 1.2(1,2,4)
ต 2.1(1)
ต 4.1(1)ต 4.2(1)

-Entertainment
-My favorite TV program
-Worksheet 5: What do you
do for a living?
-Professions
-Environmental Concerns
-How to save the
environment?

ชื่อวิชา สุขศึกษา
รหัสวิชา พ 32101
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
จํานวน 0.5 หนวยกิต
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาค
ภาคเรียนที่ 1
ครูผูสอน นางสาวปภัส ศึกษาสุวรรณ
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค 80 : 20
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี่วัด
พ 1.1 ม.5/1 ม.5/2
พ 2.1 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3
พ 4.1 ม.5/5 ม.5/2 ม.5/3
รวม 8 ตัวชี้วัด
การวัดผลและประเมินผล
คะแนน

กําหนดสง

พ 1.1 ม.5/1

วิธีการเก็บคะแนน / ภาระ
งาน
ใบงาน/นําเสนอ

20

ในชั่วโมง

2 ระบบยอยอาหารและระบบ

พ 1.1 ม.5/1

ใบงาน/นําเสนอ

10

ในชั่วโมง

3 วางแผนดี ชีวิตมีสุข

พ 1.1 ม.5/2

ใบงาน/นําเสนอ

10

ในชั่วโมง

ใบงาน/นําเสนอ

20

ในชั่วโมง

1

หนวยการเรียนรู / เนื้อหา
โดยสังเขป
ระบบหายใจและระบบ
ไหลเวียนเลือด
ขับถายปสสาวะ

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู

พ 4.1 ม.5/5

4 เพศกับวัฒนธรรมไทย

พ 2.1 ม.5/1 ม.5/2
ม.5/3

5 รูจักสิทธิผูบริโภค

พ 4.1 ม.5/3

ใบงาน/นําเสนอ

10

ในชั่วโมง

6 รูทันสื่อโฆษณา

พ 4.1 ม.5/2

ใบงาน/นําเสนอ

10

ในชั่วโมง

ขอสอบปรนัย 40 ขอ

20

สอบปลายภาคเรียน

รหัสวิชา ศ32102
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ผูสอน : อรรถสิทธิ์ มากเจริญ

รายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป 2
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวนคะแนน ระหวางภาค 80 : ปลายภาค 20
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู ศ 2.1 เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรี ถายทอดความรูสึก
ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานการเรียนรู ศ 2.2 เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของดนตรีที่เปนมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล
2. การวัดและประเมินผล
ที่

หนวยการเรียนรู

ตัวชี้วัด

1

ทฤษฎีโนตเพลงไทยขั้นพื้นฐาน

ศ2.1 ม.4-6/4
ศ2.1 ม.4-6/5

2

ประวัติดนตรีไทย
(เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย)

ศ2.1 ม.4-6/1
ศ2.1 ม.4-6/2
ศ2.2 ม.4-6/1

3

ดนตรีกับการประยุกตใชงาน

4

การเปรียบเทียบดนตรี

5

ประวัตินักดนตรี

ศ2.1 ม.4-6/6
ศ2.1 ม.4-6/8
ศ2.1 ม.4-6/7
ศ2.2 ม.4-6/3
ศ2.1 ม.4-6/3
ศ2.2 ม.4-6/2

6

ดนตรีกับสังคม
(ดนตรีพื้นบาน 4 ภาค)

ศ2.2 ม.4-6/4
ศ2.2 ม.4-6/5

7
8

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

ขอ 1-6
ขอ 1-6

รวม

วิธีการประเมิน

คะแนน

กําหนดสง

15
สอบ

15

อาทิตยสุดทายของเนื้อหา
การเรียนการสอน

บูรราการ PLC
ระดับ

10

กอนสอบปลายภาคหนึ่ง
สัปดาห

ชิ้นงาน

20

กอนสอบปลายภาคหนึ่ง
สัปดาห

แบบฝกหัดทายบท
สอบ

20
20
100

นอกตาราง
ในตาราง
-

รายวิชา โลก ดาราศาสตร และอวกาศพื้นฐาน 2
รหัสวิชาว 30162
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
จํานวน 0.5 หนวยกิต
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ครูผูสอน นางเรณู พยุหเกียรติ
นางภัทรานิษฐ ปณฐจิรสิทธิ์
วาที่รอยตรีหญิงณัฐพร จันทรวิเศษ
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค 70:30

มาตรฐาน ว 3.2 ม.4-6/7-14
มาตรฐาน ว 3.2 เขาใจองคประกอบ และความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบน
ผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
ที่
1

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป
สมดุลพลังงานของโลก

ตัวชี้วัด
7

2

การหมุนเวียนของอากาศบนโลก

8-10

3

การหมุนเวียนของน้ําในมหาสมุทร

11-12

4

การเกิดเมฆ

14

5

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

13

6

ขอมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา
กับการใชประโยชน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

14

วิธีการประเมิน/ภาระงาน
-ใบงาน
-สอบยอย
- การทดลอง
- ใบกิจกรรม
-สอบยอย
- การทดลอง
- ใบกิจกรรม
- สอบยอย
- การทดลอง
- ใบกิจกรรม
- สอบยอย
- การทดลอง
- ใบกิจกรรม
- สอบยอย
-สืบคนขอมูล
-สอบยอย

คะแนน
10

กําหนดสง
พ.ค-มิ.ย

10

มิ.ย-ก.ค.

5

มิ.ย-ก.ค.

5

ส.ค.-ก.ย.

10

ส.ค.-ก.ย.

10

ส.ค.-ก.ย.

20
30

ก.ค.
ก.ย.

รายวิชา เคมีพื้นฐาน 2
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ครูผูสอน นางธัญรัศมิ์ จิตรจรัสพร

รหัสวิชา ว 30122
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2562
นางสาววิลาวัลย อมตพิทักษสกุล
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค 70:30

มาตรฐาน

ว 2.1 ม.4-6/20 ระบุสูตรเคมีของสารตั้งตน ผลิตภัณฑ และแปลความหมายของสัญลักษณในสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี
ว 2.1 ม.4-6/21 ทดลองและอธิบายผลของความเขมขน พื้นที่ผิว อุณหภูมิ และตัวเรงปฏิกิริยา ที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ว 2.1 ม.4-6/22 สืบคนขอมูลและอธิบายปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือในอุตสาหกรรม
ว 2.1 ม.4-6/23 อธิบายความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ
ว 4.1 ม.5/1 ประยุกตใชความรูและทักษะจากศาสตรตางๆ รวมทั้งทรัพยากรในการทําโครงงานเพื่อแกปญหาหรือพัฒนางาน
ว 4.2 ม.5/1 รวบรวม วิเคราะหขอมูลและใชความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอร สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศในการแกปญหาหรือเพิ่มมูลคาใหกับ
บริการหรือผลิตภัณฑที่ใชในชีวิตจริงอยางสรางสรรค

ที่

1

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป

ปฏิกิริยาเคมี

สอบกลางภาค

2

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

สอบปลายภาค
รวม

ตัวชี้วัด
ว 2.1
ม.4-6
/20,23
ว 4.2
ม.5/1
ว 2.1
ม.4-6
/20,23
ว 2.1
ม.4-6
/21,22
ว 4.1
ม.5/1
ว 2.1
ม.4-6
/21,22

วิธีการเก็บคะแนน/ภาระงาน

คะแนน

กําหนดสง

- สอบยอย
- ใบงาน/สมุด/แบบฝกหัด
- นําเสนอ

10
10
5

พ.ค. – มิ.ย. 62

- แบบทดสอบ

20

ก.ค. 62

- การตูนอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
- นําเสนอ
- โครงงาน

10
5
10

ส.ค. – ก.ย. 62

- แบบทดสอบ

30

ก.ย. 62

100

รายวิชา ฟสิกสพื้นฐาน 2
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ครูผูสอน นายปธิกร ปถยภากรณ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

รหัสวิชา ว 30102
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
นายจักรพงค มงคลแกว

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 1/2562

สาระที่ 2 : วิทยาศาสตรกายภาพ
ประโยชน

มาตรฐาน ว 2.2 : เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงที่กระทําตอวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนําความรูไปใช

มาตรฐาน ว 2.3 : เข า ใจความหมายของพลั งงาน การเปลี่ ยนแปลงและการถา ยโอนพลั งงาน ปฏิ สั ม พั นธ ระหว างสสารและพลั งงาน พลั ง งานใน
ชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด
1. สังเกตและอธิบายผลของความเรงที่มีตอการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุ ไดแก การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล การเคลื่อนที่แบบ
วงกลม และการเคลื่อนที่แบบสั่น
2. สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแมเหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟา
3. สังเกตและอธิบายแรงแมเหล็กที่กระทําตออนุภาคที่มีประจุไฟฟาที่เคลื่อนที่ในสนามแมเหล็ก และแรงแมเหล็กที่กระทําตอลวดตัวนําที่มีกระแสไฟฟาผาน
ในสนามแมเหล็ก รวมทั้งอธิบายหลักการทํางานของมอเตอร
4. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทั้งยกตัวอยางการนําความรูไปใชประโยชน
5. สังเกตและอธิบายการสะทอน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่น
6. สังเกตและอธิบายความถี่ธรรมชาติ การสั่นพอง และผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพอง
7. สังเกตและอธิบายการสะทอน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่นของคลื่นเสียง
8. สืบคนขอมูลและอธิบายความสัมพันธระหวางความเขมเสียงกับระดับเสียงและผลของความถี่กับระดับเสียงที่มีตอการไดยินเสียง
9. สังเกตและอธิบายการเกิดเสียงสะทอนกลับ บีตส ดอปเพลอร และการสั่นพองของเสียง
10. สืบคนขอมูลและยกตัวอยางการนําความรูเกี่ยวกับเสียงไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
11. สังเกตและอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสี
12. สังเกตและอธิบายการทํางานของแผนกรองแสงสี การผสมแสงสี การผสมสารสี และการนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

ที่

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป

ตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู

วิธีการประเมิน/ภาระงาน

คะแนน

กําหนดสง

1

อภิปราย รายงานผลการ
ทดลอง แบบฝกหัด

2

พ.ค.

5
5

พ.ค.
มิ.ย.
มิ.ย.

5

มิ.ย.

3

มิ.ย.

2
3

ก.ค.
ก.ค.

5

ก.ค.

5

ก.ค.

2

ส.ค.
ส.ค.

2
3
4

• ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ SHM
• แรงกับการสั่นของมวลติดปลาย
สปริงและลูกตุมอยางงาย
• การเกิด emf
• ธรรมชาติของคลื่น
• อัตราเร็วของคลื่น

5

• พฤติกรรมของคลื่น

5

6

• ความถี่ธรรมชาติ การสั่นพอง

6

7
8

• ธรรมชาติของเสียง
• การไดยินเสียง
• ปรากฏการณเกี่ยวกับเสียง

7
8
9

10 • การประยุกตใชความรูเรื่องเสียง

10

11 • การมองเห็นและการเกิดภาพ
12 • แสงสีและการมองเห็นแสงสี

11
11

1

9

4
5
5

อภิปราย คนควา แบบฝกหัด
อภิปราย คนควา แบบฝกหัด
อภิปราย คนควา แบบฝกหัด
อภิปราย คนควา แบบฝกหัด
สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 1
อภิปราย รายงานผลการ
ทดลอง แบบฝกหัด
อภิปราย คนควา แบบฝกหัด
อภิปราย คนควา แบบฝกหัด
อภิปราย รายงานผลการ
ทดลอง แบบฝกหัด
อภิปราย คนควา แบบฝกหัด
สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 2
อภิปราย คนควา แบบฝกหัด
อภิปราย คนควา แบบฝกหัด

ที่

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป

• การอธิบายปรากฏการณธรรมชาติ
และการใชประโยชนเกี่ยวกับแสง
14 • สนามแมเหล็ก
13

15
16
17

• แรงแมเหล็ก
• หลักการทํางานของมอเตอร

ตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู
12
2
3

สอบกลางภาคเรียน
สอบปลายภาคเรียน
รวม

วิธีการประเมิน/ภาระงาน
อภิปราย คนควา แบบฝกหัด
สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 3
อภิปราย คนควา แบบฝกหัด
อภิปราย รายงานผลการ
ทดลอง แบบฝกหัด
สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 4

คะแนน

กําหนดสง

5

ส.ค.

3

ก.ย.

5

ก.ย.

20
30
100

ก.ค. 62
ก.ย. 62

ชื่อวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน 3
รหัสวิชา ว 32101
ชั้นมะยมศึกษาปที่ 5
หนวยกิต 1.0 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 คาบ/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ครูผูสอน นางภัทรานิษฐ ปณฐจิรสิทธิ์
..........................................................................................................................................................................
2. มาตรฐานตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจ ธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงที่กระทําตอวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆ
ของวัตถุ
ว 2.2 ม 4-6 /1-5
มาตรฐาน ว 3.2 เขาใจ องคประกอบ และความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิว
โลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
ว 3.2 ม 4-6 / 1-6
รวมทั้งหมด 11 .ตัวชี้วัด
การวัดและประเมินผล
อัตราสวนคะแนน คะแนนระหวางภาค : ปลายภาค 70 : 30
หนวยการเรียนรู/ เนื้อหาโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน/ภาระงาน
คะแนน
โครงสรางโลก
- ทําใบงาน
- 5 คะแนน
- ทดสอบยอย
- 10 คะแนน
การเคลื่อนที่

การเคลื่อนที่ทั้งหมด

-

สอบกลางภาค
กิจกรรมการทดลอง
ทดสอบยอย
แบบฝกหัด สมุดจดบันทึก
การมีสวนรวมในชั้นเรียน
สอบปลายภาค

-

20 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
30 คะแนน

สาระเพิ่มเติม

รายวิชา ศาสนาเปรียบเทียบ รหัสวิชา ส 33206
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 5/1-5/13
จํานวน 0.5 หนวยกิต
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1
ครูผูสอน 1.ครูเชาวลิต ปอมอาษา
อัตราสวนคะแนนระหวางภาค 70:30
ผลการเรียนรู
1. อธิบายแนวคิดและหลักการกําเนิด วิวัฒนาการและแนวโนมในอนาคตของศาสนา
2. เปรียบเทียบความเปนมาและองคประกอบสําคัญของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ศาสนาซิกข ศาสนา
คริสตและศาสนาอิสลาม
3. เห็นคุณคาของศาสนาตางๆที่สงผลตอการดํารงอยูของสังคมพหุวัฒนธรรมของไทย
ที่
1

2

3

ชื่อหนวยการเรียนรู
เนื้อหาโดยสังเขป
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนา

ผลการเรียนรู
1.อธิบายแนวคิดและหลักการ
กําเนิด วิวัฒนาการและ
แนวโนมในอนาคตของศาสนา

ซิกข คริสต อิสลาม
พราหมณ-ฮินดู

2.เปรี ย บเที ย บความเป น มา
และองคประกอบสําคัญของ
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ศาสนา
ซิกข ศาสนาคริสตและศาสนา
อิสลาม

สังคมพหุวัฒนธรรม
ทางศาสนาในไทย

3.เห็นคุณคาของศาสนาตางๆ
ที่สงผลตอการดํารงอยูของ
สังคมพหุวัฒนธรรมของไทย

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวมตลอดภาคเรียน

วิธีการประเมิน
/ภาระงาน
ใบงาน infographic
1.1 บอเกิดศาสนา
1.2 วิวัฒนาการศาสนา
1.3 ประเภทศาสนา
กิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาขอมูล
ในศาสนสถาน 4 แหง
2.1 คุรุดวาราศรีคุรุสงิ หสภา
2.2 วัดแมพระลูกประคํา
2.3 โบสถพราหมณ เสาชิงชา
2.4 มัสยิด ดารุลมุหชีนีน
การนําเสนอหนาชั้นเรียน
และกิจกรรมการอภิปรายแบบ
Symposium

คะแนน

กําหนดสง

10

มิถุนายน
2562

20

กรกฎาคม
2562

20

สิงหาคม
2562

20
30
100

กรกฎาคม
กันยายน
100

ชื่อวิชา กฏหมายกับชีวิต
รหัสวิชา ส 30203
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/13
จํานวน 1 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ครูผูสอน ครูเทิดพงษ ศรีวิเศษ
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค 70 : 30
ผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.

วิเคราะหความสําคัญและความจําเปนของการใชกฎหมาย
อธิบายหลักกฎหมายเบื้องตนและขั้นตอนการจัดทํากฎหมาย
อธิบายหลักกฎหมายอาญาและกฎหมายแพงที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
นําหลักกฎหมายอาญาและกฎหมายแพงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและแนะนํา
เบื้องตนใหกับบุคคลอื่น
5. มีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎหมายและดําเนินชีวิตอยาง ระมัดระวัง
และมีความสุข
หนวยการเรียนรู / เนื้อหา
ที่

ตัวชี้วัด / ผล วิธีการประเมิน/
การเรียนรู ภาระงาน

โดยสังเขป

น้ําหนัก
คะแนน

กําหนดสง

1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย

ขอ 1

ใบงาน

10

พฤษภาคม-มิถุนายน

2. กฎหมายแพงที่ควรรู

ขอ 1-2

ใบงาน

10

มิถุนายน – กรกฎาคม

3. กฎหมายอาญาที่ควรรู

ขอ 2

ใบงาน

10

กรกฎาคม–สิงหาคม

4. กฎหมายสําคัญของประเทศ

ขอ 4

ใบงาน,ทดสอบ

10

สิงหาคม

5. ความรูเกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรม

ขอ 5

ใบงาน,ทดสอบ

10

กันยายน

สอบกลางภาค

20

กรกฎาคม

สอบปลายภาค

30

กันยายน

รวม

100

วิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม 3
รายวิชา ค 23201
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
จํานวน 1.5 หนวยกิต
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ครูผูสอน 1. ครูสุวรรณา อินทรฉาย 2. ครูมณเทียร วัชรธนาลักษณ 3. ครูสิทธิธรรม โพธิ์พันธุ 4. ครูกิ่งดาว เทศกุล
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชันเอกซโพเนนเชียล และนําความรูเรื่องฟงกชันเอกซโพเนนเชียลไปใชในการแกปญหา
2. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชันลอการิทึม และนําความรูเรื่องฟงกชันลอการิทึมไปใชในการแกปญหา
3. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติและนําความรูเรื่องฟงกชันตรีโกณมิติไปใชในการแกปญหา
และเมทริกซไปใชในการแกปญหา

ที่

หนวยการเรียนรู/
เนื้อหาโดยสังเขป

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน/ภาระงาน

คะแนน

กําหนด
สง

1

เลขยกกําลัง

ม.5/1,2

-แบบฝกหัด/แบบทดสอบ

10

พ.ค.62

2

ฟงกชันเอ็กซโพเนน
เชียล

ม.5/2

-แบบฝกหัด/แบบทดสอบ

15

มิ.ย.62

3

ฟงกชันตรีโกณมิติและ
การประยุกต

ม.5/3

-แบบฝกหัด/แบบทดสอบ

15

ส.ค.62

สอบระหวางภาค/สอบกลางภาค

20

ก.ค.62

สอบปลายภาค

30

ก.ย. 62

รวมตลอดภาคเรียน

100

รายวิชา ฟสิกส 3
จํานวน 1.5 หนวยกิต
ครูผูสอน นายปธิกร ปถยภากรณ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
สาระวิทยาศาสตรเพิ่มเติม : สาระฟสิกส

รหัสวิชา ว 32201
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
นายจักรพงค มงคลแกว

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 1/2562

เขาใจการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการไดยิน ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับเสียง
แสงและการเห็น ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับแสงรวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ผลการเรียนรู
1. ทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่แบบ ฮารมอนิกอยางงายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุมอยางงาย รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆที่เกี่ยวของ
2. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพอง
3. อธิบายปรากฎการณคลื่น ชนิดของคลื่น สวนประกอบของคลื่น การแผของหนาคลื่นดวยหลักการของฮอยเกนส และการรวมกันของคลื่นตามหลักการ
ซอนทับ พรอมทั้งคํานวณ อัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่น
4. สังเกต และอธิบายการสะทอน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ํา รวมทั้งคํานวณปริมาณ ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
5. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธระหวางคลื่น การกระจัดของอนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธระหวางอัตราเร็วของเสี ยง
ในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหนวยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ไดแก การสะทอน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ
6. อธิบายความเขมเสียง ระดับเสียง องคประกอบของการไดยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
7. ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพองของอากาศในทอปลายเปดหนึ่งดาน รวมทั้งสังเกตและอธิบายการเกิดบีตส คลื่นนิ่ง ปรากฏการณดอปเพลอร
คลื่นกระแทกของเสียง คํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และนําความรูเรื่องเสียงไปใชในชีวิตประจําวัน
8. ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสงผานสลิตคูและเกรตติง การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสงผาน สลิตเดี่ยว รวมทั้งคํานวณปริมาณ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
9. ทดลอง และอธิบายการสะทอนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะทอน เขียนรังสีของแสงและคํานวณตําแหนงและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบ
กระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม รวมทั้ ง อธิ บ ายการนํ า ความรู เ รื่ องการสะท อนของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลมไปใชป ระโยชนใน
ชีวิตประจําวัน
10. ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห รวมทั้งอธิบายความสัมพันธระหวางความลึกจริงและความลึก
ปรากฏ มุมวิกฤตและการสะทอนกลับหมดของแสง และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
11. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพที่เกิดจากเลนสบาง หาตําแหนง ขนาด ชนิดของภาพ และความสัมพันธระหวางระยะวัตถุ ระยะภาพ
และความยาวโฟกัส รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และอธิบายการนําความรูเรื่อง
การหักเหของแสงผานเลนสบางไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
12. อธิบายปรากฏการณธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง เชน รุง การทรงกลด มิราจ และการเห็นทองฟาเปนสีตาง ๆ ในชวงเวลาตางกัน
13. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้งอธิบายสาเหตุของ

การบอดสี

ที่

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป

ตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู

วิธีการประเมิน/ภาระงาน

คะแนน

กําหนดสง

1

อภิปราย คนควา แบบฝกหัด

-

พ.ค.

5

พ.ค.-มิ.ย.

-

มิ.ย.
มิ.ย.
มิ.ย.

12

มิ.ย.

-

ก.ค.
ก.ค.

-

ก.ค.

12

ก.ค.

-

ส.ค.
ส.ค.

-

ส.ค.

5

ส.ค.

-

ก.ย.

-

ก.ย.

-

ก.ย.

-

ก.ย.

16

ก.ย.

20
30
100

ก.ค. 62
ก.ย. 62

3
4
5

• ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ SHM
• ปริมาณที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่
แบบ SHM
• แรงกับการสั่นของมวลติดปลาย
สปริงและลูกตุมอยางงาย
• ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพอง
• ธรรมชาติของคลื่น
• อัตราเร็วของคลื่น
• หลักการที่เกี่ยวกับคลื่น

6

• พฤติกรรมของคลื่น

4

7
8

• ธรรมชาติของเสียง
• การไดยินเสียง
• ปรากฏการณเกี่ยวกับเสียง

5
6
7

10 • การประยุกตใชความรูเรื่องเสียง

7

11 • แนวคิดเกี่ยวกับแสงเชิงคลื่น
12 • การแทรกสอดของแสงผานสลิตคู

8
8

13 • การเลี้ยวเบนของแสงผานสลิตเดี่ยว

8

14 • การเลี้ยวเบนของแสงผานเกรตติง

8

15 • การสะทอนและการหักเหของแสง

9

1
2

9

1,2
3
3
3

อภิปราย รายงานผลการ
ทดลอง แบบฝกหัด
สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 1
อภิปราย คนควา แบบฝกหัด
อภิปราย คนควา แบบฝกหัด
อภิปราย คนควา แบบฝกหัด
อภิปราย คนควา แบบฝกหัด
สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 2
อภิปราย คนควา แบบฝกหัด
อภิปราย คนควา แบบฝกหัด
อภิปราย รายงานผลการ
ทดลอง แบบฝกหัด
อภิปราย คนควา แบบฝกหัด
สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 3
อภิปราย คนควา แบบฝกหัด
อภิปราย คนควา แบบฝกหัด
อภิปราย รายงานผลการ
ทดลอง แบบฝกหัด
อภิปราย คนควา แบบฝกหัด
สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 4
อภิปราย รายงานผลการ
ทดลอง แบบฝกหัด
อภิปราย คนควา แบบฝกหัด

10
16 • การมองเห็นและการเกิดภาพ
• ภาพจากเลนสบางและกระจกเงา
17
11
อภิปราย คนควา แบบฝกหัด
ทรงกลม
13
อภิปราย คนควา แบบฝกหัด
18 • แสงสีและการมองเห็นแสงสี
อภิปราย คนควา แบบฝกหัด
• การอธิบายปรากฏการณธรรมชาติ
19
12
สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 5
และการใชประโยชนเกี่ยวกับแสง
20
สอบกลางภาคเรียน
21
สอบปลายภาคเรียน
รวม

รายวิชา เคมี 3
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ครูผูสอน นางธัญรัศมิ์ จิตรจรัสพร

รหัสวิชา ว 32221
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2562
นางสาววิลาวัลย อมตพิทักษสกุล
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค 70:30

ผลการเรียนรู
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

ที่

อธิบายความสัมพันธและคํานวณ ปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิ ของแกสที่ภาวะตางๆ ตามกฎของบอยล กฎของชารล กฎของเกย-ลูสแซก
คํานวณ ปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแกสที่ภาวะตางๆ ตามกฎรวมแกส
คํานวณ ปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จํานวนโมล หรือมวล ของแกส จากความสัมพันธตามกฎของอาโวกาโดร และกฎแกสอุดมคติ
คํานวณความดันยอยหรือจํานวนโมลของแกสในแกสผสม โดยใชกฎความดันยอยของดาลตัน
อธิบายการแพรของแกสโดยใชทฤษฎีจลนของแกส คํานวณและเปรียบเทียบอัตราการแพรของแกส โดยใชกฎการแพรของเกรแฮม
สืบคนขอมูล นําเสนอตัวอยาง และอธิบายการประยุกตใชความรูเกี่ยวกับสมบัติและกฎตาง ๆ ของแกสในการอธิบายปรากฏการณ หรือแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันและในอุตสาหกรรม
ทดลองและเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารที่ทําการวัดในปฏิกิริยา
คํานวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารที่ไมไดวัดในปฏิกิริยา
เขียนแผนภาพและอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่สงผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ทดลองและอธิบายผลของความเขมขน พื้นที่ผิวของสารตั้งตน อุณหภูมิและตัวเรงปฏิกิริยาที่มีตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเขมขน พื้นที่ผิวของสารตั้งตน อุณหภูมิ และตัวเรงปฏิกิริยา
ยกตัวอยางและอธิบายปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันหรืออุตสาหกรรม
ทดสอบและอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับไดและภาวะสมดุล
อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปขางหนา และอัตราการเกิดปฏิกิริยายอนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยู
ในภาวะสมดุล
คํานวณคาคงที่สมดุลของปฏิกิริยา
คํานวณความเขมขนของสารที่ภาวะสมดุล
คํานวณคาคงที่สมดุลหรือความเขมขนของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน
ระบุปจจัยที่มีผลตอภาวะสมดุลและคาคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวนโดยใชหลักของ
เลอชาเตอลิเอ
ยกตัวอยางและอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตปรากฏการณในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป

ผลการเรียนรู

1 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

7-12

2 สมดุลเคมี

13-19
สอบกลางภาค

3

แกสและสมบัติของแกส
สอบปลายภาค
รวม

7-19
1-6
1-6

วิธีการประเมิน/ภาระงาน

คะแนน

กําหนดสง

- ทดสอบยอย

5

- ปฏิบัติการทดลอง และรายงานการทดลอง

10

พ.ค. – มิ.ย.
62

- ปฏิบัติการทดลอง และรายงานการทดลอง

10

- ใบงาน/สมุด/แบบฝกหัด

5

มิ.ย. – ก.ค.
62

- แบบทดสอบ

20

ก.ค. 62

- ปฏิบัติการทดลอง และรายงานการทดลอง

10

- Infographic

10

ส.ค. – ก.ย.
62

- แบบทดสอบ

30

ก.ย. 62

100

รายวิชา ชีววิทยา 2
รหัสวิชา ว32241
จํานวน 1.5 หนวยกิต
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ครูผูสอน 1. ครูรัฐราษฎร เกื้อสกุล 2. ครูธนิน สิงหนาท
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 1/2562

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู
1. สืบคนขอมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของรางกายสัตว และนุษยโดยการทํางานของระบบหายใจ ระบบขับถาย
ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ําเหลืองและระบบภูมิคุมกัน
2. สืบคนขอมูล ทดลอง อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
3. สืบคนขอมูล ทดลอง อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการทํางานของระบบประสาท และอวัยวะรับความรูสึก
4. สืบคนขอมูล อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการทํางานของตอมไรทอในรางกาย
5. สืบคนขอมูล ทดลอง อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว

ที่
หนวยการเรียนรู
1 การรักษาดุลยภาพใน

รางกาย

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู
ขอ 1.
ว 8.1 ม.4-6/1-12

2

การเคลื่อนที่ของ สิ่งมีi
ชีวิต

ขอ 2.
ว 8.1 ม.4-6/1-12

ระบบประสาทและ
อวัยวะรับความรูสึก

ขอ 3.
ว 8.1 ม.4-6/1-12

ระบบตอมไรทอ

ขอ 4.
ว 8.1 ม.4-6/1-12

พฤติกรรมสัตว

ขอ 5.
ว 8.1 ม.4-6/1-12

0

3

4
5

0

0

0

0

โครงงาน
กลางภาค
ปลายภาค
รวม

วิธีการประเมิน/ภาระงาน
-ทดสอบยอย
-ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
-สมุดศัพท
-จดบันทึกลงสมุด
-ทดสอบยอย
-สมุดศัพท
-จดบันทึกลงสมุด
-ทดสอบยอย
-ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
-สมุดศัพท
-จดบันทึกลงสมุด
-ทดสอบยอย
-สมุดศัพท
-จดบันทึกลงสมุด
-ทดสอบยอย
-สมุดศัพท
-จดบันทึกลงสมุด

คะแนน
10

กําหนดสง
พ.ค. – มิ.ย. 62

5

มิ.ย. – ก.ค. 62

15

ก.ค. – ส.ค. 62

5

ส.ค. – ก.ย. 62

5

ส.ค. – ก.ย. 62

10
20
30
100

ส.ค. 62
ก.ค. 62
ก.ย. 62

ชื่อวิชา เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางคอมพิวเตอร
จํานวน 1.0 หนวย

รหัสวิชา ว 30284
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 1

ครูผูสอน นายวีรยุทธ คุมโภคา
อัตราสวนคะแนนระหวางภาค : คะแนนปลายภาค 70 : 30
ผลการเรียนรู
๑. สามารถแกไขปญหาโดยการจําลองความคิดได
๒. อธิบายความหมายของสัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงานได
๓. ออกแบบโปรแกรมโครงสรางงานแบบลําดับได
๔. เขาใจโครงสรางและรูปแบบทั่วไปของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร
๕. สามารถกําหนดตัวแปรได
๖. เขาใจคําสั่งแบบมีเงื่อนไข
๗. เขาใจสําสั่งแสดงผล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หนวยการเรียนรู / เนื้อหาโดยสังเขป
ความรูกับการแกปญหา
การคิดเชิงออกแบบกับการแกปญหา
การแกปญหาดวยการทําโครงงาน
การพัฒนาโครงงานโดยใชกระบวนการออกแบบ
การสรางประโยชนและการเพิ่มมูลคา
สิทธิและการคุมครองผลงาน
การนําเสนองาน
กลางภาค
ปลายภาค
รวม

วิธีการเก็บคะแนน/ภาระงาน
ใบงาน
ใบงาน
ใบงาน
ใบงาน
ใบงาน
ใบงาน
ใบงาน

คะแนน
3
5
15
15
5
5
2
20
30
100

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

ที่
1

รหัส อ 30233
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
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
ขอ 1

2

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

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

ขอ 2-3

7

กลางภาค

8

วิธีการประเมิน/ภาระงาน

คะแนน

กําหนดสง

Pretest
Observation
Quizzes
Writing exercises
Descriptive paragraph
writing
Quizzes
Descriptive paragraph
writing
Quizzes
Narrative paragraph writing
Quizzes
Narrative paragraph writing
Posttest
Observation

10

พ.ค.

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

10

ส.ค.

10

ส.ค.
ส.ค.

20

ก.ค.

ปลายภาค

30

ก.ย.

รวม

100

ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษอาน-เขียน3
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ครูผูสอน 1.นางสุมณฑา ลีวิโรจน

รหัสวิชา อ30203
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
2. นางสาววรรณภา มูลสาร
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70:30

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 1

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

1. ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียงไดถูกตอง เหมาะสมกับเนื้อหาที่อาน
2. ตีความ แสดงความคิดเห็นจากเนื้อหาที่อาน เชน บทความ สารคดี สื่อสิ่งพิมพ
หรือสื่ออิเล็กทรอนิคส
3. อานและเขียน นําเสนอความคิดรวบยอด เกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ ในอดีต
ปจจุบัน อนาคต เปนภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและเหมาะสม
4. จับใจความสําคัญจากการอาน ขอความ บทอาน บทความที่กําหนดใหและนําเสนอขอมูล
ดวยวิธีที่หลากหลาย
5. เห็นประโยชนของการเรียนภาษาตาง ประเทศ ในการแสวงหาความรู การเขาสูสังคมและ
อาชีพ ภาษาในการสื่อสารรูปแบบตาง ๆ กับบุคคลในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ที่

1

2

3

4

5

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป
Unit 1 Secret World
-1A : A Hidden World
-1B: The lost World
-Video: Exploring the Congo
-Writing: An Extraordinary Find
Unit2 Dangerous Jobs
-2A: Firefighters
-2B: Predicting the Weather
-Video: Smokejumper
School
-Writing: A Radio Warning
Message

ผลการเรียนรูที่
1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

Review1
1,2,3,4,5
-World Heritage Site : Komodo National
Park,
Indonesia
-An Indonesia Folktale: A Legend of
Komodo Island
Unit3 Crystals
1,2,3,4,5
-3A: Crystal Palace
-3B: Crystal Skull
-Video: Crystals
-Writing: An Article for the Museum
Website
Unit4 Life on the Move
-4A: Animals Migration
-4B: Butterfly Migration
1,2,3,4,5
-Video: Monarch Migration
-Writing a Travel Guide

วิธีการประเมิน/ภาระงาน
-Vocabulary test
-Reading Comprehension
-Writing Grammar
Exercise
-Relative Clauses
-Report about The Amazing
Species
-Vocabulary test
-Reading Comprehension
-Writing Grammar
Exercise
-If-ClausesType1 show
cause and effect
-Report about The Dangerous
Jobs
-Reading Comprehension
-Vocabulary Extension

-Vocabulary test
-Reading Comprehension
-Writing Grammar
Exercise
-Present Perfect
-Relative clauses with who
-Vocabulary test
-Reading Comprehension
-Writing Grammar
Exercise
-Present Perfect
-Relative clauses with that
and where
-Presentation about Animals
Migration ( work in group)

คะแนน

10

กําหนด
สง
16-31 May
27, 2018

10

1-16 June,
2018

5

17-30
June,
2018

10

1-16
August,
2018

10

17-30
August,
2018

6.

Review2
- World Heritage Site: Tikal National Park, 1,2,3,4,5
Guatemala
-A Mayan folktale: The King of the Birds

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

-Reading Comprehension
-Vocabulary Extension

Unit3-Unit4

5
20
30

100

1-16
August.
2018

รายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 3
รหัสวิชา ฝ 32202
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
จํานวน 3.0 หนวยกิต
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 2
ครูผูสอน 1.นางสาวพัชรินทร เสี่ยงเทียน
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับคะแนนปลายภาค 70 : 30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียงคํา กลุมคํา ประโยค ขอความ นิทาน และบทความสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน
2. จับใจความสําคัญและตอบคํา ถามจากการฟงและอานบทสนทนา นิทานงายๆ เรื่องสั้นๆและเรื่องเลา
3. สนทนาและเขียนโตตอบเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆ ใกลตัว สถานการณในชีวิตประจําวันและประสบการณ และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม
4. ใชภาษา น้ําเสียงและกิริยาทาทางอยางสุภาพเหมาะสมกับระดับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
5. ใหขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลองและชีวิตความเปนอยูงายๆ ของชาวฝรั่งเศส
การวัดและประเมินผล

ที่

หนวยการเรียนรู /
เนื้อหาโดยสังเขป

ผลการเรียนรู

1.

L’allimentation

ขอ 1,3

2.

Télévision et film

ขอ 1,2

3.

La sensation

ขอ 1,5

สอบกลางภาค
4.

Mon métier

ขอ 1,3

5.

La météo

ขอ 1,4

6.

สอบปลายภาค
รวม

วิธีการเก็บคะแนน
/ ภาระงาน
การรวมกิจกรรม/ใบ
งาน/แบบฝกทักษะ/
ทดสอบหลังเรียน
การรวมกิจกรรม/ใบ
งาน/แบบฝกทักษะ/
ทดสอบหลังเรียน
เก็บคะแนนตามสภาพ
จริงและชิ้นงาน
ขอสอบเขียนปรนัย +
อัตนัย
แสดงบทบาทสมมุติ
การรวมกิจกรรม/ใบ
งาน/แบบฝกทักษะ/
ทดสอบหลังเรียน
การรวมกิจกรรม/ใบ
งาน/แบบฝกทักษะ/
ทดสอบหลังเรียน
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 3
จํานวน 3 หนวยกิต
ครูผูสอน นางสาวพัชรพร พิมลภัทรกุล

รหัสวิชา ย 32201
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
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
และ
นํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม
มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและเปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู
และเปดโลกทัศนของตน
มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หนวยการเรียนรู/ เนื้อหาโดยสังเขป
Wiederholungsinterview
Lokale Präpositionen
Kleidungen und
Personalpronomen
Essen und trinken und verb
„mÖgen“
Verben mit Dativ
Imparativ
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู
ต 1.1 ม.5/2, ต 1.2
ม.5/2
ต 2.1 ม.5/1, ต 4.2 ม.5/1

วิธีการประเมิน/ภาระงาน

คะแนน กําหนดสง

การสอบสัมภาษณ

5

พ.ค.-มิ.ย.

การทดสอบ

10

มิ.ย.

การทดสอบ
ต 1.1 ม.5/1, ม.5/3
ต 1.2 ม.5/1
ต 1.3 ม.5/1, ต 2.2 ม. ใบงาน
5/1

10

ก.ค.

5

ส.ค.

10

ส.ค.

10
20
30
100

ก.ย.
ก.ค. 61
ก.ย. 61

ต 1.1 ม.5/3, ต 1.2 ม.5/3, สอบยอย
ต 3.1 ม.5/1
แสดงบทบาทสมมุติ
ต 4.1 ม.5/1
รวม

รายวิชา ภาษาจีน3
รหัสวิชา จ32201
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/11
จํานวน 3.0 หนวยกิต
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ครูผูสอน 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

7
8

อานออกเสียงบทสนทนา และบทความสั้น ๆ ที่อานและฟงได
เขาใจความหมายของคําศัพท บทสนทนาและบทความสั้น ๆ ได
ตอบคําถามจากการฟงและอานบทสนทนา
พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกลตัวและสถานการณตางๆในชีวิตประจําวัน
พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน
ใชภาษา น้ําเสียงและกิริยาทาทางอยางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน
ใชภาษาจีนสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนได
เขาใจการลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย รวมถึงสามารถนํามาพูดหรือตอบคําถามได
บอกความหมายของคําศัพทอยางงายของกลุมสาระการเรียนรูอื่นที่นํามาบูรณาการในการเรียนรูภาษาจีน

หนวยการเรียนรู/ เนื้อหา
โดยสังเขป
คุณไปหองสมุดบอยไหม

ผลการเรียนรู

1,2,3,8,9

ฉันกําลังฟงเพลงอยู

1,2,3,8

ฉันไปไปรษณียสงพัสดุ

1,2,4,7,8

การลองเสื้อผา

1,2,3,5,6

สุขสันตวันเกิด

1,2,4,5,8

เวลาออกเดินทาง

1,2,3,4,9

รวม

วิธีการประเมิน/ภาระงาน

คะแนน

-ทดสอบเขียนตามคําบอกคําศัพท
8
-ทดสอบอานบทความสั้น
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด
-ทดสอบเขียนตามคําบอกคําศัพท
8
-ทดสอบสนทนา
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด
-ทดสอบเขียนตามคําบอกคําศัพท
8
-ทดสอบอานบทความสั้น
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด
-ทดสอบเขียนตามคําบอกคําศัพท
8
-ทดสอบสนทนาจากสถานการณจําลอง
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด
-ทดสอบเขียนตามคําบอกคําศัพท
9
-ทดสอบสนทนาจากสถานการณจําลอง
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด
-ทดสอบเขียนตามคําบอกคําศัพท
9
-แสดงบทบาทสมมติจากสถานการณที่
กําหนดให
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด
20
30
100

กําหนดสง
มิถุนายน
2562
มิถุนายน กรกฎาคม
2562
กรกฎาคม
2562
สิงหาคม
2562
สิงหาคม กันยายน
2562
กันยายน
2562
กค 2562
กย 2562

ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุน3
จํานวน 3 หนวยกิต
ครูผูสอน 1.ครูภควรรณ คงไทย

รหัสวิชา ญ 32201
เวลาเรียน 120 คาบ/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค70 : 30

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ต 1.1
มาตรฐาน ต 1.2
มาตรฐาน ต 1.3
มาตรฐาน ต 2.1
มาตรฐาน ต 2.2

ที่

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

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป

1

休みの日2

2

かぞく

3

きょうしつ

4

こうつう

5

ともだち

วันหยุด 2

ครอบครัว

หองเรียน

การเดินทางมารร.

เพื่อน

ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน

กําหนดสง

ต1.1 ม.5/4
ต1.2 ม.5/1
ต1.2 ม.5/4
ต1.2 ม.5/5
ต1.3 ม.5/1
ต1.3 ม.5/3
ต2.1 ม.5/1

-ทดสอบพูด
-บทบาทสมมติ
-ทดสอบอานคันจิ
-ชิ้นงานวันหยุดของฉัน
-แบบฝกหัด

10

ปลายพ.ค.

ต1.1 ม.5/3
ต1.1 ม.5/4
ต1.3 ม.5/1
ต2.2 ม.5/1

-ทดสอบพูด
-บทบาทสมมติ
-ทดสอบอานคันจิ
-ชิ้นงานครอบครัวของฉัน
-แบบฝกหัด
-ทดสอบพูด
-บทบาทสมมติ
-ทดสอบอานคันจิ
-แบบฝกหัด

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

-ทดสอบพูด
-บทบาทสมมติ
-ทดสอบอานคันจิ
-แบบฝกหัด

10

ก.ค.-ส.ค.

-ทดสอบพูด
-บทบาทสมมติ
-ทดสอบอานคันจิ

10

ส.ค.-ก.ย.

ต1.1 ม.5/1
ต1.1 ม.5/4
ต1.2 ม.5/2
ต1.2 ม.5/3
ต1.3 ม.5/1
ต2.1 ม.5/1
ต2.2 ม.5/1
ต4.1 ม.5/1
ต1.1 ม.5/2
ต1.1 ม.5/3
ต1.2 ม.5/4
ต2.1 ม.5/2
ต4.2 ม.5/1
ต1.1 ม.5/1
ต1.1 ม.5/2
ต1.1 ม.5/3

6

สอบกลางภาค

7

สอบปลายภาค

ต1.2 ม.5/1
ต2.2 ม.5/2
ต3.1 ม.5/1

รวม

-ชิ้นงานเพื่อนของฉัน
-แบบฝกหัด
20

ก.ค. 62

30
100

ก.ย. 62

รายชื่อวิชา ภาษาไทยเพือ่ กิจกรรมการแสดง
รหัสวิชา ท 32201
จํานวน 1.0 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน
ครูผูสอน
1. ครูศุภนิจ ครองยุทธ
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 1

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู
1. ใชภาษาไดถูกตองและกลาแสดงออกอยางมีประสิทธิภาพ
2. บอกเจตนาของผูสงสาร วิเคราะหและวิจารณการแสดงไดถูกตองตามหลักการ
3. อานออกเสียงทั้งรอยแกวบทและบทรอยกรองไดถูกตอง ชัดเจน ไพเราะ เหมาะสม
4. แสดงความคิดเห็นจากสถานการณที่กําหนด หรือจากเรื่องเลา นิทาน การแสดงละคร พิธีกร การแสดงบทบาทสมมติ
การละเลนพื้นเมืองไดชัดเจน ถูกตองตามจุดประสงค
5. เลานิทาน เลาเรื่องที่มีขอขํา เลาเรื่องตื่นเตนไดถูกตองตามหลักการเลาเรื่อง
6. วิเคราะหวิจารณละครรํา ละครรอง ละครพูด ละครสังคีต ละครวิทยุ ละครโทรทัศน
7. ทําหนาที่พิธีกรและแสดงโฆษกตามที่ครูกําหนดบทบาทใหได
8. แสดงบทบาทสมมุติแบบธรรมดา แบบผลัดเปลี่ยนบทบาท แบบหมุนเวียน แบบเลียนแบบหรือแบบการสะทอนภาพ
จากสถานการณที่กําหนดไดถูกตองตามหลักการ
9. แสดงละครและการแสดงพื้นเมืองไดถูกตองตามหลักการและหลักการใชภาษาไทย
ที่
1

2

3

4

ที่

หนวยการเรียนรู / เนื้อหา
ตัวชี้วัด
โดยสังเขป
การเลาเรื่อง
- หลักการเลาเรื่อง
1,2,5
- การเลานิทาน
- การเลาเรื่องขบขัน เรื่องที่มีขอ
ขําและเรื่องตื่นเตน
พิธีกรและโฆษก
- พิธีกรและโฆษก
- พิธีกรคุณภาพ
- การปฏิบัติหนาที่พิธีกรและ
โฆษก
การแสดงละคร
- หลักการแสดงละคร
- การเขียนบทละคร
- การแสดงละครเวที
การแสดงพื้นบาน
- การแสดงพื้นบาน

หนวยการเรียนรู / เนื้อหา
โดยสังเขป

1,2,4,7

1,6,8,9

1,3,9

ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน / ภาระงาน
- การตอบคําถาม
- การสังเกต
- ใบกิจกรรมการเลาเรื่อง
- การตรวจสมุดจดบันทึก
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
- แบบฝกหัด
- การตอบคําถาม
- การสังเกต
- การตรวจสมุดจดบันทึก
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
- แบบฝกหัด
- การตอบคําถาม
- การสังเกต
- การตรวจสมุดจดบันทึก
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
- แบบฝกหัด
- การตอบคําถาม
- การสังเกต
- การทําแบบฝกหัด
- การพูดบรรยายหนาชั้นเรียน
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
- การตรวจสมุดจดบันทึก

วิธีการประเมิน / ภาระงาน

คะแนน

กําหนดสง

5

พ.ค.

5

พ.ค. – มิ.ย.

5

มิ.ย.

15

มิ.ย.

คะแนน

กําหนดสง

5

6

7

8

9
10

การบรรยายในกิจกรรมการแสดง
- การพูดบรรยาย
- การพูดสรุป

- การตอบคําถาม
1,2,6
- การสังเกต
- การตรวจสมุดจดบันทึก
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
- แบบฝกหัด
- การพูดสรุปหนาชั้นเรียน
บทบาทสมมติ
- การตอบคําถาม
- หลักการแสดงบทบาทสมมติ 1,2,8
- การสังเกต
- การแสดงบทบาทสมมติ
- การตรวจสมุดจดบันทึก
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
- แบบฝกหัด
การแสดงละครวิทยุและละคร
- การตอบคําถาม
โทรทัศน
1,2,6,8
- การสังเกต
- การแสดงละครวิทยุ
- การตรวจสมุดจดบันทึก
- การแสดงละครโทรทัศน
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
- แบบฝกหัด
กลอนและการเลนกลอนสด
- การตอบคําถาม
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการแต 1,2,3
- การสังเกต
กลอน
- การตรวจสมุดจดบันทึก
- การเลนกลอนสด
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
- การบอกสักวา
- การกลาแสดงความคิดเห็น
สอบกลางภาคเรียนที่ 1
สอบปลายภาคเรียนที่ 1
รวม

5

มิ.ย.

5

ก.ค.

5

ก.ค. – ส.ค.

5

ส.ค. – ก.ย.

20
30
100

ก.ค.
ก.ย.

รายวิชา ภาษาจีนเพื่อการสือ่ สาร3
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ครูผูสอน ครูจีน

รหัสวิชา จ30203
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 70 : 30

ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียงบทสนทนา และบทความที่อานและฟงได
2. เขาใจความหมายของคําศัพท บทสนทนาและบทความได
3. ตอบคําถามจากการฟงและอานบทสนทนา
4. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกลตัวและสถานการณตางๆในชีวิตประจําวัน
5. พูดและเขียนบรรยายความรูส ึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรือ่ งตาง ๆ กิจกรรม ประสบการณ เหตุการณ พรอมใหเหตุผลประกอบ
6. ใชภาษาจีนสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนได
7. เขาใจการลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย รวมถึงสามารถนํามาพูดหรือตอบคําถามได
8. บอกความหมายของคําศัพทอยางงายของกลุมสาระการเรียนรูอื่นที่นํามาบูรณาการในการเรียนรูภาษาจีน

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8

หนวยการเรียนรู/เนื้อหา
โดยสังเขป
เวลา

ผลการเรียนรู
1,2,3,5,7,8

สถานที่

1,2,3,4,6,7,8

อุณหภูมิและอากาศ

1,2,3,4,7,8

การทองเที่ยว

1,2,3,5,7,8

อาหารจีน

1,2,3,4,7,8

อาชีพและวัฒนธรรมจีน

1,2,3,4,6,7,8

รวม

วิธีการประเมิน/ภาระงาน
-ทดสอบสนทนา
-ทดสอบอานคําศัพท
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด
-ทดสอบสนทนา
-ทดสอบอานคําศัพท
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด
-ทดสอบสนทนา
-ทดสอบอานคําศัพท
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด
-ทดสอบสนทนา
-ทดสอบอานคําศัพท
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด
-ทดสอบสนทนา
-ทดสอบอานคําศัพท
-เขียนคําศัพทและบทสนทนาในสมุด
-ทดสอบสนทนา
-ทดสอบอานคําศัพท
-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
100

กค 2562
กย 2562

รายวิชา การสื่อสารและการนําเสนอ
รหัสวิชา I 30202
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
จํานวน 1.0 หนวยกิต เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
ครูผูสอน 1. นางสาวศรุดา กอมมณี
2. นางสาวสุปราณี ศรีมุล
3.นางสุกัญญา คําทอง
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80 : 20
ผลการเรียนรู
1. วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ องคประกอบและวิธีการเขียนโครงราง
2. เขียนรายงานการศึกษาคนควาเชิงวิชาการเปนภาไทยความยาว ๔,๐๐๐ คํา
3. นําเสนอขอคนพบ ขอสรุปจากประเด็นที่เลือก ในรูปแบบเดี่ยวหรือกลุม โดยใชสื่อเทคโนโลยี
ที่หลากหลาย
4. เผยแพรผลงานสูสาธารณะ โดยใชการสนทนา/วิพากยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
5. บอกประโยชนและคุณคาในการสรางงานและถายทอดสิ่งที่เรียนรูใหเปนประโยชนแกสาธารระ
ลําดับ
ชื่อหนวยการเรียนรู
ที่
1 ศึกษาโครงสราง

2
3

เรงสรางงานเขียน
มุงเพียรนําเสนอ
แบบทดสอบปลายภาค
(สอบนอกตาราง)

ผลการ
เรียนรู
ขอที่ 1,2

ขอที3่
ขอที่ 4,5,6

วิธีการประเมิน
/ภาระงาน
- สมุดจดงาน
- การเขียนบทนํา
- การเขียนเอกสาร
อางอิง
- จิตพิสัย

- รูปเลม
- การพูดนําเสนอ
- Power point
/สื่อสิ่งพิมพ
ขอที่ ๑,๒,๓,๔,๕
รวม

คะแนน

กําหนดสง

15

สัปดาหที่3-5
สัปดาหที่6-8
สัปดาหที่16

30
35

สัปดาหที่10-11
สัปดาหที่12,13,14

20

สัปดาหที่15
100

รายวิชา การสื่อสารและการนําเสนอ
รหัสวิชา I30203
จํานวน 1 หนวยกิต
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ครูผูสอน 1. นายณัฐพล ถือธรรม 2. นายวิสุทธิ์ อางคํา 3. นายธานี เขียดทอง
อัตราสวน ระหวางภาค 80 : ปลายภาค 20

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 1

มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูดและการเขียน
มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใช ไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและ
เหมาะสม
มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของ
ตน
มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก

ที่ หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป

ตัวชี้วัด

1 การเขียน บทนํา ไทย-อังกฤษ และ
การนําเสนอ

ต 1.2 ม.4-6/ 2,3,4,5
ต 1.3 ม.4-6/1,2
ต 2.2 ม.4-6/2
ต 3.1 ม.4-6/1
ต 4.1 ม.4-6/1
ต 4.2 ม.4-6/1,2
ต 1.2 ม.4-6/2,3,4,5
ต 1.3 ม.4-6/1,2
ต 2.2 ม.4-6/2
ต 3.1 ม.4-6/1
ต 4.1 ม.4-6/1
ต 4.2 ม.4-6/1,2
ต 1.2 ม.4-6/2,3,4,5
ต 1.3 ม.4-6/1,2
ต 2.2 ม.4-6/2
ต 3.1 ม.4-6/1
ต 4.1 ม.4-6/1
ต 4.2 ม.4-6/1,2
ต 1.2 ม.4-6/2,3,4,5
ต 1.3 ม.4-6/ 1,2
ต 2.2 ม.4-6/2
ต 3.1 ม.4-6/1
ต 4.1 ม.4-6/1
ต 4.2 ม.4-6/1,2

2 การหาขอมูลและเขียน
เอกสารอางอิง ไทย-อังกฤษ

3 การเขียน ขั้นตอนการดําเนินงาน
ไทย-อังกฤษ

4 การเขียนผลการดําเนินงาน ไทยอังกฤษ

วิธีการประเมิน/ภาระงาน

คะแนน

กําหนดสง

1. เขียนโครงงานบทที่ 1
(Introduction)

10

สัปดาหที่ 1-4

1. เขียนโครงงานบทที่ 2 (Related
documents)

10

สัปดาหที่ 5

1. เขียนโครงงานบทที่ 3 (Methods
of operation)

10

สัปดาหที่ 6-7

1. เขียนโครงงานบทที่ 4 (Results)

10

สัปดาหที่ 8-9

5 การเขียนสรุปผลการดําเนินงานของ ต 1.2 ม.4-6/ 2,3,4,5
โครงงาน ไทย – อังกฤษ
ต 1.3 ม.4-6/1,2
ต 2.2 ม.4-6/2
ต 3.1 ม.4-6/1
ต 4.1 ม.4-6/1
ต 4.2 ม.4-6/1,2
6 นําเสนอโครงงานเปนรายกลุมและ ต 1.1 ม.4-6/ 2,3,4,5
สงงาน
ต 1.2 ม.4-6/ 2,3,4,5
ต 1.3 ม.4-6/1,2
ต 2.1 ม.4-6/1
ต 2.2 ม.4-6/2
ต 3.1 ม.4-6/1
ต 4.1 ม.4-6/1
ต 4.2 ม.4-6/1,2

1. เขียนโครงงานบทที่ 5
(Conclusion)

10

สัปดาหที่ 10-11

1. รูปเลมโครงงาน
2. ชิ้นงานประกอบโครงงาน
3. สอบนําเสนอโครงงานเปน
ภาษาอังกฤษ

50

สัปดาหที่ 12-20

เลือกเรียนเพิ่มเติม
1 รายวิชา

รายวิชา เงินทองของคา
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ครูผูสอน นางสําราญ รัตนกุล

รหัสวิชา ง 30293
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 1

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคกับปลายภาค 80:20

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. มีความรู ความเขาใจหลักการในการบริหารความมั่งคั่งสวนบุคคล ทั้งในเรื่องการบริโภค การออมและการลงทุน
2. เลือกใช และสามารถบริหารจัดการแหลงเงินทุนประเภทตาง ๆ ไดอยางคุมคาและเหมาะสม
3. มีทักษะและเขาใจในความนัด ความสามารถของตนเอง รวมถึงการแสวงหาโอกาสและใชโอกาสอยางเหมาะสมในงานอาชีพสาขา
ตาง ๆ
4. สามารถเลือกดําเนินธุรกิจและทํามาคาขายได
5. มีความรู ความเขาใจระบบเศรษฐกิจและธุรกรรมระหวางประเทศอยางสังเขป
6. มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และมีสวนรวมพัฒนาสังคมตามความเหมาะสม
7. เห็นคุณคาการทํางาน มีความมุงมั่นทํางานสําเร็จ ทํางานอยางมีความสุข โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
1
2
3
4
5
6
7

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาโดยสังเขป
เปาหมายชีวิตและการวางแผน
การเงิน
การจัดการการเงิน
การตัดสินใจซื้อ

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ภาระงาน คะแนน กําหนดสง
ขอ 1
แบบทดสอบ
10 16 พ.ค. 62
ขอ 1
ขอ 1,2

แบบทดสอบ
ทดสอบ, ชิ้นงาน

10
20

การหารายไดจากการเปน
ผูประกอบการ
การหารายไดจากการลงทุน

ขอ 3,4

10

ขอ 5

อภิปรายกลุม
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ

การปองกันความเสี่ยงในชีวิตและ
ทรัพยสิน
การวางแผนการเงินสําหรับอนาคต
สอบปลายภาค
รวม

ขอ 6

แบบดสอบ

10

ขอ 7

แบบทดสอบ

10
20
100

10

3 มิ.ย. 62
17-28 มิ.ย.
62
ภายในเดือน
ก.ค. 62
22กค.62-5
สค.62
12-30ส.ค.
62
2-16 ก.ย.62
20 ก.ย.62

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

รายวิชา แนะแนว
จํานวน - หนวยกิต
ครูผูสอน นายนัฐชาติ เรียบรอย

เวลาเรียน 20 ชั่วโมงเรียน/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
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

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู

1 ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว
- ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว
1,3
2 การศึกษา
- ถามใจ
- หวังใจ
1,3,6
- Put the right me in the right U.
- เปาหมายมีไวพุงชน
3 สวนตัวและสังคม
- Online on life in the right way
- จับมือไวแลวไปดวยกัน
1,3,5,7,8,9
- ปลอยมันไป...อยางที่เปน
- แตกตางเหมือนกัน
- ใจใหไป
4 อาชีพ
- งานไหนที่ใชฉัน
1,2,4
- เลือกทางที่ใช ไปทางที่ชอบ
- มองอยางไรในใจเรา
หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

วิธีการประเมิน/ภาระงาน
- สมุดบันทึกกิจกรรมแนะแนว

กําหนดสง
เดือนพฤษภาคม

- ใบงาน
- แบบประเมิน

เดือนพฤษภาคม
–
เดือนกรกฎาคม

- ใบงาน
- แบบประเมิน

เดือนกรกฎาคม
–
เดือนสิงหาคม

- ใบงาน
- แบบประเมิน

เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน

