แผนการจัดการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ
สาขาวิชาภาษาไทย ๓
จํานวนหนวยกิต ๑.๕ หนวยกิต
รายวิชา ท๒๒๑๐๑ (หลักการใชภาษาไทย ๒)
เวลาเรียน ๓ คาบ/สัปดาห.
ชั้นมัธยมศึกษาป3ที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑ ป3การศึกษา ๒๕๕๙
ครูผูสอน ครูชั้นมัธยมศึกษาป3ที่ ๒
๑. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการสรางคําในภาษาไทย คําซ้ํา คําซ้ําที่เปนสํานวน คําซอน คําสมาส คําสมาสแบบสนธิ
แต#งบทรอยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ วิเคราะห)โครงสรางประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซอน
คําราชาศัพท) คําภาษาต#างประเทศที่ใชในภาษาไทย โดยใชกระบวนการทางภาษาและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร)
เพื่อใหเกิดความเขาใจธรรมชาติของภาษา การสรางคําในภาษาไทยวิเคราะห)โครงสรางประโยค
สามัญ ประโยครวม ประโยคซอน คําราชาศัพท) คําภาษาต#างประเทศที่ใชในภาษาไทย สามารถแต#งบท
รอยกรองประเภทกลอนสุภาพ
๒. ตัวชี้วัด
๑.อธิบายหลักการสรางคําซ้ํา คําซ้ําที่เปนสํานวน คําซอน คําสมาสได
๒.แต#งบทรอยกรอง ประเภทกลอนสุภาพได
๓.วิเคราะห)โครงสรางประโยคสามัญ ประโยครวมและประโยคซอนได
๔.อธิบายความสําคัญของคําราชาศัพท)และใชไดถูกตอง
๕.รวบรวมและอธิบายความหมายคําภาษาต#างประเทศที่ใชในภาษาไทยได

๓.โครงสรางแผนการเรียนรูฉบับยอ รายวิชาภาษาไทย ท๒๒๑๐๑ (หลักการใชภาษาไทย ๒)
สัปดาห.
ที่/ คาบที่
สัปดาห.ที่
๑
คาบที่
๑-๓
(๓คาบ)

หนวย/ สาระ
การเรียนรู
ปฐมนิเทศรายวิชา
และแนะนําเนื้อหา
๑. ปฐมนิเทศ

สัปดาห.ที่
๒-๔
คาบที่
๔ - ๑๓
(๑๐คาบ)

หนวยที่ ๑
คําภาษาตางประเทศ
ในภาษาไทย

ตัวชี้วัด
-

กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย
๑. ทําแบบทดสอบ
ก#อนเรียนจํานวน๑๐ ขอ
๒. ทํากิจกรรมวิเคราะห)
ผูเรียนรายบุคคล

๒. ทดสอบก#อนเรียน
(เนื้อหาตามตัวชี้วัด
ขอ ๑ – ๕เลือกตอบ
จํานวน ๒๐ ขอ)

๑. คําไทยแท
๒. คําบาลี
๓. คําสันสกฤต
๔. คําเขมร
๕. คําจีน
๖. คําภาษาอังกฤษ

๕. รวบรวมและ
อธิบายความหมายคํา
ภาษาต"างประเทศ
ที่ใชในภาษาไทยได

๑.แบบทดสอบก"อนเรียน
จํานวน๑๐ ขอ
๒.แบ"งกลุ"มศึกษาใบ
ความรูเรื่องคําไทยแทและ
คําที่มาจากภาษา
ต"างประเทศในภาษาไทย
๓.กิจกรรมนําเสนอความรู
โดยใช Power Point และ
ตัวอย"างขอความ
๔.นักเรียนสังเกตและ
บันทึกภาพป>ายชื่อต"างๆที่
พบเห็นในชีวิตประจําวัน
ว"าเปAนคําที่มาจากภาษาใด
และบอกความหมาย
รวบรวมคําไทยแทและคํา
ที่มาจากภาษา
ต"างประเทศในภาษาไทย
๕.นักเรียนเขียนแผนผัง
ความคิดเรื่องคําไทยแท
และคําที่มาจากภาษา
ต"างประเทศในภาษาไทย
๖. แบบทดสอบหลังเรียน
จํานวน๑๐ ขอ

สื่อการสอน/แหลง
เรียนรู
๑. แผนการจัดการ
เรียนรูและ
ประเมินผลการเรียนรู
ฉบับย#อรายวิชา
ภาษาไทย
๒. PowerPoint
Presentation
ปฐมนิเทศรายวิชา
๓. แบบทดสอบ
๔. หนังสือเรียน
รายวิชาหลักการใช
ภาษาไทย/เอกสาร
ประกอบการสอนฯลฯ
๑. แบบทดสอบก"อน
เรียนจํานวน๑๐ ขอ
เรื่องคําไทยแทและคํา
ที่มาจาก
ภาษาต"างประเทศใน
ภาษาไทย
๒. ใบความรู
๓. เพลง / เกม
๔.พจนานุกรม
๕. สื่อสิ่งพิมพD
๖. Power Point
๗. แบบทดสอบหลัง
เรียน
จํานวน๑๐ ขอ

เครื่องมือวัด
และประเมินผล
๑. แบบทดสอบ
๒. แบบ
วิเคราะห)ผูเรียน
รายบุคคล

๑.แบบทดสอบ
๒.แบบประเมิน
แผนผังความคิด

สัปดาห.ที่/
หนวย/ สาระ
ตัวชี้วัด
คาบที่
การเรียนรู
๑. อธิบายหลักการสรางคํา
สัปดาห.ที่ หนวยที่ ๒
ซ้ํา คําซ้ําที่เปAนสํานวน คํา
การสรางคําใน
๕-๙
ซอน คําสมาสได
ภาษาไทย
คาบที่
๗. คําซอน
๑๔–๒๗ ๘. คําซ้ํา
(๑๔คาบ) ๙. คําสมาส
๑๐. คําสมาสแบบ
สนธิ

สัปดาห.ที่
๑๐
คาบที่
๒๘– ๓๐
(๓คาบ)
สัปดาห)ที่
๑๑ - ๑๓
คาบที่
๓๑– ๓๙
(๙ คาบ)

กิจกรรม/งานที่มอบหมาย

สื่อการสอน/แหลง เครื่องมือวัด
เรียนรู
และประเมินผล
๑. แบบทดสอบก"อนเรียน
๑. แบบทดสอบ
๑. แบบทดสอบ
จํานวน๑๐ ขอ
ก"อนเรียน
๒. แบ"งกลุ"มศึกษาใบความรู จํานวน ๑๐ ขอ
เรื่องคําซ้ํา คําซอน
๒. ใบความรูเรื่อง
๓. กิจกรรม ใหนักเรียน
คําซ้ํา คําซอน
คนควารวบรวม คําซอนคํา ๓. เพลง / เกม
ซ้ํา คําซ้ําที่เปAนสํานวน
๔. คอลัมนDทาง
คําสมาสกลุม" ละ ๑ เรื่องโดย วิทยาศาสตรD
ใชวิธีการสืบคนแบบโครงงาน ๕. แบบทดสอบ
จากแหล"งสื่อสิ่งพิมพDที่
หลังเรียน
หลากหลาย เช"น การDตูน
จํานวน ๑๐ ขอ
วิทยาศาสตรDคอลัมนDทาง
วิทยาศาสตรD สารคดี ฯลฯ
๔. แบบทดสอบหลังเรียน
จํานวน๑๐ ขอ

ประเมินผลการเรียนรูกลางภาคเรียน * ตรงตามตารางของโรงเรียน
(๒๐ คะแนน)
หนวยที่ ๓
การแตงคําประพันธ)
๑๑. แตงกลอนสุภาพ

๒. แต"งบทรอยกรอง
ประเภทกลอนสุภาพ
ได

๑.แบบทดสอบก"อนเรียน
จํานวน ๑๐ ขอ
๒.ศึกษาใบความรูเรื่อง
ฉันทลักษณDประเภท
กลอนสุภาพ
๓.นักเรียนแต"งกลอน
สุภาพคนละ ๒ บท
๔.แบบทดสอบหลังเรียน
จํานวน ๑๐ ขอ

๑. แบบทดสอบ
ก"อนเรียน
จํานวน ๑๐ ขอ
๒. ใบความรูเรื่อง
ฉันทลักษณDประเภท
กลอนสุภาพ
๓. Power Point
๔. แบบทดสอบ
หลังเรียน
จํานวน ๑๐ ขอ

๑.แบบประเมิน
การแต"งกลอน
สุภาพ
๒.แบบทดสอบ

สัปดาห.ที่/
หนวย/ สาระ
คาบที่
การเรียนรู
สัปดาห)ที่ หนวยที่ ๔
๑๒. ประโยค
๑๔-๑๖
คาบที่
๔๐– ๔๘
(๙ คาบ)

สัปดาห)ที่
๑๗– ๑๙
คาบที่
๔๙ – ๕๗
(๙ คาบ)

สัปดาห.ที่
๒๐
คาบที่
๕๘– ๖๐
(๓ คาบ)

หนวยที่ ๕
๑๓. คําราชาศัพทD

กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย
๑.แบบทดสอบก"อนเรียน
๓. วิเคราะหD
จํานวน ๑๐ ขอ
โครงสรางประโยค
สามัญ ประโยครวม ๒. แบ"งกลุ"มศึกษา
ใบความรูเรื่องประโยค
และประโยคซอนได
๓. กิจกรรมนําเสนอ
ความรูเรื่องประโยค
โดยใช Power Point
๔.ใหนักเรียนทําใบงาน
เรื่องวิเคราะหDโครงสราง
ประโยคสามัญ ประโยค
รวม ประโยคซอน
๕. แบบทดสอบหลังเรียน
จํานวน ๑๐ ขอ
๔. อธิบายความสําคัญ ๑.แบบทดสอบก"อนเรียน
ของคําราชาศัพทDและ จํานวน ๑๐ ขอ
ใชไดถูกตอง
๒.แบ"งกลุ"มศึกษา
ใบความรูเรื่องคําราชา
ศัพทD
๓.ทําแบบฝPกเรื่อง
คําราชาศัพทD
๔. กิจกรรม ใหนักเรียนหา
คําราชาศัพทDจากสื่อ
สิ่งพิมพD พรอมบอก
ความหมายไม"นอยกว"า
๕ คําลงในPower Point
ใหสวยงาม
๕. นักเรียนนําเสนอ
Power Point
๖.แบบทดสอบหลังเรียน
จํานวน ๑๐ ขอ
ตัวชี้วัด

สื่อการสอน/แหลง
เรียนรู
๑. แบบทดสอบ
ก"อนเรียน
จํานวน ๑๐ ขอ
๒. ใบความรูเรื่อง
ประโยค
๓. ใบงานเรื่อง
ประโยค
๔. Power Point
๕. แบบทดสอบ
หลังเรียน
จํานวน ๑๐ ขอ

เครื่องมือวัด
และประเมินผล
๑.แบบทดสอบ

๑.แบบทดสอบก"อน
เรียน ๑๐ ขอ
๒.ใบความรูเรื่องคํา
ราชาศัพทD
๓.หนังสือราชาศัพทD
๔.สื่อสิ่งพิมพD
๕. Power Point
๖.แบบทดสอบหลัง
เรียน ๑๐ ขอ

แบบทดสอบ

ประเมินผลการเรียนรูปลายภาคเรียน* ตรงตามตารางของโรงเรียน
(๒๐ คะแนน)

๔. แผนการประเมินผลการเรียนรูและการมอบหมายงาน
การจัดการเรียนรูรายวิชาท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย๓ (หลักการใชภาษาไทย๒)ภาคเรียนที่ ๑
มีแผนประเมินผลการเรียนรูเป<นอัตราสวน ดังนี้
รอยละของคะแนนระหว"างภาค: รอยละของคะแนนปลายภาค
=
๘๐: ๒๐
รายการประเมินดังนี้
๔.๑ประเมินจากงานหรือการบานที่มอบหมาย
๔.๒ประเมินจากการสอบกลางภาค
๔.๓ประเมินจากการสอบปลายภาค
๔.๔จิตพิสยั
รวม

๕๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๔.๑ รายละเอียดการประเมินจากงานหรือการบานที่มอบหมาย เปBนดังนี้
หนวยที่/
ตัวชี้วัด
หน#วยที่ ๑
ตัวชี้วัดที่ ๕
หน#วยที่ ๑
ตัวชี้วัดที่ ๕
หน#วยที่ ๑
ตัวชี้วัดที่ ๕
หน#วยที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๑
หน#วยที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๑
หน#วยที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๑

รายละเอียด
บันทึกภาพป>ายชื่อต"างๆที่พบเห็นใน
ชีวิตประจําวันว"าเปAนคําที่มาจากภาษาใดและ
บอกความหมาย
สราง Mind Mapping เรื่องคําไทยแทและคํา
ที่มาจากภาษาต"างประเทศ
แบบทดสอบ

รูปแบบ
ของงาน

วันที่มอบหมาย

กําหนดสง

จํานวนชั่วโมง

น้ําหนัก
คะแนน

๒ สัปดาหD

๕

๒ สัปดาหD

๕

ในคาบเรียน

๓

๓ สัปดาหD

๔

๓ สัปดาหD

๕

ในคาบเรียน

๓

..........................
งานเดี่ยว .............................
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

............................. ..........................
............................. ..........................

สราง Mind Mapping เรื่องคําซ้ํา คําซอน
............................. ..........................
งานเดี่ยว
คําสมาส และคําสมาสแบบสนธิ
สืบคนและรวบรวมคําเรื่องคําซ้ํา คําซอน
............................. ..........................
คําสมาส และคําสมาสแบบสนธิจากสื่อและแหล"ง งานกลุม"
เรียนรูต"างๆ
............................. ..........................
แบบทดสอบ
งานเดี่ยว
สอบกลางภาค

หน"วยที่ ๓
ตัวชี้วัดที่ ๒
หน"วยที่ ๓
ตัวชี้วัดที่ ๒
หน"วยที่ ๔
ตัวชี้วัดที่ ๓
หน"วยที่ ๔
ตัวชี้วัดที่ ๓
หน"วยที่ ๕
ตัวชี้วัดที่ ๔
หน"วยที่ ๕
ตัวชี้วัดที่ ๔

แต"งกลอนสุภาพ

งานเดี่ยว

แบบทดสอบ

งานเดี่ยว

หนังสือเล"มเล็ก (ประโยค)

งานกลุ"ม

แบบทดสอบ

งานเดี่ยว

หาคําราชาศัพทDจากหนังสือพิมพDในPower Point งานกลุ"ม
แบบทดสอบ

งานเดี่ยว
สอบปลายภาค

๒๐
............................. ..........................
............................. ..........................
............................. ..........................
............................. ..........................
............................. ..........................
............................. ..........................

๒ สัปดาหD

๕

ในคาบเรียน

๓

๔ สัปดาหD

๖

ในคาบเรียน

๓

๒ สัปดาหD

๕

ในคาบเรียน

๓

๒๐
จิตพิสัย ๑๐
รวม ๑๐๐

๔.๒ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน : จิตพิสัย (๑๐ คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย๓ (หลักการใชภาษาไทย๒)
ประจําภาคเรียนที่ ๑ ป3การศึกษา ๒๕๕๙
กําหนดหัวขอการประเมินไวดังนี้
หัวขอการประเมิน
(๑) ความรับผิดชอบ (๔ คะแนน)
๑. เขาชั้นเรียนตรงเวลา

ดีเยี่ยม
(๕)

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง ปรับปรุง
(๔)
(๓)
(๒)
(๑)

๒. สงงานตรงเวลา
๓. ปรับปรุง – พัฒนาผลงานของตนเองสม่ําเสมอ
๔. มีความพรอมในการเรียน
(๒) การปฏิบัติกิจกรรม (๓ คะแนน)
๑. ความรวมมือในการทํางานกลุม
๒. ความกระตือรือรนในการทํางาน
๓. ความคิดสรางสรรค.ในการทํางาน
(๓) ความมุงมั่นในการใชภาษาไทยที่ถูกตอง (๓ คะแนน)
๑. ใชเลขไทยในรายวิชาภาษาไทย
๒. ความตั้งใจที่จะใชภาษาไทย-เลขไทยใหถูกตอง
เหมาะสม
๓. ปรับปรุงความบกพรองในการใชภาษาสม่ําเสมอ
รวม
คะแนนที่ได

= …….......................…………

๔.๓ ประเมินผลการเรียนรูสอบกลางภาคเรียน ๒๐ คะแนน
กําหนดประเมินผลการเรียนรูกลางภาคเรียน ๒๕ – ๒๙ ก.ค. ๕๙ เวลาที่ใชในการสอบ ๖๐ นาที หัวขอ/เนื้อหาสาระ
และลักษณะของขอสอบมีรายละเอียดดังนี้
หัวขอ/เนื้อหาที่ใช
ในการสอบกลางภาค
ตัวชี้วดั ที่ ๕ รวบรวมและอธิบายความหมาย
คําภาษาต#างประเทศที่ใชในภาษาไทยได
ตัวชี้วดั ที่ ๑ อธิบายหลักการสรางคําซ้ํา
คําซ้ําที่เปนสํานวน คําซอน คําสมาสได

ลักษณะขอสอบตามแนว PISA

จํานวนขอ

น้ําหนักคะแนน

ขอสอบแบบเลือกตอบ

๑๐ ขอ

๕ คะแนน

ขอสอบแบบปZด/ขอสอบเชิงซอน

๑ ขอ

๓ คะแนน

ขอสอบแบบเปZด/แสดงเหตุผล

๒ ขอ

๒ คะแนน

ขอสอบแบบเลือกตอบ

๑๐ ขอ

๕ คะแนน

ขอสอบแบบปZด/ขอสอบเชิงซอน

๑ ขอ

๓ คะแนน

ขอสอบแบบเปZด/แสดงเหตุผล

๒ ขอ

๒ คะแนน

๒๖ ขอ

๒๐ คะแนน

รวม

หมายเหตุ : ใหผูออกขอสอบเฉลยขอสอบและเกณฑ)การใหคะแนนแนบมากับแบบทดสอบดวย
๔.๔ ประเมินผลการเรียนรู สอบปลายภาคเรียน ๒๐ คะแนน
กําหนดประเมินผลการเรียนรูปลายภาคเรียน วันที่ ๓ , ๕ , ๗ ต.ค. ๕๙ เวลาที่ใชในการสอบ ๖๐ นาที
หัวขอ/เนื้อหาสาระและลักษณะของขอสอบมีรายละเอียดดังนี้
หัวขอ/เนื้อหาที่ใช
ลักษณะขอสอบตามแนว PISA
จํานวนขอ
ในการสอบปลายภาค
ตัวชี้วดั ที่ ๒ แต#งบทรอยกรองประเภท
กลอนสุภาพได
ตัวชี้วดั ที่ ๓ วิเคราะห)โครงสรางประโยค
สามัญ ประโยครวมและประโยคซอนได
ตัวชี้วดั ที่ ๔ อธิบายความสําคัญของคําราชา
ศัพท)และใชไดถูกตอง

น้ําหนักคะแนน

ขอสอบแบบเลือกตอบ

๒ ขอ

๒ คะแนน

ขอสอบแบบปZด/ขอสอบเชิงซอน

๑ ขอ

๒ คะแนน

ขอสอบแบบเปZด/แสดงเหตุผล

๒ ขอ

๒ คะแนน

ขอสอบแบบเลือกตอบ

๙ ขอ

๓ คะแนน

ขอสอบแบบปZด/ขอสอบเชิงซอน

๑ ขอ

๒ คะแนน

ขอสอบแบบเปZด/แสดงเหตุผล

๒ ขอ

๒ คะแนน

ขอสอบแบบเลือกตอบ

๙ ขอ

๓ คะแนน

ขอสอบแบบปZด/ขอสอบเชิงซอน

๑ ขอ

๒ คะแนน

๑ ขอ
๒๘ ขอ

๒ คะแนน
๒๐ คะแนน

ขอสอบแบบเปZด/แสดงเหตุผล
รวม

แผนการจัดการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ
สาขาวิชาภาษาไทย ๔
จํานวนหนวยกิต ๑.๕ หนวยกิต
รายวิชา ท๒๒๑๐๒ (วรรณคดีวิจักษ- ๒)
เวลาเรียน ๓ คาบ/สัปดาหชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๒ ป4การศึกษา ๒๕๕๙
ครูผูสอน ครูชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ ๒
๑. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาศิลปะการประพันธในวรรณคดีไทย เรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร บทเสภาสามัคคีเสวก
ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวกศิลาจารึกหลักที่ ๑ บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนารายณปราบนนทก
กาพยห,อโคลงประพาสธารทองแดง โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล/าเจ/าอยู,หัว
กลอนดอกสร/อยรําพึงในป2าช/าโดยใช/กระบวนการทางภาษาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เพื่อสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ,านวิเคราะหการใช/สํานวนภาษา ตัวละครสําคัญวิถีชีวิต
ไทย คุณค,าที่ได/รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน พร/อมทั้งสรุปความรู/ข/อคิดเพื่อนําไปประยุกตใช/
ในชีวิตจริง
๒. ตัวชี้วัด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

บอกความหมาย ลักษณะ องคประกอบของวรรณคดีและวรรณกรรมได/
บอกความงามของวรรณศิลป9และภาพพจนชนิดต,าง ๆ ได/
สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ,านได/
วิเคราะหวิจารณวรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท/องถิ่นที่อ,าน พร/อมยกเหตุผลประกอบได/
อธิบายคุณค,าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ,านได/
สรุปความรู/และข/อคิดจากการอ,านเพื่อนําไปประยุกตใช/ในชีวิตจริงได/
ท,องจําและบอกคุณค,าบทอาขยานตามที่กําหนดและบทร/อยกรองที่มีคุณค,าตามความสนใจได/

๓.โครงสรางแผนการเรียนรูฉบับยอ รายวิชาภาษาไทย ท๒๒๑๐๒ (วรรณคดีวิจักษ- ๒)
สัปดาหที่/ คาบที่
สัปดาหที่
๑
คาบที่
๑– ๓

หนวย/ สาระ
การเรียนรู

ตัวชี้วัด

กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย

-

๑. ทําแบบทดสอบ
ก,อนเรียนจํานวน ๑๐ ข/อ
๒. กิจกรรมวิเคราะหผู/เรียน
รายบุคคล

๑. แผนการจัดการ
๑. แบบทดสอบ
เรียนรู/และประเมินผล ๒. แบบวิเคราะห
การเรียนรู/ฉบับย,อ
ผู/เรียนรายบุคคล
รายวิชาภาษาไทย
๒. PowerPoint
Presentation
ปฐมนิเทศรายวิชา
๓. หนังสือเรียน
รายวิชาวรรณคดี วิ
จักษ/เอกสาร
ประกอบการสอนฯลฯ

หนวยที่ ๑
ศิลปะการประพันธ-

๑. บอกความหมาย ลักษณะ
องคประกอบของวรรณคดี
และวรรณกรรมได/
๒. บอกความงามของ
วรรณศิลป9และภาพพจนชนิด
ต,าง ๆ ได/

๑. ทดสอบก,อนเรียน
จํานวน ๑๐ ข/อ
๒. ศึกษาศิลปะการประพันธ
- การเล,นเสียง
- การเล,นคํา
๓. ศึกษาใบความรู/เรื่องการ
ใช/โวหารภาพพจน
๔. ทดสอบหลังเรียนจํานวน
๑๐ ข/อ

๑.แบบทดสอบก,อน
๑. แบบทดสอบ
เรียน
จํานวน ๑๐
ข/อ
๒.ใบความรู/เรื่องศิลปะ
การพันธ
๓.หนังสือวรรณคดี
วิจักษ
๔.แบบทดสอบหลัง
เรียนจํานวน ๑๐ ข/อ

หนวยที่ ๒
ศิลาจารึกหลักที่ ๑

๓. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ,านได/
๔. วิเคราะหวิจารณวรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรม
ท/องถิ่นที่อ,าน พร/อมยก
เหตุผลประกอบได/
๕. อธิบายคุณค,าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมที่
อ,านได/
๖. สรุปความรู/และข/อคิดจาก
การอ,านเพื่อนําไปประยุกตใช/
ในชีวิตจริงได/

๑. ทดสอบก,อนเรียน
จํานวน ๑๐ ข/อ
๒.กิจกรรม ให/นักเรียน
ช,วยกันเรียบเรียงข/อความใน
ศิลาจารึกหลักที่ ๑ ด/วย
สํานวนภาษาปTจจุบัน โดยใช/
คําราชาศัพทให/ถูกต/อง
๓. ทําแบบฝVกสรุปเนื้อหา
สาระของหลักศิลาจารึก
หลักที่ ๑ ตอนที่เรียนยก
ข/อความที่แสดงลักษณะต,าง
ๆ ดังนี้
- ความเสียสละ
- ความกล/าหาญ
- ความกตัญWู

๑. ใบความรู/เรื่อง ศิลา
จารึกหลักที่ ๑
๒. หนังสือวรรณคดี
วิจักษ
๓. ภาพศิลาจารึก
หลักที่ ๑
๔. แบบทดสอบจํานวน
๑๐ ข/อ

๑. แบบทดสอบ
๒.แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ทํางานของ
นักเรียน

กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย

สื่อการสอน/แหลง
เรียนรู

เครื่องมือวัด
และประเมินผล

คาบที่
๒-๗
(๖ คาบ)

สัปดาหที่
๓-๕
คาบที่
๘ – ๑๔
(๗ คาบ)

สัปดาหที่/ คาบที่

เครื่องมือวัด
และประเมินผล

๑. ปฐมนิเทศรายวิชา
และแนะนําเนื้อหา
๒. ทดสอบก,อนเรียน
(เนื้อหาตามตัวชี้วัด
ข/อ ๑ – ๕ ปรนัย
จํานวน ๒๐ ข/อ)

(๑ คาบ)

สัปดาหที่
๑–๓

สื่อการสอน/แหลง
เรียนรู

หนวย/ สาระ
การเรียนรู

ตัวชี้วัด

๔. กิจกรรม เปรียบเทียบ
อักษรไทยปTจจุบันกับอักษร
ในศิลาจารึกว,ามีตัวใดที่
เหมือนและแตกต,างกัน โดย
สรุปเปYนข/อ ๆ

สัปดาหที่
๕-๗

หนวยที่ ๓
บทเสภาสามัคคีเสวก
และวิศวกรรมา

คาบที่
๑๕ - ๒๑
(๗ คาบ)

สัปดาหที่/ คาบที่

หนวย/ สาระ
การเรียนรู

สัปดาห-ที่
๗-๙

หนวยที่ ๔
โคลงภาพพระราช
พงศาวดาร

คาบที่
๒๒ –๒๘
(๗ คาบ)

๕. ฝVกอ,านฝVกเขียนชื่อ
นามสกุลและโรงเรียน
- นักเรียนเขียนอธิบาย
ข/อความที่แสดงให/เห็น
คุณค,าด/านต,าง ๆ
- ด/านประวัติศาสตร
- ด/านสังคม
- วัฒนธรรม
- ด/านภาษา
๓. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ ๑.ทําแบบทดสอบก,อนเรียน
วรรณกรรมที่อ,านได/
จํานวน ๑๐ ข/อ
๔. วิเคราะหวิจารณวรรณคดี ๒. ศึกษาเนื้อหาบทเสภา
วรรณกรรม และวรรณกรรม สามัคคีเสวก
ท/องถิ่นที่อ,าน พร/อมยก
๓. กิจกรรมเล,านิทานชาดก/
เหตุผลประกอบได/
อีสป ที่มีข/อคิดเกี่ยวกับเรื่อง
๕. อธิบายคุณค,าของวรรณคดี ความสามัคคี
และวรรณกรรมที่อ,านได/
๔. กิจกรรม พูดเชิญชวนให/
๖. สรุปความรู/และข/อคิดจาก มีความสามัคคีภายในชาติ
การอ,านเพื่อนําไป
หรือแต,งนิทานเกี่ยวกับ
ประยุกตใช/ในชีวิตจริงได/
ความสามัคคี
๕. หาภาพศิลปกรรมใน
ท/องถิ่นของนักเรียนคนละ
๑ แขนง เช,น
สถาปTตยกรรม หัตถกรรม
จิตรกรรม เปYนต/น ๖.
บอกคุณค,าว,าวิทยาศาสตรมี
ส,วนในการพัฒนาศิลปกรรม
ให/เจริญก/าวหน/าได/อย,างไร
๗. ทดสอบหลังเรียน
จํานวน ๑๐ ข/อ

ตัวชี้วัด

กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย

๑. ทําแบบทดสอบ
ก,อนเรียน จํานวน ๑๐ ข/อ
๒. อ,าน/ ถอดความ/
๔. วิเคราะหวิจารณวรรณคดี แปลความ
วรรณกรรม และวรรณกรรม ๓. ทําแบบฝVกเรื่องโคลงภาพ
ท/องถิ่นที่อ,าน พร/อมยก
พระราชพงศาวดาร
เหตุผลประกอบได/
๔. แบ,งกลุ,มวาด
๕. อธิบายคุณค,าของวรรณคดี ภาพประกอบคําประพันธ
๕. กิจกรรมแสดงบทบาท
และวรรณกรรมที่อ,านได/
๖. สรุปความรู/และข/อคิดจาก สมมติเรื่องพันท/ายนรสิงห
การอ,านเพื่อนําไปประยุกตใช/ ถวายชีวิต โดยใช/ภาษาเปYน
ในชีวิตจริงได/
บทละครพูด/ใช/เพลงน้ําตา
๓. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ,านได/

๑. ใบความรู/เรื่อง บท
เสภาสามัคคีเสวกและ
วิศวกรรมา
๒. นิทานชาดก/นิทาน
อีสป
๓. ภาพศิลปะกรรมใน
ท/องถิ่น
๔. แบบทดสอบ
หลังเรียน
จํานวน ๑๐ ข/อ

๑. แบบทดสอบ
๒.แบบประเมิน
การพูดของ
นักเรียน

สื่อการสอน/แหลง
เรียนรู

เครื่องมือวัด
และประเมินผล

๑. เพลงน้ําตาแสงใต/
๒. ใบงาน
๓. แบบทดสอบ
๔. ใบความรู/
๕. สื่อวิดีทัศน
๖. หนังสือเรียน

๑. แบบทดสอบ
๒.แบบประเมิน
การทํางานกลุ,ม
ของนักเรียน

๗. ท,องจําและบอกคุณค,าบท
อาขยานตามที่กําหนด และ
บทร/อยกรองที่มีคุณค,าตาม
ความสนใจได/

สัปดาห-ที่
๑๐
คาบที่
๒๙– ๓๐
(๒ คาบ)
สัปดาห-ที่
๑๑-๑๒
คาบที่
๓๑ –๓๖

ประเมินผลการเรียนรูกลางภาคเรียน * ตามตารางของโรงเรียน
(๒๐ คะแนน)
หนวยที่ ๕
รามเกียรติ์
ตอน นารายณ-ปราบน
นทก

(๖ คาบ)

๓.สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ,านได/
๔.วิเคราะหวิจารณวรรณคดี
วรรณกรรมและวรรณกรรม
ท/องถิ่นที่อ,านพร/อมยกเหตุผล
ประกอบได/
๖. สรุปความรู/และข/อคิดจาก
การอ,านเพื่อนําไปประยุกตใช/
ในชีวิตจริงได/

สัปดาหที่/ คาบที่

หนวย/ สาระ
การเรียนรู

ตัวชี้วัด

สัปดาห-ที่
๑๓ - ๑๕

หนวยที่ ๖
กาพย-หอโคลงประพาส
ธารทองแดง

๓. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ,านได/
๔. วิเคราะหวิจารณวรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรม
ท/องถิ่นที่อ,าน พร/อมยก
เหตุผลประกอบได/
๕. อธิบายคุณค,าของวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ,านได/
๖. สรุปความรู/และข/อคิดจาก
การอ,านเพื่อนําไปประยุกตใช/
ในชีวิตจริงได/

คาบที่
๓๗– ๔๓
(๗ คาบ)

แสงใต/ประกอบ จินตลีลา
๖. แบบทดสอบหลังเรียน
จํานวน ๑๐ ข/อ

๑. ทําแบบทดสอบก,อน
เรียน จํานวน ๑๐ ข/อ
๒.เขียนย,อความเรื่อง
รามเกียรติ์ ตอน นารายณ
ปราบนนทก
๓. วิเคราะหลักษณะตัว
ละครและยกเหตุการณใน
เรื่อง ประกอบเหตุผล
๔. ทํา Pop Up รามเกียรติ์
โดยเลือกบทที่ให/ข/อคิดมา
วาดรูปทํา Pop Up พร/อม
บอกเหตุผลที่เลือก และการ
นําไปใช/ในชีวิตประจําวัน
๕. ทําแบบทดสอบหลังเรียน
จํานวน ๑๐ ข/อ

กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย
๑. ทําแบบทดสอบ
กอนเรียน จํานวน ๑๐ ขอ
๒. ศึกษาเนื้อหา,
คําศัพท#จากเรื่องกาพย#หอ
โคลงประพาสธารทองแดง
๓.บอกคุณคาของจากเรื่อง
กาพย#หอโคลงประพาสธาร
ทองแดง
๔.กิจกรรม ออกสํารวจพันธุ#
ไมในแหลงเรียนรูของ
โรงเรียนแลวเลือกศึกษาคน
ละ ๒ ชนิด
๕. นักเรียนเขียนบันทึกการ
เดินทางทองเที่ยวของตนเอง

๑. หนังสือเรียน
วรรณคดี
๒. สื่อหนังสือพิมพ
๓. ใบความรู/
๔. ใบงาน
๕. Powerpoint
๖. สื่อวีดีทัศน
๗. แบบทดสอบ

๑. แบบทดสอบ
๒. แบบประเมิน
การทํางานกลุ,ม
ของนักเรียน

สื่อการสอน/แหลง
เรียนรู

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

๑. หนังสือเรียน
วรรณคดี
๒. สื่อหนังสือพิมพ
๓. ใบความรู/
๔. ใบงาน
๕. แบบทดสอบ

๑. แบบทดสอบ
๒. แบบประเมิน
การทํางานของ
นักเรียน

กับครอบครัว โรงเรียน หรือ
ไปดวยตนเอง
๖.นักเรียนวิเคราะห# วิจารณ#
ขาวเกี่ยวกับการตัดไม
ทําลายป8า,สัตว#ป8า พรอมหา
เหตุผล
๗.นักเรียนชวยกันระดม
สมองหาวิธีป;องกันและเชิญ
ชวนโดยการเขียนคําขวัญ
๘.นักเรียนหากาพย#หอโคลง
บทอื่น ๆ นอกเหนือจาก
หนังสือเรียนแลวหา
ภาพประกอบกาพย#และ
โคลงแลวบอกชื่อทาง
วิทยาศาสตร#
๙. ทําแบบทดสอบ
หลังเรียน จํานวน ๑๐ ขอ

สัปดาหที่/ คาบที่

หนวย/ สาระ
การเรียนรู

ตัวชี้วัด

สัปดาห-ที่ หนวยที่ ๗
๑๕ – ๑๗ โคลงสุภาษิตพระราช
นิพนธ-พระบาทสมเด็จ
คาบที่ พระจุลจอมเกลา
๔๔– ๕๐ เจาอยูหัว

๓.สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ,านได/

(๗ คาบ)

๔.วิเคราะหวิจารณวรรณคดี
วรรณกรรมและวรรณกรรม
ท/องถิ่นที่อ,านพร/อมยกเหตุผล
ประกอบได/
๖.สรุปความรู/และข/อคิดจาก
การอ,านเพื่อนําไปประยุกตใช/
ในชีวิตจริงได/

สัปดาห-ที่
๑๗ - ๑๙
คาบที่

หนวยที่ ๘
กลอนดอกสรอยรําพึง
ในปFาชา

๕.อธิบายคุณค,าของวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ,านได/

๓. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ,านได/
๔. วิเคราะหวิจารณวรรณคดี

กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย

สื่อการสอน/แหลง
เรียนรู

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

๑. ทําแบบทดสอบก,อน
เรียน จํานวน ๑๐ ข/อ
๒. อ,าน/สรุปเนื้อหา
/ถอดคําประพันธ
สุภาษิตโสฬสไตรยางศ/ นฤ
ทุมนาการ
๓. กิจกรรม บอกคุณค,าใน
การศึกษาเรื่องโคลงสุภาษิต
ทั้ง ๒ นี้
๔. ศึกษาจากเว็บไซต
www.youtube.com ใน
เรื่องความสามัคคี ความ
เพียรพยายาม และการพูด
๕.นร.เลือกเรียงลําดับ
ความสําคัญของโคลงที่
นักเรียนสนใจ ๓ ลําดับ
พร/อมบอกเหตุผล
ประกอบการเลือก
๖. ทําหนังสือเล,มเล็ก
๗. ทําแบบทดสอบ
หลังเรียน จํานวน ๑๐ ข/อ
๑. ทําแบบทดสอบ
ก,อนเรียน จํานวน ๑๐ ข/อ
๒.อ,านสรุปเนื้อหา/ถอดคํา
ประพันธดอกสร/อยรําพึงใน

๑. หนังสือเรียน
วรรณคดี
๒. สื่อหนังสือพิมพ
๓. ใบความรู/
๔. ใบงาน
๕. หนังสือเล,มเล็ก๖.
แหล,งเรียนรู/

๑. แบบทดสอบ
๒. แบบประเมิน
การทํางานของ
นักเรียน

www.youtube.com

๗. แบบทดสอบ

๑. หนังสือเรียน
วรรณคดี
๒. สื่อหนังสือพิมพ
๓. ใบความรู/

๑. แบบทดสอบ
๒. แบบประเมิน
การทํางานของ
นักเรียน

๕๑ – ๕๗
(๗ คาบ)

วรรณกรรม และวรรณกรรม
ท/องถิ่นที่อ,าน พร/อมยก
เหตุผลประกอบได/

ป2าช/า
๔. ใบงาน
๓. บอกคุณค,าและเหตุผลใน ๕. Powerpoint
การศึกษาเรื่องกลอน
๖. วาดภาพ
ดอกสร/อยรําพึงในป2าช/า
๗. แบบทดสอบ
๕. อธิบายคุณค,าของวรรณคดี ๔. อธิบายแนวคิดและคติ
และวรรณกรรมที่อ,านได/
ธรรมในเรื่องที่สอดคล/องกับ
๖. สรุปความรู/และข/อคิดจาก วัฒนธรรม
การอ,านเพื่อนําไปประยุกตใช/ ๕. นักเรียนเลือกบท
ประพันธบทที่สนใจวาด
ในชีวิตจริงได/
ภาพประกอบและเขียน
อธิบายภาพเปYน ร/อยแก/ว
ด/วยภาษาที่กระชับและสื่อ
ความหมายได/ดี
๖. ทําแบบทดสอบ
หลังเรียน จํานวน ๑๐ ข/อ

สัปดาห-ที่
๑๙ –๒๐

ประเมินผลการเรียนรูปลายภาคเรียน * ตามตารางของโรงเรียน
(๒๐ คะแนน)

คาบที่
๕๘ – ๖๐
(๒ คาบ)

๔. แผนการประเมินผลการเรียนรูและการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย๔ (วรรณคดีวิจักษ ๒) ประจําภาคเรียนที่ ๒
มีแผนประเมินผลการเรียนรู/เปYนอัตราส,วน ดังนี้
ร/อยละของคะแนนระหว,างภาค: ร/อยละของคะแนนปลายภาค
=
๘๐: ๒๐
รายการประเมินดังนี้

๔.๑ ประเมินจากงานหรือการบ/านที่มอบหมาย
๔.๒ ประเมินจากการสอบกลางภาค
๔.๓ ประเมินจากการสอบปลายภาค
๔.๔ จิตพิสัย
รวม

๕๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๔.๑ รายละเอียดการประเมินจากงานหรือการบานที่มอบหมาย เปGนดังนี้
หนวยที่/
ตัวชี้วัด
หน,วยที่ ๑
ตัวชี้วัดที่
๑,๒
หน,วยที่ ๒
ตัวชี้วัดที่
๓,๔,๕,๖
หน,วยที่ ๓
ตัวชี้วัดที่
๓,๔,๕,๖
หน,วยที่ ๔
ตัวชี้วัดที่
๓,๔,๕,๖,๗

รายละเอียด
แบบทดสอบเรื่องศิลปะการประพันธ

แบบทดสอบเรื่องศิลาจารึกหลักที่ ๑
สืบค/นนิทานชาดกหรือนิทานอีสปที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับความสามัคคี
แบบทดสอบเรื่องบทเสภาสามัคคีเสวกและ
วิศวกรรมา
เรียงความชีวประวัติบุคคลที่บําเพ็ญประโยชน
ต,อส,วนรวม
แบบทดสอบโคลงภาพพระราชพงศาวดาร

รูปแบบ
ของงาน

วันที่มอบหมาย

กําหนดสง

จํานวนชั่วโมง

น้ําหนัก
คะแนน

งานเดี่ยว

........................

........................

ในคาบเรียน

๕

งานเดี่ยว

........................

........................

ในคาบเรียน

๕
๕

งานเดี่ยว

........................

........................

๑ สัปดาห
๓
๔

งานเดี่ยว

........................

........................

ในคาบเรียน
๓

สอบกลางภาค
หน,วยที่ ๕
ตัวชี้วัดที่
๓,๔,๕,๖
หน,วยที่ ๖
ตัวชี้วัดที่
๓,๕
หน,วยที่ ๗
ตัวชี้วัดที่
๓,๔,๕,๖
หน,วยที่ ๘
ตัวชี้วัดที่
๓,๔,๕,๖

ทําจิตกรรมฝาผนังแบบPop Up
(กระดาษ เอ ๔ )

งานกลุ,ม

- หาภาพพันธุไม/หรือพันธุสัตว
- บันทึกผลสํารวจแหล,งเรียนรู/ในโรงเรียน

งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

หนังสือเล,มเล็กจากนิทานอีสปโดยสรุปข/อคิด
เปYนโคลงหรือกลอน

งานกลุ,ม

วาดภาพประกอบกลอนดอกสร/อยรําพึงใน
ป2าช/า

งานเดี่ยว
สอบปลายภาค
จิตพิสัย
รวม

๒๐
........................

........................

๑ สัปดาห

๗

........................

........................

๑ สัปดาห
๑ สัปดาห

๓
๓

........................

........................

๑ สัปดาห

๖

........................

........................

๑ สัปดาห

๖
๒๐
๑๐
๑๐๐

๔.๒ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน : จิตพิสัย (๑๐ คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ท๒๒๑๐๒ภาษาไทย ๔ (วรรณคดีวิจักษ ๒) ประจําภาคเรียนที่ ๑
ป4การศึกษา ๒๕๕๙
กําหนดหัวขอการประเมินไวดังนี้
หัวขอการประเมิน
(๑) ความรับผิดชอบ (๔ คะแนน)
๑. เขาชั้นเรียนตรงเวลา

ดีเยี่ยม
(๕)

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง ปรับปรุง
(๔)
(๓)
(๒)
(๑)

๒. สงงานตรงเวลา
๓. ปรับปรุง – พัฒนาผลงานของตนเองสม่ําเสมอ
๔. มีความพรอมในการเรียน
(๒) การปฏิบัติกิจกรรม (๓ คะแนน)
๑. ความรวมมือในการทํางานกลุม
๒. ความกระตือรือรนในการทํางาน
๓. ความคิดสรางสรรค-ในการทํางาน
(๓) ความมุงมั่นในการใชภาษาไทยที่ถูกตอง (๓ คะแนน)
๑. ใชเลขไทยในรายวิชาภาษาไทย
๒. ความตั้งใจที่จะใชภาษาไทย-เลขไทยใหถูกตอง
เหมาะสม
๓. ปรับปรุงความบกพรองในการใชภาษาสม่ําเสมอ
รวม
คะแนนที่ได

= …….......................…………

๔.๓ ประเมินผลการเรียนรูสอบกลางภาคเรียน ๒๐ คะแนน
กําหนดประเมินผลการเรียนรูกลางภาคเรียน ......ธ.ค. ๕๙ เวลาที่ใชในการสอบ ๖๐ นาที หัวขอ/เนื้อหาสาระ
และลักษณะของขอสอบมีรายละเอียดดังนี้
หัวขอ/เนื้อหาที่ใช
ในการสอบกลางภาค
ตัวชี้วดั ที่ ๑ บอกความหมาย ลักษณะ
องค#ประกอบของวรรณคดีและวรรณกรรมได
ตัวชี้วดั ที่ ๒ บอกความงามของวรรณศิลปA
และภาพพจน#ชนิดตาง ๆ ได
ตัวชี้วดั ที่ ๓ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อานได

ตัวชี้วดั ที่ ๔ วิเคราะห#วิจารณ#วรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรมทองถิ่นที่อาน
พรอมยกเหตุผลประกอบได
ตัวชี้วดั ที่ ๕ อธิบายคุณคาของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อานได

ตัวชี้วดั ที่ ๖ สรุปความรูและขอคิดจากการ
อานเพื่อนําไปประยุกต#ใชในชีวิตจริงได

ลักษณะขอสอบตามแนว PISA

จํานวนขอ

น้ําหนักคะแนน

ขอสอบแบบเลือกตอบ

๕ ขอ

๒ คะแนน

ขอสอบแบบปCด เกี่ยวกับศิลปะการประพันธ#

๑ ขอ

๒ คะแนน

ขอสอบแบบปCด/ขอสอบเชิงซอน
สรุปเนื้อหา/ความรูขอคิดของวรรณคดีและ
วรรณกรรม
ขอสอบแบบเลือกตอบ

๒ ขอ

๒ คะแนน

๕ ขอ

๒ คะแนน

๑ ขอ

๒ คะแนน

๕ ขอ

๒ คะแนน

๑ ขอ

๒ คะแนน

๕ ขอ

๒ คะแนน

ขอสอบแบบปCด/ขอสอบเชิงซอน
วิเคราะห#คุณคาดานเนื้อหา/อธิบายคุณคาของ
วรรณคดีและวรรณกรรม
ขอสอบแบบเขียนตอบ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเนื้อหา

๑ ขอ

๑ คะแนน

๑ ขอ

๑ คะแนน

ขอสอบแบบปCด/ขอสอบเชิงซอน
วิเคราะห#คุณคาดานเนื้อหา/อธิบายคุณคาของ
วรรณคดีและวรรณกรรม
รวม

๑ ขอ

๒ คะแนน

๒๘ ขอ

๒๐ คะแนน

ขอสอบแบบปCด/ขอสอบเชิงซอน
สรุปเนื้อหา/ความรูขอคิดของวรรณคดีและ
วรรณกรรม
ขอสอบแบบเลือกตอบ
ขอสอบแบบปCด/ขอสอบเชิงซอน
วิเคราะห#คุณคาดานเนื้อหา/อธิบายคุณคาของ
วรรณคดีและวรรณกรรม
ขอสอบแบบเลือกตอบ

หมายเหตุ : ให/ผู/ออกข/อสอบเฉลยข/อสอบและเกณฑการให/คะแนนแนบมากับแบบทดสอบด/วย

๔.๔ ประเมินผลการเรียนรู สอบปลายภาคเรียน ๒๐ คะแนน
กําหนดประเมินผลการเรียนรูปลายภาคเรียน วันที่ .......... ก.พ. ๖๐เวลาที่ใชในการสอบ ๖๐ นาที
หัวขอ/เนื้อหาสาระและลักษณะของขอสอบมีรายละเอียดดังนี้
หัวขอ/เนื้อหาที่ใช
ในการสอบปลายภาค

จํานวนขอ

น้ําหนักคะแนน

ข/อสอบแบบเลือกตอบ

๕ ข/อ

๒ คะแนน

ข/อสอบแบบปhด/เกี่ยวกับโวหารภาพพจน

๑ ข/อ

๒ คะแนน

ข/อสอบแบบปhด/ข/อสอบเชิงซ/อน
สรุปเนื้อหา/ความรู/ข/อคิดของวรรณคดีและ
วรรณกรรม
ข/อสอบแบบเลือกตอบ

๑ ข/อ

๒ คะแนน

๕ ข/อ

๒ คะแนน

๑ข/อ

๒ คะแนน

๕ ข/อ

๒ คะแนน

๑ ข/อ

๒ คะแนน

๕ ข/อ

๒ คะแนน

ข/อสอบแบบปhด/ข/อสอบเชิงซ/อน
วิเคราะหคุณค,าด/านเนื้อหา/อธิบายคุณค,าของ
วรรณคดีและวรรณกรรม
ข/อสอบแบบเขียนตอบ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเนื้อหา

๑ ข/อ

๑ คะแนน

๑ ข/อ

๑ คะแนน

ข/อสอบแบบปhด/ข/อสอบเชิงซ/อน
วิเคราะหคุณค,าด/านเนื้อหา/อธิบายคุณค,าของ
ตัวชี้วดั ที่ ๖ สรุปความรูและขอคิดจากการอาน วรรณคดีและวรรณกรรม
เพื่อนําไปประยุกต#ใชในชีวิตจริงได

๑ ข/อ

๒ คะแนน

รวม

๒๗ ขอ

๒๐ คะแนน

ตัวชี้วดั ที่ ๑ บอกความหมาย ลักษณะ
องค#ประกอบของวรรณคดีและวรรณกรรมได
ตัวชี้วดั ที่ ๒ บอกความงามของวรรณศิลปAและ
ภาพพจน#ชนิดตาง ๆ ได

ตัวชี้วดั ที่ ๓ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อานได

ตัวชี้วดั ที่ ๔ วิเคราะห#วิจารณ#วรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรมทองถิ่นที่อาน
พรอมยกเหตุผลประกอบได
ตัวชี้วดั ที่ ๕ อธิบายคุณคาของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อานได

ลักษณะขอสอบตามแนว PISA

ข/อสอบแบบปhด/ข/อสอบเชิงซ/อน
สรุปเนื้อหา/ความรู/ข/อคิดของวรรณคดีและ
วรรณกรรม
ข/อสอบแบบเลือกตอบ
ข/อสอบแบบปhด/ข/อสอบเชิงซ/อน
วิเคราะหคุณค,าด/านเนื้อหา/อธิบายคุณค,าของ
วรรณคดีและวรรณกรรม
ข/อสอบแบบเลือกตอบ

หมายเหตุ : ให/ผู/ออกข/อสอบเฉลยข/อสอบและเกณฑการให/คะแนนแนบมากับแบบทดสอบด/วย

แผนการจัดการเรียนรู้และ
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
(ฉบับปรับปรุง 2559)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
รหัสวิชา ค22101
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน3 ค22101
1.5 หน่วยกิต
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ครูผู้สอน
**************************************************************************************************
1.คาอธิบายรายวิชา
อัตราส่วนและร้อยละ อัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากัน อัตราส่วนของจานวนหลายๆ จานวน สัดส่วน ร้อยละ
การประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ แผนภูมิรูปวงกลม
การวัด ความเป็นมาของการวัด การวัดความยาว การเปรียบเทียบหน่วยการวัดระบบต่างๆ การคาดคะเน
เกี่ยวกับการวัด การหาพื้นที่รูปเรขาคณิต (รูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปหลายเหลี่ยม)
การหาปริมาตรและน้าหนัก การวัดเวลา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง จานวนตรรกยะ เศษส่วนและทศนิยมซ้า จานวนอตรรกยะ รากที่สอง
รากที่สาม การบวก การลบ การคูณ การหารจานวนในรูป a เมื่อ a



0 รากที่ n การหารากที่สองของนิพจน์

ที่อยู่ในรูป x  2 y
โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสารวจ การตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและ
การอภิปราย การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่หลากหลาย ครอบคลุม ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด ความสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของ การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน และเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่เหมาะสม มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ ทักษะที่
ต้องการวัด
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ตัวชี้วัด
1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหา
2. อ่านและนาเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม
3. เปรียบเทียบหน่วยความยาว หน่วยพื้นที่ ในระบบเดียวกัน และต่างระบบ และเลือกใช้หน่วยการวัดได้
อย่างเหมาะสม
4. คาดคะเน เวลา ระยะทาง พื้นที่ ปริมาตรและน้าหนักได้อย่างใกล้เคียง และอธิบายวิธีการที่ใช้
5. ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
6. ใช้ความรู้เกี่ยวกับความยาวและพื้นที่แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
7. บอกความเกี่ยวข้องของจานวนจริง จานวนตรรกยะ และจานวนอตรรกยะ
8. จาแนกจานวนจริงที่กาหนดให้ และยกตัวอย่างจานวนตรรกยะและจานวนอตรรกยะ
9. เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้าในรูปเศษส่วน
10. อธิบายและระบุรากที่สองและรากที่สามของจานวนจริง
11. หารากที่สองและรากที่สามของจานวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบและนาไปใช้ในการแก้ปัญหาพร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ
12. อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการหารากที่สอง รากที่สามของจานวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม บอก
ความสัมพันธ์ของการยกกาลังกับการหารากของจานวนจริง
13. หาค่าประมาณของรากที่สอง และรากที่สามของจานวนจริง และนาไปใช้ในการแก้ปัญหา พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ
14. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
15. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม
16. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
17. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนาเสนอได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน
18. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และนาความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยง
กับศาสตร์อื่น ๆ
19. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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3.กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์
1

คาบที่
1-2

หัวข้อ

1-2

3-5

อัตราส่วนของจานวนหลายๆ
จานวน

2-4

6-10

สัดส่วน

4-6

11-16

ร้อยละ

จุดประสงค์การเรียนรู้

อัตราส่วน
เพื่อให้นักเรียน
1.1 ความหมายของอัตราส่วน 1. อธิบายความหมายของอัตราส่วน พร้อมยกตัวอย่างได้
1.2 อัตราส่วนที่เท่ากัน
2. อธิบายความแตกต่างระหว่างความหมายของเศษส่วน
อัตราส่วน อัตรา และมาตราส่วนได้
3. หาอัตราส่วนที่เท่ากัน กับอัตราส่วนที่กาหนดให้ได้
4. ตรวจสอบการเป็นอัตราส่วนที่เท่ากัน กับอัตราส่วนที่
กาหนดให้ได้
เพื่อให้นักเรียน
1. เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณตั้งแต่ 3
ปริมาณขึ้นไปได้
2. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนของจานวนหลายๆ
จานวนที่กาหนดให้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ตามแนวคิดของโพลยาได้
3. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้
เพื่อให้นักเรียน
1. อธิบายความหมายของสัดส่วน พร้อมยกตัวอย่างได้
2. หาจานวนที่แทนตัวแปรในสัดส่วนที่กาหนดให้ได้
3. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วนที่กาหนดให้
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาได้
4. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้
เพื่อให้นักเรียน
1. เขียนอัตราส่วนให้อยู่ในรูปร้อยละได้
2. เขียนร้อยละให้อยู่ในรูปอัตราส่วนได้
3. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาร้อยละที่กาหนดให้
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาได้
4. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้
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สัปดาห์
6-7

คาบที่
17-22

หัวข้อ
การประยุกต์ของอัตราส่วนและ
ร้อยละ

8-9

23-27

แผนภูมิรูปวงกลม
1.1 การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
1.2 การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

10
11

28-30
31-32

2.1 ความเป็นมาของการวัด
2.2 การวัดความยาว

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ
ทีก่ าหนดให้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา ตามแนวคิด
ของโพลยาได้
2. เขียนข้อความคาดการณ์แสดงความสัมพันธ์
ของข้อมูลที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กาหนดให้ได้
(กระบวนการของการให้เหตุผลแบบอุปนัย)
3. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
นาเสนอวิธีการหาผลเฉลยได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
เพื่อให้นักเรียน
1.อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมที่กาหนดได้
2. เขียนแผนภูมิรูปวงกลมที่สอดคล้องกับข้อมูล
ที่กาหนดให้ได้
3. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาแผนภูมิรูปวงกลม
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ
โพลยาได้
สอบกลางภาค
เพื่อให้นักเรียน
1. อธิบายความแตกต่างระหว่างความหมายของ
การคาดคะเน การประมาณ และค่าประมาณ
2. ตระหนักถึงความสาคัญในการเลือก
เครื่องมือวัดและหน่วยการวัดที่เหมาะสม
3. เปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวของสิ่งต่างๆ
ที่กาหนดให้ ในระบบเดียวกันและ
ต่างระบบได้
4. เลือกเครื่องมือวัดความยาวของสิ่งต่างๆ
ในสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้เหมาะสม
5. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาการวัดความยาวที่กาหนดให้
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาได้

~5~

สัปดาห์
12-13

คาบที่
33-35

หัวข้อ
การวัดพื้นที่

13

36-37

การวัดปริมาตรและน้าหนัก

14

38

การวัดเวลา

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. ตระหนักถึงความสาคัญในการเลือกเครื่องมือวัดและ
หน่วยการวัดที่เหมาะสม
2. เปลี่ยนหน่วยการวัดพื้นที่ของสิ่งต่างๆ
ในสถานการณ์ที่กาหนดให้ ในระบบเดียวกันและ
ต่างระบบได้
3. เลือกเครื่องมือวัดพื้นที่ของสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์ที่
กาหนดให้ได้เหมาะสม
4. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาที่กาหนด โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาได้
เพื่อให้นักเรียน
1. ตระหนักถึงความสาคัญในการเลือกเครื่องมือวัดและ
หน่วยการวัดที่เหมาะสม
2. เปลี่ยนหน่วยการวัดปริมาตรและน้าหนักของสิ่ง
ต่างๆ ในสถานการณ์ที่กาหนดให้ ในระบบเดียวกันและ
ต่างระบบได้
3. เลือกเครื่องมือวัดปริมาตรและน้าหนักของสิ่งต่างๆ
ในสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้เหมาะสม
4. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาที่กาหนด โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาได้
เพื่อให้นักเรียน
1. ตระหนักถึงความสาคัญในการเลือกเครื่องมือวัดและ
หน่วยการวัดที่เหมาะสม
2. เปลี่ยนหน่วยการวัดเวลา ในระบบเดียวกันและต่าง
ระบบได้
3. เลือกเครื่องมือวัดและหน่วยการวัดเวลาใน
สถานการณ์ที่กาหนดให้ได้เหมาะสม
4. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาการวัดเวลาที่กาหนดให้ โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาได้
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สัปดาห์ คาบที่
14
39 - 40

หัวข้อ
จานวนตรรกยะ
เศษส่วนและทศนิยมซ้า

15

41-42

จานวนอตรรกยะ

15-16

43-46

รากที่สอง

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. เขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
จานวนจริง จานวนตรรกยะและจานวนอตรรกยะได้
2. อธิบายความความหมายของจานวนจริง
จานวนตรรกยะ และจานวนอตรรกยะ
พร้อมยกตัวอย่างได้
3. เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้าได้
4. เขียนทศนิยมซ้าให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้
เพื่อให้นักเรียน
1. อธิบายความหมายของจานวนอตรรกยะ
พร้อมยกตัวอย่างได้
2. จาแนกจานวนตรรกยะ และจานวนอตรรกยะ
เมื่อกาหนดจานวนจริงได้
3. อธิบายความแตกต่างระหว่างความหมายของ
จานวนจริง จานวนตรรกยะ และจานวนอตรรกยะ
พร้อมยกตัวอย่างได้
เพื่อให้นักเรียน
1. อธิบายความหมายของรากที่สองของจานวนจริงบวก
หรือศูนย์ได้
2. อ่านและใช้สัญลักษณ์
ได้ถูกต้อง
3. อธิบายความสัมพันธ์ของการยกกาลังสอง
และการหารากที่สองของจานวนจริงบวกหรือศูนย์ได้
4. หารากที่สองของจานวนจริงที่กาหนดให้
โดยการแยกตัวประกอบ การตั้งหาร การประมาณ
การเปิดตาราง และการใช้เครื่องคานวณได้
5. มีความคิดคล่องในการสร้างจานวนจริง
พร้อมระบุรากที่สองของจานวนจริงที่สร้างได้
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สัปดาห์ คาบที่
17-18 47-49 รากที่สาม

18-19

50-53

หัวข้อ

การบวก การลบ การคูณ การหาร
จานวนในรูป a เมื่อ a



0

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. อธิบายความหมายของรากที่สามของจานวน
จริงได้
2. อ่านและใช้สัญลักษณ์ 3 ได้ถูกต้อง
3. อธิบายความสัมพันธ์ของการยกกาลังสาม
และการหารากที่สามของจานวนจริงได้
4. หารากที่สามของจานวนจริงที่กาหนดให้
โดยการแยกตัวประกอบ การเปิดตาราง หรือการ
ใช้เครื่องคานวณได้
5. มีความคิดคล่องในการสร้างจานวนจริงพร้อม
ระบุรากที่สองและรากที่สามของจานวนจริง
ทีส่ ร้างได้
เพื่อให้นักเรียน
1. หาผลบวกและผลลบของจานวนจริงที่อยู่ในรูป

a เมื่อ a  0
2. หาผลคูณและผลของหารจานวนจริงที่อยู่ในรูป
a เมื่อ a  0
3. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับการ บวก ลบ

19

19

54-55 รากที่ n

56-57

การหารากที่สองของนิพจน์ที่อยู่ในรูป

x2 y
20

58-60

คูณ หาร จานวนจริงที่อยู่ในรูป a เมื่อ a  0
โดยใช้วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย
เพื่อให้นักเรียน
1. อธิบายความหมายของรากที่ n ของจานวนจริง
ได้
2. หารากที่ n ของจานวนจริงที่กาหนดให้ได้
3. หาจานวนจริงที่สอดคล้องกับเงื่อนไขเกี่ยวกับ
รากที่ n ของจานวนจริงที่กาหนดให้ได้
เพื่อให้นักเรียน
หารากที่สองของนิพจน์ที่อยู่ในรูป x  2 y ได้
สอบปลายภาค
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ค22101 ประจาภาคเรียนที่ 1 มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้
ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย
10 คะแนน
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย 10 คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 3 ครั้ง
30 คะแนน
4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน
20 คะแนน
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน
30 คะแนน
รวม
100 คะแนน
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รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย (10 คะแนน)
รายการ

รูปแบบ
ของงาน

สัปดาห์ที่
มอบหมาย

1. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม /
ใบงาน เรื่อง อัตราส่วน อัตราส่วนที่
เท่ากัน
2. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม /
ใบงาน เรื่อง อัตราส่วนของจานวน
หลาย ๆ จานวน
3.ประเมินจากการทาใบกิจกรรม /
ใบงาน เรื่อง สัดส่วน

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่
1

4. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม /
ใบงาน เรื่อง ร้อยละ

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่
4

5. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม /
ใบงาน เรื่อง การประยุกต์เรื่อง
อัตราส่วนและร้อยละ
6. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม /
ใบงาน เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่
6-7

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่
8-9

7. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม /
ใบงาน เรื่อง การวัดความยาว

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่
11

8. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม / ใบ งานกลุ่ม
งาน เรื่อง การหาพื้นที่ของรูป
เรขาคณิต
9. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม / ใบ งานกลุม่
งาน เรื่อง การหาปริมาตรและน้าหนัก

สัปดาห์ที่
12

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่
1-2
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่
3

สัปดาห์ที่
13

กาหนดส่ง

เวลาที่
นักเรียน
ควรใช้

ถัดจากวัน 30 นาที
มอบหมาย
3 วัน
ถัดจากวัน 30 นาที
มอบหมาย
3 วัน
ถัดจากวัน 60 นาที
มอบหมาย
3 วัน
ถัดจากวัน 60 นาที
มอบหมาย
3 วัน
ถัดจากวัน 60 นาที
มอบหมาย
3 วัน
ถัดจากวัน 60 นาที
มอบหมาย
3 วัน
ถัดจากวัน 60 นาที
มอบหมาย
3 วัน
ถัดจากวัน 60 นาที
มอบหมาย
3 วัน
ถัดจากวัน 60 นาที
มอบหมาย
3 วัน

คะแนน

0.5

0.5

0.5

0.5

1.0

1.0

0.5

1.0

1.0
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4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (ต่อ)
10. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม /
ใบงาน เรื่อง การวัดเวลา

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่
13

11. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม / งานกลุ่ม
ใบงาน เรื่อง จานวนตรรกยะ
จานวนอตรรกยะ รากที่สอง รากที่สาม
เศษส่วน และทศนิยมซ้า
12. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม / งานกลุม่
ใบงาน เรื่อง การบวก การลบ การคูณ
การหารจานวนในรูป a
14. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม / งานกลุม่
ใบงาน เรื่อง รากที่ n

สัปดาห์ที่
14

15. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม /
ใบงาน เรื่อง การหารากที่สองของ
นิพจน์ที่อยู่ในรูป x  2 y

สัปดาห์ที่
19

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่
15-17
สัปดาห์ที่
18

ถัดจากวัน
มอบหมาย
3 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย
3 วัน

60 นาที

0.5

60 นาที

0.5

ถัดจากวัน
มอบหมาย
3 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย
3 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย
3 วัน

60 นาที

1.0

60 นาที

0.5

60 นาที

1.0

590 นาที

10

หมายเหตุ เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่าในการทางานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้นๆนักเรียน
ควรใช้เวลาทาประมาณเท่าใดการประมาณดังกล่าวครูได้พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อน และปริมาณของงาน
หรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้นๆ
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ค22101
ประจาภาคเรียนที่ 1 ได้กาหนดหัวข้อการประเมินดังแสดงในตาราง
ผลการประเมิน
หัวข้อการประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี
ปานกลาง ปรับปรุง
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1.ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน
2.การตรงต่อเวลาในการทางาน
3.การมีส่วนร่วมในการเรียน
4.ความมีวินัยในตนเอง
5.ความรับผิดชอบต่อการเรียน
6.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
7.ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
8.ความสารถในการบริหารและจัดการเวลา
9.ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์
10.ความสามารถในการตัดสินใจ
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย
รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 3 ครั้งดังนี้
4.3.1 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1
4.3.2 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2
4.3.3 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 3

เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที 10 คะแนน
เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที 10 คะแนน
เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที 10 คะแนน
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เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จานวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
การสอบย่อยครั้งที่1 (60 นาที)
อัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากันและอัตราส่วน
แสดงวิธีทา 1 ข้อ
2
ของจานวนหลายๆ จานวน
สัดส่วน
แสดงวิธีทา 1 ข้อ
2
ร้อยละการประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ แสดงวิธีทา 2 ข้อ
4
แผนภูมิรูปวงกลม
แสดงวิธีทา 1 ข้อ
2
รวม
10
การสอบย่อยครั้งที่ 2 (60 นาที)
การวัดความยาว
แสดงวิธีทา 1 ข้อ
2
การหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต
แสดงวิธีทา 1 ข้อ
2
การหาปริมาตรและน้าหนัก
แสดงวิธีทา 2 ข้อ
4
การวัดเวลา
แสดงวิธีทา 1 ข้อ
2
รวม
10
การสอบย่อยครั้งที่ 3 (60 นาที)
จานวนตรรกยะ เศษส่วนและทศนิยมซ้า
แสดงวิธีทา 1 ข้อ
1
(แสดงวิธีการเปลี่ยนทศนิยมซ้าให้เป็นเศษส่วน)
จานวนอตรรกยะ (แสดงวิธีการหาตาแหน่งของ
แสดงวิธีทา 1 ข้อ
1
จานวนอตรรกยะบนเส้นจานวน)
รากที่สอง
แสดงวิธีทา 1 ข้อ
1
รากที่สาม
แสดงวิธีทา 1 ข้อ
1
แสดงวิธีทา 1 ข้อ
1
การบวก การลบ จานวนในรูป a
การคูณ การหาร จานวนในรูป a
รากที่ n
การหารากที่สองของนิพจน์ที่อยู่ใน

แสดงวิธีทา 2 ข้อ

2

แสดงวิธีทา 2 ข้อ
แสดงวิธีทา 1 ข้อ

2
1

รูป x  2 y
รวม

10
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4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน (20 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาค เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียด
ดังตาราง

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
เติมคาตอบ
แสดงวิธีทา
(คะแนนเต็มรายข้อ) (คะแนนเต็มรายข้อ)

อัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากัน

2 ข้อ (0.5 คะแนน)

-

อัตราส่วนของจานวนหลายๆ จานวน
สัดส่วน
ร้อยละ
การประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ
แผนภูมิรูปวงกลม
รวม

1 ข้อ (3 คะแนน)
2 ข้อ (0.5 คะแนน) 1 ข้อ (3 คะแนน)
4 ข้อ (0.5 คะแนน)
2 ข้อ (3 คะแนน)
2 ข้อ (0.5 คะแนน) 1 ข้อ (3 คะแนน)
10 ข้อ (5 คะแนน) 5 ข้อ (15 คะแนน)

คะแนนรวม
1
3
4
2
6
4
20
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4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาค เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบ
มีรายละเอียดดังตาราง
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค
เติมคาตอบ
แสดงวิธีทา
(คะแนนเต็มรายข้อ) (คะแนนเต็มรายข้อ)
การหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต
3 ข้อ (1 คะแนน)
1 ข้อ (3 คะแนน)
การหาปริมาตรและน้าหนัก
2 ข้อ (1 คะแนน)
1 ข้อ (3 คะแนน)
การวัดเวลา
1 ข้อ (1 คะแนน)
จานวนตรรกยะ จานวนอตรรกยะ รากที่ 3 ข้อ (1 คะแนน)
สอง รากที่สาม เศษส่วนและทศนิยมซ้า
การบวก การลบ การคูณ การหารจานวน 2 ข้อ (1 คะแนน)
2 ข้อ (3 คะแนน)
ในรูป a
รากที่ n
การหารากที่สองของนิพจน์ที่อยู่ใน

คะแนนรวม
6
5
1
3
8

1 ข้อ (1 คะแนน)
3 ข้อ (1 คะแนน)

1 ข้อ (3 คะแนน)
-

4
3

15 ข้อ (15 คะแนน)

5 ข้อ (15 คะแนน)

30

รูป x  2 y
รวม

แผนการจัดการเรียนรู้และ
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
(ฉบับปรับปรุง 2559)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
รหัสวิชา ค22102
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

~1~

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 ค22102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูผู้สอน

1.5 หน่วยกิต

3 ชั่วโมง/สัปดาห์
ภาคเรียนที่ 2

*********************************************************************************************************

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
การแปลงทางเรขาคณิต การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน และการประยุกต์ของการแปลง
ทฤษฎีบทปีทาโกรัส บทกลับทฤษฎีบทปีทาโกรัส และการนาไปใช้
ความเท่ากัน ทุ กประการของรูป เรขาคณิ ต ความเท่ ากันทุ กประการของรู ป สามเหลี่ ยมที่ มี
ความสัมพันธ์แบบด้าน-มุม-ด้าน แบบมุม-ด้าน-มุม แบบด้าน-ด้าน-ด้าน แบบมุม-มุม-ด้าน แบบ
ฉาก-ด้าน-ด้าน สมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่ว และการนาไปใช้
เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายใน และมุมภายนอก
โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู้ การสารวจ การตรวจสอบ การ
สืบค้นข้อมูล และการอภิปราย
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด ความสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน และเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่นๆ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา
และทักษะที่ต้องการวัด
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2. ตัวชี้วัด
1. ใช้สมบัติเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมและสมบัติของเส้นขนานในการให้
เหตุผลและแก้ปัญหา
2. เข้าใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในเรื่อง การเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน และ
นาไปใช้
3. บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน การสะท้อนและการหมุนรูปต้นแบบ และอธิบายวิธีการที่
จะได้ภาพที่ปรากฏเมื่อกาหนดรูปต้นแบบและภาพนั้นให้
4. หาพิกัดของจุด และอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน การสะท้อน
และการหมุนบนระนาบในระบบพิกัดฉาก
5. ใช้ทฤษฎีบทปีทาโกรัสและบทกลับในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา
6. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
7. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
8. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
9. ใช้ภาษาและสัญ ลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนาเสนอ ได้
อย่างถูกต้อง และชัดเจน
10. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และนาความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป
เชื่อมโยง กับศาสตร์อื่น ๆ
11. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

~3~

3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์
1

คาบที่
1-3

2

4-6

หัวข้อ
การแปลงทางเรขาคณิต
การเลื่อนขนาน

การสะท้อน

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. สังเกตและค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปต้นแบบ
กับภาพที่ได้จากการแปลงทางเรขาคณิต
2. อธิบายความหมายและสมบัติของการเลื่อนขนานบนระนาบ
ได้
3. หาภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานของรูปต้นแบบที่กาหนดให้
ได้
4. หาเวกเตอร์ของการเลื่อนขนาน เมื่อกาหนดรูปต้นแบบและ
ภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาน
5. หาพิกัดของภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานของรูปต้นแบบที่
กาหนดให้ได้
6. ตรวจสอบการเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานของรูป
ต้นแบบที่กาหนดให้ได้
7. มีความคิดคล่องในการหาสถานการณ์จริงที่นาการเลื่อน
ขนานไปใช้
เพื่อให้นักเรียน
1. สังเกตและค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปต้นแบบ
กับภาพที่ได้จากการสะท้อน
2. อธิบายความหมายและสมบัติของการสะท้อนบนระนาบได้
3. หาภาพที่ได้จากการสะท้อนของรูปต้นแบบที่กาหนดให้ได้
4. หาเส้นสะท้อนของการสะท้อน เมื่อกาหนดรูปต้นแบบและ
ภาพที่ได้จากการสะท้อน ( สมการเส้นสะท้อน y=c , x=c ,
y = x และ y= - x )
5. หาพิกัดของภาพที่ได้จากการสะท้อนของรูปต้นแบบที่
กาหนดให้ได้
6. ตรวจสอบการเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนของรูปต้นแบบที่
กาหนดให้ได้
7. มีความคิดคล่องในการหาสถานการณ์จริงที่นาการสะท้อน
ไปใช้
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สัปดาห์
3

คาบที่
7-9

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

การหมุน

เพื่อให้นักเรียน
1. สังเกตและค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปต้นแบบ กับภาพที่
ได้จากการหมุน
2. อธิบายความหมายและสมบัติของการหมุนบนระนาบได้
3. หาภาพที่ได้จากการหมุนของรูปต้นแบบที่กาหนดให้ได้
4. หาจุดหมุน ขนาดของมุมที่เกิดจากการหมุน และ
ทิศทางของการหมุน เมื่อกาหนดรูปต้นแบบและภาพที่ได้จาก
การหมุน ที่มีจุดหมุนอยู่ในรูปต้นแบบและนอกรูปต้นแบบ
5. หาพิกัดของภาพที่ได้จากการหมุนของรูปต้นแบบที่
กาหนดให้ได้
6. ตรวจสอบการเป็นภาพที่ได้จากการหมุนของรูปต้นแบบที่
กาหนดให้ได้
7. มีความคิดคล่องในการหาสถานการณ์จริงที่นาการหมุนไปใช้

4-5

10-15 การประยุกต์ของการ
แปลงทางเรขาคณิต

6

16 – 18 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
- สมบัติของรูป
สามเหลี่ยมมุมฉาก
- ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

เพื่อให้นักเรียน
1. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาการแปลงทางเรขาคณิตที่กาหนดให้
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา
2. สร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้ความรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต
และใช้เทคโนโลยี
3. การใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการนาเสนอ
ชิ้นงานที่เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน
เพื่อให้นักเรียน
1. เขียนข้อความคาดการณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
กาลังสองของความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
2. พิสูจน์ข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพื้นที่
ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยม
มุมฉาก
3. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่กาหนด โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาได้

~5~

สัปดาห์ คาบที่
7
19-21

8

22-24

9

25 -27

10
11

28 – 30
31 – 32

หัวข้อ
บทกลับของ
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียน
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกาลังสอง
ของความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
2. พิสูจน์ข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับบทกลับทฤษฎีบท
พีทาโกรัส
3. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่
กาหนด โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาได้
การประยุกต์ของทฤษฎี เพื่อให้นักเรียน
บทพีทาโกรัส
1. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาการประยุกต์ของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ตามแนวคิดของโพลยาได้
รูปที่เท่ากันทุกประการ เพื่อให้นักเรียน
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ
รูปเรขาคณิตสองรูป
2. อธิบายเงื่อนไขที่ทาให้รูปสองรูปเท่ากันทุกประการได้
3. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ
ส่วนของเส้นตรงสองเส้น
4. อธิบายเงื่อนไขที่ทาให้ส่วนของเส้นตรงสองเส้นเท่ากันทุก
ประการได้
5. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ
มุมสองมุม
6. อธิบายเงื่อนไขที่ทาให้มุมสองมุมเท่ากันทุกประการได้
7. ตรวจสอบการเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิตสองรูป
ส่วนของเส้นตรงสองเส้นและ มุมสองมุมที่กาหนดให้
สอบกลางภาค
ความเท่ากันทุกประการ เพื่อให้นักเรียน
ของรูปสามเหลี่ยม
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ
รูปสามเหลี่ยมสองรูป
2. อธิบายเงื่อนไขที่ทาให้รูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากัน
ทุกประการ
3. ตรวจสอบการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมสองรูป
โดยพิจารณาจากด้านคู่ที่ยาวเท่ากันและมุมคู่ที่มีขนาดเท่ากัน
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สัปดาห์

คาบที่

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ของรูปสามเหลี่ยม
11-12 33 – 34 รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มี เพื่อให้นักเรียน
ความสัมพันธ์แบบ
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ
ด้าน-มุม-ด้าน
รูปสามเหลี่ยมสองรูปทีส่ ัมพันธ์กันแบบด้าน-มุม-ด้าน
2. อธิบายทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยมสองรูปทีส่ ัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน
3. พิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยมสองรูปทีส่ ัมพันธ์กันแบบด้าน-มุม-ด้าน
4. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการแบบ
ด้าน–มุม–ด้าน โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ
โพลยา
12 35 – 36 รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มี เพื่อให้นักเรียน
ความสัมพันธ์แบบ
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ
มุม - ด้าน - มุม
รูปสามเหลี่ยมสองรูปทีส่ ัมพันธ์กันแบบมุม - ด้าน - มุม
2. อธิบายทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยม สองรูปทีส่ ัมพันธ์กันแบบ มุม - ด้าน - มุม
3. พิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยมสองรูปทีส่ ัมพันธ์กันแบบ มุม - ด้าน – มุม
4. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการแบบ
มุม–ด้าน–มุม โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิด
ของโพลยา
13 37 – 38 รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มี เพื่อให้นักเรียน
ความสัมพันธ์แบบ
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ
มุม – มุม – ด้าน
รูปสามเหลี่ยมสองรูปทีส่ ัมพันธ์กันแบบ
มุม – มุม - ด้าน
2. อธิบายทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยมสองรูปทีส่ ัมพันธ์กันแบบ มุม – มุม - ด้าน
3. พิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยมสองรูปทีส่ ัมพันธ์กันแบบ มุม – มุม - ด้าน
4. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการแบบ
มุม–มุม–ด้าน โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิด
ของโพลยา
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สัปดาห์ คาบที่
หัวข้อ
จุดประสงค์การเรียนรู้
13-14 39 – 40 รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มี เพื่อให้นักเรียน
ความสัมพันธ์แบบ
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ
ด้าน - ด้าน – ด้าน
รูปสามเหลี่ยมสองรูปทีส่ ัมพันธ์กันแบบด้าน - ด้าน - ด้าน
2. อธิบายทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยม สองรูปทีส่ ัมพันธ์กันแบบ ด้าน - ด้าน - ด้าน
3. พิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยมสองรูปทีส่ ัมพันธ์กันแบบ ด้าน - ด้าน - ด้าน
4. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการแบบ
ด้าน–ด้าน–ด้าน โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิด
ของโพลยา
14 41 – 42 รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มี เพื่อให้นักเรียน
ความสัมพันธ์แบบ
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ
ฉาก - ด้าน – ด้าน
รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ
ฉาก - ด้าน - ด้าน
2. อธิบายทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยม สองรูปทีส่ ัมพันธ์กันแบบ
ฉาก - ด้าน - ด้าน
3. พิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ
ฉาก - ด้าน - ด้าน
4. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการแบบ
ฉาก–ด้าน–ด้าน โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ
โพลยา
15 43 – 44 สมบัติของรูปสามเหลี่ยม เพื่อให้นักเรียน
หน้าจั่ว
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติของรูปสามเหลี่ยม
หน้าจั่ว
2. อธิบายความหมายและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วได้
3. นาสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วไปใช้ในการให้เหตุผล
และการแก้ปัญหาที่กาหนดให้ได้
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สัปดาห์ คาบที่
หัวข้อ
15-16 45 - 46 การนาไปใช้

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการ โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาได้

16-17 47 – 49 เส้นขนานและมุมภายใน เพื่อให้นักเรียน
1. ตรวจสอบการขนานกันของเส้นตรง โดยพิจารณาจาก
ระยะห่างระหว่างเส้นตรง
2. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับเส้นขนาน
2.1 ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันแล้วระยะห่างระหว่างเส้นตรง
คู่นั้นจะเท่ากัน
2.2 ถ้าเส้นตรงสองเส้นมีระยะห่างระหว่างเส้นตรงเท่ากันแล้ว
เส้นตรงคู่นั้นจะขนานกัน
3. ค้นหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้าง
เดียวกันของเส้นตัด เมื่อกาหนดให้เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่
หนึ่ง
4. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับผลบวกของขนาดของมุม
ภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดได้
4.1 ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัด แล้วขนาด
ของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด รวมกันเท่ากับ
180 องศา
4.2 ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคูห่ นึ่ง ทาให้ขนาดของมุม
ภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ180
องศา แล้วเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกัน
5. ลงมือแก้ปัญหาเส้นขนานและมุมภายใน โดยใช้สมบัติ
ผลบวกของขนาดของมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดได้
17 50 – 51 เส้นขนานและมุมแย้ง
เพื่อให้นักเรียน
1. ตรวจสอบการเป็นมุมแย้งของมุมที่กาหนดให้ได้
2. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับมุมแย้ง
2.1 ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกัน และมีเส้นตัด แล้วมุมแย้งมี
ขนาดเท่ากัน
2.2 ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งทาให้มุมแย้งมี
ขนาดเท่ากัน แล้วเส้นตรงคู่นั้นขนานกัน
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คาบที่

หัวข้อ

18

52 – 54 เส้นขนานและมุม
ภายนอกกับมุมภายใน

19

55 – 57 เส้นขนานและรูป
สามเหลี่ยม

จุดประสงค์การเรียนรู้
3. พิสูจน์ทฤษฎีบทที่กล่าวว่า เมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่
หนึ่ง เส้นตรงคู่นั้นขนานกัน ก็ต่อเมื่อ มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน
4. ลงมือแก้ปัญหาเส้นขนานและมุมแย้ง โดยใช้ทฤษฎีบทที่
กล่าวว่า เมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง เส้นตรงคู่นั้น
ขนานกัน ก็ต่อเมื่อ มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน
เพื่อให้นักเรียน
1. หาขนาดของมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่
ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัด เมื่อกาหนด
เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งให้
2. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับเส้นขนาน
2.1 ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัด แล้วมุม
ภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัด
มีขนาดเท่ากัน
2.2 ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง ทาให้มุมภายนอก
และมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาด
เท่ากัน แล้วเส้นตรงคู่นั้นขนานกัน
3. พิสูจน์ทฤษฎีบทที่กล่าวว่า เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง
เส้นตรงคู่นั้นขนานกันก็ต่อเมื่อมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่
ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากัน
4. ลงมือแก้ปัญหาเส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน
โดยใช้ทฤษฎีบทที่กล่าวว่า เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง
เส้นตรงคู่นั้นขนานกันก็ต่อเมื่อมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่
ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากัน
เพื่อให้นักเรียน
1. พิสูจน์ทฤษฎีบทที่กล่าวว่า ขนาดของมุมภายในทั้งสามมุม
ของรูปสามเหลี่ยมรวมกันเท่ากับ 180 องศา
2. พิสูจน์ทฤษฎีบทที่กล่าวว่า ถ้าต่อด้านใดด้านหนึ่งของรูป
สามเหลี่ยมออกไป มุมภายนอกที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากับ
ผลบวกของขนาดของมุมภายในที่ไม่ใช่มุมประชิดของมุม
ภายนอกนั้น
3. ลงมือแก้ปัญหาเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม โดยใช้ทฤษฎี
บทที่กล่าวว่า ถ้าต่อด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยม
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สัปดาห์

คาบที่

20

58-60

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้
ออกไป มุมภายนอกที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากับผลบวกของ
ขนาดของมุมภายในที่ไม่ใช่มุมประชิดของมุมภายนอกนั้น
สอบปลายภาค

4. แผนการประเมินการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 ค22102 ประจาภาคเรียนที่ 2 มีแผนการประเมินผลการ
เรียนรู้ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย
10 คะแนน
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย
10 คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 4 ครั้ง
30 คะแนน
4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน
20 คะแนน
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน
30 คะแนน
รวม
100 คะแนน
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รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย (10 คะแนน)
รายการ
1. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง การเลื่อนขนาน
2. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง การสะท้อน
3. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง การหมุน
4. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง การประยุกต์ของการแปลงทาง
เรขาคณิต
5. ประเมินจากผลงานการประดิษฐ์รูปภาพ
จากการแปลงทางเรขาคณิตและนามา
ทรานเซสเลชัน
6. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
7. ประเมินจากรายงานการค้นคว้าวิธีพิสูจน์
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและนาเสนอหน้าชั้น
เรียน
8. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
9. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่อง
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ
10. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง การเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยมสองรูป
11. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน

รูปแบบ
ของงาน
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานกลุ่ม
งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่
กาหนดส่ง
มอบหมาย
สัปดาห์ที่ 1 ถัดจากวัน
มอบหมาย 1วัน
สัปดาห์ที่ 2 ถัดจากวัน
มอบหมาย 1วัน
สัปดาห์ที่ 3 ถัดจากวัน
มอบหมาย 1วัน
สัปดาห์ที่ 4 ถัดจากวัน
มอบหมาย3 วัน

เวลาที่นักเรียน
ควรใช้
60 นาที

คะแนน
0.5

60 นาที

0.5

60 นาที

0.5

60 นาที

0.5

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 5

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3วัน

60 นาที

0.5

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 6

60 นาที

0.5

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 6

ถัดจากวัน
มอบหมาย1วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย 3วัน

60 นาที

1.0

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 7

60 นาที

0.5

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 8

ถัดจากวัน
มอบหมาย3 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย5 วัน

60 นาที

0.5

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่
11

ถัดจากวัน
มอบหมาย3 วัน

30 นาที

0.5

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่

ถัดจากวัน

30 นาที

0.5
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รายการ
เรื่อง รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์
แบบ ด้าน-มุม-ด้าน
12. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์
แบบ มุม - ด้าน – มุม
13. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์
แบบ มุม – มุม – ด้าน
14 ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์
แบบ ด้าน - ด้าน – ด้าน
15. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง การนาความรู้เรื่องความเท่ากันทุก
ประการไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
16. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง เส้นขนานและมุมภายใน
17. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง เส้นขนานและมุมแย้ง
18. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุม
ภายใน
19. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม

รูปแบบ
ของงาน

สัปดาห์ที่
กาหนดส่ง
มอบหมาย
12
มอบหมาย3 วัน

เวลาที่นักเรียน
ควรใช้

คะแนน

30 นาที

0.5

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่
13

ถัดจากวัน
มอบหมาย3 วัน

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่
14

ถัดจากวัน
30 นาที
มอบหมาย3 วัน

0.5

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่
15

ถัดจากวัน
30 นาที
มอบหมาย3 วัน

0.5

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่
15

ถัดจากวัน
60 นาที
มอบหมาย3 วัน

0.5

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่
16
สัปดาห์ที่
17
สัปดาห์ที่
18

ถัดจากวัน
30 นาที
มอบหมาย3 วัน
ถัดจากวัน
30 นาที
มอบหมาย3 วัน
ถัดจากวัน
30 นาที
มอบหมาย3 วัน

0.5

สัปดาห์ที่
19

ถัดจากวัน
60 นาที
มอบหมาย3 วัน
900 นาที

0.5

งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

งานกลุ่ม
รวม

0.5
0.5

10

หมายเหตุ เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่าในการทางานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้นๆ
นักเรียนควรใช้เวลาทาประมาณเท่าใดการประมาณดังกล่าว ครูได้พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อน และ
ปริมาณของงานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้นๆ
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 ค22102 ประจาภาคเรียนที่ 2
ได้กาหนดหัวข้อการประเมินดังแสดงในตาราง
หัวข้อการประเมิน
1. ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน
2. การตรงต่อเวลาในการทางาน
3. การมีส่วนร่วมในการเรียน
4. ความมีวินัยในตนเอง
5. ความรับผิดชอบต่อการเรียน
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
7. ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
8. ความสามารถในการบริหารจัดการเวลา
9. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
10. ความสามารถในการตัดสินใจ

ดีเยี่ยม
(5)

ดีมาก
(4)

ผลการประเมิน
ดี
ปานกลาง
(3)
(2)

ปรับปรุง
(1)
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4.3 ประเมินจากการสอบย่อย
รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 4 ครั้งดังนี้
4.3.1 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1 เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต

เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที 7 คะแนน

4.3.2 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2 เรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส

เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที 6 คะแนน

4.3.3 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 3 เรื่องความเท่ากันทุกประการ

เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที 9 คะแนน

4.3.4 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 4 เรื่องเส้นขนาน

เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที 8 คะแนน
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เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จานวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังตาราง
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

เติมคาตอบ

แสดงวิธีทา

(คะแนนเต็มรายข้อ)

(คะแนนเต็มรายข้อ)

คะแนนรวม

การสอบย่อยครั้งที่1 (60 นาที)
การแปลงทางเรขาคณิต
- การเลื่อนขนาน

2 ข้อ ( 0.5 คะแนน)

-

1

- การสะท้อน

2 ข้อ ( 0.5 คะแนน)

-

1

- การหมุน

2 ข้อ ( 0.5 คะแนน)

-

1

-

2 ข้อ ( 2 คะแนน)

4

6 ข้อ(3 คะแนน)

2 ข้อ ( 4 คะแนน)

7

ทฤษฎีบทปีทาโกรัส

3 ข้อ (0.5 คะแนน)

1 ข้อ (1.5 คะแนน)

3

บทกลับและการนาไปใช้

3 ข้อ (0.5 คะแนน)

1 ข้อ (1.5 คะแนน)

3

3

3

6

, ฉาก-ด้าน-ด้าน
สมบัตสิ ามเหลีย่ มหน้าจั่ว

3 ข้อ (1 คะแนน)

1 ข้อ (2 คะแนน)

5

การนาไปใช้

2 ข้อ (1 คะแนน)

1 ข้อ (2 คะแนน)

4

5

4

9

5 ข้อ (1 คะแนน)

-

5

เส้นขนานและรูปสามเหลีย่ ม

1 ข้อ ( 1 คะแนน)

1 ข้อ ( 2 คะแนน)

3

รวม

6

2

8

- การประยุกต์การแปลงทางเรขาคณิต
รวม
การสอบย่อยครั้งที่ 2 (60 นาที)

รวม
การสอบย่อยครั้งที่ 3 (60 นาที)
ความเท่ากันทุกประการ
รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ

ด้าน-

มุม-ด้าน, มุม-ด้าน-มุม, ด้าน-ด้าน-ด้าน,มุม-มุม-ด้าน

รวม
การสอบย่อยครั้งที่ 4 (60 นาที)
เส้นขนาน
- เส้นขนาน และมุมภายใน
- เส้นขนานและมุมแย้ง
- เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน
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4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน (20 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่

เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที

หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค

คะแนนรวม

เติมคาตอบ

แสดงวิธีทา

(คะแนนเต็มรายข้อ)

(คะแนนเต็มรายข้อ)

การเลื่อนขนาน

2 ข้อ (1 คะแนน)

-

2

การสะท้อน

2 ข้อ (1 คะแนน)

-

2

การหมุน

2 ข้อ (1 คะแนน)

-

2

-

2 ข้อ (3 คะแนน)

6

2 ข้อ (1 คะแนน)

-

2

3 ข้อ (1 คะแนน)

1 ข้อ (3 คะแนน)

6

11 ข้อ (11 คะแนน) 3 ข้อ (9 คะแนน)

20

การประยุกต์การแปลงทางเรขาคณิต
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ
การแก้ปัญหาที่กาหนดโดยใช้
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
รวม
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4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่

เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที

หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
เติมคาตอบ

แสดงวิธีทา

คะแนนรวม

(คะแนนเต็มรายข้อ) (คะแนนเต็มรายข้อ)
รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ
ด้าน-มุม-ด้าน, มุม-ด้าน-มุม, ด้าน-ด้าน-ด้าน,
มุม-มุม-ด้าน, ฉาก-ด้าน-ด้าน

5 ข้อ (1 คะแนน)

2 ข้อ (3 คะแนน)

11

2 ข้อ (1 คะแนน)

1 ข้อ (3 คะแนน)

5

11 ข้อ (1 คะแนน)

-

11

-

1 ข้อ (3 คะแนน)

3

18 ข้อ (18 คะแนน) 4 ข้อ (12 คะแนน)

30

สมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
การนาไปใช้
เส้นขนาน และมุมภายใน
เส้นขนานและมุมแย้ง
เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน
เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม
รวม

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ (ฉบับย่อ)
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101 จานวน 1.5 หน่วยกิต
เวลาเรียน 3 คาบ / สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559
ครูผู้สอน …………………………………………………………………………………………………………………………….
_________________________________________________________________________
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสร้างและการทางานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบ
ขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์แ ละสัตว์ รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์ ความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ
ของมนุษย์ พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกและภายใน หลักการและผลของ
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์ สารอาหารในอาหารมี
ปริ มาณพลั งงานและสัดส่ว นที่เหมาะสมกับเพศและวัย สารเสพติดต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และ
แนวทางในการป้องกันตนเองจากสารเสพติด การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่กระทา
ต่อวัตถุ แรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุที่หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสารวจและตรวจสอบการสืบค้น
ข้อมูล และอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้
มุง่ มั่นในการทางาน
2. สาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัด
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และ
หน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทางานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่รู้
และนาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
ตัวชี้วัด
1. อธิบายโครงสร้างและการทางานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
หายใจ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์ (ว 1.1 ม.2/1)
2. อธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ของมนุษย์และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 1.1
ม.2/2)
3. สังเกตและอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกและ
ภายใน (ว 1.1 ม.2/3)
4. อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์
และเพิ่มผลผลิตของสัตว์และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 1.1 ม.2/4)
5. ทดลอง วิเคราะห์ และอธิบายสารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดส่ ว นที่
เหมาะสมกับเพศ และวัย (ว 1.1 ม.2/5)

2
6. อภิปรายผลของสารเสพติดต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และแนวทางในการป้องกัน
ตนเองจากสารเสพติด (ว 1.1 ม.2/6)
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว 4.1 เข้า ใจธรรมชาติข องแรงแม่เ หล็ กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลี ย ร์
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมี
คุณธรรม
ตัวชี้วัด
7. ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่กระทาต่อวัตถุ
(ว 4.1 ม.2/1)
8. อธิบายแรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุที่หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว (ว 4.1
ม.2/2)
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้
การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ตัวชี้วัด
9. ตั้งคาถามที่กาหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สาคัญในการสารวจตรวจสอบ หรือศึกษา
ค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ (ว 8.1 ม.2/1)
10. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี
(ว 8.1 ม.2/2)
11. เลือกเทคนิควิธีการสารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุ ณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรง
และปลอดภัยโดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม (ว 8.1 ม.2/3)
12. รวบรวมข้อมูล จัดกระทาข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ (ว 8.1 ม.2/4)
13. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้งที่สนับสนุน
หรือขัดแย้งกับสมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจากการสารวจตรวจสอบ (ว 8.1 ม.2/5)
14. สร้ างแบบจ าลองหรือรูปแบบที่อธิบ ายผลหรือ แสดงผลของการส ารวจตรวจสอบ
(ว 8.1 ม.2/6)
15. สร้างคาถามที่นาไปสู่การสารวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องและนาความรู้ที่ได้ไปใช้
ในสถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
(ว 8.1 ม.2/7)
16. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสารวจ ตรวจสอบ ค้ นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่ ง
ความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์
พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม (ว 8.1 ม.2/8)
17. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผล
ของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ (ว 8.1 ม.2/9)

3
3. กาหนดการสอนและตัวชี้วัด
สัปดาห์
หน่วยการเรียนรู้/
คาบที่
ที่
สาระการเรียนรู้
1
1
ปฐมนิเทศ
- ตัวชี้วัด
- ลักษณะเนื้อหาวิชา
- วิธีการเรียนการสอน
- การวัดผลและการ
ประเมินผล
1-6

7-9

2-18

19-27

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
อาหารกับการดารงชีวิต
1.1 อาหารและสารอาหาร
1.1.1 สารอาหารที่ให้พลังงาน
1.1.2 สารอาหารทีไ่ ม่ให้
พลังงาน
1.1.3 สารปนเปื้อนในอาหาร
1.1.4 การรับประทานอาหาร
ให้ได้สดั ส่วน (ค่าBMI)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์
2.1 ระบบย่อยอาหาร
2.2 ระบบหมุนเวียนเลือด
และภูมิคุ้มกัน

10
28-30
11-14 31-42 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์
2.3 ระบบหายใจ
2.4 ระบบขับถ่าย

ตัวชี้วัด

กิจกรรม /ภาระงาน

- เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี
ความเข้าใจขอบข่าย
เนื้อหาวิชา กิจกรรม
การเรี ย นการสอน
ตัวชี้วัด กฎเกณฑ์ใน
ชั้ น เรี ย น และเกณฑ์
การวัดและประเมินผล

1. ชี้แจงรายละเอียดพฤติกรรม
การเรียน ภาระงานและเกณฑ์
การวัดผลประเมินผลจากแผนการ
จัดการเรียนรู้ฉบับย่อ

ว 1.1 ม.2/5 ,
ว 8.1 ม.2/1-9

1. ทาการทดลองและเขียน
รายงานปฏิบตั ิการ เรื่องการ
ทดสอบคาร์โบไฮเดรต โปรตีน
และไขมัน
(งานเดี่ยว : 1 คะแนน)
2. ท า ก า ร ท ด ล อ ง แ ล ะ เ ขี ย น
รายงานปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ งการ
ทดสอบปริมาณวิตามินซี
(งานเดี่ยว : 1 คะแนน)
3. การสารวจตรวจสอบและ
นาเสนอผลงาน เรื่อง
สารปนเปื้อนในอาหาร
(งานกลุ่ม : 2 คะแนน)
4. ทาการทดลองและเขียน
รายงานปฏิบตั ิการ เรื่องการ
ทดสอบหาพลังงานสะสมใน
อาหาร (งานเดี่ยว : 1 คะแนน)

ว 1.1 ม.2/1,
ว 1.1 ม.2/2,
ว 1.1 ม.2/3 ,
ว 1.1 ม.2/6 ,
ว 8.1 ม.2/1–9

ว 1.1 ม.2/1,
ว 1.1 ม.2/2,
ว 1.1 ม.2/3,

1.ทาการทดลองและเขียน
รายงานปฏิบตั ิการ เรื่องการ
ทดสอบอนุภาคของแป้ง
น้าตาลและการทางานของ
เอนไซม์ (งานเดี่ยว : 1 คะแนน)
2. ปฏิบัติการเพื่อศึกษาลักษณะ
หัวใจสัตว์เช่น หมู
(งานกลุ่ม : 2 คะแนน)
สอบกลางภาค
3. ทาการทดลองเขียนรายงาน
ปฏิบัติการ เรื่องการศึกษาปอด
จาลอง (งานเดี่ยว : 1 คะแนน)

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
- แ ผ น กา ร จั ด การ
เรียนรู้ฉบับย่อ

- PowerPoint
- ชุดการทดลอง
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- สืบค้นInternet
- ใบความรู้
- ใบกิจกรรม
- ใบงาน

-

PowerPoint
ชุดการทดลอง
ตัวอย่างจริง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สืบค้นInternet
ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ใบงาน

- PowerPoint
- ชุดการทดลอง
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์

4
สัปดาห์
คาบที่
ที่

15-17 43-53

18-19 54-57

20

58-60

หน่วยการเรียนรู้/
สาระการเรียนรู้
2.5 ระบบประสาท
2.6 สารเสพติดและผลกระทบ
ต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
2.7 ระบบสืบพันธุ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ชีวิตสัตว์และเทคโนโลยีชีวภาพ
3.1 การเจริญเติบโตของสัตว์
3.2 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของ
มนุษย์และสัตว์
3.3 พฤติกรรมของมนุษย์และ
สัตว์
3.3.1 พฤติกรรมที่เป็นมาแต่
กาเนิด
3.3.2 พฤติกรรมที่เกิดจากการ
เรียนรู้
3.4 เทคโนโลยีชีวภาพที่
เกี่ยวข้องกับสัตว์
3.4.1 การผสมเทียม
3.4.2 การถ่ายฝากตัวอ่อน
3.4.3 พันธุวิศวกรรม
3.4.4 การโคลน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แรงในชีวิตประจาวัน
4.1 แรงที่กระทาต่อวัตถุ
4.2 ขนาดและทิศทางของแรง
4.3 การรวมแรง
4.4 ผลที่เกิดขึ้นกับวัตถุเมื่อ
แรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุเท่ากับ
ศูนย์

ว 1.1 ม.2/6 ,
ว 8.1 ม.2/1-9

4. สืบค้นข้อมูลและนาเสนอ
ผลงาน เรื่อง สารเสพติดและ
ผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกาย (งานกลุ่ม : 1 คะแนน)
5. สืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีที่ช่วย
ให้มีบุตร (งานเดีย่ ว : 1 คะแนน)

-

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
สืบค้นInternet
ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ใบงาน

ว 1.1 ม.2/3,
ว 1.1 ม.2/4 ,
ว 8.1 ม.2/1-9

1. สืบค้นและนาเสนอข้อมูล การ
เจริญเติบโตของสัตว์ ผลการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการ
ขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์และเพิ่ม
ผลผลิตของสัตว์ตามความสนใจ
ของนักเรียนคนละ 1 ชิ้น
(งานเดี่ยว : 2 คะแนน)
2. จัดทาหนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับ
ชีวิตและพฤติกรรมของสัตว์ ตาม
ความสนใจของนักเรียนคนละ 1
ชนิด
(งานเดี่ยว : 5 คะแนน)

-

PowerPoint
ชุดการทดลอง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สืบค้นInternet
ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ใบงาน

ว 4.1 ม.2/1,
ว 4.1 ม.2/2 ,
ว 8.1 ม.2/1-9

1 . ท า ก า ร ท ด ล อ ง แ ล ะ เ ขี ย น
รายงานปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ งการหา
แรงลั พ ธ์ ข องแรงหลายแรงใน
ระนาบเดียวกัน ที่ก ระท าต่อวัตถุ
ในกรณีต่างๆ
(งานเดี่ยว : 1 คะแนน)
2. ทากิจกรรมและบันทึกตาม
ใบงานแรงและแรงลัพธ์
(โดยไม่ใช้สูตรตรีโกณมิติ)
(งานเดี่ยว : 1 คะแนน)

-

PowerPoint
ชุดการทดลอง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ใบงาน

ตัวชี้วัด

กิจกรรม /ภาระงาน

สอบปลายภาค
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101 ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 80 : 20
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค = ร้อยละของคะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค = 20
ร้อยละของคะแนนสอบกลางภาค
= 20
ร้อยละของคะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค = 20
ร้อยละคะแนนการปฏิบัติการ
= 10
ร้อยละของคะแนนจิตพิสัย
= 10
ร้อยละของคะแนนสอบปลายภาค
= 20
รวม
= 100
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
ร้อยละ 20
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย) ร้อยละ 10
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย
ร้อยละ 20
4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาค
ร้อยละ 20
4.5 ประเมินจากการสอบปฏิบัติการ
ร้อยละ 10
4.6 ประเมินจากการสอบปลายภาค
ร้อยละ 20
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 ประเมินจากการงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (ร้อยละ 20)
ตามตารางในหัวข้อกิจกรรมสาคัญและภาระงาน
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย) ร้อยละ 10
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์3 รหัสวิชา ว22101
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้กาหนดหัวข้อการประเมิน ดังนี้

6
แบบประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย) ร้อยละ 10
หัวข้อการประเมิน

ดีเยี่ยม
(5)

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
(4)

(3)

(2)

1. ความอยากรู้อยากเห็น
2. การยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
3. ความรับผิดชอบและเพียร
พยายาม
4. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
5. ความมีเหตุผล
6. ความสามารถในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
7. ความมีระเบียบและรอบคอบ
8. ความประหยัด
9. ความซื่อสัตย์
10. ความตรงต่อเวลา
รวม
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม÷5)
หมายเหตุ :
1. เกณฑ์การประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
9.00-10.00
8.00-8.99
7.00-7.99
6.00-6.99
ต่ากว่า 5.99

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

คะแนนจิตพิสัยที่ได้
10
9
8
7
6

ต้อง
ปรับปรุง
(1)
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2. เกณฑ์การพิจารณาเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้เรียน ดังนี้
2.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความพึงพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
2.2 ร้อยละของผู้เรียนซึ่งเห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์
2.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความตระหนักในคุณและโทษของการใช้วิทยาศาสตร์
2.4 ร้อยละของผู้เรียนซึ่งมาเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน
2.5 ร้อยละของผู้เรียนซึ่งเลือกใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบัติ
2.6 ร้อยละของผู้เรียนตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เกณฑ์การให้คะแนน
นักเรียนมีคุณสมบัติตามที่กาหนด
นักเรียนมีคุณสมบัติตามที่กาหนด
นักเรียนมีคุณสมบัติตามที่กาหนด
นักเรียนมีคุณสมบัติตามที่กาหนด
นักเรียนมีคุณสมบัติตามที่กาหนด

6
5
4
3
2

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

=
=
=
=
=

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต้องปรับปรุง
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4.3 ประเมินจากการสอบย่อย ร้อยละ 20
เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จานวนข้อสอบย่อยแต่ละครั้งมีรายละเอียด ดังตาราง
ลักษณะข้อสอบ
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
แนวPISA
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
อาหารกับการดารงชีวิต
1.1 อาหารและสารอาหาร
- ปรนัย
1.1.1 สารอาหารที่ให้พลังงาน
- อัตนัย
1.1.2 สารอาหารทีไ่ ม่ให้พลังงาน
1.1.3 สารปนเปื้อนในอาหาร
1.1.4 การรับประทานอาหารให้ได้สัดส่วน(ค่าBMI)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์
2.1 ระบบย่อยอาหาร
2.2 ระบบหมุนเวียนเลือดและภูมิคุ้มกัน

ร้อยละ

สัปดาห์ที่

6

6

- ปรนัย
- อัตนัย

4

9

- ปรนัย
- อัตนัย

5

14

- ปรนัย
- อัตนัย

3

17

สอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์
2.3 ระบบหายใจ
2.4 ระบบขับถ่าย
2.5 ระบบประสาท
2.6 สารเสพติดและผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
2.7 ระบบสืบพันธุ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ชีวิตสัตว์และเทคโนโลยีชีวภาพ
3.1 การเจริญเติบโตของสัตว์
3.2 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของมนุษย์และสัตว์
3.3 พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์
3.3.1 พฤติกรรมที่เป็นมาแต่กาเนิด
3.3.2 พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้
3.4 เทคโนโลยีชีวภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับสัตว์
3.4.1 การผสมเทียม
3.4.2 การถ่ายฝากตัวอ่อน
3.4.3 พันธุวิศวกรรม
3.4.4 การโคลน

9
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะข้อสอบ
แนวPISA

ร้อยละ

สัปดาห์ที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แรงในชีวิตประจาวัน
4.1 แรงที่กระทาต่อวัตถุ
- ปรนัย
2
19
4.2 ขนาดและทิศทางของแรง
- อัตนัย
4.3 การรวมแรง
4.4 ผลที่เกิดขึ้นกับวัตถุเมื่อแรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุเท่ากับศูนย์
รวม
20
หมายเหตุ : ลักษณะข้อสอบ จานวนข้อสอบและสัปดาห์ทสี่ อบสามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม

4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาค ร้อยละ 20
กาหนดการสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ ………….กรกฎาคม 2559 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที เนื้อหาที่สอบ ลักษณะ
ข้อสอบ จานวนข้อสอบย่อยแต่ละครั้งมีรายละเอียด ดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
อาหารกับการดารงชีวิต
1.1 อาหารและสารอาหาร
1.1.1 สารอาหารที่ให้พลังงาน
1.1.2 สารอาหารทีไ่ ม่ให้พลังงาน
1.1.3 สารปนเปื้อนในอาหาร
1.1.4 การรับประทานอาหารให้ได้สัดส่วน(ค่าBMI)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์
2.1 ระบบย่อยอาหาร
2.2 ระบบหมุนเวียนเลือดและภูมิคุ้มกัน
รวม

ลักษณะข้อสอบแนวPISA
(จานวนข้อสอบ)

ร้อยละ

อัตนัย (3 ข้อ 6 คะแนน)
ปรนัย (12 ข้อ 6 คะแนน)

12

อัตนัย (2 ข้อ 4 คะแนน)
ปรนัย (8 ข้อ 4 คะแนน)

8

อัตนัย (5 ข้อ 10 คะแนน)
ปรนัย (20 ข้อ 10 คะแนน)

20
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4.5 ภาคปฏิบัติปลายภาค ร้อยละ 10
1) เป็นการทดสอบปฏิบัติการเกี่ยวกับสารอาหาร โดยมีสาร Unknown คนละ 1 ชนิด
2) เกณฑ์การให้คะแนน
- การสังเกตการทดลอง (5 คะแนน)
- รายงานการทดลอง (5 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนการสังเกตการทดลอง (5 คะแนน)

รายการสังเกต
1. มีการวางแผนก่อนการทดลอง

2. ดาเนินการทดลองตามขั้นตอนที่
วางแผนไว้
3. มีทักษะในการใช้อุปกรณ์และ
สารเคมี
4. ความมุ่งมั่นและการแก้ปัญหาใน
การทดลอง

5. การดูแลและเก็บอุปกรณ์

2

ระดับคะแนน
1

มีการวางแผนก่อนทาการ
ทดลองและกาหนด
จุดประสงค์ออกแบบการ
ทดลองได้ถูกต้องอย่างเป็น
ระบบ
ทดลองตามขั้นตอนทีไ่ ด้
วางแผนไว้อย่างถูกต้อง และ
ในเวลาที่กาหนด

มีการวางแผนก่อนทา
การทดลอง กาหนด
จุดประสงค์ออกแบบ
การทดลองได้ถูกต้อง
บางส่วน
ทดลองตามขั้นตอนที่
วางแผนไว้ได้เป็น
บางส่วนและเกินเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย
เลือกใช้อุปกรณ์และสารเคมีได้ เลือกใช้อุปกรณ์และ
ถูกต้องเหมาะสมและทดลอง สารเคมีได้อย่างถูกต้อง
ได้อย่างคล่องแคล่วดีมาก
แต่ทดลองได้ไม่
คล่องแคล่ว
มีความมุ่งมั่นในการทดลอง
มีความมุ่งมั่นในการ
และสามารถแก้ปญ
ั หาได้อย่าง ทดลองและไม่สามารถ
เหมาะสม เพื่อให้การทดลอง แก้ปัญหา เพื่อให้การ
ประสบความสาเร็จตามแผน ทดลองประสบ
ความสาเร็จตามแผน
มีการทาความสะอาด เก็บ
มีการทาความสะอาด
อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการ
เก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ
ทดลอง ได้อย่างเป็นระเบียบ ในการทดลอง แต่ไม่เป็น
ระเบียบ

รวม
คะแนนรวม
คะแนนเฉลีย่ (คะแนนรวม÷2)

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

0
ไม่ได้วางแผนการ
ทดลองไม่มีการ
กาหนดจุดประสงค์
และออกแบบการ
ทดลอง
ไม่ทดลองตามที่
วางแผนไว้และเกิน
เวลาในเวลาที่กาหนด
ไว้มาก
เลือกใช้อุปกรณ์และ
สารเคมีไม่ถูกต้อง
ไม่มีความมุ่งมั่นในการ
ทดลองและไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ เพื่อให้
การทดลองประสบ
ความสาเร็จตามแผน
มีข้อบกพร่องในการ
ทาความสะอาดและ
เก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ
ในการทดลอง

11
เกณฑ์การให้คะแนนรายงานการทดลอง (5 คะแนน)
รายการประเมิน
1. กาหนดจุดประสงค์การทดลอง

2. กาหนดปัญหาและการ
ตั้งสมมติฐาน

ระดับคะแนน
2
1
0
กาหนดจุดประสงค์การทดลอง กาหนดจุดประสงค์การ กาหนดจุดประสงค์
สอดคล้องกับการทดลอง
ทดลองสอดคล้องกับ
การทดลองไม่
ถูกต้องชัดเจน
การทดลองเป็นบางส่วน สอดคล้องกับการ
ทดลอง
สมมติฐานสอดคล้องกับปัญหา สมมติฐานสอดคล้องกับ สมมติฐานไม่
และแสดงความสัมพันธ์
ปัญหาเป็นบางส่วน
สอดคล้องกับปัญหา
ระหว่างเหตุและผลชัดเจน

3. กาหนดตัวแปรของการทดลอง

กาหนดตัวแปรสอดคล้องกับ
สมมติฐานถูกต้อง ครบถ้วน

4. การจัดกระทาข้อมูลและบันทึกผล
การทดลอง

ออกแบบตารางบันทึกผล
ข้อมูลตรงตามจุดประสงค์และ
บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง
ครบถ้วน

5. การวิเคราะห์และสรุปผลการ
ทดลอง

กาหนดตัวแปร
สอดคล้องกับสมมติฐาน
บางส่วน

ออกแบบตารางบันทึก
ผลข้อมูลไม่ตรงตาม
จุดประสงค์และบันทึก
ผลการทดลองได้ถูกต้อง
บางส่วน
การวิเคราะห์และสรุปผลการ การวิเคราะห์และ
ทดลองได้ถูกต้อง และสรุปผล สรุปผลการทดลองได้
สอดคล้องกับข้อมูล
ถูกต้องบางส่วน

รวม
คะแนนรวม
คะแนนเฉลีย่ (คะแนนรวม÷2)

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

กาหนดตัวแปรไม่
สอดคล้องกับ
สมมติฐาน
ออกแบบตารางบันทึก
ผลข้อมูลไม่ตรงตาม
จุดประสงค์และบันทึก
ผลการทดลองไม่
ถูกต้อง
การวิเคราะห์และ
สรุปผลการทดลองไม่
ถูกต้อง
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4.6 ประเมินจากการสอบปลายภาค ร้อยละ 20
กาหนดการสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ …………….กันยายน 2559 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที
เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จานวนข้อสอบย่อยแต่ละครั้งมีรายละเอียด ดังตาราง
ลักษณะข้อสอบแนวPISA
(จานวนข้อสอบ)

ร้อยละ

อัตนัย (2 ข้อ 4 คะแนน)
ปรนัย (10 ข้อ 5 คะแนน)

9

อัตนัย (1 ข้อ 2 คะแนน)
ปรนัย (6 ข้อ 3 คะแนน)

5

อัตนัย (1 ข้อ 2 คะแนน)
ปรนัย (4 ข้อ 2 คะแนน)
(โดยไม่ใช้ตรีโกณมิติ)

4

บูรณาการองค์ความรู้หลักของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-4
หรือข้อสอบแนวPISA

อัตนัย (1 ข้อ 2 คะแนน)

2

รวม

อัตนัย (5 ข้อ 10 คะแนน)
ปรนัย (20 ข้อ 10 คะแนน)

20

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์
2.3 ระบบหายใจ
2.4 ระบบขับถ่าย
2.5 ระบบประสาท
2.6 สารเสพติดและผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
2.7 ระบบสืบพันธุ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ชีวิตสัตว์และเทคโนโลยีชีวภาพ
3.1 การเจริญเติบโตของสัตว์
3.2 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของมนุษย์และสัตว์
3.3 พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์
3.3.1 พฤติกรรมที่เป็นมาแต่กาเนิด
3.3.2 พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้
3.4 เทคโนโลยีชีวภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับสัตว์
3.4.1 การผสมเทียม
3.4.2 การถ่ายฝากตัวอ่อน
3.4.3 พันธุวิศวกรรม
3.4.4 การโคลน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แรงในชีวิตประจาวัน
4.1 แรงที่กระทาต่อวัตถุ
4.2 ขนาดและทิศทางของแรง
4.3 การรวมแรง
4.4 ผลที่เกิดขึ้นกับวัตถุเมื่อแรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุเท่ากับศูนย์

*** หมายเหตุ : ครูผู้สอนสามารถแทรกข้อสอบแนว PISA เพิ่มเติมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
5. เอกสารอ้างอิง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
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คณะทางาน
ที่
1

ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร.อุดม ทิพราช

2

นางสาวรุ่งทิพย์ นิโรจน์

ชื่อเล่น
โรงเรียน
อุดม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ทิพย์ จภ.เชียงราย

3

นายสุพรม ปัททุม

สุพรม

จภ.มุกดาหาร

4

นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรญ
ั

อดัม

จภ.เลย

5

นางปิ่นอนงค์ แสงมณี

6

นางกิดาการ บุณยนิธโิ ชติ

7

นางสาวจิราวรรณ เนียมศรี

8

นางสาวนิมนตรา ประสาทศิลป

9

นางสาวนิภาพร กาบทอง

10 นางอิสญาภา ธรรพรังษี
11 นางรุจิรา บินตามะหงง

โทรศัพท์
การติดต่ออื่น ๆ
089-9480419 E-mail : udomt@hotmail.com
089-6312875 E-mail : tip.nr@hotmail.com
Face book : thip nirot
089-7102600 E-mail : su.prom@hotmail.com

081-9545819 E-mail : krooadam4444@gmail.com
Face book : พัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัญ
ปิ่น จภ.นครศรีธรรมราช 081-5363528 E-mail : pinpcct@gmail.com
Face book :ปิ่นอนงค์ จภ.นคร
กิ
จภ.ตรัง
089-4737910 E-mail :
kidakarn_pcctrg@hotmail.co.th
Face book : กิดาการ บุณยนิธิโชติ
แตงไทย จภ.เพชรบุรี
086-8368501 E-mail : neamsri@gmail.com
Face book : Jirawan Neamsri
เฟิร์น จภ.ปทุมธานี
089-2427509 E-mail : nimontrapra@hotmail.com
Face book : Nimontra Prasatsin
นิ
จภ.ลพบุรี
087-1552030 E-mail : Nipapron09@gmail.com
Face book : Nipapron
ตุ้ม จภ.พิษณุโลก
081-8861662 E-mail : isaya_12@hotmail.com
Face book : isayapa.tupparangsi
ติ่ง
จภ.สตูล
081-5985169 E-mail :
Face book : Daleenaz Bintummangong

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 รหัสวิชา ว22102 จานวน 1.5 หน่วยกิต เวลาเรียน 3 คาบ / สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559
ครูผู้สอน ............................................................................................................................................
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาองค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ เปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ
ธาตุกึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสี หลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง การตกผลึก การสกัด การกลั่น และ
โครมาโทกราฟี การเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทั้งอธิบายปัจจัยที่มี
ผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี เขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสารต่าง ๆ สารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมี ชีวิต
และสิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย วิธีป้องกันและแก้ไขอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้
สารเคมี การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง ความสว่างที่มีผลต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ การดูดกลืน
แสงสี การมองเห็นสีของวัตถุ ลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดิ น และกระบวนการเกิดดิน การใช้
ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดินกระบวนการเกิด และลักษณะองค์ประกอบของหิน องค์ประกอบ
และสมบัติของหิน เพื่อจาแนกประเภทของหินลักษณะทางกายภาพของแร่ กระบวนการเกิด ลักษณะและ
สมบัติของปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ามัน ลักษณะแหล่งน้าธรรมชาติ การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่ง
น้ าในท้องถิ่น การเกิดแหล่ งน้ าบนดิน แหล่ งน้าใต้ดิน กระบวนการผุ พังอยู่กับที่ การกร่อน การพัดพา
การทับถม การตกผลึกและผลของกระบวนการดังกล่าว โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสารวจและตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล และอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน
2. สาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัด
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
1. สารวจและอธิบายองค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ (ว 3.1 ม.2/1)
2. สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะและธาตุ
กัมมันตรังสี และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 3.1 ม.2/2)
3. ทดลองและอธิบายหลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง การตกผลึก การสกัด การกลั่น
และโครมาโทกราฟี และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 3.1 ม.2/3)

2
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
4. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี
รวมทั้งอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ว 3.2 ม.2/1)
5. ทดลอง อธิบายและเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสารต่ าง ๆ และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (ว 3.2 ม.2/2)
6. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้ อ ม
(ว 3.2 ม.2/3)
7. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย วิธีป้องกันและแก้ไข
อันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี (ว 3.2 ม.2/4)
สาระที่ 5 พลังงาน
มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดารงชีวิต การเปลี่ยนรูป
พลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวน
การสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
8. ทดลองและอธิ บ ายการสะท้ อ นของแสง การหั ก เหของแสง และน าความรู้ ไ ปใช้
ประโยชน์ (ว 5.1 ม.2/1)
9. อธิบายผลของความสว่างที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ (ว 5.1 ม.2/2)
10. ทดลองและอธิบ ายการดูดกลื นแสงสี การมองเห็ นสี ข องวัตถุ และนาความรู้ ไปใช้
ประโยชน์ (ว 5.1 ม.2/3)
สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 เข้ า ใจกระบวนการต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น บนผิ ว โลกและภายในโลก
ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
ตัวชี้วัด
11. สารวจ ทดลองและอธิบายลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดิน และกระบวนการ
เกิดดิน (ว 6.1 ม.2/1)
12. ส ารวจ วิ เ คราะห์ แ ละอธิ บ ายการใช้ ป ระโยชน์ แ ละการปรั บ ปรุง คุ ณ ภาพของดิน
(ว 6.1 ม.2/2)
13. ทดลองเลียนแบบเพื่ออธิบายกระบวนการเกิด และลักษณะองค์ประกอบของหิ น
(ว 6.1 ม.2/3)
14. ทดสอบ และสังเกตองค์ประกอบและสมบัติของหิน เพื่อจาแนกประเภทของหิน และ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 6.1 ม.2/4)

3
15. ตรวจสอบและอธิ บาย ลั ก ษณะทางกายภาพของแร่ และการน าไปใช้ ประโยชน์
(ว 6.1 ม.2/5)
16. สื บ ค้น และอธิบ ายกระบวนการเกิด ลั กษณะและสมบัติข องปิโ ตรเลี ยม ถ่านหิ น
หินน้ามัน และการนาไปใช้ประโยชน์ (ว 6.1 ม.2/6)
17. สารวจและอธิบายลักษณะแหล่งน้าธรรมชาติ การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ แหล่ง
น้าในท้องถิ่น (ว 6.1 ม.2/7)
18. ทดลองเลียนแบบ และอธิบาย การเกิดแหล่งน้าบนดิน แหล่งน้าใต้ดิน (ว 6.1 ม.2/8)
19. ทดลองเลี ย นแบบและอธิ บ ายกระบวนการผุ พั ง อยู่ กั บ ที่ การกร่ อ น การพั ด พา
การทับถม การตกผลึกและผลของกระบวนการดังกล่าว (ว 6.1 ม.2/9)
20. สื บ ค้น สร้ างแบบจาลองและ อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของโลก (ว 6.1
ม.2/10)
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้
การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบาย และ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคม
และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ตัวชี้วัด
21. ตั้งคาถามที่กาหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สาคัญในการสารวจตรวจสอบ หรือศึกษา
ค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ (ว 8.1 ม.2/1)
22. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี
(ว 8.1 ม.2/2)
23. เลือกเทคนิควิธีการสารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ ยงตรง
และปลอดภัยโดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม (ว 8.1 ม.2/3)
24. รวบรวมข้อมูล จัดกระทาข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ (ว 8.1 ม.2/4)
25. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้งที่สนับสนุน
ห รื อ ขั ด แ ย้ ง กั บ ส ม ม ติ ฐ า น แ ล ะ ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ ข อ ง ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร ส า ร ว จ ต ร ว จ ส อ บ
(ว 8.1 ม.2/5)
26. สร้างแบบจาลอง หรือรูปแบบ ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสารวจตรวจสอบ
(ว 8.1 ม.2/6)
27. สร้างคาถามที่นาไปสู่การสารวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และนาความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในสถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้ อื่น
เข้าใจ (ว 8.1 ม.2/7)
28. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่ ง
ความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการ เปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์
พยานใหม่เพิ่มขึน้ หรือโต้แย้งจากเดิม (ว 8.1 ม.2/8)
29. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และ
ผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ (ว 8.1 ม.2/9)

4
3. กาหนดการสอนและตัวชี้วัด
สัปดาห์
หน่วยการเรียนรู้/
คาบที่
ที่
สาระการเรียนรู้
1
1
ปฐมนิเทศ
เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ
ขอบข่าย เนื้อหาวิชา กิจกรรมการ
เรียนการสอน ตัวชี้วัด กฎเกณฑ์
ในชั้นเรียน และเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล
1-5
2-14
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
การจาแนกสาร
1.1 การแยกสารผสม

1.2 ธาตุและสารประกอบ

5-9

15-27

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ปฏิกิริยาเคมี
2.1 สมการเคมี
2.2 มวล พลังงาน กับการ
เกิดปฏิกริ ิยาเคมี

ตัวชี้วัด

ข้อ 1-3
ข้อ 21-29

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
1. ชี้ แ จงรายละเอี ย ดพฤติ ก รรม - แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร
การเรี ย น ภาระงานและเกณฑ์ เรียนรู้ฉบับย่อ
การวัดผลประเมินผลจากแผนการ
จัดการเรียนรู้ฉบับย่อ
กิจกรรม /ภาระงาน

1. ทาการทดลองและเขียน
รายงานปฏิบตั ิการ เรื่อง การแยก
สารด้วยวิธีการกรอง การตกผลึก
การสกัด การกลั่น และ
โครมาโทกราฟี แบบSTEM Education
(งานเดี่ยว : 3 คะแนน)

ข้อ 1-3
ข้อ 21-29

1. ทาการทดลองและเขียน
รายงานปฏิบตั ิการ เรื่องการแยก
น้าด้วยไฟฟ้า
(งานเดี่ยว : 1 คะแนน)
2. ทาการทดลองและเขียน
รายงานปฏิบตั ิการ เรื่องสมบัติ
บางประการของธาตุ
(งานเดี่ยว : 1 คะแนน)
3. สืบค้นและนาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับธาตุและธาตุกมั มันตรังสี
ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน
(งานเดี่ยว : 2 คะแนน)

ข้อ 4-7
ข้อ 21-29

1. ทาการทดลองและเขียน
รายงานปฏิบตั ิการ เรื่องการ
เกิดปฏิกริ ิยาเคมี
(งานเดี่ยว : 1 คะแนน)
2. ใบงาน เรื่อง สมการเคมี
(งานเดี่ยว : 1 คะแนน)
3. ทาการทดลองและเขียน
รายงานปฏิบตั ิการ เรื่อง มวลกับ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี
(งานเดี่ยว : 1 คะแนน)

- PowerPoint
- ชุดการทดลอง
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- สืบค้นจาก Internet
- ใบความรู้
- ใบกิจกรรม
- ใบงาน
- PowerPoint
- ชุดการทดลอง
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- สืบค้นจาก Internet
- ใบความรู้
- ใบกิจกรรม
- ใบงาน

- PowerPoint
- ชุดการทดลอง
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- สืบค้นจาก Internet
- ใบความรู้
- ใบกิจกรรม
- ใบงาน

5
สัปดาห์
คาบที่
ที่

10
11-16

28-30
31-46

หน่วยการเรียนรู้/
สาระการเรียนรู้
2.3 ปัจจัยที่มผี ลต่อการ
เกิดปฏิกริ ิยาเคมี

ตัวชี้วัด

กิจกรรม /ภาระงาน

ข้อ 4-7
ข้อ 21-29

1. ทาการทดลองและเขียน
รายงานปฏิบตั ิการ เรื่อง ปัจจัยที่
มีผลต่อการเกิดปฏิกริ ิยาเคมี
(งานเดี่ยว : 1 คะแนน)

2.4 ปฏิกิรยิ าเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

ข้อ 6-7
ข้อ 21-29

1. สืบค้นและนาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับผลของสารเคมี การใช้
สารเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม
(งานกลุ่ม : 2 คะแนน)

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
- PowerPoint
- ชุดการทดลอง
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- สืบค้นจาก Internet
- ใบความรู้
- ใบกิจกรรม
- ใบงาน
- PowerPoint
- ชุดการทดลอง
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- สืบค้นจาก Internet
- ใบความรู้
- ใบกิจกรรม
- ใบงาน

สอบกลางภาค

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แสงและการมองเห็น
3.1 การสะท้อนของแสงและภาพ
ที่เกิดจากการสะท้อน

ข้อ 8-10
ข้อ 21-29

3.2 การหักเหของแสงและการใช้
ประโยชน์

ข้อ 8-10
ข้อ 21-29

3.3 นัยน์ตากับการมองเห็น

ข้อ 8-10
ข้อ 21-29

- PowerPoint
1. การทดลองและเขียนรายงาน - ชุดการทดลอง
ปฏิบัติการเรื่อง การสะท้อนของ - สื่ออิเล็กทรอนิกส์
แสง
- สืบค้นจาก Internet
(งานเดี่ยว : 1 คะแนน)
- ใบความรู้
- ใบกิจกรรม
- ใบงาน
1. การทดลองและเขียนรายงาน - PowerPoint
ปฏิบัติการ เรื่อง การหักเหของ
- ชุดการทดลอง
แสง แบบSTEM Education
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(งานเดี่ยว : 1 คะแนน)
- สืบค้นจาก Internet
ใบงาน เรื่อง การสะท้อนและการ - ใบความรู้
หักเหของแสง
- ใบกิจกรรม
(งานเดี่ยว : 1 คะแนน)
- ใบงาน
1. สืบค้นข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อ - PowerPoint
การเสื่อมสภาพของนัยน์ตา
- ชุดการทดลอง
(งานเดี่ยว : 1 คะแนน)
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- สืบค้นจาก Internet
- ใบความรู้
- ใบกิจกรรม
- ใบงาน

6
สัปดาห์
คาบที่
ที่

16-19

47-57

หน่วยการเรียนรู้/
สาระการเรียนรู้
3.4 การมองเห็นสีของวัตถุ
3.5 การดูดกลืนแสงของวัตถุสี
ต่างๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
โลกและการเปลี่ยนแปลง
4.1 โครงสร้างของโลก

4.2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีวิทยาบนเปลือกโลก

4.3 ทรัพยากรธรณี
4.3.1 ดิน
4.3.2 หิน
4.3.3 แร่
4.3.4 เชื้อเพลิงธรรมชาติ
4.3.5 แหล่งน้า
20

58-60

ตัวชี้วัด
ข้อ 8-10
ข้อ 21-29

กิจกรรม /ภาระงาน
1. ทาการทดลองและเขียน
รายงานปฏิบตั ิการ เรื่อง การ
มองเห็นสีของวัตถุและการ
ดูดกลืนแสงของวัตถุสีต่างๆ
(งานเดี่ยว : 1 คะแนน)

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
- PowerPoint
- ชุดการทดลอง
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- สืบค้นจาก Internet
- ใบความรู้
- ใบกิจกรรม
- ใบงาน

- PowerPoint
- ชุดการทดลอง
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- สืบค้นจาก Internet
- ใบความรู้
- ใบกิจกรรม
- ใบงาน
ข้อ 11-20
1. สารวจหรือนาเสนอแบบจาลอง - PowerPoint
ข้อ 21-29
เรื่องการเปลี่ยนแปลงทาง
- ชุดการทดลอง
ธรณีวิทยา ในท้องถิ่น
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(งานกลุ่ม : 10 คะแนน)
- สืบค้นจาก Internet
*ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน - ใบความรู้
- ใบกิจกรรม
- ใบงาน
ข้อ 11-20
1. ทาการทดลองและเขียน
- PowerPoint
ข้อ 21-29
รายงานปฏิบตั ิการ เรื่อง การ
- ชุดการทดลอง
ทดสอบและสังเกตสมบัติของหิน - สื่ออิเล็กทรอนิกส์
และแร่
- สืบค้นจาก Internet
(งานเดี่ยว : 1 คะแนน)
- ใบความรู้
2. แลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพยากร
- ใบกิจกรรม
ดิน หิน แร่ ในแต่ละภูมภิ าค
- ใบงาน
สอบปลายภาค
ข้อ 11-20
ข้อ 21-29

1. ทากิจกรรมและบันทึกตาม
ใบงาน เรื่อง โครงสร้างและ
องค์ประกอบของโลก
(งานเดี่ยว : 1 คะแนน)
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 รหัสวิชา ว22102 ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 80 : 20
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค = ร้อยละของคะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค
= 23
ร้อยละของคะแนนสอบกลางภาค
= 20
ร้อยละของคะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค
= 17
ร้อยละของคะแนนชิ้นงาน
= 10
ร้อยละของคะแนนจิตพิสัย
= 10
ร้อยละของคะแนนสอบปลายภาค
= 20
รวม
= 100
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
ร้อยละ
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย) ร้อยละ
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย (ความรู้และทักษะกระบวนการ)
ร้อยละ
4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาค
ร้อยละ
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาค
ร้อยละ

30
10
20
20
20

รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย ร้อยละ 30
ตามตารางเกณฑ์การให้คะแนนระหว่างทาการทดลอง และเกณฑ์การให้คะแนนรายงาน
ปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนนระหว่างทาการทดลอง
ระดับคะแนน
รายการสังเกต
2
1
0
1. การวางแผนก่อนการทดลอง

มีการวางแผนก่อนทาการ
ทดลองและกาหนด
จุดประสงค์ ออกแบบการ
ทดลองได้ถูกต้องอย่างเป็น
ระบบ
2. การดาเนินการทดลองตามขั้นตอน ทดลองตามขั้นตอนทีไ่ ด้
ที่วางแผนไว้
วางแผนไว้อย่างถูกต้อง และ
ในเวลาที่กาหนด

มีการวางแผนก่อนทา
การทดลอง กาหนด
จุดประสงค์ ออกแบบ
การทดลองได้ถูกต้อง
บางส่วน
ทดลองตามขั้นตอนที่
วางแผนไว้ได้เป็น
บางส่วนและเกินเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย
เลือกใช้อุปกรณ์และสารเคมีได้ เลือกใช้อุปกรณ์และ
ถูกต้องเหมาะสมและทดลอง สารเคมีได้อย่างถูกต้อง
ได้อย่างคล่องแคล่ว
แต่ทดลองได้ไม่
คล่องแคล่ว

ไม่ได้วางแผนการทดลอง
ไม่มีการกาหนดจุดประสงค์
และออกแบบการทดลอง

3. ทักษะในการใช้อุปกรณ์และ
สารเคมี

เลือกใช้อุปกรณ์และสารเคมี
ไม่ถูกต้องหรือไม่ปลอดภัย

ไม่ทดลองตามที่วางแผนไว้
และเกินเวลาในเวลาที่
กาหนดไว้มาก
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รายการสังเกต
4. ความมุ่งมั่นและการแก้ปัญหาใน
การทดลอง
5. การดูแลและเก็บอุปกรณ์

2
มีความมุ่งมั่นในการทดลอง
และสามารถแก้ปญ
ั หาได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อให้การทดลอง
สาเร็จตามแผน
มีการทาความสะอาด เก็บ
อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการ
ทดลอง ได้อย่างเป็นระเบียบ

ระดับคะแนน
1
มีความมุ่งมั่นในการ
ทดลองแต่ไม่สามารถ
แก้ปัญหา เพื่อให้การ
ทดลองสาเร็จตามแผน
มีการทาความสะอาด
เก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ
ในการทดลอง แต่ไม่เป็น
ระเบียบ

0
ไม่มีความมุ่งมั่นในการ
ทดลองและไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ เพื่อให้การ
ทดลองสาเร็จตามแผน
มีข้อบกพร่องในการทาความ
สะอาดและเก็บอุปกรณ์
เครื่องมือ ในการทดลอง

รวม
คะแนนรวม
คะแนนเฉลีย่
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

เกณฑ์การให้คะแนนรายงานปฏิบัติการ
ระดับคะแนน
2
1
1. จุดประสงค์การทดลอง
กาหนดจุดประสงค์การทดลอง กาหนดจุดประสงค์การ
สอดคล้องกับการทดลอง
ทดลองสอดคล้องกับ
ถูกต้องชัดเจน
การทดลองเป็นบางส่วน
2. การกาหนดปัญหาและการ
สมมติฐานสอดคล้องกับปัญหา สมมติฐานสอดคล้องกับ
ตั้งสมมติฐาน
และแสดงความสัมพันธ์
ปัญหาเป็นบางส่วน
ระหว่างเหตุและผลชัดเจน
3. การกาหนดตัวแปรของการทดลอง กาหนดตัวแปรสอดคล้องกับ กาหนดตัวแปร
สมมติฐานถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับสมมติฐาน
บางส่วน
4. การจัดกระทาข้อมูลและบันทึกผล บันทึกผลการทดลองตรงตาม บันทึกผลการทดลองไม่
การทดลอง
จุดประสงค์ได้ถูกต้อง และ
ตรงตามจุดประสงค์
ครบถ้วน
และบันทึกผลการ
ทดลองได้ถูกต้อง
บางส่วน
5. การวิเคราะห์และสรุปผลการ
การวิเคราะห์และสรุปผลการ การวิเคราะห์และ
ทดลอง
ทดลองได้ถูกต้อง และ
สรุปผลการทดลองได้
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ถูกต้องบางส่วน และ
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
รวม
คะแนนรวม
คะแนนเฉลีย่
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินสามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม
รายการประเมิน

0
กาหนดจุดประสงค์การ
ทดลองไม่สอดคล้องกับ
การทดลอง
สมมติฐานไม่สอดคล้องกับ
ปัญหา
กาหนดตัวแปรไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐาน
บันทึกผลการทดลองไม่ตรง
ตามจุดประสงค์ และ
ไม่ถูกต้อง
การวิเคราะห์และสรุปผล
การทดลองไม่ถูกต้อง และ
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
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เกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงาน (แบบจาลอง) เรื่อง การสารวจหรือสร้างแบบจาลองการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีวิทยาในท้องถิ่น
(งานกลุ่ม: 10 คะแนน)

รายการ
ประเมิน
1.หัวข้อหรือ
ประเด็นที่
ศึกษา

4(ดีมาก)

- มีการศึกษาข้อมูล
เพื่อกาหนดประเด็นใน
การสารวจตรวจสอบ
หรือศึกษาค้นคว้าที่
หลากหลาย ครอบคลุม
และเชื่อถือได้
- ชื่อเรื่องสอดคล้องกับ
บริบทในท้องถิ่น
2. การ
- สร้างสมมติฐานที่
ตั้งสมมติฐาน สามารถตรวจสอบได้
และการ
และสอดคล้องกับ
กาหนดตัวแปร ประเด็นที่ศึกษา
- มีการกาหนดตัวแปร
สอดคล้องกับ
สมมติฐานและนาไปสู่
การสร้างแบบจาลอง
เพื่อสารวจตรวจสอบ
ได้
3. การสร้าง
-มีการออกแบบจาลอง
แบบจาลอง
ได้ครอบคลุมกับ
ประเด็นที่ต้องการ
ศึกษา
-ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่
เหมาะสม ปลอดภัย
ประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ
-แสดงความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้าง
แบบจาลอง

คาอธิบายคุณภาพ
3(ดี)
2(พอใช้)
- มีการศึกษาข้อมูล
เพื่อกาหนดประเด็น
ในการสารวจ
ตรวจสอบหรือศึกษา
ค้นคว้าที่หลากหลาย
และเชื่อถือได้
- ชื่อเรื่องสอดคล้อง
กับบริบทในท้องถิ่น
- สร้างสมมติฐานที่
สามารถตรวจสอบได้
และสอดคล้องกับ
ประเด็นที่ศึกษา
- มีการกาหนดตัวแปร
สอดคล้องกับ
สมมติฐานแต่ไม่
สามารถนาไปสู่การ
สร้างแบบจาลองเพื่อ
สารวจตรวจสอบได้
-มีการออกแบบ
จาลองได้ไม่ครอบคลุม
กับประเด็นที่ต้องการ
ศึกษา
-ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่
เหมาะสม ปลอดภัย
ประหยัดหรือมี
ประสิทธิภาพ
-แสดงความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้าง
แบบจาลอง

1(ปรับปรุง)

- มีการศึกษาข้อมูล
- มีการศึกษาข้อมูล
เพื่อกาหนดประเด็นใน เพือ่ กาหนดประเด็นใน
การสารวจตรวจสอบ การสารวจตรวจสอบ
หรือศึกษาค้นคว้าที่
หลากหลาย
- ชื่อเรื่องสอดคล้อง
กับบริบทในท้องถิ่น
- สร้างสมมติฐานที่
สามารถตรวจสอบได้
และสอดคล้องกับ
ประเด็นที่ศึกษา
- มีการกาหนดตัวแปร
ทีไ่ ม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานทาให้ไม่
สามารถวางแผนการ
สร้างแบบจาลองเพื่อ
สารวจตรวจสอบได้
-มีการออกแบบจาลอง
ได้ไม่ครอบคลุมกับ
ประเด็นที่ต้องการ
ศึกษา
-ใช้วัสดุอุปกรณ์ทไี่ ม่
เหมาะสม ปลอดภัย
ประหยัดหรือมี
ประสิทธิภาพ
-แสดงความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้าง
แบบจาลอง

- ชื่อเรื่องไม่สอดคล้อง
กับบริบทในท้องถิ่น
- สร้างสมมติฐานที่ไม่
สามารถตรวจสอบได้
หรือไม่สอดคล้องกับ
ประเด็นที่ศึกษา
- มีการกาหนดตัวแปร
ทีไ่ ม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานทาให้ไม่
สามารถวางแผนการ
สร้างแบบจาลองเพื่อ
สารวจตรวจสอบได้
-มีการออกแบบจาลอง
ได้ไม่ครอบคลุมกับ
ประเด็นที่ต้องการ
ศึกษา
-ใช้วัสดุอุปกรณ์ทไี่ ม่
เหมาะสม ปลอดภัย
ประหยัดหรือไม่มี
ประสิทธิภาพ
-ไม่แสดงความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้าง
แบบจาลอง
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รายการ
ประเมิน

4(ดีมาก)

คาอธิบายคุณภาพ
3(ดี)
2(พอใช้)

- มีหลักฐานการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจาก
การทดลองใช้
แบบจาลอง
- มีการจัดกระทา
ข้อมูลที่เหมาะสม
- มีการวิเคราะห์
อภิปรายและสรุปผลที่
ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้
- นาเสนอเนื้อหา
- นาเสนอเนื้อหา
ครอบคลุมประเด็น
ครอบคลุมประเด็น
ครบถ้วนและชัดเจน
ครบถ้วนแต่ไม่ชัดเจน
- อธิบายเกี่ยวกับ
- อธิบายเกี่ยวกับ
แนวคิด กระบวนการ แนวคิด กระบวนการ
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย
- มีบุคลิกลักษณะที่ดี - มีบุคลิกลักษณะที่ดี
และมีความมั่นใจใน
และมีความมั่นใจใน
การนาเสนอ
การนาเสนอ
- ใช้ภาษาที่เหมาะสม - ใช้ภาษาทีเ่ หมาะสม
เข้าใจง่ายและมีความ เข้าใจง่าย และมีความ
กระชับ
กระชับ
- สมาชิกในกลุ่มทุกคน - สมาชิกในกลุ่มทุก
มีส่วนร่วมในการ
คนมีส่วนร่วมในการ
นาเสนอ
นาเสนอ
- ตอบคาถามได้ถูกต้อง - ตอบคาถามได้ไม่ตรง
ตรงประเด็น มีข้อมูล ประเด็น มีข้อมูล
ประกอบ สามารถ
ประกอบ สามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะ
แก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้
หน้าได้

1(ปรับปรุง)

4. การรวบรวม - มีหลักฐานการเก็บ
ข้อมูลและจัด รวบรวมข้อมูลจากการ
กระทาข้อมูล ทดลองใช้แบบจาลอง
- มีการจัดกระทา
ข้อมูลที่เหมาะสม
- มีการวิเคราะห์
อภิปรายและสรุปผลที่
สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้

- มีหลักฐานการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการ
ทดลองใช้แบบจาลอง
- มีการจัดกระทา
ข้อมูลทีไ่ ม่เหมาะสม
- มีการวิเคราะห์
อภิปรายและสรุปผลที่
ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้

- ไม่มีหลักฐานการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการ
ทดลองใช้แบบจาลอง
- มีการจัดกระทา
ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
- มีการวิเคราะห์
อภิปรายและสรุปผลที่
ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้

5.จัดแสดงผล
งาน/นาเสนอ

- นาเสนอเนื้อหาไม่
ครอบคลุมประเด็น

- นาเสนอเนื้อหาไม่
ครอบคลุมประเด็น

- อธิบายเกี่ยวกับ
แนวคิด กระบวนการ
ให้ผู้อื่นเข้าใจยาก
- มีบุคลิกลักษณะที่ดี
และมีความมั่นใจใน
การนาเสนอ
- ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายที่
เหมาะสม ถูกต้องและ
มีความกระชับ
- สมาชิกในกลุ่มทุกคน
มีส่วนร่วมในการ
นาเสนอ
- ตอบคาถามได้ไม่
ถูกต้อง หรือไม่ตรง
ประเด็น

- อธิบายเกี่ยวกับ
แนวคิด กระบวนการ
ให้ผู้อื่นเข้าใจยาก
- มีบุคลิกลักษณะที่ดี
แต่ขาดความมั่นใจใน
การนาเสนอ
- ใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจยาก
และไม่มีความกระชับ

รวม
คะแนนรวม
คะแนนเฉลีย่
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

- สมาชิกในกลุ่มบาง
คน ขาดการมีส่วนร่วม
ในการนาเสนอ
- ตอบคาถามได้ไม่
ถูกต้อง หรือไม่ตรง
ประเด็น
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย) ร้อยละ 10
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559 ได้กาหนดหัวข้อการประเมิน ดังนี้
แบบประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย) ร้อยละ 10
หัวข้อการประเมิน
1. ความอยากรู้อยากเห็น
2. การยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
3. ความรับผิดชอบและเพียร
พยายาม
4. เจตคติที่ดตี ่อวิทยาศาสตร์*
5. ความมีเหตุผล
6. ความสามารถในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
7. ความมีระเบียบและรอบคอบ
8. ความประหยัด
9. ความซื่อสัตย์
10. ความตรงต่อเวลา
รวม
คะแนนรวม
คะแนนเฉลีย่ (คะแนนรวม÷5)
หมายเหตุ :
1. เกณฑ์การประเมิน
คะแนนเฉลีย่
9.00-10.00
8.00-8.99
7.00-7.99
6.00-6.99
ต่ากว่า 5.99

ดีเยี่ยม

ดีมาก

(5)

(4)

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

ผลการประเมิน
ดี
ปานกลาง
(3)

(2)

ต้อง
ปรับปรุง
(1)

คะแนนจิตพิสยั ที่ได้
10
9
8
7
6

*2. เกณฑ์การพิจารณาเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้เรียน ดังนี้
2.1 ผู้เรียนมีความพึงพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
2.2 ผู้เรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์
2.3 ผู้เรียนตระหนักในคุณและโทษของการใช้วิทยาศาสตร์
2.4 ผู้เรียนมาเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน
2.5 ผู้เรียนเลือกใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบตั ิ
2.6 ผู้เรียนตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
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เกณฑ์การให้คะแนน
นักเรียนมีคณ
ุ สมบัตติ ามที่กาหนด
นักเรียนมีคณ
ุ สมบัตติ ามที่กาหนด
นักเรียนมีคณ
ุ สมบัตติ ามที่กาหนด
นักเรียนมีคณ
ุ สมบัตติ ามที่กาหนด
นักเรียนมีคุณสมบัติตามที่กาหนด

6 ข้อ
5 ข้อ
4 ข้อ
3 ข้อ
2 ข้อ

=
=
=
=
=

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต้องปรับปรุง

4.3 ประเมินจากการสอบย่อย ร้อยละ 20
เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ ร้อยละของคะแนนและสัปดาห์ทดี่ าเนินการสอบมีรายละเอียด ดังตาราง
ลักษณะข้อสอบ
แนวPISA

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ร้อยละ

สัปดาห์ที่

5

5

5

9

- ปรนัย (≤20%)
- อัตนัย (≥80%)

7

16

- ปรนัย (≤20%)
- อัตนัย (≥80%)

3

19

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
การจาแนกสาร

- ปรนัย (≤20%)
- อัตนัย (≥80%)

1.1 การแยกสารผสม
1.2 ธาตุและสารประกอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ปฏิกิริยาเคมี

- ปรนัย (≤20%)
- อัตนัย (≥80%)

2.1 สมการเคมี
2.2 มวล พลังงาน กับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2.3 ปัจจัยที่มผี ลต่อการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี
2.4 ปฏิกิรยิ าเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

สอบกลางภาค

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แสงและการมองเห็น
3.1 การสะท้อนของแสงและภาพที่เกิดจากการสะท้อน
3.2 การหักเหของแสงและการใช้ประโยชน์
3.3 นัยน์ตากับการมองเห็น
3.4 การมองเห็นสีของวัตถุ
3.5 การดูดกลืนแสงของวัตถุสีต่างๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
โลกและการเปลี่ยนแปลง
4.1 โครงสร้างของโลก
4.2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลก
4.3 ทรัพยากรธรณี
4.3.1 ดิน
4.3.2 หิน
4.3.3 แร่
4.3.4 เชื้อเพลิงธรรมชาติ
4.3.5 แหล่งน้า
รวม

20

หมายเหตุ : ลักษณะข้อสอบ จานวนข้อสอบและสัปดาห์ทสี่ อบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาค ร้อยละ 20
กาหนดการสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ ………….ธันวาคม 2559 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที
เนื้อหาทีส่ อบ ลักษณะข้อสอบ จานวนข้อสอบย่อยและร้อยละของคะแนน มีรายละเอียด
ดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การจาแนกสาร
1.1 การแยกสารผสม
1.2 ธาตุและสารประกอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ปฏิกิริยาเคมี
2.1 สมการเคมี
2.2 มวล พลังงาน กับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2.3 ปัจจัยที่มผี ลต่อการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี
2.4 ปฏิกิรยิ าเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
รวม

ลักษณะข้อสอบแนวPISA
(จานวนข้อสอบ)
อัตนัย (2 ข้อ 4 คะแนน)
ปรนัย (เลือกตอบและให้
เหตุผล 8 ข้อ 4 คะแนน)

ร้อยละ
8

อัตนัย (3 ข้อ 6 คะแนน)
ปรนัย (เลือกตอบและให้
เหตุผล 12 ข้อ 6 คะแนน)
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อัตนัย (5 ข้อ 10 คะแนน)
ปรนัย (20 ข้อ 10 คะแนน)

20

4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาค ร้อยละ 20
กาหนดการสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ …………….กุมภาพันธ์ 2559 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที
เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จานวนข้อสอบย่อยและร้อยละของคะแนน ดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : แสงและการมองเห็น
3.1 การสะท้อนของแสงและภาพที่เกิดจากการสะท้อน
3.2 การหักเหของแสงและการใช้ประโยชน์
3.3 นัยน์ตากับการมองเห็น
3.4 การมองเห็นสีของวัตถุ
3.5 การดูดกลืนแสงของวัตถุสีต่างๆ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : โลกและการเปลี่ยนแปลง
4.1 โครงสร้างของโลก
4.2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลก
4.3 ดิน
4.4 หิน
4.5 แร่
4.6 เชื้อเพลิงธรรมชาติ
4.7 แหล่งน้า
บูรณาการองค์ความรู้หลักของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-4

หรือข้อสอบแนวPISA
รวม

ลักษณะข้อสอบแนวPISA
(จานวนข้อสอบ)

ร้อยละ

อัตนัย ( 2 ข้อ 4 คะแนน)
ปรนัย ( 8 ข้อ 4 คะแนน)

8

อัตนัย ( 2 ข้อ 4 คะแนน)
ปรนัย (8 ข้อ 4 คะแนน)

8

อัตนัย (1 ข้อ 4 คะแนน)

4

อัตนัย (5 ข้อ 12 คะแนน)
ปรนัย (16 ข้อ 8 คะแนน)

20

*** หมายเหตุ : ครูผู้สอนสามารถแทรกข้อสอบแนว PISA เพิ่มเติมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
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5. เอกสารอ้างอิง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

คณะทางาน
ที่
1

ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร.อุดม ทิพราช

2

นางสาวรุ่งทิพย์ นิโรจน์

ชื่อเล่น
โรงเรียน
อุดม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ทิพย์ จภ.เชียงราย

3

นายสุพรม ปัททุม

สุพรม

จภ.มุกดาหาร

4

นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรญ
ั

อดัม

จภ.เลย

5

นางปิ่นอนงค์ แสงมณี

6

นางกิดาการ บุณยนิธโิ ชติ

7

นางสาวจิราวรรณ เนียมศรี

8

นางสาวนิมนตรา ประสาทศิลป

9

นางสาวนิภาพร กาบทอง

10 นางอิสญาภา ธรรพรังษี
11 นางรุจิรา บินตามะหงง

โทรศัพท์
การติดต่ออื่น ๆ
089-9480419 E-mail : udomt@hotmail.com
089-6312875 E-mail : tip.nr@hotmail.com
Face book : thip nirot
089-7102600 E-mail : su.prom@hotmail.com

081-9545819 E-mail : krooadam4444@gmail.com
Face book : พัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัญ
ปิน่
จภ.นครศรีธรรมราช 081-5363528 E-mail : pinpcct@gmail.com
Face book :ปิ่นอนงค์ จภ.นคร
กิ
จภ.ตรัง
089-4737910 E-mail :
kidakarn_pcctrg@hotmail.co.th
Face book : กิดาการ บุณยนิธิโชติ
แตงไทย จภ.เพชรบุรี
086-8368501 E-mail : neamsri@gmail.com
Face book : Jirawan Neamsri
เฟิร์น จภ.ปทุมธานี
089-2427509 E-mail : nimontrapra@hotmail.com
Face book : Nimontra Prasatsin
นิ
จภ.ลพบุรี
087-1552030 E-mail : Nipapron09@gmail.com
Face book : Nipapron
ตุ้ม จภ.พิษณุโลก
081-8861662 E-mail : isaya_12@hotmail.com
Face book : isayapa.tupparangsi
ติ่ง
จภ.สตูล
081-5985169 E-mail :
Face book : Daleenaz Bintummangong
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย 3 รหัสวิชา ส 22103
0.5 หน่วยกิต /1 คาบ /สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ครูผู้สอน :
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ประเมิ น และตี ค วามข้ อ มู ล หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ ส มั ย อยุ ธ ยา
โดยยกตัวอย่างข้อความบางตอนในพงศาวดาร หรือจดหมายเหตุชาวต่างชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง
ศึ ก ษาพั ฒ นาการของอาณาจั ก รอยุ ธ ยา ทั้ ง ทางด้ า นการเมื อ งการปกครอง สั ง คม เศรษฐกิ จ
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา
ศึกษาภู มิปั ญญาและวัฒ นธรรมไทยสมัยอยุธ ยา ที่ มีอิทธิพ ลต่อการพัฒ นาชาติไ ทยในยุ คต่อมา
ตลอดจนวี ร กรรมของบรรพบุ รุ ษ ไทยที่ มี ส่ ว นสร้ า งสรรค์ ช าติ ไ ทย เช่ น สมเด็ จ พระรามาธิ บ ดี ที่ 1
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระสุริโยทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
โดยใช้วิ ธี ก ารทางประวัติ ศ าสตร์ เพื่ อ ให้ ส ามารถคิ ดวิ เ คราะห์ อย่ า งมีวิ จ ารณญาณ สั ง เคราะห์
และประเมิน ความเชื่อ ถื อ ของข้อ มู ล ที่ ห ลากหลาย สามารถแยกแยะข้ อเท็ จ จริ ง กับ ความจริง แยกแยะ
ข้อเท็จจริงจากข้อคิดเห็นหรือข้อสันนิษฐาน และการตีความได้ มีทักษะการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า และความสาคัญของประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา สามารถนาบทเรียนทาง
ประวัติศาสตร์ไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีเหตุผล ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน สร้างความสานึกใน
ความเป็ น ไทย รั ก ชาติ แ ละมี ค วามภู มิ ใ จในความเป็ น ไทย ภู มิ ปั ญ ญาไทย บรรพบุ รุ ษ วั ฒ นธรรมไทย
และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
2. มาตรฐานและตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.2/1 ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ
ม.2/2 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ม.2/3 เห็นความสาคัญของการตีความทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ
ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด้านต่าง ๆ
ม.2/2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา
ม.2/3 ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา และธนบุรีและอิทธิพลของภูมิปัญญาต่อการ
พัฒนาชาติไทยยุคต่อมา

2

3. กาหนดการสอนและตัวชี้วัด
สัปดาห์ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
1
1
ปฐมนิเทศ
1. ลักษณะเนื้อหาวิชา
2. ตัวชี้วัด
3. วิธีการเรียนการสอน
4. การวัดและการประเมินผล

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
ภาระงาน
ตัวชี้วัด
1. ครูชี้แจงลักษณะเนื้อหาวิชา ตัวชี้วัด
ส 4.1 (ม.2/1-ม.2/3)
และเกณฑ์การวัดผล ประเมินผล
ส 4.2 (ม.2/1-ม.2/2)
2. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
ส 4.3 (ม.2/1-ม.2/3)
เกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องการ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดและคุณลักษณะอัน
1. เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด
ตรงกันในขอบข่ายโดยรวมของ 3. ครูและนักเรียนวางแผนการจัดการ
เนื้อหาวิชา ตัวชี้วัด กฎเกณฑ์ใน เรียนรู้กาหนดชิ้นงานและภาระงาน
ชั้นเรียน เกณฑ์การวัดและ
ร่วมกัน
ประเมินผล
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
การกาหนดชิ้นงานและ
ภาระงาน
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้
- โครงสร้างรายวิชา
- บันทึกข้อตกลง
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
- การกาหนดชิ้นงาน
และภาระงาน

3
สัปดาห์ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
2
2
เรื่องที่ 1 หลักฐานทางประวัติศาสตร์
1. ความหมาย ความสาคัญประเภท และ
ตัวอย่างของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
2. การประเมินความน่าเชื่อถือและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
- การประเมินภายนอก
- การประเมินภายใน

3

3

เรื่องที่ 1 หลักฐานทางประวัติศาสตร์
1. ความหมายของความจริงกับข้อเท็จจริง
2. ความหมายและความสาคัญของการตีความ
3. ตัวอย่างของการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องความ
จริง ข้อเท็จจริง และการตีความ เช่น บทความ
จากหนังสือพิมพ์

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
ภาระงาน
ตัวชี้วัด
1. ครูอธิบายพร้อมภาพประกอบ หรือครู
ส 4.1 (ม.2/1)
มอบหมายให้นักเรียนศึกษาเรื่องหลักฐาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์จากหนังสือแบบเรียน
1. อธิบายความหมาย
มาล่วงหน้าแล้วมาร่วมวิเคราะห์พร้อมกัน
ความสาคัญและประเภทของ ในชั้นเรียนในประเด็นต่อไปนี้
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ 1.1) ความหมายของหลักฐาน
2. ยกตัวอย่างและแยกแยะ
1.2) ความสาคัญของหลักฐาน
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ 1.3) ประเภทของหลักฐาน
3. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของ 1.4) การประเมินความน่าเชื่อถือของ
หลักฐานประวัติศาสตร์ได้
หลักฐาน
2. นั ก เรี ย นสรุ ป ความรู้ ด้ ว ยแผนผั ง
ความคิด
ตัวชี้วัด
1. ครูอธิบายความหมายและความสาคัญ
ส 4.1 (ม.2/2-ม.2/3)
ของความจริง ข้อเท็จจริง และการตีความ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
1. อธิบายความหมายและ
2. ครูยกตัวอย่างความจริง ข้อเท็จจริง
ความสาคัญของความจริง
และการตีความจากบทความต่างๆ เช่น
ข้อเท็จจริง และการตีความทาง หนังสือพิมพ์ วารสาร เว็บไซต์
ประวัติศาสตร์ได้
3. นักเรียนแบ่งกลุ่มวิเคราะห์บทความ
2. วิเคราะห์ความแตกต่าง
เพื่อแยกแยะความจริง ข้อเท็จจริง และ
ระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริง การตีความร่วมกัน
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้
- รูปภาพ
- หนังสือเรียน
- ประเด็นวิเคราะห์

- บทความจากสื่อ
ประเภทต่างๆ
- บทความที่สามารถ
วิเคราะห์ความจริง
ข้อเท็จจริง การตีความ
- ใบความรู้

4
สัปดาห์ ชั่วโมง
ที่
ที่

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
และการตีความทาง
ประวัติศาสตร์ได้
3. วิเคราะห์และประเมินความ
น่าเชื่อถือของหลักฐานจาก
บทความต่างๆได้

4-5

4-5

เรื่องที่ 2 การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
1. ความเจริญในดินแดนไทยก่อนการสถาปนา
กรุงศรีอยุธยา
2. การสถาปนากรุงศรีอยุธยา และปัจจัยที่
ส่งเสริมให้อยุธยามีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง
3.พระนามและปีครองราชย์พระมหากษัตริย์
อยุธยา
4.หลักฐานประวัติศาสตร์อยุธยาที่เกี่ยวเนื่องกับ
การสถาปนาอาณาจักร
4.1 พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ
4.2 เอกสาร(จดหมายเหตุชาวตะวันตก)

ตัวชี้วัด
ส 4.1 (ม.2/1-ม.2/3)
ส 4.3 (ม.2/1-ม.2/2)
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของ
อยุธยาได้
2. แยกแยะความจริง
ข้อเท็จจริง การตีความของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้
3. วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มี
อิทธิพลต่อการสถาปนากรุงศรี
อยุธยา
4. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของ

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
ภาระงาน
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูยกตัวอย่างแผนที่แสดงแหล่ง
โบราณคดีและประวัติศาสตร์ในดินแดน
ไทยก่อนการสถาปนาอยุธยา
2. ให้นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการ
เรียน ชุดกิจกรรม ใบความรู้เกี่ยวกับ
ความเจริญในดินแดนไทยก่อนการตั้งกรุง
ศรีอยุธยา และ รายนามพระมหากษัตริย์
และราชวงศ์ในสมัยอยุธยา
3.ให้นักเรียนทากิจกรรมตามใบงาน ชุด
กิจกรรม เช่น เกมต่อคา จับคู่
ความสัมพันธ์
4.ครูและนักเรียนสรุปความเจริญใน
ดินแดนไทย

- จดหมายเหตุลาลูแบร์
- ราชพงศาวดารฉบับ
หลวงประเสริฐ
- ภาพที่แสดงความ
เจริญรุ่งเรืองในดินแดน
ไทยก่อนสมัยอยุธยา

5
สัปดาห์ ชั่วโมง
ที่
ที่

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
อยุธยา

6–7

6 -7

เรื่องที่ 3 พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง
ของอาณาจักรอยุธยา
1.การแบ่งช่วงสมัยของอยุธยาและเหตุผล
2.การเมืองการปกครองสมัยอยุธยาตอนต้น
(พ.ศ.1893-1991)
3.การเมืองการปกครองสมัยอยุธยาตอนกลาง
(พ.ศ.1991-2231)
4.การเมืองการปกครองสมัยอยุธยาตอนปลาย
(พ.ศ.2231-2310)

ตัวชี้วัด
ส 4.3 (ม.2/1-ม.2/2)
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.วิเคราะห์พัฒนาการการเมือง
การปกครองของอาณาจักร
อยุธยาในช่วงเวลาต่างๆได้
2.วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
มั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง
ด้านการเมืองการปกครองของ
อาณาจักรอยุธยาในช่วงเวลา
ต่างๆได้

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
ภาระงาน
ชั่วโมงที่ 2
1.นักเรียนศึกษาหลักฐานเกี่ยวกับการ
สถาปนาอาณาจักรอยุธยาจากพงศาวดาร
ฉบับหลวงประเสริฐ และจดหมายเหตุ
ลาลูแบร์
2.นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจาก
หลักฐานตามใบงาน กิจกรรม ในประเด็น
ปัจจัยปัจจัยในการสถาปนาอณาจักร
อยุธยา
1.นาเข้าสู่บทเรียน/เกมส์/สื่อมัลติมีเดีย/วี
ดีทัศน์ บทความเกี่ยวกับเรื่อง พัฒนาการ
ทางการเมืองการปกครองของอาณาจักร
อยุธยา
2.นักเรียนศึกษาใบงาน/ชุดกิจกรรม/
เอกสารประกอบ โดยแบ่งกลุ่มศึกษาเรื่อง
พัฒนาการทางการเมืองการปกครองของ
อาณาจักรอยุธยา
3.นักเรียนนาเสนอ/ทาใบงาน/ชุด
กิจกรรม
4.สรุปร่วมกันระหว่างนักเรียนและครู

สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้

- เกมส์
- วีดีทัศน์
- สื่อมัลติมีเดีย
- บทความจากสื่อต่างๆ
- เอกสารประกอบการ
เรียน
- ชุดกิจกรรม
- แผนที่
- หนังสือแบบเรียน
- แบบทดสอบก่อน-หลัง
เรียน

6
สัปดาห์ ชั่วโมง
ที่
ที่
8-9

10
11 -12

8-9

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
ภาระงาน
เช่น แผนผังความคิด ทดสอบหลังเรียน

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เรื่องที่ 4 สังคมไทยสมัยอยุธยา
1.สภาพสังคมโดยทั่วไป(สังคมเกษตรกรรม และ
สังคมพุทธศาสนา)
2.การจัดระเบียบทางสังคม
2.1 สังคมชนชั้น(ผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครอง)
2.2 ระบบศักดินา
2.3 การเลื่อนฐานะทางสังคม

ตัวชี้วัด
ส 4.3(ม.2/1-ม.2/2)
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.วิเคราะห์พัฒนาการของ
อาณาจักรอยุธยาในด้านสังคม
ได้
2.วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเจริญรุ่งเรืองด้านสังคม
ของอาณาจักรอยุธยาได้

1.ครูนาเข้าสู่บทเรียนด้วยการชมยูทูป
เกี่ยวกับสังคมไทยสมัยโบราณ
2.นักเรียนศึกษาใบงาน/ชุดกิจกรรม/
เอกสารประกอบ แบ่งกลุ่มศึกษาเรื่อง
สังคมไทยสมัยอยุธยา
3.นักเรียนนาเสนอ/ทาใบงาน/ชุด
กิจกรรม
4.สรุปร่วมกันระหว่างนักเรียนและครู
เช่น แผนผังความคิด ทดสอบหลังเรียน

10

10
1. ครูนาภาพเงินตราสมัยอยุธยามา
สอบถามนักเรียน
2. นักเรียนแบ่งกลุ่มทากิจกรรม เช่น ทา
แผนผังความคิด จัดนิทรรศการ
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจสมัยอยุธยา เช่น
ทดสอบหลังเรียน

10
สอบกลางภาค
11-12 เรื่องที่ 5 เศรษฐกิจสมัยอยุธยา
1.ลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจ(แบบพอยังชีพ)
2.รายได้ของอาณาจักรอยุธยา
2.1ภาษีอากร
2.2การค้าภายใน
2.3การค้ า ภายนอกประเทศ และบทบาทของ
คลังสินค้า
3.ระบบเงินตรา

ตัวชี้วัด
ส 4.3 (ม.2/1-ม.2/2)
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.วิเคราะห์พัฒนาการของ
อาณาจักรอยุธยาในด้าน
เศรษฐกิจได้
2.วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเจริญรุ่งเรืองด้าน

สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้

- เกมส์
- วีดีทัศน์
- สื่อมัลติมีเดีย
- บทความจากสื่อต่างๆ
- เอกสารประกอบการ
เรียน
- ชุดกิจกรรม
- แผนที่
- หนังสือแบบเรียน
- แบบทดสอบก่อน-หลัง
เรียน
- รูปภาพเงินตรา
- วีดีทัศน์
- สื่อมัลติมีเดีย
- เอกสารประกอบการ
เรียน
- ชุดกิจกรรม
- หนังสือแบบเรียน
- แบบทดสอบก่อน-หลัง
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สัปดาห์ ชั่วโมง
ที่
ที่

13 -14

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

4.รายจ่ายของอาณาจักรอยุธยา

เศรษฐกิจของอาณาจักรอยุธยา
ได้

13-14 เรื่องที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1.ปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ของอาณาจักรอยุธยา
1.1สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (ที่ตั้งและ
สภาพทางภูมิศาสตร์)
1.2สภาพแวดล้อมทางสังคม
-นโยบายของพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยาเพื่อ
การค้าและความมั่นคง และเสริมสร้างความเป็น
จักรพรรดิราช
-การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและวิทยาการ
ด้านต่างๆ
2.ความสัมพันธ์กับดินแดนใกล้เคียง
2.1ล้านนา
2.2มอญ
2.3เขมร
2.4หัวเมืองมลายู
2.5พม่า
3.ความสัมพันธ์กับชาติต่างๆในเอเชีย
3.1จีน

ตัวชี้วัด
ส 4.3 (ม.2/1-ม.2/2)
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.วิเคราะห์พัฒนาการของ
อาณาจักรอยุธยาในด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ได้
2.วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเจริญรุ่งเรืองด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ได้

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
ภาระงาน

สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้
เรียน

1. ครูนาแผนที่โลกมาให้นักเรียนศึกษา
ครูตั้งคาถามเพื่อให้นักเรียนบอกที่ตั้งของ
ประเทศต่างๆที่เข้ามาสมัยอยุธยา
2. ครูอธิบายปัจจัยที่ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยอยุธยา
ด้วยสื่อ power point
3. นักเรียนจับคู่ จัดทาแผ่นพับประเทศ
ที่เข้ามาติดต่อกับอาณาจักรอยุธยา
4. นักเรียนนาเสนอผลงาน
5. ครูและนักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยอยุธยา
เช่น ทดสอบหลังเรียน

- แผนที่โลก
- แผนที่อยุธยา
- สื่อ power point
- หนังสือแบบเรียน
- เอกสารประกอบการ
เรียน
- เว็บไซด์
- แบบทดสอบหลังเรียน
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สัปดาห์ ชั่วโมง
ที่
ที่

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
ภาระงาน

สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้

3.2ญี่ปุ่น
3.3ลังกา
4.ความสัมพันธ์กับชาติตะวันตก
4.1โปรตุเกส
4.2ฮอลันดา
4.3อังกฤษ
15 -17 15 -17 เรื่องที่ 7 เหตุการณ์และบุคคลสาคัญสมัย
อยุธยา
1.สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 และการสถาปนากรุง
ศรีอยุธยา
2.สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และการปฏิรูป
การปกครองของอาณาจักรอยุธยา
3.พระสุริโยทัย และสงครามไทยกับพม่า
4.สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและการกู้อิสรภาพ
5.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และการส่งเสริม
สังคมสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตก
และวรรณกรรม
6.ชาวบ้านบางระจันและการเสียกรุงศรีอยุธยา
ครั้งที่ 2

ตัวชี้วัด
ส 4.3(ม.2/1-ม.2/3)
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.วิเคราะห์วีรกรรมของบรรพ
บุรุษไทยผลงานของบุคคล
สาคัญที่มีส่วนสร้างสรรค์ชาติ
ไทยสมัยอยุธยาได้
2.วิเคราะห์ผลงานของบุคคล
สาคัญของต่างชาติที่มีส่วน
สร้างสรรค์ชาติไทยสมัยอยุธยา
ได้

1. ครูให้นักเรียนดูภาพยนตร์ เรื่อง
บางระจันจากนั้นให้นักเรียนศึกษาจาก
เอกสารประกอบการเรียนพร้อมตั้ง
คาถาม
2. นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาวีรกรรมของ
พระมหากษัตริย์สมัยอยุธยา กลุ่มละ 1
บุคคล ได้แก่ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
3. นักเรียนนาเสนอผลงานกลุ่ม
4. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปวีรกรรม
บุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์ และการ
เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เช่น ทาใบงาน
ใบกิจกรรม ทดสอบหลังเรียน

- ภาพยนตร์ เรื่อง
บางระจัน
- เว็บไซด์
- เอกสารประกอบการ
เรียน
- หนังสือแบบเรียน
- ใบงาน ใบกิจกรรม
- แบบทดสอบหลังเรียน
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สัปดาห์ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
18-19 18-19 เรื่องที่ 8 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
อยุธยา
1.ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม
-สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม
2.วรรณกรรมอยุธยา
3.พระคลังสินค้า (ภูมิปัญญาด้านเศรษฐกิจ)

20

20

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
ภาระงาน
ตัวชี้วัด
1. ครูนาภาพศิลปกรรมสมัยต่างๆมาให้
ส 4.3 (ม.2/3)
นักเรียนระบุว่าภาพใดเป็นสถาปัตยกรรม
จุดประสงค์การเรียนรู้
สมัยอยุธยา
1.ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 2. นักเรียนทากิจกรรมจับคู่ความสัมพันธ์
ไทยสมัยอยุธยาได้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาด้าน
2.วิเคราะห์อิทธิพลของภูมิ
ศิลปกรรมและวรรณกรรม
ปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย 3. ครูเฉลยกิจกรรมจับคู่ความสัมพันธ์
อยุธยาที่มีผลต่อการพัฒนาชาติ 4. ครูใช้สื่อ power point สรุปความรู้
ไทยในยุคต่อมาได้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยอยุธยา
5. ครูใช้เกมส์ “20 คาถาม” สอบถาม
นักเรยีนเกี่ยวกับภูมิปัญญา “พระ
คลังสินค้า” เช่น สินค้าส่งออกของไทย
สมัยอยุธยามีอะไรบ้าง
6. ครูให้นักเรียนสรุปคาถาม – คาตอบ
เกี่ยวกับภูมิปัญญา “พระคลังสินค้า”
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา
เช่น ทดสอบหลังเรียน ใบงาน
สอบปลายภาค
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้
- รูปภาพศิลปกรรมสมัย
อยุธยา
- เว็บไซต์
- ใบกิจกรรมจับคู่
ความสัมพันธ์
- สื่อ power point
- เกมส์ “20 คาถาม”
- ทดสอบหลังเรียน
- ใบงาน ใบกิจกรรม
- เอกสารประกอบการ
เรียน
- หนังสือแบบเรียน
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 3 รหัสวิชา ส 22103 ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประเมินเป็นอัตราส่วนดังนี้
คะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค = 80 : 20
คะแนนระหว่างภาค
= คะแนนระหว่างก่อนกลางภาค + คะแนนสอบกลางภาค
+ คะแนนระหว่างหลังกลางภาค + คะแนนจิตพิสัย
= 25 + 20 + 25 + 10
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
50 คะแนน
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย 10 คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค
20 คะแนน
4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค
20 คะแนน
รวม
100 คะแนน
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย ( 50 คะแนน )
รายการ
ก่อนประเมินผลกลางภาค
1. ใบงานการวิเคราะห์บทความเพื่อหา
ความจริง ข้อเท็จจริง และการตีความ
2. แผนผังความคิด พัฒนาการทาง
การเมืองการปกครองไทยสมัยอยุธยา
3. แบ่งกลุ่ม 4-5 คน ศึกษาเรื่องสังคมไทย
สมัยอยุธยา นาเสนอหน้าชั้นเรียนใน
รูปแบบต่างๆเช่น จัดนิทรรศการ /สมุด
ภาพ/ภาพยนตร์สั้น/บทบาทสมมติ ใน
ประเด็นเรื่องการแบ่งชนชั้น,ศักดินา,การ
เลื่อนชั้นทางสังคม
หลังประเมินผลกลางภาค
4. ใบงานเรื่อง เศรษฐกิจไทยสมัยอยุธยา
5.แผนผังความคิด ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยกับชาติต่างๆในทวีปเอเชีย
และชาติตะวันตก

รูปแบบ
ของงาน

วันที่มอบหมาย

กาหนดส่งงาน

คะแนน

เดี่ยว

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 3

5

เดี่ยว

สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 7

5

กลุ่ม

สัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 8

15

เดี่ยว

สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 12

5

งานคู่

สัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 14

10

11

รายการ

รูปแบบ
ของงาน

วันที่มอบหมาย

กาหนดส่งงาน

คะแนน

6.แบ่งกลุ่มศึกษาเหตุการณ์และบุคคล
สาคัญในสมัยอยุธยา นาเสนอหน้าชั้นเรียน
ในรูปแบบบทบาทสมมติ/ละคร/ภาพยนตร์
สั้นในประเด็นเรื่องที่ 7
1.สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
2.สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
3.พระสุริโยทัย
4.สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
5.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
6.ชาวบ้านบางระจัน

กลุ่ม

สัปดาห์ที่ 16

สัปดาห์ที่ 17
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย ( 10 คะแนน )
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ส 22103 ประวัติศาสตร์ไทย 3
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้กาหนดหัวข้อการประเมิน ได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง
ผลการประเมิน
หัวข้อการประเมิน
พฤติกรรมทางด้านความรับผิดชอบ
1. ส่งงานตามที่กาหนด
2. มีความละเอียดรอบคอบในการทางานและ
ทางานด้วยความเอาใจใส่
พฤติกรรมทางด้านความมีระเบียบวินัย
3. เข้าชั้นเรียนตรงเวลา
4. ความมีระเบียบและรอบคอบ
พฤติกรรมทางด้านความซื่อสัตย์
5. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับของโรงเรียน
อย่างเคร่งครัด
พฤติกรรมทางด้านความเสียสละ
6. มีจิตสาธารณะ
7. ช่วยเหลืองานส่วนรวม

ดีเยี่ยม
(5)

ดีมาก
(4)

ดี
(3)

ปานกลาง
(2)

ต้อง
ปรับปรุง
(1)
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ผลการประเมิน
หัวข้อการประเมิน

ดีเยี่ยม
(5)

ดีมาก
(4)

ดี
(3)

ปานกลาง
(2)

ต้อง
ปรับปรุง
(1)

พฤติกรรมทางด้านสัมมาคารวะ
8. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
9. พูดจาสุภาพ
พฤติกรรมทางด้านความเป็นไทย
10. การแสดงออกถึงความเป็นไทย
11. รักและภูมิใจในความเป็นไทย
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค ( 20 คะแนน )
กาหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่ ......................................................เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาค มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะข้อสอบ
จานวนข้อสอบ คะแนน
1. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปรนัย
6 ข้อ
2
อัตนัย
1 ข้อ
5
2. การสถาปนาอาณาจักร
ปรนัย
6 ข้อ
2
อยุธยา
3.พัฒนาการการเมืองการ
ปรนัย
9 ข้อ
3
ปกครองสมัยอยุธยา
อัตนัย
1 ข้อ
2.5
4.สังคมไทยสมัยอยุธยา
ปรนัย
9 ข้อ
3
อัตนัย
1 ข้อ
2.5
รวม
20
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4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค ( 20 คะแนน )
กาหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ ..........................................เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที หัวข้อ/
เนื้อหา และลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะข้อสอบ
จานวนข้อสอบ คะแนน
1. เศรษฐกิจไทยสมัยอยุธยา
ปรนัย
9 ข้อ
3
อัตนัย
1 ข้อ
2.5
2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปรนัย
9 ข้อ
3
3. เหตุการณ์และบุคคลสาคัญใน
สมัยอยุธยา
4. ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยอยุธยา

ปรนัย
อัตนัย (2คน/2เหตุการณ์)
ปรนัย
อัตนัย
รวม

6
1
6
1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

2
5
2
2.5
20
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คณะกรรมการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
วันที่ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๕๙
ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ส ๒๒๑๐๓ ประวัตศิ าสตร์ไทย ๓
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ-สกุล
นางระวิวรรณ
นายวิรัตน์
นางกัลยา
นางสาวบังอร
นางอัฉริยา
นางสาวจีรพร
นางเจียรนัย
นายจักราวุธ

ภาคพต
แก้วเป็ง
ปัญญา
มูลโพธิ์
เจริญภัทราวุฒิ
ทองเวียง
สังสุทธิพงศ์
รัตสีวอ
นางสาววิไลวรรณ ใยทอน
นายวิรัตน์
แก้วเป็ง

โรงเรียน/สถานที่ทางาน

ตาแหน่ง

ข้าราชการบานาญ สพฐ.
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

* หมายเหตุ
แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อนี้ เริ่มใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๙

กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้าศูนย์

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

๐๘๙-๘๘๐๑๗๙๙
๐๘๙-๘๐๖๕๕๒๔
๐๘๙-๒๗๖๖๐๖๗
๐๘๕-๐๔๙๓๙๒๖
๐๘๑-๙๐๙ ๗๒๐๙
๐๘๕-๗๒๑๔๑๕๘
๐๙๓-๐๙๐๕๖๘๒
๐๘๓-๐๗๘๑๐๙๙
๐๘๙-๘๘๐๑๗๙๙

Koknam_ka@hotmail.com
Kpunya28@gmail.com
moonpob@hotmail.com
aa_achariya.2508@hotmail.com
Kitty-jee2007@hotmail.com
Jiaranai.s@live.com
r.chakkrawut@pccm.ac.th
Fonlalala1988@gmail.com
Koknam_ka@hotmail.com
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส 22106
0.5 หน่วยกิต /1 คาบ /สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ครูผู้สอน :
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการวิเคราะห์และตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยธนบุรีโดยยกตัวอย่างข้อความบางตอน
ในพงศวดาร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง
ศึกษาเหตุการณ์การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 การกู้เอกราช การแก้ไขวิกฤติการณ์ด้านต่างๆ และการ
รวบรวมแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช พัฒนาการของสมัยธนบุรีในด้านการเมือง การปกครอง
สังคม เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อพัฒนาการของภูมิภาคต่างๆในทวีปเอเชีย พัฒนาการทางสังคม
เศรษฐกิจและการเมือง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ความสาคัญของหลักอารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้) ที่ส่งผลต่อภูมิเอเชียในปัจจุบัน
โดยใช้ วิธีการการทางประวัติศาสตร์ การสื บค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ สร้างองค์ความรู้
สามารถสื่อสารและอธิบายสิ่งที่เรียนรู้
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า และความส าคั ญ ของประวั ติ ศ าสตร์ เข้ า ใจการเปลี่ ย นแปลง
และผลกระทบของเหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ ประเทศต่ า งๆ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย มี ค วามรั ก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนภาคภูมิใจในความเป็นไทย
2. ตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.2/1 ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัตศาสตร์ในลักษณะต่างๆ
ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด้านต่าง ๆ
ส 4.3 ม.2/3 ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา และธนบุรีและอิทธิพลของภูมิปัญญา
ต่อการพัฒนาชาติไทยยุคต่อมา
ส 4.2 ม.2/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
ส 4.2 ม.2/2 ระบุความสาคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย
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3. กาหนดการสอนและตัวชี้วัด
สัปดาห์ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
1
1 ปฐมนิเทศ
1. ลักษณะของเนื้อหาวิชา
2. ตัวชี้วัด
3. วิธีการเรียนการสอน
4. การวัดและประเมินผล

2-4

2-4

เรื่องที่ 1 การสถาปนากรุงธนบุรีและการสร้าง
ชาติ
1.การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 และการกู้
เอกราช
2. การสถาปนากรุงธนบุรีและการรวบรวม
อาณาจักรไทยให้เป็นปึกแผ่น
3. พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและการแก้ไข
ปัญหาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ส 4.1 (ม.2/1-ม 2/3)
ส 4.2 (ม.2/1) (ม.2/2)
ส 4.3 (ม.2/1) (ม.2/3)
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจตรงกันใน
ขอบข่ายโดยรวมของเนื้อหาวิชา ตัวชี้วัด
กฎเกณฑ์ในชั้นเรียน เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การกาหนดชิ้นงานและ
ภาระงาน
ตัวชี้วัด
ส 4.3 (ม.2/1)
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วิ เ คราะห์ บทบาทของสมเด็ จ พระเจ้ า
ตากสิ น มหาราชในการกู้ เ อกราช การ
สถาปนากรุงธนบุรีและการสร้างชาติได้
2. ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ธนบุรีใน
การวิ เ คราะห์ การแก้ ไ ขปั ญ หาทางด้ า น
สังคม เศรษฐกิจ และการสถาปนา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และภาระงาน
1. ครูชี้แจงลักษณะเนื้อหาวิชา
ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดผล
ประเมินผล
2. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ที่นักเรียน
ต้องการเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรกาหนด
3. ครูและนักเรียนวางแผนการ
จัดการเรียนรู้กาหนดชิ้นงานและ
ภาระงานร่วมกัน

สื่อการสอน/แหล่งการ
เรียนรู้
- โครงสร้างรายวิชา
- บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- การกาหนดชิ้นงานและ
ภาระงาน

1. นักเรียนจัดกลุ่มวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาที่กาหนดให้
2. นักเรียนใช้กระบวนการสืบค้น
เรื่องราวการสถาปนากรุงธนบุรีและ
การสร้างชาติ
3. นักเรียนอภิปรายประเด็นที่ถูก
กาหนดให้ในชั้นเรียน
4. นักเรียนและครูสรุปและ
วิเคราะห์การสถาปนากรุงธนบุรี

1. หนังสือแบบเรียน
2. เอกสารประกอบการ
เรียน
3. เว็บไซด์
4. วีดีโอ/ยูทูป
5. ใบงาน/ใบกิจกรรม
6. แบบทดสอบก่อนเรียน
– หลังเรียน

3
สัปดาห์ ชั่วโมง
ที่
ที่

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

4. ตัวอย่างการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์
สมัยธนบุรี

อาณาจักรธนบุรีได้

ตัวชี้วัด
ส 4.3 (ม.2/1)
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักร
ธนบุรีในด้านการเมืองการปกครอง สังคม
เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศได้
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง
และความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรธนบุรี
ได้

5-6

5-6

เรื่องที่ 2 พัฒนาการทางด้านต่างๆสมัยธนบุรี
1. พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครอง
2. สังคมไทยสมัยธนบุรี
3. เศรษฐกิจสมัยธนบุรี
4. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

7

7

เรื่องที่ 3 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
ธนบุรี
วรรณกรรมสมัยธนบุรี
- สมุดภาพไตรภูมิ
- โคลงพระยามหานุภาพไปเมืองจีน

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และภาระงาน
และการสร้างชาติ เช่น ทดสอบ
หลังเรียน แผนผังความคิด ใบงาน
ใบกิจกรรม

1. นักเรียนจัดกลุ่มวิเคราะห์
ประเด็นที่กาหนด
2. นักเรียนใช้การสืบค้น ศึกษา
พัฒนาการทางด้านต่างๆสมัยธนบุรี
กลุ่มละ 1 เรื่อง
3. นักเรียนนาเสนอผลงานกลุ่ม
4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป
ความรู้พัฒนาการด้านต่างๆสมัย
ธนบุรี
- ทดสอบหลังเรียน
- ใบงาน/ใบกิจกรรม
ตัวชี้วัด
1. นักเรียนชมวีดีทัศน์/ยูทูป
ส 4.3 (ม.2/3)
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ธนบุรี 5 นาที
1. ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย 2. นักเรียนทากิจกรรมตาม
ธนบุรีได้
ประเด็นที่กาหนด
2. วิเคราะห์อิทธิพลของภูมิปัญญาและ 3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
วัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรีที่มีต่อการพัฒนา ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและ

สื่อการสอน/แหล่งการ
เรียนรู้

1. หนังสือแบบเรียน
2. เอกสารประกอบการ
เรียน
3. เว็บไซด์
4. วีดีโอ/ยูทูป
5. ใบงาน/ใบกิจกรรม
6.แบบทดสอบก่อนเรียน –
หลังเรียน

1. หนังสือแบบเรียน
2. เอกสารประกอบการ
เรียน
3. เว็บไซด์
4. วีดีโอ/ยูทูป
5. ใบงาน/ใบกิจกรรม
6. แบบทดสอบก่อนเรียน

4
สัปดาห์ ชั่วโมง
ที่
ที่

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
ชาติไทยในยุคต่อมาได้

8-9

8-9

10

10

เรื่องที่ 4 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง
1. การแบ่งภูมิภาคของทวีปเอเชีย
2. ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียกลาง
3. พัฒนาการทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคเอเชียกลาง
4. ที่ตั้งและความสาคัญของแหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาคเอเชียกลาง
5. อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในภูมิภาค
เอเชียกลางที่มีต่อเอเชียในปัจจุบัน

ตัวชี้วัด
ส 4.2 (ม.2/1-ม.2/2)
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของ
ภูมิภาคต่างๆในภูมิภาคเอเชียกลางได้
2. อธิบายความเป็นมาทางประวัติศาสตร์
ที่แสดงลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคเอเชียกลางได้
3. บอกที่ตั้งและความสาคัญของแหล่ ง
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียกลางได้
4. วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมของ
ภูมิภาคเอเชียกลางที่มีต่อปัจจุบันได้
สอบกลางภาค

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการสอน/แหล่งการ
และภาระงาน
เรียนรู้
วัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี
– หลังเรียน
1. แบ่งกลุ่มศึกษาตามประเด็นที่
กาหนด นักเรียนนาไปจัดทา
นิทรรศการ สมุดภาพความรู้
สื่อมัลติมีเดีย power point ฯลฯ
2. นักเรียนนาเสนอผลงานใน
ห้องเรียน
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและ
วิเคราะห์พัฒนาการของภูมิภาค
เอเชียกลาง
- ใบงาน ใบกิจกรรม
- ทดสอบหลังเรียน

1. หนังสือแบบเรียน
2. เอกสารประกอบการ
เรียน
3. เว็บไซด์
4. วีดีโอ/ยูทูป
5. ใบงาน/ใบกิจกรรม
6. แบบทดสอบก่อนเรียน
– หลังเรียน

5
สัปดาห์ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
11-13 11-13 เรื่องที่ 5 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก
1. ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกที่มี
ผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป
2. พัฒนาการทางการเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออก(โดยเน้น
จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี)
3. ที่ตั้งและความสาคัญของแหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
4. อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกที่มีผลต่อเอเชียในปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ส 4.2 (ม.2/1-ม.2/2)
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของ
ภูมิภาคต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้
2. อธิบายความเป็นมาทางประวัติศาสตร์
ที่แสดงลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้
3. บอกที่ตั้งและความสาคัญของแหล่ ง
อารยธ รรมโ บราณในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกได้
4. วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีต่อปัจจุบันได้
14-16 14-16 เรื่องที 6 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
ตัวชี้วัด
1. ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ ส 4.2 (ม.2/1-ม.2/2)
2. พัฒนาการทางการเมือง สังคม และ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียใต้
1. บอกที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของ
3. ที่ตั้งและความสาคัญของแหล่งอารยธรรม
ภูมิภาคต่างๆในภูมิภาคเอเชียใต้ได้
โบราณในภูมิภาคเอเชียใต้
2. อธิบายความเป็นมาทางประวัติศาสตร์
4. อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในภูมิภาค
ที่แสดงลักษณะทางสั งคม เศรษฐกิจ และ
เอเชียใต้ที่มีผลต่อเอเชียในปัจจุบัน
การเมืองของภูมิภาคเอเชียใต้ได้
3. บอกที่ตั้งและความสาคัญของแหล่ ง
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียใต้ได้

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และภาระงาน
1. แบ่งกลุ่มศึกษาตามประเด็นที่
กาหนด นักเรียนนาไปจัดทา
นิทรรศการ สมุดภาพความรู้
สื่อมัลติมีเดีย power point ฯลฯ
2. นักเรียนนาเสนอผลงานใน
ห้องเรียน
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและ
วิเคราะห์พัฒนาการของภูมิภาค
เอเชียกลาง
- ใบงาน ใบกิจกรรม
- ทดสอบหลังเรียน

สื่อการสอน/แหล่งการ
เรียนรู้
1. หนังสือแบบเรียน
2. เอกสารประกอบการ
เรียน
3. เว็บไซด์
4. วีดีโอ/ยูทูป
5. ใบงาน/ใบกิจกรรม
6. แบบทดสอบก่อนเรียน
– หลังเรียน

1. แบ่งกลุ่มศึกษาตามประเด็นที่
กาหนด นักเรียนนาไปจัดทา
นิทรรศการ สมุดภาพความรู้ สื่อ
มัลติมีเดีย power point ฯลฯ
2. นักเรียนนาเสนอผลงานใน
ห้องเรียน
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและ
วิเคราะห์พัฒนาการของภูมิภาค
เอเชียกลาง
- ใบงาน ใบกิจกรรม

1. หนังสือแบบเรียน
2. เอกสารประกอบการ
เรียน
3. เว็บไซด์
4. วีดีโอ/ยูทูป
5. ใบงาน/ใบกิจกรรม
6. แบบทดสอบก่อนเรียน
– หลังเรียน

6
สัปดาห์ ชั่วโมง
ที่
ที่

สาระการเรียนรู้

17-19 17-19 เรื่องที่ 7 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้
1. ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้
2. พัฒนาการทางการเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
3. ที่ตั้งและความสาคัญของแหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
4. อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในภูมิภาค
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ที่มีผลต่อเอเชียในปัจจุบัน

20

20

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และภาระงาน
4. วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมของ - ทดสอบหลังเรียน
ภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีต่อปัจจุบันได้
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ส 4.2 (ม.2/1-ม.2/2)
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของ
ภูมิภาคต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียง
ใต้ได้
2. อธิบายความเป็นมาทางประวัติศาสตร์
ที่แสดงลักษณะทางสั งคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ได้
3. บอกที่ตั้งและความสาคัญของแหล่ ง
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันตก
เฉียงใต้ได้
4. วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมของ
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ที่ มี ต่ อ
ปัจจุบันได้
สอบปลายภาค

1. แบ่งกลุ่มศึกษาตามประเด็นที่
กาหนด นักเรียนนาไปจัดทา
นิทรรศการ สมุดภาพความรู้
สื่อมัลติมีเดีย power point ฯลฯ
2. นักเรียนนาเสนอผลงานใน
ห้องเรียน
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและ
วิเคราะห์พัฒนาการของภูมิภาค
เอเชียกลาง
- ใบงาน ใบกิจกรรม
- ทดสอบหลังเรียน

สื่อการสอน/แหล่งการ
เรียนรู้

1. หนังสือแบบเรียน
2. เอกสารประกอบการ
เรียน
3. เว็บไซด์
4. วีดีโอ/ยูทูป
5. ใบงาน/ใบกิจกรรม
6. แบบทดสอบก่อนเรียน
– หลังเรียน
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส 22106 ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประเมินเป็นอัตราส่วนดังนี้
คะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค = 80 : 20
คะแนนระหว่างภาค
= คะแนนระหว่างก่อนกลางภาค + คะแนนสอบกลางภาค
+ คะแนนระหว่างหลังกลางภาค + คะแนนจิตพิสัย
= 25 + 20 + 25 + 10
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
50 คะแนน
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย 10 คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค
20 คะแนน
4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค
20 คะแนน
รวม
100 คะแนน
5. ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย ( 50 คะแนน )
รูปแบบ
รายการ
วันที่มอบหมาย กาหนดส่งงาน
ของงาน
ก่อนกลางภาค
1. แผนผังความคิดเรื่องอาณาจักรธนบุรี/ทดสอบ
เดี่ยว
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
2. แบ่งกลุ่ม 4-5 คน เลือกศึกษาประเด็นสาคัญ
สรุป นาเสนอและอภิปรายพร้อมตั้งคาถามและ
แสดงคาตอบในคาบเรียนเรื่อง พัฒนาการต่างๆสมัย
ธนบุรี
- การเมืองการปกครอง
กลุ่ม
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5-6
- สังคม
- เศรษฐกิจ
- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี
3. ใบงาน/ใบกิจกรรม เรื่องพัฒนาการของภูมิภาค
เดี่ยว
สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 9
เอเชียกลางและทดสอบ
หลังกลางภาค
4. แบ่งกลุ่ม 4-5 คน เลือกศึกษาประเด็นสาคัญ
นาเสนอและอภิปราย พร้อมตั้งคาถามและแสดง
คาตอบในคาบเรียนเรื่อง
- เอเชียตะวันออก
สัปดาห์ท่ี
กลุ่ม
สัปดาห์ท่ี 11
- เอเชียใต้
13-19
- เอเชียตะวันตกเฉียงใต้

คะแนน
5

15

5

15
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รูปแบบ
วันที่มอบหมาย กาหนดส่งงาน
ของงาน

รายการ
5. ใบงานเกี่ยวกับเรื่อง/แบบทดสอบ
- พัฒนาการของภูมิภาค
1) เอเชียตะวันออก
2) เอเชียใต้
3) เอเชียตะวันตกเฉียงใต้

เดี่ยว

สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่
13-19

คะแนน

10

รวม
50
6. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย ( 10 คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ส 22106 ประวัติศาสตร์ 4
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้กาหนดหัวข้อการประเมิน ได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง
ผลการประเมิน
หัวข้อการประเมิน
ดีเยี่ยม ปานกลาง ต้องปรับปรุง
(2)
(1)
(0)
1. การตรงต่อเวลา 2 คะแนน
- เข้าชั้นเรียนตรงเวลา
- ส่งงานตรงเวลา
2. ความซื่อสัตย์ 2 คะแนน
- ทางานด้วยความสุจริต
- ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
3. มีวินัย 2 คะแนน
4. ความรับผิดชอบ 2 คะแนน
- เอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ
5. มารยาทดี 2 คะแนน
- พูดจาสุภาพ กริยาอ่อนน้อม
7. ประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน )
กาหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่ ...................................... เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาค มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
1.การสถาปนากรุงธนบุรีและการสร้างชาติ
2. พัฒนาการทางด้านต่างๆสมัยธนบุรี
3. ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี
4. พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง
รวม

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
ปรนัย
6 ข้อ
อัตนัย
1 ข้อ
ปรนัย
12 ข้อ
อัตนัย
1 ข้อ
ปรนัย
6 ข้อ
อัตนัย
- ข้อ
ปรนัย
6 ข้อ
อัตนัย
- ข้อ

คะแนน
2
5
4
5
2
2
20
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8. ประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่
เนื้อหา และลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
1.พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
2. พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
3. พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
รวม

เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
ปรนัย
12 ข้อ
อัตนัย
- ข้อ
ปรนัย
9 ข้อ
อัตนัย
1 ข้อ
ปรนัย
9 ข้อ
อัตนัย
1 ข้อ

หัวข้อ/

คะแนน
4
3
5
3
5
20
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คณะกรรมการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
วันที่ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๕๙
ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ส ๒๒๑๐๖ ประวัตศิ าสตร์ ๔
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ-สกุล
นางระวิวรรณ
นายวิรัตน์
นางกัลยา
นางสาวบังอร
นางอัฉริยา
นางสาวจีรพร
นางเจียรนัย
นายจักราวุธ

ภาคพต
แก้วเป็ง
ปัญญา
มูลโพธิ์
เจริญภัทราวุฒิ
ทองเวียง
สังสุทธิพงศ์
รัตสีวอ
นางสาววิไลวรรณ ใยทอน
นายวิรัตน์
แก้วเป็ง

โรงเรียน/สถานที่ทางาน

ตาแหน่ง

ข้าราชการบานาญ สพฐ.
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

* หมายเหตุ
แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อนี้ เริ่มใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๙

กรรมการแลเลขานุการ

หัวหน้าศูนย์

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

๐๘๙-๘๘๐๑๗๙๙
๐๘๙-๘๐๖๕๕๒๔
๐๘๙-๒๗๖๖๐๖๗
๐๘๕-๐๔๙๓๙๒๖
๐๘๑-๙๐๙ ๗๒๐๙
๐๘๕-๗๒๑๔๑๕๘
๐๙๓-๐๙๐๕๖๘๒
๐๘๓-๐๗๘๑๐๙๙
๐๘๙-๘๘๐๑๗๙๙

Koknam_ka@hotmail.com
Kpunya28@gmail.com
moonpob@hotmail.com
aa_achariya.2508@hotmail.com
Kitty-jee2007@hotmail.com
Jiaranai.s@live.com
r.chakkrawut@pccm.ac.th
Fonlalala1988@gmail.com
Koknam_ka@hotmail.com

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา ส22102 พระพุทธศาสนา 3
จานวน 0.5 หน่วยกิต
เวลาเรียน 20 คาบ/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559
ครูผู้สอน ..............................................................................................
*************************************************************************************
1.คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์พุทธประวัติ (การผจญมาร การตรัสรู้)
ฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญา หลักสติปัฎฐาน 4 เน้นอานาปานสติ สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา
นาวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการเน้น 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และ
วีธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ ใช้ในการทางานแก้ปัญหาชีวิต
ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมและการปฏิบัติในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ วันธรรมสวนะ
ศึกษาวิเคราะห์และการนาหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ พระรัตนตรัย : ธรรมรัตนะ
ธรรมคุณ 6 อริยสัจ 4 ทุกข์ (ขันธ์ 5 อายตนะ) สมุทัย (อกุศลกรรม 10 อบายมุข 6) มรรค (กุศลกรรม 10
มงคล 38) บุพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา
ปฏิบัติศาสนพิธี การทาบุญตักบาตร การถวายภัตตาหารสิ่งของที่ควรถวาย การถวายสังฆทาน
การถวายผ้าอาบนาฝน การจัดเครื่องไทยธรรม เครื่องไทยทาน การกรวดนา
ศึกษาวิเคราะห์ชาดก มิตตวินทุกชาดก และพุทธศาสนสุภาษิต กมฺมุนา วตฺตตี โลโก : สัตว์โลกย่อม
เป็นไปตามกรรม กลฺยาณการี กลฺยานฺปาปการี จ ปาปกฺ: ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว
โดยใช้กระบวนการอริยสัจ 4 กระบวนการบูรณาการ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด
วิเคราะห์ โยนิโสมนสิการ การฝึกปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม บทบาทสมมติและการแก้ปัญหา
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
เข้าถึงธรรมะของผู้เจริญ (อริยวัฑฒิ 5 : ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา) มีศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีค่านิยม
อันพึงประสงค์ สามารถดารงชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

2. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
2. วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
กับประเทศเพื่อนบ้าน
3. วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม
เอกลักษณ์ของชาติ และมรดกของชาติ
4. อภิปรายความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชน และการจัดระเบียบ
สังคม
5. วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
6. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิด จากประวัติสาวก ชาดกเรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างที่กาหนด
7. อธิบายโครงสร้างและสาระโดยสังเขปของพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ
8. อธิบายธรรมคุณและข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
เห็นคุณค่าและนาไปพัฒนาแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม
9. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดาเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ วิธีคิดแบบ
อุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือ
10. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติหรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
11. วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการดารงตนอย่างเหมาะสมในกระแส
ความเปลี่ยนแปลงของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ
ตัวชี้วัด
1. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามกาหนด
2. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กาหนด
3. วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธีและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
4. อธิบายคาสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนาและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
5. อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธี พิธีกรรม ตามแนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ เพื่อนาไปสู่การยอมรับ
และมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน

12. กาหนดการสอนและตัวชี้วัด
สัปดาห์ที่
คาบที่
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
หมายเหตุ
1
1 (การปฏิบัติบริหารจิตเจริญปัญญา, สวดมนต์)
ส1.1
ปฐมนิเทศ
ม.2/10
- ขอบข่ายเนือหา
- การวัดผล ประเมินผล
- ชินงาน กิจกรรม
2–3
2 – 3 การปฏิบัติบริหารจิตเจริญปัญญา, สวดมนต์,แผ่เมตตา,
ส1.1
โยนิโสมนสิการ
ม.2/5,ม.2/8,
หน่วยที่ 1 พุทธประวัติ
ม.2/10
- สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ, การผจญมาร,
การตรัสรู้, การสั่งสอน
- ธรรมคุณ 6
4–5
4 – 5 การปฏิบัติบริหารจิตเจริญปัญญา, สวดมนต์,แผ่เมตตา,
ส1.1
โยนิโสมนสิการ
ม.2/9,
หน่วยที่ 2 การบริหารจิตและเจริญปัญญา
ม.2/10
- สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา
- รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา
- ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฏฐาน 4 (เน้นอานาปานสติ)
- นาวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน
- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
เน้น 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม
และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์
6-9
6-9 การปฏิบัติบริหารจิตเจริญปัญญา, สวดมนต์,แผ่เมตตา,
ส1.1
โยนิโสมนสิการ
ม.2/8,ม.2/10
หน่วยที่ 3 วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ส 1.2
ม.2/4
- วันวิสาขบูชา,
- วันอัฏฐมีบูชา (ทุกข์ : ชาติ ชรา มรณะ),
- อริยสัจ 4 ทุกข์ (ขันธ์ 5 : อายตนะ)
สมุทัย (อกุศลกรรม 10, อบายมุข 6)
นิโรธ (สุข 2 : สามิสสุข,นิรามิสสุข)
มรรค (บุพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา),
กุศลกรรม 10 มงคล 38 (ธมฺมจริยา :
การประพฤติธรรม, อารตีวิรตี ปาปา :
การเว้นจากความชั่ว, มชฺชปานา จ สญฺญโม :
การเว้นจากการดื่มนาเมา)

สัปดาห์ที่
10
11 – 13

14 – 17

18 – 19

20

คาบที่

สาระการเรียนรู้

10

สอบกลางภาค

ตัวชี้วัด
หมายเหตุ
ส1.1 ม.2/5,
ม.2/8,ม.2/9,
ม.2/10
ส 1.2 ม.2/4
ส1.1
ม.2/8,ม.2/10
ส1.2
ม.2/4

11–13 การปฏิบัติบริหารจิตเจริญปัญญา, สวดมนต์,
แผ่เมตตา,โยนิโสมนสิการ
หน่วยที่ 3 วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
- วันอาสาฬหบูชา
- วันเข้าพรรษา
- วันออกพรรษา
- วันเทโวโรหณะ
- วันมาฆบูชา
- วันธรรมสวนะ
14 -17 การปฏิบัติบริหารจิตเจริญปัญญา, สวดมนต์,
ส1.1
แผ่เมตตา,โยนิโสมนสิการ
ม.2/10
หน่วยที่ 4 ศาสนพิธี
ส1.2
- การทาบุญตักบาตร
ม.2/3,ม.2/5
- การถวายภัตตาหารสิ่งของที่ควรถวายและ
สิ่งของต้องห้ามสาหรับพระภิกษุ
- การถวายสังฆทาน เครื่องสังฆทาน การถวายผ้า
อาบนาฝน
- การจัดเครื่องไทยธรรม เครื่องไทยทาน
- การกรวดนา
- ศาสนพิธี พิธีกรรม และแนวปฏิบัติของศาสนา
อื่นๆ
18–19 การปฏิบัติบริหารจิตเจริญปัญญา, สวดมนต์,
ส1.1
แผ่เมตตา,โยนิโสมนสิการ
ม.2/6
หน่วยที่ 5 ชาดกและพุทธศาสนสุภาษิต
ม.2/8,ม.2/10
- มิตตวินทุกชาดก
- พุทธศาสนสุภาษิต (กมฺมุนา วตฺตตี โลโก : สัตว์
โลกย่อมเป็นไปตามกรรม, กลฺยาณการี กลฺยานฺ
ปาปการี จ ปาปกฺ:
ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว)
ส1.1 ม.2/8,
ม.2/10
20
สอบปลายภาค
ส1.2 ม.2/4,
ม.2/3,ม.2/5,
ม.2/6

13. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
คะแนนก่อนสอบกลางภาค
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนหลังสอบกลางภาค
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คะแนนสอบปลายภาค
รวม

25
20
25
10
20
100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

4.1 การประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (ก่อนกลางภาค 25 คะแนน)
สาระสาคัญงานที่มอบหมาย
1. นาเสนอการนาหลักโยนิโสมนสิการ
มาใช้ในการกาหนดเป้าหมายชีวิต
2. ใบงานที่ครูมอบหมาย
3. บทบาทสมมุติเรื่อง
วันสาคัญทางศาสนา
4. การปฏิบัติสวดมนต์แผ่เมตตา
บริหารจิตเจริญปัญญา ใช้โยนิโสมนสิการ

สัปดาห์ที่ 3

เดี่ยว

สัปดาห์ที่ 5

เวลาที่
นักเรียน
คะแนน
ควรใช้
ทางาน
50 นาที
5

ท้ายคาบ
สัปดาห์ที่ 5

เดี่ยว
กลุ่ม 4-6 คน

คาบต่อไป
สัปดาห์ที่ 9

50 นาที
50 นาที

10
5

ก่อนเรียน
ทุกครัง

เดี่ยว

หลังเรียน
ทุกครัง

3–5
นาที

5

ลักษณะการ
วันทีม่ อบหมาย
มอบหมาย
งาน
(เดี่ยว/กลุ่ม)

กาหนด
ส่งงาน

4.2 การประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (หลังกลางภาค 25 คะแนน)
สาระสาคัญงานที่มอบหมาย
1. บทบาทสมมุตเิ รื่องศาสนพิธีสาคัญ
ทางศาสนา
2. นาเสนอชาดก/พุทธศาสนสุภาษิต
โดยรูปแบบ ละคร/นิทาน/หนังสือเล่มเล็ก
ฯลฯ
3. การปฏิบัติสวดมนต์แปลแผ่เมตตา
บริหารจิตเจริญปัญญา ใช้โยนิโสมนสิการ
4. ใบงานที่ครูมอบหมาย

สัปดาห์ที่ 14

กลุ่ม 4-6 คน

เวลาที่
กาหนด
นักเรียน
คะแนน
ส่งงาน
ควรใช้
ทางาน
สัปดาห์ที่ 16 50 นาที
5

สัปดาห์ที่11

กลุ่ม 4-6 คน

สัปดาห์ที่19

50 นาที

10

ก่อนเรียน
ทุกครัง
ท้ายคาบ

เดี่ยว

หลังเรียน
ทุกครัง
คาบต่อไป

3–5
นาที
50 นาที

5

ลักษณะการ
วันทีม่ อบหมาย
มอบหมาย
งาน
(เดี่ยว/กลุ่ม)

เดี่ยว

5

4.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้หลักอริยวัฒฑิ 5 (10 คะแนน)
รายวิชา ส 22102 พระพุทธศาสนา 3 ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้กาหนดหัวข้อ
การประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง
ผลการประเมิน
ดีมาก ดี พอใช้
หัวข้อการประเมิน
(4)

1. ศรัทธา
1.1 เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
1.2 แสดงความเคารพในองค์พระรัตนตรัย
1.3 เชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม
1.4 ไม่งมงายในสิ่งไร้สาระ

2. ศีล
2.1 ความสะอาด เรียบร้อย ถูกต้อง
2.2 มีสัมมาคารวะ
2.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
2.4 เข้าชันเรียนตรงต่อเวลา
2.5 ส่งงามตามกาหนด
2.6 ตรงต่อเวลานัดหมาย

3. สุตะ
3.1 เตรียมบทเรียนล่วงหน้าก่อนเรียน
3.2 ช่างสังเกตและซักถามปัญหาที่สงสัย
3.3 อ่านหนังสือ หรือทาการบ้านเป็นประจา
3.4 สนใจ ตังใจฟังขณะครูสอน
3.5 เข้าห้องสมุดอ่านหนังสือเป็นประจา
3.6 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครัง

4. จาคะ
4.1 รับฟังความคิด/หรือข้อเสนอแนะของเพื่อน/ผู้อื่น
4.2 อาสา/เสนอตัวช่วยเหลืองานของกลุ่มตามความสามารถ
4.3 เอือเฟื้อ เผื่อแผ่ แบ่งปันให้ผู้อื่น
4.4 ให้ความร่วมมือในการทางานกลุ่ม
4.5 เผื่อแผ่แบ่งปันความรู้ความเข้าใจในบทเรียนกับเพื่อน

5. ปัญญา
5.1 วางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ
5.2 มีทักษะกระบวนการคิด โดยใช้เหตุและผล
5.3 มีความยับยังชั่งใจ รู้จักควบคุมอารมณ์
5.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม
5.5 ยืนยันในสิ่งที่ถูกต้อง

(3)

(2)

ควร
ปรับปรุง
(1)

13.4 การประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน )
กาหนดการสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ ………………. เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที สาระการเรียนรู้และ
ลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคมีรายละเอียดดังนี
จานวน
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
ข้อสอบ
หน่วยที่ 1 พุทธประวัติ
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
6 ข้อ
3
- สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ,
การผจญมาร,การตรัสรู้, การสั่งสอน
- ธรรมคุณ 6
หน่วยที่ 2 การบริหารจิตและเจริญปัญญา - ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
4 ข้อ
2
- อัตนัย 1 ข้อ (เขียนบรรยายหรือ
1 ข้อ
5
- สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา
- รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ เติมคา)
การบริหารจิตและเจริญปัญญา
- ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฏฐาน 4 (เน้นอานาปานสติ)
- นาวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไป
ใช้ในชีวิตประจาวัน
- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการเน้น 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบ
อุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบ
อรรถธรรมสัมพันธ์
หน่วยที่ 3 วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา - ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
10 ข้อ
5
- อัตนัย 1 ข้อ (เขียนบรรยายหรือ
1 ข้อ
5
- วันวิสาขบูชา,
เติมคา)
- วันอัฏฐมีบูชา (ทุกข์ : ชาติ ชรา
มรณะ),
- อริยสัจ 4 ทุกข์ (ขันธ์ 5 : อายตนะ)
สมุทัย (อกุศลกรรม 10, อบายมุข 6)
นิโรธ (สุข 2 : สามิสสุข,นิรามิสสุข)
มรรค (บุพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา),
กุศลกรรม 10 มงคล 38 (ธมฺมจริยา :
การประพฤติธรรม, อารตีวิรตี ปาปา :
- การเว้นจากความชั่ว, มชฺชปานา
จ สญฺญโม : การเว้นจากการดื่ม
นาเมา)
- ปรนัย
20 ข้อ
10
- อัตนัย
2 ข้อ
10
รวม
20

4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน)
กาหนดสอบปลายระหว่างวันที่………………… เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที หัวข้อ/เนือหา และลักษณะ
ของข้อสอบมีรายละเอียด ดังตาราง
จานวน
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
ข้อสอบ
หน่วยที่ 3 วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
8 ข้อ
4
- วันอาสาฬหบูชา
- วันเข้าพรรษา
- วันออกพรรษา
- วันเทโวโรหณะ
- วันมาฆบูชา
- วันธรรมสวนะ
หน่วยที่ 4 ศาสนพิธี
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
6 ข้อ
3
- การทาบุญตักบาตร
- อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดบรรยายหรือ
1 ข้อ
5
- การถวายภัตตาหารสิ่งของที่ควรถวาย
เติมคา)
และสิ่งของต้องห้ามสาหรับพระภิกษุ
- การถวายสังฆทาน เครื่องสังฆทาน การ
ถวายผ้าอาบนาฝน
- การจัดเครื่องไทยธรรม เครื่องไทยทาน
- การกรวดนา
- ศาสนพิธี พิธีกรรม และแนวปฏิบัติของ
ศาสนาอื่นๆ
หน่วยที่ 5 ชาดกและพุทธศาสนสุภาษิต
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
6 ข้อ
3
- มิตตวินทุกชาดก
- อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดบรรยายหรือ
1 ข้อ
5
- พุทธศาสนสุภาษิต (กมฺมุนา วตฺตตี
เติมคา)
โลโก : สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม,
กลฺยาณการี กลฺยานฺปาปการี จ ปาปกฺ
: ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว)
- ปรนัย
20 ข้อ
10
- อัตนัย
2 ข้อ
10
รวม
20

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา ส22105 พระพุทธศาสนา 4
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
ครูผู้สอน ..............................................................................................

เวลาเรียน 20 คาบ/สัปดาห์
ปีการศึกษา 2559

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์ พระรัตนตรัย : ธรรมรัตนะ ธรรมคุณ 6 และการปฏิบัติตนตามกรอบอริยสัจ 4 ในเรื่อง
สมุทัย หลักกรรม (สมบัติ 4 วิบัติ 4 ) นิโรธ ในเรื่อง สุข 2 (สามิสุข นิรามิสุข) มรรค ดรุณธรรม 6
ในเรื่องกุลจิรัฏฐิติธรรม 4 กุศลกรรมบถ 10 สติปัฏฐาน 4 มงคล 38 ในเรื่องประพฤติธรรม
เว้นจากความชั่ว เว้นจากการดื่มน้าเมา
ศึกษาโครงสร้างของพระไตรปิฎก พุทธศาสนสุภาษิต สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย : การสั่งสมบุญ น้าสุขมาให้,
ปูชโก ลภเต ปูชว้ นฺทโก ปฏิวนฺทน้ : ผู้บูชาเขาย่อมได้รับการบูชาตอบ ผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบ
ฝึกพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการด้าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมและวิธีคิดแบบ
อรรถธรรมสัมพันธ์ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยสติปัฏฐาน 4
โดยใช้การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ การฝึกปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม
บทบาทสมมติและการแก้ปัญหา
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้
เข้าถึงธรรมะของผู้เจริญ (อริยวัฑฒิ 5 : ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา) มีศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีค่านิยม
อันพึงประสงค์ สามารถด้ารงชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
2. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส้าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
2. วิเคราะห์ความส้าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
กับประเทศเพื่อนบ้าน
3. วิเคราะห์ความส้าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม
เอกลักษณ์ของชาติ และมรดกของชาติ
4. อภิปรายความส้าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชน และการจัดระเบียบ
สังคม
5. วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก้าหนด

6. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการด้าเนินชีวิตและข้อคิด จากประวัติสาวก ชาดกเรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างที่ก้าหนด
7. อธิบายโครงสร้างและสาระโดยสังเขปของพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ
8. อธิบายธรรมคุณและข้อธรรมส้าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก้าหนด
เห็นคุณค่าและน้าไปพัฒนาแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม
9. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และด้าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ วิธีคิดแบบ
อุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือ
10. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติหรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
11. วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการด้ารงตนอย่างเหมาะสมในกระแส
ความเปลี่ยนแปลงของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ้ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ
ตัวชี้วัด
1. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามก้าหนด
2. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่ก้าหนด
3. วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธีและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
4. อธิบายค้าสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันส้าคัญทางศาสนาและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
5. อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธี พิธีกรรม ตามแนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ เพื่อน้าไปสู่การยอมรับ
และมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน

3. กาหนดการสอนและตัวชี้วัด
สัปดาห์ที่
คาบที่
สาระการเรียนรู้
1
1
(การปฏิบัติบริหารจิตเจริญปัญญา, สวดมนต์)
ปฐมนิเทศ
- ขอบข่ายเนือหา
- การวัดผล ประเมินผล
- ชินงาน กิจกรรม
- หลักเบืองต้นในการบริหารจิตเจริญปัญญา
2–4
2 – 4 (การปฏิบัติบริหารจิตเจริญปัญญา, สวดมนต์)
หน่วยที่ 1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
- การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศ
เพื่อนบ้านและการนับถือพระพุทธศาสนาของ
ประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน
5–8
5 – 8 (การปฏิบัติบริหารจิตเจริญปัญญา, สวดมนต์)
หน่วยที่ 2 ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
- ความส้าคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
- ความส้าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยใน
ฐานะเป็นรากฐานทางวัฒนธรรม
- ความส้าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยใน
ฐานะเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติ
- ความส้าคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนา
ชุมชนและการจัดระเบียบสังคม
- สมบัติ 4
- วิบัติ 4
- กุลจิรัฏฐิติธรรม 4
9
9
(การปฏิบัติบริหารจิตเจริญปัญญา, สวดมนต์)
หน่วยที่ 3 พระไตรปิฎก
- โครงสร้างและสาระสังเขปของพระวินัยปิฎก
พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก
10

10

สอบกลางภาค

ตัวชี้วัด
ส1.1
ม.2/10

ส1.1
ม.2/1,ม.2/10

ส1.1
ม.2/2,ม.2/3,
ม.2/4,ม.2/10

ส1.1
ม.2/7,ม.2/10
ส1.1
ม.2/1,ม.2/2,
ม.2/3,ม.2/4,
ม.2/7,
ม.2/10

หมายเหตุ

สัปดาห์ที่
11 – 12

13 – 16

17 – 19

20

คาบที่
สาระการเรียนรู้
11 – 12 (การปฏิบัติบริหารจิตเจริญปัญญา, โยนิโสมนสิการ)
หน่วยที่ 4 ชาดก, พุทธศาสนสุภาษิต
- ราโชวาทชาดก
พุทธศาสนสุภาษิต
- สุโข ปฺญฺญสฺส อุจฺจโย : การสั่งสมบุญน้าสุขมาให้
- ปูชโก ลภเต ปูช้ วนฺทโก ปฏิวนฺทน้ : ผู้บูชาเขา
ย่อมได้รับการบูชาตอบ ผู้ไหว้ย่อมได้รับการ
ไหว้ตอบ
13 – 16 (การปฏิบัติบริหารจิตเจริญปัญญา, โยนิโสมนสิการ)
หน่วยที่ 5 พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่าง
พุทธสาวก
- พระสารีบุตร
- พระโมคคัลลานะ
พุทธสาวิกา
- นางขุชชุตตรา
ชาวพุทธตัวอย่าง
- พระเจ้าพิมพิสาร
- พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท)
- สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณ
วโรรส
17 – 19 (การปฏิบัติบริหารจิตเจริญปัญญา, โยนิโสมนสิการ)
หน่วยที่ 6 มรรยาทชาวพุทธ
มรรยาทชาวพุทธ
- การต้อนรับ (ปฏิสันถาร)
- มารยาทของผู้เป็นแขก
- ฝึกปฏิบัติระเบียบพิธีปฏิบัติต่อพระภิกษุ การยืน
การให้ที่นั่ง การเดินสวน การสนทนา การรับ
สิ่งของ
- การแต่งกายไปวัด การแต่งกายไปงานมงคล
งานอวมงคล
20

สอบปลายภาค

ตัวชี้วัด
ส1.1
ม.2/6,ม.2/8,
ม.2/10

ส1.1
ม.2/6,ม.2/10

ส1.1
ม.2/10
ส1.2
ม.2/1-5

ส1.1 ม.2/6
ม.2/8, ม.2/10
ส1.2 ม.2/1-5

หมายเหตุ

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
คะแนนก่อนสอบกลางภาค
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนหลังสอบกลางภาค
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คะแนนสอบปลายภาค
รวม

25
20
25
10
20
100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

4.1 การประเมินจากงานที่มอบหมาย (ก่อนกลางภาค 25 คะแนน)
สาระสาคัญงานที่มอบหมาย
1. หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประเทศ
เพื่อนบ้าน (ใช้ขันตอนและรูปแบบ
ของโครงงาน)
2. ใบงานที่ครูมอบหมาย
3. วิเคราะห์พระไตรปิฎกและ
จัดท้าเป็นผังมโนทัศน์
4. การปฏิบัติบริหารจิตเจริญปัญญา
ตามหลักสติปัฏฐาน 4
(เน้นอานาปานสติ) โยนิโสมนสิการ
การสวดมนต์ แผ่เมตตา

วันที่
มอบหมาย
งาน

ลักษณะการ
มอบหมาย
(เดี่ยว/กลุ่ม)

กาหนด
ส่งงาน

สัปดาห์ที่ 2

กลุ่ม 4-6 คน

สัปดาห์ที่ 8

ท้ายคาบ
ในคาบเรียน

เดี่ยว
เดี่ยว

ก่อนเรียน
ทุกครัง

เดี่ยว

คาบต่อไป
ท้ายคาบ
เรียน
หลังเรียน
ทุกครัง

เวลาที่
นักเรียน
ควรใช้
ทางาน
50 นาที

คะแนน
10

50 นาที
50 นาที

5
5

3–5
นาที

5

4.2 การประเมินจากงานทีม่ อบหมาย (หลังกลางภาค 25 คะแนน)
สาระสาคัญงานที่มอบหมาย
1. วิเคราะห์เรื่องราวหรือสถานการณ์
ที่สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต
และน้าเสนอในรูปแบบเรียงความ
2. บทบาทสมมติมารยาทชาวพุทธ

วันที่
มอบหมาย
งาน

ลักษณะการ
มอบหมาย
(เดี่ยว/กลุ่ม)

สัปดาห์ที่ 11

เดี่ยว

เวลาที่
กาหนด
นักเรียน
คะแนน
ส่งงาน
ควรใช้
ทางาน
สัปดาห์ที่ 12 50 นาที
10

สัปดาห์ที่ 17

เดี่ยว

สัปดาห์ที่ 18 50 นาที

5

(น้าเสนอ)

3. การปฏิบัติบริหารจิตเจริญปัญญา
ตามหลักสติปัฏฐาน 4
(เน้นอานาปานสติ) โยนิโสมนสิการ
การสวดมนต์ แผ่เมตตา
4. ใบงานที่ครูมอบหมาย

ก่อนเรียน
ทุกครัง

เดี่ยว

หลังเรียน
ทุกครัง

3–5
นาที

5

ท้ายคาบ

เดี่ยว

คาบต่อไป

50 นาที

5

4.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้หลักอริยวัฒฑิ 5 (10 คะแนน)
รายวิชา ส 22105 พระพุทธศาสนา 4 ประจ้าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้ก้าหนดหัวข้อ
การประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง
ผลการประเมิน
ดีมาก ดี พอใช้
หัวข้อการประเมิน
(4)

1. ศรัทธา
1.1 เข้าร่วมกิจกรรมวันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา
1.2 แสดงความเคารพในองค์พระรัตนตรัย
1.3 เชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม
1.4 ไม่งมงายในสิ่งไร้สาระ

2. ศีล
2.1 ความสะอาด เรียบร้อย ถูกต้อง
2.2 มีสัมมาคารวะ
2.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
2.4 เข้าชันเรียนตรงต่อเวลา
2.5 ส่งงามตามก้าหนด
2.6 ตรงต่อเวลานัดหมาย

3. สุตะ
3.1 เตรียมบทเรียนล่วงหน้าก่อนเรียน
3.2 ช่างสังเกตและซักถามปัญหาที่สงสัย
3.3 อ่านหนังสือ หรือท้าการบ้านเป็นประจ้า
3.4 สนใจ ตังใจฟังขณะครูสอน
3.5 เข้าห้องสมุดอ่านหนังสือเป็นประจ้า
3.6 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครัง

4. จาคะ
4.1 รับฟังความคิด/หรือข้อเสนอแนะของเพื่อน/ผู้อื่น
4.2 อาสา/เสนอตัวช่วยเหลืองานของกลุ่มตามความสามารถ
4.3 เอือเฟื้อ เผื่อแผ่ แบ่งปันให้ผู้อื่น
4.4 ให้ความร่วมมือในการท้างานกลุ่ม
4.5 เผื่อแผ่แบ่งปันความรู้ความเข้าใจในบทเรียนกับเพื่อน

5. ปัญญา
5.1 วางแผนการท้างานอย่างเป็นระบบ
5.2 มีทักษะกระบวนการคิด โดยใช้เหตุและผล
5.3 มีความยับยังชั่งใจ รู้จักควบคุมอารมณ์
5.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม
5.5 ยืนยันในสิ่งที่ถูกต้อง

(3)

(2)

ควร
ปรับปรุง
(1)

4.4 การประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน )
ก้าหนดการสอบกลางภาควันที่………………. เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที สาระการเรียนรู้และลักษณะ
ของข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคมีรายละเอียดดังนี
จานวน
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
ข้อสอบ
หน่วยที่ 1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
6 ข้อ
3
- การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
- อัตนัย 1 ข้อ (เขียนบรรยายหรือ
1 ข้อ
5
ประเทศเพื่อนบ้านและการนับถือ
เติมค้า)
พระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อน
บ้านในปัจจุบัน
หน่วยที่ 2 ความสาคัญของ
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
12 ข้อ
6
พระพุทธศาสนา
- อัตนัย 1 ข้อ เรื่อง หลักธรรม
1 ข้อ
5
- ความส้าคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วย สมบัติ 4 หรือวิบัติ 4 หรือ
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศ
กุลจิรัฏฐิติธรรม 4
เพื่อนบ้าน
(เขียนบรรยายหรือเติมค้า)
- ความส้าคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทยในฐานะเป็นรากฐานทาง
วัฒนธรรม
- ความส้าคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทยในฐานะเป็นเอกลักษณ์และ
มรดกของชาติ
- ความส้าคัญของพระพุทธศาสนากับ
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบ
สังคม
- สมบัติ 4
- วิบัติ 4
- กุลจิรัฏฐิติธรรม 4
หน่วยที่ 3 พระไตรปิฎก
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
2 ข้อ
1
- โครงสร้างและสาระสังเขปของพระ
วินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และ
พระอภิธรรมปิฎก
- ปรนัย
20 ข้อ
10
- อัตนัย
2 ข้อ
10
รวม
20

4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน)
ก้าหนดสอบปลายภาคสัปดาห์ที่ 20 เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที หัวข้อ/เนือหา และลักษณะของ
ข้อสอบมีรายละเอียด ดังตาราง
จานวน
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
ข้อสอบ
หน่วยที่ 4 ชาดก, พุทธศาสนสุภาษิต
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
6 ข้อ
3
- ราโชวาทชาดก
พุทธศาสนสุภาษิต
- สุโข ปฺญฺญสฺส อุจฺจโย : การสั่งสมบุญ
น้าสุขมาให้
- ปูชโก ลภเต ปูช้ วนฺทโก ปฏิวนฺทน้ :
ผู้บูชาเขาย่อมได้รับการบูชาตอบ
ผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบ
หน่วยที่ 5 พุทธสาวก พุทธสาวิกา
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
8 ข้อ
4
ชาวพุทธตัวอย่าง
- อัตนัย 1 ข้อ (เขียนบรรยายหรือ
1 ข้อ
5
พุทธสาวก
เติมค้า)
- พระสารีบุตร
- พระโมคคัลลานะ
พุทธสาวิกา
- นางขุชชุตตรา
ชาวพุทธตัวอย่าง
- พระเจ้าพิมพิสาร
- พระมหาธรรมราชาที่1 (ลิไท)
- สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยา
วชิรญาณวโรรส
หน่วยที่ 6 มรรยาทชาวพุทธ
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
6 ข้อ
3
มรรยาทชาวพุทธ
- อัตนัย 1 ข้อ (เขียนบรรยายหรือ
1 ข้อ
5
- การต้อนรับ (ปฏิสันถาร)
เติมค้า)
- มารยาทของผู้เป็นแขก
- ฝึกปฏิบัติระเบียบพิธีปฏิบัติต่อ
พระภิกษุ การยืน การให้ที่นั่ง
การเดินสวน การสนทนา
การรับสิ่งของ
- การแต่งกายไปวัด การแต่งกายไป
งานมงคล งานอวมงคล
ปรนัย
20 ข้อ
10
อัตนัย
2 ข้อ
10
รวม
20

-1-

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อวิชาสังคมศึกษา
รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา 3
จานวน 1.0 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559
อาจารย์ผู้สอน
1.คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา ในเรื่องที่เกี่ยวกับตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับสังคม โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสังคมของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาที่มีผลต่อการก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่
ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
ศึกษาสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา ความร่วมมือของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป และแอฟริกากับประเทศนอกภูมิภาค
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย
โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปราย การแก้ปัญหา การสรุปและ
นาเสนอข้อมูล ด้วยการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เพื่อให้มคี วามตระหนักและเห็นความสาคัญของวิชาภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อพัฒนาการของมนุษยชาติ และได้นาความรู้
ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของ
ธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ส5.1 ม.2/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล เกี่ยวกับ ลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา
ส5.1 ม.2/2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพ และสังคมของทวีปยุโรป และแอฟริกา
มาตรฐาน ส5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสานึก
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน
ส5.2 ม.2/1 วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่ งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็น ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและ
ทางสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา
ส5.2 ม.2/2 ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และแอฟริกา
ส5.2 ม.2/3 สารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป และแอฟริกา
ส5.2 ม.2/4 วิเคราะห์เหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
และแอฟริกา

-23. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ /
สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่
สาระการเรียนรู้
1
1
ปฐมนิเทศ
- ตัวชี้วัด
- ลักษณะเนื้อหาวิชา
- วิธีการเรียนการสอน
- การวัดผลและการประเมินผล
1-3

2-5
(4 ชั่วโมง)

1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สาหรับ
สืบค้นข้อมูลทางกายภาพและ
สังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา
- เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
- ลูกโลก
- แผนที่
- ระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้น
โลก (GPS)
- รูปถ่ายทางอากาศ
- ภาพถ่ายจากดาวเทียม
- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS)
- การสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/กิจกรรม

1. เข้าใจในขอบข่ายภาพรวมของเนื้อหาวิชา
และนาไปประยุกต์ใช้ได้
2. เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน
การสอน มาตรฐานการเรียนรู้ กฎเกณฑ์ใน
ชั้นเรียน เกณฑ์การวัดและประเมินผล

- ขอบข่ายการเรียนวิชา
ภูมิศาสตร์

ตัวชี้วัด
ส5.1 ม.2/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการ
รวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้
2. เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการ
รวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับที่ตั้งลักษณะทางกายภาพ และ
สังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกาได้อย่าง
เหมาะสม
3. เห็นความสาคัญและประโยชน์ของการใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาข้อมูล
ทวีปยุโรปและแอฟริกา
4. ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์กับ
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป
และแอฟริกาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

- วิธีสอนแบบบรรยาย
- วิธีการสอนแบบสาธิต
- กระบวนการกลุ่ม
- วิธีการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5 E)

สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้
- แผนการจัดการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้
ฉบับย่อ
- เกณฑ์การวัด
และประเมินผล
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- สารคดี HOME
เปิดหน้าต่างโลก
(1.53 นาที)
- ลูกโลก
- แผนที่
- ระบบกาหนดตาแหน่ง
บนพื้นโลก (GPS)
- รูปถ่ายทางอากาศ
- ภาพถ่ายจากดาวเทียม
- ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS)
- อินเทอร์เน็ต
- เอกสารประกอบ
- เว็บไซด์ต่างๆ

-3สัปดาห์ที่
3-10

หน่วยการเรียนรู้ /
สาระการเรียนรู้
6-19
2. ทวีปยุโรป
(14 ชั่วโมง) 1. ลักษณะทางกายภาพ
- ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาด
- ภูมิภาคและประเทศ
- ลักษณะภูมิประเทศ
- ลักษณะภูมิอากาศ
- ทรัพยากรธรรมชาติ
2. ความสัมพันธ์กับสังคม
วัฒนธรรม และประชากร
- ลักษณะของประชากร
- ลักษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรม
- ลักษณะทางเศรษฐกิจ
- การคมนาคมขนส่ง
3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม
- สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม
(อุโมงค์แชนเนล และ
ยูเรลพาสส์)
4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ชั่วโมงที่

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ส5.1 ม.2/2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพ และสังคมของทวีปยุโรป
และแอฟริกา
ส5.2 ม.2/1 วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อม
ใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง
ทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา
ส5.2 ม.2/2 ระบุแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในทวีป
ยุโรป และแอฟริกา
ส5.2 ม.2/3 สารวจ อภิปรายประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและ
แอฟริกา
ส5.2 ม.2/4 วิเคราะห์เหตุและผลกระทบที่
ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปได้
2. อภิปรายการก่อเกิดและผลกระทบที่เกิดจาก
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมได้
3. อภิปรายปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ในทวีปยุโรปได้

วิธีการสอน/กิจกรรม

สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้

- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- การเรียนแบบแก้ปัญหา
- การตั้งคาถาม
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- กระบวนการสืบค้น
- การเรียนแบบร่วมมือ
- การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
การเปลี่ยนแปลงด้าน
สิ่งแวดล้อม

- ลูกโลก
- แผนที่
- อินเทอร์เน็ต
- รูปภาพ
- Power Point
- เอกสาร
- วีดีทัศน์เกี่ยวกับสังคม
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมใน
ทวีปยุโรป
- ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน
ด้านสิ่งแวดล้อมในยุโรป

-4สัปดาห์ที่

10
11-18

ชั่วโมงที่

หน่วยการเรียนรู้ /
สาระการเรียนรู้
- ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปยุโรปต่อประเทศไทย

20
21- 35 3. ทวีปแอฟริกา
(15 ชั่วโมง) 1. ลักษณะทางกายภาพ

- ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาด
- ภูมิภาคและประเทศ
- ลักษณะภูมิประเทศ
- ลักษณะภูมิอากาศ
- ทรัพยากรธรรมชาติ
2. ความสัมพันธ์กับสังคม วัฒนธรรม
และประชากร
- ลักษณะของประชากร
- ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
- ลักษณะทางเศรษฐกิจ
- การคมนาคมขนส่ง
3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม
- สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม
(ชุมชนชาวจีนและผู้อพยพลี้ภัย)

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/กิจกรรม

สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้

- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- การเรียนแบบแก้ปัญหา
- การตั้งคาถาม
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- กระบวนการสืบค้น
- การเรียนแบบร่วมมือ

- ลูกโลก
- แผนที่
- อินเทอร์เน็ต
- รูปภาพ
- Power Point
- เอกสาร
- วีดีทัศน์เกี่ยวกับสังคม
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมใน
ทวีปแอฟริกา
- ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน
ด้านสิ่งแวดล้อมใน
แอฟริกา

4. บอกแนวทางและมีส่วนร่วมการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีป
ยุโรปได้
5. วิเคราะห์ผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจาก
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้
6. ตระหนักถึงคุณและโทษของการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
สอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
ส5.1 ม.2/2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพ และสังคมของทวีปยุโรป และแอฟริกา
ส5.2 ม.2/1 วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทาง
สังคม อันเป็นเป็นผลจากการเปลีย่ นแปลงทาง
ธรรมชาติและทางสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา
ส5.2 ม.2/2 ระบุแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และ
แอฟริกา
ส5.2 ม.2/3 สารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป และแอฟริกา
ส5.2 ม.2/4 วิเคราะห์เหตุและผลกระทบที่ประเทศ
ไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีป
ยุโรปและแอฟริกา

-5สัปดาห์ที่

ชั่วโมงที่

หน่วยการเรียนรู้ /
สาระการเรียนรู้
4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
ต่อประเทศไทย

18-20

36-39
(4 ชั่วโมง)

20

40

4. วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความร่วมมือ
องค์กรความร่วมมือ และสนธิสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
- UNEP
- RAMSAR
- อนุสัญญา CITES
- อนุสัญญาบาเซิล
- พิธีสารเกียวโต
- พิธีสารมอนทรีออล

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
กายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกาได้
2. อภิปรายการก่อเกิดและผลกระทบที่เกิดจาก
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมได้
3. บอกแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทวีปแอฟริกาได้
4. อภิปรายปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ได้
5. วิเคราะห์ผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจาก
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้
6. ตระหนักถึงคุณและโทษของการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อสังคมโลก
ตัวชี้วัด
ส 5.2 ม2/1, ม2/2 ม2/3, ม2/4
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อภิปรายองค์กรความร่วมมือและสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมได้
2. มีส่วนร่วมและเห็นความสาคัญในการให้
ความร่วมมือกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
3. ตระหนักและเห็นความสาคัญในการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

สอบปลายภาค

วิธีการสอน/กิจกรรม

สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้

- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- การเรียนแบบแก้ปญ
ั หา
- การตั้งคาถาม
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- กระบวนการสืบค้น
- การเปรียบเทียบ
- การเรียนแบบร่วมมือ : เทคนิค
คู่คิด (Think Pair Share)
ฯลฯ

- อินเทอร์เน็ต
- รูปภาพ
- Power Point
- เอกสาร
- วีดีทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม
ทวีปยุโรปและแอฟริกา
- ข่าวสารเหตุการณ์
ด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป
และแอฟริกา

-64. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชาสังคมศึกษา3 รหัสวิชา ส22101 ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีแผนการประเมินผลการเรียน ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือภาระงานที่มอบหมาย
40 คะแนน
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย
10 คะแนน
4.3 การสอบกลางภาค
20 คะแนน
4.4 การสอบปลายภาค
30 คะแนน
รวม
100 คะแนน
4.1 ประเมินจากแบบฝึกหัดการออกแบบผลิตภัณฑ์และรายงานการนาเสนองาน (40 คะแนน) ดังตาราง
รายการ
รูปแบบของงาน
วันที่มอบหมายงาน
กาหนดส่ง
เวลาที่นักเรียนควรใช้
1. ประเมินรายคาบ
งานเดี่ยว
สัปดาห์แรก
ในคาบเรียน
10 นาที
2. เขียนบทความเรื่อง การมีส่วนร่วมในการ
งานเดี่ยว
สัปดาห์แรก
20 ก.ย.59
30 นาที
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
(คาบปฐมนิเทศ)
ชุมชน(สารคดีเปิดหน้าต่างโลก(HOME))
3. รายงานผลการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ
งานกลุ่ม
20 พ.ค.59
31 พ.ค.59
30 นาที
ทางภูมิศาสตร์
4. ป้ายนิเทศเรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
งานกลุ่ม
3 มิ.ย.59
1 ก.ค.59
30 นาที
ประชากร สังคมและวัฒนธรรมของทวีปยุโรป
5. อภิปราย/นาเสนอเรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจ
งานกลุ่ม
1 ก.ค.59
29 ก.ค.59
60 นาที
และการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของ
ทวีปยุโรป โดยใช้ Power point
6. วิเคราะห์บทความเรื่อง สภาพแวดล้อมทาง
งานกลุ่ม
5 ส.ค.59
30 ส.ค.59
30 นาที
กายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา
7. นาเสนอโครงการแนวทางการอนุรักษ์
งานกลุ่ม
21 ก.ย.59
24 ก.ย.59
20 นาที
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
รวม
210 นาที

คะแนน
5
5
5
5
10
5
5
40

-7หมายเหตุ
1. เวลาที่นักเรียนควรใช้หมายถึงเวลาที่ครูได้พิจารณาว่าในการทางานหรือการบ้านชิ้นนั้นๆ นักเรียนควรใช้เวลาทาประมาณเท่าใด การประมาณการดังกล่าวครูได้
พิจารณาจากความยากความซับซ้อนและปริมาณของงานหรือการบ้านชิ้นนั้นๆ
2. งานหรือการบ้านที่มอบหมายแต่ไม่ได้คิดคะแนนไม่ได้นาเสนอไว้ในตารางเนื่องจากไม่บังคับในการส่งงานให้นักเรียนส่งงานตามความสมัครใจ
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย (10 คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ส22101 ได้กาหนดหัวข้อการประเมิน ดังแสดงในตารางข้างล่าง
ผลการประเมิน
หัวข้อการประเมิน
ดีเยี่ยม (5)
ดีมาก (4)
ดี (3)
พฤติกรรมทางด้านความรับผิดชอบ
1. ส่งงานตามที่กาหนด
2. มีความละเอียดรอบคอบในการทางานและทางานด้วยความเอาใจใส่
พฤติกรรมทางด้านความมีระเบียบวินัย
3. เข้าชั้นเรียนตรงเวลา
4. ความมีระเบียบและรอบคอบ
พฤติกรรมทางด้านความซื่อสัตย์
5. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
พฤติกรรมทางด้านความเสียสละ
6. มีพฤติกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
7. ช่วยเหลืองานส่วนรวม
พฤติกรรมทางด้านสัมมาคารวะ
8. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
9. พูดจาสุภาพ

ปานกลาง (2) ต้องปรับปรุง (1)

-8สื่อการเรียนการสอน
1. PowerPoint
2. เหตุการณ์ปัจจุบันจากข่าว
3. เอกสารการสอนที่เกี่ยวข้องจากสานักพิมพ์ต่างๆ
4. Websites ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. แบบฝึกปฏิบัติในแต่ละบท
6. DVD หนังที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคเวลาใช้สอบ 1 ชั่วโมง สาระการเรียนรู้และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาค มีรายละเอียดดังนี้
เรื่องที่ใช้ในการสอบ/ตัวชี้วัด
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จานวนข้อ
คะแนน
1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส5.1 ม. 2/1
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
8
2
- อัตนัย 1 ข้อ
1
5
2. ทวีปยุโรป ส5.1 ม. 2/2
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
32
8
ส5.2 ม. 2/1 ม. 2/2 ม. 2/3 ม. 2/4
- อัตนัย 1 ข้อ
1
5
รวม
ปรนัย (4 ข้อ : 1 คะแนน)
40
10
อัตนัย
2
10
4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค (30 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคเวลาใช้สอบ 1 ชั่วโมง สาระการเรียนรู้และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาค มีรายละเอียดดังนี้
เรื่องที่ใช้ในการสอบ/ตัวชี้วัด
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จานวนข้อ
คะแนน
1. ทวีปแอฟริกา ส5.1 ม. 2/2
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
30
12
ส5.2 ม. 2/1 ม. 2/2 ม. 2/3 ม. 2/4
- อัตนัย 1 ข้อ
1
5
2. วิกฤตการณ์ความร่วมมือ
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
10
8
ส 5.2 ม2/1, ม 2/2 ม2/3, ม2/4
- อัตนัย 1 ข้อ
1
5
รวม
ปรนัย (2 ข้อ : 1 คะแนน)
40
20
อัตนัย
2
10

20

30

9
คณะกรรมการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
นางรวิวรรณ ภาคพรต
นางเสาวณี ณัฎฐประเสริฐ
นางเพ็ญศรี สมบูรณ์
นางสาวจุฑาลักษณ์ เฟื่องฟู
นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์
นายธรรมสรณ์ ทองงาม
นางอรพินท์ สัญญะเขื่อน
นางสาวพัชราภรณ์ น้อยจันทร์
นางดวงใจ พรหมมา
นางกิริยา ภูเงิน

ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

วิทยากร
ประธานฯ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

1

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
รายวิชา ส22104 สังคมศึกษา 4 จานวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต
เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
อาจารย์ผู้สอน
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและความสาคัญของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หลักการการบริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการบริโ ภค รวมทั้งค่านิ ยมและพฤติกรรมของการบริโภคของคนในสั งคมปัจจุบัน ที่มีผลต่อ
เศรษฐกิจชุมชนและประเทศ
ศึกษาความหมาย กฎอุปสงค์ อุปทาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดอุปสงค์และอุปทาน หลักการ
สาคัญของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งกฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ความสาคัญและคุณค่า การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
ดารงชีวิตต่อสังคมไทย
ศึกษาการลงทุนและการออม การบริหารจัดการเงินภาคครัวเรือน ปัจจัยและปัญหา การลงทุน
การออมในสังคมไทย บทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงิน การผลิตสินค้าและบริการ หน่วยงานที่มีบทบาท
หน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค
ศึกษาระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ ตลาดและประเภทของตลาด กลไกราคาและการกาหนดราคาใน
ระบบเศรษฐกิจผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ปัญหาการว่างงาน ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ นโยบายและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อประเทศชาติ บทบาทความสาคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
การกีดกันทางการค้า โดยใช้วิธีการกระบวนการกลุ่ม ฝึกปฏิบัติในการออม จาลองสถานการณ์ สารวจตลาด
จากประสบการณ์ตรง การเผชิญปัญหาและการแก้ไขสถานการณ์ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล
อภิปราย และ นาเสนอข้อมูลองค์ความรู้สืบค้นความรู้
เพื่อมีความรู้เข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น สามารถคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงความรู้ เสนอแนะ
แนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เกิดความตระหนักถึงความสาคัญของการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
แก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมไทย
2. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
ดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ส3.1 ม1/1 อธิบายความหมายและความสาคัญของเศรษฐศาสตร์
ส3.1 ม1/2 วิเคราะห์ค่านิยม และพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจ
ของชุมชนและประเทศ
ส3.1 ม1/3 อธิบายความเป็นมาหลักการและความสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อ
สังคมไทย
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ส3.1 ม2/1 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม
ส3.1 ม2/2 อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้า
และบริการ
ส3.1 ม2/3
ส3.1 ม2/4
ส3.1 ม3/1
ส3.1 ม3/2

เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค
อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง
ส3.1 ม3/3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์
มาตรฐาน ส3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ
จาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจและสังคมโลก
ส3.2 ม1/1 วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภท
และธนาคารกลาง
ส3.2 ม1/2 ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
ในประเทศ
ส3.2 ม1/3 ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนด อุปสงค์และอุปทาน
ส3.2 ม1/4 อภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ส3.2 ม2/1 อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ
ส3.2 ม2/2 ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคเอเชีย
ส3.2 ม2/3 วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากร ในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ส3.2 ม2/4 วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศทีส่ ่งผลต่อคุณภาพ
สินค้า ปริมาณการผลิต และราคาสินค้า
ส3.2 ม3/1 อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
ส3.2 ม3/2 แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที่มีต่อบุคคล
กลุ่มคน และประเทศชาติ
ส3.2 ม3/3 อภิปรายบทบาทความสาคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ส3.2 ม3/4 อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด
ส3.2 ม3/5 วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงาน และแนวทางแก้ปัญหา
ส3.2 ม3/6 วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ที่

ชั่วโมงที่

1

1

1-2

สาระการเรียนรู้

ปฐมนิเทศ
- ตัวชี้วัด
- ลักษณะเนื้อหาวิชา
- วิธีการเรียนการสอน
- การวัดผลและการประเมินผล
2-4
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
(3 ชั่วโมง)
เศรษฐศาสตร์
- ความหมายของเศรษฐศาสตร์
- ความสาคัญของเศรษฐศาสตร์
- ประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์
- ประเภทของเศรษฐศาสตร์
- สินค้าทางเศรษฐศาสตร์
- ต้นทุนค่าเสียโอกาส
(อรรถประโยชน์)

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้
1. เข้าใจในขอบข่ายภาพรวมของเนื้อหาวิชา
- ขอบข่ายการเรียนรู้วิชา -แผนการเรียนรู้และ
และนาไปประยุกต์ใช้ได้
เศรษฐศาสตร์
แผนการเรียนรู้ฉบับย่อ
2. เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน
- เกณฑ์การวัดและ
การสอน มาตรฐานการเรียนรู้ กฎเกณฑ์ใน
ประเมินผล
ชั้นเรียน เกณฑ์การวัดและประเมินผล
- แบบทดสอบก่อนเรียน
ตัวชี้วัด
- การบรรยาย
- เอกสารประกอบ
ส3.1 ม1/1 อธิบายความหมายและความสาคัญ - กรณีตัวอย่าง
การเรียน
ของเศรษฐศาสตร์
- แผนผังความคิด
- PowerPoint เรื่อง
จุดประสงค์การเรียนรู้
- กระบวนการกลุ่ม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของ
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ได้
- วีดีทัศน์ เรื่องสินค้าทาง
2. ยกตัวอย่างและนาเสนอสินค้าทาง
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ได้
- อื่น ๆ
3. สามารถนาหลักเศรษฐศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/กิจกรรม

4
สัปดาห์ที่

ชั่วโมงที่

สาระการเรียนรู้

3-4

5-7
2. ระบบเศรษฐกิจ
(3 ชั่วโมง) - ระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ
- ความหมายของระบบเศรษฐกิจ
- ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
(What How For whom)
- อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาล
ในระบบเศรษฐกิจ

4-6

8-12 3. อุปสงค์ อุปทาน
(5 ชั่วโมง)
- อุปสงค์
- อุปทาน
- ดุลยภาพ
- กลไกราคา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ส3.2 ม3/1 อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลใน
ระบบเศรษฐกิจ
ส3.2 ม2/1 อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบ
เศรษฐกิจได้
2. อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ ได้
3. เห็นคุณค่าของปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร์และนามาปรับใช้ในชีวิตได้
ตัวชี้วัด
ส3.2 ม1/3 ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
กาหนดอุปสงค์และอุปทาน
ส3.1 ม3/1 อธิบายกลไกราคาในระบบ
เศรษฐกิจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนด
อุปสงค์ และอุปทานได้
2. อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจได้
3. แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับการซื้อขาย
สินค้าในชีวิตประจาวันได้
4. เห็นความสาคัญของกลไกราคาในการ
แก้ปัญหาในระบบเศรษฐกิจได้

- กระบวนการกลุ่ม
- กระบวนการสืบเสาะ
(5E)
- กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์
- การอภิปราย
- กระบวนการแก้ปัญหา
ฯลฯ

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้
- Power Point เกี่ยวกับ
ระบบเศรษฐกิจ
- แผ่นพับ
- เอกสารประกอบ
การเรียน
- อื่นๆ

- บรรยาย
- Power Point เกี่ยวกับ
- บทบาทสมมติ
อุปสงค์ อุปทาน
- กระบวนการแก้ปัญหา - แผ่นพับ
- แผนผังความคิด
- เอกสารประกอบ
ฯลฯ
การเรียน
- เว็ปไซต์
- อื่นๆ
- วีดีทัศน์เกี่ยวกับการ
ซื้อ – ขายสินค้าใน
ระบบเศรษฐกิจ

5
สัปดาห์ที่
7-8

ชั่วโมงที่

สาระการเรียนรู้

13-15 4. การผลิตสินค้าและบริการ
(3 ชั่วโมง) - ความหมาย
- ขั้นตอนการผลิต
- ปัจจัยการผลิต
- ลักษณะของการผลิต
- ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้
ตัวชี้วัด
- กระบวนการกลุ่ม
- Power Point เกี่ยวกับ
ส3.1 ม2/2 อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและ
- กระบวนการคิดอย่างมี การผลิตสินค้า
บริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้า วิจารณญาณ
และบริการ
และบริการ
- กระบวนการแก้ปัญหา - แผ่นพับ
จุดประสงค์การเรียนรู้
- การเรียนแบบร่วมมือ - เอกสารประกอบ
1. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการได้ ฯลฯ
การเรียน
2. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้า
- เว็ปไซต์
และบริการได้
- วีดีทัศน์
3. เลือกใช้สินค้าได้อย่างเหมาะสม
- อื่นๆ
4. ตระหนักในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
ได้อย่างเหมาะสม
5. ตระหนักและความสาคัญคุณธรรมของ
ผู้ผลิตสินค้าและบริการ
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/กิจกรรม

6
สัปดาห์ที่
8-10

ชั่วโมงที่

สาระการเรียนรู้

16-19 5. การบริโภค
(4 ชั่วโมง)
- ความหมาย/ความสาคัญ
- หลักการในการบริโภคที่ดี
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การบริโภค
- ค่านิยมและพฤติกรรมของการ
บริโภคของคนในสังคม
- กฎหมายคุ้มครอง สิทธิผู้บริโภค
- กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้
ตัวชี้วัด
- กระบวนการกลุ่ม
- Power Point เกี่ยวกับ
ส3.1 ม1/2 วิเคราะห์ค่านิยม และพฤติกรรม
- กระบวนการแก้ปัญหา การบริโภค
การบริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อ
- การเรียนแบบร่วมมือ - แผ่นพับ
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ
- บทบาทสมมติ
- เอกสารประกอบ
ส3.1 ม2/4 อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิ - สถานการณ์จาลอง
การเรียน
ของตนเองในฐานะผู้บริโภค
- กรณีตัวอย่าง
- เว็ปไซต์
ส3.2 ม1/4 อภิปรายผลของการมีกฎหมาย
ฯลฯ
- วีดีทัศน์
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
- แหล่งการเรียนรู้จริง
จุดประสงค์การเรียนรู้
- อื่นๆ
1. อธิบายค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภค
ของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน
และประเทศได้
2. อธิบายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของ
ตนเองในฐานะผู้บริโภคได้
3. อธิบายผลของการมีกฎหมายเกีย่ วกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาได้
4. อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของ
ตนเองฐานะผู้บริโภคได้
5. อภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาได้
6. เลือกซื้อสินค้าในการบริโภคได้ถูกต้อง
7. ตระหนักและเห็นคุณค่าของสิทธิการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/กิจกรรม

7

สัปดาห์ที่
10
11

11-12

ชั่วโมงที่

สาระการเรียนรู้

20
(1 ชั่วโมง)
21-22 6. การลงทุนและการออม
(2 ชั่วโมง) - ความหมายและความสาคัญ
- การบริหารและการจัดการ
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุน
และการออม

23-25 7. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
(3 ชั่วโมง)
พอเพียง
- ความหมายและความเป็นมา
- หลักการ
- การประยุกต์ใช้
- หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล
(OTOP)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/กิจกรรม

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้

สอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
ส3.1 ม2/1 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุน
และการออม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและ
การออมได้
2. บันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเองได้
3. ตระหนักและเห็นคุณค่าของการออมและ
การลงทุน
ตัวชี้วัด
ส3.1 ม1/3 อธิบายความเป็นมาหลักการและ
ความสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ต่อสังคมไทย
ส3.1 ม2/3 เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิต
ในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส3.1 ม3/2 มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

- กระบวนการกลุ่ม
- กระบวนการแก้ปัญหา
- การเรียนแบบร่วมมือ
- บทบาทสมมติ
- สถานการณ์จาลอง
- การลงมือปฏิบัติจริง
ฯลฯ

- Power Point เกี่ยวกับ
การออมและการลงทุน
- แผ่นพับ
- เอกสารประกอบ
การเรียน
- เว็ปไซต์
- วีดีทัศน์
- แหล่งการเรียนรู้จริง
- อื่นๆ
- กระบวนการกลุ่ม
- Power Point เกี่ยวกับ
- กระบวนการแก้ปัญหา หลักปรัชญาของ
- การถอดบทเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง
- บทบาทสมมติ
- แผ่นพับ
- สถานการณ์จาลอง
- เอกสารประกอบ
- ศึกษาการเรียนรู้จาก
การเรียน
สถานที่จริง
- เว็ปไซต์
- ปฏิบัติจริง
- แหล่งการเรียนรู้จริง
ฯลฯ
- อื่นๆ

8
สัปดาห์ที่

ชั่วโมงที่

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความเป็นมาหลักการและ
ความสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ต่อสังคมไทยได้
2. บอกแนวทางการพัฒนาการผลิตใน
ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้
3. อธิบายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้
4. นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
5. เห็นคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

วิธีการสอน/กิจกรรม

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้

9
สัปดาห์ที่

ชั่วโมงที่

สาระการเรียนรู้

12-13

26-27 8. สหกรณ์
(2 ชั่วโมง) - ความหมาย
- ความสาคัญ
- หลักการ
- ประเภทของสหกรณ์
- แนวคิดความสัมพันธ์
- การประยุกต์ใช้

13-14

28-30 9. สถาบันการเงิน
(3 ชั่วโมง) - ความหมาย ,ความสาคัญ
- ประเภทของสถาบันการเงิน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ส3.1 ม3/3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทาง
เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ได้
2. อธิบายแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่าง
หลักการสหกรณ์กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้
2. อภิปรายหลักการสาคัญของสหกรณ์ได้
3. นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้กับหลักการสหกรณ์ได้
ตัวชี้วัด
ส3.2 ม1/1 วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ และความ
แตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและ
ธนาคารกลาง
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายบทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงิน
แต่ละประเภทและธนาคารกลาง
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของสถาบัน
การเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลางได้
3. เห็นความสาคัญของสถาบันการเงินที่มี
บทบาทต่อการดาเนินชีวิตในสังคมได้

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้
- กระบวนการกลุ่ม
- Power Point เกี่ยวกับ
- กระบวนการแก้ปัญหา สหกรณ์
- ผังความคิด
- แผ่นพับ
- กรณีศึกษา
- เอกสารประกอบ
ฯลฯ
การเรียน
- เว็ปไซต์
- วีดีทัศน์
- แหล่งการเรียนรู้จริง
- อื่นๆ
วิธีการสอน/กิจกรรม

- กระบวนการกลุ่ม
- Power Point เกี่ยวกับ
- กระบวนการแก้ปัญหา สถาบันการเงิน
- ผังความคิด
- แผ่นพับ
- กรณีศึกษา
- เอกสารประกอบ
ฯลฯ
การเรียน
- เว็ปไซต์
- วีดีทัศน์
- แหล่งการเรียนรู้จริง
- อื่นๆ

10
สัปดาห์ที่
15-17

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้
31-36 10. เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ตัวชี้วัด
- กระบวนการกลุ่ม
- Power Point เกี่ยวกับ
- ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการค้าระหว่าง ส3.2 ม2/3 วิเคราะห์การกระจายของ
- กระบวนการแก้ปัญหา เศรษฐกิจระหว่าง
(6 ชั่วโมง)
ประเทศ
ทรัพยากร ในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง - ผังความคิด
ประเทศ
- ผลกระทบที่เกิดจากการค้า
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- กรณีศึกษา
- แผ่นพับ
ระหว่างประเทศ
ส3.2 ม2/4 วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้าใน
ฯลฯ
- เอกสารประกอบ
- การเงินระหว่างประเทศ
ประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การเรียน
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
สินค้า ปริมาณการผลิต และราคาสินค้า
- เว็ปไซต์
ระหว่างประเทศ
ส3.2 ม3/2 แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและ
- วีดีทัศน์
(ค่าของเงิน)
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที่มีต่อบุคคล กลุ่ม
- อื่นๆ
- ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด
คน และประเทศชาติ
- การว่างงานและแนวทาง
ส3.2 ม3/4 อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะ
การแก้ไขปัญหา
เงินเฟ้อ เงินฝืด
ส3.2 ม3/5 วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงาน
และแนวทางแก้ปัญหา
ส3.2 ม3/6 วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกัน
ทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ
ชั่วโมงที่

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/กิจกรรม

11
สัปดาห์ที่

ชั่วโมงที่

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายการกระจายของทรัพยากรในโลกที่
ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศได้
2. อธิบายรูปแบบการแข่งขันการค้าใน
ประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพ
สินค้า ปริมาณการผลิต และราคาสินค้าได้
3. อธิบายสาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้า
ในการค้าระหว่างประเทศได้
4. แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที่มีต่อบุคคล
กลุ่มคน และประเทศชาติได้
5. อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงิน
เฟ้อ เงินฝืดได้
6. นาระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศมาใช้ในชีวิตประจาวันได้

วิธีการสอน/กิจกรรม

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้

12
สัปดาห์ที่

ชั่วโมงที่

18-19

37-39

20

สาระการเรียนรู้

11. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
(3 ชั่วโมง) - องค์กรความร่วมมือ
- WTO
- APEC
- ASEAN
- OPEC

(1 ชั่วโมง)

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้
ตัวชี้วัด
- กระบวนการกลุ่ม
- Power Point เกี่ยวกับ
ส3.2 ม1/2 ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการ
- กระบวนการแก้ปัญหา การรวมกลุ่มทาง
พึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทาง
- ผังความคิด
เศรษฐกิจระหว่าง
เศรษฐกิจ ในประเทศ
- กรณีศึกษา
ประเทศ
ส3.2 ม2/2 ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการ
ฯลฯ
- แผ่นพับ
พึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันทางเศรษฐกิจใน
- เอกสารประกอบ
ภูมิภาคเอเชีย
การเรียน
ส3.2 ม3/3 อภิปรายบทบาทความสาคัญของ
- เว็ปไซต์
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- วีดีทัศน์
จุดประสงค์การเรียนรู้
- อื่นๆ
1. อธิบายบทบาทความสาคัญของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างได้
2. ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพา
อาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ ใน
ประเทศได้
3. ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพา
อาศัยกัน และการแข่งขันทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคต่าง ๆ
4. อภิปรายบทบาทความสาคัญของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
5. เห็นความสาคัญในการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
สอบปลายภาค
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/กิจกรรม
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา ส22104 ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ประเมินเป็นอัตราส่วนดังนี้
4.1 ประเมินจากแบบฝึกหัดและภาระงาน
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย
4.3 การสอบกลางภาค
4.4 การสอบปลายภาค
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 ประเมินจากแบบฝึกหัดและภาระงาน (40 คะแนน) ดังตาราง
ก่อนกลางภาค (20 คะแนน)
รายการ
รูปแบบของงาน
1. วิเคราะห์ข่าวสถานการณ์ปัจจุบัน
งานเดี่ยว
เรื่องค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของ
คนในสังคม
2. โครงการการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
งานกลุ่มไม่เกิน 5 คน
และพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และนามาจัดป้ายนิเทศ
ภายในห้องเรียน
รวม

40 คะแนน
10 คะแนน
20 คะแนน
30 คะแนน
รวม 100 คะแนน

วันที่มอบหมายงาน
5 พ.ย – 16 พ.ย 59

กาหนดส่ง
10 ธ.ค–21 ธ.ค59

เวลาที่นักเรียนควรใช้
1 สัปดาห์

คะแนน
5

5 พ.ย – 16 พ.ย 59

24 ธค -31 ธค.59

3 สัปดาห์

15

4 สัปดาห์

20
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หลังกลางภาค (20 คะแนน)
รายการ
1. วิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับการค้าและการลงทุน
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
2. จัดนิทรรศการและนาเสนอการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

รูปแบบของงาน
งานเดี่ยว

วันที่มอบหมายงาน
6 -17 ม.ค. 60

กาหนดส่ง
8-17 ม.ค. 60

เวลาที่นักเรียนควรใช้
1 สัปดาห์

คะแนน
5

งานกลุ่มไม่เกิน 5 คน

6 -17 ม.ค. 60

24 - 28 ก.พ. 60

2 สัปดาห์

15

3 สัปดาห์

20

รวม

หมายเหตุ
1. เวลาที่นักเรียนควรใช้หมายถึงเวลาที่ครูได้พิจารณาว่าในการทางานหรือการบ้านชิ้นนั้น ๆ นักเรียนควรใช้เวลาทาประมาณเท่าใด การประมาณการดังกล่าวครูได้
พิจารณาจากความยากความซับซ้อนและปริมาณของงานหรือการบ้านชิ้นนั้นๆ
2. งานหรือการบ้านที่มอบหมายแต่ไม่ได้คิดคะแนนไม่ได้นาเสนอไว้ในตารางเนื่องจากไม่บังคับในการส่งงานให้นักเรียนส่งงานตามความสมัครใจ
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ส22104 สังคมศึกษา 4 ได้กาหนดหัวข้อการประเมิน ดังแสดงในตารางข้างล่าง
ผลการประเมิน
หัวข้อการประเมิน
ดีเยี่ยม (5)
ดีมาก (4)
ดี (3)
ปานกลาง (2) ต้องปรับปรุง (1)
พฤติกรรมทางด้านความรับผิดชอบ
1. ส่งงานตามที่กาหนด
2. มีความละเอียดรอบคอบในการทางานและทางานด้วยความเอาใจใส่
พฤติกรรมทางด้านความมีระเบียบวินัย
3. เข้าชั้นเรียนตรงเวลา
4. ความมีระเบียบและรอบคอบ
พฤติกรรมทางด้านความซื่อสัตย์
5. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับของโรงเรียน อย่างเคร่งครัด
พฤติกรรมทางด้านความเสียสละ
6. มีพฤติกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
7. ช่วยเหลืองานส่วนรวม
พฤติกรรมทางด้านสัมมาคารวะ
8. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
9. พูดจาสุภาพ
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สื่อการเรียนการสอน
1. PowerPoint
2. เหตุการณ์ปัจจุบันจากข่าว
3. เอกสารการสอนที่เกี่ยวข้องจากสานักพิมพ์ต่าง ๆ
4. Websites ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. แบบฝึกปฏิบัติในแต่ละบท
6. DVD หนังที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคเวลาใช้สอบ 1 ชั่วโมง สาระการเรียนรู้และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาค มีรายละเอียดดังนี้
เรื่องที่ใช้ในการสอบ/ตัวชี้วัด
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จานวนข้อ
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
4
2. ระบบเศรษฐกิจ
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
8
- อัตนัย 1 ข้อ
1
3. อุปสงค์ อุปทาน
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
12
4. การผลิตสินค้าและบริการ
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
8
5. การบริโภค
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
8
- อัตนัย 1 ข้อ
1
รวม
ปรนัย (4 ข้อ : 1 คะแนน)
40 ข้อ
อัตนัย
2 ข้อ

คะแนน
1
2
5
3
2
2
5
10
10 20
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4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค (30 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคเวลาใช้สอบ 1 ชั่วโมง สาระการเรียนรู้และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาค มีรายละเอียดดังนี้
เรื่องที่ใช้ในการสอบ/ตัวชี้วัด
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จานวนข้อ
1. การลงทุนและการออม
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
4

คะแนน
2

2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

8

4

3. สหกรณ์

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

4

2

4. สถาบันการเงิน

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

10

5

5. เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
- อัตนัย 1 ข้อ
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
- อัตนัย 1 ข้อ
ปรนัย (2 ข้อ : 1 คะแนน)
อัตนัย

8
1
6
1
40 ข้อ
2 ข้อ

4
5
3
5
20
10

6. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
รวม

30
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คณะกรรมการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ส22104 สังคมศึกษา4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
นางรวิวรรณ ภาคพรต
ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.
วิทยากร
นางเสาวณี ณัฎฐประเสริฐ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ประธานฯ
นางเพ็ญศรี สมบูรณ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
รองประธาน
นางสาวจุฑาลักษณ์ เฟื่องฟู
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
กรรมการ
นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
นายธรรมสรณ์ ทองงาม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
กรรมการ
นางอรพินท์ สัญญะเขื่อน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
กรรมการ
นางสาวพัชราภรณ์ น้อยจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
กรรมการ
นางดวงใจ พรหมมา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
กรรมการและเลขานุการ
นางกิริยา ภูเงิน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
กรรมการและผู้ช่วยเลขา

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา พลศึกษา 3 รหัสวิชา พ 22102 จานวน 0.5 หน่วยกิต เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ครูผู้สอน…………………………………………………………………
1. คาอธิบายรายวิชา
การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬาอย่างละ 1 ชนิด
การเพิ่มพูนความสามารถของตนตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนา
ทักษะการเล่นกีฬา หลักการเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่
การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา(การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่/การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่/การเคลื่อนไหวแบบ
ผสมผสาน) กีฬาไทยและกีฬาสากล (กรีฑาประเภทลู่และลาน บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส กระบี่เทนนิสและว่าย
น้า) การควบคุมการเล่ น ด้ว ยมือ (บาสเกตบอล วอลเลย์บอล) การควบคุมวัตถุด้ว ยส่ ว นต่างๆของร่างกาย
(ตะกร้ อ ฟุ ต บอล)การควบคุ ม วั ต ถุ ด้ ว ยอุ ป กรณ์ (เทเบิ ล เทนนิ ส แบดมิ น ตั น เทนนิ ส ) และการใช้ อุ ป กรณ์
ประกอบการเคลื่อนไหว (กระบี่ ดาบ พลอง ) การละเล่นพื้นเมือง/พื้นบ้าน (ปันจักสิลัต การตีกลองสะบัดชัย)
กี ฬ าภู มิ ปั ญ ญาไทย (ศิ ล ปะมวยไทย ตะกร้ อ วง กระบี่ ก ระบอง) การน าความรู้ แ ละหลั ก การของกิ จ กรรม
นัน ทนาการไปเชื่อมโยงสั มพัน ธ์กับ วิช าอื่น (การละเล่ นกีฬาพื้นบ้านและกิจกรรมทางกายเพื่อนันทนาการ)
ความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี การออกกาลังกาย (กายบริหาร
การเต้นราแบบแอโรบิก โยคะ รามวยจีน)
การประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผู้อื่นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่/การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่/
การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน การควบคุมการเล่นด้วยมือ(บาสเกตบอล วอลเลย์บอล)การควบคุมด้วยส่วนต่างๆ
ของร่างกาย(ตะกร้อ ฟุตบอล)การควบคุมด้วยวัตถุด้วยอุปกรณ์(เทเบิลเทนนิส เทนนิส แบดมินตัน)และการใช้
อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว(กระบี่ ดาบ พลอง)การละเล่นพื้นบ้าน/พื้นเมือง(ปันจักสิลัต การตีกลองสะบัด
ชัย)กีฬาไทย(ศิลปะมวยไทย ตะกร้อวง กระบี่กระบอง)
วิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองและผู้อื่นในการเล่นกีฬา กฎ กติกา การเล่นเกมและการแข่งขันกีฬาที่
เลือกเล่น รูปแบบ วิธีการรุกและป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือก การเล่น การแข่งขันกีฬา และการทางานเป็นทีม
การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเล่นกีฬา พัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเองให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าและความสาคัญของการเคลื่อนไหวร่างกาย รักการออกกาลัง
กาย การเล่นเกม นันทนาการ และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจาสม่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิกติกา มีน้าใจ
นักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและสุนทรียภาพของการกีฬา

2

ตัวชี้วัด
1. นาผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูล
หลากหลายมาสรุปเป็นวิธที ี่เหมาะสมในบริบทของตนเอง
2. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและทีมได้อย่างละ 1 ชนิด
3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
4. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม และนาความรู้และหลักการที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
อย่างเป็นระบบ
5. อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ที่เกิดจากการออกกาลังกาย
และเล่นกีฬาเป็นประจาจนเป็นวิถีชีวิต
6. เลือกเข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกาย เล่นกีฬาตามความถนัดความสนใจพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง
7. มีวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือก
8. วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและนาไปใช้ในการเล่นอย่างเหมาะสมกับทีม
9. นาผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเองด้วยความมุ่งมั่น
10. พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
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3.โครงสร้างรายวิชา พ22102 พลศึกษา 3 (PE 22102 Physical Education 3 )
3.1 กาหนดการสอนและตัวชี้วัด
สัปดาห์ที่
1

2
3–5

6-7

8-9

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ปฐมนิเทศ

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

1. บอกองค์ประกอบสาระและมาตรฐานของการเรียนวิชา
พลศึกษาได้
2. อธิบายและวิเคราะห์ความสาคัญของสาระการเรียนรู้วิชา
พลศึกษาได้
3. อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล่งการเรียนรู้ที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ของวิชาพลศึกษา
4. อธิบายและระบุเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนในวิชาพลศึกษา
ได้
5. อธิบายหลักการเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ใช้
ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่น
กีฬา
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
(10)
-ทักษะกลไกและทักษะการ
1. นาผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการ
เคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬา
เคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมา
ไทย การละเล่นพื้นบ้าน
สรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง (1)
และกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
2. อธิบายและปฏิบัติการเล่นกีฬาไทยโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสม
- ฝึกทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่การ
กับตนเอง (2)
พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา
3. อธิบายและปฏิบัติกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านตามบริบทของ
แต่ละภูมิภาคได้ (2)
4. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผล
ต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจาวัน (3)
การนากิจกรรมนันทนาการไปปรับ 1. รู้และเข้าใจคุณค่าชนิดกิจกรรมนันทนาการ (4)
ใช้ในชีวิตประจาวัน
2. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและนาความรู้
-คุณค่า ชนิด กิจกรรมนันทนาการ
และหลักการที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันอย่างเป็นระบบ
-การประยุกต์ใช้กิจกรรม
(4)
นันทนาการในชีวิตประจาวันอย่าง 3. สามารถประเมินผลการร่วมกิจกรรมนันทนาการได้อย่างเป็น
เป็นระบบ (PDCA)
ระบบ PDCA (Plan -Do –Check -Act) (4)
4. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผล
ต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจาวัน (3)
ผลของการออกกาลังกายและการ 1. วิเคราะห์หลักการออกกาลังกายตามหลัก FITT ได้อย่าง
เล่นกีฬาโดยใช้หลักการ FITTจน
ถูกต้อง (6)
เป็นกิจวัตรประจาวัน
2. สามารถออกกาลังกายตามหลัก FITT จนเป็นกิจวัตร
ประจาวัน (6)

4

สัปดาห์ที่
10
11-15

16-17

18
19
20

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

วัดผลกลางภาค
การออกกาลังกายและการเล่นกีฬา 1. วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและ
ไทย
นาไปใช้ในการเล่นอย่างเหมาะสม (8)
- ประเภทบุคคลและประเภททีม 2. นาผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับ
- ความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ตนเอง (9)
การร่วมกิจกรรมการออกกาลังกาย 3. สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนว
และเล่นกีฬา
ทางการพัฒนาตนเองในการร่วมกิจกรรมการออกกาลังกาย
- วินัยในการเรียน การฝึก และ
และเล่นกีฬา (6)
การเล่นกีฬา ตามกฎ กติกาและ 4. แสดงออกถึงการมีวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลง
ข้อตกลง
ในการเล่นกีฬาที่เลือก (7)
ผลที่เกิดจากการออกกาลังกายและ 1. นาผลการปฏิบัติในการออกกาลังกายและเล่นกีฬามาใช้พัฒนา
การเล่นกีฬา
วิธีเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง การเลือกวิธีเล่น การแก้ไข
ข้อบกพร่อง การเพิ่มทักษะ และการเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย
(9)
แรงจูงใจในการเล่นและแข่งขัน
1. สร้างแรงจูงใจและความมุ่งมั่นในการเล่นกีฬาและแข่งขันกีฬา
กีฬา
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในตนเอง (5)
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
(10)
วัดผลปลายภาค

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ตัวชี้วัด
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3.2 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

1

ปฐมนิเทศชี้แจง แนะนาเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน

2

ทดสอบสมรรถภาพ

3-5

6-7

8-9
10
11-15

16-17

-ทักษะกลไกและทักษะการ
เคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬา
ไทย การละเล่นพื้นบ้าน
และกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
- ฝึกทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่การ
พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา
การนากิจกรรมนันทนาการไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจาวัน
-คุณค่า ชนิด กิจกรรมนันทนาการ
-การประยุกต์ใช้กิจกรรม
นันทนาการในชีวิตประจาวันอย่าง
เป็นระบบ (PDCA)
ผลของการออกกาลังกายและการ
เล่นกีฬาโดยใช้หลักการ FITTจน
เป็นกิจวัตรประจาวัน

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม

1. เอกสาร
2. รูปภาพ
3. หนังสือแบบเรียน
1. เอกสาร
2 สื่อ ICT
3. อุปกรณ์ทดสอบฯ
1. เอกสาร
2 สื่อ ICT
3. อุปกรณ์กีฬา

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม

1. เอกสาร
2 สื่อ ICT
3. อุปกรณ์กีฬา

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
วัดผลกลางภาค
การออกกาลังกายและการเล่นกีฬา 1. วิธีสอนแบบบรรยาย
ไทย
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
- ประเภทบุคคลและประเภททีม 3. วิธีสอนแบบกรณีศึกษา
- ความแตกต่างระหว่างบุคคลใน 4. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้างความ
การร่วมกิจกรรมการออกกาลังกาย ตระหนัก
และเล่นกีฬา
- วินัยในการเรียน การฝึก และ
การเล่นกีฬา ตามกฎ กติกาและ
ข้อตกลง
ผลที่เกิดจากการออกกาลังกาย
1. วิธีการสอนแบบอภิปราย
และการเล่นกีฬา
2. วิธีสอนแบบกรณีศึกษา
3. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้างความ
ตระหนัก

1. เอกสาร
2 สื่อ ICT
3. อุปกรณ์กีฬา
1. เอกสาร
2. สื่อ ICT
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต

1. เอกสาร
2. สื่อ ICT
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

18

แรงจูงใจในการเล่นและแข่งขัน
กีฬา

19

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

20

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบกรณีศึกษา
3. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้างความ
ตระหนัก
พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
วัดผลปลายภาค

1. เอกสาร
2. สื่อ ICT
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
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4 แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา พ22102 พลศึกษา 3 ประจาภาคเรียนที่ 1
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
1.1 ด้านความรู้ K (ทดสอบ/แบบทดสอบ)
1.2 ด้านเจตคติ A (สังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม)
1.3 ด้านทักษะ P (ทดสอบ/แบบทดสอบทักษะ)
1.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย Pf (ทดสอบ/แบบบันทึกการทดสอบ)
1.5 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ S (สังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม)
รายละเอียดของการประเมินผลรายวิชา พ22102 พลศึกษา 3
ระหว่างภาค
(Formative)

ด้าน
Q1

Mid

Q2

ปลายภาค
(Summative)
Final

รวม
(Total)

-

20

20

1. ความรู้

-

2. เจตคติ
3. ทักษะ
4. สมรรถภาพทางกาย
5. คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

5
15
5

20
-

5
15
5

-

10
50
10

5

-

5

-

10

ทดสอบ/แบบทดสอบ
รายงาน/แบบบันทึก
สังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม
ทดสอบ/แบบทดสอบทักษะ
ทดสอบ/แบบบันทึกการทดสอบ
สังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม

20
30
20
100
80
หมายเหตุ : ด้านเจตคติ คือ ด้านคุณธรรม การเข้าเรียน ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
ด้านจริยธรรม คือ การมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และรู้จักควบคุมอารมณ์
ด้านค่านิยม คือ ขยันหมั่นเพียร สนใจการเรียน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศรัทธาในปรัชญาของ
โรงเรียน รู้จักดูแลสุขภาพ สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมพลานามัย รักในการ
ออกกาลังกายและการเล่นกีฬา และเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายอย่างเป็นกิจวัตรประจาวัน
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ความประพฤติ พฤติกรรมของนักเรียน การมีส่วนร่วมของกิจกรรม
การเรียนการสอน
รวม

30

วิธีการ/เครื่องมือ
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รายวิชา พ22102 พลศึกษา 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

1

ทักษะกลไกและทักษะ
การเคลื่อนไหว

2

กิจกรรมนันทนาการ

3

ผลของการออกกาลัง
กายตามหลักFITT
คะแนนสอบกลางภาค
-การออกกาลังกายและ
เล่นกีฬาทั้งประเภท
บุคคลและประเภททีม
-วินัยการเรียน
ผลที่เกิดจากการเล่น
กีฬา
แรงจูงใจในการเล่นและ
แข่งขันกีฬา
คะแนนสอบปลายภาค

4

5
6

มาตรฐาน
การเรียนรู้/ ชั่วโมง ด้าน
K
ตัวชี้วัด
พ3.1
ม2/1
พ3.1
ม2/4
พ3.1
ม2/3
พ3.2
ม2/2
ม2/3
พ3.2
ม2/5
พ3.2
ม2/5

รวมคะแนนตลอดภาคเรียน
รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน

คะแนน 100 คะแนน
น้าหนักคะแนน
ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน
A
P
Pf
S

รวม

5

-

-

13

5

2

20

2

-

3

1

-

2

6

2

-

2

1

-

1

4

1

-

-

20

-

-

20

5

-

2

13

3

2

20

2

-

2

1

-

2

5

2

-

1

1

2

1

5

1

20
20

10

50

10

10

20

20

100
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4.1 ด้านความรู้ (20 คะแนน)
4.1.1 ประเมินผลความรู้กลางภาค
( - คะแนน )
4.1.2 ประเมินผลด้านความรู้ปลายภาค ( 20 คะแนน )
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
หลักการเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหว
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10
การนาความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใช้
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1
ความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1
การออกกาลังกายและการเล่นกีฬาประเภททีมและประเภท ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10
บุคคล กิจกรรมนันทนาการและการละเล่นพื้นบ้าน กฎ
กติกาการเล่นกีฬา วินัย และกฎระเบียบ
รวมคะแนนสอบ
4.2 ด้านเจตคติ(กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม) 10คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
ผลการประเมิน
ปาน
การประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี
( 5คะแนน) ( 4คะแนน) ( 3คะแนน) กลาง
( 2คะแนน)

1. ด้านคุณธรรม
1.1 การเข้าเรียนสม่าเสมอ
1.2 ความซื่อสัตย์
1.3 การเสียสละ
1.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวม
2. ด้านจริยธรรม
2.1 มีระเบียบวินัย
2.2 ความรับผิดชอบ
2.3 การตรงต่อเวลา
2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์
3. ด้านค่านิยม
3.1 ความขยันมั่นเพียร สนใจในการเรียน
3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.3 ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน
3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ
3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ
3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
3.7 รักในการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
3.8 สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายจนเป็น
กิจวัตรประจาวัน

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

คะแนน
5
5
5
5
20

ต้องปรับปรุง
( 1คะแนน)
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4.3 ด้านทักษะ ( ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต) 50 คะแนน
4.3.1 ประเมินผลทักษะปฏิบัติกลางภาค ( 20 คะแนน)
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
ทักษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย และกีฬา
ทักษะปฏิบัติ
รวมคะแนนสอบ

คะแนน
20
20

4.3.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน (10 คะแนน)
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ต้องปรับปรุง

(5คะแนน)

(4คะแนน)

(3คะแนน)

(2คะแนน)

(1คะแนน)

1. ทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหว ( 10 คะแนน)
1.1 การทรงตัว
1.2 การเคลื่อนย้ายร่างกาย
1.3 การรับแรงปะทะ
1.4 การถ่ายเทแรงปะทะ
1.5 หลักของแรงและงานการ
เคลื่อนไหว
4.3.3 ประเมินผลทักษะปฏิบัติระหว่างภาค (20 คะแนน)
สาหรับภาคเรียนที่ 1 ให้ครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
1. กีฬาประเภทบุคคล
2. กีฬาประเภททีม
3. กิจกรรมนันทนาการ
4. การละเล่นพืน้ บ้าน
4.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย ( ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/บันทึก) 10 คะแนน
ประเมินจากบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนตามแบบประเมินของ สสส.
- ดาวน์โหลดแบบทดสอบได้จาก http://info.thaihealth.or.th/library/11087
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4.5 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม) 10 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
คาชี้แจงทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับรายชื่อผู้ปฏิบัติและพฤติกรรมที่ปฏิบัติพฤติกรรมใด
ที่นักเรียนยังไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติได้ยังไม่ดีให้เว้นว่างไว้
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ความตั้งใจใน
ความ
การตรงต่อ ความสะอาด ผลสาเร็จของ
รวม
การทางาน
รับผิดชอบ
เวลา
เรียบร้อย
งาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา พลศึกษา 4 รหัสวิชา พ 22104 จานวน 0.5 หน่วยกิต เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ครูผู้สอน…………………………………………………………………
1. คาอธิบายรายวิชา
การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬาอย่างละ 1 ชนิด
การเพิ่มพูนความสามารถของตนตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนา
ทักษะการเล่นกีฬา หลักการเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่
การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา(การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่/การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่/การเคลื่อนไหวแบบ
ผสมผสาน) กีฬาไทยและกีฬาสากล (กรีฑาประเภทลู่และลาน บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส กระบี่เทนนิสและว่าย
น้า) การควบคุมการเล่ น ด้ว ยมือ (บาสเกตบอล วอลเลย์บอล) การควบคุมวัตถุด้ว ยส่ ว นต่างๆของร่างกาย
(ตะกร้ อ ฟุ ต บอล)การควบคุ ม วั ต ถุ ด้ ว ยอุ ป กรณ์ (เทเบิ ล เทนนิ ส แบดมิ น ตั น เทนนิ ส ) และการใช้ อุ ป กรณ์
ประกอบการเคลื่อนไหว (กระบี่ ดาบ พลอง ) การละเล่นพื้นเมือง/พื้นบ้าน (ปันจักสิลัต การตีกลองสะบัดชัย)
กี ฬ าภู มิ ปั ญ ญาไทย (ศิ ล ปะมวยไทย ตะกร้ อ วง กระบี่ ก ระบอง) การน าความรู้ แ ละหลั ก การของกิ จ กรรม
นัน ทนาการไปเชื่อมโยงสั มพัน ธ์กับ วิช าอื่น (การละเล่ นกีฬาพื้นบ้านและกิจกรรมทางกายเพื่อนันทนาการ)
ความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี การออกกาลังกาย (กายบริหาร การ
เต้นราแบบแอโรบิค โยคะ รามวยจีน)
การประเมิ น การเล่ น กี ฬ าของตนเองและผู้ อื่ น การเคลื่ อ นไหวแบบอยู่ กั บ ที่ / การเคลื่ อ นไหวแบบ
เคลื่อนที่/การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน การควบคุมการเล่นด้วยมือ(บาสเกตบอล วอลเลย์บอล)การควบคุมด้วย
ส่วนต่างๆของร่างกาย(ตะกร้อ ฟุตบอล)การควบคุมด้วยวัตถุด้วยอุปกรณ์(เทเบิลเทนนิส เทนนิส แบดมินตัน)และ
การใช้อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว(กระบี่ ดาบ พลอง)การละเล่นพื้นบ้าน/พื้นเมือง(ปันจักสิลัต การตีกลอง
สะบัดชัย)กีฬาไทย(ศิลปะมวยไทย ตะกร้อวง กระบี่กระบอง)
วิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองและผู้อื่นในการเล่นกีฬา กฎ กติกา การเล่นเกมและการแข่งขันกีฬาที่
เลือกเล่น รูปแบบ วิธีการรุกและป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือก การเล่น การแข่งขันกีฬา และการทางานเป็นทีม
การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเล่นกีฬา พัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเองให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
มีความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้อง เห็นคุณค่าและความสาคัญของการเคลื่อนไหวร่างกาย รักการออกกาลัง
กาย การเล่นเกม นันทนาการ และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจาสม่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิกติกา มีน้าใจ
นักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและสุนทรียภาพของการกีฬา
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ตัวชี้วัด
1.นาผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
มาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง
2. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและทีมได้อย่างละ 1 ชนิด
3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
4. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม และนาความรู้และหลักการที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
อย่างเป็นระบบ
5. อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ที่เกิดจากการออกกาลังกาย
และเล่นกีฬาเป็นประจาจนเป็นวิถีชีวิต
6. เลือกเข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกาย เล่นกีฬาตามความถนัดความสนใจพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง
7. มีวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือก
8. วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและนาไปใช้ในการเล่นอย่างเหมาะสมกับทีม
9. นาผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเองด้วยความมุ่งมั่น
10. พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
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3.โครงสร้างรายวิชา พ22104 พลศึกษา 4 (PE 22104 Physical Education 4 )
3.1 กาหนดการสอนและตัวชี้วัด
สัปดาห์ที่
1

2
3–5

6-7

8-9

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ปฐมนิเทศ

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

1. บอกองค์ประกอบสาระและมาตรฐานของการเรียนวิชา
พลศึกษาได้
2. อธิบายและวิเคราะห์ความสาคัญของสาระการเรียนรู้วิชา
พลศึกษาได้
3. อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล่งการเรียนรู้ที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ของวิชาพลศึกษา
4. อธิบายและระบุเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนในวิชาพลศึกษา
ได้
5. อธิบายหลักการเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ใช้
ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่น
กีฬา
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
(10)
- ทักษะกลไกและทักษะการ
1. นาผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการ
เคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬา เคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมา
สากลและกิจกรรมใน
สรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง (1)
ชีวิตประจาวัน
2. อธิบายและปฏิบัติการเล่นกีฬาไทยโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสม
- ฝึกทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่การ
กับตนเอง (2)
พัฒนาทักษะการเล่นกีฬาสากล 3. อธิบายและปฏิบัติกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านตามบริบทของ
แต่ละภูมิภาคได้ (2)
4. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผล
ต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจาวัน (3)
การนากิจกรรมนันทนาการไปปรับ 1. รู้และเข้าใจคุณค่าชนิดกิจกรรมนันทนาการ (4)
ใช้ในชีวิตประจาวัน
2. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและนาความรู้
- คุณค่า ชนิด กิจกรรมนันทนาการ และหลักการที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันอย่างเป็นระบบ(4)
- การประยุกต์ใช้กิจกรรม
3. สามารถประเมินผลการร่วมกิจกรรมนันทนาการได้อย่างเป็น
นันทนาการในชีวิตประจาวัน
ระบบ PDCA (Plan -Do –Check -Act) (4)
อย่างเป็นระบบ (PDCA)
4. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผล
ต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจาวัน (3)
ผลของการออกกาลังกายและการ 1. วิเคราะห์หลักการออกกาลังกายตามหลัก FITT ได้อย่าง
เล่นกีฬาโดยใช้หลักการ FITTจน
ถูกต้อง (6)
เป็นกิจวัตรประจาวัน
2. สามารถออกกาลังกายตามหลัก FITT จนเป็นกิจวัตร
ประจาวัน (6)

4

สัปดาห์ที่
10
11-15

16-17

18
19
20

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

วัดผลกลางภาค
การออกกาลังกายและการเล่นกีฬา 1. วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและ
สากล
นาไปใช้ในการเล่นอย่างเหมาะสม (8)
- ประเภทบุคคลและประเภททีม 2. นาผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับ
- ความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ตนเอง (9)
การร่วมกิจกรรมการออกกาลัง 3. สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนว
กายและเล่นกีฬาสากล
ทางการพัฒนาตนเองในการร่วมกิจกรรมการออกกาลังกาย
- วินัยในการเรียน การฝึก และ
และเล่นกีฬา (6)
การเล่นกีฬา ตามกฎ กติกาและ 4. แสดงออกถึงการมีวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลง
ข้อตกลง
ในการเล่นกีฬาที่เลือก (7)
ผลที่เกิดจากการออกกาลังกายและ 1. นาผลการปฏิบัติในการออกกาลังกายและเล่นกีฬามาใช้พัฒนา
การเล่นกีฬาสากล
วิธีเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง การเลือกวิธีเล่น การแก้ไข
ข้อบกพร่อง การเพิ่มทักษะ และการเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย
(9)
แรงจูงใจในการเล่นและแข่งขัน
1. สร้างแรงจูงใจและความมุ่งมั่นในการเล่นกีฬาและแข่งขันกีฬา
กีฬาสากล
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในตนเอง (5)
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
(10)
วัดผลปลายภาค
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ตัวชี้วัด

5

3.2 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

1

ปฐมนิเทศชี้แจง แนะนาเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน

2

ทดสอบสมรรถภาพ

3-5

6-7

8-9
10
11-15

16-17

- ทักษะกลไกและทักษะการ
เคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬา
สากลและกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
- ฝึกทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่การ
พัฒนาทักษะการเล่นกีฬาสากล
การนากิจกรรมนันทนาการไปปรับใช้
ในชีวิตประจาวัน
- คุณค่า ชนิด กิจกรรมนันทนาการ
- การประยุกต์ใช้กิจกรรม
นันทนาการในชีวิตประจาวันอย่าง
เป็นระบบ (PDCA)
ผลของการออกกาลังกายและการเล่น
กีฬาโดยใช้หลักการ FITTจนเป็น
กิจวัตรประจาวัน
การออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
สากล
- ประเภทบุคคลและประเภททีม
- ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการ
ร่วมกิจกรรมการออกกาลังกายและ
เล่นกีฬาสากล
- วินัยในการเรียน การฝึก และการ
เล่นกีฬา ตามกฎ กติกาและ
ข้อตกลง
ผลที่เกิดจากการออกกาลังกายและ
การเล่นกีฬาสากล

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม

1. เอกสาร
2. รูปภาพ
3. หนังสือแบบเรียน
1. เอกสาร
2 สื่อ ICT
3. อุปกรณ์ทดสอบฯ
1. เอกสาร
2 สื่อ ICT
3. อุปกรณ์กีฬา

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม

1. เอกสาร
2 สื่อ ICT
3. อุปกรณ์กีฬา

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
วัดผลกลางภาค
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
3. วิธีสอนแบบกรณีศึกษา
4. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก

1. เอกสาร
2 สื่อ ICT
3. อุปกรณ์กีฬา

1. วิธีการสอนแบบอภิปราย
2. วิธีสอนแบบกรณีศึกษา
3. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก

1. เอกสาร
2. สื่อ ICT
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1. เอกสาร
2. สื่อ ICT
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

18

แรงจูงใจในการเล่นและแข่งขันกีฬา
สากล

19

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

20

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบกรณีศึกษา
3. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเอง
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
วัดผลปลายภาค

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร
2. สื่อ ICT
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
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4 แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา พ22104 พลศึกษา 4 ประจาภาคเรียนที่ 2
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
1.1 ด้านความรู้ K (ทดสอบ/แบบทดสอบ)
1.2 ด้านเจตคติ A (สังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม)
1.3 ด้านทักษะ P (ทดสอบ/แบบทดสอบทักษะ)
1.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย Pf (ทดสอบ/แบบบันทึกการทดสอบ)
1.5 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ S (สังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม)
รายละเอียดของการประเมินผลรายวิชา พ22104 พลศึกษา 4
ระหว่างภาค
(Formative)

ด้าน
Q1

Mid

Q2

ปลายภาค
(Summative)
Final

รวม
(Total)

-

20

20

1. ความรู้

-

2. เจตคติ
3. ทักษะ
4. สมรรถภาพทางกาย
5. คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

5
15
5

20
-

5
15
5

-

10
50
10

5

-

5

-

10

ทดสอบ/แบบทดสอบ
รายงาน/แบบบันทึก
สังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม
ทดสอบ/แบบทดสอบทักษะ
ทดสอบ/แบบบันทึกการทดสอบ
สังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม

20
30
20
100
80
หมายเหตุ : ด้านเจตคติ คือ ด้านคุณธรรม การเข้าเรียน ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
ด้านจริยธรรม คือ การมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และรู้จักควบคุมอารมณ์
ด้านค่านิยม คือ ขยันหมั่นเพียร สนใจการเรียน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศรัทธาในปรัชญาของ
โรงเรียน รู้จักดูแลสุขภาพ สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมพลานามัย รักในการ
ออกกาลังกายและการเล่นกีฬา และเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายอย่างเป็นกิจวัตรประจาวัน
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ความประพฤติ พฤติกรรมของนักเรียน การมีส่วนร่วมของกิจกรรม
การเรียนการสอน
รวม

30

วิธีการ/เครื่องมือ
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รายวิชา พ22104 พลศึกษา 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

1

ทักษะกลไกและทักษะ
การเคลื่อนไหว

2

กิจกรรมนันทนาการ

3

ผลของการออกกาลัง
กายตามหลัก FITT
คะแนนสอบกลางภาค
-การออกกาลังกายและ
เล่นกีฬาสากลทั้ง
ประเภทบุคคลและ
ประเภททีม
-วินัยการเรียน
ผลที่เกิดจากการเล่น
กีฬาสากล
แรงจูงใจในการเล่นและ
แข่งขันกีฬาสากล
คะแนนสอบปลายภาค

4

5
6

มาตรฐาน
การเรียนรู้/ ชั่วโมง ด้าน
K
ตัวชี้วัด
พ3.1
ม2/1
พ3.1
ม2/4
พ3.1
ม2/3

พ3.2
ม2/2
ม2/3
พ3.2
ม2/5
พ3.2
ม2/5

รวมคะแนนตลอดภาคเรียน
รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน

คะแนน 100 คะแนน
น้าหนักคะแนน
ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน
A
P
Pf
S

รวม

5

-

-

13

5

2

20

2

-

3

1

-

2

6

2

-

2

1

-

1

4

1

-

-

20

-

-

20

5

-

2

13

3

2

20

2

-

2

1

-

2

5

2

-

1

1

2

1

5

1

20
20

10

50

10

10

20

20

100

9

4.1 ด้านความรู้ (20 คะแนน)
4.1.1 ประเมินผลความรู้กลางภาค
( - คะแนน )
4.1.2 ประเมินผลด้านความรู้ปลายภาค ( 20 คะแนน )
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
หลักการเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหว
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10
การนาความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใช้
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1
ความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1
การออกกาลังกายและการเล่นกีฬาสากลประเภททีมและ
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10
ประเภทบุคคล กิจกรรมนันทนาการ กฎกติกาการเล่นกีฬา
สากล วินัย และกฎระเบียบ
รวมคะแนนสอบ
4.2 ด้านเจตคติ (กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม) 10คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
ผลการประเมิน
การประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี
ปานกลาง
( 5คะแนน)

1. ด้านคุณธรรม
1.1 การเข้าเรียนสม่าเสมอ
1.2 ความซื่อสัตย์
1.3 การเสียสละ
1.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวม
2. ด้านจริยธรรม
2.1 มีระเบียบวินัย
2.2 ความรับผิดชอบ
2.3 การตรงต่อเวลา
2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์
3. ด้านค่านิยม
3.1 ความขยันมั่นเพียร สนใจในการเรียน
3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.3 ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน
3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ
3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ
3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
3.7 รักในการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
3.8 สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายจนเป็น
กิจวัตรประจาวัน

( 4คะแนน) ( 3คะแนน)

( 2คะแนน)

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

คะแนน
5
5
5
5
20

ต้องปรับปรุง
( 1คะแนน)
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4.3 ด้านทักษะ ( ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต) 50 คะแนน
4.3.1 ประเมินผลทักษะปฏิบัติกลางภาค ( 20 คะแนน)
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
ทักษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย และกีฬาสากล
ทักษะปฏิบัติ
รวมคะแนนสอบ

คะแนน
20
20

4.3.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน (10 คะแนน)
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ดีเยี่ยม
(5คะแนน)

ดีมาก

ดี

(4คะแนน) (3คะแนน)

ปานกลาง

ต้องปรับปรุง

(2คะแนน)

(1คะแนน)

1. ทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหว ( 10 คะแนน)
1.1 การทรงตัว
1.2 การเคลื่อนย้ายร่างกาย
1.3 การรับแรงปะทะ
1.4 การถ่ายเทแรงปะทะ
1.5 หลักของแรงและงานการ
เคลื่อนไหว
4.3.3 ประเมินผลทักษะปฏิบัติระหว่างภาค (20 คะแนน)
สาหรับภาคเรียนที่ 2 ให้ครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
1. กีฬาประเภทบุคคล
2. กีฬาประเภททีม
3. กิจกรรมนันทนาการ
4. กีฬาสากล
4.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย ( ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/บันทึก) 10 คะแนน
ประเมินจากบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนตามแบบประเมินของ สสส.
- ดาวน์โหลดแบบทดสอบได้จาก http://info.thaihealth.or.th/library/11087
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4.5 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม) 10 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
คาชี้แจงทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับรายชื่อผู้ปฏิบัติและพฤติกรรมที่ปฏิบัติพฤติกรรมใด
ที่นักเรียนยังไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติได้ยังไม่ดีให้เว้นว่างไว้
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ความตั้งใจใน
ความ
การตรงต่อ ความสะอาด ผลสาเร็จของ
รวม
การทางาน
รับผิดชอบ
เวลา
เรียบร้อย
งาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา สุขศึกษา 3 รหัสวิชา พ 22101 จานวน 0.5 หน่วยกิต เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ครูผู้สอน…………………………………………………………………
1. คาอธิบายรายวิชา
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น (พันธุกรรม อาหาร การออกกาลังกาย การพักผ่อน การทางานของระบบต่อมไร้ท่อ
สิ่งแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดู การเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ) การวิเคราะห์ปัจจัย
ทางด้านครอบครัว เพื่อน วัฒนธรรมและสื่อที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การป้องกันตนเองและการหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์
โดยไม่พึงประสงค์ ความเสมอภาคทางเพศ และการวางตัวต่อเพศตรงข้ามได้อย่างเหมาะสม
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าและยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในแนวทางการดาเนินชีวิตประจาวันได้
2. ตัวชี้วัด
1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น
2. ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาในวัยรุน่
3. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ
4. วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
5. อธิบายวิธีป้องกันตนเอง และหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่
พึงประสงค์
6. อธิบายความสาคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม
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3. โครงสร้างรายวิชา พ 22101 สุขศึกษา 3 (HPE22101Health 3 )
3.1 กาหนดการสอนและตัวชี้วัด
สัปดาห์ที่
1

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ปฐมนิเทศ

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
1. บอกองค์ประกอบสาระและมาตรฐานของการเรียน
รายวิชาสุขศึกษาได้
2. อธิบายและวิเคราะห์ความสาคัญของรายวิชาสุขศึกษาได้
3. อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ของรายวิชาสุขศึกษา
4. อธิบายและระบุเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนในรายวิชา
สุขศึกษาได้
5. เข้าใจความสาคัญการสร้างเสริมสุขภาพ และการ
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาในวัยรุ่น (1)

2-4

การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น
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1. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา
- พันธุกรรม
- สิ่งแวดล้อม
- การอบรมเลี้ยงดู
2. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
3. ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง
สอบวัดผลกลางภาค

ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ในวัยรุ่น (2)

1.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติ
ในเรื่องเพศ ครอบครัว การอบรมเลี้ยง
ดู วัฒนธรรมไทยและต่างประเทศ
เพื่อน สื่อ (หนังสือ อินเตอร์เน็ต ทีวี)
สภาพแวดล้อม การศึกษา พฤติกรรม
การเลียนแบบ ความเชื่อและศาสนา
2. ความสัมพันธ์ของความ
เสมอภาคทางเพศ การวางตัวต่อเพศ

1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ (3)
2. แสดงค่านิยมทางเพศตามวัฒนธรรมไทย (3)
3. วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน (4)
4. เห็นความสาคัญและมีทักษะหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์
ในวัยเรียน (5)
5. อธิบายความสาคัญของความเสมอภาคทางเพศและ
วางตัวได้อย่างเหมาะสม (6)
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3

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ตรงข้าม ปัญหาทางเพศแนวทางการ
แก้ไขปัญหาทางเพศ
3. ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการเอาตัว
รอดในสถานการณ์ขับคัน คุณค่าของ
การวางตัวที่เหมาะสม
16 – 19 -โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
อธิบายวิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทาง
1. ปัญหาและผลกระทบที่เกิด
เพศสัมพันธ์เอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ (5)
จากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน (ผล
การเรียนตกต่า) การเสียสัมพันธภาพ
อันดีกับเพื่อน (การตั้งครรภ์ในวัยเรียน)
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2. วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(การใช้
อุปกรณ์ป้องกัน การหลีกเลี่ยงปัจจัย
เสี่ยง การบริโภคแอลกอฮอล์ การเสพ
สารเสพติด) โรคเอดส์ กามโรค ไวรัส
B,C
3. การตั้งครรภ์ในวัยเรียน
การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและ
การทาแท้งการคุมกาเนิด การทาความ
สะอาด
20
วัดผลปลายภาค
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ตัวชี้วัด

4

3.2 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

1
ปฐมนิเทศ

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้
ชี้แจง แนะนาเกี่ยวกับการเรียน
การสอน

2-4

การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจ 1. วิธีสอนแบบบรรยาย
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาใน
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
วัยรุ่น
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
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1. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา
- พันธุกรรม
- สิ่งแวดล้อม
- การอบรมเลี้ยงดู
2. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
3. ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง

10
11-15

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม

สอบกลางภาค
1.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติ
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
ในเรื่องเพศ ครอบครัว การอบรม 2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
เลี้ยงดู วัฒนธรรมไทยและ
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
ต่างประเทศ เพื่อน สื่อ (หนังสือ
อินเตอร์เน็ต ทีวี) สภาพแวดล้อม
การศึกษา พฤติกรรมการ
เลียนแบบ ความเชื่อและศาสนา
2. ความสัมพันธ์ของความ
เสมอภาคทางเพศ การวางตัวต่อ
เพศตรองข้าม ปัญหาทางเพศแนว
ทางการแก้ไขปัญหาทางเพศ
3. ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการเอา
ตัวรอดในสถานการณ์ขับคัน
คุณค่าของการวางตัวที่เหมาะสม

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เอกสาร
1. เอกสาร
2. สื่อ ICT
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
1. เอกสาร
2. สื่อ ICT
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต

1. เอกสาร
2. สื่อ ICT
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต

5

สัปดาห์ที่
16-19

20

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
1. ปัญหาและผลกระทบที่เกิด
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
จากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
(ผลการเรียนตกต่า) การเสีย
สัมพันธภาพอันดีกับเพื่อน (การ
ตั้งครรภ์ในวัยเรียน) โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
2. วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยง
จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(การ
ใช้อุปกรณ์ป้องกัน การหลีกเลี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง การบริโภคแอลกอฮอล์
การเสพสารเสพติด) โรคเอดส์
กามโรค ไวรัส B,C
3. การตั้งครรภ์ในวัยเรียน
การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
และการทาแท้งการคุมกาเนิด การ
ทาความสะอาด
วัดผลปลายภาค

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร
2. สื่อ ICT
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา พ22101 สุขศึกษา 3(HPE22101Health 3) ประจาภาคเรียนที่ 1
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
- ด้านความรู้ K (ทดสอบ/แบบทดสอบ)
- ด้านเจตคติ A (สังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม)
- ด้านทักษะ P (นักเรียนปฏิบัติ/แบบทดสอบแบบสังเกต)
- ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ S (สังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม)
รายละเอียดของการประเมินผลรายวิชา พ22101สุขศึกษา 3(HPE22101Health 3)
ด้าน

ระหว่างภาค
(Formative)
Q1
Mid
Q2

ปลายภาค
(Summative)
Final

รวม
(Total)

1. ความรู้

10

10

10

10

40

2. เจตคติ

5

5

5

10

25

3. ทักษะ

5

5

5

10

25

5

-

5

-

10

25

20
70

25

30

100

4. คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
รวม

วิธีการ/เครื่องมือ
ทดสอบ/แบบทดสอบ
รายงาน/แบบบันทึก
สังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม
นักเรียนปฏิบัติ/แบบทดสอบ
แบบสังเกต
สังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม

หมายเหตุ : ด้านเจตคติ คือ ด้านคุณธรรม การเข้าเรียน ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
ด้านจริยธรรม คือ การมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และรู้จักควบคุมอารมณ์
ด้านค่านิยม คือ ขยันหมั่นเพียร สนใจการเรียน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศรัทธาในปรัชญาของ
โรงเรียน รู้จักดูแลสุขภาพ สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ เลือกใช้แหล่งบริการสุขภาพ ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมพลานามัย รู้จักป้องกันตนเองจากโรคภัยและอุบัติเหตุต่าง ๆ
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ความประพฤติ พฤติกรรมของนักเรียน การมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมการเรียนการสอน
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รายวิชา พ 22101สุขศึกษา 3( HPE22101Health 3)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

คะแนน 100 คะแนน
น้าหนักคะแนน
ชั่วโมง ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน รวม
K
A
P
S

1

มหัศจรรย์
ร่างกาย

พ1.1
ม.2/1

3

5

3

2

3

13

2

ปัจจัยชีวิต

พ1.1
ม.2/2

6

5

2

3

2

12

1

10

5

5

-

20

5

5

3

2

2

12

4

5

2

3

3

13

1

10

10

10

-

30

40

25

25

10

100

3

4

คะแนนสอบกลางภาค
พ2.1,ม.2/1
พ2.1,ม.2/2
ลิขิตพฤติกรรม
พ2.1,ม.2/3
พ2.1,ม.2/6
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

พ2.1,ม.2/4
พ2.1,ม.2/5

คะแนนสอบปลายภาค

รวมคะแนนตลอดภาคเรียน
รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน

20
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4.1 ด้านความรู้
4.1.1 ประเมินผลจากการสอบกลางภาค( 20 คะแนน )( K10,A5 , P5)
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
มหัศจรรย์ร่างกาย
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10 ข้อ
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ
ปัจจัยชีวิต
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 20 ข้อ
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ
รวมคะแนนสอบ

คะแนน
5
2
10
3
20

4.1.2 ประเมินผลจากการสอบปลายภาค( 30 คะแนน )( K10,A10 , P10)
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
มหัศจรรย์ร่างกาย
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 5 ข้อ
ปัจจัยชีวิต
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 5 ข้อ
ลิขิตพฤติกรรม
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10 ข้อ
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 20 ข้อ
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ
รวมคะแนนสอบ

คะแนน
2.5
2.5
5
5
10
5
30

4.1.3 ประเมินจากใบงาน กิจกรรมย่อย 20 คะแนน
หัวข้อ/เนื้อหา
1. มหัศจรรย์ร่างกาย
2. ปัจจัยชีวิต
3. ลิขิตพฤติกรรม
4. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

คะแนน
5
5
5
5

ผลการประเมินคะแนน
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4.2 ด้านเจตคติ(กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม) 10 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
ผลการประเมิน
การประเมิน

ดีเยี่ยม
( 5คะแนน)

ดีมาก

ดี

( 4คะแนน) ( 3คะแนน)

ปาน
กลาง

ต้อง
ปรับปรุง

( 2คะแนน)

( 1คะแนน)

1. ด้านคุณธรรม
1.1 การเข้าเรียนสม่าเสมอ
1.2 ความซื่อสัตย์
1.3 การเสียสละ
1.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวม
2. ด้านจริยธรรม
2.1 มีระเบียบวินัย
2.2 ความรับผิดชอบ
2.3 การตรงต่อเวลา
2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์
3. ด้านค่านิยม
3.1 ความขยันมั่นเพียร สนใจในการเรียน
3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.3 ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน
3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ
3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ
3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
3.7 รู้จักป้องกันตนเองจากโรคภัยและ
อุบัติภัยต่าง ๆ
4.3 ด้านทักษะ( ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต) 10 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1. มีพฤติกรรมในการดูแลพัฒนาการของตนเอง
2. มีพฤติกรรมสนใจต่อการเรียน
3. มีพฤติกรรมให้ความร่วมมือในการทางาน
4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดี

( 5คะแนน)

( 4คะแนน)

( 3คะแนน)

ปานกลาง ต้องปรับปรุง
( 2คะแนน)

( 1คะแนน)
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4.4 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม) 10 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
คาชี้แจงทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับรายชื่อผู้ปฏิบัติและพฤติกรรมที่ปฏิบัติพฤติกรรมใด
ทีน่ ักเรียนยังไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติได้ยังไม่ดีให้เว้นว่างไว้ ครั้งที่....... วันที่........เดือน................. 255.....
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ความตั้งใจใน
ความ
การตรงต่อ ความสะอาด ผลสาเร็จของ
รวม
การทางาน
รับผิดชอบ
เวลา
เรียบร้อย
งาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา สุขศึกษา 4 รหัสวิชา พ 22103 จานวน 0.5 หน่วยกิต เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ครูผู้สอน…………………………………………………………………
1. คาอธิบายรายวิชา
การใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์ผลของการใช้ เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ ความ
เจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต
บอกลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตวิธีการปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์ และความเครียดการ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพ
ติ ด (โรงพยาบาลธั ญ ญรั ก ษ์ ป ทุ ม ธานี โรงพยาบาลพระมงกุ ฎ เกล้ า กรุ ง เทพมหานคร
โรงพยาบาล
ทหารเรือ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ชลบุรีศูนย์เกิดใหม่ อ.สวนผึ้งราชบุรี ศูนย์เกิด
ใหม่ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทราศูนย์ฟื้นฟูชีวิตผู้ติดยาเสพติด คอมมูนิต้าอินคอนโทร อ.ลาลูกกา ปทุมธานี ฯลฯ)
การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง (การมั่วสุม การทะเลาะวิวาท การเข้าไปในแหล่งอบายมุข การ
แข่งขันจักรยานยนต์บนท้องถนน ฯลฯ) การใช้ทักษะชี วิต (ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการ
ต่อรอง ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการปฏิเสธ) ในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์
คับขันอาจนาไปสู่อันตราย
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริม สุขภาพ การดารงสุขภาพ การ
ป้องกันและหลีกเลี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติดและความรุนแรง
2. ตัวชี้วัด
1. เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล
2. วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ
3. วิเคราะห์ตามความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต
5. อธิบายลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต
6. เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด
7. ระบุวิธีการ ปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด
8. อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง
9. ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันอาจนาไปสู่อันตราย
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3.โครงสร้างรายวิชา พ22103 สุขศึกษา 4(HPE22103Health 4 )
3.1 กาหนดการสอนและตัวชี้วัด
สัปดาห์ที่
1

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ปฐมนิเทศชี้แจง แนะนาเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน
- คุณค่าและทักษะในการ
เสริมสร้างสุขภาพ การดารง
สุขภาพ การป้องกันและ
หลีกเลี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา
สารเสพติดและความรุนแรง

2-3

การเลือกใช้บริการสุขภาพ

4

ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีที่มี
ต่อสุขภาพ
ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่
มีผลต่อสุขภาพ

5-6

7-8

ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุล
ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต

9

ลักษณะอาการเบื้องต้นผู้ที่มีปัญหา
สุขภาพจิต

10

สอบวัดผลกลางภาค

11-14

การจัดการอารมณ์และความเครียด

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
1. บอกองค์ประกอบสาระและมาตรฐานของการเรียนรายวิชา
สุขศึกษาได้
2. อธิบายและวิเคราะห์ความสาคัญของรายวิชาสุขศึกษาได้
3. อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ของรายวิชาสุขศึกษา
4. อธิบายและระบุเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนในรายวิชาสุข
ศึกษาได้
5. เข้าใจความสาคัญการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
1. สามารถเลือกหน่วยงานที่ใช้บริการทางด้านสุขภาพทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน(1)
2. ระบุวิธีการ การบริการ ขั้นตอนการเลือกใช้บริการ(1)
1. รู้และเข้าใจการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ(2)
2. วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ(2)
1. อธิบายและรวบรวมข้อมูลองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ(3)
2. นาเสนอและสรุปผลการวิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ(3)
1.อธิบายและวิเคราะห์ภาวะความสมดุลระหว่างสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต (4)
2. สรุปข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต(4)
1.สังเกตและบอกอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต(5)
2. สรุปพฤติกรรมของผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต(5)

1.รู้และเข้าใจการปฏิบัติตนในการจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียดได้(6)
2.ระบุวิธีการปฏิบัติตนในการจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียดได้(6)
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สัปดาห์ที่
หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
15-19 การป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรม 1.รู้และเข้าใจพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา
เสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติดและความรุนแรง(7)
สารเสพติดและความรุนแรง
2.หลีกเลี่ยงและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ(8)
3.บอกวิธีการฟื้นฟูสุขภาพกายหลังการติดสารเสพติดและ
ความรุนแรง(9)
20
วัดผลปลายภาค
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ตัวชี้วัด

4

3.2 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
1

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

ปฐมนิเทศ

ชี้แจง แนะนาเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน

2-3

การเลือกใช้บริการสุขภาพ

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธสี อนโดยกระบวนการกลุ่ม

4-5

ผลกระทบของเทคโนโลยีและ
1. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีที่
ความตระหนัก
มีต่อสุขภาพ

6

ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ 1. วิธีสอนแบบบรรยาย
ที่มีผลต่อสุขภาพ
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม

7-8

ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุล
ระหว่างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
3. วิธสี อนโดยกระบวนการกลุ่ม

9

ลักษณะอาการเบื้องต้นผู้ที่มี
ปัญหาสุขภาพจิต

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม

10
11-14

สอบกลางภาค
การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด

1. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล

15-19

การป้องกันและหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด
และความรุนแรง

1. สอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
3. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก

20

วัดผลปลายภาค

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

เอกสาร
รูปภาพ
สื่อ ICT
หนังสือแบบเรียน
เอกสาร
สื่อ ICT
หนังสือแบบเรียน
อินเตอร์เน็ต
เอกสาร
สื่อ ICT
หนังสือแบบเรียน
อินเตอร์เน็ต
เอกสาร
สื่อ ICT
หนังสือแบบเรียน
อินเตอร์เน็ต
เอกสาร
สื่อ ICT
หนังสือแบบเรียน
อินเตอร์เน็ต
เอกสาร
สื่อ ICT
หนังสือแบบเรียน
อินเตอร์เน็ต

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

เอกสาร
สื่อ ICT
หนังสือแบบเรียน
อินเตอร์เน็ต
เอกสาร
สื่อ ICT
หนังสือแบบเรียน
อินเตอร์เน็ต
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา พ22103สุขศึกษา 4(HPE22103Health 4)ประจาภาคเรียนที่ 2
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ด้านความรู้ K (ทดสอบ/แบบทดสอบ)
4.2 ด้านเจตคติ A (รายงาน/แบบบันทึก)
4.3 ด้านทักษะ P (สังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม)
4.4 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ S (นักเรียนปฏิบัติ/แบบทดสอบแบบสังเกต)
รายละเอียดของการประเมินผลรายวิชา พ22103สุขศึกษา 4(HPE22103Health 4)
ด้าน

ระหว่างภาค
(Formative)
Q1
Mid
Q2

ปลายภาค
(Summative)
Final

รวม
(Total)

วิธีการ/เครื่องมือ

1. ความรู้

10

10

10

10

40

ทดสอบ/แบบทดสอบ

2. เจตคติ

5

5

5

10

25

รายงาน/แบบบันทึก

3. ทักษะ

5

5

5

10

25

สังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม

5

-

5

-

10

นักเรียนปฏิบัติ/แบบทดสอบ
แบบสังเกต

25

20
70

25

30

100

4.คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
รวม
หมายเหตุ :

ด้านเจตคติ คือ ด้านคุณธรรม การเข้าเรียน ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เห็นประโยชน์สว่ นรวม
ด้านจริยธรรม คือ การมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และรู้จักควบคุมอารมณ์
ด้านค่านิยม คือ ขยันหมั่นเพียร สนใจการเรียน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศรัทธาในปรัชญาของ
โรงเรียน รู้จักดูแลสุขภาพ สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ เลือกใช้แหล่งบริการสุขภาพ ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมพลานามัย รู้จักป้องกันตนเองจากโรคภัยและอุบัติเหตุต่าง ๆ
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ความประพฤติ พฤติกรรมของนักเรียน การมีส่วนร่วม
ของกิจกรรมการเรียนการสอน
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รายวิชา พ 22103สุขศึกษา 4( HPE22103Health 4)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เวลา 20 ชั่วโมง
ลาดับ
ที่
1
2

3

4

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
การเลือกใช้
บริการสุขภาพ

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
พ4.1
ม2/1, ม2/2

สุขภาพกายและ
พ4.1
สุขภาพจิต
ม2/3 -5
คะแนนสอบกลางภาค
พ4.1
การจัดการ
ม2/6
อารมณ์และ
ม2/7
ความเครียด
การหลีกเลี่ยง
พ5.1
พฤติกรรมเสี่ยง
ม2/1-3
คะแนนสอบปลายภาค

รวมคะแนนตลอดภาคเรียน
รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน

คะแนน 100 คะแนน
น้าหนักคะแนน
ชั่วโมง ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน รวม
K
A
P
S
3

3

2

2

2

9

6

7

3

3

3

16

1

10

5

5

-

20

4

4

3

3

3

13

5

6

2

2

2

12

1

10

10

10

-

30

40

25

25

10

100

20
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4.1 ด้านความรู้
4.1.1 ประเมินผลจากการสอบกลางภาค( 20 คะแนน )( K10,A5 , P5)
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
การเลือกใช้บริการสุขภาพ
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10 ข้อ
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ
สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 20 ข้อ
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ
รวมคะแนนสอบ

คะแนน
5
2
10
3
20

4.1.2ประเมินผลจากการสอบปลายภาค( 30 คะแนน )( K10,A10 , P10)
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
-การเลือกใช้บริการสุขภาพ
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 6 ข้อ
3
-การจัดการอารมณ์และความเครียด
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 14 ข้อ
7
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ
5
-สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 6 ข้อ
3
-การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 14 ข้อ
7
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ
5
รวมคะแนนสอบ
30
4.1.3 ประเมินจากใบงาน กิจกรรมย่อย 20 คะแนน
หัวข้อ/เนื้อหา
1.การเลือกใช้บริการสุขภาพ
2.สุขภาพกายละสุขภาพจิต
3.การจัดการอารมณ์และความเครียด
4.การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง

คะแนน
3
7
4
6

ผลการประเมินคะแนน
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4.2ด้านเจตคติ(กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม)10คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
ผลการประเมิน
การประเมิน

ดีเยี่ยม
( 5คะแนน)

ดีมาก

ดี

( 4คะแนน) ( 3คะแนน)

ปาน
กลาง

ต้อง
ปรับปรุง

( 2คะแนน)

( 1คะแนน)

1. ด้านคุณธรรม
1.1 การเข้าเรียนสม่าเสมอ
1.2 ความซื่อสัตย์
1.3 การเสียสละ
1.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวม
2. ด้านจริยธรรม
2.1 มีระเบียบวินัย
2.2 ความรับผิดชอบ
2.3 การตรงต่อเวลา
2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์
3. ด้านค่านิยม
3.1 ความขยันมั่นเพียร สนใจในการเรียน
3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.3 ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน
3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ
3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ
3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
3.7 รู้จักป้องกันตนเองจากโรคภัยและ
อุบัติภัยต่าง ๆ
4.3ด้านทักษะ( ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต)10คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1.การเลือกใช้บริการสุขภาพ
2.สุขภาพกายและสุขภาพจิต
3.การจัดการอารมณ์และความเครียด
4.การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

( 5คะแนน)

( 4คะแนน)

( 3คะแนน)

( 2คะแนน)

ต้อง
ปรับปรุง
( 1คะแนน)
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4.5 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม) 10 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
คาชี้แจงทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับรายชื่อผู้ปฏิบัติและพฤติกรรมที่ปฏิบัติพฤติกรรมใด
ทีน่ ักเรียนยังไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติได้ยังไม่ดีให้เว้นว่างไว้ครั้งที่....... วันที่........เดือน................. 255.....
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ความตั้งใจใน
ความ
การตรงต่อ ความสะอาด ผลสาเร็จของ
รวม
การทางาน
รับผิดชอบ
เวลา
เรียบร้อย
งาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

1

วCourse Syllabus)แผนการจัดการเรียนรู้ ฉบับย่ อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ภูมิภาค
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ดนตรี 2 (ศ22101)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ครู ผ้ สู อน ……………………………………..
ศึกษาองค์ประกอบของดนตรี ที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน โน้ตไทยและโน้ตสากลที่มี
เครื่ องหมายแปลงเสี ยง ทักษะการปฏิบตั ิทางดนตรี การบรรเลงดนตรี เดี่ยวและรวมวงอารมณ์ของเพลง
และความรู ้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง ปั จจัยสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี อาชีพต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับดนตรี บทบาทของดนตรี ในธุ รกิจบันเทิง อิทธิพลของวัฒนธรรมและ เหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ ที่มีต่อรู ปแบบของดนตรี ในประเทศไทย รวมทั้งบทบาทและอิทธิ พลของดนตรี ใน
วัฒนธรรมอาเซี ยนที่ต่างกัน
โดยใช้ทกั ษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ ระบุและบรรยาย อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย
และโน้ตสากล ฝึ กปฏิบตั ิทางดนตรี ร้องเพลง เล่นดนตรี และประเมินพัฒนาการทาง ดนตรี
เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน่ ในการทางาน ซื่อสัตย์สุจริ ต
รักความเป็ นไทย ชื่นชมและเห็นคุณค่าในดนตรี
ตัวชี้วดั
1. เปรี ยบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรี ที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน (ศ 2.1 ม.2/1)
2. อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลที่มีเครื่ องหมายแปลงเสี ยง (ศ 2.1 ม.2/2)
3. ระบุปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี (ศ 2.1, ม.2/3)
4. ร้องเพลง และเล่นดนตรี เดี่ยว และรวมวง (ศ 2.1, ม.2/4)
5. บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู ้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง (ศ 2.1, ม.2/5)
6. ประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรี ของตนเอง หลังจากการฝึ กปฏิบตั ิ (ศ 2.1, ม.2/6)
7. ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี และบทบาทของดนตรี ในธุ รกิจบันเทิง (ศ 2.1, ม.2/7)
8. บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรม และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่มีต่อรู ปแบบของดนตรี ในประเทศไทย
(ศ 2.2, ม.2/2)
9. บรรยายบทบาท และอิทธิ พลของดนตรี ในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ (ศ 2.2, ม.2/1)

2

3. โครงสร้ างการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ดนตรี 2 รหัสวิชา ศ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 40 ชัว่ โมง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ลาดับ มาตรฐานการเรี ยนรู ้/
ที่
ตัวชี้วดั
1 ศ 2.1
1. เปรี ยบเทียบการใช้
องค์ประกอบดนตรี
ที่มาจากวัฒนธรรม
ต่างกัน (ศ 2.1 ม.2/1)
2. อ่าน เขียนร้องโน้ต
ไทยและสากลที่มี
เครื่ องหมายแปลงเสี ยง
(ศ 2.1 ม.2/2)

2

1. ระบุปัจจัยสาคัญที่มี
อิทธิ พลต่อการ
สร้างสรรค์งานดนตรี
(ศ 2.1 ม.2/3)
2. ร้องเพลง และเล่น
ดนตรี เดี่ยวและรวมวง
(ศ 2.1 ม.2/4)
3.บรรยายอารมณ์ของ
เพลง และความรู ้สึกที่มี
ต่อบทเพลงที่ฟัง
(ศ 2.1 ม.2/5)
4.ประเมินพัฒนาการ
ทักษะทางดนตรี ของ
ตนเองหลังจากการฝึ ก
ปฏิบตั ิ (ศ 2.1 ม.2/6)

สาระสาคัญ (Key concept )

ชื่อหน่วย
การเรี ยนรู ้
การเปรี ยบเทียบการใช้
1. องค์ ประกอบ
องค์ประกอบดนตรี ที่มาจากวัฒนธรรม ของดนตรี หลาก
ต่างกัน ทาให้เห็นความแตกต่าง
ลีลา น่ าเรียนรู้
หลากหลายระหว่างดนตรี ไทย ดนตรี
อาเซียน และดนตรี สากล นาไปสู่ การ
อ่าน เขียนร้องโน้ตไทยและโน้ตสากล
ที่มีเครื่ องหมายแปลงเสี ยง

การเรี ยนรู ้และเข้าใจปั จจัยสาคัญที่
ส่ งผลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี จะ
ช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการฝึ ก
ปฏิบตั ิการร้องเพลงและเล่นดนตรี
นาไปสู่ ความเข้าใจและความรู ้สึกใน
บทเพลง และสามารถประเมิน
พัฒนาการด้านทักษะทางดนตรี ของ
ตนเองหรื อผูอ้ ื่นได้

2. เสริมสร้ าง
สุ นทรี ยภาพ ด้ าน
ดนตรี การขับร้ อง
และลีลา

เวลา น้ าหนัก
(ชม.) คะแนน
8

10

14

5

30

5

5

3

ลาดับ มาตรฐานการเรี ยนรู ้/
ที่
ตัวชี้วดั
3 ระบุอาชีพต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับดนตรี และ
บทบาทของดนตรี ใน
ธุ รกิจบันเทิง
(ศ 2.1 ม.2/7)
4

สาระสาคัญ (Key concept )

การรู ้จกั และเข้าใจอาชีพต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับดนตรี และบทบาทของ
ดนตรี ในธุ รกิจบันเทิง ทาให้มองเห็น
ลู่ทางการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับดนตรี และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ทางดนตรี
1.บรรยายบทบาท และ
การเรี ยนรู ้และเข้าใจอิทธิพลของ
อิทธิพลของดนตรี ใน วัฒนธรรมและเหตุการณ์ใน
วัฒนธรรมของประเทศ ประวัติศาสตร์ ที่มีต่อรู ปแบบของ
ต่างๆ (ศ 2.2 ม.2/1)
ดนตรี ในประเทศไทย และในกลุ่ม
อาเซียน
2.บรรยายอิทธิพลของ
วัฒนธรรมและเหตุการณ์
ในประวัติศาสตร์ ที่มีต่อ
รู ปแบบของดนตรี ใน
ประเทศไทย
(ศ 2.2 ม.2/2)

ชื่อหน่วย
การเรี ยนรู ้
3. ธุรกิจดนตรี
สี สันแห่ งสั งคม

4. ดนตรีอาเซียน
เรียนรู้ วฒ
ั นธรรม

เวลา น้ าหนัก
(ชม.) คะแนน
6
5

8

10

การสอบ กลางภาค

10

การสอบ ปลายภาค

10

จิตพิสัย

10

รวม

100

4

4. กาหนดการสอนและจุดประสงค์ การเรียนรู้
สั ปดาห์ ที่
(ว/ด/ป)

1
(...................)

2-4
(...................)

คาบที่

1-2

3-8

แผนการเรี ยนรู้ /สาระการเรี ยนรู้

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้

ปฐมนิเทศ
- ชี้แจงเกี่ยวกับสาระการเรี ยนรู ้/
การวัดผลประเมินผล/ภาระงาน
ชิ้นงาน
- ทดสอบทักษะพื้นฐานทาง
ศิลปะ
ดนตรีมีวฒ
ั นธรรม นามาจัด
องค์ ประกอบ
-องค์ประกอบของดนตรี จาก
แหล่งวัฒนธรรม

1. เพื่อให้นกั เรี ยนทราบเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรี ยนรู ้ในรายวิชาดนตรี เช่น วิธีการจัดกิจกรรม
สาระการเรี ยนรู ้ การวัดผลประเมินผล ภาระงาน
เป็ นต้น
2. อธิบายเปรี ยบเทียบองค์ประกอบของดนตรี ไทย
และดนตรี สากลที่มาจากวัฒนธรรมต่างกันได้
(ความรู ้/ทักษะกระบวนการ/คุณลักษณะ)

สั ญลักษณ์ ทางทางดนตรี
เป็ นคีย์สื่อความหมาย
- สัญลักษณ์ทางดนตรี

1. อธิบายลักษณะของโน้ตไทย อ่านเขียนร้องโน้ต
ไทยได้(ความรู ้/ทักษะกระบวนการ/คุณลักษณะ)
2. อธิบายลักษณะของโน้ตสากล อ่านเขียนร้อง
โน้ตสากลที่มีเครื่ องหมายแปลงเสี ยงได้
(ความรู ้/ทักษะกระบวนการ/คุณลักษณะ)

เนือ้ หา ดนตรี ไทย เรื่ อง เสียง ทานอง จังหวะและ การ
ประสานเสียง
ดนตรี สากล เรื่ อง เสียง ทานอง จังหวะ สีสันของเสียง
พืน้ ผิวของเสียง รู ปแบบหรื อคีตลักษณ์

เนือ้ หา ลักษณะของโน้ ตไทย อ่ านเขียนร้ องโน้ ตไทยได้
ลักษณะของโน้ ตสากล อ่ านเขียนร้ องโน้ ตสากลที่มี
เครื่ องหมายแปลงเสียงได้

5
(...................)

6-9
(...................)

9-10

อารมณ์และจินตนาการ
สื บสานเสี ยงดนตรี
- จินตนาการสร้างสรรค์งาน
ดนตรี

เทคนิคการร้ องเพลง และบรรเลง
ดนตรี
11 - 18 เทคนิคการร้องเพลง และบรรเลง
ดนตรี

ระบุปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อการสร้างสรรค์
งานดนตรี ได้
(ความรู ้ /ทักษะกระบวนการ /คุณลักษณะ)
เนือ้ หา เรื่ อง ธรรมชาติ ความเชื่ อ ศาสนา วิถชี ีวิต
เทคโนโลยี

1. อธิบายเทคนิคการร้องเพลง และบรรเลงดนตรี
ได้ (ความรู ้)
2. ปฏิบตั ิการร้องเพลง และเล่นดนตรี เดี่ยวและ
รวมวงได้ (ทักษะกระบวนการ)
3. แสดงความรู ้สึก ชื่นชม ในการร้องเพลงและ
เล่นดนตรี ได้ (คุณลักษณะ)
เนือ้ หา เทคนิคการร้ องเพลง บรรเลงดนตรี ปฏิ บัติการ
ร้ องเพลง และเล่ นดนตรี เดี่ยวและรวมวง แสดงความรู้ สึก
ในการขับร้ องเพลงและเล่ นดนตรี
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19 - 20

สอบกลางภาค

5

สั ปดาห์ ที่
(ว/ด/ป)

คาบที่

11
(...................)
21 - 22

12
(...................)

13 -15
(...................)

16 -17
(...................)

23 -24

แผนการเรี ยนรู้ /สาระการเรี ยนรู้

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้

เสน่ ห์อารมณ์ เพลง บรรเลงแล้ ว
จับใจ
-บรรยายอารมณ์ความรู ้สึกในบท
เพลง

1. บอกความหมายและลักษณะของอารมณ์เพลง
ได้ (ความรู ้)
2. ฟังเพลงแล้วสามารถบรรยายอารมณ์และ
ความรู ้สึกที่มีต่อเพลงได้
(ทักษะกระบวนการ / คุณลักษณะ)
เนือ้ หา บอกความหมายและลักษณะของอารมณ์ เพลง
ฟั งเพลงแล้ วสามารถบรรยายอารมณ์ และความรู้ สึกที่มี
ต่ อเพลง
เช่ นอารมณ์ รัก สนุกสนาน เศร้ า ฮึ กเหิ ม โกรธ

พัฒนาการทักษะดนตรี และการ
ขับร้ องคือวิถีสร้ างคน
- การประเมินพัฒนาการทักษะ
ทางดนตรี และการขับร้องของ
ตนเอง

อาชีพทีโ่ ด่ งดัง เป็ นพลังจาก
ดนตรี
ธุรกิจทางดนตรี บนวิถีที่
25 - 30 หลากหลาย
- อาชีพกับงานดนตรี
- บทบาทของดนตรี กบั งานธุ รกิจ
บันเทิง
ดนตรีกบั วิถีความเป็ นไทย
- วัฒนธรรมและเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ ที่มีต่อรู ปแบบ
31 - 34 ของดนตรี ในประเทศไทย

1. อธิบายหลักการประเมินพัฒนาการทักษะทาง
ดนตรี ได้ (ความรู ้)
2. ประเมินพัฒนาการทักษะทางดนตรี ของตนเอง
ได้ (ทักษะกระบวนการ / คุณลักษณะ)
ประเมินตนเองจากการปฏิ บัติด้านดนตรี และการขับร้ อง
(ตามตารางแนบท้ าย)

1. บอกลักษณะประเภทของอาชีพและธุ รกิจ
บันเทิงที่เกี่ยวข้องกับดนตรี ได้ (ความรู ้)
2. อธิ บายคุณค่าของดนตรี ที่มีต่อการสร้างงาน
อาชีพได้ (คุณลักษณะ)
3. ระบุบทบาทของดนตรี กบั งานธุ รกิจบันเทิงได้
(ทักษะกระบวนการ / คุณลักษณะ)
เนือ้ หา อาชีพทางด้ านดนตรี ธุรกิจทางดนตรี

1.บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์
ในประวัติศาสตร์ ที่มีต่อรู ปแบบของดนตรี ใน
ประเทศไทย
(ความรู ้ / ทักษะกระบวนการ)
เนือ้ หา ประวัติศาสตร์ สมัยสุโขทัย สมัยกรุ งศรี อยุธยา
สมัยกรุ งธนบุรี สมัยรั ตนโกสิ นทร์ ตั้งแต่ รัชกาลที่1จนถึง
รั ชกาลที่ 9
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สั ปดาห์ ที่
(ว/ด/ป)
18 - 19
(...................)
20

คาบที่

แผนการเรี ยนรู้ /สาระการเรี ยนรู้

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้

ดนตรีอาเซียน เรียนรู้ วฒ
ั นธรรม
- บทบาทและอิทธิพลของดนตรี
35 - 38
ในวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศ
อาเซียน

1. จัดนิทรรศการเรื่ องเครื่ องดนตรี ประเทศกลุ่ม
อาเซียนได้
(ความรู ้/ทักษะกระบวนการ /คุณลักษณะ)

39 – 40

สอบปลายภาค

เนือ้ หา เครื่ องดนตรี ประเทศกลุ่มอาเซียน
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5. การกาหนดแผนการประเมินผลการเรียนรู้ และการมอบหมายงาน
การสอนวิชาดนตรี 2 รหัสวิชา ศ 22101 ประจาภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา ……………
มีแผนการประเมินผลการเรี ยน ดังนี้
5.1 ประเมินจากผลการปฏิบตั ิงานระหว่างทากิจกรรมการเรี ยนรู ้
หรื อภาระงานชิ้นสาคัญที่มอบหมาย
70 คะแนน
5.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 คะแนน
5.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค- ปลายภาค
20 คะแนน
รวม 100 คะแนน
5.1 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานระหว่ างทากิจกรรมการเรียนรู้
หรื อภาระงานชิ้นสาคัญทีม่ อบหมาย 70 คะแนน
รายการ
รู ปแบบของงาน
วันที่
กาหนดส่ ง เวลาที่ควร คะแนน
มอบหมาย
ใช้ (นาที)
1. อ่านเขียนร้องโน้ตไทย และ
สากลที่มีเครื่ องหมายแปลงเสี ยง
2. วิเคราะห์ปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพล
ต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี เช่น
ฟังเพลงแล้ววิเคราะห์ ระดม
ความคิด
เป็ นต้น
3. ปฏิบตั ิการร้องเพลง และเล่น
ดนตรี เดี่ยวและรวมวง
4.ฟังเพลงแล้วให้บรรยายอารมณ์
ของเพลงและความรู ้สึกที่มีต่อเพลง
ตัวอย่างอารมณ์เพลงเช่น อารมณ์รัก
ขบขัน โกรธ ฮึกเหิ ม เป็ นต้น
5.ประเมินพัฒนาการทักษะทาง
ดนตรี และการขับร้องของตนเอง
เช่น การปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี การขับ
ร้องเพลง
6.ระบุอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ดนตรี บทบาทของดนตรี กบั งาน
ธุรกิจบันเทิง
7.จัดนิทรรศการดนตรี อาเซียนเรื่ อง
เครื่ องดนตรี ในประเทศกลุ่ม
อาเซียน

งานเดี่ยว

...........

ปฏิบตั ิใน
ชัว่ โมงเรี ยน
ส่งในชัว่ โมง
เรี ยน

200 นาที

10

งานเดี่ยว

...........

50 นาที

5

งานเดี่ยว/งานกลุ่ม

...........

ปฏิบตั ิใน
ชัว่ โมงเรี ยน
ปฏิบตั ิใน
ชัว่ โมงเรี ยน

300 นาที

30

งานเดี่ยว

...........

50 นาที

5

งานเดี่ยว

...........

ส่งในชัว่ โมง
เรี ยน

50 นาที

5

งานเดี่ยว

...........

ส่งในชัว่ โมง
เรี ยน

150 นาที

5

งานกลุ่ม

...........

นาเสนอใน/
นอกชัว่ โมง
เรี ยน

150 นาที

10

รวม

70
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5.2 ประเมินจากการสั งเกตพฤติกรรมการเรี ยนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 คะแนน
การประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนวิชาดนตรี ศึกษา 2
รหัสวิชา ศ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ประจาภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา ……….. โดยกาหนดรายการประเมินดัง
แสดงในตารางข้างล่าง

แบบประเมิน สมรรถนะผูเ้ รี ยน 5 ด้าน
ระดับคะแนน

สมรรถนะที่ประเมิน

3

2

1. ความสามารถในการสื่ อสาร
1.1 มีความสามารถในการรับ - ส่ งสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง
เหมาะสม
1.3 ใช้วิธีการสื่ อสารที่เหมาะสม
2. ความสามารถในการคิด
2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อการสร้างองค์ความรู ้
2.2 มีความสามารถในการคิดเป็ นระบบ เพื่อการสร้างองค์ความรู ้
3. ความสามารถในการแก้ ปัญหา
3.1 แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
3.2 แสวงหาความรู ้มาใช้ในการแก้ปัญหา
3.3 ตัดสิ นใจโดยคานึงถึงผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
4. ความสามารถในการใช้ ทักษะชีวติ
4.1 ทางานและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความสัมพันธ์อนั ดี
4.2 มีวิธีแก้ไขความขัดแย้งอย่างเหมาะสม
5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
5.1 เลือกใช้ขอ้ มูลในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม
5.2 เลือกใช้ขอ้ มูลในการทางานและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างเหมาะสม

ลงชื่อ............................................ผูป้ ระเมิน
............../.............../.............
เกณฑ์ การให้ คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบตั ิชดั เจนและสม่าเสมอ ให้ 3 คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบตั ิชดั เจนและบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบตั ิบางครั้ง
ให้ 1 คะแนน

1
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ประเมินการสั งเกตพฤติกรรมการเรี ยนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน

รายการประเมิน
1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
1.1 แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
2.ภูมใิ จในความเป็ นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย
2.1. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาสุภาพ มีมารยาทความเป็ นไทย
2.2 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น
3.มีจติ สาธารณะและมีอุดมการณ์ ม่ งุ มัน่ ในการพัฒนาประเทศ
3.1 มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่ งที่ดีงามในสังคม
3.2 มีพฤติกรรมส่งเสริ มประชาธิปไตย
3.3 ช่วยเหลืองานส่วนรวม
4. มีวนิ ัยและมีความซื่ อสัตย์ สุจริต
4.1 ปฏิบตั ิตนตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับของโรงเรี ยนอย่างเคร่ งครัด
4.2 ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี ตรงต่อเวลา ไม่คดั ลอกผลงานคนอื่น
มุ่งพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
5. มุ่งมัน่ ในการทางานและอยู่อย่ างเพียงพอ
5.1 มีทกั ษะกระบวนการจัดการที่ดีในการทางาน
5.2 มีความวิริยะ เพียรพยายาม มุ่งมัน่ ในการสร้างผลสัมฤทธิ์ของ
งาน
5.3 ใช้วสั ดุ อุปกรณ์ทางดนตรี ได้อย่างคุม้ ค่า ถูกต้อง รู ้จกั บารุ งรักษา
อุปกรณ์
6. ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน รักการอ่ านและการค้ นคว้ าหาความรู้ ด้วยตนเอง
6.1 มีทกั ษะกระบวนการคิด การสื บค้น การจัดการความรู ้
6.2 กระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิงาน
6.3 รักการอ่านอยูต่ ลอดเวลา
7. เห็นคุณค่ าของการเรียนรู้ จากการปฏิบตั ทิ ดลองจริง
7.1 ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามกระบวนการ
7.2 เห็นความสาคัญและเกิดการเรี ยนรู ้ได้จากการลงมือปฏิบตั ิจริ ง
8.เห็นคุณค่ าและความสาคัญของการวิจยั และการประดิษฐ์ คดิ ค้ น
8.1 มีทกั ษะและคุณลักษณะนักวิจยั
8.2 คิดประดิษฐ์เครื่ องดนตรี จากวัสดุเหลือใช้
9.มีจิตใจเปิ ดกว้าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของ
ตนเองได้ตามข้อมูลและหลักฐานใหม่ที่ได้รับ
10. รักและเห็นคุณค่าของการออกกาลังกาย

ระดับพฤติกรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดีเยีย่ ม ดีมาก
ดี
ปานกลาง ต้ องปรับปรุง
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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5.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค- ปลายภาค
20 คะแนน
(1) กาหนดการสอบกลางภาควันที่ ……………..………………..……………..
หัวข้ อ/ เนื้อหาทีใ่ ช้ ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้ อสอบ

คะแนน

1. องค์ประกอบของดนตรี จากแหล่ง
วัฒนธรรม

- ปรนัย 14 ข้อ

7

2. สัญลักษณ์ทางดนตรี

- อัตนัย 3 ข้อ

3
10

รวม
(2) ประเมินจากการสอบปลายภาค
หัวข้ อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ ในการสอบ
1.วัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่มีต่อรู ปแบบของดนตรี ใน
ประเทศไทย
2.บทบาทและอิทธิพลของดนตรี ใน
วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซี ยน

ลักษณะและจานวนข้ อสอบ
- ปรนัย 16 ข้อ

คะแนน
8

- อัตนัย 2 ข้อ

2
รวม

10

11

5.4 แบบประเมินทักษะทางดนตรีของตนเอง
ชื่อ..................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 /....... เลขที่........
ด้านการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี
ชื่อเพลง

เทคนิคการ
ทานอง
จังหวะ
บรรเลง
(10คะแนน) (10คะแนน) (10คะแนน)

คุณภาพของเสี ยง
ความไพรเราะ
(10คะแนน)

บุคลิกท่าทางใน
การบรรเลง
(10คะแนน)

รวม
(50คะแนน)

ลีลาท่าทาง
อารมณ์
(10คะแนน)

รวม
(50คะแนน)

ด้านการขับร้อง
ชื่อเพลง

เทคนิคการใช้
เสี ยง,น้ าเสี ยง
,พลังเสี ยง
(10คะแนน)

จังหวะ
ทานอง
(10คะแนน) (10คะแนน)

หมายเหตุ:เอาทั้งสองตารางการประเมินมารวมกันแล้ว100หาร20

อักขระเนื้ อร้อง
(10คะแนน)

แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา ทัศนศิลป์ ๒ รหัสวิชา ศ22103 จานวน 0.5 หน่วยกิต
1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับทัศนธาตุในรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์ ความเหมือนและความแตกต่างของ
รูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน การใช้เทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและ
เรื่องราวต่างๆ หลักการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ การใช้งานทัศนศิลป์ในการแสดงบุคลิกลักษณะของ
ตั ว ละครและการโฆษณาเพื่ อ โน้ ม น้ า วใจ วั ฒ นธรรมต่ า งๆที่ ส ะท้ อ นถึ ง งานทั ศ นศิ ล ป์ ใ นปั จ จุ บั น การ
เปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัย โดยเน้นแนวคิดและเนื้อหาของงาน แนวคิดในการออกแบบงาน
ทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมไทยและสากล
โดยใช้ ทั ก ษะกระบวนการด้ า นคิ ด วิ เ คราะห์ เปรี ย บเที ย บ ระบุ แ ละบรรยาย ใช้ ก ระบวนการ
สร้างสรรค์ในการวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวด้วยเทคนิคที่หลากหลาย วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะ
ของตัวละครและสร้างสรรค์งานโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจ สร้ างเกณฑ์การประเมินและวิจารณ์ทัศนศิลป์นาไป
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รัก
ความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ เกิดความรู้สึกชื่นชมและเห็นคุณค่าทางความงาม มีสุนทรียภาพ มีความรัก
และภาคภูมิใจในงานศิลปะและวัฒนธรรมไทย
2. ตัวชี้วัด
2.1 อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา (ศ 1.1 ม.2/1)
2.2 บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของ
ศิลปิน (ศ 1.1 ม.2/2)
2.3 วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ (ศ 1.1 ม.2/3)
2.4 สร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ (ศ 1.1 ม.2/4)
2.5 นาผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน (ศ 1.1 ม.2/5)
2.6 วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร (ศ 1.1 ม.2/6)
2.7 บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจ และนาเสนอตัวอย่างประกอบ
(ศ 1.1 ม.2/7)
2.8 ระบุและบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรม ต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน (ศ 1.2 ม.2/1)
2.9 บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิด และเนื้อหา
ของงาน (ศ 1.2 ม.2/2)
2.10 เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่มาจาก วัฒนธรรม ไทย และสากล
(ศ 1.2 ม.2/3)

3. โครงสร้างการจัดการเรียนรู้ วิชา ทัศนศิลป์ ๒ รหัสวิชา ศ22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1 ทัศนธาตุและการวาดภาพ
สร้างสรรค์
- ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้
การวัดผลประเมินผล/ภาระชิ้นงาน
- ทัศนธาตุ
- การรับรู้ทางทัศนศิลป์
- แนวคิดในงานทัศนศิลป์
- การวาดภาพสื่อความหมายและ
เรื่องราว
- การวาดภาพตามจินตนาการ
ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย
2 เทคนิคการสร้างงานของศิลปิน
- เทคนิควิธีการ
- วัสดุปกรณ์ในการสร้างงานของ
ศิลปิน
- การสร้างงานตามรูปแบบของ
ศิลปิน
3. การวาดภาพตัวละครและงาน
โฆษณา
- หลักการวาดภาพแสดง
บุคลิกลักษณะของตัวละคร
- การวาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะ
ของตัวละคร
- การสร้างสรรค์งานโฆษณา

ศ 1.1
การใช้ทัศนธาตุวาดภาพ ๖ ๑5 2 5
ม.2/1 ด้วยเทคนิควิธีการที่
ศ 1.1 หลากหลาย เพื่อสื่อ
ม.2/3 ความหมายและเรื่องราวต่าง
ๆ ตามประสบการณ์และ
จินตนาการ ตามแนวคิดของผู้
สร้างสรรค์งาน เป็นการช่วย
ให้ผู้เรียนเป็นนักคิดนัก
จินตนาการได้

ปลายภาค

กลางภาค

สาระสาคัญ

พฤติกรรมการเรียน

มาตรฐาน
การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

ระหว่างภาค

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
/สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

สัดส่วนคะแนน

-

ศ 1.1
การรับรู้รูปแบบและ
๓ ๑5 2 5 ม.2/4 แนวคิดในผลงานของศิลปินที่
ศ 1.1 มีความหลากหลาย เพื่อให้
ม.2/5 สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบ
รูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ใน
งานทัศนศิลป์ตามแนวทาง
ศ.1.1 การวาดภาพแสดงบุคลิก
๖ 15 2 - ๕
ม.2/6 ลักษณะของตัวละครจะเป็น
ศ.1.1 พื้นฐานสาคัญในการถ่ายทอด
ม.2/7 ความรู้สึกประทับใจที่มีต่อ
เรื่องราว และสามารถ
สร้างสรรค์ภาพตัวละครตาม
ความคิดและจินตนาการได้
อย่างอิสระ รวมทั้งนามาเป็น
ส่วนประกอบในงานโฆษณา
เพื่อโน้มน้าวใจให้เกิด
ความรู้สึกที่คล้อยตามได้
4. การวิจารณ์งานทัศนศิลป์
ศ 1.1 การประเมินและวิจารณ์งาน ๓ - 2 5 - สุนทรียภาพทางศิลปะ
ม.2/4 ทัศนศิลป์ ทาให้ทราบถึงความ
- การวิจารณ์งานทัศนศิลป์การ
ศ 1.1 สมบูรณ์ของงานและ
ประเมินและการปรับปรุงงาน
ม.2/5 ข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อนาไป
ทัศนศิลป์
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
- ความเหมือนและความแตกต่าง
นาไปสู่การชื่นชมในความงาม
ในรูปแบบของการใช้วัสดุอุปกรณ์
ของงานทัศนศิลป์

ปลายภาค

กลางภาค

สาระสาคัญ

พฤติกรรมการเรียน

มาตรฐาน
การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

ระหว่างภาค

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
/สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

สัดส่วนคะแนน

5. วัฒนธรรมกับการสร้างสรรค์งาน ศ 1.2 วัฒนธรรมคือวิถีการดาเนิน 3 15 2 - 5
ทัศนศิลป์
ม.2/1 ชีวิตที่ดีงาม ซึ่งแฝงอยู่ในงาน
- วัฒนธรรมกับงานทัศนศิลป์
ศ 1.2 ทัศนศิลป์ที่มนุษย์สร้างสรรค์
- ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยในแต่ละ ม.2/2 การเรียนรู้ความเป็นมาของ
ยุคสมัย
ศ 1.2 งานทัศนศิลป์ไทยแต่ละยุค
- วัฒนธรรมไทยและสากลในงาน ม.2/3 สมัย และการเปรียบเทียบ
ทัศนศิลป์
วัฒนธรรมในงานทัศนศิลป์
ไทย และสากล จะเป็น
พื้นฐานสาคัญในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ จากรากฐานทาง
วัฒนธรรมได้อย่างมีคุณค่า
20 70 10 10 10
รวมทั้งหมด
4. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้/
ที่
ที่
สาระการเรียนรู้
1-๖
1-๖ ปฐมนิเทศ ชี้แจงเกี่ยวกับ
สาระการเรียนรู้การ
วัดผลประเมินผล/ภาระ
ชิ้นงาน
ทัศนธาตุและการวาด
ภาพสร้างสรรค์
- ทัศนธาตุ
- การรับรู้ทางทัศนศิลป์
- แนวคิดในงาน
ทัศนศิลป์
- การวาดภาพสื่อ
ความหมายและเรื่องราว
- การวาดภาพตาม
จินตนาการ ด้วยเทคนิค
วิธีการที่หลากหลาย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายและลักษณะของทัศน
ธาตุได้ (ความรู้)
2. วิเคราะห์กระบวนการรับรู้ทางทัศนศิลป์ได้
(ทักษะกระบวนการ)
3. วิเคราะห์และแสดงความชื่นชมต่อแนวคิด
ในงานทัศนศิลป์ได้ (ทักษะกระบวนการ /
คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
4. อธิบายความหมายและรูปแบบของการ
วาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวได้
(ความรู้ )
5. วาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวได้
(ทักษะกระบวนการ)
6. วาดภาพตามจินตนาการด้วยเทคนิคที่
หลากหลายได้ (ทักษะกระบวนการ)
7. อธิบายคุณค่าของการวาดภาพสื่อ
ความหมายและจินตนาการด้วยเทคนิคที่
หลากหลายได้ (คุณลักษณะ)

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- - เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
- - เว็บไซต์
-

สัปดาห์ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้/
ที่
ที่
สาระการเรียนรู้
๗-๙
๗-๙ เทคนิคการสร้างงาน
ของศิลปินและวิจารณ์
งานทัศนศิลป์
- เทคนิควิธีการ
-วัสดุอปุ กรณ์ในการสร้าง
งานของศิลปิน
- สุนทรียภาพทาง
ศิลปะ
- การวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์
- การประเมินและ
การปรับปรุงงาน
ทัศนศิลป์
10
10
11-1๖ 11-1๖ การวาดภาพตัวละคร
และงานโฆษณา
- หลักการวาดภาพ
แสดงบุคลิกลักษณะ
ของตัวละคร
- การวาดภาพแสดง
บุคลิกลักษณะของ
ตัวละคร
- การสร้างสรรค์งาน
โฆษณา
17-19 17-19 วัฒนธรรมกับการ
สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์
- วัฒนธรรมกับงาน
ทัศนศิลป์
- ประวัติศาสตร์
ศิลปะไทยในแต่ละ
ยุคสมัย
- วัฒนธรรมไทยและ
สากลในงาน
ทัศนศิลป์
20
20

จุดประสงค์การเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

๑. วิเคราะห์เทคนิควิธีการ และวัสดุปกรณ์ใน - - เอกสาร
การสร้างงานศิลปะของศิลปินสาขาต่าง ๆ ประกอบการ
ได้ (ความรู้ /ทักษะกระบวนการ/
เรียน
คุณลักษณะ)
- - เว็บไซต์
๒. อธิบายความหมายและขอบข่ายของ
สุนทรียภาพได้ (ความรู้)
๓. อธิบายความหมาย ความสาคัญและ
หลักการวิจารณ์งานทัศนศิลป์ได้
๔. วิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ได้ (ความรู้ /
ทักษะกระบวนการ/ คุณลักษณะ)
๕. สร้างเกณฑ์และแสดงวิธีการประเมินเพื่อ
ปรับปรุงงานทัศนศิลป์ได้ (ความรู้ /ทักษะ
กระบวนการ/ คุณลักษณะ)
สอบวัดผลกลางภาค
1. อธิบายหลักการวาดภาพแสดง
- - เอกสาร
บุคลิกลักษณะของตัวละคร (ความรู้)
ประกอบการ
2. วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร เรียน
ได้ (ทักษะกระบวนการ)
- - เว็บไซต์
3. ออกแบบโปสเตอร์โฆษณาโน้มน้าวใจโดย ใช้ตัวละครได้ (ทักษะกระบวนการ)
4. อธิบายคุณค่าของการออกแบบโปสเตอร์
โฆษณาโน้มน้าวใจโดยใช้ตัวละครได้
(คุณลักษณะ)
1. อธิบายความหมายและความสัมพันธ์ - - เอกสาร
ระหว่างวัฒนธรรมกับงานทัศนศิลป์ได้
ประกอบการ
(ความรู้)
เรียน
2. วิเคราะห์รูปแบบของงานทัศนศิลป์ไทย - - เว็บไซต์
ในแต่ละยุคสมัยได้ (ความรู้/ทักษะ
กระบวนการ)
3. วิเคราะห์ เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย
และสากลในงานทัศนศิลป์ได้ (ความรู้ /
ทักษะกระบวนการ/ คุณลักษณะ)
สอบปลายภาค

5. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และมอบหมายงาน
การเรียนการสอน วิชา ทัศนศิลป์ 2 รหัสวิชา ศ22103 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มี
แผนการประเมินผลการเรียน โดยประเมินผลจากหัวข้อ ดังนี้
5.1 การประเมินผลการเรียนระหว่างภาค
70 คะแนน
5.2 การประเมินพฤติกรรมทางการเรียน
10 คะแนน
5.3 การสอบวัดผลกลางภาค
10 คะแนน
5.4 การสอบวัดผลปลายภาค
10 คะแนน
รวม 100 คะแนน
รายละเอียดการประเมินแต่หัวข้อ ดังนี้
5.1 ประเมินจากภาระงาน (70คะแนน)
รายการ
เขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
ทัศนธาตุและแนวคิดของงานทัศนศิลป์
นาทัศนธาตุต่าง ๆ มาสร้างสรรค์เป็น
ผลงานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ
วาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวตาม
จินตนาการด้วยเทคนิควิธีการหลากหลาย
รายงานการสืบค้นประวัติและผลงานของ
ศิลปินไทย
การวิจารณ์และประเมินผลงานทัศนศิลป์
ออกแบบตัวละครประกอบโปสเตอร์
โฆษณา
รายงานการสืบค้นงานทัศนศิลป์ไทยและ
สากล

ประเภท
ของงาน
งานเดี่ยว งานเดี่ยว งานเดี่ยว งานกลุ่ม งานเดี่ยว งานกลุ่ม งานกลุ่ม รวมคะแนน

เวลาที่ควรใช้
คะแนน
(นาที)
ผังความคิด
60 นาที และ
5
ทักษะการคิด
นอกเวลาเรียน
กระบวนการปฏิบัติ 60 นาที และ
10
ทักษะการคิด
นอกเวลาเรียน
กระบวนการปฏิบัติ 120 นาที และ 10
ทักษะการคิด
นอกเวลาเรียน
ทักษะการสืบค้น 120 นาที และ
5
กระบวนการกลุ่ม นอกเวลาเรียน
ทักษะการสื่อสาร 120 นาที และ 10
กระบวนการกลุ่ม นอกเวลาเรียน
ทักษะการคิด
กระบวนการปฏิบัติ 120 นาที และ 15
ทักษะการคิด
นอกเวลาเรียน
ทักษะการสืบค้น 120 นาที และ 15
กระบวนการกลุ่ม นอกเวลาเรียน
70

กิจกรรม/
ทักษะกระบวนการ

5.2 การประเมินพฤติกรรมทางการเรียน
การประเมินพฤติกรรมทางการเรียนของนักเรียนวิชาทัศนศิลป์ 2 รหัสวิชา ศ22103 ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยกาหนดรายการประเมินดังแสดงในตารางข้างล่าง

แบบสังเกตพฤติกรรมทางการเรียน
วิชาทัศนศิลป์ 2 รหัส ศ22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หน่วยที่ ………..เรื่อง ................................................................
เลข
ที่

ชื่อ – สกุล

ดูแลความ
สรุป
รวม
สะอาด
ผล
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20
ตรงเวลา

มีส่วนร่วม รับผิดชอบ

ตั้งใจเรียน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

เกณฑ์การประเมิน
ได้ ระดับ
ได้ ระดับ
ได้ ระดับ
ได้ ระดับ

4
3
2
1

เกณฑ์การตัดสิน
18 - 20 คะแนน ได้ผลระดับ ดีมาก
15 - 17 คะแนน ได้ผลระดับ ดี
12 - 14 คะแนน ได้ผลระดับ ปานกลาง
ต่ากว่า 12 คะแนน ได้ผลระดับ ปรับปรุง

5.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (10 คะแนน )
กาหนดการสอบกลางภาคระหว่างวันที่ …….. เดือนกรกฎาคม 2559 เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที
สาระการเรียนรู้และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคมีรายละเอียด ดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
รูปแบบทัศนธาตุและแนวคิดในงานทัศนศิลป์
เทคนิค วิธีการ และวัสดุอุปกรณ์ ในการสร้าง
งานทัศนศิลป์ของศิลปิน
รวม

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
ปรนัย 10 ข้อ
ปรนัย 10 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน

5.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค ( 10 คะแนน )
กาหนดการสอบปลายภาคระหว่างวันที่ ….. กันยายน 2559 เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที สาระการ
เรียนรู้และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคมีรายละเอียด ดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
การวาดภาพตัวละครและงานโฆษณา
ปรนัย 10 ข้อ
วัฒนธรรมกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ปรนัย (จับคู่) 10 ข้อ
รวม

คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน

คณะผู้จัดทา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์ ครูเชี่ยวชาญ
นายเกียรติไกร ทนันชัย ครูชานาญการพิเศษ
นายชาตรี ถนอมวงษ์ ครูชานาญการพิเศษ
นายสุพล ลิ่วไธสงค์ ครูชานาญการพิเศษ
นายวิไลลักษณ์ คาทา ครูชานาญการ
นายอนุชิต ชัยเรียบ ครูอัตราจ้าง
นางพรรณี อินทรปาน ครูชานาญพิเศษ

โรงเรียนดอนตาลวิทยา จังหวัดมุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรรี ัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
รายวิชานาฏศิลป์ 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ศ 22102 นาฏศิลป์ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดง โดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร เรียนรู้นาฏ
ศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม การปรับปรุงการแสดง การบูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆกับการแสดง
เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆและนาฏศิลป์ของอาเซียน
โดยใช้กระบวนการเรีย นรู้ บู รณาการนาฏศิล ป์กับดนตรีทัศนศิลป์และสาระการเรียนรู้อื่นพัฒนา
ทักษะการแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้น บ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้านหรือมหรสพอื่นๆที่เคยนิยมกันในอดีต
วิ เ คราะห์ ก ารแสดงของตนเองและผู้ อื่ น และเสนอข้ อ คิ ด เห็ น ในการปรั บ ปรุ ง การแสดง เปรี ย บเที ย บ
ลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆและอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อเนื้อหาของละคร
โดยใช้กระบวนการสื บค้นข้อมูล และอภิปราย กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์และ
กระบวนการปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์
เพื่ อ ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ด้ า นวิ นั ย ใฝ่ รู้ ใ ฝ่ เ รี ย น มุ่ ง มั่ น ในการท างาน ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
รักความเป็นไทย ชื่นชมและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์
ตัวชี้วัด
1. อธิบายบูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆกับการแสดง (ศ 3.1 ม.2/1)
2. สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร (ศ 3.1 ม.2/2)
3. วิเคราะห์ การแสดงของตนเองและผู้ อื่นโดยใช้นาฏยศัพท์ห รือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม
(ศ 3.1 ม.2/3)
4. เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ
(ศ 3.1ม.2/4)
5. เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ (ศ 3.1ม.2/5)
6. เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆ (ศ 3.2ม.2/1)
7. ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้าน หรือมหรสพอื่นที่เคยเป็นที่
นิยมในอดีต (ศ 3.2 ม.2/2)
8. อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อเนื้อหาของละคร (ศ 3.2ม.2/3)

3. โครงสร้างการจัดการเรียนรู้ รายวิชานาฏศิลป์ 2 รหัสวิชา ศ22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ลาดับ มาตรฐานการเรียนรู้/
ที่
ตัวชี้วัด
1 ศ 3.2
1. เปรียบเทียบ
ลักษณะเฉพาะของการ
แสดงนาฏศิลป์จาก
วัฒนธรรมต่างๆ
(ศ 3.2ม.2/6)
2. ระบุหรือแสดง
นาฏศิลป์ นาฏศิลป์
พื้นบ้าน ละครไทย
ละครพื้นบ้านหรือ
มหรสพอื่นๆที่เคยเป็นที่
นิยมในอดีต
(ศ 3.2 ม.2/7
3. อธิบายอิทธิพลของ
วัฒนธรรมที่มีต่อเนื้อหา
ของละคร
(ศ 3.2ม.2/8)
2 ศ 3.1
1. อธิบายบูรณาการ
ศิลปะแสดง
(ศ 3.1 ม.2/1)
แขนงอื่นๆกับการ
2. เชื่อมโยงการเรียนรู้
ระหว่างนาฏศิลป์และ
การละครกับสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ (ศ 3.1 ม.
2/5)

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของ 1. รากเหง้าแห่ง
การแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรม
สยาม
ต่างๆ เห็นความแตกต่างระหว่าง
นาฏศิลป์แบบราชสานัก
นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละคร
พื้นบ้าน หรือมหรสพอื่นๆและ
สามารถอธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรม
ที่ปรากฎอยู่ในละคร
สาระสาคัญ (Key concept )

บูรณาการนาฏศิลป์กับสาระการ 2. รูเ้ ขา รูเ้ รา รู้เท่า
เรียนรู้อื่นๆ เชื่อมโยงไปสู่นาฏศิลป์ใน รู้ทนั
กลุ่มประเทศอาเซียน วิเคราะห์
เปรียบเทียบนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ให้เกิด
ความคิด จินตนาการและมีโลกทัศน์
ที่กว้างไกล

เวลา น้าหนัก
(ชม.) คะแนน
10
30

4

20

ลาดับ มาตรฐานการเรียนรู้/
ที่
ตัวชี้วัด
3

4

ศ 3.1
1. สร้างสรรค์การแสดง
โดยใช้องค์ประกอบ
นาฏศิลป์และการละคร
(ศ 3.1ม.2/2)
2. วิเคราะห์การแสดง
ของตนเองและผู้อื่นโดย
ใช้น าฏยศัพท์ห รือศัพท์
ท า ง ก า ร ล ะ ค ร ที่
เหมาะสม
(ศ 3.1 ม.2/3)
3. เสนอข้ อ คิ ด เห็ น ใน
การปรับปรุงการแสดง
(ศ 3.1 ม.2/4)

สาระสาคัญ (Key concept )

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้
3. สรรค์สร้างอย่าง
องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร สร้างสรรค์
นามาวิเคราะห์และเสนอข้อคิดเห็นใน
การปรับปรุง นาไปสู่ความรู้ความ
เข้าใจและเห็นคุณค่าของการแสดง
นาฏศิลป์

การสอบ กลางภาค/ปลายภาค
รวม

เวลา น้าหนัก
(ชม.) คะแนน
4

30

2

20

20

100

4.กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ที่
(ว/ด/ป)
1
(29 ต.ค – 2
พ.ย55)

คาบที่
1

หน่วยที่1
รากเหง้าแห่ง
สยาม
2-4
(5-9 พ.ย 55)

2-4

5-6
(12-23 พ.ย
55)

5-6

7
(26-30 พ.ย
55)

7

8
(3-7 ธ.ค 55)

8

9

9

แผนการเรียนรู้ /สาระการ
เรียนรู้
1.ปฐมนิเทศอย่างไร เข้าใจ
นาฏศิลป์
- ชี้แจงเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้
ภาระงาน การวัดผลประเมินผล
- ทดสอบก่อนเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. คาอธิบายรายวิชา
2. แนวทางการจัดการเรียนรู้ (ปฎิบัติ ทฤษฎี)
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
4. สาระการเรียนรู้
5. ภาระงาน
6. การวัดและประเมินผล
7. ทดสอบก่อนเรียน

2. ตามรอยนาฏศิลป์ถิ่นไทย
(ศ 3.1 ม.2/1/ม.2/2)
รูปแบบการแสดงประเภทต่างๆ
- นาฏศิลป์แบบราชสานัก
- นาฏศิลป์พื้นบ้าน
- ละครไทย
– ละครพื้นบ้าน

1. อธิบายลักษณะของรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์
ประเภทต่างๆได้(ความรู้)
2. เปรียบเทียบนาฏศิลป์พื้นบ้านและนาฏศิลป์
แบบราชสานักได้
(ทักษะ/กระบวนการ)
3. วิจารณ์และแสดงความชื่นชมที่มีต่อการแสดง
นาฏศิลป์ไทยได้
(คุณลักษณะ)
3. ประวัติศาสตร์การละครไทย 1. อธิบายวิวัฒนาการการละครไทยได้ (ความรู้)
(ศ 3.2 ม.2/3)
2. วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการ
- วิวัฒนาการการละครไทย (อดีต ละครไทยได้(ทักษะ/กระบวนการ)
ถึงปัจจุบัน
3. นาเสนอข้อคิดเห็นอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อ
การละครไทยได้ (คุณลักษณะ)
4. องค์ประกอบที่สมบูรณ์
1. อธิบายองค์ประกอบนาฏศิลป์และการละครได้
เกื้อกูลการแสดง (ศ 3.1 ม.2/2) (ความรู้)
- องค์ประกอบนาฏศิลป์
2. เขียนผังมโนทัศน์แสดงองค์ประกอบนาฏศิลป์ได้
- องค์ประกอบการละคร
(ทักษะ/กระบวนการ)
3. อธิบายคุณค่าขององค์ประกอบนาฏศิลป์และ
การละครได้(คุณลักษณะ)
5. ร่วมรื่นรมย์ราวงมาตรฐาน 1.บอกความหมายของเพลง ท่าราประจาเพลง
(ศ 3.1 ม.2/4)
ราวงมาตรฐานที่กาหนดได้ (ความรู้)
- ราวงมาตรฐาน
2. ปฏิบัติการขับร้องเพลงราวงมาตรฐานได้
- คืนเดือนหงาย
(ทักษะ/กระบวนการ )
- ดวงจันทร์วันเพ็ญ
3.ชื่นชมและเห็นคุณค่าของบทร้องเพลงราวง
- ดอกไม้ของชาติ
มาตรฐานที่กาหนดได้ (คุณลักษณะ)
สอบกลางภาค

สัปดาห์ที่
(ว/ด/ป)
10-11

หน่วยที่2
รู้เขา รู้เรา
รู้เท่า รู้ทัน
12
13
(31 ธ.ค 55 –
18 ม.ค56 )

14-15
(21 ม.ค-1ก.พ
56)

หน่วยที่3
สรรค์สร้าง
อย่าง
สร้างสรรค์
16
(4-8 ก.พ 56)

คาบที่
10-11

แผนการเรียนรู้ /สาระการ
เรียนรู้
6.ร่วมรื่นรมย์ราวงมาตรฐาน
(ศ 3.1 ม.2/4)
- ราวงมาตรฐาน
- คืนเดือนหงาย
- ดวงจันทร์วันเพ็ญ
- ดอกไม้ของชาติ
7.นาฏยวิจิตรศิลป์
(ศ 3.1 ม.2/1)
- การบูรณาการนาฏศิลป์กับ
ศิลปะแขนงอื่นๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกท่าราประจาเพลง
ราวงมาตรฐานที่กาหนดได้ (ความรู้)
2. ปฏิบัติการราวงมาตรฐานได้
(ทักษะ/กระบวนการ )
3.ชื่นชมและเห็นคุณค่าของการราวงมาตรฐานที่
กาหนดได้ (คุณลักษณะ)
12
1. อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนง
อื่นๆกับการแสดงได้(ความรู้)
2. วิเคราะห์ศิลปะแขนงอื่นๆกับการแสดงได้
(ทักษะ/กระบวนการ)
3.ชื่นชมและเห็นคุณค่าต่องานศิลปะที่ปรากฎใน
การแสดงที่ชมได้ (คุณลักษณะ)
13 8. นาฏศิลป์สืบสานบูรณาการสู่ 1. อธิบายความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์กับกลุ่มสาระ
กลุ่มสาระ(ศ 3.1 ม.2/5)
การเรียนรู้อื่นได้ (ความรู้)
- ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์กับ 2. เชื่อมโยงกระบวนการสร้างสรรค์ระหว่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
นาฏศิลป์และการละครกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
(ภาษาไทย/สังคมศึกษา/
อื่นๆได้
ภาษาอังกฤษ ฯลฯ
(ทักษะ/กระบวนการ)
3.บอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ที่มีต่อกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่นได้ (คุณลักษณะ
14-15 9.นาฏศิลป์อาเซียน เรียนรู้
1. อธิบายวัฒนธรรมและลักษณะของนาฏศิลป์ใน
สู่ความสัมพันธ์
กลุ่มประเทศอาเซียนได้ (ความรู้)
(ศ 3.2 ม.2/1)
2.นาเสนอนิทรรศการนาฏศิลป์ในกลุ่มประเทศ
- วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศ
อาเซียนได้ (ทักษะ/กระบวนการ)
อาเซียน
3.ชื่นชมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและ
- นาฏศิลป์อาเซียน
นาฏศิลป์ในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ (คุณลักษณะ)
16

10.นาฏยศัพท์ ภาษาท่า เป็น
ลีลาของนาฏศิลป์(ศ 3.1 ม.2/3)
- นาฏยศัพท์และภาษาท่า
นาฏศิลป์
- คุณค่าของนาฏยศัพท์

1. อธิบายลักษณะของนาฏยศัพท์และภาษาท่า
นาฏศิลป์ได้ (ความรู้)
2. แสดงนาฏยศัพท์ ภาษาท่านาฏศิลป์หรือวาดภาพ
สื่อความหมายได้
(ทักษะ/กระบวนการ)
3. อธิบายความรู้สึกและคุณค่าของนาฏศิลป์ได้
(คุณลักษณะ)

สัปดาห์ที่
(ว/ด/ป)
17-19
(18-22 ก.พ
56)

แผนการเรียนรู้ /สาระการ
เรียนรู้
17-19 11.นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ไม่ปิด
กั้นจินตนาการ (ศ 3.1 ม.2/2)
- กระบวนการสร้างสรรค์
การแสดงนาฏศิลป์กับการตีความ
เรื่องวิทยาศาสตร์(โครงงาน)
- ทดลองนาเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ 60 %
- นาเสนอผลงานสร้างสรรค์
คาบที่

20

20

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายกระบวนการสร้างสรรค์การแสดงได้
(ความรู้)
2. สร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์โดยใช้การตีความ
เรื่องวิทยาศาสตร์ได้
(ทักษะ/กระบวนการ)
3. เขียนความรู้สึกที่มีต่อการแสดงนาฏศิลป์อย่าง
อิสระได้(คุณลักษณะ)

สอบปลายภาค

5. การกาหนดแผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนวิชานาฏศิลป์ 2 รหัสวิชา ศ 22102 ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
มีแผนการประเมินผลการเรียนรวม 100 คะแนนดังนี้
5.1 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานระหว่างทากิจกรรมการเรียนรู้หรือภาระงานชิ้นสาคัญที่มอบหมาย
80 คะแนน
5.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค- ปลายภาค 20 คะแนน
รายการ

รูปแบบของงาน

กาหนดส่ง

1.เปรียบเทียบนาฏศิลป์พื้นบ้านกับ
นาฏศิลป์แบบราชสานัก
2. นาเสนอประวัติศาสตร์และ
วิวัฒนาการการละครไทย
3. ร้องเพลงและปฎิบัติทารา
-เพลงคืนเดือนหงาย
-ดวงจันทร์วันเพ็ญ
-ดอกไม้ของชาติ
4. นาเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า
นาฏศิลป์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
5.นาเสนอกระบวนการสร้างสรรค์
การแสดงนาฏศิลป์กับการตีความ
เรื่องวิทยาศาสตร์(โครงงาน)

งานเดี่ยว/กลุ่ม

ส่งในชั่วโมงเรียน

เวลาที่ควร
ใช้ (นาที)
50 นาที

งานกลุ่ม

ปฏิบัติในชั่วโมงเรียน

50 นาที

10

งานเดี่ยว/กลุ่ม

นอกเวลาเรียน

50 นาที

20

งานกลุ่ม

ปฏิบัติในชั่วโมงเรียนหรือ
นอกเวลา
ปฏิบัติในชั่วโมงเรียน

50 นาที

10

งานกลุ่ม

คะแนน
10

100 นาที
30

(1) ประเมินจากการสอบกลางภาค
หัวข้อ/ เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

ตอนที่ 1
ปรนัย 10 ข้อ
1.องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร
2.ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน
ละครไทย ละครพื้นบ้าน หรือมหรสพอื่นที่เคย
เป็นที่นิยมในอดีต
(ศ 3.2 ม.2/2)
3.เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดง
นาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆ
(ศ 3.2ม.2/1)
4.อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อเนื้อหา
ของละคร (ศ 3.2ม.2/3)
ตอนที่2
อัตนัย 3 ข้อ
ราวงมาตรฐาน
รวม

คะแนน
5

5
10

(2) ประเมินจากการสอบปลายภาค
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
ตอนที่ 1
ปรนัย 10 ข้อ
1.นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์
2.เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการ
ละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ
(ศ 3.1ม.2/5)
3.อธิบายบูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆกับการ
แสดง (ศ 3.1 ม.2/1)
ตอนที่ 2
อัตนัย 2 ข้อ
2.นาฏศิลป์อาเซียน
รวม

คะแนน
5

5
10

สิ่งที่ปรับเปลี่ยน
1. สลับหน่วยการเรียนรู้ตามลักษณะการเรียน โดยมีแนวคิด
 เรียนรู้จากทฤษฎีแล้วค่อยปฏิบัติ
 โดยเริ่มเรียนรู้จากใกล้ตัว เรียนรู้บริบทโดยรอบแล้วค่อยบูรณาการ (รากเหง้าแห่งสยาม รู้เขา รู้
เรา รู้เท่า รู้ทัน และสรรสร้างอย่างสร้างสรรค์)
 ปรับชื่อหน่วยการเรียนให้สอดคล้องกับเนื้อหา ครอบคลุมและชัดเจนขึ้น
2. ปรับให้มีการทาโครงงานด้านนาฏศิลป์ โดยให้ผู้เรียนนาวิชานาฏศิลปมาบูรณาการกับเรื่องราว
วิทยาศาสตร์ นาเสนออย่างเป็นหลักการณ์ตามกระบวนการเทียบเคียงกับกระบวนการศึกษาค้นคว้า
ทางวิทยาศาสตร์
3. ลดภาระงานเหลือเพียง 5 ภาระงาน

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กางานอาชีพและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง22101 รายวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จานวน 1.0 หน่วยกิต( 40 ชั่วโมง)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ครูผู้สอน
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาความหมาย พั ฒ นาการ การสื่ อ สารข้ อ มู ล ชนิ ด อุ ป กรณ์ ประโยชน์ ข องเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ระบบ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย ใช้คาสั่งเครือข่ายเบื้องต้น และจัดการทรัพยากรบนเครือข่าย การใช้โปรแกรม
ติดต่อสื่อสารและบริการบนอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการทางาน
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย พัฒนาการ การสื่อสารข้อมูล ชนิด อุปกรณ์ กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาโดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ มี ทั ก ษะในการใช้ ง านโปรแกรมติ ด ต่ อ สื่ อ สารและบริ ก ารบน
อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการทางานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
2. ตัวชี้วัด
ง 3.1 ม2/1
ง 3.1 ม2/2
ง 3.1 ม2/3
ง 3.1 ม2/4

อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
ใช้ซอฟต์แวร์ในการทางาน

3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ที่ คาบที่
1

1

2

2

3-4

3

5-6

สาระการเรียนรู้
การปฐมนิเทศรายวิชา
แนะนาผู้สอนและผู้เรียน
ชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์ประเมินผล
บทที่ 1 การสื่อสารข้อมูล
1.1 ความหมายการสื่อสารข้อมูล
1.2 ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล
1.3 องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
1.4 ประเภทสัญญาณ
1.5 รูปแบบของการติดต่อสื่อสาร

บทที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.1 ความหมาย
2.2 ประโยชน์
2.3 ประเภท
2.4 รูปร่างเครือข่าย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายและประโยชน์ของ

การสื่อสารข้อมูล
2. บอกองค์ประกอบการสื่อสารข้อมูล
(Sender,Massege,Reciever,
Media)
3. บอกประเภทของสัญญาณที่ใช้ใน
ระบบสื่อสารข้อมูล
Analog,Digital)
4. อธิบายรูปแบบของการ
ติดต่อสื่อสารข้อมูล (แบบทางเดียว
แบบกึ่งสองทาง แบบสองทางเต็ม
อัตรา)
5. อธิบายความหมาย ประโยชน์

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
6. อธิบายประเภทและรูปร่างของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
7. อธิบายอุปกรณ์และการเชื่อมต่อ

วิธีการสอน/กิจกรรม
งานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย
1. สอนแบบจิ๊กซอล์ (แบ่งกลุ่ม
และแยกสมาชิกตามหัวข้อ
รับผิดชอบ)
2. วัดผลประเมินผลจากการทา
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

1. ฟังบรรยายและศึกษาใบ
ความรู้
2. สาธิตการเชื่อมต่อเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
3. ฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อ

สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้
1.ใบความรู้บทที่ 1
2.ใบงานที่ 1 ( 5
คะแนน )

1. ใบความรู้บทที่ 2
2. ใบงานที่ 2 ( 5
คะแนน )
3 .ใบงานที่ 3 ( 10
คะแนน)

สัปดาห์ที่ คาบที่

4

7-8

5-6

9-12

7

8

สาระการเรียนรู้
2.5 อุปกรณ์เครือข่าย
2.6 การจัดทรัพยากรเครือข่าย
2.7 การใช้คาสั่งพื้นฐานในการจัดการ
เครือข่าย

2.8 ปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย และใช้
คาสั่ง
เครือข่ายเบื้องต้นและจัดการทรัพยากร
บนเครือข่าย
13-14 บทที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ต
3.1 ความหมายอินเทอร์เน็ต
3.2 ประวัติอินเทอร์เน็ต
3.3 ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
3.4 การใช้บริการบนอินเตอร์เน็ต
3.4.1 อีเมล์
3.4.2 Blog
3.4.3 การโอนย้ายแฟ้มข้อมูลและการ
15-16
Upload Download

จุดประสงค์การเรียนรู้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
8. ปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย ใช้
คาสั่งเครือข่ายเบื้องต้น เพื่อจัดการ
ทรัพยากรบนเครือข่าย

9. อธิบายความหมาย การใช้บริการ

ผลกระทบ มารยาท ระเบียบ
ข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ต

วิธีการสอน/กิจกรรม
งานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย
เครือข่าย
4. วัดผลประเมินผลจากการทา
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

1. ศึกษาใบความรู้และค้นคว้า
เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้
2. สาธิตการใช้งานที่ให้บริการ
บนอินเทอร์เน็ต
3. ปฏิบัติการการใช้โปรแกรม
ติดต่อสื่อสารและบริการบน
อินเทอร์เน็ต
4. วัดผลประเมินผลจากการทา
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้

1. ใบความรู้บทที่ 3
2. ใบงานที่ 4 (5
คะแนน)
3. ใบงานที่ 5 (3
คะแนน)

สัปดาห์ที่ คาบที่

9

สาระการเรียนรู้

วิธีการสอน/กิจกรรม
งานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย

สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้

3.4.4 การสืบค้นข้อมูลและวิธีการ
3.4.5 การสนทนาบนเครือข่าย
3.4.6 บริการอื่นๆบนอินเทอร์เน็ต
3.5 ผลกระทบของการใช้อินเตอร์เน็ต
3.6 ข้อควรปฏิบัติและมารยาท ในการใช้
อินเตอร์เน็ต
17-18 3.7 ปฏิบัติการการใช้โปรแกรมติดต่อสื่อสารและ
บริการบนอินเทอร์เน็ต

10
11

จุดประสงค์การเรียนรู้

สอบวัดผลกลางภาคเรียน
21-22 บทที่ 4 วิธีแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. บอกความหมายและขั้นตอนของ

กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. ฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ฟังบรรยายและศึกษาใบ
1. ใบความรู้บทที่ 4
ความรู้
2. ใบงานที่ 6 (5
2. ฝึกปฏิบัติการตามสถานการณ์ คะแนน)

สัปดาห์ที่ คาบที่

12
13

สาระการเรียนรู้

4.1.1 รวบรวมข้อมูล
4.1.2 ตรวจสอบข้อมูล
4.1.3 ประมวลผล
4.1.4 การจัดเก็บ
4.1.5 การทาสาเนา
4.1.6 เผยแพร่
4.2 ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ด้ ว ย
23-24
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.3 การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาร่วมกับ
25-26
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.3.1 การวิเคราะห์และกาหนดรายละเอียด
ของ
ปัญหา (State The Problem)
4.3.2 การเลื อกเครื่ องมือและออกแบบ
ขั้ น ตอนวิ ธี ( Tools
and
Algorithm
Development)
4.3.3
การด าเนิ น การแก้ ปั ญ หา
(Implementation)
4.3.4 การตรวจสอบและปรับปรุง

จุดประสงค์การเรียนรู้
นามาประมวลผลเป็นสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจใน
ชีวิตประจาวัน
12. บอกขั้นตอนการแก้ปัญหา
คอมพิวเตอร์
13. บอกสัญลักษณ์ของ Flowchart
และเขียนผังงานในชีวิตประจาวัน

วิธีการสอน/กิจกรรม
งานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย
ที่กาหนด
3. วัดผลประเมินผลจากการทา
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้
3. ใบความรู้บทที่ 5
4. ใบงานที่ 7 )
5. ใบงานที่ 8 (5
คะแนน

สัปดาห์ที่ คาบที่

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/กิจกรรม
งานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย

สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้

(Refinement)
ฝึกปฏิบัติ

14-15

16-19

20

บทที่ 5 การใช้ซอฟต์แวร์ในการทางาน
27-30 5.1 ความหมายและความสาคัญซอฟต์แวร์
5.2 ประเภทซอฟต์แวร์
5.2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ
5.2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
31-38 เลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ให้เหมาะสมกับงาน
1 โปรแกรม

39-40

14. บอกความหมาย ประเภท และการ

เลือกใช้ซอฟต์แวร์ระบบ
15. บอกความหมาย ประเภท และการ
เลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยใน
การทางาน
เลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ให้เหมาะสมกับ
งาน
1 โปรแกรม
สอบวัดผลปลายภาคเรียน

1. ฟังบรรยาย สาธิตการใช้งาน
ระบบปฏิบัติการ
2. วัดผลประเมินผลจากการทา
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

1. ใบความรู้บทที่ 5
2. ใบงานที่ 8 (7
คะแนน)
3. ใบงานที่ 9 (5
คะแนน)

ฟังบรรยาย สาธิตการใช้งานซอฟต์แวร์
ประยุกต์
2. ใบงานที่ 10 (15
คะแนน)

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ง22101 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจาภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558 ประเมินจาก
1) การทาใบงาน
2) ฝึกปฏิบัติ
3) การทาแบบทดสอบ
โดยมีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินงานหรือการบ้านที่มอบหมายด้านความรู้ (K)
4.2 ประเมินงานหรือการบ้านที่มอบหมาย การฝึกปฏิบัติ (P)
4.3 ประเมินการสังเกตพฤติกรรม : จิตพิสัย) (A)
4.4 ประเมินการสอบกลางภาค
4.5 ประเมินการสอบปลายภาค
รวม
รายการ
รูปแบบ มอบหมาย ส่ง
ของงาน สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
หน่วยที่ 1 การสื่อสารข้อมูล
1.1 ความหมายการสื่อสารข้อมูล
1.2 ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล
1.3 องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
1.4 ประเภทสัญญาณ
1.5 รูปแบบของการติดต่อสื่อสาร
(ใบงานที่ 1)
เดี่ยว
2
2
หน่วยที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.1 ความหมาย
2.2 ประโยชน์
2.3 ประเภท
2.4 รูปร่างเครือข่าย
2.5 อุปกรณ์เครือข่าย
2.6 การจัดทรัพยากรเครือข่าย
2.7 การใช้คาสั่งพื้นฐานในการจัดการ
เครือข่าย
เดี่ยว
4
4

22
คะแนน
28
คะแนน
10
คะแนน
20
คะแนน
20
คะแนน
100 คะแนน
เวลา คะแนน รวม
(นาที) K A P คะแนน
200

20 2 1 2
400

5

30

5

3 1 1

8
รายการ

รูปแบบ มอบหมาย ส่ง เวลา คะแนน รวม
ของงาน สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ (นาที) K A P คะแนน

(ใบงานที่ 2)
2.8 ปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย
และใช้คาสั่งเครือข่ายเบื้องต้นจัดการ
ทรัพยากรบนเครือข่าย
(ใบงานที่ 3)

หน่วยที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ต
3.1 ความหมายอินเทอร์เน็ต
3.2 ประวัติอินเทอร์เน็ต
3.3 ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
3.4 โทษของอินเทอร์เน็ต
3.5 การใช้บริการบนอินเตอร์เน็ต
3.5.1 อีเมล์
3.5.2 Blog
3.5.3 การโอนย้ายแฟ้มข้อมูลและการ
Upload Download
3.5.4 การสืบค้นข้อมูลและการใช้
โปรแกรมเรียกค้นข้อมูล
3.5.5 การสนทนาบนเครือข่าย
3.6 ผลกระทบของการใช้อินเตอร์เน็ต
3.7 ข้อควรปฏิบัติและมารยาท ในการใช้
อินเตอร์เน็ต
(ใบงานที่ 4)
3.8 ปฏิบัติการการใช้โปรแกรมติดต่อสื่อสาร
และบริการบนอินเทอร์เน็ต
(ใบงานที่ 5)

กลุ่ม

6

6

60

3 1 6

10

300

เดี่ยว

11

11

30

3 - -

3

เดี่ยว

13

13

60

2 2 3

7

9
รายการ

รูปแบบ มอบหมาย ส่ง เวลา คะแนน รวม
ของงาน สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ (นาที) K A P คะแนน
10
20 - - 20
300

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 4 หลักการแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1.1 รวบรวมข้อมูล
4.1.2 ตรวจสอบข้อมูล
4.1.3 ประมวลผล
4.1.4 การจัดเก็บ
4.1.5 การทาสาเนา
4.1.6 เผยแพร่
เดี่ยว
(ใบงานที่ 6)
4.3การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการแก้ ปั ญ หา
ร่วมกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.3.1 การวิเคราะห์และกาหนด
รายละเอียดของ ปัญหา (State The
Problem)
4.3.2 การเลือกเครื่องมือและออกแบบ
ขั้ น ตอนวิ ธี ( Tools
and
Algorithm
Development)
4.3.3
การด าเนิ น การแก้ ปั ญ หา
(Implementation)
เดีย่ ว
4.3.4 การตรวจสอบและปรับปรุง
กลุม่
(Refinement)
(ใบงานที่ 7)
(ใบงานที่ 8)
หน่วยที่ 5 การใช้ซอฟต์แวร์ในการทางาน
5.1 ความหมายและความสาคัญซอฟต์แวร์
5.2 ประเภทซอฟต์แวร์
5.2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ
5.2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

8

9

20

2 1 2

5

8
8

8
9

30
30

- - 2 1 2

5

600

10
รายการ
(ใบงานที่ 9)

รูปแบบ มอบหมาย ส่ง เวลา คะแนน รวม
ของงาน สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ (นาที) K A P คะแนน
เดี่ยว
15
15 30 2 1 2 5

ซอฟต์แวร์ประยุกต์
เลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ให้เหมาะสมกับงาน
1 โปรแกรม
(ใบงานที่ 10)

สอบปลายภาคเรียน
รวม

เดี่ยว

18

19

20
20 สัปดาห์

120 3 2 10 15

20
22 10 30 100

หมายเหตุ : เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่า ในการทางานหรือการบ้านชิ้นนั้นๆ
นักเรียนควรใช้เวลาทาประมาณเท่าใด การประมาณการดังกล่าว ครูได้พิจารณาจากความ
ยาก ความซับซ้อน และปริมาณของงานหรือการบ้านชิ้นนั้นๆ
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5. รายละเอียดการประเมินแต่ละหัวข้อ ดังนี้
1.1 ประเมินการทดสอบความรู้ (K) ( 22 คะแนน) กาหนดหัวข้อการประเมินดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาการทดสอบ
หน่วยที่ 1 การสื่อสารข้อมูล

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
สรุปองค์ความรู้

คะแนน
2

หน่วยที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

สรุปองค์ความรู้

6

หน่วยที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ต

สรุปองค์ความรู้

4

หน่วยที่ 4 หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สรุปองค์ความรู้

5

หน่วยที่ 5 การใช้ซอฟต์แวร์ในการทางาน

สรุปองค์ความรู้

5

รวม

22

5.2 ประเมินงานหรือการบ้านที่มอบหมาย การฝึกปฏิบัติ (P) ( 28 คะแนน) กาหนดหัวข้อการ
ประเมิน ดังนี้
หัวข้อการประเมิน
หน่วยที่ 1 การสื่อสารข้อมูล
หน่วยที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ต

หน่วยที่ 4 หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะงานและการประเมิน คะแนน
วิเคราะห์องค์ประกอบการ
2
สื่อสารข้อมูล
ปฏิบัติเชื่อมต่อเครือข่าย
7
อินเตอร์เน็ต
วิเคราะห์ปัญหาใน
4
ชีวิตประจาวันนามาแก้ปัญหา
ด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
ใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต ( การ
5
ใช้อีเมล์ การสร้าง Blog การ
สนทนาบนเครือข่าย )

12
หัวข้อการประเมิน
หน่วยที่ 5 การใช้ซอฟต์แวร์ในการทางาน

ลักษณะงานและการประเมิน
สร้างชิ้นงานด้วยซอฟต์แวร์
ประยุกต์
รวม

คะแนน
10
28

5.3 ประเมินการสังเกตพฤติกรรม : จิตพิสัย (A) (10 คะแนน) กาหนดหัวข้อการประเมิน ดังนี้
หัวข้อการประเมิน
หน่วยที่ 1 การสื่อสารข้อมูล

ลักษณะการประเมิน
แบบประเมิน

หน่วยที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

แบบประเมิน

2

หน่วยที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ต
หน่วยที่ 4 หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบประเมิน
แบบประเมิน

2
2

หน่วยที่ 5 การใช้ซอฟต์แวร์ในการทางาน

แบบประเมิน

3

รวม

คะแนน
1

10

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม : จิตพิสัย (A)
ผลการประเมิน
หัวข้อการประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี
ปานกลาง ปรับปรุง
(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)
1. ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน
2. ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
3. ความมีส่วนร่วมในการเรียน
4. จานวนคาบที่เข้าเรียน
5. ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
6. ความมีระเบียบวินัย
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5.4 ประเมินการสอบกลางภาค (20 คะแนน)
กาหนดการสอบกลางภาค ใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง โดยมีรูปแบบการประเมิน ดังนี้
1. ข้อสอบอัตนัย
จานวน 6 ข้อ 10 คะแนน
ประกอบด้วย
- อธิบาย
จานวน 2 ข้อ 2 คะแนน
- จับคู่
จานวน
8ข้อ 4 คะแนน
- เติมคา
จานวน
8
ข้อ 4 คะแนน
2. ข้อสอบปรนัย
จานวน 20 ข้อ 10 คะแนน
รวม
จานวน
ข้อ 20 คะแนน
ซึ่งมีหัวข้อการประเมิน ดังนี้
หัวข้อการประเมิน
หน่วยที่ 1 การสื่อสารข้อมูล

หน่วยที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ต

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
 ปรนัย 5 ข้อ
 อัตนัย 3 ข้อ
 เติมคา 3 ข้อ
 ปรนัย 10 ข้อ
 อัตนัย 8 ข้อ
 อธิบาย 1 ข้อ
 จับคู่ 4 ข้อ
 เติมคา 3 ข้อ
 ปรนัย 5 ข้อ
 อัตนัย 7 ข้อ
 อธิบาย 1 ข้อ
 เติมคา 2 ข้อ
 จับคู่ 4 ข้อ
รวม

5.5 ประเมินการสอบปลายภาค (20 คะแนน)
1. ข้อสอบอัตนัย
จานวน 18 ข้อ 10 คะแนน
ประกอบด้วย

คะแนน
2.5
1.5
5
1
2
1.5
2.5
1
1
2
20
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- อธิบาย
- จับคู่
- เติมคา
2. ข้อสอบปรนัย
รวม

จานวน
จานวน
จานวน

2 ข้อ 2
8 ข้อ 4
8ข้อ 4

คะแนน
คะแนน
คะแนน

จานวน 20 ข้อ 10 คะแนน
จานวน
ข้อ 20 คะแนน

ซึ่งมีหัวข้อการประเมิน ดังนี้
หัวข้อการประเมิน
หน่วยที่ 4 หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยที่ 5 การใช้ซอฟต์แวร์ในการทางาน

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
 ปรนัย 10 ข้อ
 อัตนัย 9 ข้อ
 อธิบาย 1 ข้อ
 จับคู่ 4 ข้อ
 เติมคา 4 ข้อ
 ปรนัย 10 ข้อ
 อัตนัย 9 ข้อ
 อธิบาย 1 ข้อ
 จับคู่ 8 ข้อ
รวม

คะแนน
5
1
2
2
5
1
4
20

แผนการจัดการเรี ยนรู้ และแผนการประเมินผลการเรี ยนรู้ ฉบับย่อ

แผนการจัดการเรียนรูแ้ ละแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ง22101 วิชา งานอาชีพ 2 (TEC22101 Occupation 2)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาจารย์ผู้สอน ครูผู้สอน 12 ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย

1.0 หน่วยกิต: 2 คาบ/สัปดาห์
จานวนเวลา 40 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและพั ฒ นาให้ มี ความรู้ ความเข้ าใจการแก้ ปัญ หาหรื อสนองความต้ องการตามกระบวนการ
เทคโนโลยี การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ และการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ
สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการโดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น กลไกและการควบคุม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ทางานตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3
มิติ หรื อภาพฉาย เพื่อ น าไปสู่ การสร้ างต้นแบบของสิ่ งของเครื่องใช้ หรื อถ่ายทอดความคิ ดของวิธีการเป็ น
แบบจาลองความคิดและการรายงานผล มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
ในงานที่ผ ลิ ตเอง สามารถใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางานและทั กษะการแสวงหาความรู้เพื่ อ
พัฒนาการทางาน และมีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ
เพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการ
ลดการใช้ทรัพยากรหรื อใช้เทคโนโลยี ที่ไม่มีผ ลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อม และมีเจตคติที่ดีในการทางานและใช้
ทรัพยากรในการทางานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
2.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทางาน
ง 1.1 ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
ง 1.1 ม.2/3 มีจิตสานึกในการทางานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ง 2.1 ม.2/1 อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี
ง 2.1 ม.2/2 สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนาไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้
หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจาลองความคิดและการรายงานผลเพื่อนาเสนอวิธีการ
ง 2.1 ม.2/3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง
ง 2.1 ม.2/4 เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมและมีการจัด การเทคโนโลยี
ด้วยการลดการใช้ทรัพยากร หรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ง 4.1 ม.2/1 อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ
ง 4.1 ม.2/2 ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ
ง 4.1 ม.2/3 มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ง22101 งานอาชี พ 2

กลุ่มโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ ภูมิภาค)

1

แผนการจัดการเรี ยนรู้ และแผนการประเมินผลการเรี ยนรู้ ฉบับย่อ

2

3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์
ที่
1

คาบที่

เนื้อหา/หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1-2

การทบทวนเกี่ยวกับเทคโนโลยี
1. ธรรมชาติของเทคโนโลยี
2. วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
3. ระดับและวิเคราะห์สถานการณ์ในรูปแบบของ
ระบบเทคโนโลยี

2 -3

3-6

กระบวนการเทคโนโลยี
1. การทางานตามกระบวนการเทคโนโลยี

4

7-8

กระบวนการเทคโนโลยีกับความคิดสร้างสรรค์
1. ลักษณะความคิดสร้างสรรค์
2. ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์จาก
ผลิตภัณฑ์

5

9-10

การถ่ายทอดความคิด
1. ถ่ายทอดความคิดเป็นชิน้ งาน
*ใช้ Application ช่วยในการสร้างชิ้นงาน
(Mind Map)
*ใช้ Application ช่วยในการสร้างชิ้นงาน
(ร่างภาพ)
*ใช้โปรแกรม Google SketchUp ช่วย
ในการสร้างชิ้นงาน (ร่างภาพ 3 มิติ)
*จัดให้มีการแชร์โปรแกรมหรือ
Application ร่วมกันระหว่างครูผู้สอน
2. ถ่ายทอดความคิดเป็นวิธีการ
เครื่องมือกับการสร้างชิ้นงาน
1. การใช้เครื่องมือ

6

11-12 กลไกและการควบคุม

1. กลไกและการควบคุม
*ใช้สื่อการใช้กลไกและการควบคุม (ค้นหา
จากเว็ปไซต์ สสวท.

แผนการจัดการเรี ยนรู้ ง22101 งานอาชี พ 2

1. อธิบายธรรมชาติของเทคโนโลยีได้
2. วิเคราะห์วิวัฒนาการของเทคโนโลยีได้
3. ระบุระดับของเทคโนโลยีและการวิเคราะห์
สถานการณ์ในรูปแบบของระบบเทคโนโลยีได้
1.วิเคราะห์การทางานตามกระบวนการเทคโนโลยี
ได้
1. อธิบายความคิดสร้างสรรค์ทงั้ 4 ลักษณะได้
2. วิเคราะห์ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์จาก
ผลิตภัณฑ์ได้
1. ถ่ายทอดความคิดเป็นชิน้ งาน คือ ร่างภาพ 2
มิติ ร่างภาพ 3 มิติ และร่างภาพฉายได้

2. ถ่ายทอดความคิดเป็นวิธีการ คือ เขียนแผนที่
ความคิด ผังงานระบบการทางานได้
1. ใช้และเก็บรักษาเครื่องมือได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย
1.อธิบายหน้าที่ของกลไกและการควบคุมต่าง ๆ ได้

กลุ่มโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ ภูมิภาค)

แผนการจัดการเรี ยนรู้ และแผนการประเมินผลการเรี ยนรู้ ฉบับย่อ

สัปดาห์
ที่
7

8-9

คาบที่

เนื้อหา/หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

13-14 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

1. การต่อวงจรไฟฟ้า
*ใช้สื่อการต่อวงจรไฟฟ้า เช่น เกมส์(ค้นหา
จากเว็ปไซต์ สสวท.)

15-18 การกาหนดปัญหาและความต้องการ
1. การกาหนดปัญหาหรือความต้องการจาก
สถานการณ์

10-13

14

การรวบรวมข้อมูล
1. การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือ
ความต้องการ
*แนะนาแหล่งข้อมูลและเทคนิคในการ สืบค้น
ข้อมูลบน Search Engine (google,yahoo)
เช่น การระบุ Keyword ในการค้นหา
*วิเคราะห์แหล่งที่มาข้อมูลให้ถูกต้อง
*อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล(พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์)
19-26 การเลือกวิธีการ
1. การเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความ
ต้องการ
การออกแบบและปฏิบัติการ
1. การออกแบบเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาหรือ
สนองความต้องการเป็นภาพร่าง
3 มิติหรือภาพฉาย หรือแผนผังระบบงาน
2. การวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อสร้างชิ้นงาน

27-28 การทดสอบและปรับปรุงแก้ไข

1. การทดสอบและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน
การประเมินผล
1. การประเมินผลชิน้ งาน
*ใช้แบบสอบถามในการประเมินชิ้นงานและ
สามารถสรุปผลจากแบบสอบถามได้
(ใช้การสรุปแบบร้อยละหรือ 5 scale)

แผนการจัดการเรี ยนรู้ ง22101 งานอาชี พ 2
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1. สามารถต่อวงจรไฟฟ้าได้

1. วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาหรือความต้องการ
ด้วยผังก้างปลาและ
เทคนิคการตั้งคาถามได้
2. กาหนดปัญหาหรือความต้องการที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ได้
1. ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับปัญหาหรือความต้องการได้

1. วิเคราะห์และเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนอง
ความต้องการได้
1. ออกแบบเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาหรือสนอง
ความต้ อ งการเป็ น ภาพร่ า ง 3 มิ ติ ห รื อ ภาพฉาย
หรือแผนผังระบบงานได้
2.ใช้เครื่องมือเพื่อสร้างชิ้นงานอย่างปลอดภัย และ
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า
1.ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานทีส่ ร้างขึน้ ได้
1. ประเมินผลการนาชิ้นงานไปแก้ปัญหาหรือสนอง
ความต้องการได้

กลุ่มโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ ภูมิภาค)

แผนการจัดการเรี ยนรู้ และแผนการประเมินผลการเรี ยนรู้ ฉบับย่อ

สัปดาห์
ที่
15-16

17

18
19-20

คาบที่

4

เนื้อหา/หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. การวิเคราะห์ชิ้นงานและวิธีการเข้าสู่อาชีพ
2. การนาเสนอแนวคิดการนาชิน้ งานและวิธีการ
เข้าสู่อาชีพ
*ให้วิเคราะห์อาชีพที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงานของ
ตนเอง

1 วิเคราะห์ชิ้นงานและวิธีการเข้าสู่อาชีพได้
2. นาเสนอแนวคิดการนาชิ้นงานและวิธีการเข้าสู่
อาชีพได้
3. ใช้ทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ คือ
ทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการแก้ปัญหา
และทักษะการแสวงหาความรูไ้ ด้

29-32 การเข้าสู่อาชีพ

33-34 การเลือกใช้เทคโนโลยี

1. สัญลักษณ์และเครื่องหมาย 4 ประเภท คือ
เครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขสารบบ
อาหาร ฉลากประหยัดไฟ
เบอร์ 5 และฉลากเขียว
*ใช้สื่อการสอนทาง Youtubeหรือ E-Learning
2. การตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม

35-36 การจัดการเทคโนโลยี

1. เทคโนโลยีสะอาด
*ใช้สื่อการสอนทาง Youtube
37-40 1. การลดการใช้ทรัพยากร
*จัดกิจกรรมให้นักเรียนทางานแบบกลุ่มเพื่อ
จัดทาโครงการแก้ปัญหาหรือรณรงค์ในการลด
การใช้ทรัพยากรภายในโรงเรียนโดยใช้องค์
ความรูท้ ี่ได้รับเพื่อให้นักเรียนได้บูรณาการ
ความรูไ้ ปสู่การทาโครงงาน
*ครูผู้สอนแจ้งเกณฑ์ในการประเมินผลให้ชัดเจน
เช่น การใช้ความรูท้ างวิชาการ ความคิด
สร้างสรรค์ ผลกระทบต่อชุมชน ความน่าสนใจ

1. อธิบายสัญลักษณ์และเครื่องหมาย4 ประเภท
คือ เครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม เลข
สารบบอาหาร ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และ
ฉลากเขียวได้
2. เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์จากสัญลักษณ์และเครื่องหมายต่างๆ ได้
1. อธิบายหลักการของเทคโนโลยีสะอาดได้
1. ปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากรในโรงเรียน
ด้วยหลักการของเทคโนโลยีสะอาดได้

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ง22101 วิชา งานอาชีพ 2 ประจาภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
70 คะแนน
4.2 ประเมินการสอบกลางภาค
10 คะแนน
4.3 ประเมินการสอบปลายภาค
20 คะแนน
รวม 100 คะแนน
หมายเหตุ * แนวทางในการจัดการเรียนการสอน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ง22101 งานอาชี พ 2

กลุ่มโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ ภูมิภาค)

1

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค20203

1.0 หน่วยกิต 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ครูผู้สอน
**************************************************************************************************
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
สมบัติของเลขยกกาลัง สมบัติอื่นๆ ของเลขยกกาลัง การนาไปใช้
การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง แยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง
การแก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียว และโจทย์ปัญหาสมการกาลังสอง
โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
การนาเสนอข้อมูลและการอภิปราย มีการวัดการประเมินผลที่หลากหลาย ครอบคลุ มทุกด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ การแก้ปัญหา คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ต่อการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน โดย
อ้างอิงมาตรฐานการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบและใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม มี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน และเป็น
เครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ สามารถให้เหตุผล สื่อสาร นาเสนอ สิ่งที่เรียนรู้
เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม มีจิต
สาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด
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2. ผลการเรียนรู้
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นาสมบัติของเลขยกกาลังไปใช้ได้
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองได้
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองได้
แก้สมการกาลังสองได้
แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกาลังสองได้
ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
8. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
9. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนาเสนอได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน
10.เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และนาความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ
11. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทางาน
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้

สัปดาห์
1

คาบ
ที่

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถ
สมบัติของเลขยกกาลัง
1. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างเลขยกกาลังกับดารา
1-2 - บทนิยามและ
ศาสตร์หรือศาสตร์อื่นๆได้
สมบัติ
2. บอกความหมายและ สมบัติ
ของเลขยกกาลัง
ของ เลขยกกาลังได้
- การคูณการหาร
3. อธิบายหลักการคูณ และ
เลขยกกาลัง
การหารเลขยกกาลังเมื่อเลขชี้
- การเขียนและการ
กาลังเป็นจานวนเต็ม
คานวณในรูปสัญ
4. อธิบายหลักการเขียน
กรณ์วิทยาศาสตร์
จานวนในรูปสัญกรณ์
วิทยาศาสตร์และหาผลคูณ
ผลหารได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ครูเปิดสื่อวีดีทัศน์หรือแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเห็น
ตัวอย่างและเชื่อมโยง เลขยกกาลัง ในชีวิตประจาวัน
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
จากสื่อวีดีทัศน์
3. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความหมาย และสมบัติ
ของเลขยกกาลัง
4. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนหลักการคูณ และการ
หารเลขยกกาลังผ่านการยกตัวอย่างที่หลากหลาย
5. ครูให้นักเรียนร่วมกันทบทวนหลักการเขียน จานวนใน
รูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์และหาผลคูณ ผลหารได้
6. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4-5 คนและสมาชิกในกลุ่มร่วม
ทบทวนความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการแข่งขัน
ตอบคาถามโดยสมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตอบ
คาถามในรูปแบบการแข่งขันรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ครูให้
รางวัลนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด
7. มอบหมายแบบฝึกหัด เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึก
ประสบการณ์

สื่อการสอน / งานหรือแบบฝึกหัด
แหล่งการเรียนรู้
ทีม่ อบหมาย
(10 คะแนน )
- สื่อวีดีทัศน์หรือ - แบบฝึกหัด
แหล่งเรียนรู้ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับ
เลขยกกาลัง
- เอกสาร
ประกอบ
การเรียน
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คาบ
ที่

2

3-4

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

- สมบัติอื่นๆ ของ
เลขยกกาลัง

เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1. หาผลคูณและผลหารของ
เลขยกกาลังที่มีฐานอยู่ใน
รูปการคูณหรือการหาร ของ
จานวนหลายๆ จานวน
2. แก้ปัญหาเลขยกกาลัง ที่อยู่
ในรูป
(a m ) n ให้อยู่ในรูป a mm
(ab) n ให้อยู่ในรูป a nb n

แนวทางการจัดกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนร่วมกันทบทวนสมบัติของเลขยกกาลัง
โดยการยกตัวอย่างประกอบการถาม-ตอบ
2. ครูยกตัวอย่างเลขยกกาลังที่มีฐานอยู่ในรูป
การคูณและการหารของจานวนหลายๆ จานวน และใช้
การถาม-ตอบประกอบการอธิบาย
3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน ทาใบกิจกรรม
ที่ 2.1 สมบัติอื่นๆของเลขยกกาลัง จากนั้นใช้กระบวนการ
สืบเสาะความรู้เพื่อให้นักเรียนร่วมกันสรุปสมบัติในแต่ละ
ข้อ
n
4. ครูยกตัวอย่างประกอบการอธิบายและใช้คาถามกระตุ้น
an
a
  ให้อยู่ในรูป n
b
เพื่อให้นักเรียนมีเข้าใจในการนาสมบัติแต่ละข้อไปใช้
b
เมื่อ m และ n เป็นจานวนเต็ม 5. มอบหมายแบบฝึ กหั ดเพื่ อ เสริ มสร้า งความรู้ แ ละฝึ ก
ประสบการณ์

สื่อการสอน / งานหรือแบบฝึกหัด
แหล่งการเรียนรู้
ทีม่ อบหมาย
(10 คะแนน )
- เอกสาร
- แบบฝึกหัด
ประกอบการ
เรียน
-ใบกิจกรรมที่
2.1
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คาบ
ที่

หัวข้อ

3

5-6

- การนาไปใช้

จุดประสงค์การเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรม

เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1. นาความรู้ ที่เกี่ยวกับการใช้
สมบัติอื่นๆของเลขยกกาลัง
และสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ ไป
ใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
หลากหลาย

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
เลขยกกาลัง
2. ครูใช้คาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน โดยให้
นักเรียนร่วมกันอภิปราย การประยุกต์ใช้เลขยกกาลังใน
ชีวิตประจาวัน (การคิดคานวณดอกเบี้ย การคานวณเวลา
การคานวณระยะทาง หรือตามประสบการณ์การเรียนรู้
ของผู้เรียน)
3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายความสัมพันธ์ของเลข
ยกกาลังกับการคิดดอกเบี้ย จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปเกี่ยวกับดอกเบี้ยและดอกเบี้ยทบต้นเพื่อความเข้าใจ
ให้ตรงกัน
4. ครูยกตัวอย่างเกี่ยวกับดอกเบี้ยและดอกเบี้ย
ทบต้น โดยใช้การถาม-ตอบ ประกอบการอธิบาย
5. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน ร่วมกันทาใบ
กิจกรรม 3.1 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ย
ทบต้น กลุ่มละ 1 ข้อ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งผู้แทน
ออกมาแสดงวิธีการหาคาตอบ โดยมีครูและเพื่อนกลุ่มอื่น
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

สื่อการสอน / งานหรือแบบฝึกหัด
แหล่งการเรียนรู้
ทีม่ อบหมาย
(10 คะแนน )
- เอกสาร
-แบบฝึกหัด
ประกอบการ
เรียน
- ใบกิจกรรม
3.1
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สัปดาห์ คาบที่

4

7-8

หัวข้อ

- การนาไปใช้(ต่อ)

สอบย่อยครั้งที่ 1 (นอกเวลา)

จุดประสงค์การเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรม

6. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการนาไปใช้ของ
เลขยกกาลังกับอัตราดอกเบี้ยและมอบหมายแบบฝึกหัดเพื่อ
เสริมสร้างความรู้และฝึกประสบการณ์
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน จากนั้นจัด
1. เชื่อมโยงความรู้เรื่องสัญ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบศูนย์การเรียนรู้หรือกิจกรรม
กรณ์วิทยาศาสตร์ กับ
กลุ่ม (แต่ละศูนย์ประกอบด้วยเอกสาร สื่อ การเรียนรู้ที่
ศาสตร์อื่นๆ (ดาราศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการนาความรู้เรื่องเลขยกกาลังและสัญกรณ์
เคมี ฟิสิกส์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาศาสตร์อื่นๆ ที่
ชีววิทยา ฯลฯ)
แตกต่างกัน)
2. เชื่อมโยงความรู้เรื่อง
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปรายเกี่ยวกับความ
เลขยกกาลังและสัญกรณ์ เชื่อมโยงของเลขยกกาลังและและสัญกรณ์วิทยาศาสตร์กับ
วิทยาศาสตร์ในการแก้
ศาสตร์อื่นๆ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
3. One Minute Test และมอบหมายแบบฝึกหัดเพื่อ
ศาสตร์อื่นๆ
เสริมสร้างความรู้และฝึกประสบการณ์

สื่อการสอน /
แหล่งการเรียนรู้

งานหรือ
แบบฝึกหัด
ทีม่ อบหมาย
(10 คะแนน )

- เอกสาร
-แบบฝึกหัด
ประกอบการเรียน - One Minute
-เอกสารประกอบ Test
ศูนย์การเรียนรู้
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สัปดาห์ คาบที่
5

หัวข้อ

การแยกตัวประกอบพหุนาม
9-10 - การแยกตัว
ประกอบของพหุ
นามโดยใช้สมบัติ
การแจกแจง

จุดประสงค์การเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรม

เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1. แยกตัวประกอบของพหุ
นามโดยใช้สมบัติการแจก
แจงได้
2. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร สื่อความหมายและ
นาเสนอแนวคิดในการ
แก้ปัญหา
ได้อย่างหลากหลาย

1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการ
ดาเนินการของจานวนเต็ม การบวก การลบ การคูณและการ
หารพหุนาม โดยใช้คาถาม-ตอบ
2. ครูยกตัวอย่างการคูณพหุนามและการเขียนผลคูณของพหุ
นามในรูปแบบอื่นโดยใช้สมบัติการเท่ากัน
3. ครูยกตัวอย่างประกอบการอธิบายความหมายของตัว
ประกอบพหุนาม
4. ครูใช้คาถามกระตุ้นให้นักเรียนสังเกตตัวประกอบร่วมของ
เอกนามเพื่อนามาใช้ในการแยกตัวประกอบพหุนาม โดยใช้
สมบัติการแจกแจง
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสอง
6. ครูมอบหมายแบบฝึกหัดเพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึก
ประสบการณ์

สื่อการสอน /
แหล่งการเรียนรู้

งานหรือ
แบบฝึกหัด
ทีม่ อบหมาย
(10 คะแนน )
- เอกสารประกอบ - แบบฝึกหัด
การเรียน
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สัปดาห์ คาบที่
6

หัวข้อ

11-12 - การแยกตัว
ประกอบของพหุ
นามดีกรีสองตัว
แปรเดียวในรูป
ax2  bx  c เมื่อ
a, b เป็นจานวน
เต็ม และ c  0
เมื่อ a  1 , b และ
c เป็นจานวนเต็ม
และ c  0

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1. แยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่
มีสัมประสิทธิ์ของแต่ละ
พจน์เป็นจานวนเต็ม
2. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร สื่อความหมายและ
นาเสนอแนวคิดในการแก้
ปัญหาได้อย่างหลากหลาย

สื่อการสอน / งานหรือแบบฝึกหัด
แนวทางการจัดกิจกรรม
แหล่งการ
ทีม่ อบหมาย
เรียนรู้
(10 คะแนน )
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวน เกี่ยวกับการแยกตัว
- เอกสาร
- แบบฝึกหัด
ประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยให้นักเรียนพิจารณาพหุนามดีกรี ประกอบการ
สองตัวแปรเดียว พร้อมตั้งคาถามกระตุ้นความรู้เดิมของนักเรียน เรียน
2. ครูให้นักเรียนพิจารณาตัวอย่างการแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองตัวแปรเดียวในรูป
ax2  bx  c เมื่อ a, b เป็นจานวนเต็ม และ c  0 เมื่อ a  1 , b
และ c เป็นจานวนเต็ม และ c  0 2-3 ตัวอย่าง
3. ครูกาหนดโจทย์เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สองตัวแปรเดียว 5-7 ข้อ จากนั้นคัดเลือกผู้แทนนักเรียนออกมา
แสดงการแยกตัวประกอบหน้าชั้นเรียน โดยครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
5. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
โดยเชื่อมโยงกับตัวอย่างกิจกรรม และคาตอบจากคาถามข้างต้น
6. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูถามคาถาม ดังนี้
- นักเรียนสามารถนาความรู้เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร
7. ครูมอบหมายแบบฝึกหัดเพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึก
ประสบการณ์
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สื่อการสอน / งานหรือแบบฝึกหัด
สัปดาห์ คาบที่
หัวข้อ
จุดประสงค์การเรียนรู้
แนวทางการจัดกิจกรรม
แหล่งการ
ทีม่ อบหมาย
เรียนรู้
(10 คะแนน )
7
13-14 - การแยกตัว
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวน เกี่ยวกับการแยกตัว
- เอกสาร
- แบบฝึกหัด
ประกอบของพหุ 1. แยกตัวประกอบของพหุ ประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยให้นักเรียนพิจารณาพหุนามดีกรี ประกอบการ
นามดีกรีสองตัว
นามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่ สองตัวแปรเดียว พร้อมตั้งคาถามกระตุ้นความรู้เดิมของนักเรียน เรียน
แปรเดียวในรูป
2. ครูให้นักเรียนพิจารณาตัวอย่างการแยกตัวประกอบของพหุนาม
มีสัมประสิทธิ์ของแต่ละ
ดีกรีสอง ax2  bx  c เมื่อ a, b, c เป็นจานวนเต็ม และ
ax2  bx  c เมื่อ
พจน์เป็นจานวนเต็ม และมี
a  0, a  1, c  0
a, b, c เป็น
สัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์ 2-3 ตัวอย่าง
จานวนเต็ม และ
a  0, a  1, c  0 ในพหุนามตัวประกอบเป็น 3. ครูกาหนดโจทย์เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สองตัวแปรเดียว 5-7 ข้อ จากนั้นคัดเลือกผู้แทนนักเรียนออกมา
จานวนเต็ม
2. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ แสดงการแยกตัวประกอบหน้าชั้นเรียน โดยครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
ทางคณิตศาสตร์ในการ
5. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการแยกตัว
สื่อสาร สื่อความหมายและ
ประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
นาเสนอแนวคิดในการ
โดยเชื่อมโยงกับตัวอย่างกิจกรรม และคาตอบจากคาถามข้างต้น
แก้ปัญหา ได้อย่างหลา
6. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูถามคาถาม ดังนี้
หลากหลาย
- นักเรียนสามารถนาความรู้เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร
7. ครูมอบหมายแบบฝึกหัดเพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึก
ประสบการณ์

10
สื่อการสอน / งานหรือแบบฝึกหัด
สัปดาห์ คาบที่
หัวข้อ
จุดประสงค์การเรียนรู้
แนวทางการจัดกิจกรรม
แหล่งการ
ทีม่ อบหมาย
เรียนรู้
(10 คะแนน )
8
15-16 - การแยกตัว
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนเกี่ยวกับการแยกตัว - เอกสาร
- แบบฝึกหัด
2
ประกอบของพหุ 1. แยกตัวประกอบของพหุนาม ประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูป ax  bx  c
ประกอบการ
นามดีกรีสองที่เป็น ดีกรีสองที่เป็นกาลังสอง
จากนั้นตั้งคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน ดังนี้
เรียน
กาลังสองสมบูรณ์ สมบูรณ์ซึ่งเขียนอยู่ในรูป
-นักเรียนคิดว่านอกจากการแยกตัวประกอบของพหุนาม
- สื่อ
A2  2 AB  B 2
ดีกรีสองที่ได้เรียนรู้มาแล้ว ยังมีการแยกตัวประกอบของพหุ ประกอบการ
เมื่อ A 2 และ B 2 เป็นพหุนาม นามลักษณะอื่น ๆ อีกหรือไม่ (มี)
แยกตัว
ได้
2. ครูยกตัวอย่างแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็น ประกอบพหุ
2. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง กาลังสองสมบูรณ์ซึ่งเขียนอยู่ในรูป A2  2 AB  B 2 เมื่อ นาม (โมเดล)
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อ A 2 และ B 2 เป็นพหุนามได้ ให้นักเรียนพิจารณา โดยใช้การ
ความหมายและนาเสนอ
ถาม-ตอบประกอบการอธิบายตัวอย่าง จากนั้นตั้งคาถาม
แนวคิดในการแก้ปัญหา ได้
กระตุ้นความคิดของนักเรียน
อย่างหลากหลาย
3. ให้นักเรียนแต่ละคนยกตัวอย่างพหุนามที่อยู่ในรูปกาลัง
สองสมบูรณ์ คนละ 5 ตัวอย่าง จากนั้นครูเลือกผู้แทน
นักเรียน 5 คน ออกมาเขียนแสดงตัวอย่างบนกระดาน โดย
ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
4. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้ โดยเชื่อมโยง
จากตัวอย่าง กิจกรรม และการตอบคาถามข้างต้น
5. ครูมอบหมายแบบฝึกหัดเพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึก
ประสบการณ์

11
สัปดาห์ คาบที่

หัวข้อ

9

17-18 - การแยกตัว
ประกอบของพหุ
นามดีกรีสองที่เป็น
ผลต่างของกาลัง
สอง

10

19-20 สอบกลางภาค

จุดประสงค์การเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรม

1. แยกตัวประกอบของพหุนาม 1. ทบทวนความรู้เรื่องตัวประกอบโดยการถาม-ตอบ
ดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกาลัง 2. ครูยกตัวอย่างการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่
สอง ซึ่งเขียนอยู่ในรูป
เป็นผลต่างของกาลังสอง ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึง
A2  B 2   A  B  A  B  วิธีการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของ
2. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง กาลังสอง
3. ครูและนักเรียนร่วมสรุปวิธีการแยกตัวประกอบของพหุนาม
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อ
ความหมายและนาเสนอแนวคิด ดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกาลังสอง
4. ครูให้นักเรียนลงมือทาใบกิจกรรม 9.1 การแยกตัวประกอบ
ในการแก้ปัญหา ได้อย่าง
ของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกาลังสอง
หลากหลาย
5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับขั้นตอน
และความรู้พื้นฐานที่จาเป็นที่ใช้ในการแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกาลังสอง
6. มอบหมายแบบฝึกหัด เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึก
ประสบการณ์

สื่อการสอน / งานหรือแบบฝึกหัด
แหล่งการ
ทีม่ อบหมาย
เรียนรู้
(10 คะแนน )
- เอกสาร
- แบบฝึกหัด
ประกอบการ
เรียน
- ใบกิจกรรม
9.1

12
สื่อการสอน /
สัปดาห์ คาบที่
หัวข้อ
จุดประสงค์การเรียนรู้
แนวทางการจัดกิจกรรม
แหล่งการ
เรียนรู้
11 - 12 21-24 - การแยกตัว
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1. ครูและนักเรียนทบทวนความรู้เรื่องตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง - เอกสาร
ประกอบของพหุ 1. แยกตัวประกอบของพหุ ที่เป็นกาลังสองสมบูรณ์โดยการถามตอบ
ประกอบการ
นามดีกรีสองโดย นามดีกรีสองโดยวิธีทาเป็น 2. ครูยกตัวอย่างโจทย์การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
เรียน
วิธีทาเป็นกาลังสอง กาลังสองสมบูรณ์ซึ่งเขียน โดยวิธีทาเป็นกาลังสองสมบูรณ์ ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
สมบูรณ์
อยู่ในรูป
วิเคราะห์ วิธีการแยกตัวประกอบ
A2  2 AB  B 2
3. สรุปวิธีการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทาเป็นกาลัง
2
2
เมื่อ A และ B เป็นพหุ สองสมบูรณ์
นามได้
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4 คนโดยแต่ละกลุ่ม หาตัวอย่าง
2. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ โจทย์จากเว็บไซด์ต่างๆ มานาเสนอหน้าชั้นเรียน แล้วให้นักเรียน
ทางคณิตศาสตร์ในการ
กลุ่มที่เหลือแข่งขันตอบปัญหา กลุ่มที่ตอบถูกจะได้คะแนน โดย
สื่อสาร สื่อความหมาย
กลุ่มที่หาตัวอย่างมา สับเปลี่ยนการมานาเสนอ
และนาเสนอแนวคิดใน
5. มอบหมายแบบฝึกหัด เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึก
การแก้ปัญหา ได้อย่าง
ประสบการณ์
หลากหลาย
4. สืบค้นข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ

งานหรือแบบฝึกหัด
ทีม่ อบหมาย
(10 คะแนน )
- แบบฝึกหัด
- การนาเสนอผลงาน
เรื่อง การแยกตัว
ประกอบของพหุนาม
โดยวิธีทาเป็นกาลัง
สองสมบูรณ์

13
สื่อการสอน / งานหรือแบบฝึกหัด
สัปดาห์ คาบที่
หัวข้อ
จุดประสงค์การเรียนรู้
แนวทางการจัดกิจกรรม
แหล่งการ
ทีม่ อบหมาย
เรียนรู้
(10 คะแนน )
13 - 14 25-28 - การแยกตัว
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบ - เอกสาร
- แบบฝึกหัด
ประกอบของพหุ 1. แก้ปัญหาการแยกตัว
ของพหุนามดีกรีสองโดยการถาม-ตอบ และยกตัวอย่าง
ประกอบการ
นามดีกรีสูงกว่า
ประกอบของพหุนาม ดีกรี 2. ครูยกตัวอย่างโจทย์การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่า เรียน
สอง
สูงกว่าสองได้
สอง
- ใบกิจกรรมที่
2. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ 3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ สรุปวิธีการแยกตัว 13.1
ทางคณิตศาสตร์ในการ
ประกอบ โจทย์ตัวอย่าง
สื่อสาร สื่อความหมาย
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน ทาใบกิจกรรมที่ 13.1
และนาเสนอแนวคิดใน
เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง
การแก้ปัญหา ได้อย่าง
5.ครูให้นักเรียนใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้เพื่อให้นักเรียน
หลากหลาย
ร่วมกันสรุปขั้นตอนและความรู้ที่ใช้ในการแยกตัวประกอบของพหุ
1.
นามดีกรีสูงกว่าสองได้
6. ครูให้นักเรียนในการการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูง
กว่าสอง เป็นรายบุคคล /กลุ่ม
7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนและ
ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นที่ใช้ในการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สูงกว่าสอง
สอบย่อยครั้งที่ 2
(นอกเวลา)

14
สัปดาห์ คาบที่
15

หัวข้อ

การแก้สมการกาลังสอง
ตัวแปรเดียว
29-30 การแก้สมการ
กาลังสองตัวแปร
เดียวโดยการ
แยกตัวประกอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรม

เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1. เชื่อมโยงความรู้เรื่อง
การแยกตัวประกอบของ
พหุนาม และการแก้
สมการกาลังสอง ตัวแปร
เดียวกับสถานการณ์ที่
กาหนดได้
2. แก้สมการกาลังสองตัว
แปร เดียวโดยการแยกตัว
ประกอบได้
3.ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร สื่อความหมาย
และนาเสนอแนวคิดใน
การแก้ปัญหา ได้อย่าง
หลากหลาย

1. ครูให้นักเรียนร่วมกันทบทวนขั้นตอนและความรู้พื้นฐานที่
จาเป็นที่ใช้ในการแก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียว
2. ครูยกตัวอย่างสมการกาลังสองตัวแปรเดียวโดยการแยกตัว
ประกอบ และใช้การถาม-ตอบประกอบการอธิบายกระตุ้นให้
นักเรียนได้คิดวิเคราะห์
3. ครูให้นักเรียนลงมือแก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียวโดยการ
แยกตัวประกอบ
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนและ
ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นที่ใช้ในการแก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียว
โดยการแยกตัวประกอบ
5. มอบหมายแบบฝึกหัด เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึก
ประสบการณ์

สื่อการสอน / งานหรือแบบฝึกหัด
แหล่งการ
ทีม่ อบหมาย
เรียนรู้
(10 คะแนน )
- เอกสาร
- แบบฝึกหัด
ประกอบการ
เรียน

15
สัปดาห์ คาบที่
16

31

หัวข้อ
การแก้สมการ
กาลังสองตัวแปร
เดียวโดยใช้รากที่
สอง

16 - 17 32-33 การแก้สมการ
กาลังสองตัวแปร
เดียวโดยทาเป็น
กาลังสองสมบูรณ์

สื่อการสอน / งานหรือแบบฝึกหัด
จุดประสงค์การเรียนรู้
แนวทางการจัดกิจกรรม
แหล่งการ
ทีม่ อบหมาย
เรียนรู้
(10 คะแนน )
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1. ครูให้นักเรียนร่วมกันทบทวนขั้นตอนและความรู้พื้นฐานที่
- เอกสาร
- แบบฝึกหัด
1. แก้ปัญหาสมการกาลัง จาเป็นที่ใช้ในการแก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียว
ประกอบการ
สองตัวแปร เดียวโดยใช้
2. ครูยกตัวอย่างสมการกาลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้รากที่สองและ เรียน
รากที่สองได้
ใช้การถาม-ตอบประกอบการอธิบายกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด
2. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ วิเคราะห์
ทางคณิตศาสตร์ในการ
3. ครูให้นักเรียนลงมือแก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้รากที่
สื่อสาร สื่อความหมาย
สอง
และนาเสนอแนวคิดใน
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนและ
การแก้ปัญหา ได้อย่าง
ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นที่ใช้ในการแก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียว
หลากหลาย
โดยใช้รากที่สอง
5. มอบหมายแบบฝึกหัด เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึก
ประสบการณ์
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการแก้
- เอกสาร
- แบบฝึกหัด
1. แก้ปัญหาสมการกาลัง สมการกาลังสองตัวแปรเดียว โดยการแยกตัวประกอบโดยใช้
ประกอบการ
สองตัวแปร เดียวโดยทา คาถาม-ตอบ จากนั้นครูตั้งคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน
เรียน
เป็นกาลังสองสมบูรณ์ได้ ดังนี้
- นักเรียนคิดว่านอกจากการแก้สมการกาลังสองที่นักเรียนได้
เรียนรู้มาแล้ว ยังสามารถใช้วิธีอื่นได้หรือไม่ (ตามประสบการณ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียน)
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16 - 17 32-33 การแก้
สมการ
กาลังสอง
ตัวแปร
เดียวโดยทา
เป็นกาลัง
สองสมบูรณ์

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
สามารถ
1. แก้ปัญหา
สมการกาลัง
สองตัวแปร
เดียวโดยทาเป็น
กาลังสอง
สมบูรณ์ได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
2. ให้นักเรียนพิจารณาตัวอย่างการแก้สมการกาลังสองพร้อมตั้งคาถามกระตุ้นความคิด
ของนักเรียนจากการพิจารณาตัวอย่าง
- จากตัวอย่างที่ เป็นการแก้สมการกาลังสองโดยใช้ความรู้เรื่องใดในการหาคาตอบของ
สมการ (ใช้ความรู้เรื่องกาลังสองสมบูรณ์ และผลต่างของกาลังสอง)
- การใช้ความรู้เรื่องกาลังสองสมบูรณ์และผลต่างของกาลังสองมาช่วยในเรื่องใดในการ
แก้สมการ (การแยกตัวประกอบของพหุนาม)
- เมื่อตรวจสอบคาตอบโดยการแทนค่า นักเรียนคิดว่าทาให้สมการเป็นจริงหรือไม่
(สมการเป็นจริง)
3. ให้นักเรียนพิจารณาตัวอย่างการแก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีทาเป็นกาลัง
สองสมบูรณ์ 2-3 ตัวอย่าง และให้นักเรียนร่วมกันตรวจสอบคาตอบของสมการที่ได้ว่าทา
ให้สมการเป็นจริงหรือไม่
4. กาหนดโจทย์การแก้สมการบนกระดาน 4-5 ข้อ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนแสดง
วิธีการแก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีทาเป็นกาลังสองสมบูรณ์ แล้วสุ่มนักเรียน
2-3 คน ออกมาแสดงการแก้สมการบนกระดาน โดยครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง
5. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการแก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียวโดย
วิธีทาเป็นกาลังสองสมบูรณ์ โดยเชื่อมโยงกับตัวอย่าง กิจกรรมและคาตอบจากคาถาม
ข้างต้น
6. มอบหมายแบบฝึกหัด เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึกประสบการณ์

สื่อการสอน / งานหรือแบบฝึกหัด
แหล่งการ
ทีม่ อบหมาย
เรียนรู้
(10 คะแนน )
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17

34

หัวข้อ
การแก้สมการกาลังสอง
ตัวแปรเดียวโดยใช้
x

เมื่อ

 b  b 2  4ac
2a
2
b  4ac  0

จุดประสงค์การเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรม

เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1. แก้ปัญหาสมการกาลัง
สองตัวแปรเดียวโดยใช้

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการ
แก้สมการกาลังสอง
ตัวแปรเดียวที่ได้เรียนรู้มา โดยใช้คาถามถาม-ตอบ และกาหนด
โจทย์ให้นักเรียนร่วมกันหาคาตอบของสมการกาลังสองตัวแปร
เดียวจากความรู้ที่เรียนมาแล้ว ดังนี้
- การแก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบมี
วิธีการอย่างไร (ตามประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน)
- การแก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีทาเป็นกาลังสอง
สมบูรณ์มีวิธีการอย่างไร (ตามประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน)
2. ครูตั้งคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับการแก้สมการ
กาลังสองตัวแปรเดียว ดังนี้
- นักเรียนคิดว่านอกจากการแก้สมการข้างต้นแล้ว ยังมีวิธีการอื่นที่
ช่วยให้สามารถแก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียวที่ง่ายและรวดเร็ว
อีกหรือไม่ (มี คือการใช้สูตร)
- จากความสัมพันธ์ข้างต้นได้สูตรการหาคาตอบของสมการกาลัง
สองตัวแปรเดียวอย่างไร
(ax2 + bx + c = 0 เมื่อ a, b, c เป็นค่าคงตัว
a ≠ 0 และ b2 – 4ac  0 เป็นจานวนจริงโดยใช้สูตร

 b  b 2  4ac
x
2a
2
เมื่อ b  4ac  0 ได้

2. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร สื่อความหมาย
และนาเสนอแนวคิดใน
การแก้ปัญหา ได้อย่าง
หลากหลาย

 b  b 2  4ac
x
2a

สื่อการสอน / งานหรือแบบฝึกหัด
แหล่งการ
ทีม่ อบหมาย
เรียนรู้
(10 คะแนน )
- เอกสาร
- แบบฝึกหัด
ประกอบการ
เรียน
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จุดประสงค์การเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรม
- จากสูตรนักเรียนสามารถบอกได้หรือไม่ว่าคาตอบที่ได้มีกี่คาตอบ
(สามารถบอกได้)
4. ให้นักเรียนพิจารณาตัวอย่างการแก้สมการกาลังสองตัวแปร
เดียวโดยใช้สูตร พร้อมทั้งตั้งคาถามกระตุ้นความคิดหลังจากการ
พิจารณา
5. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการแก้สมการ
กาลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตรโดยเชื่อมโยงกับความรู้เดิม
ตัวอย่าง และคาตอบจากคาถามข้างต้น
5. มอบหมายแบบฝึกหัด เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึก
ประสบการณ์

สื่อการสอน / งานหรือแบบฝึกหัด
แหล่งการ
ทีม่ อบหมาย
เรียนรู้
(10 คะแนน )
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18 -19 35-38 -โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับ
สมการกาลัง
สองตัวแปร
เดียว

จุดประสงค์การเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรม

เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1. วิเคราะห์และขั้นตอนวิธีการ
แก้ปัญหาจากสถานการณ์หรือ
บริบทที่กาหนดให้
2. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ
กาลังสองได้
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อ
ความหมายและนาเสนอแนวคิดใน
การแก้ปัญหา ได้อย่างหลากหลาย
5. สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
6. นาเสนอผลการสืบค้น
สถานการณ์ในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับ
สมการกาลังสองตัวแปรเดียวได้
อย่างสร้างสรรค์

คาบ 35-36
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนความรู้เรื่องการแก้
สมการกาลังสองตัวแปรเดียวที่ผ่านมาโดยการใช้คาถามถาม-ตอบ
จากนั้นตั้งคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน
2. ครูให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการสองตัวแปรเดียว
พร้อมใช้คาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียนให้ร่วมกันวิเคราะห์
ปัญหาหรือสถานการณ์ที่กาหนดให้เพื่อดาเนินการแก้ปัญหาตาม
ขั้นตอน
3. ครูใช้ในคาถามกระตุ้นให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้เดิมมาใช้ใน
การแก้ปัญหาพร้อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผล
4. ครูให้นักเรียนลงมือแก้โจทย์ปัญหาเป็นรายบุคคล / กลุ่ม โดยครู
เป็นผู้อานวยความสะดวกและคาแนะนาเท่าที่จาเป็น
5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนและ
ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ
กาลังสองตัวแปรเดียว
6. มอบหมายแบบฝึกหัดเพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึกประสบการณ์
7. มอบหมายงานรายบุคคล/กลุ่มสาหรับนาเสนอในคาบที่ 37 เป็น
การสืบค้นข้อมูลหรือสถานการณ์ในชีวิตจริงที่มีการนาความรู้เรื่อง
สมการกาลังสองตัวแปรเดียวไปประยุกต์ใช้

สื่อการสอน /
แหล่งการ
เรียนรู้
- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

งานหรือแบบฝึกหัด
ทีม่ อบหมาย
(10 คะแนน )
- การสืบค้นและ
นาเสนอผลงาน เรื่อง
การประยุกต์ใช้
ความรู้เรื่องสมการ
กาลังสองตัวแปร
เดียวในชีวิตจริง
- แบบฝึกหัด
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18 -19 35-38 -โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับ
สมการกาลัง
สองตัวแปร
เดียว

20

จุดประสงค์การเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรม

เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1. วิเคราะห์และขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์หรือบริบทที่กาหนดให้
2. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกาลังสองได้
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม
4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ใน
การสื่อสาร สื่อความหมายและนาเสนอ
แนวคิดในการแก้ปัญหา ได้อย่างหลากหลาย
5. สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
6. นาเสนอผลการสืบค้นสถานการณ์ในชีวิต
จริงที่เกี่ยวกับสมการกาลังสองตัวแปรเดียวได้
อย่างสร้างสรรค์

คาบ 37-38
1. ครูให้นักเรียนร่วมกันทบทวนขั้นตอนและความรู้
พื้นฐานที่จาเป็นที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการกาลังสองตัวแปรเดียว
2. ครูให้นักเรียนฝึกประสบการณ์การแก้ปัญหาผ่าน
ตัวอย่างที่หลากหลายโดยเน้นให้นักเรียนวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาตามขั้นตอน
3. ครูให้นักเรียนแต่ละคน/กลุ่ม นาเสนองานสืบค้นที่
ได้รับมอบหมาย
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการนาเสนอ
ความรู้ เรื่อง สมการกาลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการ
แก้ปัญหาจากสถานการณ์/ บริบทที่แต่ละกลุ่มนาเสนอ
5. ครูและนักเรียน ร่วมกันสรุปขั้นตอนและความรู้ที่ใช้
ในการแก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียว

สอบย่อยครั้งที่ 3 (นอก
เวลา)
39-40
สอบปลายภาค

สื่อการสอน / งานหรือแบบฝึกหัด
แหล่งการ
ทีม่ อบหมาย
เรียนรู้
(10 คะแนน )
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การสอนรายวิชา ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
- ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย
10 คะแนน
- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย
10 คะแนน
- ประเมินจากการสอบย่อย 3 ครั้ง
30 คะแนน
- ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน
20 คะแนน
- ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน
30 คะแนน
รวม
100 คะแนน
ตารางการประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559 ได้กาหนดหัวข้อการประเมินได้ ดังแสดงในตาราง
หัวข้อการประเมิน

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี
ปานกลาง ปรับปรุง
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

1. ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน
2. การตรงต่อเวลาในการทางาน
3. การมีส่วนร่วมในการเรียน
4. ความมีวินัยในตนเอง
5. ความรับผิดชอบต่อการเรียน
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
7. ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
8. ความสารถในการบริหารและจัดการเวลา
9. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
10. ความสามารถในการตัดสินใจ
การประเมินผลการเรียนรู้
1. รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 3 ครั้งดังนี้
1.1 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1 เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที 6 คะแนน
1.2 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2 เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที 15 คะแนน
1.3 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 3 เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที 9 คะแนน
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน รายวิชา ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ทดสอบย่อย
หน่วยที่
1
คาบที่ 1-2
คาบที่ 3-8

เรื่อง
สมบัติของเลขยกกาลัง
บทนิยามและสมบัติของเลขยกกาลัง
การคูณ การหาร เลขยกกาลัง
การเขียนและคานวณจานวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
สมบัติอื่นๆ ของเลขยกกาลัง และการนาไปใช้
รวมทดสอบย่อยครั้งที่ 1

2
คาบที่ 9-10
คาบที่ 11-14
คาบที่ 15-16
คาบที่ 17-18
คาบที่ 21-24
คาบที่ 25-28

การแยกตัวประกอบของพหุนาม
การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกาลังสองสมบูรณ์
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกาลังสอง
การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยวิธีทาเป็นกาลังสองสมบูรณ์
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง
รวมทดสอบย่อยครั้งที่ 2

3
คาบที่ 29-30
คาบที่ 31
คาบที่ 32-33
คาบที่ 34
คาบที่ 35-38

การแก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียว
การแก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียวโดยการแยกตัวประกอบ
การแก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้รากที่สอง
การแก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียวโดยทาเป็นกาลังสองสมบูรณ์
การแก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกาลังสองตัวแปรเดียว
รวมทดสอบย่อยครั้งที่ 3
รวมคะแนน

วิธีทาสั้น
จานวนข้อ(ข้อละ)

วิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

1(0.5)
2(0.5)
1(1)
1(1)
1(0.5)
2(1)
4(0.5)
4(1)
จานวน 8 ข้อ 6 คะแนน
2(1)
1(1)
1(2)
1(1)
1(1)
สอบกลางภาค
2(1)
1(2)
2(1)
1(2)
9(1)
3(2)
จานวน 12 ข้อ 15 คะแนน
2(1)
2(1)
2(1)
1(1)
1(2)
7(1)
1(2)
จานวน 8 ข้อ 9 คะแนน
30 คะแนน

กลางภาค
วิธีทาสั้น
จานวนข้อ(ข้อละ)

ปลายภาค

วิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

1(1)
2(1)
1(1)
2(1)
-

วิธีทาสั้น
จานวนข้อ(ข้อละ)

วิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

รวม

1(2)

2(1)

-

-

-

2(1)
-

2(2)
2(2)
1(2)

1(1)
1(1)

-

4
7
6
4

-

-

1(1)
-

1(2)
2(2)
-

7
8
-

8(1)

6(2)

1(1)
6(1)

1(2)
1(2)
2(2)
2(2)
3(2)
12(2)

4
5
6
5
8
-

20 คะแนน

30 คะแนน

16
-

80
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ค20204
1.0 หน่วยกิต 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ครูผู้สอน
**********************************************************************************
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
เศษส่ ว นของพหุ น าม การบวก ลบ คู ณ หาร เศษส่ ว นของพหุ น าม การแก้ ส มการเศษส่ ว นของ
พหุนาม โจทย์ปัญหาเศษส่วนของพหุนาม
การแปรผัน การแปรผันตรง การแปรผกผัน และการแปรผันเกี่ยวเนื่อง
โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมู ล
การนาเสนอข้อมูล และการอภิปราย มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริงที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ การแก้ปัญหา คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ต่อการดาเนินชีวิตใน
ปัจจุบัน โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้
เพื่ อ พั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจ มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ ปั ญ หา หรื อ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบและใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
และ เป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ สามารถให้เหตุผล สื่อสาร นาเสนอสิ่งที่
เรียนรู้ และเชื่อมโยง ความรู้ต่าง ๆ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด

~2~
2. ผลการเรียนรู้
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนของพหุนามได้
2. แก้สมการเศษส่วนของพหุนามได้
3. แก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนของพหุนามได้
4. เขียนสมการแสดงการแปรผันระหว่างปริมาณต่าง ๆ ที่แปรผันต่อกันได้
5. แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่กาหนดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปรผันได้
6. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
7. ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
8. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
9. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้อง และชัดเจน
10. เชื่อมโยงความรู้เนื้อหาต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และนาความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์
ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ
11. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทางาน

3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ที่

คาบที่

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วนของพหุนาม
1
1 -2 เศษส่วน เพื่อให้นักเรียน
(2 ชั่วโมง) ของ
1. อธิบายความหมาย
พหุนาม เศษส่วนของพหุนาม
ได้
2. เขียนเศษส่วนของ
พหุนามในรูปผลสาเร็จ
ได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ครูทบทวนการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองและ
ดีกรีสูงกว่าสองที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้ว
2. ให้นักเรียนพิจารณาเศษของพหุนามและเศษส่วนที่ไม่
เป็นเศษส่วนของพหุนาม โดยยกตัวอย่างที่หลากหลายและ
ตั้งคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน
อาทิเช่น
1) การเขียนเอกนามและพหุนามมีลักษณะอย่างไร
(เขียนอยู่ในรูปเศษส่วน)
2) การเขียนมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร
(บางข้อ ตัวเศษหรือตัวส่วนเป็นพหุนาม
แต่บางข้อ ตัวเศษหรือตัวส่วนบางตัวไม่ใช่พหุนาม)
3) เราเรียกการเขียนผลหารของพหุนามสองพหุนามหรือ
การเขียนพหุนามในรูปเศษส่วนนี้ว่าอย่างไร
(เศษส่วนของพหุนาม)

สือ่ /
แหล่งเรียนรู้

งานหรือแบบฝึกหัด
ที่มอบหมาย

1. ใบกิจกรรมที่
1 เรื่องเศษส่วน
ของพหุนาม
2.หนังสือ New
Mathematics
Counts 2nd
Edition

1. ใบงานที่ 1 เรื่อง
เศษส่วนของพหุนาม
และรูปอย่างง่ายของ
เศษส่วนของพหุนาม

~4~

สัปดาห์ที่

คาบที่

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วนของพหุนาม
1
1 -2 เศษส่วน เพื่อให้นักเรียน
(2 ชั่วโมง) ของพหุ 1. อธิบายความหมาย
นาม
เศษส่วนของพหุนามได้
2. เขียนเศษส่วนของ
พหุนามในรูปผลสาเร็จ
ได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ช่วยกัน
ยกตัวอย่างของเศษส่วนของพหุนามกลุ่มละ 6 ข้อ
ลงในใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องเศษส่วนของพหุนาม จากนั้นให้
แต่ละกลุ่มออกมาเขียนแสดงตัวอย่างของเศษส่วนของ
พหุนามบนกระดาน โดยครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบ
ความถูกต้องจนครบทุกกลุ่ม
4. ครูยกตัวอย่างเพิ่มเติมในรูปเศษส่วนของพหุนามที่ไม่เป็น
เศษส่วนอย่างต่า)
1) ตั้งคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับหลักการ
การทาเศษส่วนของพหุนามให้เป็นเศษส่วนอย่างต่า
ใช้หลักการเดียวกับการทาเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่า
ทั่วไปหรือไม่ (ใช้หลักการเดียวกัน)
5. ให้นักเรียนทาใบงานที่ 1 เรื่อง เศษส่วนของพหุนามและ
รูปอย่างง่ายของเศษส่วนของพหุนาม เพื่อฝึกทักษะและ
ตรวจสอบความเข้าใจ

สือ่ /
แหล่งเรียนรู้

งานหรือแบบฝึกหัด
ที่มอบหมาย

~5~

สัปดาห์ที่

คาบที่

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วนของพหุนาม
2-4
3 – 7 การบวก
เพื่อให้นักเรียน
(5 ชั่วโมง) การลบ
1. หาผลบวก เศษส่วน
เศษส่วน
ของพหุนามได้
ของ
2. หาผลลบ เศษส่วน
พหุนาม
ของพหุนามได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ครูยกตัวอย่าง การบวก การลบของเศษส่วนของ
จานวนจริงและเศษส่วนของพหุนาม และตัง้
คาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียนในประเด็น
ต่อไปนี้
1) การบวก การลบของเศษส่วนของจานวนจริง
และเศษส่วนของพหุนาม มีหลักการคล้ายกัน
หรือไม่อย่างไร (คล้ายกัน หรือตาม
ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน)
2. ครูยกตัวอย่างเกี่ยวกับการบวก การลบของ
เศษส่วนของพหุนามให้นักเรียนพิจารณา โดยใช้
การถาม-ตอบประกอบตัวอย่าง
1) ตัวส่วนที่เท่ากันมีหลักการบวก และการลบ
อย่างไร (นาตัวเศษมาบวกหรือลบกันตาม
เครื่องหมาย โดยที่บวกหรือลบกันเฉพาะนิพจน์
ที่คล้ายกัน ตัวส่วนเป็นตัวส่วนเดิม)

สือ่ /
แหล่งเรียนรู้

งานหรือแบบฝึกหัด
ที่มอบหมาย

1. ใบกิจกรรมที่ 1. ใบงานที่ 2 เรื่อง
2 เรื่อง การบวก การบวกและการลบ
และการลบ
เศษส่วนของพหุนาม
เศษส่วนของพหุ
นาม
2.หนังสือ New
Mathematics
Counts 2nd
Edition

~6~

สัปดาห์ที่

คาบที่

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วนของพหุนาม
2-4
3 – 7 การบวก
เพื่อให้นักเรียน
(5 ชั่วโมง) การลบ
1. หาผลบวก เศษส่วน
เศษส่วน
ของพหุนามได้
ของ
2. หาผลลบ เศษส่วน
พหุนาม
ของพหุนามได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
2) ตัวส่วนที่ไม่เท่ากันมีการบวก และการลบ
อย่างไร (ทาตัวส่วนให้เท่ากันโดยการหา ค.ร.น.
ของตัวส่วน แล้วบวกหรือลบกันตามหลักการ
บวกหรือลบเศษส่วนทั่วไป โดยบวกหรือลบกัน
เฉพาะนิพจน์ที่คล้ายกัน)
3. ให้นักเรียนแต่ละคนยกตัวอย่างการบวกและ
การลบเศษส่วนของพหุนาม คนละ 2 ข้อ ลงใน
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน
ของพหุนาม จากนั้นครูเลือกผู้แทนนักเรียน 4-5
คน ออกมาแสดงตัวอย่างการบวกและการลบ
เศษส่วนของพหุนามบนกระดาน โดยครูและ
นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
4. ให้นักเรียนทาใบงานที่ 2 เรื่อง การบวกและ
การลบเศษส่วนของพหุนาม เพื่อฝึกทักษะและ
ตรวจสอบความเข้าใจ

สือ่ /
แหล่งเรียนรู้

งานหรือแบบฝึกหัด
ที่มอบหมาย

~7~

สัปดาห์ที่

คาบที่

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วนของพหุนาม
4-5
8 – 10 การคูณ
เพื่อให้นักเรียน
(3 ชั่วโมง) การหาร
1. หาผลคูณ เศษส่วน
เศษส่วน
ของพหุนามได้
ของ
2. หาผลหาร เศษส่วน
พหุนาม
ของพหุนามได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ครูยกตัวอย่าง และตั้งคาถามกระตุ้นความคิด
ของนักเรียนเกี่ยวกับการคูณเศษส่วนของพหุนาม
ดังนี้
1) นักเรียนคิดว่าการคูณเศษส่วนของพหุนามมี
หลักการคล้ายกับการคูณเศษส่วนหรือไม่ อย่างไร
(ตามประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน)
2.ให้นักเรียนพิจารณาการคูณเศษส่วนของพหุนาม
จากนั้นตั้งคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน ซึง่
เป็นการสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียน
1) การคูณกันของเศษส่วนของพหุนามจะใช้
หลักการคูณอย่างไร (ใช้หลักการคูณคล้ายกับ
การคูณเศษส่วนทั่วไป)
3. ครูยกตัวอย่างอธิบายเกี่ยวกับการคูณเศษส่วน
ของพหุนามให้นักเรียนพิจารณา
4. ครูตั้งคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน
เกี่ยวกับการหารเศษส่วนของพหุนาม ดังนี้

สือ่ /
แหล่งเรียนรู้

งานหรือแบบฝึกหัด
ที่มอบหมาย

1. ใบกิจกรรมที่ 3 1. ใบงานที่ 3 เรื่อง
เรื่องการคูณ การ การคูณและการหาร
หารเศษส่วนของ เศษส่วนของพหุนาม
พหุนาม
2.หนังสือ New
Mathematics
Counts 2nd
Edition

สัปดาห์ที่

คาบที่

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วนของพหุนาม
4-5
8 – 10 การคูณ
เพื่อให้นักเรียน
(3 ชั่วโมง) การหาร
1. หาผลคูณ เศษส่วน
เศษส่วน
ของพหุนามได้
ของพหุ
2. หาผลหาร เศษส่วน
นาม
ของพหุนามได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
1) นักเรียนคิดว่าการหารเศษส่วนของพหุนามมี
หลักการอย่างไร (ตามประสบการณ์การเรียนรู้
ของผู้เรียน)
5. ครูยกตัวอย่าง ให้นักเรียนพิจารณาการหาร
เศษส่วนและการหารเศษส่วนของพหุนาม จากนั้น
ตั้งคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียนจากการ
พิจารณา
1) การหารเศษส่วนและการหารเศษส่วนของ
พหุนามมีหลักการเหมือนกันหรือไม่ (เหมือนกัน
คือ ให้เศษส่วนของพหุนามที่เป็นตัวหารกลับ
ตัวเศษเป็นตัวส่วน และตัวส่วนเป็น
ตัวเศษ แล้วเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็น
เครื่องหมายคูณแล้วใช้หลักการคูณเศษส่วนของ
พหุนาม)
2) ผลหารของเศษส่วนของพหุนามมีลักษณะ
อย่างไร (อยู่ในรูปอย่างง่าย)

สือ่ /
แหล่งเรียนรู้

งานหรือแบบฝึกหัด
ที่มอบหมาย

~9~

สัปดาห์ที่

คาบที่

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วนของพหุนาม
4-5
8 – 10 การคูณ
เพื่อให้นักเรียน
(3 ชั่วโมง) การหาร
1. หาผลคูณ เศษส่วน
เศษส่วน
ของพหุนามได้
ของ
2. หาผลหาร เศษส่วน
พหุนาม
ของพหุนามได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
6. ครูยกตัวอย่างการหารเศษส่วนของพหุนาม
เพิ่มเติมให้นักเรียนพิจารณา โดยใช้การถาม-ตอบ
ประกอบการอธิบาย ให้นักเรียนแต่ละคนเขียน
แสดงการคูณและการหารเศษส่วนคนละ 2 ข้อ
ลงในใบกิจกรรมที่ 3 เรื่องการคูณ การหารเศษส่วน
ของพหุนาม จากนั้นให้ผู้แทนนักเรียน 5-7 คน
ออกมาเขียนแสดงการหาผลคูณ ผลหารเศษส่วน
ของพหุนามบนกระดาน โดยครูและนักเรียน
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
8. ให้นักเรียนทาใบงานที่ 3 เรื่อง การคูณและ
การหารเศษส่วนของพหุนาม เพื่อฝึกทักษะและ
ตรวจสอบความเข้าใจ

สือ่ /
แหล่งเรียนรู้

งานหรือแบบฝึกหัด
ที่มอบหมาย

~ 10 ~

สัปดาห์ที่
6-7

คาบที่

หัวข้อ

11 – 14 สมการ
(4 ชั่วโมง) เศษส่วน
ของ
พหุนาม

สือ่ /
งานหรือแบบฝึกหัด
แหล่งเรียนรู้
ที่มอบหมาย
เพื่อให้นักเรียน
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนเกี่ยวกับ 1.หนังสือ
ใบงานที่ 4 เรื่อง การ
1. แก้สมการเศษส่วน การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนของ New
แก้สมการเศษส่วน
ของพหุนามและ
พหุนาม โดยครูใช้คาถามถาม-ตอบกับนักเรียน
Mathematic ของพหุนาม
ตรวจสอบคาตอบได้
อาทิเช่น
s Counts
2. ตระหนักถึงความ
1) การบวกเศษส่วนของพหุนามมีหลักการอย่างไร 2nd Edition
สมเหตุสมผลของคาตอบ 2) การลบเศษส่วนของพหุนามมีหลักการอย่างไร
ที่ได้
3) การคูณเศษส่วนของพหุนามมีหลักการอย่างไร
4) การหารเศษส่วนของพหุนามมีหลักการอย่างไร
2. ครูตั้งคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน
เกี่ยวกับการแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม ดังนี้
1) นักเรียนคิดว่าการแก้สมการเศษส่วนของ
พหุนามมีหลักการหรือวิธีการคล้ายกับการแก้
สมการทั่วไปหรือไม่ อย่างไร (ตามประสบการณ์
การเรียนรู้ของผู้เรียน)
2) นักเรียนมีขั้นตอนการแก้สมการเศษส่วนของ
พหุนามอย่างไร (ตามประสบการณ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน)
จุดประสงค์การเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรม

~ 11 ~

สัปดาห์ที่
6-7

คาบที่

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

11 – 14 สมการ
(4 ชั่วโมง) เศษส่วน
ของ
พหุนาม

เพื่อให้นักเรียน
1. แก้สมการเศษส่วน
ของพหุนามและ
ตรวจสอบคาตอบได้
2. ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ
ที่ได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
3. ให้นักเรียนพิจารณาตัวอย่างการแก้สมการ
เศษส่วนของพหุนาม จากนั้นตั้งคาถามกระตุ้น
ความคิดของนักเรียน ดังนี้
1) จากตัวอย่างเป็นสมการเศษส่วนของพหุนาม
หรือไม่ (เป็นสมการเศษส่วนของพหุนาม)
2) จากตัวอย่างขั้นตอนแรกในการแก้สมการ
เศษส่วนของพหุนามมีวิธีการอย่างไร
(หา ค.ร.น. ของตัวส่วนของพหุนาม)
3) เมือ่ คูณสมการทั้งสองข้างด้วย ค.ร.น.ของตัว
ส่วนแล้ว สมการมีลักษณะเป็นอย่างไร
(อยู่ในรูปสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว)
4) เมื่อสมการอยู่ในรูปของสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว นักเรียนหาคาตอบของสมการอย่างไร
(ใช้หลักการแก้สมการโดยใช้สมบัติการเท่ากัน
หรือหลักการแก้สมการเชิงเส้นทั่วไป)

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้

งานหรือแบบฝึกหัด
ที่มอบหมาย

~ 12 ~

สัปดาห์ที่
6-7

คาบที่

หัวข้อ

11 – 14 สมการ
(4 ชั่วโมง) เศษส่วน
ของ
พหุนาม

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. แก้สมการเศษส่วน
ของพหุนามและ
ตรวจสอบคาตอบได้
2. ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของ
คาตอบที่ได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
4. ให้นักเรียนแต่ละคนกาหนดโจทย์สมการ
เศษส่วนของพหุนามคนละ 1-2 ข้อ พร้อมแก้
สมการหาคาตอบตามขั้นตอน จากนั้นคัดเลือก
ผู้แทนนักเรียน 3-5 คน ออกมาแสดงการแก้
สมการเศษส่วนของพหุนามคนละ 1 ข้อ โดยครู
และนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
5. ครูควรย้ากับนักเรียนว่าตัวส่วนของเศษส่วนของ
พหุนามแต่ละเศษส่วนของพหุนามจะต้องไม่เป็น
ศูนย์ ดังนั้นในการตรวจสอบคาตอบของสมการจึง
ควรนาเงื่อนไขนี้มาพิจารณาด้วย ซึ่งเป็นการสารวจ
ตรวจสอบคาตอบของแก้สมการเศษส่วนของ
พหุนาม
6. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้
โดยเชื่อมโยงจากตัวอย่าง กิจกรรม และการตอบ
คาถามข้างต้น
7. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครู
ถามคาถาม ดังนี้

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้

งานหรือแบบฝึกหัด
ที่มอบหมาย

~ 13 ~

สัปดาห์ที่
6-7

คาบที่

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรม

11 – 14 สมการ
(4 ชั่วโมง) เศษส่วน
ของ
พหุนาม

เพื่อให้นักเรียน
1. แก้สมการเศษส่วน
ของพหุนามและ
ตรวจสอบคาตอบได้
2. ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ
ที่ได้

1) นักเรียนคิดว่าผู้ที่ประกอบอาชีพใดที่ต้องใช้
ความรู้เรื่อง การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม
มากที่สุด เพราะอะไร
8. ให้นักเรียนทาใบงานที่ 4 เรื่อง การแก้สมการ
เศษส่วนของพหุนาม เพื่อฝึกทักษะและตรวจสอบ
ความเข้าใจ

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้

งานหรือแบบฝึกหัด
ที่มอบหมาย

~ 14 ~

สัปดาห์ที่
7-9

คาบที่

หัวข้อ

15 -18 โจทย์
(4 ชั่วโมง) ปัญหา
เศษส่วน
ของ
พหุนาม

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. ครูทบทวนขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาโดยการ 1.หนังสือ New
1. แก้โจทย์ปัญหา
สร้างสมการในรูปเศษส่วนของพหุนาม สุ่มนักเรียน Mathematics
เศษส่วนของพหุนาม
ออกมามาแสดงวิธีทาและชี้ให้เห็นขั้นตอนการแก้ Counts 2nd
โดยใช้กระบวนการทาง สมการเศษส่วนของพหุนามตามที่นักเรียน
Edition
คณิตศาสตร์ในการ
เคยเรียนมาแล้ว และควรเน้นให้นักเรียนตรวจสอบ
แก้ปัญหาได้
คาตอบซึ่งจะต้องนาค่าของตัวแปรไปตรวจสอบกับ
2. สื่อความหมายทาง
เงื่อนไขในโจทย์
คณิตศาสตร์ และ
2. ครูยกตัวอย่างอธิบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหา
นาเสนอ กระบวนการ เกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนามให้นักเรียนพิจารณา
แก้ปัญหาของกลุ่ม
โดยใช้การถาม-ตอบประกอบการอธิบายตัวอย่าง
เชื่อมโยงความรู้เรื่อง
จากนั้นตั้งคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน
เศษส่วนของพหุนาม กับ 1) จากตัวอย่างเป็นการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้
ศาสตร์อื่นๆ เช่น วิชา
ความรู้เรื่องใดในการแก้ปัญหา (ความรู้เกี่ยวกับ
ฟิสิกส์
การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม)
3. มีความคิดริเริ่ม
2) มีขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาอย่างไรบ้าง
สร้างสรรค์
(ใช้หลักการแก้โจทย์ทั่วไปขั้นที่ 1 พิจารณาสิ่งที่
โจทย์กาหนดแล้วกาหนดค่าตัวแปร
จุดประสงค์การเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรม

งานหรือแบบฝึกหัด
ที่มอบหมาย
ใบงานที่ 5 เรื่อง
การแก้ปัญหา
เกี่ยวกับเศษส่วนของ
พหุนาม

~ 15 ~

สัปดาห์ที่
7-9

คาบที่

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรม

15 -18 โจทย์
(4 ชั่วโมง) ปัญหา
เศษส่วน
ของ
พหุนาม

เพื่อให้นักเรียน
1. แก้โจทย์ปัญหา
เศษส่วนของพหุนาม
โดยใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาได้
2. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และ
นาเสนอ กระบวนการ
แก้ปัญหาของกลุ่ม
เชื่อมโยงความรู้เรื่อง
เศษส่วนของพหุนาม
กับศาสตร์อื่นๆ เช่น
วิชาฟิสิกส์
3. มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

ขั้นที่ 2 เขียนแสดงความสัมพันธ์จากที่โจทย์
กาหนดในรูปสมการ
ขั้นที่ 3 ใช้หลักการแก้สมการเศษส่วนของ
พหุนาม
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบคาตอบ)
3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ให้แต่ละ
กลุ่มศึกษาสืบค้นข้อมูลทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม วิชาฟิสิกส์ หรือข้อมูลด้านอื่น ๆ ของ
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน เพื่อสร้างโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนามที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจาวันกลุ่มละ 2-3 ข้อ พร้อมแสดงการ
แก้ปัญหา จากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกมาเขียนโจทย์
บนกระดานกลุ่มละ 1 ข้อ จากนั้นให้ผู้แทนกลุ่มอื่น
ออกมาแสดงการแก้โจทย์ปัญหา โดยครูและแต่ละ
กลุ่มร่วมกันตรวจสอบจนครบทุกกลุ่ม
4. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้ โดย
เชื่อมโยงจากตัวอย่างและการตอบคาถามข้างต้น

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้

งานหรือแบบฝึกหัด
ที่มอบหมาย

~ 16 ~

สัปดาห์ที่
7-9

10

คาบที่

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรม

15 -18 โจทย์
(4 ชั่วโมง) ปัญหา
เศษส่วน
ของ
พหุนาม

เพื่อให้นักเรียน
1. แก้โจทย์ปัญหา
เศษส่วนของพหุนาม
โดยใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาได้
2. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และ
นาเสนอ กระบวนการ
แก้ปัญหาของกลุ่ม
เชื่อมโยงความรู้เรื่อง
เศษส่วนของพหุนาม กับ
ศาสตร์อื่นๆ เช่น วิชา
ฟิสิกส์
3. มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

5. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครู
ถามคาถาม ดังนี้
1) นักเรียนจะนาความรู้เรื่อง การแก้ปัญหา
เกี่ยวกับเศษส่วน ไปใช้ในชีวิตประจาวันของตนเอง
ได้อย่างไร
6. ให้นักเรียนทาใบงานที่ 5 เรื่อง การแก้ปัญหา
เกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม เพื่อฝึกทักษะและ
ตรวจสอบความเข้าใจ

19-20

สอบ
กลางภาค

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้

งานหรือแบบฝึกหัด
ที่มอบหมาย

~ 17 ~
สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้
11 - 12 21 - 23 การแปรผัน เพื่อให้นักเรียน
1.ครูนาสนทนาให้นักเรียนเห็นว่า ในชีวิตประจาวัน ใบกิจกรรม
(3 ชั่วโมง) ตรง
1. อธิบายการแปรผัน
เรามักจะพบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
เรื่อง โจทย์
ตรงของปริมาณสอง
สองปริมาณในสถานการณ์ต่าง ๆ หรืออาจ
ปัญหาการ
ปริมาณที่กาหนดให้ได้ ยกตัวอย่างในชีวิตประจาวันเพิ่มเติม
แปรผันตรง
2. เขียนสมการแสดงการ 2. ครูควรชี้ให้นักเรียนเห็นว่า เมื่อมีข้อมูลที่แสดง
แปรผันตรงของปริมาณ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองปริมาณ ให้
สองปริมาณที่กาหนดให้ วิเคราะห์หาแบบรูปซึ่งอาจมีแบบจาลองเป็น
ได้
สมการหรือกราฟ แล้วควรแปลความหมายเพื่อหา
3. แก้ปัญหาที่กาหนดให้ ข้อสรุปและนาข้อสรุปที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
โดยใช้กระบวนการทาง ต่อไป
คณิตศาสตร์ในการ
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการแปร
แก้ปัญหาได้
ผัน โดยครูแจกลูกบอลให้ผู้แทนนักเรียน 1 ลูก ให้
4. สื่อความหมายทาง
ผู้แทนนักเรียนปล่อยลูกบอลลูกนั้นลงสู่พื้นหรือ
คณิตศาสตร์ และ
ปล่อยลงจากที่สูง ให้นักเรียนพิจารณาการเคลื่อนที่
นาเสนอกระบวนการ
ของลูกบอลดังกล่าว จากนั้นตั้งคาถามกระตุ้น
แก้ปัญหาของกลุ่มได้
ความคิดของนักเรียน ดังนี้

สัปดาห์ที่

คาบที่

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรม

งานหรือแบบฝึกหัด
ที่มอบหมาย
ใบงานที่ 6 เรื่อง
การแปรผันตรง

~ 18 ~

สัปดาห์ที่
11 - 12

คาบที่

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

21 - 23 การแปรผัน เพื่อให้นักเรียน
(3 ชั่วโมง) ตรง
1. อธิบายการแปรผัน
ตรงของปริมาณสอง
ปริมาณที่กาหนดให้ได้
2. เขียนสมการแสดง
การแปรผันตรงของ
ปริมาณสองปริมาณที่
กาหนดให้ได้
3. แก้ปัญหาที่กาหนดให้
โดยใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาได้
4. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และ
นาเสนอกระบวนการ
แก้ปัญหาของกลุ่มได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
1) จากการเคลื่อนที่ของลูกบอล มีความสัมพันธ์
ของสิ่งใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ (น้าหนัก
ของลูกบอล ระยะเวลาในการเคลื่อนที่ ระยะทาง
ในการเคลื่อนที่ เป็นต้น)
2) นักเรียนคิดว่าถ้าปริมาณของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เปลี่ยนแปลง ปริมาณอื่น ๆ จะเปลี่ยนแปลงด้วย
หรือไม่ (เปลี่ยนแปลงด้วย)
3) นักเรียนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณที่
สัมพันธ์กันจะมีลักษณะอย่างไร (จะเปลี่ยนแปลง
ไปด้วยอย่างเป็นสัดส่วนกัน)
4) เรียกความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตั้งแต่สอง
ปริมาณขึ้นไป โดยเมื่อปริมาณหนึ่งเปลี่ยนแปลง
ปริมาณอื่น ๆ ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยอย่างเป็น
สัดส่วนกันว่าอะไร (การแปรผัน)
5) การแปรผัน แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
(การแปรผัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. การแปรผันตรง (direct variation)
2. การแปรผกผัน (inverse variation)

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้

งานหรือแบบฝึกหัด
ที่มอบหมาย

~ 19 ~

สัปดาห์ที่
11 - 12

คาบที่

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

21 - 23 การแปรผัน เพื่อให้นักเรียน
(3 ชั่วโมง) ตรง
1. อธิบายการแปรผัน
ตรงของปริมาณสอง
ปริมาณที่กาหนดให้ได้
2. เขียนสมการแสดงการ
แปรผันตรงของปริมาณ
สองปริมาณที่กาหนดให้
ได้
3. แก้ปัญหาที่กาหนดให้
โดยใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาได้
4. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และ
นาเสนอกระบวนการ
แก้ปัญหาของกลุ่มได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
3. การแปรผันเกี่ยวเนื่อง (joint variation))
3. ครูเขียนการแปรผันตรงจากประโยคข้อความให้
นักเรียนพิจารณา จากนั้นตั้งคาถามกระตุ้น
ความคิดของนักเรียน
1) จากข้อความข้างต้น เป็นการแปรผันหรือไม่
(เป็นการแปรผัน)
2) การแปรผันจากข้อความข้างต้น มีลักษณะเป็น
อย่างไร (เมื่อปริมาณหนึ่งเพิ่มขึ้น อีกปริมาณหนึ่ง
ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย)
3) ถ้าตัดท่อน้าให้สั้นลง น้าหนักของท่อจะลดลง
หรือไม่ (ลดลง)
4) เรียกความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองปริมาณ
เมื่อปริมาณหนึ่งเพิ่มขึ้นอีกปริมาณหนึ่งก็เพิ่มขึ้น
ตามไปด้วย หรือเมื่อปริมาณหนึ่งลดลงอีกปริมาณ
หนึ่งก็ลดลงอย่างเป็นสัดส่วนกัน ว่าอะไร
(การแปรผันตรง)

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้

งานหรือแบบฝึกหัด
ที่มอบหมาย

~ 20 ~

สัปดาห์ที่
11 - 12

คาบที่

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

21 - 23 การแปรผัน เพื่อให้นักเรียน
(3 ชั่วโมง) ตรง
1. อธิบายการแปรผัน
ตรงของปริมาณสอง
ปริมาณที่กาหนดให้ได้
2. เขียนสมการแสดง
การแปรผันตรงของ
ปริมาณสองปริมาณที่
กาหนดให้ได้
3. แก้ปัญหาที่กาหนดให้
โดยใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาได้
4. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และ
นาเสนอกระบวนการ
แก้ปัญหาของกลุ่มได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
4. ให้นักเรียนแต่ละคนสร้างประโยคข้อความที่
เกี่ยวข้องกับการแปรผันตรง คนละ 2 ประโยค
จากนั้นครูให้ผู้แทนนักเรียน 5 คน ออกมาอ่าน
ประโยคข้อความของตนเอง คนละ 1 ประโยค
โดยครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
5. ครูยกตัวอย่างสมการแสดงการแปรผันตรง
สัญลักษณ์การแปรผันและค่าคงตัวของการแปรผัน
ให้นักเรียนพิจารณา โดยใช้การถาม-ตอบ
ประกอบการอธิบายตัวอย่าง
6. ครูยกตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาการแปรผัน
ตรงให้นักเรียนพิจารณา โดยใช้การถาม-ตอบ
ประกอบการอธิบายตัวอย่าง
7. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ร่วมกัน
สร้างโจทย์ปัญหาการแปรผันตรง กลุ่มละ 2 ข้อ
พร้อมทั้งแสดงวิธีการหาคาตอบลงในใบกิจกรรม
เรื่อง โจทย์ปัญหาการแปรผันตรง จากนั้นให้แต่ละ
กลุ่มส่งผู้แทนกลุ่มออกมาเขียนโจทย์ปัญหาและ
แสดงวิธีการหาคาตอบ กลุ่มละ 1 ข้อ

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้

งานหรือแบบฝึกหัด
ที่มอบหมาย

~ 21 ~

สัปดาห์ที่
11 - 12

คาบที่

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

21 - 23 การแปรผัน เพื่อให้นักเรียน
(3 ชั่วโมง) ตรง
1. อธิบายการแปรผัน
ตรงของปริมาณสอง
ปริมาณที่กาหนดให้ได้
2. เขียนสมการแสดง
การแปรผันตรงของ
ปริมาณสองปริมาณที่
กาหนดให้ได้
3. แก้ปัญหาที่กาหนดให้
โดยใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาได้
4. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และ
นาเสนอกระบวนการ
แก้ปัญหาของกลุ่มได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
โดยครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
8. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้ โดย
เชื่อมโยงจากตัวอย่าง กิจกรรม และการตอบ
คาถามข้างต้น
9. ให้นักเรียนทาใบงานที่ 6 เรื่อง การแปรผันตรง
เพื่อฝึกทักษะและตรวจสอบความเข้าใจ

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้

งานหรือแบบฝึกหัด
ที่มอบหมาย

~ 22 ~

สัปดาห์ที่

คาบที่

12 - 14

24 - 27
(4 ชั่วโมง)

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

การ
เพื่อให้นักเรียน
แปรผกผัน 1. อธิบายการแปรผกผัน
ของปริมาณสองปริมาณ
ที่กาหนดให้ได้
2. เขียนสมการแสดง
การแปรผกผันของ
ปริมาณสองปริมาณที่
กาหนดให้ได้
3. แก้ปัญหาที่กาหนดให้
โดยใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาได้
4. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และ
นาเสนอกระบวนการ
แก้ปัญหาของกลุ่มได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ครูเขียนการแปรผกผันจากประโยคข้อความให้
นักเรียนพิจารณา จากนั้นตั้งคาถามกระตุ้น
ความคิดของนักเรียน
1) จากข้อความข้างต้น เป็นการแปรผันหรือไม่
(เป็นการแปรผัน)
2) การแปรผันจากข้อความข้างต้น มีลักษณะ
อย่างไร (เมื่อปริมาณหนึ่งเพิ่มขึ้นอีกปริมาณหนึ่ง
ก็จะลดลง)
3) ถ้าลดจานวนคนงาน จะทาให้ระยะเวลาในการ
ทางานเป็นอย่างไร (ระยะเวลาในการทางานจะ
เพิ่มขึ้น)
4) เรียกความสัมพันธ์กันระหว่างปริมาณของสอง
สิ่ง เมื่อสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นอีกสิ่งหนึ่งจะลดลงอย่างได้
สัดส่วน หรือเมื่อสิ่งหนึ่งลดลงอีกสิ่งหนึ่งก็จะ
เพิ่มขึ้นอย่างได้สัดส่วนกันว่าอะไร (การแปรผกผัน
หรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่า การแปรผันกลับ)

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้

งานหรือแบบฝึกหัด
ที่มอบหมาย
ใบงานที่ 7 เรื่อง
การแปรผันผกผัน

~ 23 ~

สัปดาห์ที่
12 - 14

คาบที่

หัวข้อ

24 - 27 การ
(4 ชั่วโมง) แปรผกผัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรม

เพื่อให้นักเรียน
1. อธิบายการแปรผกผัน
ของปริมาณสองปริมาณ
ที่กาหนดให้ได้
2. เขียนสมการแสดง
การแปรผกผันของ
ปริมาณสองปริมาณที่
กาหนดให้ได้
3. แก้ปัญหาที่กาหนดให้
โดยใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาได้
4. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และ
นาเสนอกระบวนการ
แก้ปัญหาของกลุ่มได้

2. ครูเขียนบทนิยามของการแปรผกผันและความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปรผกผันให้นักเรียนพิจารณา
3. ครูยกตัวอย่างสมการแสดงการแปรผันของ
การแปรผกผัน สัญลักษณ์การแปรผันและค่าคงตัว
ของการแปรผันให้นักเรียนพิจารณา โดยใช้
การถาม-ตอบประกอบการอธิบายตัวอย่าง
4. ครูยกตัวอย่างโจทย์เกี่ยวกับสมการแสดง
การแปรผันของการแปรผกผันและการหาคาตอบ
ให้นักเรียนพิจารณา โดยใช้การถาม-ตอบ
ประกอบการอธิบายตัวอย่าง
ครูไม่ควรให้นักเรียนจาว่า ความสัมพันธ์แบบ
การแปรผกผันมีลักษณะที่ปริมาณหนึ่งเพิ่มขึ้นอีก
ปริมาณหนึ่งลดลง หรือปริมาณหนึ่งลดลงอีก
ปริมาณหนึ่งเพิ่มขึ้น แต่ควรให้นักเรียนพิจารณา
จากผลคูณของปริมาณทั้งสองว่ามีผลคูณเป็น
ค่าคงตัวตัวเดียวกันหรือไม่

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้

งานหรือแบบฝึกหัด
ที่มอบหมาย

~ 24 ~

สัปดาห์ที่
12 - 14

คาบที่

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

24 - 27 การ
เพื่อให้นักเรียน
(4 ชั่วโมง) แปรผกผัน 1. อธิบายการแปรผกผัน
ของปริมาณสองปริมาณ
ที่กาหนดให้ได้
2. เขียนสมการแสดง
การแปรผกผันของ
ปริมาณสองปริมาณที่
กาหนดให้ได้
3. แก้ปัญหาที่กาหนดให้
โดยใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาได้
4. สื่อความหมายทาง9.
คณิตศาสตร์ และ
นาเสนอกระบวนการ
แก้ปัญหาของกลุ่มได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
5. ครูยกตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาการแปรผกผัน
ให้นักเรียนพิจารณา โดยใช้การถาม-ตอบ
ประกอบการอธิบายตัวอย่าง
6. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ร่วมกัน
สร้างโจทย์การแปรผกผัน กลุ่มละ 2 ข้อ พร้อมทั้ง
แสดงวิธีการหาคาตอบ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่ง
ผู้แทนกลุ่มออกมาเขียนโจทย์ปัญหาและแสดง
วิธีการหาคาตอบ กลุ่มละ 1 ข้อ โดยครูและ
นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
7. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้
โดยเชื่อมโยงจากตัวอย่าง กิจกรรม และการตอบ
คาถามข้างต้น
8. ให้นักเรียนทาใบงานที่ 7 เรื่อง การแปรผัน
ผกผัน เพื่อฝึกทักษะและตรวจสอบความเข้าใจ

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้

งานหรือแบบฝึกหัด
ที่มอบหมาย

~ 25 ~

สัปดาห์ที่
14 - 16

คาบที่

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

28 - 32 การแปรผัน เพื่อให้นักเรียน
(5 ชั่วโมง) เกี่ยวเนื่อง 1. อธิบายการแปรผัน
เกี่ยวเนื่องได้
2. เขียนสมการแสดง
การแปรผันเกี่ยวเนื่อง
3. แก้ปัญหาที่กาหนดให้
โดยใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาได้
4. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และ
นาเสนอกระบวนการ
แก้ปัญหาของกลุ่มได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ครูยกตัวอย่างโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่น หรือข้อมูล
ในชีวิตประจาวัน เช่น การจ้างเหมารถตู้ไปทัศน
ศึกษา มีค่าใช้จ่ายซึ่งแปรผันเกี่ยวเนื่องกับจานวน
วันที่ไปทัศนศึกษาและปริมาณน้ามันที่ใช้ในการ
เดินทาง และปริมาณน้ามันที่ใช้ก็ยังแปรผันตรงกับ
ระยะทางที่เดินทางอีกด้วย
2. ครูเขียนการแปรผันเกี่ยวเนื่องจากประโยค
ข้อความให้นักเรียนพิจารณา จากนั้นตั้งคาถาม
กระตุ้นความคิดของนักเรียนถึงความสัมพันธ์ของ
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ปริมาณอื่น ๆ ตั้งแต่สองปริมาณขึ้นไป อาจจะ
แปรผันตรงหรือแปรผกผันกับปริมาณของสิ่ง
เหล่านั้นก็ได้ (การแปรผันเกี่ยวเนื่อง บางครั้งอาจ
เรียกว่า การแปรผันร่วม)
3. ครูยกตัวอย่างการเขียนสมการแสดงการแปรผัน
ของการแปรผันเกี่ยวเนื่อง โดยใช้สัญลักษณ์จาก
ประโยคข้อความให้นักเรียนพิจารณา โดยใช้
การถาม-ตอบประกอบการอธิบายตัวอย่าง

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้

งานหรือแบบฝึกหัด
ที่มอบหมาย
ใบงานที่ 8 เรื่อง
แปรผันเกี่ยวเนื่อง

~ 26 ~

สัปดาห์ที่
14 - 16

คาบที่

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

28 - 32 การแปรผัน เพื่อให้นักเรียน
(5 ชั่วโมง) เกี่ยวเนื่อง 1. อธิบายการแปรผัน
เกี่ยวเนื่องได้
2. เขียนสมการแสดง
การแปรผันเกี่ยวเนื่อง
3. แก้ปัญหาที่กาหนดให้
โดยใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาได้
4. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และ 7.
นาเสนอกระบวนการ
แก้ปัญหาของกลุ่มได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
4. ครูยกตัวอย่างโจทย์เกี่ยวกับสมการแสดง
การแปรผันของการแปรผันเกี่ยวเนื่องและการหา
คาตอบ โดยให้นักเรียนพิจารณาใช้การถาม-ตอบ
ประกอบการอธิบายตัวอย่าง
5. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ทาโจทย์
ปัญหาการแปรผันเกี่ยวเนื่อง กลุ่มละ 2 ข้อพร้อม
ทั้งแสดงวิธีการหาคาตอบ จากนั้นให้แต่ละกลุ่ม
ส่งตัวแทนนักเรียนออกมานาเสนอการหาคาตอบ
กลุ่มละ 1 ข้อ โดยครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
6. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้
โดยเชื่อมโยงจากตัวอย่าง กิจกรรม และการตอบ
คาถามข้างต้น
7. ให้นักเรียนทาใบงานที่ 8 เรื่อง แปรผัน
เกี่ยวเนื่อง เพื่อฝึกทักษะและตรวจสอบความเข้าใจ

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้

งานหรือแบบฝึกหัด
ที่มอบหมาย
ใบงานที่ 8 เรื่อง
แปรผันเกี่ยวเนื่อง

~ 27 ~

สัปดาห์ที่

คาบที่

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรม

17 – 19

33 - 38
(6 ชั่วโมง)

การ
นาไปใช้

เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1. แก้ปัญหาที่กาหนดให้
โดยใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาได้
2. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และ
นาเสนอกระบวนการ
แก้ปัญหาของกลุ่มได้
3. เชื่อมโยงความรู้เรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับ
การแปรผันกับศาสตร์
อื่นๆ เช่น ฟิสิกส์ เคมี
กลศาสตร์
4. มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนเกี่ยวกับ
การนาความรู้เกี่ยวกับการแปรผันไปประยุกต์ใช้
ในการแก้โจทย์ปัญหา จากนั้นครูยกตัวอย่างการนา
ความรู้เกี่ยวกับการแปรผันไปประยุกต์ใช้ในการแก้
โจทย์ปัญหาให้นักเรียนพิจารณาเพิ่มเติม โดยใช้
การถาม-ตอบประกอบการอธิบายตัวอย่าง และ
ตั้งคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน
2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ร่วมกัน
สร้างโจทย์ปัญหาที่นาความรู้เกี่ยวกับการแปรผัน
ไปประยุกต์ใช้ กลุ่มละ 2 ข้อ พร้อมทั้งแสดงวิธีการ
หาคาตอบ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งผู้แทนออกมา
เขียนโจทย์ปัญหาและแสดงวิธีการหาคาตอบ
กลุ่มละ 1 ข้อ โดยครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
3. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้
โดยเชื่อมโยงจากตัวอย่าง กิจกรรม และการตอบ
คาถามข้างต้น

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้

งานหรือแบบฝึกหัด
ที่มอบหมาย
ใบงานที่ 9 เรื่อง
การนาความรู้
เกี่ยวกับการแปรผัน
ไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้โจทย์ปัญหา

~ 28 ~

สัปดาห์ที่

คาบที่

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรม

17 – 19

33 - 38
(6 ชั่วโมง)

การ
นาไปใช้

เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1. แก้ปัญหาที่กาหนดให้
โดยใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาได้
2. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และ
นาเสนอกระบวนการ
แก้ปัญหาของกลุ่มได้
3. เชื่อมโยงความรู้เรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับการแปร
ผันกับศาสตร์อื่นๆ เช่น
ฟิสิกส์ เคมี กลศาสตร์
4. มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

4. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครู
ถามคาถาม ดังนี้
1) นักเรียนมีวิธีการอย่างไร ในการนาความรู้
เกี่ยวกับการแปรผันไปประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์
ปัญหาให้ถูกต้องได้รวดเร็วขึ้น
5. ให้นักเรียนทาใบงานที่ 9 เรื่อง การนาความรู้
เกี่ยวกับการแปรผันไปประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์
ปัญหา เพื่อฝึกทักษะและตรวจสอบความเข้าใจ

20

39 - 40

สอบ
ปลายภาค

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้

งานหรือแบบฝึกหัด
ที่มอบหมาย

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การสอนรายวิชา ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
- ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย
10 คะแนน
- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย
10 คะแนน
- ประเมินจากการสอบย่อย 2 ครั้ง
30 คะแนน
- ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน
20 คะแนน
- ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน
30 คะแนน
รวม
100 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559 ได้กาหนดหัวข้อการประเมินได้ ดังแสดงในตาราง
หัวข้อการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ดีเยี่ยม
(5)

ดีมาก
(4)

ผลการประเมิน
ดี
ปานกลาง
(3)
(2)

ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน
การตรงต่อเวลาในการทางาน
การมีส่วนร่วมในการเรียน
ความมีวินัยในตนเอง
ความรับผิดชอบต่อการเรียน
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
ความสารถในการบริหารและจัดการเวลา
ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์
ความสามารถในการตัดสินใจ

การประเมินผลการเรียนรู้
1. รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 2 ครั้ง (สอบนอกตาราง) ดังนี้
1.1 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1 เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที 15 คะแนน
1.2 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2 เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที 15 คะแนน
2. ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน (20 คะแนน) เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที
3. ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน) เวลาที่ใช้ในการสอบ 120 นาที
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียด ดังตาราง

ปรับปรุง
(1)

ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน รายวิชา ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
หน่วย
ที่
1

หัวข้อ/เนื้อหา
เศษส่วนของพหุนาม
การบวก การลบ การคูณ การหาร
เศษส่วนของพหุนาม
สมการเศษส่วนของพหุนาม
โจทย์ปัญหาเศษส่วนของพหุนาม
รวมทดสอบย่อยครั้งที่ 1

2

การแปรผัน
การแปรผันตรง
การแปรผกผัน
การแปรผันเกี่ยวเนื่อง
การนาไปใช้
รวมทดสอบย่อยครั้งที่ 2
รวมคะแนน

ประเมินจาก
การสอบย่อย

ประเมินจาก
การสอบกลางภาคเรียน

ประเมินจาก
การสอบปลายภาคเรียน

คะแนน

วิธีทาสั้น

แสดงวิธีทา

วิธีทาสั้น

แสดงวิธีทา

วิธีทาสั้น

แสดงวิธีทา

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

6 (1)

1 (2)

-

2 (2)

18

สอบกลางภาค

4 (2)
2 (2)
-

-

1 (2)
-

12
11

6 (1)
2 (2)
2 (2.5)
6
4
จานวน 10 ข้อ 15 คะแนน

2 (0.5)
2 (0.5)
2 (0.5)

1 (2)
1 (2)
1 (2)
3 (2)
6
6
จานวน 12 ข้อ 15 คะแนน
30

6
7
จานวน 13 ข้อ 20 คะแนน
20

2 (2)
3 (2)
3 (2)
2 (4)
13
จานวน 13 ข้อ 30 คะแนน
30

7
9
9
14
80

แผนการจัดการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร
รายวิชา
โครงงาน 1 รหัสวิชา ว 20203
1.0 หนวยกิต 2 คาบ/สัปดาห
ชั้นมัธยมศึกษาป"ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ป"การศึกษา 2559
ครูผูสอน
************************************************************************************
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะหประเภทของโครงงาน ค*นคว*าสํารวจและรวบรวมข*อมูลจากเอกสารโครงงานงานวิจัย
และแหลงความรู*ตางๆ ที่เชื่อมโยงกับชุมชน ท*องถิ่น และประเทศ โดยใช*กระบวนการทางวิทยาศาสตร สามารถนํา
ความรู*มาใช*ประกอบการศึกษาโครงงานเพื่อเป7นแนวทางในการกําหนดหัวข*อโครงงาน นําเสนอประเด็นป9ญหาที่
นาสนใจ พร*อมอธิบายที่มาและความสําคัญ ดํา เนินการวางแผนและรวบรวมข* อมูลความรู* เกี่ย วกับแนวทางการ
แก*ป9ญหาด*วยกระบวนการวิทยาศาสตร ออกแบบขั้นตอนการดําเนินการและนําเสนอในรูปแบบเค*าโครงโครงงาน ซึ่ง
ประกอบด*วยหัวข*อที่ต*องการศึกษา ที่มาและความสําคัญ วัตถุประสงคของการศึกษา สมมติฐาน แนวทางการหา
คําตอบ ผลที่คาดวาจะได*รับ กรอบเวลาการดําเนินการและเอกสารอ*างอิง
โดยใช*กระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู* การสํารวจและตรวจสอบ การสืบค*นข*อมูล และ
อภิปราย เพื่อให*เกิดความรู* ความคิด ความเข*าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู* มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็น
คุณคาของการนําความรู*ไปใช*ประโยชนในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร ใฝCเรียนรู* มุงมั่นในการทํางาน
2. ผลการเรียนรู
1. วิเคราะหประเภทของโครงงานได*
2. กําหนดหัวข*อและตั้งสมมติฐานจากประเด็นป9ญหาที่สนใจได*
3. ค*นคว*าข*อมูลจากแหลงค*นคว*าที่หลากหลายและเชื่อถือได*
4. ออกแบบ วางแผน กําหนดขอบเขตและลําดับขั้นตอนการเก็บข*อมูลอยางถูกต*องทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
5. เขียนและนําเสนอเค*าโครงโครงงานในรูปแบบที่ถูกต*อง
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3. กําหนดการสอนและจุดประสงค/การเรียนรู
สัปดาห/
คาบที่
ที่
1

2-5

1-2

สาระการเรียนรู

ผลการเรียนรู

ปฐมนิเทศ
- ผลการเรียนรู*ที่
คาดหวัง
- ลักษณะ
เนื้อหาวิชา
- วิธีการเรียนการ
สอน
- การวัดผลและการ
ประเมินผล

- เพื่อให*นักเรียนมีความ
เข*าใจขอบขายเนื้อหาวิชา
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผลการเรียนรู*ที่คาดหวัง
กฎเกณฑในชั้นเรียน และ
เกณฑการวัดและ
ประเมินผล

3-10 หนวยที่ 1 การ
วิเคราะห/เคาโครงงาน
1.1 การวิเคราะห
เค*าโครงโครงงาน
1.2 ประเภทของ
โครงงานตามสาขา

- วิเคราะหประเภทของ
โครงงานได*
- กําหนดหัวข*อและ
ตั้งสมมติฐานจากประเด็น
ป9ญหาที่สนใจได*

วิธีการสอน/กิจกรรม
งานหรือการบานที่
มอบหมาย

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู
- แผนการจัดการเรียนรู*
ฉบับยอ

- ค*นคว*า วิเคราะห
โครงงานแตละสาขา
ตามความสนใจ
(งานกลุม
คนควา วิเคราะห/
โครงงาน 10 คะแนน)
- ฝIกการวิเคราะห
ตัวอยาง เค*าโครง
โครงงาน
(งานกลุม วิเคราะห
ตัวอยางเคาโครง
โครงงาน 10 คะแนน)

- ตัวอยาง เค*าโครง
โครงงาน
- เค*าโครงโครงงาน แตละ
สาขา

3

สัปดาห/
คาบที่
ที่
6-7

8-15

สาระการเรียนรู

11-14 หนวยที่ 2 การ
คนควางานวิจัยที่
เกี่ยวของ

15-30 หนวยที่ 3 การ
ตรวจสอบสมมติฐาน
และการเก็บรวบรวม
ขอมูล

ผลการเรียนรู

วิธีการสอน/กิจกรรม
งานหรือการบานที่
มอบหมาย

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู

- ค*นคว*าข*อมูลจากแหลง
ค*นคว*าที่หลากหลายและ
เชื่อถือได*

- สืบค*นข*อมูล
เอกสาร หนังสือ ตํารา
และ Internet
(งานกลุม รายงาน
ความกาวหนา
ครั้งที่1
10 คะแนน)

- แบบฟอรมการเขียนเค*า
โครงโครงงาน
- เอกสาร
- หนังสือ
- ตํารา
- Internet

- ออกแบบ วางแผน
กําหนดขอบเขตและลําดับ
ขั้นตอนการเก็บข*อมูลอยาง
ถูกต*องทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ

- ตรวจสอบ
- สืบค*น Internet
สมมติฐานที่มีทฤษฎีมา
รองรับ หรือคาดการณ
สิ่งที่จะพบ เพื่อ
นําไปสูการสํารวจ
ตรวจสอบ
- ออกแบบ วาง
แผน และกําหนด
ลําดับขั้นตอนการเก็บ
ข*อมูล จากแหลง
ค*นคว*าที่หลากหลาย
- เก็บรวบรวมข*อมูล
จากแหลงข*อมูลที่
หลากหลายและเชื่อถือ
ได*(งานกลุม รายงาน
ความกาวหนา
/logbook
ครั้งที่ 2 10 คะแนน
ครั้งที่ 3 10 คะแนน
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สัปดาห/
คาบที่
ที่
16-20

สาระการเรียนรู

ผลการเรียนรู

31-40 หนวยที่ 4 การเขียน
รายงานโครงงาน
4.1 บทนํา
- เขียนและนําเสนอเค*า
4.2 เอกสารและ
โครงโครงงานในรูปแบบที่
งานวิจัยที่เกี่ยวข*อง
ถูกต*อง
4.3 วัสดุอุปกรณและ
วิธีการดําเนินการ

วิธีการสอน/กิจกรรม
งานหรือการบานที่
มอบหมาย

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู

- การเขียนรายงาน - ตัวอยางการเขียน
โครงงาน
รายงานโครงงาน
- ใบงานเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
- ใบงานการเขียน
วิธีดําเนินการ
- รูปแบบการเขียน
โครงงาน
- บรรณานุกรม/อ*างอิง
(งานกลุม 40 คะแนน)

4. แผนการประเมินผลการเรียนรูและการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา โครงงาน 1 รหัสวิชา ว 20203 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปVการศึกษา 2559
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู* ดังนี้
4.1 ประเมินผลจากการวิเคราะหเค*าโครงงาน
ร*อยละ 20
4.2 ประเมินผลจากการค*นคว*างานวิจัยที่เกี่ยวข*อง
ร*อยละ 10
4.3 ประเมินผลจากการตรวจสอบสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข*อมูล
ร*อยละ 20
4.4 ประเมินผลจากการเขียนรายงานโครงงาน
ร*อยละ 40
4.5 ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย
ร*อยละ 10
รวม
รอยละ 100
4.1 การประเมินผลจากการวิเคราะห/เคาโครงงาน (รอยละ 20)
การประเมินผลจากหัวข*อโครงงานของนักเรียนรายวิชา โครงงาน 1 รหัสวิชา ว 20203
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปVการศึกษา 2559 ได*กําหนดหัวข*อการประเมินดังแสดงในตาราง
หัวขอการประเมิน
1. ค*นคว*า วิเคราะห โครงงานแตละสาขาตามความสนใจ
2. ฝIกการวิเคราะหตัวอยาง เค*าโครงโครงงาน

รอยละคะแนน
ร*อยละ 10
ร*อยละ 10

4.2 การประเมินผลจากการคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของ (รอยละ 10)
การประเมินผลจากกระบวนการสัมมนาของนักเรียน รายวิชา โครงงาน 1 รหัสวิชา ว 20203
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปVการศึกษา 2559 ได*กําหนดหัวข*อการประเมินดังแสดงในตาราง
หัวขอการประเมิน
1. รายงานความกาวหนา/logbook ครั้งที่ 1

รอยละคะแนน
ร*อยละ 10
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4.3 การประเมินผลจากการตรวจสอบสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล (ร*อยละ 20 )
การประเมินผลจากกระบวนการทําเค*าโครงโครงงาน ของนักเรียน รายวิชา โครงงาน 1
รหัสวิชา ว 20203 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปVการศึกษา 2559 ได*กําหนดหัวข*อการประเมิน ดังแสดงใน
ตาราง
หัวขอการประเมิน
1. รายงานความกาวหนา/logbook ครั้งที่ 2
2. รายงานความกาวหนา/logbook ครั้งที่ 3

รอยละคะแนน
ร*อยละ 10
ร*อยละ 10

4.4 การประเมินผลจากการเขียนรายงานโครงงาน (ร*อยละ 40 )
การประเมินผลจากกระบวนการทําเค*าโครงโครงงาน ของนักเรียน รายวิชา โครงงาน 1
รหัสวิชา ว 20203 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปVการศึกษา 2559 ได*กําหนดหัวข*อการประเมิน ดังแสดงใน
ตาราง
หัวขอการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.

บทนํา
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข*อง
บทที่ 3 วิธีดําเนินการ
รูปแบบของเค*าโครงโครงงาน
บรรณานุกรม/อ*างอิง

รอยละคะแนน
ร*อยละ 5
ร*อยละ 10
ร*อยละ 10
ร*อยละ 5
ร*อยละ 10
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4.4 การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (รอยละ 10 )
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา โครงงาน 1 รหัสวิชา ว 20203
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปVการศึกษา 2559 ได*กําหนดหัวข*อการประเมินดังแสดงในตาราง
หัวขอการประเมิน
1. ความอยากรู*อยากเห็น
2. ความใจกว*าง
3. ความรับผิดชอบและเพียรพยายาม
4. มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร
5. ความมีเหตุผล
6. อดทน
7. ความมีระเบียบและรอบคอบ
8. มีจิตสาธารณะ
9. ความซื่อสัตย
10. ความตรงตอเวลา

ดีเยี่ยม
(5)

ดีมาก
(4)

ผลการประเมิน
ดี
ปากลาง
(3)
(2)

ต*อง
ปรับปรุง(1)

แผนการจัดการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร
รายวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร# 2 รหัสวิชา ว20204
1.0 หนวยกิต 2 คาบ/สัปดาห
ชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ป,การศึกษา 2559
อาจารย#ผูสอน
************************************************************************************
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและเลือกใช'วิธีวิเคราะหข'อมูลที่ถูกต'องและเหมาะสมกับข'อมูล แปลผลข'อมูล อภิปรายและ
สรุปผลการศึกษา เขียนรายงานฉบับสมบูรณพร'อมบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และนําเสนอ
ข'อมูลในรูปแบบการบรรยายหรือโปสเตอร
โดยใช'วิธีการแก'ป;ญหาอยางเป=นระบบ ด'วยกระบวนการอาน การคิดวิเคราะห การสังเคราะห การ
อภิปราย และการลงความเห็นตามหลักทางวิทยาศาสตร
เพื่อให'เกิดทักษะในการค'นคว'า แสวงหาความรู' มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่เหมาะสม มีจิต
สาธารณะ เห็นคุณคาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิดสร'างสรรค เปรียบเทียบเชื่อมโยงองคความรู'
มีจิตวิทยาศาสตรเพื่อให'เห็นประโยชนและคุณคาของการศึกษาค'นคว'าด'วยตนเอง
2. ผลการเรียนรู
1. รวบรวมข'อมูลและบันทึกผลการทดลองอยางเป=นระบบ ถูกต'องทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
2. สามารถวิเคราะหข'อมูลด'วยวิธีที่เหมาะสม
3. สามารถวิเคราะหและอภิปรายข'อมูลจากการทดลองให'สอดคล'องและครบถ'วนตามวัตถุประสงค
และสมมติฐานที่ตั้งไว'
4. สามารถเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตรฉบับสมบูรณได'ถูกต'องตามแบบสากล
5. นําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรในรูปแบบโปสเตอรหรือบรรยาย

3. กําหนดการสอนและจุดประสงค#การเรียนรู
สัปดาห#ที่ คาบที่
1

2-10

1-2

3-20

หัวขอ/สาระการเรียนรู
ปฐมนิเทศ
- ผลการเรียนรู'ที่คาดหวัง
- ลักษณะเนื้อหาวิชา
- วิธีการเรียนการสอน
- การวัดผลและการประเมินผล
หนวยที่ 1 ปฏิบัติการทดลอง
- ปฏิบัติการทดลองในห'อง
ห'องปฏิบัติการ/แหลงการเรียนรู'
- เก็บรวบรวมข'อมูล

ตัวชี้วัด

วิธีการสอน/กิจกรรม
งานหรือการบานที่มอบหมาย

- เพื่อให'นักเรียนมีความเข'าใจขอบขาย - รวมกันอภิปราย ซักถามจนเป=น
เนื้ อหาวิ ช า กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ทีเ่ ข'าใจตรงกัน
ผลการเรี ย นรู' ที่ ค าดหวั ง กฎเกณฑใน
ชั้ น เ รี ย น แ ล ะ เ ก ณ ฑ ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผล
1. รวบรวมข' อมู ล และบั น ทึ กผลการ งานกลุม
ทดลองอยางเป= น ระบบ ถู ก ต' อ งทั้ ง เชิ ง - ปฏิบัตกิ ารทดลองในห'อง
ปริมาณและคุณภาพ
ห'องปฏิบตั ิการ/แหลงการเรียนรู'
- เก็บรวบรวมข'อมูล
- บันทึกผลการศึกษาทดลอง
- รายงานความก'าวหน'าผลการศึกษา
ทดลอง/ชิ้นงาน ตอครูที่ปรึกษา

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู
- แผนการจัดการเรียนรู'
ฉบับยอ
- แบบรายงานความก'าวหน'า

- แบบบันทึกผลการศึกษา
ทดลอง
วัสดุ-อุปกรณทดลอง
แต ละกลุม
- ห'องปฏิบัติการ
- ห'องสมุด/ห'องสืบค'น
ข'อมูล

3

สัปดาหที่ คาบที่
11-13

14-17

หัวขอ/สาระการเรียนรู

ตัวชี้วัด

21-26 หนวยที่ 2 การวิเคราะห#ขอมูลและแปล
2. สามารถวิ เ คราะหข' อ มู ล ด' ว ยวิ ธี ที่
ผลขอมูล
เหมาะสม
- วิเคราะหและอภิปรายผล
3. สามารถวิเคราะหและอภิปรายข'อมูล
- สรุปผลการทดลอง
จา กก าร ทด ลอ ง ให' สอ ดค ล' อ งแ ล ะ
ครบถ'วนตามวัตถุประสงคและสมมติฐาน
ที่ตั้งไว'
27-34 หนวยที่ 3 การเขียนรายงานฉบับ
4.
สามารถเขี ย นรายงานโครงงาน
สมบูรณ#
วิทยาศาสตรฉบับสมบูรณได'ถูกต'องตาม
3.1 บทนํา
แบบสากล
- ที่มาและความสําคัญ
- วัตถุประสงคของวิจัย
- สมมติฐาน
- ขอบเขตของวิจัย
- ประโยชนที่คาดวาจะได'รับ
- นิยามศัพทเฉพาะ
3.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข'อง
3.3 วิธีดําเนินการวิจัย
- อุปกรณและสารเคมี
- วิธีการทดลอง

วิธีการสอน/กิจกรรม
งานหรือการบานที่มอบหมาย
งานกลุม
- รวมกันวิเคราะหและอภิปรายผล
- สรุปผลการทดลอง
- เขียนเอกสารอ'างอิง
- รายงานความก'าวหน'าผล
การศึกษาทดลอง/ชิ้นงาน ตอครูที่
ปรึกษา
- รวมกันอภิปรายรูปแบบการเขียน
รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ
ซักถามจนเป=นที่เข'าใจตรงกัน
งานกลุม
นักเรียนสงรายงานโครงงานฉบับ
สมบูรณ#
- บทที่ 1 บทนํา และบทที่ 2 เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
- บทที่ 3 วิธีการดําเนินการ
- บทที่ 4 ผลการทดลอง
- บทที่ 5 วิเคราะห$ อภิปราย สรุปผล
การทดลอง และอางอิง

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู'
- แบบบันทึกผลการศึกษา
ทดลอง
- ใบความรู' การเขียน
เอกสารอ'างอิง

- รูปแบบการเขียนรายงาน
โครงงานฉบับสมบูรณ
- ห'องสมุด/ห'องสืบค'นข'อมูล
- วีดีทัศน
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สัปดาหที่ คาบที่
14-17

18-20

หัวขอ/สาระการเรียนรู

หนวยที่ 3 การเขียนรายงานฉบับ
สมบูรณ# (ตอ)
3.4 ผลการทดลอง
3.5 วิเคราะห อภิปรายและสรุปผล
3.6 เอกสารอ'างอิง
35-40 หนวยที่ 4 การนําเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร#

ตัวชี้วัด

วิธีการสอน/กิจกรรม
งานหรือการบานที่มอบหมาย

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู'

27-34

5. นํ า เสนอโครงงานวิ ท ยาศาสตรใน งานกลุม

รูปแบบโปสเตอรหรือบรรยาย

- จัดทําสื่อมัลติมิเดียนําเสนอ
องคความรู'ที่ได'จากการค'นพบ
- นําเสนอองคความรู'ที่ได'จากการ
ค'นพบ
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นองค
ความรู'ที่ได'จากการค'นพบ

-สิ่อมัลติมีเดีย
- แผนพับ หรือใบความรู'
ประกอบการนําเสนอ
- แบบประเมินการนําเสนอ

4. แผนการประเมินผลการเรียนรูและการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร 2 รหัสวิชา ว20204 ประจําภาคเรียนที่ 2 ปKการศึกษา
2559 มีแผนการประเมินผลการเรียนรู' ดังนี้
4.1 ประเมินผลจากการพบอาจารยที่ปรึกษาและความก'าวหน'า
30 คะแนน
4.2 ประเมินผลจากการปฏิบัติการทดลอง
20 คะแนน
4.3 ประเมินผลจากการเขียนรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ$
30 คะแนน
4.4 การประเมินผลจาการการนําเสนอสรุปองค$ความรู
10 คะแนน
4.5 ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : คุณลักษณะ 10 คะแนน
รวม
100 คะแนน
รายละเอียดการประเมินผลแตละหัวข'อเป=นดังนี้
4.1 การประเมินผลจากงานหรือการบานที่ไดรับมอบหมาย (30 คะแนน )
รายการ
1
2
3
4
5
6

รายงานความก'าวหน'าของ
งานวิจัย ครั้งที่ 1
รายงานความก'าวหน'าของ
งานวิจัย ครั้งที่ 2
รายงานความก'าวหน'าของ
งานวิจัย ครั้งที่ 3
รายงานความก'าวหน'าของ
งานวิจัย ครั้งที่ 4
รายงานความก'าวหน'าของ
งานวิจัย ครั้งที่ 5
รายงานความก'าวหน'าของ
งานวิจัย ครั้งที่ 6

รูปแบบ
ของงาน
กลุม

คะแนน

วันที่ไดรับ
มอบหมาย
สัปดาหที่ 4

กําหนดสง

คะแนน

สัปดาหที่ 5

5

สัปดาหที่ 6

สัปดาหที่ 7

5

สัปดาหที่ 8

สัปดาหที่ 9

5

สัปดาหที่ 10

สัปดาหที่ 11

5

สัปดาหที่ 12

สัปดาหที่ 13

5

สัปดาหที่ 14

สัปดาหที่ 15

5
30
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4.2 การประเมินผลจากหลักฐานการปฏิบัติการทดลอง (20 คะแนน)

1
2

รายการ

รูปแบบของงาน

คะแนน

การปฏิบัติการทดลอง
การนําเสนอผลการทดลอง
คะแนน

งานกลุม
งานกลุม

10
10
20

4.3 การประเมินผลจากการเขียนรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ

รายการ
รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ
หน'าปก บทคัดยอ กิตติกรรมประกาศสารบัญ
- บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข'อง และบทที่ 3 วิธีการ
ดําเนินการ
- บทที่ 4 ผลการทดลอง
- บทที่ 5 วิเคราะห อภิปราย สรุปผลการ
ทดลอง และอ'างอิง
- ภาคผนวก
- สงรูปเลมงานวิจัยฉบับสมบูรณ
คะแนน

(30 คะแนน)

รูปแบบของงาน

คะแนน

รายงาน
5
5
10
10

30
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4.4 การประเมินผลจาการการนําเสนอสรุปองคความรู (10 คะแนน)

1
2

รายการ

รูปแบบของงาน

คะแนน

รูปแบบการนําเสนอโครงงาน
การนําเสนอโครงงาน
คะแนน

งานกลุม
งานกลุม

5
5
10

4.5 การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร 2
รหัสวิชา ว20204
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปKการศึกษา 2559 ได'กําหนดหัวข'อการประเมินดังนี้
ผลการประเมิน
หัวขอการประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปากลาง
ต'อง
(5)
(4)
(3)
(2)
ปรับปรุง(1)
1. ความอยากรู'อยากเห็น
2. ความใจกว'าง
3. ความรับผิดชอบและเพียรพยายาม
4. มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร
5. ความมีเหตุผล
6. ความสามารถในการทํางานรวมกับผู'อื่น
7. ความมีระเบียบและรอบคอบ
8. ความประหยัด
9. ความซื่อสัตย
10. ความตรงตอเวลา
หมายเหตุ ข'อละ 1 คะแนน
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เอกสารการประเมิน รหั ส01

แบบประเมินผลจากการปฏิบตั กิ ารทดลอง
รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร# 2 รหัสวิชา ว20204
ประจําภาคเรียนที่ 2 ป)การศึกษา 2559
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………
ผูจัดทํา 1. ชื่อ..................................................นามสกุล......................................ชั้น............... เลขที่..........
2. ชื่อ..................................................นามสกุล......................................ชั้น............... เลขที่..........
3. ชื่อ..................................................นามสกุล......................................ชั้น............... เลขที่..........
ตาราง ประเมินในขณะทําโครงงาน (15%) ผูประเมินครูทปี่ รึกษาโครงงาน(ขอ 1-3) และครูหองปฏิบัติการ(ขอ 4-5)
รายการประเมิน
ผลการประเมิน
หมาย
เหตุ
ดี ดีมาก ดี พอใช
ตอง
เยี่ยม (4) (3) (2)
ปรับปรุง
(5)
(1)
1. การปรึกษาหารือกับอาจารย$ที่ปรึกษา
1.1 การตรงต:อเวลาในการส:งงาน
1.2 ความสม่ําเสมอในการเขาปรึกษาการทําโครงงาน
(ดูแบบฟอร$มการเขาพบทีป่ รึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู:กับดุลยพินิจ
ของครูที่ปรึกษา
2. การแบ:งภาระหนาที่ใหทุกคนในกลุ:มมีส:วนร:วมในการปฏิบัติ
ทุกขั้นตอน
3. ในกรณีที่มีป=ญหาบางอย:างเกิดขึ้น ในขณะทําโครงงาน
มีการแกป=ญหาเฉพาะหนาอย:างเหมาะสม
4. มีการทําความสะอาดวัสดุอุปกรณ$ที่ใชแลว และจัดเก็บอุปกรณ$
อย:างถูกตองและอยู:ในสภาพเรียบรอย
5. วัสดุอุปกรณ$ที่เบิกจากสาขาวิชาเพื่อใชในการทําโครงงาน
นักเรียนส:งคืนในสภาพเดิม
รวม
รวมคะแนนเฉลี่ย
คิดเปAนรอยละ
หมายเหตุ * เกณฑ$ในการใหคะแนน
* นักเรียนมีความสม่าํ เสมอในการทํางานรอยละ 80-100 ไดคะแนน 5 , รอยละ 70-79 ไดคะแนน 4 ,
รอยละ 60-69 ไดคะแนน 3 , รอยละ 50-59 ไดคะแนน 2 และนอยกว:า รอยละ 50 ไดคะแนน 1
* * นักเรียนส:งคืนอุปกรณ$ที่เบิกจากสาขาวิชาอยู:ในสภาพเดิม รอยละ 80-100 ไดคะแนน 5 , รอยละ 70-79
ไดคะแนน 4 , รอยละ 60-69 ไดคะแนน 3 รอยละ 50-59 ไดคะแนน 2 และนอยกว:า รอยละ 50 ไดคะแนน 1
ลงชื่อ............................................(ครูที่ปรึกษาโครงงาน)
ลงชื่อ.........................................(ครูหองปฏิบัติการ)
(..................................................)
(..................................................)
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เอกสารการประเมิน รหั ส 02

แบบประเมินผลการนําเสนอโครงงาน
รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร# 2 รหัสวิชา ว20204
ประจําภาคเรียนที่ 2 ป)การศึกษา 2559
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………
ผูจัดทํา 1. ชื่อ..................................................นามสกุล......................................ชั้น............... เลขที.่ .........
2. ชื่อ..................................................นามสกุล......................................ชั้น............... เลขที.่ .........
3. ชื่อ..................................................นามสกุล......................................ชั้น............... เลขที.่ .........
ตาราง ประเมินในขณะนําเสนอ (10%) ผูประเมินครูประจําวิชา
รายการประเมิน
ผลการประเมิน
ดี
ดี
ดี พอใช
ตอง
เยี่ยม มาก (3) (2) ปรับปรุง
(5) (4)
(1)
1. การแสดงออกถึงความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงงาน
2. มีการใชหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร$ที่ถูกตอง
3. สามารถแปลผลการทดลองและนําเสนอในรูปแบบที่เขาใจ
ง:าย ชัดเจน และถูกตอง
4. ผลการทดลองและสรุปผลการทดลองสอดคลองกับ
จุดประสงค$ของการทําโครงงาน
5. มีความพรอมในการนําเสนอ เช:น พูดดวยความมั่นใจและมี
น้ําเสียงที่หนักแน:น น:าสนใจ
6. สามารถตอบคําถามดวยความมั่นใจ ชัดถอยชัดคําและกลา
ที่จะแสดงความคิดเห็น
7. สื่อประกอบการใหสัมมนามีความน:าสนใจ น:าติดตามทั้งยัง
ทําใหผูฟ=งสนใจมากขึ้น
8. นําเสนอตามระยะเวลาที่กําหนด
รวม
รวมคะแนนเฉลี่ย
คิดเปAนรอยละ
ลงชื่อ..............................................................ผูประเมิน
(..............................................................)

หมาย
เหตุ
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เอกสารการประเมิน รหั ส 03

แบบประเมินการเขียนรายงาน
รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร# 2 รหัสวิชา ว20204
ประจําภาคเรียนที่ 2 ป)การศึกษา 2559
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………
ผูจัดทํา 1. ชื่อ..................................................นามสกุล......................................ชั้น............... เลขที.่ .........
2. ชื่อ..................................................นามสกุล......................................ชั้น............... เลขที.่ .........
3. ชื่อ..................................................นามสกุล......................................ชั้น............... เลขที.่ .........
รายการประเมิน

ผลการประเมิน
คะแนน
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง เฉลี่ย
(5)
(4) (3) (2)
(1)

1. ความถูกตองของรูปแบบรายงาน
2. การใชศัพท$ทางวิทยาศาสตร$
3. มีการจัดลําดับการนําเสนอผลการศึกษาในรายงานอย:าง
เปAนระบบ
4. ความถูกตองของการเขียนเอกสารอางอิง
5. การวิเคราะห$ สังเคราะห$ ผลการศึกษามาเรียบเรียง
ใหเกิดความเขาใจ
6.ความถูกตองของเนื้อหาขอมูล
รวม

รวมคะแนนเฉลี่ย
คิดเปAนรอยละ

ลงชื่อ........................................................
(...................................................)

