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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560

กลุ่มโรงเรียนวิทยาวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คานา
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้ขออนุญาตใช้กรอบโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ พุทธศักราช 2560 เพื่อใช้เป็ นต้น แบบในการจัดทารายละเอียดหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
รายวิช าให้ สอดคล้ องกับ การพัฒ นานั กเรี ยนผู้ มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใน
ลักษณะเดียวกัน ในฐานะที่เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของประเทศ และมอบหมายให้อนุกรรมการกลุ่ม
บริหารด้านวิชาการ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ดาเนินการจัดทาหลักสูตรรายวิชาแผนการจัดการ
เรียนรู้และแผนการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ฉบับย่อ ให้แล้วเสร็จและส่งมอบให้โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ทุกโรงเรียนนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนเพื่อขออนุมัติใช้หลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
อนุ กรรมการกลุ่ มบริ ห ารด้านวิ ช าการ กลุ่ ม โรงเรียนวิ ทยาศาสตร์ภู มิภ าค ได้น ากรอบโครงสร้ า ง
หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มาจัดทารายละเอียดรายวิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 รายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่ม 2 พร้อมประชุม กาหนดกรอบคณะกรรมการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องแล้วมอบหมายให้โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ปทุมธานี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ ทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนตามกรอบโครงสร้างหลักสูตร กาหนด เมื่อ
วันที่ 17-79 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี สืบเนื่องจากหลายรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นวิชาใหม่กลุ่มโรงเรียนขาดผู้ทรงคุณวุฒิและครูผู้สอนขาด
ประสบการณ์ในการจัดทารายละเอียดอย่างเข้าใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จึงขอรับ
ความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดผู้เชี่ยวชาญ
ช่วยเหลือครู โรงเรียนจุ ฬาภรณราชวิทยาลัย ดาเนินการจนจัดทาหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ เมื่อวันที่ 6-10 มีนาคม 2560 ทุกรายวิชาจนแล้วเสร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ทุกประการ
ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการด้านวิชาการ ในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ศูนย์บริหารโครงการฯสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)ทุกโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขาวิชา และคณะครูกลุ่มโรงเรียนจุฬา
ภรณลัยทุกสาขาวิชา ที่ได้ทุ่มเทเสียสละดาเนินการจัดทาหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผล
การเรียนรู้ ฉบับย่อ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีความเหมาะสมต่อ
การพัฒ นานักเรีย นผู้ มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้อย่างเต็มศักยภาพ ไว้ ณ
โอกาสนี้ด้วย
คณะอนุกรรมการกลุ่มบริหารด้านวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
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79
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แผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
สาขาวิชาภาษาไทย
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
รายวิชา ท30101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
เวลาเรียน
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารของมนุษย์ ศึกษาคา ความหมายของคาและการสรรคาใช้ ศึกษา
หลักการอ่าน การฟัง การดูและการพูด ฝึกอ่านออกเสียง อ่านในใจเพื่อจับสาระในเวลาที่กาหนด อ่าน ฟังและ
ดูสื่อต่างๆ แล้วสรุปเนื้อหาสาระ แนวคิด ฝึกเขียนผังมโนภาพ ฝึกพูดระหว่างบุคคล พูดในกลุ่ม เขียนเชิงกิจธุระ
เขียนเชิงวิชาการโดยอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ มีคุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร ทั้งสามารถนาความรู้
ความคิดที่ได้จากการอ่าน การฟังและการดู มาปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเองได้
2. ผลการเรียนรู้
อธิบายเรื่องการสื่อสาร
1. อธิบายคา ความหมายของคา การสรรคาใช้ การแก้ไขปรับปรุงถ้อยคา การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน
2. อ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามระบบอักขรวิธี มีจังหวะ เน้นน้าหนักเสียงได้เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
3. อ่านในใจ แปลความ ตีความ ขยายความ คาดคะเนเหตุการณ์ และตอบคาถามจากเรื่องที่อ่า น
หรือฟังภายในเวลาที่กาหนด
4. อ่าน ฟังและดู เรื่องราวต่างๆ จากสื่อที่มีรูปแบบหลากหลาย แล้วพูดหรือเขียนสรุปเนื้อหาสาระ
แนวคิด เขียนผังมโนภาพ เขียนย่อความ สรุปความ
5. เขียนบันทึก เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง
6. เขียนสื่อสารในรูป แบบต่างๆ เขียนเชิงกิจธุระ โดยใช้ถ้อยคา ความหมายเหมาะสม ตรงตาม
วัตถุประสงค์
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3. โครงสร้างแผนการเรียนรู้ฉบับย่อรายวิชา ท30101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
การ
สัปดาห์ที่/
ชั่วโมง

หัวข้อ / สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

กิจกรรม/

สื่อการสอน/

ประเมินผล

งานที่มอบหมาย

แหล่งการเรียนรู้

และ
เครื่องมือวัด

สัปดาห์ที่
1
ชั่วโมงที่
1
(1 ชั่วโมง)

ปฐมนิเทศและตรวจสอบ
พื้นความรู้
1. แนวทางการจัดการ
เรียนการสอน การวัด
ประเมินผลการเรียนรู้
2. ข้อตกลงเบื้องต้นในการ
เรียนการสอน
3. เขียนแนะนาตนเองได้

เข้าใจแนวการ
จัดการเรียน
การสอนการ
วัดประเมินผล
การเรียนรู้

1.ทาแบบทดสอบ
ก่อนเรียนแนว PISA
เพื่อตรวจสอบพื้น
ความรู้
2.พูดคุยตกลงแนว
ทางการจัดการเรียน
การสอน การวัด
ประเมินผลการ
เรียนรู้
3.แนะนาตนเองใส่
กระดาษที่ครูแจกให้

1. ใบความรู้ /
PowerPoint
คาอธิบายรายวิชา ผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง
และข้อตกลงการเรียน
2. แผนการเรียนรู้ฉบับ
ย่อ
3. แบบฟอร์มการ
แนะนาตนเอง
4. หนังสือ/เอกสาร
ประกอบการเรียน

1. ให้
นักเรียน
อธิบาย
เกี่ยวกับการ
เรียนการ
สอนเป็น
รายบุคคล
2. ใช้คาถาม
เพื่อตอบ
ปากเปล่า
3.นักเรียน
ทุกคนตอบ
ได้
สัปดาห์ที่ 1-2 การสื่อสารของมนุษย์
1. อธิบายเรื่อง 1. อภิปรายเรื่อง
1. PowerPoint เรื่อง 1.ประเมิน
ชั่วโมงที่
1. ความหมายของ
การสื่อสารได้ ความหมายของ
“ภาษาที่ใช้ในการ
ความรู้เรื่อง
2-3
การสื่อสาร
การสื่อสาร /
สื่อสาร”
การสื่อสาร
(2 ชั่วโมง)
2. องค์ประกอบของ
องค์ประกอบของ
2. ใบงานเรื่อง ภาษาที่ ของมนุษย์
การสื่อสาร
การสื่อสาร
ใช้ในการสื่อสาร
2.เกณฑ์การ
3. ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
แล้วช่วยกันสรุป ครู (อัตนัย/ปรนัย)
ผ่านร้อยละ
เพิ่มเติมตามความ
80
เหมาะสม
3.เครื่องมือ
2. ศึกษา Power
วัด1)ใช้
point ภาษาที่ใช้ใน
คาถามเพื่อ
การสื่อสาร (วัจ
ตอบปาก
นภาษา/อวัจนภาษา)
เปล่า
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การ
สัปดาห์ที่/
ชั่วโมง

หัวข้อ / สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

กิจกรรม/

สื่อการสอน/

ประเมินผล

งานที่มอบหมาย

แหล่งการเรียนรู้

และ
เครื่องมือวัด

สัปดาห์ที่2
ชั่วโมงที่
4
(1 ชั่วโมง)

แล้วให้นักเรียนตั้ง
คาถามเพื่อผลัดกัน
ถามตอบกับเพื่อนใน
ชั้นเรียน
3.ให้นักเรียนทาใบ
งานเรื่อง ภาษาที่ใช้
ในการสื่อสาร
(อัตนัย/ปรนัย)
4.นักเรียนสรุป
ความรู้
4. อุปสรรคของการ
1. อธิบายเรื่อง 1. แบ่งกลุ่มนักเรียน
สื่อสาร
การสื่อสารได้ เป็น 2 กลุ่ม เพื่อ
5. วิธีแก้ไขอุปสรรคของ
อภิปรายแล้ว
การสื่อสาร
นาเสนอหน้าชั้น
คุณธรรมและมารยาท
เรียน ในหัวข้อ
ของการสื่อสารใน
ต่อไปนี้
บริบทต่างๆ
1) อุปสรรคของการ
1. การสื่อสารกับตนเอง
สื่อสาร และวิธีแก้ไข
2. การสื่อสารระหว่าง
2) มารยาทในการ
บุคคล
สื่อสาร
3. การสื่อสารสาธารณะ
2. นักเรียนร่วมกัน
4. การสื่อสารมวลชน
แสดงความคิดเห็น
5. การสื่อสารในครอบครัว
เพิ่มเติม
6. การสื่อสารในโรงเรียน
3. นักเรียนสรุป
7. การสื่อสารในวงสังคม
ความรู้และบันทึกลง
โดยทั่วไป
ในสมุดจดงาน
8. ภาษากับการปลูกฝัง

2)แบบ
ประเมินใบ
งาน

1. แบบทดสอบหลัง
เรียน เรื่อง “การ
สื่อสารของมนุษย์”
(ปรนัย จานวน 20 ข้อ)

1. ประเมิน
การนาเสนอ
งานกลุ่ม
2. แบบสรุป
และแสดง
ความ
คิดเห็น
3.ประเมิน
ใบงาน
4. เกณฑ์
การผ่านร้อย
ละ 80
5.
เครื่องมือ/
แบบทดสอบ
หลังเรียน
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การ
สัปดาห์ที่/
ชั่วโมง

หัวข้อ / สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

กิจกรรม/

สื่อการสอน/

ประเมินผล

งานที่มอบหมาย

แหล่งการเรียนรู้

และ
เครื่องมือวัด

คุณธรรม

สัปดาห์ที่ 3
ชั่วโมงที่
5–6
(2 ชั่วโมง)

ทดสอบคุณธรรมและ
มารยาทของการสื่อสารใน
บริบทต่างๆ
1. การสื่อสารกับตนเอง
2. การสื่อสารระหว่าง
บุคคล
3. การสื่อสารสาธารณะ
4. การสื่อสารมวลชน
5. การสื่อสารในครอบครัว
6. การสื่อสารในโรงเรียน
7. การสื่อสารในวงสังคม
โดยทั่วไป
8. ภาษากับการปลูกฝัง
คุณธรรม

1. แสดง
คุณธรรมและ
มารยาทใน
การสื่อสาร

1. ครูเสนอ Power
point เรื่อง
คุณธรรมและ
มารยาทของการ
สื่อสารในบริบท
ต่างๆ
เพื่อให้นักเรียนสอบ
ทานและเพิ่มเติม
ความรู้ลงในสมุดจด
งาน
1. แบ่งกลุ่ม 8 กลุ่ม
แสดงบทบาท
สมมติ/ นาเสนอ
คลิปวีดิโอ/เกี่ยวกับ
การสื่อสาร ศึกษา
เรื่องคุณธรรมและ
มารยาทของการ
สื่อสารในบริบท
ต่างๆ
2. สรุปเนื้อหาสาระ
3. ตอบคาถามในชั้น
เรียน
4. แสดงบทบาท
สมมุติตาม
สถานการณ์ที่
กาหนด

6.เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
70
Power point เรื่อง
คุณธรรมและมารยาท
ของการสื่อสารใน
บริบทต่างๆ

1. บทบาทสมมุติตาม
สถานการณ์ที่กาหนด
ในบริบทต่างๆ
1) การสื่อสารกับ
ตนเอง
2) การสื่อสารระหว่าง
บุคคล
3) การสื่อสารสาธารณะ
4) การสื่อสารมวลชน
5) การสื่อสารใน
ครอบครัว
6) การสื่อสารใน
โรงเรียน
7) การสื่อสารในวง
สังคมโดยทั่วไป
8) ภาษากับการปลูกฝัง
คุณธรรม

1. ประเมิน
ใบงาน
2. เกณฑ์
การผ่านร้อย
ละ 80
3.
เครื่องมือ/
แบบ
ประเมินการ
แสดง
บทบาท
สมมุติ
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การ
สัปดาห์ที่/
ชั่วโมง

หัวข้อ / สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

กิจกรรม/

สื่อการสอน/

ประเมินผล

งานที่มอบหมาย

แหล่งการเรียนรู้

และ
เครื่องมือวัด

สัปดาห์ที่ 3-4
ชั่วโมงที่
5-8
(4ชั่วโมง)

สัปดาห์ที่
5-6
ชั่วโมงที่
9-11
(3 ชั่วโมง)

ความรู้เบื้องต้นในการ
เขียน
1. การเขียนสะกดคา
2. ความหมายของคา
3. การสรรใช้คา
4. การแก้ไข ปรับปรุง
ถ้อยคา
5. การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน

การส่งสารด้วยการอ่าน
(การอ่านออกเสียง)
1. การเตรียมความพร้อม
ก่อนการอ่าน
- การความเข้าใจสาร
ใน

1) เขียนสะกด
คาถูกต้องตาม
พจนานุกรม
2) เลือกใช้คา
ได้ถูกต้องตาม
ความหมาย
3) แก้ไข
ปรับปรุง
ถ้อยคาได้
ถูกต้อง
เหมาะสม
24) ใช้
เครื่องหมาย
วรรคตอนได้
ถูกต้อง

1. นักเรียนนาเสนอ
การใช้คาใน
ชีวิตประจาวัน
2. แบบฝึกความรู้
เกี่ยวกับหลักการ
เขียนสะกดคาสรรใช้
คาการใช้
เครื่องหมายวรรค
ตอน
3. แบบทดสอบ
4. สรุปเนื้อหา
สาระสาคัญเพิ่มเติม

1.หนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน ภาษาไทย
หลักภาษาและการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องความรู้เกี่ยวกับ
หลักภาษา
2. ใบงานเกี่ยวกับ
หลักการเขียนสะกด
คาสรรใช้คาการใช้
เครื่องหมายวรรค
ตอน
3. แบบทดสอบความรู้
เกี่ยวกับหลักการเขียน
สะกดคาสรรใช้คาการ
ใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน
4. แบบสรุปเนื้อหา
เพิ่มเติม/คาถามและ
คาตอบเพิ่มเติม
1. ศึกษาเรื่องการส่งสาร
2. อ่านออก 1. นักเรียนทุกคน
ด้วยการอ่าน จาก
เสียงได้ถูกต้อง อ่านออกเสียง
หนังสือเรียน รายวิชา
ตามระบบ
พยัญชนะไทยที่มี
อักขรวิธี มี ปัญหา เช่น ร ล ง ฮ พื้นฐาน ภาษาไทย หลัก
จังหวะ เน้น ช และคาควบกล้า ภาษาและการใช้ภาษา
น้าหนักเสียง 2. ครูสุ่มให้นักเรียน เพื่อการสื่อสาร ของ

1. ประเมิน
การสะกดคา
สรรใช้คา
การใช้
เครื่องหมาย
วรรคตอน2.
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
3.เครื่องมือ/
แบบทดสอบ
ความรู้การ
เขียนสะกด
คาสรรใช้คา
การใช้
เครื่องหมาย
วรรคตอน

1. ประเมิน
การพูดแบบ
อ่านรายงาน
อย่างเป็น
ทางการ
2. เกณฑ์
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การ
สัปดาห์ที่/
ชั่วโมง

หัวข้อ / สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

กิจกรรม/

สื่อการสอน/

ประเมินผล

งานที่มอบหมาย

แหล่งการเรียนรู้

และ
เครื่องมือวัด

สัปดาห์ที่ 6-8
ชั่วโมงที่
12-16
(5ชั่วโมง)

บทอ่าน
ได้เหมาะสม
- การทรงตัวและการใช้ กับเรื่องที่อ่าน
กิริยาอาการ
- การใช้เสียง
- ข้อบกพร่องในการ
อ่าน
2. การอ่านออกเสียงคา
กลุ่มคา ประโยคและ
ข้อความ
3. การพูดแบบอ่าน
รายงานอย่างเป็นทางการ

ออกมาอ่านออก
เสียงพยัญชนะไทยที่
มีปัญหา
3. ฝึกการอ่านออก
เสียงข่าว บทความ
สารคดี พระบรม
ราโชวาท การอ่าน
กล่าวรายงาน ฯลฯ
4. ครูสาธิตการอ่าน
รายงานอย่างเป็น
ทางการให้นักเรียน
ฟัง
5. มอบหมายให้
นักเรียนไปฝึกอ่าน
เพื่อ
ทดสอบการพูดแบบ
อ่านรายงานอย่าง
เป็นทางการใน
ชั่วโมงต่อไป
(5 คะแนน)

กระบวนการอ่าน การฟัง
และดูอย่างมีวิจารณญาณ
1.ความหมายของการอ่าน
แปลความ ตีความ ขยาย
ความ
2. การอ่านในใจแล้วตอบ

1. ศึกษาเรื่องการรับ
สารด้วยการอ่าน การ
ฟังให้สัมฤทธิ์ผล จาก
หนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน ภาษาไทย
หลักภาษาและการใช้

4. อ่านในใจ
แปลความ
ตีความ ขยาย
ความ
คาดคะเน
เหตุการณ์

กระทรวงศึกษาธิการ /
เอกสารที่แนะนา
2. ใบความรู้ /
PowerPoint เรื่อง การ
ส่งสารด้วยการอ่าน/
วีดิทัศน์ ชุด การอ่านฟัง
เสียง จัดทาโดย
ธนาคารนครหลวงไทย
จากัด (มหาชน)
3. ใบงานการอ่านออก
เสียงคา กลุ่มคา
ประโยคและข้อความ
4. แบบฝึกการอ่านข่าว
ทั่วไป, ข่าวใน
พระราชสานัก, ข่าวใน
ประเทศ,ข่าวต่างประเทศ
, พระบรมราโชวาท,
บทร้อยกรอง, บทความ,
การกล่าวสุนทรพจน์ฯลฯ
5. ตัวอย่างการอ่าน
รายงานอย่างเป็น
ทางการ
1. ความรู้เรื่องการรับ
สารด้วยการอ่าน การ
ฟังให้สัมฤทธิ์ผล จาก
หนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน ภาษาไทย
หลักภาษาและการใช้

การผ่านร้อย
ละ 80
3.
เครื่องมือ/
แบบ
ประเมินการ
พูด

1.ประเมิน
ความรู้
1)
ความหมาย
ของการอ่าน
แปลความ
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การ
สัปดาห์ที่/
ชั่วโมง

หัวข้อ / สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

กิจกรรม/

สื่อการสอน/

ประเมินผล

งานที่มอบหมาย

แหล่งการเรียนรู้

และ
เครื่องมือวัด

คาถามในเวลาที่กาหนด
3. การอ่านวิเคราะห์
4. ฟังและดูอย่างมี
วิจารณญาณ

และตอบ
คาถามจาก
เรื่องที่อ่าน
หรือฟังภายใน
เวลาที่กาหนด

ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
/ เอกสารที่แนะนา
2. ให้นักเรียนศึกษา
ตัวอย่างการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ
การฟังให้สัมฤทธิ์ผล”
แล้วสรุปเนื้อหา
สาระสาคัญ
3. นักเรียนฟังเพลง
และบทกวีสั้นๆ แล้ว
แปลความ ตีความ
บอกข้อคิดเห็น และ
ประเมินสิ่งที่ฟังมี
ประโยชน์ สามารถ
นาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
หรือไม่อย่างไร
4. ฟังสารคดีสั้น อ่าน
บทความวิทยาศาสตร์
แล้วแปลความ ตีความ
ขยายความ คาดคะเน
เหตุการณ์ และตอบ
คาถามจากเรื่องที่อ่าน
หรือฟัง
5. อ่านบทประพันธ์
ข่าว สารคดีฟังคลิป

ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ของ
กระทรวงศึกษาธิการ /
เอกสารที่แนะนา
2. ตัวอย่างการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ
การฟังให้สัมฤทธิ์ผล”
แล้วสรุปเนื้อหา
สาระสาคัญ
3. ใบงานสรุปความ
จากการฟังดู อ่าน

ตีความ
ขยายความ
2) การอ่านใน
ใจแล้วตอบ
คาถาม ใน
เวลาที่
กาหนด
3) การฟัง
และดูอ่าน
อย่างมี
วิจารณญาณ
2. เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
3. เครื่องมือ
1)
แบบทดสอบ
2) แบบ
ประเมินการ
นาเสนอ
ผลงาน
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การ
สัปดาห์ที่/
ชั่วโมง

หัวข้อ / สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

กิจกรรม/

สื่อการสอน/

ประเมินผล

งานที่มอบหมาย

แหล่งการเรียนรู้

และ
เครื่องมือวัด

สัปดาห์ที่ 9-10
ชั่วโมงที่
17-20
(4ชั่วโมง)

การรับสารด้วยการอ่าน
และการฟัง การย่อ/สรุป
ความ และเขียนผังมโน
ภาพ
1. ความหมายของการฟัง
2. จุดมุ่งหมายของการฟัง
การฟังให้สัมฤทธิ์ผล
3.การเขียนคานาตามแบบ
การย่อความ

5. อ่าน ฟัง
และดู
เรื่องราวต่างๆ
จากสื่อที่มี
รูปแบบ
หลากหลาย
แล้วพูดหรือ
เขียนสรุป
เนื้อหาสาระ

เสียง/ดูคลิปวีดิโอ
แล้วแปลความ
ตีความ ขยายความ
พร้อมตอบคาถาม
จากเรื่องที่ฟัง/ดูแล้ว
บอกว่า เรื่องนี้ควร
แนะนาให้ผู้อื่นอ่าน
ฟัง ดูหรือไม่ อย่างไร
6. อ่านเรื่องราวแล้ว
ตอบคาถามภายใน
เวลาที่กาหนด
7. เลือกอ่านข่าว สาร
คดี,บทความ แล้วใช้
วิจารณญาณตัดสินว่า
น่าเชื่อถือหรือไม่
8. สังเคราะห์ปัญหา
การอ่าน การฟังและ
ดู และวิธีแก้ไขส่งครู
เป็นรายบุคคล
1. อ่านบทความ
งานวิจัยตามความ
สนใจ แล้วพูดและ
เขียนสรุปเนื้อหา
สาระ แนวคิดแสดง
ความคิดเห็นจาก
การอ่านได้
2. ศึกษาใบความรู้/
PowerPoint เรื่อง

1. หนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย หลักภาษา
และการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร ของ
กระทรวงศึกษาธิการ /
เอกสารที่แนะนา
2. ใบความรู้/
PowerPoint เรื่อง

1.ประเมิน
การอ่าน
แปลความ
ตีความ และ
ขยายความ
จากเรื่องที่
อ่านและฟัง
2. เกณฑ์
การผ่านร้อย
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การ
สัปดาห์ที่/
ชั่วโมง

หัวข้อ / สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

กิจกรรม/

สื่อการสอน/

ประเมินผล

งานที่มอบหมาย

แหล่งการเรียนรู้

และ
เครื่องมือวัด

4.การย่อความจากการอ่าน
หรือการฟังตามหัวข้อที่
กาหนดให้เลือก
5. การเขียนกรอบแนวคิด
หรือผังความคิดจากการฟัง
ที่ให้ความรู้/จาก
วรรณกรรม/วรรณคดี
ประเภทร้อยกรอง หรือ
ตามหัวข้อที่กาหนดให้
เลือกกระบวนการการอ่าน
การฟังและดูอย่างมี
วิจารณญาณ
6. การพูดและสรุปเนื้อหา
สาระ แนวคิด จากการอ่าน
และการฟัง

แนวคิด เขียน
ผังมโนภาพ
เขียนย่อความ
สรุปความ

“การรับสารด้วยการ
ฟังให้สัมฤทธิ์ผล”
3. ฟังข่าว บทความ
สารคดี เพลงการ
อภิปราย บทกวีที่
ไพเราะจากรายการ
วิทยุ/โทรทัศน์/ แผ่น
วีซีดี
4. สรุปเรื่องที่ฟัง
หรืออ่านเป็นผัง
ความคิดได้
5. ฝึกย่อความตาม
แบบของการเขียน
ย่อความจากการ
ฟัง/จากการอ่านกวี
นิพนธ์, สารคดี,
บทความทาง
วิชาการและเรื่องสั้น
* ย่อความ (5
คะแนน)
6. นักเรียนฝึกเขียน
ผังความคิดจากการ
อ่าน/การฟัง /แบบ
ฝึกท้ายบทของ
หนังสือเรียน
(5 คะแนน)
7. พูดและเขียนสรุป

“การรับสารด้วยการ
ฟังให้สัมฤทธิ์ผล”
3. ข่าว บทความ สาร
คดี เพลงการอภิปราย
บทกวีที่ไพเราะจาก
รายการวิทยุ/โทรทัศน์/
แผ่นวีซีดี
4. ใบงานสรุปความ
จากการฟังบทเพลง
บทกวี หรือตามหัวข้อที่
กาหนดให้เลือก

ละ 80
3.ประเมิน
การพูดและ
เขียนสรุป
เนื้อหาสาระ
จากการอ่าน
และฟัง
4.ประเมิน
การคิด
วิเคราะห์
ประเมินค่า
เรื่องที่ฟัง
5.ใบงานย่อความจาก 5.ประเมิน
การอ่าน/การฟัง
การเขียนย่อ
บทความ สารคดี
ความ
บทความวิชาการ บท 6.ประเมิน
เพลง บทกวี หรือตาม การเขียนผัง
หัวข้อที่กาหนดให้เลือก มโนภาพ
6.แบบประเมินการ
7.
เขียนผังมโนภาพ
เครื่องมือ/
7. ใบงานการพูด/เขียน แบบ
สรุปเนื้อหาสาระ
ประเมิน
แนวคิดแสดงความ
คิดเห็นจากการอ่าน/
การฟัง
8. ใบงานคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่า
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การ
สัปดาห์ที่/
ชั่วโมง

หัวข้อ / สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

กิจกรรม/

สื่อการสอน/

ประเมินผล

งานที่มอบหมาย

แหล่งการเรียนรู้

และ
เครื่องมือวัด

เนื้อหาสาระ แนวคิด และแก้ปัญหาในการรับ
แสดงความคิดเห็น สารต่างๆ ได้
จากการอ่าน ฟัง ดู
และเขียนย่อความ
สรุปความได้
สัปดาห์ที่ 11
ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค *ตามตารางของโรงเรียน
(10 คะแนน)
สัปดาห์ที่ 12- การเขียนบันทึก
6. เขียนบันทึก 1.ศึกษาเรื่องการ
1. หนังสือเรียนของ
15
1. ความหมาย ประเภท
เขียนรายงาน เขียนบันทึกประเภท กระทรวง ศึกษาธิการ
ชั่วโมงที่
ความสาคัญ
การศึกษา
ต่างๆ จากหนังสือ / เอกสารที่แนะนา
23-30
ของการเขียนบันทึก
ค้นคว้า และใช้ เรียนของกระทรวง 2. ใบความรู้ /
(8ชั่วโมง)
1) บันทึกความจา
ข้อมูล
ศึกษาธิการ / 2. ฝึก PowerPoint เรื่อง
2) บันทึกประสบการณ์
สารสนเทศ
การเขียนบันทึก
การเขียนเชิงวิชาการ
-บันทึกประจาวัน
อ้างอิงอย่าง
- ความจา
3. ใบงานการเขียน
- บันทึกประสบการณ์
ถูกต้อง
- ประสบการณ์ เชิงอรรถและ
พิเศษ
3. ศึกษา Power
บรรณานุกรม
3) การเขียนบันทึกความรู้
Point เรื่องการ
4. ใบงานการเขียนเค้า
เขียนบันทึกรูปแบบต่าง ๆ
เขียนบันทึกความรู้ โครงเรื่องและคานา
ได้
และการเขียนเชิง
5. แบบทดสอบ
2. การเขียนเชิงวิชาการ
วิชาการ จากหนังสือ
1. การเขียนเค้าโครง
เรียนของกระทรวง
2. เขียนเชิงวิชาการตาม
ศึกษาธิการ /
หัวข้อที่กาหนดให้เลือก
เอกสารที่แนะนา
4. ทาใบงานเรื่อง
การเขียนโครงเรื่อง
ของการเขียนเชิง
วิชาการ

1.ประเมิน
การเขียน
บันทึกใน
รูปแบบ
ต่างๆ
2. เกณฑ์
การผ่านร้อย
ละ 80
3.ประเมิน
การเขียน
เชิงวิชาการ
4.เครื่องมือ/
แบบทดสอบ
หลังเรียน
5. เกณฑ์
การผ่านร้อย
ละ 70
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การ
สัปดาห์ที่/
ชั่วโมง

หัวข้อ / สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

กิจกรรม/

สื่อการสอน/

ประเมินผล

งานที่มอบหมาย

แหล่งการเรียนรู้

และ
เครื่องมือวัด

สัปดาห์ที่
16-18
ชั่วโมงที่
31-36
(6 ชั่วโมง)

5. เลือกเขียนเชิง
วิชาการ คนละ 1
เรื่อง* เขียนเชิง
วิชาการ(5คะแนน)
การส่งสารด้วยการเขียน 7. เขียน
1. ศึกษาใบความรู้ /
(การเขียนเชิงกิจธุระ)
สื่อสารใน
PowerPoint เรื่อง
1. การเขียนจดหมาย
รูปแบบต่างๆ การส่งสารด้วยการ
ความหมาย ประเภท
เขียนเชิงกิจ
เขียน
ความสาคัญของการเขียน
ธุระ โดยใช้
2. ตัวอย่างรูปแบบ
จดหมาย
ถ้อยคา
การเขียนจดหมาย
. การเขียนจดหมายน้อย
ความหมาย
ประเภทต่างๆ เช่น
. การเขียนจดหมายส่วนตัว เหมาะสม ตรง จดหมายน้อย
. การเขียนจดหมายกิจธุระ ตาม
จดหมายส่วนตัว
. การเขียนหนังสือภายใน วัตถุประสงค์ จดหมายกิจธุระ
2. การเขียนประกาศ
หนังสือภายในหรือ
- ความหมาย ประเภท
บันทึกข้อความ
และรูปแบบของประกาศ
3. แบบฝึกเขียน
- เขียนประกาศตามรูปแบบ
จดหมายน้อย
ทั่วไป
4. ใบงานการเขียน
- การเขียนประกาศตาม
จดหมายกิจธุระ
รูปแบบราชการ
5. ใบงานเขียน
3. การกรอกแบบฟอร์ม
หนังสือภายใน หรือ
บันทึกข้อความได้
ถูกต้องตามรูปแบบ
6. ศึกษาเรื่องการ
เขียนเชิงกิจธุระ จาก
หนังสือเรียนของ

1. หนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย หลักภาษา
และการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร
2. ใบความรู้ /
PowerPoint เรื่อง
การส่งสารด้วยการ
เขียน
3. ตัวอย่างรูปแบบ
การเขียนจดหมาย
ประเภทต่างๆ เช่น
จดหมายน้อย,
จดหมายส่วนตัว ,
จดหมายกิจธุระ,
หนังสือภายในหรือ
บันทึกข้อความ
4.แบบฝึกเขียนจดหมาย
น้อย
5. ใบงานการเขียน
จดหมาย
กิจธุระ
6. ใบงานเขียนหนังสือ

1.ประเมิน
การเขียน
ประกาศ
เพื่อรณรงค์
ให้นักเรียน
ปฏิบัติในสิ่ง
ที่พึง
ประสงค์ 2.
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
70
3.ประเมิน
การกรอก
แบบฟอร์ม
ต่างๆ
4.
เครื่องมือ/
แบบ
ประเมิน
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การ
สัปดาห์ที่/
ชั่วโมง

หัวข้อ / สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

กิจกรรม/

สื่อการสอน/

ประเมินผล

งานที่มอบหมาย

แหล่งการเรียนรู้

และ
เครื่องมือวัด

สัปดาห์ที่ 19
ชั่วโมงที่
37-38
(2 ชั่วโมง)

ทบทวนความรู้

กระทรวง
ศึกษาธิการ /
เอกสารที่แนะนา
7. ศึกษาใบความรู้ /
PowerPoint เรื่อง
การเขียนเชิงกิจธุระ
(การกรอก
แบบฟอร์มและการ
เขียนประกาศ)
8. ตัวอย่าง/
แบบฟอร์มต่างๆ
9. ตัวอย่างการ
เขียนประกาศ
รูปแบบทั่วไป/
รูปแบบราชการ
* เขียนประกาศเพื่อ
รณรงค์ให้นักเรียน
ปฏิบัติในสิ่งที่พึง
ประสงค์ (5 คะแนน)
6. เขียนบันทึก ทาแบบทดสอบ
เขียนรายงาน
การศึกษา
ค้นคว้า และใช้
ข้อมูล
สารสนเทศ
อ้างอิงอย่าง
ถูกต้อง

ภายใน หรือบันทึก
ข้อความได้ถูกต้องตาม
รูปแบบ

7. ใบความรู้ /
PowerPoint เรื่อง
การเขียนเชิงกิจธุระ
(การกรอกแบบฟอร์ม
และการเขียนประกาศ)
8. ตัวอย่าง/แบบฟอร์ม
ต่างๆ
9. ตัวอย่างการเขียน
ประกาศรูปแบบทั่วไป/
รูปแบบราชการ

แบบทดสอบ

1.ประเมิน
การเขียน
แบบต่างๆ
2. เกณฑ์
การผ่านร้อย
ละ 70
3. เครื่องมือ
-
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การ
สัปดาห์ที่/
ชั่วโมง

หัวข้อ / สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

กิจกรรม/

สื่อการสอน/

ประเมินผล

งานที่มอบหมาย

แหล่งการเรียนรู้

และ
เครื่องมือวัด

สัปดาห์ที่ 20
ชั่วโมงที่ 39-40

7. เขียนสือ่ สาร
ในรูปแบบต่างๆ
เขียนเชิงกิจธุระ
โดยใช้ถ้อยคา
ความหมาย
เหมาะสม ตรง
ตาม
วัตถุประสงค์
ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน *ตามตารางของโรงเรียน
(20 คะแนน)

แบบทดสอบ

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
4.1 ประเมินผลการเรียนรู้เป็นอัตราส่วนคะแนน ดังนี้
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค: ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 80: 20
คะแนนระหว่างภาคแบ่งเป็น
คะแนนก่อนกลางภาค:คะแนนสอบกลางภาคซคะแนนหลังกลางภาค:คะแนนปลายภาค = 35 :10 :35 :20
สรุปเป็นแผนประเมินผลการเรียนรู้ได้ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานมอบหมาย
ร้อยละ 70
4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค
ร้อยละ 10
4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค
ร้อยละ 20
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อ เป็นดังนี้
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4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (70 คะแนน)
รูปแบบ
กาหนดส่ง
ของงาน
1.ทดสอบการสื่อสารของมนุษย์ คุณธรรมและมารยาท ทดสอบ/งานเดี่ยว ในชัว่ โมง
เรียน
ของการสื่อสารในบริบทต่าง ๆ
2. แปลความ ตีความ ขยายความ คิดวิเคราะห์เรื่องที่ฟัง ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ในชั่วโมง
เรียน
3. อ่านเรื่องที่กาหนดแล้วพูดหรือเขียนสรุปเนื้อหาสาระ ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ในชั่วโมง
เรียน
แนวคิด
4. ย่อความ
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ในชั่วโมง
เรียน
5. การเขียนผังมโนภาพจากเรื่องที่กาหนดให้
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ในชั่วโมง
เรียน
5. ทดสอบการพูดแบบอ่านรายงานอย่างเป็นทางการ
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ในชั่วโมง
เรียน
ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน/ตามปฏิทินของโรงเรียน
6.เขียนหนังสือภายใน หรือบันทึกข้อความ
ปฏิบัติ/งานกลุ่ม ในชั่วโมง
เรียน
7. การเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรม
ปฏิบัติ/งานกลุ่ม ในชั่วโมง
เรียน
8. การเขียนบันทึกความรู้
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ในชั่วโมง
เรียน
9. การเขียนกรอกแบบฟอร์ม
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ในชั่วโมง
เรียน
10. การเขียนเชิงวิชาการ
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว นอกชั่วโมง
เรียน
11. เขียนประกาศเพื่อรณรงค์ให้นักเรียนปฏิบัติในสิ่งที่ ปฏิบัติ/งานเดี่ยว ในชั่วโมง
พึงประสงค์
เรียน
ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน/ตามปฏิทินของโรงเรียน
รายการ

เวลาที่
ควรใช้
ในชั่วโมง
เรียน
ในชั่วโมง
เรียน
ในชั่วโมง
เรียน
ในชั่วโมง
เรียน
ในชั่วโมง
เรียน
ในชั่วโมง
เรียน
ในชั่วโมง
เรียน
ในชั่วโมง
เรียน
ในชั่วโมง
เรียน
ในชั่วโมง
เรียน
ในชั่วโมง
เรียน
ในชั่วโมง
เรียน

คะแนน
5
10
5
5
5
5
10
5
5
5
5
10
5
20
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*หมายเหตุ*

1.เวลาที่ควรใช้ หมายถึงเวลาที่ครูได้พิจารณาว่าในการทางานหรือทาการบ้านชิ้นนั้นๆ
นักเรียนควรใช้เวลาทาประมาณเท่าใด การประมาณการดังกล่าว ครูได้พิจารณาจากความ
ยากความซับซ้อนและปริมาณของงาน หรือการบ้านชิ้นนั้นๆ
2.งานหรือการบ้านที่มอบหมายแต่ไม่ได้คิดคะแนนก็ได้นาเสนอไว้ในตารางนี้ด้วย เพื่อเป็น
ข้อมูลว่างานหรือการบ้านที่ได้มอบหมายทั้งหมดของรายวิชานี้นักเรียนจะต้องใช้เวลาทามาก
น้อยเพียงใด

4.2 ประเมินจากการประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน 10 คะแนน
การประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค
ลักษณะ/จานวนข้อสอบ
บทความเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ หรือ
คาถามแนว PISA
เทคโนโลยี (บทความสร้างสรรค์
1.ถามความเข้าใจเรื่องข้อสอบปรนัย 4
ความยาวไม่เกิน 1 หน้า)
ตัวเลือก จานวน 4 ข้อ (2 คะแนน)
2. ข้อสอบอัตนัยแบบเปิด
- ตีความ/สรุปความ จากเรื่อง
- ประเมินค่า วิเคราะห์วิจารณ์
จากเรื่อง จานวน 1 ข้อ (2คะแนน)
ภาพข่าวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ หรือ
คาถามแนว PISA
เทคโนโลยี (เหตุการณ์ปัจจุบัน)
- ข้อสอบแบบเชิงซ้อน จานวน 4 ข้อ
(1 คะแนน)
- แนวคิดจากเรื่องที่อ่าน
จานวน 1 ข้อ (2 คะแนน)
- แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
จานวน 1 ข้อ (3 คะแนน)
รวม
หมายเหตุ : ให้ผู้ออกข้อสอบเฉลยข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนนแนบมากับแบบทดสอบด้วย

คะแนน

4

6

10
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4.4 ประเมินจากการประเมินผลการเรียนรู้สอบปลายภาคเรียน 20 คะแนน
กาหนดประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค

ลักษณะ/จานวนข้อสอบ

ข้อความจากสื่อสารสนเทศ

ย่อความ จานวน 1 ข้อ

ความยาวไม่เกิน 1 หน้า

(5 คะแนน)

บทร้อยกรอง ความยาว 5-10 บท

คาถามแนว PISA

คะแนน
5

- ข้อสอบอัตนัยแบบเปิด
จานวน 2 ข้อ (4 คะแนน)
- แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น จานวน 1 ข้อ

12

(3 คะแนน)
- ผังความคิด
จานวน 1 ข้อ(5 คะแนน)
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

ปรนัย 4 ตัวเลือก
จานวน 6 ข้อ (3 คะแนน)
รวม

3
20

20

สาขาวิชา
รายวิชา
ชั้น
ครูผู้สอน

แผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
ภาษาไทย
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
ท30102 วรรณวินิจ
เวลาเรียน
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2
คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักวิจารณ์เบื้องต้น พิจารณารูปแบบ เนื้อหา
กลวิ ธี ใ นการประพั น ธ์ วิ เ คราะห์ ป ระเมิ น คุ ณ ค่ า ของวรรณคดี แ ละวรรณกรรม ในฐานะที่ เ ป็ น มรดกทาง
วั ฒ นธรรมของชาติ ด้ า นวรรณศิ ล ป์ แ ละด้ า นสั ง คม จากวรรณคดี แ ละวรรณกรรม เรื่ อ งกาพย์ เ ห่ เ รื อ
นมั ส การมาตาปิ ตุ คุ ณ อาจาริ ย คุ ณ มหาชาติ มหาเวสสั น ดรชาดก กั ณ ฑ์ มั ท รี นิ ร าศนริ น ทร์ ค าโคลง
มงคลสูตรคาฉันท์ บทละครพูดคาฉันท์ เรื่อง มัทนะพาธา ลิลิตตะเลงพ่าย นิทานเวตาล เรื่องที่ 10 อิเหนา ตอน
ศึกกะหมังกุหนิง หรือวรรณกรรมอื่นๆ ที่หลักสูตรเสนอให้เลือก ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
ให้ถูกต้อง ไพเราะเหมาะสมกับเนื้อหาของเรื่องที่อ่าน ฝึกท่องจาบทอาขยาน หรือบทร้อยกรองตามความสนใจ
โดยสามารถบอกคุณค่าและนาไปใช้อ้างอิง
2. ผลการเรียนรู้
1. วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้นแล้วนาเสนอในรูปแบบ
การพูดหรือการเขียน
2. บอกความงามของวรรณศิลป์และภาพพจน์ต่างๆ
3. วิเคราะห์ ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์และด้านสังคม
4. แต่งและอ่านบทร้อยกรอง ร่าย กาพย์ โคลง กลอน และฉันท์บางชนิด
5. ท่องจาบทอาขยานหรือบทร้อยกรองพร้อมบอกคุณค่าและการนาไปใช้
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3.กาหนดการจัดการเรียนรู้และตัวชี้วัด
สัปดาห์ที่
/ วันที่
สัปดาห์ที่
1
(1
ชั่วโมง)
ชั่วโมงที่
1

สัปดาห์ที่
1
(1
ชั่วโมง)
ชั่วโมงที่
2

การประเมินผล
ผลการเรียนรู้
และ
เครื่องมือวัด
1.ปฐมนิเทศ / 1. เข้าใจคาอธิบาย 1. ศึกษาคาอธิบาย
1. แผนการเรียนรู้ 1.ประเมินความ
ตรวจสอบพื้น รายวิชา ผลการ
รายวิชา ตัวชีว้ ัดข้อตกลง ฉบับย่อคาอธิบาย
เข้าใจเกี่ยวกับ
ความรู้
เรียนรู้ที่คาดหวัง
เกี่ยวกับการเรียนการสอน รายวิชา ตัวชีว้ ัดและ การจัดการเรียน
และข้อตกลงเกี่ยวกับ 2. แนะนาหนังสือเรียน
ข้อตกลงการเรียน
การสอน
การเรียนการสอน
และหนังสืออ้างอิง
2.หนังสือเรียน
2. เกณฑ์-ทุกคน
รายวิชาพื้นฐาน
ตอบได้
ภาษาไทย วรรณคดีวิ 3. เครื่องมือวัด
จักษ์ ของกระทรวง
- คาถาม
ศึกษาธิการระดับชั้น
ม. 4 ,ม.5 และ ม. 6
1.ความรู้
1. บอกความหมาย 1.ทาแบบทดสอบเพื่อ
1. แบบทดสอบเพื่อ 1.ประเมิน
เกี่ยวกับ
ของวรรณคดีและ
ตรวจสอบพื้นความรู้ก่อน ตรวจสอบพื้นความรู้ ความหมายและ
วรรณคดี/การ วรรณกรรมได้
เรียน “ความรู้เรื่อง
ก่อนเรียน
จุดมุ่งหมายของ
อ่านวรรณคดี 2. บอกจุดมุ่งหมาย วรรณคดีและวรรณกรรม” 2. PowerPoint
วรรณคดี
1) ความหมาย ในการอ่านวรรณคดี 4 ตัวเลือก 30 ข้อ 30
เรื่องความหมายและ 2. เกณฑ์การ
ของวรรณคดี
ได้
นาที
จุดมุ่งหมายของ
ผ่าน
และวรรณกรรม
3. ศึกษา PowerPoint
วรรณคดีและ
ร้อยละ 80
2) จุดมุ่งหมาย
เรื่องความหมายและ
วรรณกรรม
3. เครื่องมือวัด
ในการอ่าน
จุดมุ่งหมายของวรรณคดี 3. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง - แบบทดสอบ
วรรณคดี
และวรรณกรรม
กับเรื่องวรรณคดีไทย
4. ให้นักเรียนศึกษาความรู้
เกี่ยวกับวรรณคดีและ
วรรณกรรมจาก
สื่อหลากหลายเพิ่มเติม
หัวข้อ/สาระ
การเรียนรู้

กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย

สื่อการสอน/แหล่ง
การเรียนรู้
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การประเมินผล
ผลการเรียนรู้
กิจกรรม/งานที่
สื่อการสอน/แหล่ง
และ
มอบหมาย
การเรียนรู้
เครื่องมือวัด
สัปดาห์ที่ 3. วิเคราะห์
4. บอกองค์ประกอบ 1. ศึกษาองค์ประกอบของ 1. PowerPoint
1. ประเมินโดย
2
และพิจารณา ของวรรณคดีและ
วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่ององค์ประกอบ
การวินิจ
(2 ชั่วโมง) วรรณคดี
วรรณกรรมได้
ของวรรณคดีและ
วิเคราะห์
ชั่วโมง 3- 3.1
2. วิเคราะห์องค์ประกอบ วรรณกรรม
องค์ประกอบ
4
องค์ประกอบ
ของวรรณคดีและ
2. ใบงาน แบบฝึก
ของวรรณคดี
ของวรรณคดี
วรรณกรรมโดยใช้
การวินิจวิเคราะห์
และวรรณกรรม
- รูปแบบ
กระบวนการกลุ่ม (3
องค์ประกอบของ
2. เกณฑ์การ
(ลักษณะคา
คะแนน)
วรรณคดีและ
ผ่าน
ประพันธ์)
วรรณกรรม
ร้อยละ 80
- เนื้อหา
3. หนังสือเรียน
3. เครื่องมือวัด
-กลวิธีการ
รายวิชาพื้นฐาน
- แบบ
แต่ง (โครง
ภาษาไทย
ประเมินการ
เรื่อง
วรรณคดีวิจักษ์ ของ วินิจ วิเคราะห์
แก่นเรื่อง ฉาก
กระทรวงศึกษาธิการ องค์ประกอบ
ตัวละคร)
ระดับชั้น ม. 4 , ม.5 ของวรรณคดี
และ ม. 6
และวรรณกรรม
5. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องวรรณคดีไทย
6. ใบงาน แบบฝึก
สัปดาห์ที่
/ วันที่

หัวข้อ/สาระ
การเรียนรู้

การวินิจวิเคราะห์
องค์ประกอบของ
วรรณคดีและ
วรรณกรรม
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สัปดาห์ที่
/ วันที่

หัวข้อ/สาระ
การเรียนรู้

สัปดาห์ที่
3-4
(4
ชั่วโมง)
ชั่วโมงที่
5-8

4. คุณค่าของ
วรรณคดี
4.1 ด้าน
วรรณศิลป์
- เสียง (หนักเบา สัมผัส
ฯลฯ)
- คา (เล่น
คา หลากคา ซ้า
คา ฯลฯ)
- โวหาร
ภาพพจน์
- รส ลีลา
วรรณคดี

ผลการเรียนรู้
1. อธิบายวรรณศิลป์
ที่ปรากฎใน
วรรณกรรมได้
2. วิเคราะห์ประเมิน
คุณค่าของวรรณคดี
ด้านวรรณศิลป์ได้
3. อธิบายวรรณศิลป์
และภาพพจน์ชนิด
ต่างๆ ที่ปรากฎใน
วรรณกรรมได้

กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย

สื่อการสอน/แหล่ง
การเรียนรู้

1. ทดสอบก่อนเรียน
2. ศึกษาใบความรู้
PowerPoint เรื่องคุณค่า
ของวรรณคดีด้าน
วรรณศิลป์
3. ศึกษาความงามด้าน
วรรณศิลป์ และการใช้
โวหารภาพพจน์
4. ทาแบบฝึกความงาม
ด้านวรรณศิลป์ และการใช้
โวหารภาพพจน์ (3
คะแนน)
5. อภิปรายแสดงความ
คิดเห็น/ประเมินคุณค่า
เกี่ยวกับเรื่องคุณค่าของ
วรรณคดีด้านวรรณศิลป์
6. ศึกษาเพิ่มเติมจาก
Website ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
เรื่องคุณค่าของวรรณคดี
ด้านวรรณศิลป์
7. ทดสอบหลังเรียน

1. แบบทดสอบก่อน
เรียน – หลังเรียน
2. ใบความรู้/
PowerPoint เรื่อง
คุณค่าของวรรณคดี
ด้านวรรณศิลป์
2.1เสียง (หนักเบา สัมผัส ฯลฯ)
2.2 คา (เล่นคา
หลากคา ซ้าคา สรร
คา ฯลฯ)
1. ใบความรู้ความ
งามด้านวรรณศิลป์
และการใช้โวหาร
ภาพพจน์
2. แบบฝึกความงาม
ด้านวรรณศิลป์ และ
การใช้โวหาร
ภาพพจน์

การประเมินผล
และ
เครื่องมือวัด
1.
แบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลัง
เรียน
2. เกณฑ์การ
ผ่าน
ร้อยละ 70
3. เครื่องมือวัด
แบบทดสอบ
ความงามด้าน
วรรณศิลป์และ
การใช้โวหาร
ภาพพจน์
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สัปดาห์ที่
/ วันที่

หัวข้อ/สาระ
การเรียนรู้
4.2 ด้านสังคม
4.2.1 วิถี
ชีวิต
4.2.2
ความเชื่อ
4.2.3 ค่านิยม

ผลการเรียนรู้
4. สังเคราะห์ข้อคิด
จากวรรณคดีและ
วรรณกรรมเพื่อเป็น
แนวทางในการ
ดาเนินชีวิตได้
5. อธิบายภูมิปัญญา
ทางภาษาได้

กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย
1.ศึกษาใบความรู้เรื่อง
คุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมด้านสังคมและ
ค่านิยม
2. ทาแบบฝึกการประเมิน
คุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมด้านสังคมและ
ค่านิยม
3. มอบหมายให้อ่าน เรื่อง
“นมัสการมาตาปิตุคุณ
และอาจาริยคุณ”
4. ทดสอบหลังเรียน

การประเมินผล
และ
เครื่องมือวัด
1. ใบความรู้คุณค่า 1. การประเมิน
ของวรรณคดีและ
คุณค่าของ
วรรณกรรมด้าน
วรรณคดีและ
สังคมและค่านิยม
วรรณกรรมด้าน
2. แบบฝึกการ
สังคมและค่านิยม
ประเมินคุณค่าของ 2. เกณฑ์การ
วรรณคดีและ
ผ่าน
วรรณกรรมด้าน
ร้อยละ 70
สังคมและค่านิยม
3. เครื่องมือวัด 3. หนังสือเรียน
แบบทดสอบการ
รายวิชาพื้นฐาน
ประเมินคุณค่า
ภาษาไทย วรรณคดีวิ ของวรรณคดีและ
จักษ์ ของกระทรวง วรรณกรรมด้าน
ศึกษาธิการระดับชั้น สังคมและค่านิยม
ม. 4 , ม.5 และ ม. 6
สื่อการสอน/แหล่ง
การเรียนรู้
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สัปดาห์ที่
/ วันที่

หัวข้อ/สาระ
การเรียนรู้

สัปดาห์ที่ 5. วรรณคดี
5-6
เรือ่ ง กาพย์เห่
(4 ชั่วโมง) เรือ
9-12

การประเมินผล
ผลการเรียนรู้
และ
เครื่องมือวัด
1. บอกความสัมพันธ์ 1. แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่ม 1. PowerPoint หรือ 1. ประเมินการ
ระหว่างวรรณคดีกับ ละ 6 คน
สื่ออื่นๆ เรื่อง การเห่ วิเคราะห์
ชีวิต ด้านสภาพ
- กลุ่มที่ 1 ความมุ่งหมาย เรือ
วรรณคดีที่
สังคม ชีวิตความ
ของการแต่ง/สรุปเนื้อเรื่อง 2. ใบงานแบ่งกลุ่ม
ศึกษา2. เกณฑ์
เป็นอยู่ วัฒนธรรม - กลุ่มที่ 2 ลักษณะคา
นาเสนอ
การผ่าน
ค่านิยม ความเชื่อ ประพันธ์ประเภทฉันท์/
3. แบบทดสอบหลัง ร้อยละ 70
ค่านิยมในวรรณคดีได้ กลวิธีในการแต่ง
เรียน
3. เครื่องมือ
2. วิเคราะห์ ลักษณะ - กลุ่มที่ 3 คุณค่าด้าน
- แบบ
เด่นของวรรณคดี
วรรณศิลป์
ประเมินการ
เกี่ยวกับ ประเพณี
- กลุ่มที่ 4 คุณค่าด้าน
วิเคราะห์
วัฒนธรรมและวิถี
สังคม
วรรณคดีที่
ชีวิตของสังคมในอดีต 3. ให้นักเรียนดูเกี่ยวกับ
ศึกษา
ที่ปรากฏในเรื่อง
การเห่เรือจากวีดีทัศน์
3. ประมวลคุณค่า
4. แสดงความคิดเห็น/
แบบทดสอบ
ทางวรรณศิลป์ (การ สรุปเนื้อหาสาระเป็น
หลังเรียน
สรรคา การเรียบ
ชิ้นงาน เช่น หนังสือเล่ม
เรียงคา การใช้
เล็ก แผ่นพับ แผนผัง
โวหาร ภาพพจน์
ความคิด ฯลฯ(5 คะแนน)
ความไพเราะ) ได้
5. ทาแบบทดสอบหลัง
4. สังเคราะห์ข้อคิด เรียน (5 คะแนน)
จากวรรณคดีและ
6. มอบหมายให้อ่าน เรื่อง
วรรณกรรมเพื่อเป็น “นมัสการมาตาปิตุคุณ
แนวทางในการ
และอาจาริยคุณ”ล่วงหน้า
ดาเนินชีวิตได้
5. อธิบายภูมิปัญญา
ทางภาษาได้
กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย

สื่อการสอน/แหล่ง
การเรียนรู้
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สัปดาห์ที่
/ วันที่

หัวข้อ/สาระ
การเรียนรู้

สัปดาห์ที่7 5. วรรณคดี
(2 ชั่วโมง) เรื่อง นมัสการ
13-14 มาตาปิตุคุณ
และ
อาจาริยคุณ
ท่องบทอาขยาน
หรือบทร้อย
กรองตามความ
สนใจโดย
สามารถบอก
คุณค่าและ
นาไปใช้อ้างอิง

ผลการเรียนรู้
1. อธิบายวรรณศิลป์
และภาพพจน์ชนิด
ต่างๆ ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมได้
2. ศึกษา วิเคราะห์
วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณ์
เบื้องต้น พร้อมทั้ง
นาเสนอผลการศึกษา
วิเคราะห์ วิจารณ์ได้
3. วิเคราะห์ประเมิน
คุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรมด้าน
วรรณศิลป์ ด้าน
สังคมและค่านิยมได้
4. อ่านออกเสียง
บทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้
ถูกต้อง ไพเราะ
เหมาะสมกับเนื้อหา
ของบทอ่าน

กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย
1. แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มละ
6 คน ทาแบบฝึกการคิด
วิเคราะห์ นมัสการมาตาปิตุ
คุณ อาจาริยคุณตามหัวข้อ
- กลุ่มที่ 1 ความมุ่งหมาย
ของการแต่ง / สรุปเนื้อเรื่อง
- กลุ่มที่ 2 ลักษณะคา
ประพันธ์ประเภทฉันท์/
กลวิธีในการแต่ง
- กลุ่มที่ 3 คุณค่าด้าน
วรรณศิลป์
- กลุ่มที่ 4 คุณค่าด้านสังคม
2. นักเรียนนาเสนอ ครู
แนะนาเพิ่มเติม
3. อ่านออกเสียงบทร้อย
กรอง“นมัสการมาตาปิตุคุณ
อาจาริยคุณ”
4. สอบท่องบทอาขยาน
หรือบทร้อยกรองตามความ
สนใจโดยสามารถบอก
คุณค่าและนาไปใช้อ้างอิงได้
5.วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี
เรื่องนมัสการมาตาปิตุคุณ
อาจาริยคุณ(3 คะแนน)
6. มอบหมายให้อ่านเรื่อง
มหาชาติ/มหาเวสสันดร
ชาดก กัณฑ์มัทรี มา
ล่วงหน้า

การประเมินผล
และ
เครื่องมือวัด
1. แบบฝึกการคิด
1. ประเมินการ
วิเคราะห์ นมัสการ คิดวิเคราะห์
มาตาปิตุคุณ
วรรณคดี
อาจาริยคุณ
2. เกณฑ์การ
2. วีซีดีออกเสียงบท ผ่าน ร้อยละ 70
ร้อยแก้วและบทร้อย 3. เครื่องมือ
กรอง เรื่อง นมัสการ
- แบบการคิด
มาตา
วิเคราะห์
ปิตุคุณ อาจาริยคุณ วรรณคดี
3. หนังสือเรียน
- แบบ
รายวิชาพื้นฐาน
ประเมินการ
ภาษาไทย
อ่านออกเสียง
วรรณคดีวิจักษ์ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับชั้น ม. 4
สื่อการสอน/แหล่ง
การเรียนรู้
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สัปดาห์ที่
/ วันที่

หัวข้อ/สาระ
การเรียนรู้

สัปดาห์ที่
8-9
(4 ชั่วโมง)
15-18

6. มหาชาติ/
มหาเวสสันดร
ชาดก กัณฑ์มัท
รี

ผลการเรียนรู้
1. อธิบายวรรณศิลป์
และภาพพจน์ชนิด
ต่างๆ ทีป่ รากฏใน
วรรณกรรมได้
2. ศึกษา วิเคราะห์
วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณ์
เบื้องต้น พร้อมทั้ง
นาเสนอผลการศึกษา
วิเคราะห์ วิจารณ์ได้
3. วิเคราะห์ประเมิน
คุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรมด้าน
วรรณศิลป์ ด้าน
สังคมและค่านิยมได้
4. อ่านออกเสียงบท
ร้อยแก้วและบทร้อย
กรองได้ถูกต้อง
ไพเราะเหมาะสมกับ
เนื้อหาของบทอ่าน

การประเมินผล
และ
เครื่องมือวัด
1. ศึกษาจากหนังสือ เรื่อง 1.หนังสือเรียน
1. ประเมินการ
“มหาเวสสันดรชาดก
วรรณคดีวิจักษ์
อ่านออกเสียง
กัณฑ์มัทรี”
2. ใบความรู้ /
2. ประเมินการ
2. ศึกษาใบความรู้ /
PowerPoint
คิดวิเคราะห์
PowerPoint แผนผังคา แผนผัง
จากใบงาน
ประพันธ์ประเภทร่ายยาว คาประพันธ์ประเภท 3. เกณฑ์การ
3. ฝึกอ่านคาประพันธ์
ร่ายยาว
ผ่าน
ประเภทร่ายยาวจากคลิป 3. คลิปวีดีโอการ
ร้อยละ 70
วีดีโอ หรือฟังเทศน์
อ่านทานองเสนาะ 4. เครื่องมือ
มหาชาติจากสื่อ
4. ใบงานวิเคราะห์
หลากหลาย
องค์ประกอบ คุณค่า แบบทดสอบ
4. วิเคราะห์ เรื่องมหา
ด้านวรรณศิลป์และ หลังเรียน
เวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี ด้านสังคม
- แบบ
(5 คะแนน)
ประเมินการ
ด้านต่อไปนี้
อ่านออกเสียง
4.1 องค์ประกอบ
- แบบประเมิน
4.2 คุณค่าด้าน
การคิดวิเคราะห์
วรรณศิลป์
จากใบงาน
4.3 คุณค่าด้านสังคม
5. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุป
6.ท่องจาบทอาขยาน
เฉพาะนักเรียนที่สนใจ
เลือก (นอกเวลาเรียน)
7. มอบหมายให้อ่านเรื่อง
นิราศนรินทร์คาโคลง มา
ล่วงหน้า
กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย

สื่อการสอน/แหล่ง
การเรียนรู้
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สัปดาห์ที่
/ วันที่
สัปดาห์ที่
10
(2 ชั่วโมง)
19-20

หัวข้อ/สาระ
การเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

7. วินิจวิเคราะห์
1. อธิบายวรรณศิลป์
วรรณคดี เรื่อง
และภาพพจน์ชนิด
นิราศนรินทร์
ต่างๆ ที่ปรากฏใน
คาโคลง
วรรณกรรมได้ 2.
ศึกษา วิเคราะห์
วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณ์
เบื้องต้น พร้อมทั้ง
นาเสนอผลการศึกษา
วิเคราะห์ วิจารณ์ได้
3. วิเคราะห์ประเมิน
คุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรมด้าน
วรรณศิลป์ ด้าน
สังคม
และค่านิยมได้
4. อ่านออกเสียงบท
ร้อยแก้วและบทร้อย
กรองได้ถูกต้อง
ไพเราะเหมาะสมกับ

กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย
1. ศึกษาฉันทลักษณ์โคลง
สี่สุภาพจากใบความรู้
2. ฝึกอ่านออกเสียงโคลงสี่
สุภาพ
3. วิเคราะห์คุณค่าด้าน
วรรณศิลป์และด้านสังคม
จากเรื่อง นิราศนรินทร์คา
โคลง (4 คะแนน)
4. ร่วมกันแต่งโคลงสี่
สุภาพ
5. ร่วมกันสรุปข้อคิดที่
นาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
6. ท่องจาบทอาขยาน
เฉพาะนักเรียนที่สนใจ
เลือก
(นอกเวลาเรียน)
7. มอบหมายให้อ่านเรื่อง
มงคลสูตร คาฉันท์ มา
ล่วงหน้า

เนื้อหาของบทอ่าน
สัปดาห์
11

สอบกลางภาค

สื่อการสอน/แหล่ง
การเรียนรู้
1. ใบความรู้เรื่อง
ฉันทลักษณ์
โคลงสี่สุภาพ
2. หนังสือเรียน
ภาษาไทย
วรรณคดีวิจักษ์

การประเมินผล
และ
เครื่องมือวัด
1. ประเมินการ
คิดวิเคราะห์
วรรณคดี
2. ประเมินการ
แต่งโคลงสี่
สุภาพ
3. เกณฑ์การ
ผ่าน
ร้อยละ 70
4. เครื่องมือ
- แบบ
ประเมินการคิด
วิเคราะห์
วรรณคดี
-แบบ
ประเมินการ
แต่งโคลงสี่
สุภาพ
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การประเมินผล
ผลการเรียนรู้
และ
เครื่องมือวัด
สัปดาห์ที่ 8. วรรณคดี
1. อธิบายวรรณศิลป์ 1. ศึกษาลักษณะคา
1. หนังสือเรียน
1. ประเมินการ
12
เรื่องมงคลสูตร และภาพพจน์ชนิด ประพันธ์ประเภท
วรรณคดี
อ่านคาประพันธ์
( 2ชั่วโมง) คาฉันท์
ต่างๆ ที่ปรากฏใน
กาพย์ฉบังและอินทร วิจักษ์
ประเภทกาพย์
23-24
วรรณกรรมได้
วิเชียรฉันท์ และฝึก
2. ใบความรู้แผนผังคา ฉบัง 16 และ
2. ศึกษา วิเคราะห์ อ่านร้อยกรองประเภท ประพันธ์ประเภท
อินทรวิเชียรฉันท์
วิจารณ์วรรณคดีและ ฉันท์จากใบความรู้
กาพย์ฉบังและ
11
วรรณกรรมตาม
2. ฝึกอ่านคาประพันธ์ อินทรวิเชียรฉันท์
2. ทดสอบหลัง
หลักการวิจารณ์
ประเภทกาพย์ฉบัง 16 3. ตัวอย่างการอ่าน
เรียน
เบื้องต้น พร้อมทั้ง
และ
กาพย์ฉบัง 16 และ
3. เกณฑ์การผ่าน
นาเสนอผลการศึกษา อินทรวิเชียรฉันท์ 11 อินทรวิเชียรฉันท์ 11 ร้อยละ 70
วิเคราะห์ วิจารณ์ได้ 3. ร่วมกันสรุป เนื้อหา
4. เครื่องมือ
3. วิเคราะห์ประเมิน สาระ ข้อคิด เรื่อง
- แบบประเมิน
คุณค่าของวรรณคดี มงคลสูตรคาฉันท์
การอ่านคา
และวรรณกรรมด้าน 4. วิเคราะห์ประเมิน
ประพันธ์ประเภท
วรรณศิลป์ ด้าน
คุณค่าของวรรณคดี
กาพย์ฉบัง 16
สังคมและค่านิยมได้ และวรรณกรรมด้าน
และ
4. อ่านออกเสียงบท วรรณศิลป์ ด้านสังคม
อินทรวิเชียรฉันท์
ร้อยแก้วและบทร้อย และค่านิยม
11
กรองได้ถูกต้อง
(5 คะแนน)
- แบบทดสอบ
ไพเราะเหมาะสมกับ 5. ทดสอบหลังเรียน
หลังเรียน
เนื้อหาของบทอ่าน 6. ท่องจาบทอาขยาน
เฉพาะนักเรียนที่สนใจ
เลือก (นอกเวลาเรียน)
6. มอบหมายให้อ่าน
เรื่อง “มัทนะพาธา”
ล่วงหน้า
สัปดาห์ที่
/ วันที่

หัวข้อ/สาระ
การเรียนรู้

กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย

สื่อการสอน/แหล่งการ
เรียนรู้
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สัปดาห์ที่
/ วันที่

หัวข้อ/สาระ
การเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ 13. วินิจ

1. อธิบายวรรณศิลป์

1. ศึกษาเรื่อง มัทนะ

13 – 14 วิเคราะห์

และภาพพจน์ชนิด

พาธาจากหนังสือเรียน ภาษาไทยวรรณคดีวิ

ทางานกลุ่ม

(4ชั่วโมง) วรรณคดี เรื่อง ต่างๆ ที่ปรากฏใน

2. ฝึกอ่านออกเสียงบท จักษ์

2. ประเมินการ

25-28

วรรณกรรมได้

ร้อยกรองได้ ถูกต้อง

2. วีซีดีฝึกการอ่านออก อ่านออกเสียง

2. ศึกษา วิเคราะห์

เหมาะสมตามเนื้อหา

เสียงบทร้อยกรอง

3. แบบทดสอบ

วิจารณ์วรรณคดีและ ของบทอ่าน

เรื่อง มัทนะ

หลังเรียน

วรรณกรรมตาม

3. แบ่งกลุ่มค้นคว้า

3.ใบงานการศึกษา

4. เกณฑ์การผ่าน

หลักการวิจารณ์

และอภิปรายเรื่อง

ค้นคว้าและอภิปราย

ร้อยละ 70

เบื้องต้น พร้อมทั้ง

มัทนะพาธา

เรื่องมัทนะพาธา

5. เครื่องมือ

มัทนะพาธา

สื่อการสอน/แหล่งการ
เรียนรู้

การประเมินผล
และ
เครื่องมือวัด
1. ประเมินการ

กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย

1.หนังสือเรียน

นาเสนอผลการศึกษา ในด้านวรรณศิลป์และ

- แบบทดสอบ

วิเคราะห์ วิจารณ์ได้

สังคม(5 คะแนน)

หลังเรียน

- โวหารภาพพจน์

- แบบประเมิน

- รส และลีลา

การทางานกลุ่ม

วรรณคดี

- แบบประเมิน

- วัฒนธรรมประเพณี
- ความเชื่อ

การอ่านออกเสียง
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การประเมินผล
ผลการเรียนรู้
และ
เครื่องมือวัด
สัปดาห์ที่ 12. วรรณคดี 1. อธิบายวรรณศิลป์ 1. ศึกษาเรื่อง ลิลิต
1. หนังสือเรียน
1. ประเมินการ
15-16 เรื่อง
และภาพพจน์ชนิด
ตะเลงพ่าย
ภาษาไทย
ทางานกลุ่ม
(4ชั่วโมง) ลิลิตตะเลงพ่าย ต่างๆ ที่ปรากฏใน
จากหนังสือเรียน
วรรณคดีวิจักษ์
2. ประเมินการ
29-32
วรรณกรรมได้
2. ฝึกอ่านออกเสียงบท 2. วีซีดีฝึกการอ่านออก อ่านออกเสียง
2. ศึกษา วิเคราะห์ ร้อยกรองได้ ถูกต้อง
เสียง
3. ทดสอบหลัง
วิจารณ์วรรณคดีและ เหมาะสมตามเนื้อหา บทร้อยกรอง เรื่อง
เรียน
วรรณกรรมตาม
ของบทอ่าน
ลิลิตตะเลงพ่าย
4. เกณฑ์การผ่าน
หลักการวิจารณ์
3. แบ่งกลุ่มค้นคว้า
3. ใบงานการศึกษา
ร้อยละ 70
เบื้องต้น พร้อมทั้ง
และอภิปรายเรื่อง
ค้นคว้าและอภิปราย 5. เครื่องมือ
นาเสนอผลการศึกษา ลิลิตตะเลงพ่าย
- แบบทดสอบ
วิเคราะห์ วิจารณ์ได้ ในด้านวรรณศิลป์และ
หลังเรียน
3. วิเคราะห์ประเมิน สังคม(5 คะแนน)
- แบบประเมิน
คุณค่าของวรรณคดี
- โวหารภาพพจน์
การทางานกลุ่ม
และ วรรณกรรมด้าน
- รส และลีลา
- แบบประเมิน
วรรณศิลป์ ด้าน
วรรณคดี
การอ่านออกเสียง
สังคมและค่านิยมได้
- วัฒนธรรม
4. อ่านออกเสียงบท ประเพณี
ร้อยแก้วและบทร้อย
- ความเชื่อ
กรองได้ถูกต้อง
- ค่านิยม
ไพเราะเหมาะสม กับ
- การปกครอง
เนื้อหาของบทอ่าน 4. ร่วมกันสรุปข้อคิดที่
นาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
5. ท่องจาบทอาขยาน
เฉพาะนักเรียนที่สนใจ
เลือก (นอกเวลาเรียน)
6. มอบหมายให้อ่าน
เรื่อง นิทานเวตาล
เรื่องที่ 10

สัปดาห์ที่
/ วันที่

หัวข้อ/สาระ
การเรียนรู้

กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย

สื่อการสอน/แหล่งการ
เรียนรู้
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สัปดาห์ที่
/ วันที่

หัวข้อ/สาระ
การเรียนรู้

สัปดาห์ที่
17
(2ชั่วโมง)
33-34

7. วรรณคดี
เรื่องนิทาน
เวตาล เรื่องที่
10

การประเมินผล
ผลการเรียนรู้
และ
เครื่องมือวัด
1. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 1. ใบงาน เรื่อง นิทาน 1. ประเมินการ
คน ศึกษา วิเคราะห์
เวตาลเรื่องที่ 10
ทางานกลุ่ม
ทาใบงาน นิทานเวตาล 2. แบบประเมินการ
2. ทดสอบหลัง
1. อธิบายวรรณศิลป์
เรื่องที่ 10 ตามหัวข้อ เสนองานกลุ่ม
เรียน
และภาพพจน์ชนิด
ดังนี้
3. หนังสือเรียน
3. เกณฑ์การผ่าน
ต่างๆ ที่ปรากฏใน
- กลุ่มที่ 1 ที่มา
ภาษาไทย วรรณคดีวิ ร้อยละ 70
วรรณกรรมได้
เรื่องย่อ
จักษ์
4. เครื่องมือ
2. ศึกษา วิเคราะห์
- กลุ่มที่ 2 สานวน
- แบบทดสอบ
วิจารณ์วรรณคดีและ
ภาษา
หลังเรียน
วรรณกรรมตาม
- กลุ่มที่ 3 คุณค่า
- แบบประเมิน
หลักการวิจารณ์
ด้านวรรณศิลป์
การทางานกลุ่ม
เบื้องต้น พร้อมทั้ง
- กลุ่มที่ 4 คุณค่า
นาเสนอผลการศึกษา
ด้านสังคม
วิเคราะห์ วิจารณ์ได้
2. ร่วมสรุปข้อคิดที่ได้
3. วิเคราะห์ประเมิน
จากเรื่อง
คุณค่าของวรรณคดี
3. วิเคราะห์ประเมิน
และวรรณกรรมด้าน
คุณค่าของวรรณคดี
วรรณศิลป์ ด้าน
และวรรณกรรมด้าน
สังคมและค่านิยมได้
วรรณศิลป์ ด้านสังคม
4. อ่านออกเสียงบท
และค่านิยม (4
ร้อยแก้วและบทร้อย
คะแนน)
กรองได้ถูกต้อง
3. มอบหมายให้อ่าน
ไพเราะเหมาะสมกับ
หนังสือ/ใบความรู้
เนื้อหาของบทอ่าน
เรื่อง “ อิเหนา ตอน
ศึกกะหมังกุหนิง”
กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย

สื่อการสอน/แหล่งการ
เรียนรู้
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สัปดาห์ที่
/ วันที่

หัวข้อ/สาระ
การเรียนรู้

สัปดาห์ที่
18-19
(4ชั่วโมง)
35-38

6. วรรณคดี
เรื่อง อิเหนา
ตอน
ศึกกะหมังกุห
นิง

สัปดาห์ที่
20
( 2ชั่วโมง)

ผลการเรียนรู้
1. อธิบายวรรณศิลป์
และภาพพจน์ชนิด
ต่างๆ ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมได้
2. ศึกษา วิเคราะห์
วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณ์
เบื้องต้น พร้อมทั้ง
นาเสนอผลการศึกษา
วิเคราะห์ วิจารณ์ได้
3. วิเคราะห์ประเมิน
คุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรมด้าน
วรรณศิลป์ ด้าน
สังคมและค่านิยมได้
4. อ่านออกเสียงบท
ร้อยแก้วและบทร้อย
กรองได้ถูกต้อง
ไพเราะเหมาะสมกับ
เนื้อหาของบทอ่าน

กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย

สื่อการสอน/แหล่งการ
เรียนรู้

1. ศึกษาเรื่อง อิเหนา
ตอนศึกกะหมังกุหนิง
จากหนังสือเรียน
2. ฝึกอ่านออกเสียงบท
ร้อยกรองได้ ถูกต้อง
เหมาะสมตามเนื้อหา
ของบทอ่าน
3. แบ่งกลุ่มค้นคว้า
และอภิปรายเรื่อง
อิเหนา
ตอนศึกกะหมังกุหนิง
ในด้านวรรณศิลป์และ
สังคม (5 คะแนน)
- โวหารภาพพจน์
- รส และลีลาวรรณคดี
- วัฒนธรรม
ประเพณี
- ความเชื่อ
- ค่านิยม
- การปกครอง
4. ร่วมกันสรุปข้อคิดที่
นาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
5. ท่องจาบทอาขยาน
เฉพาะนักเรียนที่สนใจ
เลือก (นอกเวลาเรียน)

1. หนังสือเรียน
ภาษาไทย วรรณคดีวิ
จักษ์
2. วีซีดีอ่านออกเสียง
บทร้อยกรอง เรื่อง
อิเหนา
ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
3. ใบงานการศึกษา
ค้นคว้าและอภิปราย

สอบปลายภาค

การประเมินผล
และ
เครื่องมือวัด
1. ประเมินการ
ทางานกลุ่ม
2. ประเมินการ
อ่านออกเสียง
3. แบบทดสอบ
หลังเรียน
4. เกณฑ์การผ่าน
ร้อยละ 70
5. เครื่องมือ
- แบบทดสอบ
หลังเรียน
- แบบประเมิน
การทางานกลุ่ม
- แบบประเมิน
การอ่านออก
เสียง

20 คะแนน
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4. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
หมายเหตุ ให้นักเรียนเลือกท่องจาบทอาขยาน หรือบทร้อยกรองตามความสนใจเพียงเรื่องเดียว
การเรียนการสอนรายวิชา ท30102 วรรณวินิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค
4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค
รวม

60
20
20
100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อ เป็นดังนี้
รายการ
1. แบบฝึก/แบบทดสอบการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
วรรณคดีและวรรณกรรม

รูปแบบ
ของงาน

กาหนดส่ง

ในชั่วโมง
เรียน
ในชั่วโมง
2. แบบฝึก/แบบทดสอบความงามด้านวรรณศิลป์
งานเดี่ยว
เรียน
3. แบบฝึก/แบบทดสอบการวินิจวิเคราะห์วรรณคดีเรื่อง
ในชั่วโมง
งานกลุม่
กาพย์เห่เรือ
เรียน
4. แบบฝึก/แบบทดสอบการวินิจวิเคราะห์วรรณคดีเรื่อง
ในชั่วโมง
งานกลุ่ม
นมัสการมาตาปิตุคุณและอาจาริยคุณ
เรียน
5. แบบฝึก/แบบทดสอบการวินิจวิเคราะห์วรรณคดีเรื่อง
ในชั่วโมง
งานเดี่ยว
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
เรียน
6. แบบฝึก/แบบทดสอบการวินิจวิเคราะห์วรรณคดีเรื่อง
ในชั่วโมง
งานกลุ่ม
นิราศนิรินทร์
เรียน
สัปดาห์กิจกรรมค่ายวิชาการ/ตามปฏิทินของโรงเรียน
ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน/ตามปฏิทินของโรงเรียน
งานเดี่ยว

เวลาที่
นักเรียนควร คะแนน
ใช้
ในชั่วโมง
5
เรียน
ในชั่วโมง
5
เรียน
ในชั่วโมง
5
เรียน
ในชั่วโมง
5
เรียน
ในชั่วโมง
5
เรียน
ในชั่วโมง
5
เรียน
20
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รายการ

รูปแบบ
ของงาน

กาหนดส่ง

7. แบบฝึก/แบบทดสอบการวินิจวิเคราะห์วรรณคดีเรื่อง
ในชั่วโมง
งานเดี่ยว
มงคลสูตร คาฉันท์
เรียน
8. แบบฝึก/แบบทดสอบการวินิจวิเคราะห์วรรณคดีเรื่อง
ในชั่วโมง
งานกลุ่ม
มัทนะพาธา
เรียน
9. แบบฝึก/แบบทดสอบการวินิจวิเคราะห์วรรณคดีเรื่อง
ในชั่วโมง
งานกลุ่ม
ลิลิตตะเลงพ่าย
เรียน
10. แบบฝึก/แบบทดสอบการวินิจวิเคราะห์วรรณคดีเรื่อง
ในชั่วโมง
งานกลุ่ม
นิทานเวตาล เรื่องที่ 10
เรียน
11. แบบฝึก/แบบทดสอบการวินิจวิเคราะห์วรรณคดีเรื่อง
ในชั่วโมง
งานกลุ่ม
อิเหนาตอน ศึกกะหมังกุหนิง
เรียน
12. ท่องบทอาขยานตามความสนใจ โดยบอกคุณค่าและการ
ในชั่วโมง
งานเดี่ยว
นาไปใช้อ้างอิง
เรียน
ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน/ตามปฏิทินของโรงเรียน

เวลาที่
นักเรียนควร คะแนน
ใช้
ในชั่วโมง
5
เรียน
ในชั่วโมง
5
เรียน
ในชั่วโมง
6
เรียน
ในชั่วโมง
5
เรียน
ในชั่วโมง
6
เรียน
ในชั่วโมง
3
เรียน
20

4.2 การประเมินผลจากการสอบกลางภาคเรียน (20 คะแนน)
กาหนดประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน วันที่ ........................ เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค
1. ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีและองค์ประกอบของ
วรรณคดี
2. วินิจวิเคราะห์และประเมินคุณค่าความงามด้าน
วรรณศิลป์และด้านสังคม ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วรรณคดีเรื่อง กาพย์เห่เรือ นมัสการมาตาปิตุคุณ
อาจาริยคุณ
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี นิราศนิรินทร์

ลักษณะ/จานวนข้อสอบ
1. ข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 ข้อ
(10 คะแนน)
2. ข้อสอบแบบเขียนตอบ 2 ข้อ
(10 คะแนน)

คะแนน
20
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4.3 การประเมินผลจากการสอบปลายภาคเรียน (20 คะแนน)
กาหนดประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน วันที่ ........................ เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค
ลักษณะ/จานวนข้อสอบ
1. ความรู้เกี่ยวกับความงามของวรรณศิลป์
1. ข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
2. วินิจวิเคราะห์และประเมินคุณค่าความงามด้าน
40 ข้อ (10 คะแนน)
วรรณศิลป์และด้านสังคม ความเข้าใจเกี่ยวกับ
2. ข้อสอบแบบเขียนตอบ 2 ข้อ (10
วรรณคดีเรื่อง มงคลสูตรคาฉันท์ มัทนะพาธา ลิลิต คะแนน)
ตะเลงพ่าย นิทานเวตาลเรื่องที่ 10 อิเหนา ตอน
ศึกกะหมัง กุหนิง

คะแนน
20
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แผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
สาขาวิชา ภาษาไทย
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
รายวิชา ท30103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาการพูด การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การใช้โวหารในการเขียน อธิบายโวหาร บรรยาย
โวหารและพรรณนาโวหาร การใช้ภาษาในการเรียบเรียงโดยมีข้อมูลและสาระสาคัญชัดเจน ฝึกอ่าน ฟัง หรือดู
สื่อหลากหลาย แล้ววิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ มีวิจารณญาณเลือกเรื่องเพื่ออ่าน ฟัง หรือดู เขียนเรียงความ และ
บทความที่แสดงความรู้ ความคิดเห็ น ความรู้สึก การใช้ภาษากับเหตุผลในการพูด การเขียนแสดงทรรศนะ
โต้แย้ง โน้มน้าวใจ พูดต่อประชุมชน ได้แก่ การพูดสุนทรพจน์ การอภิปราย และการโต้วาที
2. ผลการเรียนรู้
1. อธิบายและใช้โวหารแบบต่างๆ อย่างถูกต้อง
2. อธิบายและเขียนย่อหน้ารูปแบบต่างๆ
3. มีวิจารณญาณเลือกเรื่องเพื่ออ่าน ฟัง หรือดู แล้ววิเคราะห์การใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือได้อย่างมี
เหตุผล
4. เขียนเรียงความ บทความ
5. แสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ และเสนอความคิดใหม่ได้อย่างมีคุณธรรมและมารยาท รวมทั้งใช้
ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม
6. พุดต่อประชุมชน ได้แก่ พูดสุนทรพจน์ อภิปราย โต้วาทีหรือพาทีสร้างสรรค์ได้ถูกต้องเหมาะสม
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3. โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อรายวิชา ท30103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
สัปดาห์ที่/
หัวข้อ /
ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ปฐมนิเทศ
1
1. แนะนารายวิชา
(1 ชั่วโมง)
- คาอธิบาย
รายวิชา
- ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง
- แนวการจัดการ
เรียนรู้
- เนื้อหา
รายวิชา/กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย
2. การวัดและ
ประเมินผล การ
เรียนรู้
- เกณฑ์ในการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้
จากกิจกรรมการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน
- งานที่มอบหมาย
- การสอบกลาง
ภาคเรียน
- การสอบปลาย
ภาคเรียน
3. การทดสอบ ก่อน
เรียน

ผลการ
เรียนรู้
-

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย
1. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้
และประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา
ท 30103
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน แนว PISA

สื่อการสอน/
แหล่งการเรียนรู้
1. ใบความรู้ /
Power Point
คาอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังและ
ข้อตกลงการเรียน
2. แผนการเรียนรู้
ฉบับย่อ
3. แบบทดสอบ
ก่อนเรียน

การประเมินผล
และเครื่องมือวัด
1. การ
ประเมินผล
- ประเมินความ
เข้าใจแนวการ
จัดการเรียนรู้ การ
วัดประเมินผล
2. เกณฑ์การผ่าน
- ร้อยละ 100
3. เครื่องมือวัด
- แบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลัง
เรียน แนว PISA
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สัปดาห์ที่/
หัวข้อ /
ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ โวหารการเขียน
1–2
1. หลักการเขียน
ชั่วโมงที่
- การเขียนอธิบาย
2–3
- การเขียน
(2 ชั่วโมง) บรรยาย
- การเขียน
พรรณนา
2. ตัวอย่างการใช้
โวหาร
- การเขียนอธิบาย
- การเขียน
บรรยาย
- การเขียน
พรรณนา

ผลการ
เรียนรู้
1. อธิบาย
และใช้โวหาร
แบบต่างๆ
อย่างถูกต้อ

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย
1. นักเรียนและครูร่วมกัน
ทบทวนความรู้เดิมเรื่องโวหาร
การเขียน
2. นักเรียนศึกษาและ
เปรียบเทียบลักษณะของโวหาร
การเขียนจากตัวอย่างที่ครูแจกให้
3. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง
โวหารการเขียน
4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป
เนื้อหาสาระสาคัญการใช้โวหาร
การเขียน
** สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
จากหนังสือเรียนภาษาเพื่อ
พัฒนาการคิด ของ
กระทรวงศึกษาธิการ

สื่อการสอน/
แหล่งการเรียนรู้
1. ใบความรู้/
Power Point
เรื่อง โวหารการ
เขียน แล้วสรุป
เนื้อหาสาระสาคัญ
2. ใบงาน เรื่อง
โวหารการเขียน
3. แบบสรุป
เนื้อหาสาระสาคัญ

การประเมินผล
และเครื่องมือวัด
1. การ
ประเมินผล
- ประเมิน
ความรู้ ความ
เข้าใจ เรื่อง การ
เขียนโวหารแบบ
ต่างๆ
- ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้
2. เกณฑ์การผ่าน
- ร้อยละ 70
3. เครื่องมือวัด
- แบบประเมิน
การเขียนโวหาร
แบบต่างๆ
- แบบสังเกต
พฤติกรรมราย
บุคคล (5 คะแนน)
สัปดาห์ที่ การเขียนย่อหน้า
2. อธิบาย
1. นักเรียนและครูร่วมกัน
1. ใบความรู้/
1. การ
ประเมินผล
2 - 4 1. หลักการเขียนย่อ และเขียนย่อ ทบทวนความรู้เรื่องการเขียนย่อ Power Point
ชั่วโมงที่ หน้า
หน้ารูปแบบ หน้า
เรื่อง การเขียนย่อ - ประเมิน
ความรู้ ความ
4 – 7 2. ลักษณะย่อหน้าที่ดี ต่างๆ ได้
2. นักเรียนศึกษาและอ่าน
หน้า แล้วสรุป
เข้าใจ เรื่อง การ
(4 ชั่วโมง) 3. การพิจารณาย่อ
ตัวอย่าง
ย่อหน้าที่ดี เนื้อหาสาระสาคัญ
เขียนย่อหน้า
หน้า
แล้วพิจารณาย่อหน้าเพื่อหา
2. ใบงาน เรื่อง
- ประเมิน
4. การเขียนย่อหน้า
ใจความสาคัญของแต่ละย่อหน้า การเขียนย่อหน้า พฤติกรรมการ
เรียนรู้
ว่ามีใจความสาคัญอยู่ส่วนใดของ 3. แบบสรุป
ย่อหน้า
เนื้อหาสาระสาคัญ 3. เกณฑ์การผ่าน
- ร้อยละ 80
3. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง การ
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สัปดาห์ที่/
ชั่วโมง

หัวข้อ /
สาระการเรียนรู้

ผลการ
เรียนรู้

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย
เขียนย่อหน้า

สื่อการสอน/
แหล่งการเรียนรู้

การประเมินผล
และเครื่องมือวัด
4. เครื่องมือวัด
- แบบประเมิน
การเขียนย่อหน้า
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
รายบุคคล
(5 คะแนน)

1. ใบความรู้/
PowerPoint
เรื่อง “การฟัง
การดู และการ
อ่านให้เกิด
วิจารณญาณ”
แล้วสรุปเนื้อหา
สาระสาคัญ
2. กาหนดให้
นักเรียนอ่าน ฟัง
และดูข่าว
บทความ สารคดี
เพลง การ
อภิปรายพระ
ธรรมเทศนา
คาสอน บทกวีที่
ไพเราะ จาก
รายการวิทยุ
โทรทัศน์
แผ่นวีซีดี
3. ใบงานการพูด/

1. การ
ประเมินผล
- ประเมิน
ความสามารถใน
การพูดสรุป
เนื้อหาสาระ
แนวคิด แสดง
ความคิดเห็น
- ประเมิน
ความสามารถใน
การเขียนสรุป
เนื้อหาสาระ
แนวคิด แสดง
ความคิดเห็น
2. เกณฑ์การผ่าน
- ร้อยละ 70
3. เครื่องมือวัด
- แบบประเมิน
การพูดสรุป
เนื้อหาสาระ
แนวคิด แสดง

4. นักเรียนและครูร่วมกัน
อภิปรายและสรุปเรื่องการเขียน
ย่อหน้า
**บูรณาการกับการเขียนย่อหน้า
และการพูด

สัปดาห์ที่
4–6
ชั่วโมงที่
8 – 12
(5 ชั่วโมง)

พัฒนาวิจารญาณ
โดยอ่าน ฟังและดู
สารประเภทต่างๆ
1. ประเภทของสาร
- สารให้ความรู้
- สารโน้มน้าวใจ
- สารจรรโลงใจ
2. การอ่าน ฟัง และดู
อย่างมีวิจารณญาณ
3. การแยกข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็น จาก
การอ่าน ฟัง และดู
เรื่องราวต่างๆ
4. การวิเคราะห์
แนวคิด การใช้ภาษา
และความน่าเชื่อถือ
อย่างมีเหตุผล

3. มี
วิจารณญาณ
เลือกเรื่องเพื่อ
อ่าน ฟัง หรือ
ดู แล้ว
วิเคราะห์การ
ใช้ภาษาและ
ความ
น่าเชื่อถือได้
อย่างมีเหตุผล

1. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง
การอ่าน ฟังและดูอย่างมี
วิจารณญาณ
2. นักเรียนฟังเพลง และดูคลิป
วีดิโอ แล้ว สรุปความ วิเคราะห์
แนวคิด พร้อมพิจารณาความ
น่าเชื่อถือ
3. นักเรียนอ่านบทความ อ่าน
ข่าว แล้ว สรุปความ วิเคราะห์
แนวคิด พร้อมพิจารณาความ
น่าเชื่อถือ
4. นักเรียนอ่านบทกวีแนว
ปรัชญา แล้ว สรุปความ
วิเคราะห์แนวคิด พร้อมพิจารณา
ความน่าเชื่อถือ
5. ทดสอบหลังเรียน
** สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
จากหนังสือเรียนภาษาเพื่อ
พัฒนาการคิด ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
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สัปดาห์ที่/
ชั่วโมง

หัวข้อ /
สาระการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ การเขียนเรียงความ
7 – 10 และบทความ
ชั่วโมงที่ 1. กระบวนการเขียน
13 – 20
- การเขียน
(8 ชั่วโมง)
เรียงความ
- การเขียน
บทความ
2. การวางโครงเรื่อง
3. การเขียนคานา
และสรุป
4. เขียนเรียงความ
5. เขียนบทความ

ผลการ
เรียนรู้

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย

สื่อการสอน/
แหล่งการเรียนรู้
เขียนสรุปเนื้อหา
สาระ แนวคิด
แสดงความคิดเห็น
จากการอ่านฟัง
และดู
4. ใบงานการรับ
สารอย่างมี
วิจารณญาณ
5. แบบทดสอบ
หลังเรียน

การประเมินผล
และเครื่องมือวัด
ความคิดเห็น
- แบบประเมิน
การเขียนสรุป
เนื้อหาสาระ
แนวคิด แสดง
ความคิดเห็น
- แบบทดสอบ
หลังเรียน เรื่อง
การอ่าน ฟัง และ
ดู อย่างมี
วิจารณญาณ
(10 คะแนน)

4. เขียน
เรียงความ
บทความ
ถูกต้องตาม
หลักการเขียน

1. จัดนักเรียนเป็นกลุ่ม จานวน 6
กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน
2. ศึกษาและวิเคราะห์การวาง
โครงเรื่อง การเขียนคานา และ
สรุป จากตัวอย่างเรียงความที่ดี
3. ทาแบบฝึกการเขียนโครงเรื่อง
จากหัวข้อที่กาหนด (งานกลุ่ม)
4. เขียนเรียงความจากโครงเรื่อง
ในข้อที่ 3 (งานกลุ่ม)
5. เขียนเรียงความจากหัวข้อที่
กาหนด (งานเดี่ยว)
6. เขียนบทความตามหัวข้อที่
กาหนด (งานเดี่ยว)
** สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
จากหนังสือเรียนภาษาเพื่อ
พัฒนาการคิด ของ
กระทรวงศึกษาธิการ

1. ใบความรู้เรื่อง
การวางโครงเรื่อง
การเขียนคานา
และการเขียนสรุป
Power Point
2. ใบงาน การวาง
โครงเรื่อง การ
เขียนคานาและ
การเขียนสรุป
3. กิจกรรมการ
เขียน เรียงความ
และบทความตาม
หัวข้อที่กาหนด

1. การ
ประเมินผล
- แบบประเมิน
การเขียน
เรียงความ
- แบบประเมิน
การเขียนบทความ
2. เกณฑ์การผ่าน
- ร้อยละ 70
3. เครื่องมือวัด
- แบบประเมิน
การเขียน
เรียงความ
- แบบประเมิน
การเขียนบทความ
(20 คะแนน)
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สัปดาห์ที่/
ชั่วโมง
สัปดาห์ที่11
ชั่วโมงที่
21-22
สัปดาห์ที่
12
ชั่วโมงที่
23 – 24
(2 ชั่วโมง)

หัวข้อ /
สาระการเรียนรู้

ผลการ
เรียนรู้

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย

สื่อการสอน/
แหล่งการเรียนรู้

การประเมินผล
และเครื่องมือวัด

ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน *ตามตารางของโรงเรียน
(10 คะแนน)

การใช้ภาษาแสดง
ทรรศนะ
1. โครงสร้างของการ
แสดงทรรศนะ
2. ความแตกต่าง
ระหว่างทรรศนะของ
บุคคล
3. ประเภทของ
ทรรศนะ
4. ลักษณะของภาษา
ที่ใช้ใน การแสดง
ทรรศนะ
5. การประเมินค่า
ทรรศนะ
กิจกรรมการเขียน
- การเขียนวางโครง
เรื่องการพูดแสดง
ทรรศนะ
กิจกรรมการส่งสาร
ด้วยการพูด
- การพูดแสดง
ทรรศนะ
สัปดาห์ที่ การใช้ภาษาในการ
13
โต้แย้ง
ชั่วโมงที่ 1. โครงสร้างของการ
25
โต้แย้ง
(1 ชั่วโมง) 2. หัวข้อและเนื้อหา
ของการโต้แย้ง

5. แสดง
ทรรศนะ
โต้แย้ง โน้ม
น้าวใจ และ
เสนอ
ความคิดใหม่
ได้อย่างมี
คุณธรรมและ
มารยาท
รวมทั้งใช้
ภาษาอย่าง
ถูกต้อง
เหมาะสม

1. ศึกษาเรื่องการใช้ภาษากับ
เหตุผล ความคิดกับภาษา ในการ
พูดหรือแสดงทรรศนะโต้แย้ง
โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่
ได้ด้วยการใช้ภาษา วิธีพูดได้
ถูกต้องเหมาะสม จากใบความรู้/
PowerPoint เรื่อง การใช้ภาษา
แสดงทรรศนะ
2. ฝึกการเขียนวางโครงเรื่องการ
แสดงทรรศนะตามหัวข้อที่
กาหนดให้
3. เขียน/พูดแสดงทรรศนะตาม
หัวข้อที่กาหนด
4. แบบทดสอบการใช้ภาษา
แสดงทรรศนะ

1. ศึกษาใบความรู้
/ PowerPoint
เรื่อง การใช้ภาษา
แสดงทรรศนะ
2. แบบฝึกการ
วางโครงเรื่องการ
ใช้ภาษาแสดง
ทรรศนะ
3. แบบทดสอบ
การใช้ภาษาแสดง
ทรรศนะ

1. การ
ประเมินผล
- ประเมินการ
เขียนแสดง
ทรรศนะ
- ประเมินการ
พูดแสดงทรรศนะ
2. เกณฑ์การ
ผ่าน
- ร้อยละ 70
3. เครื่องมือวัด
- แบบประเมิน
การเขียนแสดง
ทรรศนะ
- แบบประเมิน
การพูดแสดง
ทรรศนะ
- แบบทดสอบ
เรื่อง การใช้ภาษา
แสดงทรรศนะ
(5 คะแนน)

1. ใบความรู้
/PowerPoint
เรื่อง การใช้ภาษา
ในการโต้แย้ง
2. ตัวอย่างการใช้
ภาษาแสดง การ

1. การ
ประเมินผล
- ประเมินการ
เขียนโต้แย้ง
- ประเมินการ
พูดโต้แย้ง

* บูรณาการกับการเขียนย่อหน้า
** สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
จากหนังสือเรียนภาษาเพื่อ
พัฒนาการคิด ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
5. แสดง
ทรรศนะ
โต้แย้ง โน้ม
น้าวใจ และ
เสนอ
ความคิดใหม่

1. ศึกษาใบความรู้/PowerPoint
เรื่อง การใช้ภาษาในการโต้แย้ง
2. วิเคราะห์โครงสร้างการใช้
ภาษาในการโต้แย้ง จากตัวอย่าง
3. ฝึกเขียน/พูดโต้แย้ง จาก
หัวข้อที่กาหนด
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สัปดาห์ที่/
ชั่วโมง

หัวข้อ /
สาระการเรียนรู้
3. กระบวนการ
โต้แย้ง
4. การวินิจฉัยเพื่อ
ตัดสินข้อโต้แย้ง
5. ข้อควรระวังใน
การโต้แย้ง

ผลการ
เรียนรู้
ได้อย่างมี
คุณธรรมและ
มารยาท
รวมทั้งใช้
ภาษาอย่าง
ถูกต้อง
เหมาะสม

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย

สื่อการสอน/
แหล่งการเรียนรู้
โต้แย้ง

การประเมินผล
และเครื่องมือวัด
2. เกณฑ์การผ่าน
** สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
- ร้อยละ 70
จากหนังสือเรียนภาษาเพื่อ
3. เครื่องมือวัด
พัฒนาการคิด ของ
- แบบประเมิน
กระทรวงศึกษาธิการ
การเขียนโต้แย้ง
- แบบประเมิน
การพูดโต้แย้ง
(5 คะแนน)
สัปดาห์ที่ การใช้ภาษาเพื่อโน้ม 5. แสดง
1. วิเคราะห์โครงสร้างการใช้
1. ใบความรู้ /
1. การ
13
น้าวใจ
ทรรศนะ
ภาษาเพื่อการโน้มน้าวใจ จาก
PowerPoint
ประเมินผล
ชั่วโมงที่
1. ความหมายของ โต้แย้ง โน้ม คลิปวีดีโอตัวอย่าง
เรื่อง การใช้ภาษา - ประเมินการ
26
การโน้มน้าวใจ
น้าวใจ และ 2. ศึกษาใบความรู้/PowerPoint เพื่อโน้มน้าวใจ
เขียนโน้มน้าวใจ
(1 ชั่วโมง) 2. ความต้องการ
เสนอ
เรื่อง การใช้ภาษาเพื่อการโน้ม 2. กิจกรรมการใช้ - ประเมินการ
พื้นฐานของมนุษย์กับ ความคิดใหม่ น้าวใจ
ภาษาเพื่อโน้ม
พูดโน้มน้าวใจ
การโน้มน้าวใจ
ได้อย่างมี
3. ฝึกเขียน/พูดโน้มน้าวใจ จาก น้าวใจ/คลิปวีดีโอ - ประเมิน
3. กลวิธีในการโน้ม คุณธรรมและ หัวข้อที่กาหนด
การใช้ภาษาเพื่อ พฤติกรรมการ
น้าวใจ
มารยาท
โน้มน้าวใจ
เรียนรู้
4. ภาษาที่โน้มน้าว รวมทั้งใช้
** สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
2. เกณฑ์การ
ใจ
ภาษาอย่าง จากหนังสือเรียนภาษาเพื่อ
ผ่าน
5. การพิจารณาสาร ถูกต้อง
พัฒนาการคิด ของ
- ร้อยละ 80
โน้มน้าวใจในลักษณะ เหมาะสม
กระทรวงศึกษาธิการ
3. เครื่องมือวัด
ต่างๆ
- แบบประเมิน
การเขียนโน้มน้าว
ใจ
- แบบประเมิน
การพูดโน้มน้าวใจ
- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้
(5 คะแนน)
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สัปดาห์ที่/
หัวข้อ /
ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ การพูดต่อประชุมชน
14
- ประเภทของการ
ชั่วโมงที่ พูดต่อประชุมชน
27
- หลักการพูดต่อ
(1 ชั่วโมง) ประชุมชน
- ตัวอย่างการพูดต่อ
ประชุมชน

สัปดาห์ที่ การส่งสารด้วยการ
14 – 15 พูด
ชั่วโมงที่
- การพูดสุนทรพจน์
28 – 30
(3 ชั่วโมง)

ผลการ
เรียนรู้
6. พุดต่อ
ประชุมชน
ได้แก่ พูด
สุนทรพจน์
อภิปราย
โต้วาทีหรือ
พาที
สร้างสรรค์ได้
ถูกต้อง
เหมาะสม

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย
1. นักเรียนดูคลิปวีดิโอ การพูด
ต่อประชุมชน
2. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
ประเภทและหลักการพูดต่อ
ประชุมชน จากตัวอย่าง
3. ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล
การจัดกิจกรรม

6. พุดต่อ
ประชุมชน
ได้แก่ พูด
สุนทรพจน์
อภิปราย
โต้วาทีหรือ
พาที
สร้างสรรค์ได้
ถูกต้อง
เหมาะสม

1. นักเรียนดูคลิปวีดิโอ การพูด
สุนทรพจน์
2. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
ลักษณะของการพูดสุนทรพจน์
3. กาหนดหัวข้อในการพูดสุนทร
พจน์
4. เขียนบทพูดสุนทรพจน์
5. พูดสุนทรพจน์

** สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
จากหนังสือเรียนภาษาเพื่อ
พัฒนาการคิด ของ
กระทรวงศึกษาธิการ

สื่อการสอน/
การประเมินผล
แหล่งการเรียนรู้ และเครื่องมือวัด
1. คลิปวีดิโอ การ 1. การ
พูดต่อประชุมชน ประเมินผล
- ประเมินความ
เข้าใจ เรื่อง การ
พูดต่อประชุมชน
2. เกณฑ์การผ่าน
- ร้อยละ 80
3. เครื่องมือวัด
- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้

1. คลิปวีดีโอการ
พูดสุนทรพจน์
2. หัวข้อในการ
พูดสุนทรพจน์
3. แบบประเมิน
การเขียนสุนทร
พจน์
4. แบบประเมิน
การพูดสุนทรพจน์

1. การ
ประเมินผล
- ประเมินการ
พูดสุนทรพจน์
- ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้
2. เกณฑ์การผ่าน
- ร้อยละ 80
3. เครื่องมือวัด
- แบบประเมิน
การพูดสุนทรพจน์
- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้
(8 คะแนน)
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สัปดาห์ที่/
หัวข้อ /
ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ การส่งสารด้วยการ
16
ชั่วโมงที่

พูด
- การพูดอภิปราย

31 - 32
(2 ชั่วโมง)

สัปดาห์ที่ การส่งสารด้วยการ
17 – 18
ชั่วโมงที่
33 - 36
(4 ชั่วโมง)

พูด
- การพูดโต้วาที

ผลการ
เรียนรู้
6. พุดต่อ

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย
1. นักเรียนสืบค้นและศึกษา

สื่อการสอน/
การประเมินผล
แหล่งการเรียนรู้ และเครื่องมือวัด
1. ใบความรู้ เรื่อง 1. การ
ประชุมชน ลักษณะการพูดอภิปราย
การพูดอภิปราย ประเมินผล
- ประเมินการ
ได้แก่ พูด
2. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
2. หัวข้อในการ
พูดอภิปราย
สุนทรพจน์ ลักษณะของการพูดอภิปราย
พูดอภิปราย
- ประเมิน
อภิปราย
3. นักเรียนพูดอภิปรายตาม
3. แบบประเมิน
พฤติกรรมกลุ่ม
โต้วาทีหรือ หัวข้อที่กาหนดให้เลือก
พูดอภิปราย
2. เกณฑ์การผ่าน
พาที
- ร้อยละ 80
3. เครื่องมือวัด
สร้างสรรค์ได้
- แบบประเมิน
ถูกต้อง
การพูดอภิปราย
เหมาะสม
- แบบประเมิน
พฤติกรรมกลุ่ม
(8 คะแนน)
6. พุดต่อ
1. นักเรียนดูคลิปวีดิโอ การ
1. คลิปวีดีโอการ 1. การ
ประเมินผล
ประชุมชน โต้วาที
โต้วาที
- ประเมินการ
ได้แก่ พูด
2. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
2. ใบความรู้
พูดโต้วาที
สุนทรพจน์ ลักษณะของการโต้วาที
เกี่ยวกับ
- ประเมิน
อภิปราย
3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายข้อ
การโต้วาที
พฤติกรรมการ
โต้วาทีหรือ แตกต่างระหว่างการโต้วาที และ 3. ญัตติในการ
เรียนรู้
พาที
การพูดอภิปราย
โต้วาที 3 ญัตติ
2. เกณฑ์การผ่าน
- ร้อยละ 80
สร้างสรรค์ได้ 4. กาหนดญัตติในการโต้วาที 3 4. แบบประเมิน
3. เครื่องมือวัด
ถูกต้อง
ญัตติ
การโต้วาที
- แบบประเมิน
เหมาะสม
4. แบ่งนักเรียนเป็น 6 กลุ่ม กลุ่ม
การพูดโต้วาที
ละ 4 คน จับสลากญัตติโต้วาที
- แบบประเมิน
5. จัดกิจกรรมการโต้วาที
พฤติกรรมการ
6. ประเมินการโต้วาที
เรียนรู้(8 คะแนน)
7. สรุปผลการจัดกิจกรรมโต้วาที
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สัปดาห์ที่/
ชั่วโมง
สัปดาห์ที่
19
ชั่วโมงที่
37-38
(2 ชั่วโมง)

หัวข้อ /
สาระการเรียนรู้
สรุป/ประเมินผลการ
เรียนรู้
1. การสรุปผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
2. การประเมินผล
การเรียนรู้หลังเรียน
3. การทดสอบการ
แสดงทรรศนะ โต้แย้ง
โน้มน้าวใจ
4. การทดสอบ
การเขียนแสดงเหตุผล

สัปดาห์ที่
20
ชั่วโมงที่
39-40

ผลการ
เรียนรู้
-

กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย
1. ร่วมกันสรุปสรุปผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
2. ทาแบบประเมินผล
การเรียนรู้หลังเรียน
3. แบบทดสอบการแสดงทรรศนะ
โต้แย้งโน้มน้าวใจ
4. ทาแบบทดสอบการเขียนแสดง
เหตุผล

สื่อการสอน/
แหล่งการเรียนรู้
ทาแบบทดสอบ
เรื่อง การแสดง
ทรรศนะ โต้แย้ง
โน้มน้าวใจ และ
การเขียนแสดง
เหตุผล

การประเมินผล
และเครื่องมือวัด
1. การประเมินผล
- ประเมิน
ความรู้ ความ
เข้าใจ เรื่อง การ
แสดงทรรศนะ
โต้แย้ง โน้มน้าวใจ
และการเขียน
แสดงเหตุผล
2. เกณฑ์การผ่าน
- ร้อยละ 80
3. เครื่องมือวัด
- แบบทดสอบ
หลังเรียน เรื่อง
การแสดงทรรศนะ
โต้แย้ง โน้มน้าวใจ
และการเขียน
แสดงเหตุผล

ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน *ตามตารางของโรงเรียน
(20 คะแนน)

หมายเหตุ
1.
2.
3.

ข้อเสนอแนะจาก รศ.ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรบูรณาการ ฟัง ดู พูด อ่าน และเขียน เข้าด้วยกัน
การจัดกิจกรรมเน้นกิจกรรมกลุ่ม
ควรมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ไม่เน้นการสอนแบบบรรยาย หรือยึดหนังสือเป็นหลัก ควรใช้
การสอนแบบนิรนัย (สอนจากตัวอย่างไปหาหลักการโดยให้นักเรียนเป็นผู้วิเคราะห์และสรุปหา
เหตุผล หรือหลักการเอง)
4. ควรใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย ทันสมัย
5. แนวข้อสอบควรปรับเป็นแนว PISA โดยสอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ท30103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจาภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561 มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
70
คะแนน
4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค
10
คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค
20
คะแนน
รวม
100 คะแนน
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อ เป็นดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (70 คะแนน)
รายการ

รูปแบบ
ของงาน
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

กาหนดส่ง

เวลาที่
คะแนน
ควรใช้
ในชั่วโมงเรียน
5
ในชั่วโมงเรียน
10

1. เขียนโวหารแบบต่างๆ
ในชั่วโมงเรียน
2. แปลความ ตีความ และขยายความจากเรื่องที่อ่าน
ในชั่วโมงเรียน
ฟังและดู
3. เขียนเรียงความ
งานเดี่ยว
ในชั่วโมงเรียน ในชั่วโมงเรียน
4. เขียนบทความ
งานเดี่ยว
ในชั่วโมงเรียน ในชั่วโมงเรียน
สัปดาห์กิจกรรมค่ายวิชาการ/ตามปฏิทินของโรงเรียน
ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน/ตามปฏิทินของโรงเรียน
7. เขียน/พูดแสดงทรรศนะตามหัวข้อที่กาหนด
งานเดี่ยว
ในชั่วโมงเรียน ในชั่วโมงเรียน
8. เขียน/พูดโต้แย้ง จากหัวข้อที่กาหนด
งานเดี่ยว
ในชั่วโมงเรียน ในชั่วโมงเรียน
9. เขียน/พูดโน้มน้าวใจ จากหัวข้อที่กาหนด
งานเดี่ยว
ในชั่วโมงเรียน ในชั่วโมงเรียน
10. พูดสุนทรพจน์
งานเดี่ยว
ในชั่วโมงเรียน ในชั่วโมงเรียน
11.พูดอภิปราย
งานกลุ่ม
ในชั่วโมงเรียน ในชั่วโมงเรียน
12. พูดโต้วาที
งานกลุ่ม
ในชั่วโมงเรียน ในชั่วโมงเรียน
ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน/ตามปฏิทินของโรงเรียน

10
10
10
5
5
5
8
5
7
20

*หมายเหตุ 1. เวลาที่ควรใช้ หมายถึงเวลาที่ครูได้พิจารณาว่า ในการทางานหรือทาการบ้านชิ้นนั้นๆ
นักเรียนควรใช้เวลาทาประมาณเท่าใด การประมาณการดังกล่าว ครูได้พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อน
และปริมาณของงาน หรือการบ้านชิ้นนั้นๆ
2. งานหรือการบ้านที่มอบหมายแต่ไม่ได้คิดคะแนนก็ได้นาเสนอไว้ในตารางนี้ด้วย เพื่อเป็ น
ข้อมูลว่างานหรือการบ้านที่ได้มอบหมายทั้งหมดของรายวิชานี้นักเรียนจะต้องใช้เวลาทามากน้อยเพียงใด
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4.2 การประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน (10 คะแนน)
การประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน เวลาที่ใช้ในการทาแบบทดสอบ 60 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและ
ลักษณะของแบบทดสอบ มีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในประเมินผล
ลักษณะ/จานวนข้อของแบบทดสอบ
การเรียนรู้กลางภาคเรียน
โวหารการเขียน เรียงความ บทความ ข้อสอบแนว PISA
(ใช้งานเขียนที่มีข้อบกพร่อง 1 เรื่อง 1. พิจารณางานเขียน
ความยาวไม่เกิน 1 หน้าครึ่ง)
- โครงเรื่อง
- การลาดับความคิด
- การใช้ภาษา และโวหาร
รวม
หมายเหตุ : ให้ผู้ออกข้อสอบเฉลยข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนนแนบมากับแบบทดสอบด้วย

คะแนน

10
10

4.3 การประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (20 คะแนน)
การสอบปลายภาค เวลาที่ใช้ในการทาแบบทดสอบ 60 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะของ
แบบทดสอบ มีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในประเมินผล
ลักษณะ/จานวนข้อของแบบทดสอบ
คะแนน
การเรียนรู้กลางภาคเรียน
เขียนแสดงทรรศนะ (ทรรศนะเชิง ข้อสอบแนว PISA
10
ข้อเท็จจริง ทรรศนะเชิงคุณค่า และ - ถามข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น (2 คะแนน)
ทรรศนะเชิงนโยบาย)
- สรุปความคิด เหตุผล จุดมุ่งหมายของงาน (3 คะแนน)
- แสดงทรรศนะจากเรื่องที่อ่าน (5 คะแนน)
** ทรรศนะเชิงข้อเท็จจริง 1 เรื่อง
** ทรรศนะเชิงคุณค่า 1 เรื่อง
** ทรรศนะเชิงนโยบาย 1 เรื่อง
การโต้แย้ง และ การโน้มน้าวใจ
ข้อสอบแนว PISA
10
(ลักษณะ หลักการ และ
- ถามข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น (2 คะแนน)
องค์ประกอบ)
- สรุปความคิด เหตุผล จุดมุ่งหมายของงาน (3 คะแนน)
- แสดงทรรศนะจากเรื่องที่อ่าน (5 คะแนน)
** โต้แย้ง 1 เรื่อง ** โน้มน้าวใจ 1 เรื่อง
20
รวม
หมายเหตุ : ให้ผู้ออกข้อสอบเฉลยข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนนแนบมากับแบบทดสอบด้วย
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แผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
สาขาวิชา ภาษาไทย
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
รายวิชา ท30104 วรรณคดีกับชีวิต
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง / สัปดาห์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคสอน
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับชีวิต วิเคราะห์วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ค่านิยม ความเชื่อ
ของคนในสังคมที่ปรากฏในวรรณคดี วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและวรรณกรรม ประเมินคุณค่าด้าน
สังคม ด้านวรรณศิลป์จากวรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง ขัตติยพั นธกรณี ทุกข์ของชาวนาในบทกวี ขุนช้าง
ขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ สามัคคีเภทคาฉันท์ ไตรภูมิพระ
ร่วง ตอน มนุสสภูมิ คัมภีร์ฉั นทศาสตร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์ โคลนติดล้อ หั วใจชายหนุ่ม วรรณกรรม
พื้นบ้านและวรรณกรรมนานาชาติ นาข้อคิดในวรรณคดีและวรรณกรรมมาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
ศึกษาภูมิ ปั ญ ญาทางภาษา ชีวิต ความเป็ นอยู่แ ละค่ านิย มในวรรณกรรมที่เ ลื อกศึก ษาและฝึ กท่ องจ าบท
อาขยาน หรือบทร้อยกรองตามความสนใจโดยสามารถบอกคุณค่าและนาไปใช้อ้างอิง
2. ผลการเรียนรู้
1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับชีวิต
2. วิเคราะห์ประเมินคุณค่าวรรณคดี วรรณกรรม ด้านสังคมและวรรณศิลป์
3. สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดี วรรณกรรม และบอกแนวทาง การนาไปปรับใช้ในชีวิต
4. วิเคราะห์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางภาษาจากวรรณกรรมพื้นบ้านที่ศึกษา
5. ท่องจาบทอาขยานหรือบทร้อยกรองพร้อมบอกคุณค่าและการนาไปใช้
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3. กาหนดการจัดการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
(วันที่)

หัวข้อ /
สาระการ
เรียนรู้
1
ปฐมนิเทศ
22-26 และ
ต.ค. 61 ตรวจสอบ
(2ชั่วโมง) พื้นความรู้
2.ข้อตกลง
เบื้องต้นใน
การเรียน
การสอน
2.ความรู้
ความ
สัมพันธ์
ระหว่าง
วรรณคดี
กับชีวิต

สัปดาห์ที่ ขัตติย
2-3
พันธกรณี
29 ต.ค. –
9 พ.ย.
61
(4
ชั่วโมง)

ผลการเรียนรู้

กิจกรรม/
งานมอบหมาย

สื่อ/
แหล่งเรียนรู้

1.เข้าใจแนวทางจัดการ
เรียนรู้
2. บอกวิธีการจัดการ
เรียนรู้ได้
3.อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณคดีกับชีวิตได้

1.ศึกษาและความรู้
เกี่ยวกับแผนการ
จัดการเรียนรู้ฉบับย่อ
ท 30104
2.ศึกษาและสรุป
ความรู้เรื่องคุณค่า
วรรณคดีและ
วรรณกรรมด้านสังคม
และวรรณศิลป์
2. ทาแบบฝึกหัด

1. ใบความรู้ เรื่อง
คุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมด้าน
สังคมและวรรณศิลป์
2. PowerPoint
เรื่องคุณค่าวรรณคดี
และวรรณกรรมด้าน
สังคมและวรรณศิลป์
3. หนังสือเรียน
วรรณคดีวิจักษณ์ ชั้น
ม. 6 เรื่อง การอ่าน
วรรณคดี

1. วิเคราะห์
ความสัมพันธ์
ระหว่างวรรณคดี
กับชีวิต
2. วิเคราะห์
ประเมินคุณค่า
วรรณคดี
วรรณกรรม ด้าน
สังคมและ
วรรณศิลป์
3. สังเคราะห์ข้อคิด

การประเมินผลและ
เครื่องมือวัด

1.ประเมิน
- ความเข้าใจแนวการ
จัดการเรียนรู้
- วิเคราะห์คุณค่า
วรรณคดีและ
วรรณกรรมด้านสังคม
และวรรณศิลป์
2. เกณฑ์การผ่านร้อย
ละ 80
3. เครื่องมือที่ใช้ –
คาถามเพื่อตอบปาก
เปล่า
-แบบฝึกหัดเรื่องการ
วิเคราะห์คุณค่า
วรรณคดีและ
วรรณกรรมด้านสังคม
และวรรณศิลป์
1. ศึกษา เรื่อง
1. หนังสือเรียน
1.ประเมิน
ขัตติยพันธกรณี จาก รายวิชาวรรณคดีวิ
- การแสดงความ
หนังสือเรียน
จักษ์ ชั้น ม.6 ของ
คิดเห็นประเด็นสาคัญ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ จากเรื่อง ขัตติย
และวีดีทัศน์
เรื่อง ขัตติยพันธกรณี พันธกรณี
2. ให้นักเรียนแสดง
2. PowerPoint /
-.การท่องอาขยาน
ความคิดเห็น โดยการ สื่ออื่นๆ เรื่อง ขัตติย 2.เกณฑ์การผ่านร้อย
พูดหรือเขียน ใน
พันธกรณี เช่น สื่อ ละ 80
ประเด็นสาคัญจาก
วีดิทัศน์ ฯลฯ
3.เครื่องมือที่ใช้
เรื่องนามาเชื่อมโยงกับ
- ใบงานการแสดง
เหตุการณ์ปัจจุบัน
ความคิดเห็นประเด็น
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สัปดาห์ที่
(วันที่)

หัวข้อ /
สาระการ
เรียนรู้

สัปดาห์ที่ ทุกข์ของ
4
ชาวนาใน
(2ชั่วโมง) บทกวี
12-16
พ.ย. 61

ผลการเรียนรู้

จากวรรณคดี
วรรณกรรม และ
บอกแนวทาง การ
นาไปปรับใช้ในชีวิต
5. ท่องจาบทอาขยาน
หรือบทร้อยกรอง
พร้อมบอกคุณค่าและ
การนาไปใช้
1. วิเคราะห์
ความสัมพันธ์
ระหว่างวรรณคดี
กับชีวิต
2. วิเคราะห์
ประเมินคุณค่า
วรรณคดี
วรรณกรรม ด้าน
สังคมและ
วรรณศิลป์
3. สังเคราะห์ข้อคิด
จากวรรณคดี
วรรณกรรม และ
บอกแนวทาง การ
นาไปปรับใช้ในชีวิต

กิจกรรม/
งานมอบหมาย

สื่อ/
แหล่งเรียนรู้

3. สอบท่องบท
อาขยานและบอก
สารประโยชน์บทที่
ประทับใจจาก
เรื่องขัตติยพันธกรณี

1. ศึกษาลักษณะคา
ประพันธ์ เรื่อง “ทุกข์
ของชาวนาในบทกวี”
2. ศึกษาใบความรู้/
Power Point แผนผัง
คาประพันธ์กาพย์ยานี
11
3. ฝึกอ่านทานอง
เสนาะ กาพย์ยานี 11
4.วิเคราะห์คุณค่าด้าน
สังคม
5. พูดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับชาวนา
ไทยในปัจจุบัน

การประเมินผลและ
เครื่องมือวัด
สาคัญจากเรื่อง
ขัตติยพันธกรณี
-แบบประเมินการ
ท่องบทอาขยาน

1. หนังสือเรียน
วรรณคดีวิจักษ์
2. ใบความรู้
/Power Point
แผนผังคาประพันธ์
กาพย์ยานี 11
3. คลิปวีดีโอการอ่าน
ทานองเสนาะกาพย์
ยานี 11

1.ประเมิน
-การวิเคราะห์คุณค่า
ด้านสังคมเรื่องทุกข์
ของชาวนาในบทกวี
2.เกณฑ์การผ่านร้อย
ละ 80
3.เครื่องมือที่ใช้
-ใบงานการวิเคราะห์
คุณค่าด้านสังคมเรื่อง
ทุกข์ของชาวนาในบท
กวี
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สัปดาห์ที่
(วันที่)

หัวข้อ /
สาระการ
เรียนรู้
สัปดาห์ที่ ขุนช้าง
5 – 6 ขุนแผน
19-30
ตอนขุนช้าง
พ.ย. 61 ถวายฎีกา
(4
ชั่วโมง)

สัปดาห์ที่
7–8
3-14 ธ.ค.
61
(4
ชั่วโมง)

สามก๊ก
ตอน กวนอู
ไปรับ
ราชการกับ
โจโฉ

ผลการเรียนรู้

กิจกรรม/
งานมอบหมาย

สื่อ/
แหล่งเรียนรู้

การประเมินผลและ
เครื่องมือวัด

1. วิเคราะห์
ความสัมพันธ์
ระหว่างวรรณคดี
กับชีวิต
2. วิเคราะห์ประเมิน
คุณค่าวรรณคดี
วรรณกรรม ด้านสังคม
และวรรณศิลป์
3. สังเคราะห์ข้อคิด
จากวรรณคดี
วรรณกรรม และบอก
แนวทาง การนาไปปรับ
ใช้ในชีวิต

1. ศึกษาเนื้อหาสาระ
เรื่อง ขุนช้างขุนแผน
ตอนขุนช้างถวายฎีกา
2. แสดงความคิดเห็น/
สรุปเนื้อหา
3. ทาใบงานวิเคราะห์
คุณค่าด้านสังคมและ
ด้านวรรณศิลป์ เรื่อง
ขุนช้างขุนแผน ตอน
ขุนช้างถวายฎีกา
4. ทาแบบทดสอบหลัง
เรียนตามแนว PISA

1. PowerPoint
ที่มา/แผนผังคา
ประพันธ์เรื่องย่อ ขุน
ช้างขุนแผน
2. หนังสือเรียน
รายวิชาวรรณคดีวิ
จักษ์ ชั้น ม.6 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องขุนช้างขุนแผน
ตอน ขุนช้างถวาย
ฎีกา

1.ประเมินผล
-ความรู้ความเข้าใจ
คุณค่าด้านสังคมและ
ด้านวรรณศิลป์
เรื่องขุนช้างขุนแผน
ตอนขุนช้างถวายฎีกา
2.เกณฑ์การผ่านร้อย
ละ 80
3. เครื่องมือที่ใช้
-แบบทดสอบและใบ
งาน

1. วิเคราะห์
ความสัมพันธ์
ระหว่างวรรณคดีกับ
ชีวิต
2. วิเคราะห์ประเมิน
คุณค่าวรรณคดี
วรรณกรรม ด้าน
สังคมและวรรณศิลป์
3. สังเคราะห์ข้อคิด
จากวรรณคดี
วรรณกรรม และ
บอกแนวทาง การ
นาไปปรับใช้ในชีวิต

1. ศึกษาเนื้อหาสาระ
สามก๊ก ตอน กวนอูไป
รับราชการกับโจโฉ
2. วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณคดีกับชีวิต
ด้านสภาพสังคม
ชีวิตความเป็นอยู่
วัฒนธรรม ค่านิยม
ความเชื่อในวรรณคดี
เรื่อง สามก๊ก ตอน กวน
อูไปรับราชการกับโจโฉ
3. สืบค้นเพิ่มเติมที่ศูนย์
วิทยบริการ/ห้องสมุด
3. ทาแบบทดสอบหลัง
เรียน

1. หนังสือเรียน
รายวิชาวรรณคดี
วิจักษ์ ชั้น ม.6 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สามก๊ก ตอน
กวนอูไปรับราชการ
กับโจโฉ
2. สื่อสารสนเทศ
เช่น คลิปรายการ
“แฟนพันธุ์แท้สาม
ก๊ก”, ดูภาพยนตร์
สามก๊ก ตอนข้อ
สัญญา 3 ข้อ, เกม
สามก๊ก ฯลฯ

1.ประเมินผล
- ความรู้ความเข้าใจ
คุณค่าด้านสังคมและ
ด้านวรรณศิลป์
เรื่องสามก๊ก ตอน
กวนอูไปรับราชการ
กับโจโฉ
2.เกณฑ์การผ่านร้อย
ละ 80
3. เครื่องมือที่ใช้
คือแบบทดสอบและ
ใบงาน
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สัปดาห์ที่
(วันที่)

หัวข้อ /
ผลการเรียนรู้
สาระการ
เรียนรู้
สัปดาห์ที่ สามัคคีเภท 1. วิเคราะห์
9-10 คาฉันท์
ความสัมพันธ์
17 – 28
ระหว่างวรรณคดี
ธ.ค. 61
กับชีวิต
(4
2. วิเคราะห์
ชั่วโมง)
ประเมินคุณค่า
วรรณคดี
วรรณกรรม ด้าน
สังคมและ
วรรณศิลป์
3. สังเคราะห์ข้อคิด
จากวรรณคดี
วรรณกรรม และบอก
แนวทาง การนาไปปรับ
ใช้ในชีวิต
5. ท่องจาบทอาขยาน
หรือบทร้อยกรอง
พร้อมบอกคุณค่าและ
การนาไปใช้
สัปดาห์ที่
11
31 ธ.ค.
61 – 4
ม.ค. 62

กิจกรรม/
งานมอบหมาย

สื่อ/
แหล่งเรียนรู้

การประเมินผลและ
เครื่องมือวัด

1. ศึกษาเนื้อหาสาระ
เรื่องสามัคคีเภทคา
ฉันท์
2. ศึกษาและฝึกอ่าน
คาประพันธ์ประเภท
ฉันท์

1. สื่อวีดิทัศน์/สื่อ
อื่นๆ
เรื่อง สามัคคีเภทคา
ฉันท์
2. เทปบันทึกเสียง
หรือสื่ออื่นๆ เรื่อง
การอ่านฉันท์
3. ใบงาน / กิจกรรม
อภิปราย/โต้วาที/
บทบาทสมมติ ฯลฯ

1.ประเมิน
-ความรู้ความเข้าใจ
คุณค่าด้านสังคมและ
ด้านวรรณศิลป์
คุณค่าด้านสังคมและ
ด้านวรรณศิลป์ เรื่อง
สามัคคีเภทคาฉันท์
-การอ่านทานอง
เสนาะฉันท์
2.เกณฑ์การผ่านร้อย
ละ 80
3. เครื่องมือที่ใช้
- แบบทดสอบและใบ
งาน
-แบบประเมินการ
อ่านทานองเสนาะ

3. กิจกรรมการ
อภิปราย/โต้วาที/
บทบาทสมมติ ฯลฯ
เกี่ยวกับสาระสาคัญ
เรื่องสามัคคีเภทคา
ฉันท์
4. ทาแบบทดสอบหลัง
เรียน
5. สอบการอ่านฉันท์
- วสันตดิลกฉันท์
- สัททุลวิกีฬิกฉันท์
- อินทรวิเชียรฉันท์

ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน ( 20 คะแนน)
ตามปฏิทินของโรงเรียน
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สัปดาห์ที่
(วันที่)

หัวข้อ /
สาระการ
เรียนรู้
12-13 ไตรภูมิ
7 ม.ค.- พระร่วง
18 ม.ค. ตอน มนุสส
62
ภูมิ
(3
ชั่วโมง)

สัปดาห์ที่
14
14 – 25
ม.ค. 62
(2
ชั่วโมง)

14.
วรรณคดี
เรื่อง
คัมภีร์
ฉันทศาสต
ร์
แพทยศาส
ตร์
สงเคราะห์

ผลการเรียนรู้

กิจกรรม/
งานมอบหมาย

สื่อ/
แหล่งเรียนรู้

การประเมินผลและ
เครื่องมือวัด

1. วิเคราะห์
ความสัมพันธ์
ระหว่างวรรณคดี
กับชีวิต
2. วิเคราะห์
ประเมินคุณค่า
วรรณคดี
วรรณกรรม ด้าน
สังคมและ
วรรณศิลป์
3. สังเคราะห์ข้อคิด
จากวรรณคดี
วรรณกรรม และ
บอกแนวทาง การ
นาไปปรับใช้ในชีวิต

1. ศึกษาเนื้อหาสาระ
เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง
ตอน มนุสสภูมิ
2. สรุปความรู้โดย
เขียนแผนผังความคิด
3 ภูมิ
3. ทาใบงาน
เปรียบเทียบการ
ปฏิสนธิจากเรื่องไตร
ภูมิพระร่วง ตอน
มนุสสภูมิกับความรู้
ทางวิทยาศาสตร์

1. หนังสือเรียน
รายวิชาวรรณคดีวิ
จักษ์ ชั้น ม.6 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องไตรภูมิพระร่วง
ตอน มนุสสภูมิ
2. สื่อสารสนเทศ
เช่น อินเทอร์เน็ต สื่อ
วีดิทัศน์
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียน ฯลฯ
3. สืบค้นเพิ่มเติมจาก
ศูนย์วิทยบริการ

1.ประเมินผล
-ความรู้ความเข้าใจ
ไตรภูมิและ
เปรียบเทียบ
การปฏิสนธิ
จากเรื่องไตรภูมิพระ
ร่วง ตอน มนุสสภูมิ
กับความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
2.เกณฑ์การผ่านร้อย
ละ 80
3. เครื่องมือที่ใช้
คือใบงาน

1. วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณคดีกับชีวิต
2. วิเคราะห์ประเมิน
คุณค่าวรรณคดี
วรรณกรรม ด้านสังคม
และวรรณศิลป์
3. สังเคราะห์ข้อคิด
จากวรรณคดี
วรรณกรรม และบอก
แนวทาง การนาไปปรับ
ใช้ในชีวิต

1. ศึกษาเรื่อง คัมภีร์
ฉันทศาสตร์
แพทยศาสตร์
สงเคราะห์
2. เขียนแผนผัง
ความคิด เรื่อง กาย
นคร และจรรยาบรรณ
แพทย์
3. มอบหมายให้อ่าน
เรื่อง โคลนติดล้อ
และหัวใจชายหนุ่ม

1. หนังสือเรียน
วรรณวิจักษ์
2. แผนผังความคิด
เรื่อง กายนคร และ
จรรยาบรรณแพทย์

1.ประเมินผล
-ความรู้ความเข้าใจ
เรื่อง กายนคร และ
จรรยาบรรณแพทย์
2.เกณฑ์การผ่านร้อย
ละ 80
3. เครื่องมือที่ใช้
คือใบงาน

55

สัปดาห์ที่
(วันที่)
15 - 16
21 ม.ค.–
1 ก.พ. 62
(3
ชั่วโมง)

หัวข้อ /
สาระการ
เรียนรู้
เรื่อง
1) โคลนติด
ล้อ
2) หัวใจ
ชายหนุ่ม

17-18
4-15 ก.พ.
62
(4 ชั่วโมง)

วรรณกรรม
พื้นบ้านและ
วรรณกรรม
นานาชาติ

ผลการเรียนรู้

กิจกรรม/
งานมอบหมาย

สื่อ/
แหล่งเรียนรู้

การประเมินผลและ
เครื่องมือวัด

1. วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณคดีกับชีวิต
2. วิเคราะห์ประเมิน
คุณค่าวรรณคดี
วรรณกรรม ด้านสังคม
และวรรณศิลป์
3. สังเคราะห์ข้อคิดจาก
วรรณคดี วรรณกรรม
และบอกแนวทาง การ
นาไปปรับใช้ในชีวิต

1. นักเรียนอ่านเรื่อง
โคลนติดล้อและหัวใจ
ชายหนุ่ม
2. วิเคราะห์ และเขียน
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวคิดของคน
ในสังคมสมัย ร.6 ด้าน
วัฒนธรรม ค่านิยมลง
ในใบงาน

1. หนังสือเรียนวรรณ
วิจักษ์
2. สื่อสารสนเทศ เช่น
อินเทอร์เน็ต
สื่อวีดิทัศน์ แหล่ง
เรียนรู้ภายนอก
โรงเรียน ฯลฯ
3. สืบค้นเพิ่มเติมจาก
ศูนย์วิทยบริการ

1.ประเมินผล
-ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดของ
คนในสังคมสมัย
ร.6 ด้านวัฒนธรรม
ค่านิยม
2.เกณฑ์การผ่านร้อย
ละ 80
3. เครื่องมือที่ใช้
คือใบงาน

4. วิเคราะห์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทาง
ภาษาจากวรรณกรรม
พื้นบ้านที่ศึกษา

-แบ่งกลุ่มนักเรียน
ออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่ม
ละ 4 คน แต่ละกลุ่ม
ร่วมกันจัดศึกษาสืบค้น
รวบรวมข้อมูลแล้ว
นาเสนอผลงาน
วรรณกรรมพื้นบ้าน /
วรรณกรรมนานาชาติ
ตามประเด็นที่กาหนด
ดังนี้
- ที่มาของเรื่อง
- ตัวละคร
- ประเภทของ
วรรณกรรม
- ความสัมพันธ์กับ
วิถีชีวิตของสังคม

1. PowerPoint / สื่อ
สารสนเทศ สื่ออื่นๆ
เรื่องวรรณกรรม
พื้นบ้าน
2. หนังสือนิทานไทย
/นิทานนานาชาติ/
หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์/ป้าย
นิทรรศการ

1.ประเมินผล
-ความรู้วรรณกรรม
พื้นบ้าน / วรรณกรรม
นานาชาติ
-คุณค่าด้านสังคม
วรรณกรรมพื้นบ้าน /
วรรณกรรมนานาชาติ
2.เกณฑ์การผ่านร้อย
ละ 80
3.เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบประเมินการ
นาเสนอผลงาน
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สัปดาห์ที่
(วันที่)
สัปดาห์ที่
19
18-22
ก.พ. 62

20
25 ก.พ.
–
1 มี.ค. 62

หัวข้อ /
ผลการเรียนรู้
สาระการ
เรียนรู้
ทบทวน -เพื่อให้นักเรียน
ความรู้ ทบทวนความรู้ที่เรียน

กิจกรรม/
งานมอบหมาย

สื่อ/
แหล่งเรียนรู้

การประเมินผลและ
เครื่องมือวัด

-แบ่งกลุ่มนักเรียน
ออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่ม
ละ 3 คนร่วมกันสรุป
คุณค่าของวรรณคดี
และวรรณคดีที่เรียนมา
ทั้งหมด กลุ่มละ 1
เรื่องโดยทาเป็นแผ่น
พับความรู้
-ทาแบบทดสอบหลัง
เรียน

1. หนังสือเรียน
รายวิชาวรรณคดีวิ
จักษ์ ชั้น ม.6 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. PowerPoint /
สื่อสารสนเทศ สื่อ
อื่นๆ เรื่อง
วรรณกรรมพื้นบ้าน
3. หนังสือนิทานไทย
/นิทานนานาชาติ/
หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์/ป้าย
นิทรรศการ

1.ประเมิน
-ความรู้คุณค่าของ
วรรณคดีที่เรียน
มาทั้งหมด
2.เกณฑ์การผ่านร้อย
ละ 80
3.เครื่องมือที่ใช้
-แบบประเมิน
แผ่นพับความรู้
-แบบทดสอบหลัง
เรียน

ประเมินผลการเรียนรู้สอบปลายภาคเรียน (20 คะแนน) ตามปฏิทินของโรงเรียน

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ท30104 วรรณคดีกับชีวิต ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ประเมินผลการเรียนรู้ดังนี้
4.1 ประเมินจากการทดสอบ งานหรือการบ้านที่มอบหมาย
60
4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค
20
4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค
20
รวม 100

มีแผนการ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (60 คะแนน)
รายการ

รูปแบบ

วันทีม่ อบหมาย

กาหนดส่ง

คะแนน

1. เรื่อง ขัตติยพันธกรณี

งานเดี่ยว

5-9 พ.ย. 61

ในคาบเรียน

6

2. เรื่องทุกข์ของชาวนาในบทกวี

งานเดี่ยว

12-16 พ.ย. 61

ในคาบเรียน

4

3.เรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายฎีกา

งานเดี่ยว

26-30 พ.ย. 61

ในคาบเรียน

7

4. เรื่องสามก๊กตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ

งานเดี่ยว

10-14 ธ.ค. 61

ในคาบเรียน

6

5. เรื่อง สามัคคีเภทคาฉันท์

งานเดี่ยว
24-28 พ.ย. 61
ในคาบเรียน
ทดสอบกลางภาค 20 คะแนน 31 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
6.เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง
งานเดี่ยว
14 - 18 ม.ค. 62
ในคาบเรียน
7. เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทยศาสตร์
งานเดี่ยว
21 – 25 ม.ค. 62
ในคาบเรียน
สงเคราะห์
8. เรื่อง โคลนติดล้อ
งานเดี่ยว
ในคาบเรียน
9. เรื่อง หัวใจชายหนุ่ม
งานเดี่ยว 28 ม.ค. – 1 ก.พ. 62 ในคาบเรียน
10. วรรณกรรมพื้นบ้านและวรรณกรรม
งานกลุ่ม
11 - 15 ก.พ. 62
ในคาบเรียน
นานาชาติ
11. บทอาขยาน
งานเดี่ยว
ตลอดภาคเรียน
นอกคาบเรียน
12. แผ่นพับสรุปความรู้
งานกลุ่ม
18 – 22 ก.พ. 62
ในคาบเรียน
ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน 25 ก.พ. – 1 มี.ค. 62
หมายเหตุ นักเรียนต้องได้คะแนนผ่านร้อยละ 70 ของทุกกิจกรรม

7
6
5
3
3
6
4
3
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4.2 การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้กาหนดหัวข้อการประเมินดังตารางข้างล่าง

หัวข้อการประเมิน
1. ความขยันหมั่นเพียร / มีความพร้อมในการเรียน สนใจเรียน
2. ความสามารถในการเรียนรู้
3. ความมีวินัยในตนเอง / เข้าชั้นเรียนตรงเวลา
4. ความรับผิดชอบ / การใช้ภาษาไทย ใช้เลขไทย
5. ความมีมนุษย์สัมพันธ์
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7. ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
8. ความสามารถในการวางแผนและบริหารเวลา / ส่งงานตรงเวลา
9. ความสามารถในการแก้ปัญหา
10. ความสามารถในการตัดสินใจ

ดีมาก(4)

ผลการประเมิน
ดี(3) ปานกลาง(2) ปรับปรุง(1)

4.3. การประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน )
กาหนดสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ 26-30 ธ.ค. 61 เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาทีหัวข้อ
/ เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบ มีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค
ลักษณะ/จานวนข้อสอบ
คะแนน
ผลการเรียนรู้ ที่1-5 จากวรรณคดีดังนี้
- ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ
10
ขัตติยพันธกรณี ทุกข์ของชาวนาในบทกวี
- ข้อสอบตามแนว PISA
5
ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา สามก๊ก ตอน
วรรณคดี แบบเชิงซ้อน 1 ข้อ
กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ สามัคคีเภทคาฉันท์
- ข้อสอบตามแนว PISA
5
วรรณคดี แบบเปิด 1 ข้อ
(สมรรถนะสะท้อนและ
ประเมิน)
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4.4. การประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน )
กาหนดสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2562 เวลาที่ใช้ในการสอบ
60 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบ มีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้ ที่1-5 จากวรรณคดี ดังนี้
ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ คัมภีร์ฉันทศาสตร์
แพทยศาสตร์สงเคราะห์ โคลนติดล้อ หัวใจชายหนุ่ม
วรรณกรรมพื้นบ้านและวรรณกรรมนานาชาติ

ลักษณะ/จานวนข้อสอบ
- ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ
- ข้อสอบตามแนว PISA วรรณคดี
แบบเชิงซ้อน 1 ข้อ
- ข้อสอบตามแนว PISA วรรณคดี
แบบเปิด 1 ข้อ
(สมรรถนะสะท้อนและประเมิน)

คะแนน
10
5
5

60

แผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
สาขาวิชา
ภาษาไทย
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
รายวิชา
ท 30105 หลักภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
เวลาเรียน
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาธรรมชาติ พลัง พันธกิจและลักษณะของภาษา ความเกี่ยวข้องระหว่างวัฒนธรรมกับภาษา
ความสั ม พัน ธ์ร ะหว่างภาษากับ ความคิด เสี ยงในภาษา ส่ ว นประกอบของภาษา ชนิดของคา การเพิ่ มค า
การร้อยเรียงถ้อยคา ระดับภาษา ราชาศัพท์ วิเคราะห์หลักการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน การใช้ภาษาถิ่น
การใช้ถ้อยคา สานวน พังเพย สุภาษิต ของคนไทยจากสื่อต่าง ๆ ทั้งในด้านการพูดและการเขียน
2. ผลการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา พันธกิจและลักษณะของภาษา
อธิบายและวิเคราะห์หลักการเพิ่มคาในภาษาไทย
ใช้คาและกลุ่มคาสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์
ใช้ระดับภาษา รวมทั้งคาราชาศัพท์อย่างเหมาะสม
ศึกษาวิเคราะห์การใช้ภาษาไทย การใช้ถ้อยคา สานวน พังเพย สุภาษิต รวมทั้งภาษาถิ่น
ในชีวิตประจาวัน
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3. กาหนดการจัดการเรียนรู้และผลการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ ปฐมนิเทศรายวิชา

เข้าใจแนวการจัด

1. ศึกษาแนวการจัด การ

1. แผนการ

การประเมินผล
และเครื่องมือ
วัด
1. ประเมิน

และแนะนาเนื้อหา

การเรียนรู้ การวัด

เรียนการสอน

จัดการเรียนรู้

ความเข้าใจแนว

ประเมินผล และ

การวัดประเมินผล

และประเมินผล

การจัดการ

ตรวจสอบพื้น

การเรียนรู้

การเรียนรู้ฉบับ

เรียนรู้

ความรู้

2. วิเคราะห์ผู้เรียน

ย่อ

วัดประเมินผล

รายบุคคล

2. PowerPoint

2. เกณฑ์การ

3. ทาแบบทดสอบก่อน

ปฐมนิเทศ

ผ่านร้อยละ 60

เรียน

รายวิชา

3.เครื่องมือ

3. แบบทดสอบ

- แบบทดสอบ

ก่อนเรียน

ก่อนเรียน

สัปดาห์ที่/
วันที่

1

หัวข้อ/ สาระ
การเรียนรู้

(1 ชั่วโมง) 1. ปฐมนิเทศ
ชั่วโมงที่ 1 2. ทดสอบก่อน
เรียน

กิจกรรม/งาน
ที่มอบหมาย

ผลการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

4. หนังสือเรียน
รายวิชาหลักการ
ใช้ภาษาไทยใน
ชีวิตประจาวัน/
เอกสาร
ประกอบการสอน
5. แบบวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล

การ
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สัปดาห์ที่/
วันที่

หัวข้อ/ สาระ
การเรียนรู้

สัปดาห์ที่
1
(1 ชั่วโมง)
ชั่วโมงที่ 2

ธรรมชาติของ
ภาษา พลังของ
ภาษา และลักษณะ
ของภาษา
1. ธรรมชาติของ
ภาษา
2. พันธกิจของ
ภาษา
3. การเปลี่ยนแปลง
ของภาษา
4. การเปลี่ยนแปลง
ของภาษา
5. ความเกี่ยวข้อง
ระหว่างวัฒนธรรม
กับภาษา

ผลการเรียนรู้
1. อธิบาย
ธรรมชาติของ
ภาษา พลังของ
ภาษา พันธกิจและ
ลักษณะของภาษา
- อธิบายธรรมของ
ชาติ พันธกิจ
การเปลี่ยนแปลง
ของภาษาและข้อ
ควรสังเกตบาง
ประการใน
ภาษาไทยได้

กิจกรรม/งาน
ที่มอบหมาย

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

1. ทาแบบทดสอบก่อน
เรียน เรื่อง ธรรมชาติของ
ภาษา พลังของภาษา
และลักษณะของภาษา
2. ให้นักเรียนศึกษา
ความรู้จาก PowerPoint
เรื่อง พันธกิจของภาษา
ธรรมชาติของภาษา
พลังของภาษาและการ
เปลี่ยนแปลงของภาษา
และความเกี่ยวข้อง
ระหว่างวัฒนธรรมกับ
ภาษา
3.นักเรียนวิเคราะห์ เรื่อง
พันธกิจของภาษา
ธรรมชาติของภาษา พลัง
ของภาษาและ การ
เปลี่ยน
แปลงของภาษาจาก
ข้อความในสื่อต่างๆ เช่น
คาขวัญ คาคม คติธรรม
ภาษาสแลง,ชื่อ-สกุล, ไม้
มงคล,
เนื้อเพลง การพาดหัวข่าว
, ฯลฯ
4. นักเรียนช่วยกันสรุป
ความรู้

1. แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
2. PowerPoint
เรื่อง พันธกิจของ
ภาษา ธรรมชาติ
ของภาษา
พลังของภาษา
และการ
เปลี่ยนแปลงของ
ภาษา และความ
เกี่ยวข้องระหว่าง
วัฒนธรรมกับ
ภาษา
3. ข้อความในสื่อ
ต่างๆเช่น คาขวัญ
คาคม
คติธรรม ภาษา
สแลง ชื่อ-สกุล,
ไม้มงคล,การพาด
หัวข่าว,เนื้อเพลง
ฯลฯ
4. แบบทดสอบ
หลังเรียน เรื่อง
ธรรมชาติของ
ภาษา พลังของ
ภาษา และ
ลักษณะของภาษา

การประเมินผล
และเครื่องมือ
วัด
1.ประเมินความ
เข้าใจ เรื่อง
ธรรมชาติของ
ภาษา พลังของ
ภาษา และ
ลักษณะของ
ภาษา
2. ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60
3.เครื่องมือ
- แบบทดสอบ
หลังเรียน เรื่อง
ธรรมชาติของ
ภาษา พลังของ
ภาษา และ
ลักษณะของ
ภาษา
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สัปดาห์ที่/
วันที่

หัวข้อ/ สาระ
การเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ ลักษณะและข้อควร 1. อธิบาย
2
( 2ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่
3-4

กิจกรรม/งาน
ที่มอบหมาย

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การประเมินผล
และเครื่องมือ
วัด
1.ประเมินความ

1. ครูและนักเรียน

1. PowerPoint

สังเกตบางประการ ธรรมชาติของ

สนทนา เรื่อง ลักษณะ

เรื่อง ลักษณะและ เข้าใจเรื่อง

ในภาษาไทย

ภาษา พลังของ

และข้อควรสังเกตบาง

ข้อควรสังเกตบาง ลักษณะและข้อ

- ลักษณะของ

ภาษา พันธกิจและ ประการในภาษาไทย

ประการใน

ควรสังเกตบาง

ลักษณะของภาษา

2.นักเรียนศึกษา

ภาษาไทย

ประการใน

PowerPoint เรื่อง

2. ใบงานการ

ภาษาไทย

ลักษณะและข้อควร

วิเคราะห์คา

2. ผ่านเกณฑ์

สังเกตบางประการใน

ภาษาไทย

ร้อยละ 60

ภาษาไทย

ภาษาไทย
3.นักเรียนวิเคราะห์คา

2. แบบฟอร์มคัด

ภาษาไทยให้ตรงตาม

ลายมือ

ลักษณะของภาษาไทย
จากสื่อต่างๆ
4. นักเรียนร่วมกิจกรรม
ประกวดทักษะทาง
ภาษาไทยเนื่องในโอกาส
สัปดาห์
วันสุนทรภู่ (17–26 มิ.ย.
62) คัดลายมือตัวบรรจง
ครึ่งบรรทัดหัวกลม(แบบ
กระทรวงศึกษาธิการ)
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สัปดาห์ที่/
วันที่

หัวข้อ/ สาระ
การเรียนรู้

สัปดาห์ที่ เสียง

1. อธิบาย

1. ทาแบบทดสอบก่อน

1. แบบทดสอบ

การประเมินผล
และเครื่องมือ
วัด
1.ประเมินความ

ธรรมชาติของ

เรียน เรื่อง เสียงใน

ก่อนเรียน เรื่อง

เข้าใจและ

ภาษา พลังของ

ภาษาไทย

เสียงในภาษาไทย ทักษะเรื่อง

ผลการเรียนรู้

3-4

1. เสียง

(4 ชั่วโมง)

- สระ

ชั่วโมงที่

- พยัญชนะ

5–8

- วรรณยุกต์

- อธิบายเสียง

2. การผันอักษร

ในภาษาไทยได้

กิจกรรม/งาน
ที่มอบหมาย

ภาษา พันธกิจและ 2. นักเรียนศึกษา
ลักษณะของภาษา PowerPoint /เอกสาร

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

2. PowerPoint / เสียงใน
ภาษาไทย
เอกสาร

ประกอบการเรียน เรื่อง

ประกอบการเรียน 2. ผ่านเกณฑ์

เสียงในภาษาไทย

เรื่อง เสียงใน

ร้อยละ 60

- อักษรสามหมู่

3. นักเรียนทาแบบฝึก

ภาษาไทย

3.เครื่องมือ

(ไตรยางศ์)

วิเคราะห์เรื่อง เสียง

3. แบบฝึก

- แบบฝึก

ในภาษาไทย

วิเคราะห์เรื่อง

วิเคราะห์เรื่อง

3. พยางค์
- องค์ประกอบ
ของพยางค์
- โครงสร้างของ
พยางค์
4. คา
- องค์ประกอบของ
คา
- คามูล
5. เสียงหนักเสียง
เบา

เสียงในภาษาไทย เสียง
4. หนังสือเรียน
หลักการใช้
ภาษาไทย

ในภาษาไทย
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สัปดาห์ที่/
วันที่

หัวข้อ/ สาระ
การเรียนรู้

1. ทาแบบทดสอบก่อน

1. แบบทดสอบ

การประเมินผล
และเครื่องมือ
วัด
1.ประเมินความ

ธรรมชาติของ

เรียน เรื่อง ชนิดและ

ก่อนเรียน เรื่อง

เข้าใจเรื่อง ชนิด

ภาษา พลังของ

หน้าที่ของคา

ชนิดและหน้าที่

และหน้าที่ของ

ของคา

คา

PowerPoint เรื่องชนิด

2. PowerPoint

2. เกณฑ์การ

และหน้าที่ของคาตาม

เรื่องชนิดและ

ผ่านร้อยละ 60

หลักภาษาไทย

หน้าที่ของคาตาม

ผลการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ ชนิดและหน้าที่ของ 1. อธิบาย
5
(2 ชั่วโมง)

คา
1. ความหมายของ
คา

ลักษณะของภาษา

2. ชนิดของคาตาม
ชั่วโมงที่
9 – 10

ภาษา พันธกิจและ

หลักภาษาไทย

- บอกชนิดและ
หน้าที่ของคาตาม

3. หน้าที่ของคาตาม หลักภาษาได้
หลักภาษาไทย
4. การใช้คา

กิจกรรม/งาน
ที่มอบหมาย

2. นักเรียนศึกษา

3. นักเรียนทาแบบฝึก

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

หลักภาษาไทย

เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของ 3. แบบฝึกเรื่อง
คาตามหลักภาษาไทย
4. ทาแบบทดสอบหลัง
เรียน เรื่อง ธรรมชาติของ

ชนิดและหน้าที่
ของคาตามหลัก
ภาษาไทย

3. เครื่องมือวัด
- แบบทดสอบ
หลังเรียนเรื่อง
ธรรมชาติของ
ภาษา พลังของ
ภาษา และ

ภาษา พลังของภาษา

4. แบบทดสอบ

ลักษณะของ

และลักษณะของภาษา

หลังเรียน เรื่อง

ภาษา

(15 คะแนน)

ธรรมชาติของ
ภาษา พลังของ
ภาษา และ
ลักษณะของภาษา
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สัปดาห์ที่/
วันที่

หัวข้อ/ สาระ
การเรียนรู้

สัปดาห์ที่ หลักการเพิ่มคา

2. อธิบายและ

1. ทาแบบทดสอบก่อน

การประเมินผล
และเครื่องมือ
วัด
1. Power Point 1.ประเมินความ

กิจกรรม/งาน
ที่มอบหมาย

ผลการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

6-7

- คาซ้า

วิเคราะห์หลักการ

เรียน เรื่อง หลักการเพิ่ม

เรื่องการสร้างเพิ่ม เข้าใจเรื่อง

(4 ชั่วโมง)

- คาซ้อน

สร้างคา

คา

คา

หลักการเพิ่มคา

ชั่วโมงที่

- คาประสม

ภาษาต่างประเทศใน 2.นักเรียนวิเคราะห์

ในภาษาไทย

2. เกณฑ์การ

11 – 14

ภาษาไทย
-บอกหลักการ

คาซ้า คาซ้อน คาประสม 2. แบบฝึกเรื่อง

ผ่านร้อยละ 60

ร่วมกันบนกระดานดา

3.เครื่องมือวัด

การสร้างคาใน

เพิ่มคา (คาซ้า คา

3. นักเรียนศึกษา Power ภาษาไทย(คาซ้า

- แบบฝึกเรื่อง

ซ้อน

Point เรื่อง การสร้าง

คาซ้อน และคา

การสร้างคา

คาประสม)ได้

เพิ่มคา

ประสม)

ในภาษาไทย(คา

ในภาษาไทย

ซ้าคาซ้อนและ

4.แบ่งกลุ่มนักเรียน

คาประสม)

ทาใบงาน เรื่อง
การวิเคราะห์ คาซ้า
คาซ้อน คาประสม
5.นักเรียนแต่ละกลุ่ม
นาเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียน
6. ครูสรุปการนาเสนอ
ผลงานของนักเรียน
6. นักเรียนทาแบบฝึก
เรื่อง การสร้างคา
ในภาษาไทย(คาซ้าคา
ซ้อนและคาประสม)
เป็นรายบุคคล
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การประเมินผล
ผลการเรียนรู้
และเครื่องมือ
วัด
สัปดาห์ที่ บอกคาไทยที่รับมา 2. อธิบายและ
1. ทาแบบทดสอบก่อน 1. แบบทดสอบ 1.ประเมินความ
จากบาลีสันสกฤต วิเคราะห์หลักการ เรียน เรื่อง คาไทยที่รับมา ก่อนเรียน เรื่อง เข้าใจ เรื่อง คา
8-9
สร้างคา
จากภาษาบาลี สันสกฤต คาไทยที่รับมา
ไทยที่รับมาจาก
- ภาษาบาลี
(4 ชั่วโมง)
ภาษาต่างประเทศใน
จากบาลีสันสกฤต บาลีสันสกฤต
2.นักเรียนวิเคราะห์
- ภาษาสันสกฤต ภาษาไทย
ชั่วโมงที่
คาไทยที่รับมาจากภาษา 2. PowerPoint 2. เกณฑ์การ
- บอกคาไทยที่
- คาสมาส
บาลี สันสกฤต ร่วมกันบน เรื่อง คาไทยที่
ผ่านร้อยละ 60
15 – 18
รับมาจากภาษา
กระดานดา
รับมาจากภาษา
3.เครื่องมือวัด
บาลี สันสกฤต
บาลี สันสกฤต
3. นักเรียนศึกษา Power
การเพิ่มคาแบบ
- แบบฝึก เรื่อง
3. แบบฝึก เรื่อง
สมาสและอ่านได้ Point เรื่อง คาไทยที่
คาไทยที่รับมา
รับมาจากภาษาบาลี
ถูกต้อง
คาไทยที่รับมา
จากภาษาบาลี
สันสกฤต
จากภาษาบาลี
สันสกฤต
4.แบ่งกลุ่มนักเรียน
สันสกฤต
ทาใบงาน เรื่อง
การวิเคราะห์ คาไทยที่
รับมาจากภาษาบาลี
สันสกฤต

สัปดาห์ที่/
วันที่

หัวข้อ/ สาระ
การเรียนรู้

กิจกรรม/งาน
ที่มอบหมาย

5.นักเรียนแต่ละกลุ่ม
นาเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียน
6. ครูสรุปการนาเสนอ
ผลงานของนักเรียน
6. นักเรียนทาแบบฝึก
เรื่อง คาไทยที่รับมาจาก
ภาษาบาลี สันสกฤต เป็น
รายบุคคล

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
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สัปดาห์ที่/
วันที่

หัวข้อ/ สาระ
การเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ ภาษาต่างประเทศ

2. อธิบายและ
วิเคราะห์หลักการ
ในภาษาไทย
10
สร้างคา
1.อิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศ
(2 ชั่วโมง)
ในภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
ชั่วโมงที่
- บอกคาทับศัพท์
ในภาษาไทย
คาศัพท์บัญญัติ
19 – 20
2.การใช้คาทับศัพท์ และ
และศัพท์บัญญัติ

ภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทยได้

กิจกรรม/งาน
ที่มอบหมาย

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

1. นักเรียน ศึกษา เรื่อง

1. PowerPoint

คาทับศัพท์ คาศัพท์
บัญญัติ
คาภาษาต่างประเทศ
2. นักเรียนวิเคราะห์
คาทับศัพท์ คาศัพท์
บัญญัติ

รู้ เรื่องคาทับศัพท์ เข้าใจเรื่อง
คาศัพท์บัญญัติ
คา

2. แบบฝึก
วิเคราะห์
คาทับศัพท์

คาภาษาต่างประเทศ

คาศัพท์บัญญัติ

3. ทาแบบทดสอบหลัง

คา

เรียน เรื่อง

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศใน

3. แบบทดสอบ

ภาษาไทย

หลังเรียน เรื่อง

(15 คะแนน)

ภาษาต่างประเทศ

สัปดาห์ที่

(2 ชั่วโมง)
ชั่วโมงที่
21 – 22

ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน (ว/ด/ป…………………)
*ตามตารางของโรงเรียน
(20 คะแนน)

ภาษาต่างประเ
ทศในภาษาไทย

ภาษาต่างประเทศ 2. เกณฑ์การ

ในภาษาไทย

11

การประเมินผล
และเครื่องมือ
วัด
1.ประเมินความ

ผ่านร้อยละ 60
3.เครื่องมือวัด
- แบบทดสอบ
หลังเรียน เรื่อง
ภาษาต่างประเ
ทศในภาษาไทย
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สัปดาห์ที่/
วันที่

หัวข้อ/ สาระ
การเรียนรู้

สัปดาห์ที่ ร้อยเรียงถ้อยคา
12
1. ชนิดของ
(2ชั่วโมง) ประโยค
ชั่วโมงที่ - พิจารณาตาม
23 – 24 โครงสร้างของ
ประโยค
- พิจารณาตาม
เจตนา
ของผู้ส่งสาร
2. การพิจารณา
ประโยค
- การพิจารณาว่า
เป็นประโยค
หรือไม่
- การพิจารณา
ประโยคบกพร่อง
ต่างๆ
3. การร้อยเรียง
ประโยค
- หลักทั่วไปใน
การร้อยเรียงประโยค
- วิเคราะห์การ
ร้อยเรียง
ประโยค
4.เจตนาของผู้ส่ง
สารที่แสดงใน
ประโยค

ผลการเรียนรู้
3. ใช้คาและ
กลุ่มคาสร้าง
ประโยคตรงตาม
วัตถุประสงค์
- ร้อยเรียง
ประโยคได้ถูกต้อง
เหมาะสม

กิจกรรม/งาน
ที่มอบหมาย

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

1.ทาแบบทดสอบก่อน
เรียน เรื่อง ร้อยเรียง
ถ้อยคา
2.นักเรียนศึกษา
PowerPoint เรื่อง ร้อย
เรียงถ้อยคา
3. นักเรียนทาแบบฝึก
เรื่อง ร้อยเรียงถ้อยคา
2. แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ร้อยเรียงถ้อยคา (5
คะแนน)

1. PowerPoint
เรื่อง ร้อยเรียง
ถ้อยคา
2. แบบฝึก เรื่อง
ร้อยเรียงถ้อยคา
2. แบบทดสอบ
หลังเรียน เรื่อง
ร้อยเรียงถ้อยคา

การประเมินผล
และเครื่องมือ
วัด
1.ประเมินความ
เข้าใจเรื่อง ร้อย
เรียงถ้อยคา
2. เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ 60
3.เครื่องมือวัด
- แบบทดสอบ
หลังเรียน เรื่อง
ร้อยเรียงถ้อยคา

70

4. ใช้ระดับภาษา

1. ทาแบบทดสอบก่อน

1. PowerPoint

การประเมินผล
และเครื่องมือ
วัด
1.ประเมินความ

รวมทั้งคาราชา

เรียน เรื่อง ระดับภาษา

เรื่องระดับภาษา

เข้าใจเรื่อง

(2 ชั่วโมง) 1. ระดับภาษา

ศัพท์อย่าง

และราชาศัพท์

และราชาศัพท์

ระดับภาษาและ

ชั่วโมงที่

เหมาะสม

2.นักเรียนศึกษา

2. แบบฝึกเรื่อง

ราชาศัพท์

สัปดาห์ที่/
วันที่

หัวข้อ/ สาระ
การเรียนรู้

สัปดาห์ที่ ระดับภาษา
13

ราชาศัพท์
- การแบ่งภาษา

25 – 26 เป็น

ผลการเรียนรู้

กิจกรรม/งาน
ที่มอบหมาย

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- ใช้ระดับภาษา PowerPoint เรื่อง ระดับ ระดับภาษาและ
ระดับต่างๆ

2. เกณฑ์การ

คาราชาศัพท์ ได้

ภาษาและ

ราชาศัพท์

ผ่านร้อยละ 60

- ปัจจัยที่กาหนด ถูกต้องเหมาะสม

ราชาศัพท์

3. แบบทดสอบ

3.เครื่องมือ

ระดับภาษา

3. ทาแบบฝึก เรื่อง

หลังเรียน เรื่อง

วัดผล

- ลักษณะของ

ระดับภาษาและ

ระดับภาษาและ

- แบบทดสอบ

ราชาศัพท์

ราชาศัพท์

หลังเรียนเรื่อง

ภาษา
ระดับต่างๆ
2. ราชาศัพท์

3. ทาแบบทดสอบหลัง

ระดับภาษาและ

เรียน เรื่อง ระดับภาษา

ราชาศัพท์

- ความหมายและ

และราชาศัพท์

ความสาคัญของ

(5 คะแนน)

ราชาศัพท์
- ที่มาของราชา
ศัพท์

หมายเหตุ ครูมอบหมาย
ให้นักเรียนค้นคว้า เรื่อง

- ข้อสังเกตอื่นๆ

ภาษาถิ่น ดังนี้

เกี่ยวกับการใช้

เพลงกล่อมเด็ก

ราชาศัพท์

เพลงหน้าพาทย์
เพลงปฏิพากย์
นิทานพื้นบ้าน
ปริศนาคาทาย ฯลฯ (ตาม
ความเหมาะสม)
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สัปดาห์ที่/
วันที่

หัวข้อ/ สาระ
การเรียนรู้

สัปดาห์ที่ ถ้อยคา สานวน
14
(2 ชั่วโมง)
ชั่วโมงที่
27 – 28

สุภาษิต พังเพย

1. ทาแบบทดสอบก่อน

1. PowerPoint

การประเมินผล
และเครื่องมือ
วัด
1.ประเมินความ

เรียน เรื่อง ถ้อยคา

เรื่องถ้อยคา

เข้าใจเรื่อง

สานวน สุภาษิต และ

สานวน สุภาษิต

ถ้อยคา สานวน

พังเพย

และพังเพย

สุภาษิต พังเพย

2. นักเรียนนาเสนอ

2. แบบฝึกการใช้ 2. เกณฑ์การ

ผลงานการศึกษาค้นคว้า

ถ้อยคา สานวน

เรื่อง ภาษาถิ่น หน้าชั้น

สุภาษิต และ

เรียน

พังเพย

กิจกรรม/งาน
ที่มอบหมาย

ผลการเรียนรู้
5. ศึกษาวิเคราะห์
การใช้ภาษาไทย
การใช้ถ้อยคา
สานวน พังเพย
สุภาษิต รวมทั้ง
ภาษาถิ่น
ในชีวิตประจาวัน

- ใช้ถ้อยคา สานวน 3. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สุภาษิต และ

สรุปผลการนาเสนอ

พังเพยได้ถูกต้อง

ผลงานของนักเรียน

เหมาะสม

4.นักเรียนศึกษา
PowerPoint เรื่อง
ถ้อยคา สานวน สุภาษิต
และพังเพย
5.ทาแบบฝึก เรื่อง
การใช้ถ้อยคา สานวน
สุภาษิต และพังเพย

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

ผ่านร้อยละ 60
3.เครื่องมือ
วัดผล
- แบบฝึก เรื่อง
การใช้ถ้อยคา
สานวน สุภาษิต
และพังเพย
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สัปดาห์ที่/
วันที่

หัวข้อ/ สาระ
การเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ วิเคราะห์ภูมิปัญญา 5. ศึกษาวิเคราะห์
15
(2 ชั่วโมง)
ชั่วโมงที่
29 – 30

ทางภาษาของ
ภาษาถิ่นต่างๆ
- ภาษาถิ่นที่
ปรากฏใน
วรรณกรรมและ
ชีวิตประจาวัน

การใช้ภาษาไทย
การใช้ถ้อยคา
สานวน พังเพย
สุภาษิต รวมทั้ง
ภาษาถิ่น
ในชีวิตประจาวัน

กิจกรรม/งาน
ที่มอบหมาย
1. ทาแบบทดสอบก่อน

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
1. PowerPoint

เรียน เรื่อง ภูมิปัญญาทาง เรื่อง ภูมปิ ัญญา
ภาษาของภาษาถิ่นต่างๆ
2. นักเรียนศึกษา

ทางภาษาของ
ภาษาถิ่นต่างๆ

PowerPoint เรื่อง

2. สื่อสิ่งพิมพ์

ภูมิปญ
ั ญาทางภาษาของ

ต่างๆ

ภาษาถิ่นต่างๆ

3. แบบฝึก เรื่อง

3. ให้นักเรียนสารวจ

ภูมิปัญญาทาง

- วิเคราะห์ภูมิ

ภาษาถิ่นที่ปรากฏใน

ภาษาของภาษา

ปัญญาทางภาษา

วรรณกรรมและ

ถิ่นต่างๆ

ของภาษาถิ่นต่างๆ

ชีวิตประจาวันจาก
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตาม
ความสนใจ
(ครูผู้สอนเตรียมสื่อ)
4.นักเรียนแลกเปลี่ยน
ผลงานจากการสารวจ
ในชั้นเรียน
5.นักเรียนทาแบบฝึกเรื่อง
ภาษาถิ่น

การประเมินผล
และเครื่องมือ
วัด
1.ประเมินความ
เข้าใจ เรื่อง
ภาษาถิ่น
2. เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ 60
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สัปดาห์ที่/
วันที่

หัวข้อ/ สาระ
การเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ การใช้ภาษาพัฒนา 5. ศึกษาวิเคราะห์
16-18 ความคิด
การใช้ภาษาไทย
(6 ชั่วโมง) 1. ความสัมพันธ์
การใช้ถ้อยคา
ระหว่างภาษากับ
สานวน พังเพย
ชั่วโมงที่
ความคิด
สุภาษิต รวมทั้ง
31 – 36
- บทบาทของภาษา ภาษาถิ่น
ในการพัฒนา
ความคิด

ในชีวิตประจาวัน

- วิธีคิดแก้ปัญหา

-อธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับ
ความคิด และใช้
ภาษาแสดงเหตุ
ผลได้อย่างถูกต้อง

2. เหตุผลกับภาษา

เหมาะสม

- วิธีคิดวิเคราะห์
- วิธีคิดสังเคราะห์
- วิธีคิดประเมินค่า

- ความหมายของ
คา เหตุผล
- โครงสร้างของ
การแสดงเหตุผล
- ภาษาที่ใช้ในการ
แสดงเหตุผล
- วิธีแสดงเหตุผล
และการอนุมาน
เหตุและผล
- การอนุมานเหตุ
และผลที่สัมพันธ์กัน

กิจกรรม/งาน
ที่มอบหมาย
1. ทาแบบทดสอบก่อน
เรียน เรื่อง การใช้ภาษา
พัฒนาความคิด
2.นักเรียนศึกษา
PowerPoint เรื่อง
การใช้ภาษาพัฒนา
ความคิด
3. นักเรียนจัดกลุ่ม
วิเคราะห์ วิธีการคิด
ประเภทต่างๆ จาก
ข้อความ หรือสถานการณ์
ที่กาหนดให้(บทความ
,ข้อความ ฯลฯ)
4. นักเรียนทาแบบฝึก
เรื่อง การใช้ภาษาพัฒนา
ความคิด
5. ทาแบบทดสอบหลัง
เรียน เรื่อง การใช้ภาษา
พัฒนาความคิด
(20 คะแนน)

การประเมินผล
และเครื่องมือ
วัด
1. PowerPoint 1.ประเมินความ
เรื่อง การใช้ภาษา เข้าใจเรื่อง
พัฒนาความคิด ภาษาพัฒนา
2. แบบฝึก เรื่อง ความคิด
การใช้ภาษา
2. เกณฑ์การ
พัฒนาความคิด ผ่านร้อยละ 60
สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

3.เครื่องมือวัด
- แบบทดสอบ
หลังเรียน เรื่อง
การใช้ภาษา
พัฒนาความคิด

74

สัปดาห์ที่/
วันที่

หัวข้อ/ สาระ
การเรียนรู้

สัปดาห์ที่ สรุปสาระความรู้
19
(2 ชั่วโมง)

ผลการเรียนรู้

กิจกรรม/งาน
ที่มอบหมาย

ทบทวน และสรุป ทาผังมโนภาพ
สาระความรู้ที่เรียน
เป็น
ผังมโนภาพ

ชั่วโมงที่

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
กระดาษปรู๊ฟ

การประเมินผล
และเครื่องมือ
วัด
1.ประเมิน
ความเข้าใจ
เรื่อง หลัก
ภาษาไทยใน
ชีวิตประจาวัน
2. เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ 60

37 – 38

3. เครื่องมือวัด
- แบบประเมิน
การเขียนผังมโน
ภาพ และ
การนาเสนอ

สัปดาห์ที่
20
(2 ชั่วโมง)
ชั่วโมงที่
39 – 40

ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน
(20 คะแนน)
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ท30105 หลักภาษาไทยในชีวิตประจาวัน ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้เป็นอัตราส่วน ดังนี้
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค: ร้อยละของคะแนนปลายภาค
= 80: 20
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาคแบ่งเป็น
คะแนนเก็บก่อนกลางภาค : คะแนนสอบกลางภาค: คะแนนเก็บหลังกลางภาค
= 30: 20: 30
สรุปเป็นแผนประเมินผลการเรียนรู้ได้ดังนี้
4.1 ประเมินจากผลการทดสอบและงานที่มอบหมาย
4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค
4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค

ร้อยละ 60
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
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รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 ประเมินจากผลการทดสอบและงานที่มอบหมาย 60 คะแนน
รูปแบบ
วันที่
รายการ
ของงาน
มอบหมาย
1. อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา พันธกิจ
และ
ลักษณะของภาษา
- อธิบายธรรมชาติ พันธกิจ การเปลี่ยนแปลงของภาษา แบบทดสอบ สัปดาห์ที่ 5
หลังเรียน
- ข้อควรสังเกตบางประการในภาษาไทยได้
- บอกชนิดและหน้าที่ของคาตามหลักภาษาได้
- อธิบายเสียงในภาษาไทยได้
2. อธิบายและวิเคราะห์หลักการเพิ่มคาในภาษาไทย
- บอกหลักการเพิ่มคา (คาซ้า คาซ้อน คาประสม) ได้
- บอกคาไทยที่รับมาจากภาษาบาลี สันสกฤต การเพิ่ม
แบบทดสอบ สัปดาห์ที่ 10
คา
หลังเรียน
แบบสมาสและอ่านได้ถูกต้อง
- บอกคาทับศัพท์ คาศัพท์บัญญัติ คาภาษาต่างประเทศ
ได้
3. ใช้คาและกลุ่มคาสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ แบบทดสอบ สัปดาห์ที่ 12
- ร้อยเรียงประโยคได้ถูกต้องเหมาะสม
หลังเรียน
แบบทดสอบ สัปดาห์ที่ 13
4. ใช้ระดับภาษา รวมทั้งคาราชาศัพท์อย่างเหมาะสม
หลังเรียน
5. ศึกษาวิเคราะห์การใช้ภาษาไทย การใช้ถ้อยคา สานวน
พังเพย
สุภาษิต รวมทั้งภาษาถิ่นในชีวิตประจาวัน
- ใช้ถ้อยคา สานวน สุภาษิต และพังเพยได้ถูกต้อง
แบบทดสอบ
สัปดาห์ที่ 18
เหมาะสม
หลังเรียน
- วิเคราะห์ภูมิปัญญาทางภาษาของภาษาถิ่นต่างๆ
- อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด และ
ใช้ภาษาแสดงเหตุผลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
รวม

เวลา

คะแนน

ในคาบ
เรียน

15

ในคาบ
เรียน

15

ในคาบ
เรียน
ในคาบ
เรียน

ในคาบ
เรียน

5
5

20

60
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4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค 20 คะแนน
กาหนดประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน วันที่ ............... เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที หัวข้อ/
เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค
ลักษณะ/จานวนข้อสอบ
ผลการเรียนรู้
1. แบบเลือกตอบจานวน 20 ข้อ (10
1. อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของ
คะแนน)
ภาษา
ผลการเรียนรู้ที่ 1
6 ข้อ
และลักษณะของภาษา
(8
- ชนิดและหน้าที่ของคา
คะแนน)
ผลการเรียนรู้ที่ 2
14 ข้อ
- อธิบายเสียงในภาษาไทย
(5 คะแนน)
- ภาษาบาลี
2 ข้อ
- ชนิดและหน้าที่ของคา
(3 คะแนน)
- สันสกฤต
2 ข้อ
- คาสมาส
4 ข้อ
2. อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคา
- คาทับศัพท์
2 ข้อ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (12
- คาศัพท์บัญญัติ
2 ข้อ
คะแนน)
- คาภาษาต่างประเทศ
2 ข้อ
- การเพิ่มคา (คาซ้า คาซ้อน คาประสม)
2. แบบเขียนตอบจานวน 1 ข้อ (10
(5 คะแนน) คะแนน)
- ภาษาบาลี สันสกฤต คาสมาส
ผลการเรียนรู้ที่ 1 1 ข้อ (5 คะแนน)
(4 คะแนน)
- เสียงในภาษาไทย
- คาทับศัพท์ คาศัพท์บัญญัติ คา
ผลการเรียนรู้ที่ 2 1 ข้อ (5 คะแนน)
ภาษาต่างประเทศ
- การเพิ่มคา คาซ้า คาซ้อน คาประสม
(3 คะแนน)
หมายเหตุ ...
ลักษณะข้อสอบเป็นข้อสอบตามแนว PISA

คะแนน

20
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4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค 20 คะแนน
กาหนดประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน วันที่ ............... เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที หัวข้อ/
เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้ที่
3. ใช้คาและกลุ่มคาสร้างประโยคตรงตาม
วัตถุประสงค์
(5 คะแนน)
- ประโยค
(5 คะแนน)
4. ใช้ระดับภาษา รวมทั้งคาราชาศัพท์
อย่างเหมาะสม
(5 คะแนน)
- ระดับภาษา
(2 คะแนน)
- ราชาศัพท์
(3 คะแนน)
5. ศึกษาวิเคราะห์การใช้ภาษาไทย การใช้
ถ้อยคา สานวน พังเพย สุภาษิต รวมทั้ง
ภาษาถิ่นในชีวิตประจาวัน
(10 คะแนน)
- สานวน สุภาษิต และคาพังเพย (4
คะแนน)
- ภาษากับความคิด
(6
คะแนน)

ลักษณะ/จานวนข้อสอบ
1. แบบเลือกตอบจานวน 30 ข้อ (15
คะแนน)
ผลการเรียนรู้ที่ 3
10
ข้อ
- ประโยค
ผลการเรียนรู้ที่ 4
4
ข้อ
- ระดับภาษา
2 ข้อ
- ราชาศัพท์
2 ข้อ
ผลการเรียนรู้ที่ 5
16 ข้อ
- สานวน สุภาษิต และคาพังเพย 4 ข้อ
- ภาษากับความคิด
12 ข้อ

คะแนน

20
2. แบบเขียนตอบจานวน 1 ข้อ (5
คะแนน)
ผลการเรียนรู้ที่ 4 1 ข้อ (3
คะแนน)
- ระดับภาษา
(1 คะแนน)
- ราชาศัพท์
(2 คะแนน)
ผลการเรียนรู้ที่ 5
1 ข้อ (2
คะแนน)
- สานวน สุภาษิต และคาพังเพย
หมายเหตุ ...
ลักษณะข้อสอบเป็นข้อสอบตามแนว PISA
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แผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
สาขาวิชาภาษาไทย
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
รายวิชา ท30106 พัฒนาทักษะภาษาไทย
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
**************************************************************************************************
1. คาอธิบายรายวิชา
พัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง ฟัง อ่าน พูด เขียนและคิดในระดับที่สูงขึ้น ศึกษาการใช้ภาษาในกิจกรรม
ต่างๆ ฟัง ดู และอ่านจากสื่อต่างๆ แล้ววิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและประเมินโดยการพูดหรือเขียน
สังเคราะห์ความรู้จากการฟัง การดู การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ฝึก
วิธีสื่อสารในการประชุมและบันทึกการประชุม ศึกษางานเขียนของผู้อื่นมาพัฒนางานเขียนของตนเอง
2. ผลการเรียนรู้
1. ฟัง ดูและอ่าน จากสื่อหลากหลาย แล้ววิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและประเมิน แล้วนาเสนอ
โดยการพูดหรือเขียนจากสื่อได้อย่างมีเหตุผล ทั้งสามารถบอกการนาไปปรับใช้ในชีวิต
2. สื่อสารในการประชุม บันทึกการประชุม สัมภาษณ์และตอบสัมภาษณ์ถูกต้องเหมาะสม
3. สังเคราะห์ความรู้จากการฟัง ดู อ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
มาเขียนบทความหรือผลิตงานเขียนของตน
4. นาความรู้จากการศึกษางานเขียนของผู้อื่น มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานเขียนของตน
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สื่อการสอน/
ผลการเรียนรู้
แหล่งการ
เรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1 ปฐมนิเทศ และ เรียนรู้แนวการ
1. นักเรียนทา
1. แผนการวัด
(2 ชั่วโมง) ตรวจสอบพื้น จัดการเรียนการสอน แบบทดสอบก่อน
และประเมินผล
ฐานความรู้
การวัดประเมินผล
เรียนแบบอัตนัย 5
การเรียนรู้ฉบับ
การเรียนรู้
ข้อ ตามแนว PISA ย่อ
2. นักเรียนศึกษา
2.แบบทดสอบ
แผนการวัดและ
ก่อนเรียน
ประเมินผลฉบับย่อ ตามแนว PISA
พร้อมข้อตกลงต่างๆ
สัปดาห์ที่ /
วันที่

หัวข้อ/สาระ
การเรียนรู้

สัปดาห์ที่ หลักการพูด
2 -5 และการเขียน
(8 ชั่วโมง ) วิเคราะห์
วิจารณ์ แสดง
ความคิดเห็น
จากการอ่าน
การฟัง
และการดู

การประเมินผล
และเครื่องมือ
วัด
1. ประเมินความ
เข้าใจในการ
จัดการเรียนการ
สอน
2. เกณฑ์การ
ผ่าน ร้อยละ
100
3. เครื่องมือ
สอบถามความ
เข้าใจ
1. นักเรียนทบทวน
1. สื่อ Power 1. ประเมินการ
ความรู้เรื่องการฟัง
Point เรื่องการ วิเคราะห์
และการดู
อ่าน การฟัง
วิจารณ์ แสดง
1.1 นักเรียน
และการดู
ความคิดเห็น ได้
แบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม
2. สื่อวีดีทัศน์ ถูกต้อง
1.2 ครูแจกใบ
เพลงและ
- เพลง 5
ความรู้ ให้นักเรียน โฆษณา
คะแนน
ช่วยกันศึกษา
3. ใบงานการ - โฆษณา 5
1.3 นักเรียนสรุป เขียนวิเคราะห์ คะแนน
ความรู้เป็นแผนผัง
วิจารณ์แสดง
- บทความ 10
ความคิด
ความคิดเห็น
คะแนน
1.4 นักเรียน
เพลง ,โฆษณา , 2. เกณฑ์ผ่าน
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
บทความ
ร้อยละ 70
2. นักเรียนศึกษา
3.เครื่องมือวัด
หลักการวิเคราะห์
การเขียน
วิจารณ์การฟังและ
วิเคราะห์
การดู
วิจารณ์แสดง
2.1 ครูแจกใบความรู้
ความคิดเห็น
กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย

1. ฟัง ดูและอ่าน
จากสื่อหลากหลาย
แล้ววิเคราะห์ แสดง
ความคิดเห็นและ
ประเมิน แล้ว
นาเสนอโดยการพูด
หรือเขียนจากสื่อได้
อย่างมีเหตุผล ทั้ง
สามารถบอกการ
นาไปปรับใช้ในชีวิต

81

สัปดาห์ที่ /
วันที่

หัวข้อ/สาระ
การเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย
2.2 นักเรียน
ช่วยกันอภิปราย
2.3 ครูนาเสนอ
เพลงและโฆษณาให้
นักเรียนวิเคราะห์
ร่วมกัน
3. นักเรียนเลือก
วิเคราะห์เพลง 1
เพลงและโฆษณา 1
ชิ้น แล้ววิเคราะห์
วิจารณ์แสดงความ
คิดเห็น
ตามหัวข้อที่กาหนด
4. นักเรียนศึกษา
หลักการวิเคราะห์
วิจารณ์การอ่าน
4.1 ครูแจกใบ
ความรู้ ให้นักเรียน
ช่วยกันศึกษา
4.2 นักเรียนศึกษา
และสรุปความรู้
4.3 นักเรียน
แบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู้
4.4 ครูนาเสนอ
บทความที่น่าสนใจให้
นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์
4.5 นักเรียน
นาเสนอหน้าชั้นเรียน

สื่อการสอน/
แหล่งการ
เรียนรู้

การประเมินผล
และเครื่องมือ
วัด
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สัปดาห์ที่ /
วันที่

หัวข้อ/สาระ
การเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ การสื่อสารใน 2. สื่อสารในการ
6 -7 การประชุม
ประชุม บันทึกการ
- ศัพท์เฉพาะใน ประชุม
(4
การประชุม
ชั่วโมง)
- วิธีสื่อสารและ
การใช้ภาษาใน
การประชุม
- รายงานการ
ประชุม
สัปดาห์ที่ หลักการถาม
8-10 และการตอบ
(6 ชั่วโมง) สัมภาษณ์

ใช้ภาษาในการถาม
และการตอบ
สัมภาษณ์ถูกต้อง
เหมาะสม

กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย
5. นักเรียนเลือก
บทความ 1 เรื่อง
เขียนวิเคราะห์วิจารณ์
ตามหัวข้อที่กาหนด
6. นักเรียนพูด
นาเสนอการวิเคราะห์
วิจารณ์บทความ
1. ศึกษาการสื่อสาร

สื่อการสอน/
แหล่งการ
เรียนรู้

1. สื่อ Power

การประเมินผล
และเครื่องมือ
วัด

1. ประเมินการ
ในการประชุม
Point เรื่องการ เขียนรายงาน
2. จัดประชุม
สื่อสารในการ การประชุม
2. เกณฑ์ผ่าน
ห้องเรียนโดยใช้
ประชุม
ร้อยละ 70
สถานการณ์จริง
2. ตัวอย่างการ
3. เครื่องมือวัด
3. เขียนรายงานการ เขียนรายงาน การเขียน
ประชุม
การประชุม
รายงานการ
ประชุม
5 คะแนน
1. นักเรียนศึกษา
1.สื่อวิดีโอ/
1. กิจกรรม
วิธีการใช้ภาษาและ Youtube
สัมภาษณ์ตาม
บุคลิกภาพในการ
วิธีการใช้ภาษา สถานการณ์ที่
สัมภาษณ์จากสื่อ
และบุคลิกภาพ นักเรียนสนใจ .
วิดีโอ/ สื่อสิ่งพิมพ์/
ในการสัมภาษณ์ 2. เกณฑ์ผ่าน
Youtube
2. แบบฟอร์ม ร้อยละ 70
2. นักเรียนสรุป
การถามตอบ
3. เครื่องมือวัด
หลักการสัมภาษณ์ที่มี สัมภาษณ์
การสอบ
ประสิทธิภาพจากสื่อ
สัมภาษณ์ 10
3. นักเรียนฝึกใช้
คะแนน
ภาษาในการถาม-ตอบ
สัมภาษณ์
4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม
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สัปดาห์ที่ /
วันที่

หัวข้อ/สาระ
การเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย

สื่อการสอน/
แหล่งการ
เรียนรู้

การประเมินผล
และเครื่องมือ
วัด

2 – 4 ทากิจกรรม
สัมภาษณ์ตาม
สถานการณ์ที่สนใจใน
รูปแบบคลิปวิดีโอ/
สัมภาษณ์สด/ การ
เขียนบทสัมภาษณ์ /
อื่นๆ

สัปดาห์ที่11
(2 ชั่วโมง)
สัปดาห์ที่ การสังเคราะห์
12-15 ความรู้จากสื่อ
(8 ชั่วโมง) ต่างๆ มาผลิต
งานเขียน

สอบวัดผลกลางภาคเรียน 10 คะแนน
3. สังเคราะห์ความรู้
จากการฟัง ดู อ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และ
สื่อจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ มาผลิตงาน
เขียนของตน

1. นักเรียนทบทวน
ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการเขียนจาก
สื่อ Power point /
ใบความรู้
2. นักเรียนสารวจ
บทความที่นักเรียน
สนใจ และเลือกเรื่อง
ที่น่าสนใจที่สุดเพียง 1
เรื่อง
3. ระดมความคิด
ช่วยกันวางโครงเรื่อง
3.1 ระดมความคิด
3.2 จัดหมวดหมู่
ความคิด
3.3 เรียงลาดับ
ความคิด
3.4 ฝึกวางโครงเรื่อง
4. นักเรียนเขียน
บทความจากเรื่องที่
กาหนดให้เลือก

1. สื่อ Power
point /ใบ
ความรู้พื้นฐาน
2. งานเขียน
จากสื่อต่างๆ

1. นักเรียนผลิต
งานเขียน
2. เกณฑ์ผ่าน
ร้อยละ 70
3. แบบประเมิน
การ
ผลิตงานเขียน
- กระบวนการ
ผลิตชิ้นงาน
10 คะแนน
- ผลิตงานเขียน
ตามความสนใจ
10 คะแนน
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สัปดาห์ที่ /
วันที่

หัวข้อ/สาระ
การเรียนรู้

สัปดาห์ที่ พัฒนางาน
16-19 เขียนของ
(8 ชั่วโมง) ตนเอง

สัปดาห์ที่
20

ผลการเรียนรู้

4. นาความรู้จาก
การศึกษางานเขียน
ของผู้อื่น มา
ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนางานเขียนของ
ตน

กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย
5. นักเรียนสังเคราะห์
ความรู้จากสื่อต่างๆ
6. ทบทวนการเขียน
คานา เนื้อเรื่อง และ
สรุป
7. ผลิตงานเขียนตาม
ความสนใจ
1. ครูนาตัวอย่างงาน
เขียนที่ดีแต่ละ
ประเภทให้นักเรียน
ศึกษา โดยจับกลุ่ม
ตามความสนใจของ
นักเรียน
2. นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันวิจารณ์งาน
เขียนของตนเองแล้ว
เปรียบเทียบกับ
ตัวอย่างงานเขียนที่ดี
โดยทาตาราง
เปรียบเทียบแต่ละ
องค์ประกอบ
3. นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายผลการ
เปรียบเทียบ
4. นาผลการ
เปรียบเทียบไปพัฒนา
งานเขียนของตนเอง

สื่อการสอน/
แหล่งการ
เรียนรู้

การประเมินผล
และเครื่องมือ
วัด

- ตัวอย่างงาน
เขียนที่ดีแต่ละ
ประเภท
- ใบงาน
เปรียบเทียบ
ตัวอย่างงาน
เขียนทีด่ ี โดย
ทาตาราง
เปรียบเทียบแต่
ละองค์ประกอบ

1. ประเมินการ
พัฒนางานเขียน
ของตนเอง
2. เกณฑ์ผ่าน
ร้อยละ 70
3. เครื่องมือวัด
การ
ผลิตงานเขียน
- การ
เปรียบเทียบ
ตัวอย่างงาน
เขียนที่ดี โดย
ทาตาราง
เปรียบเทียบแต่
ละองค์ประกอบ
5 คะแนน
- พัฒนางาน
เขียนตามความ
สนใจ 10
คะแนน

ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค ( 20 คะแนน)
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ท30106 พัฒนาทักษะการใช้ภาษา ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มี
แผนประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงานดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
70
คะแนน
4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค
10
คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค
20
คะแนน
รวม
100 คะแนน
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อ เป็นดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย ( 70 คะแนน )
รายการ
วันที่
วันที่กาหนด เวลาที่ควรใช้
รูปแบบของงาน
มอบหมาย
ส่ง
1. เขียนวิเคราะห์วิจารณ์แสดง
ความคิดเห็นจากการฟัง และการดู
งานเดี่ยว
ในชั่วโมงเรียน
50 นาที
(จากเพลง)
2. เขียนวิเคราะห์วิจารณ์แสดง
ความคิดเห็นจากการฟัง และการดู
งานเดี่ยว
ในชั่วโมงเรียน
50 นาที
(จากโฆษณา)
3. พูดวิเคราะห์วิจารณ์แสดงความ
งานเดี่ยว
ในชั่วโมงเรียน
50 นาที
คิดเห็นจากการอ่านบทความ
4 .รายงานการประชุม
งานกลุ่ม
ในชั่วโมงเรียน 100 นาที
5. กิจกรรมการสัมภาษณ์
งานกลุ่ม
ในชั่วโมงเรียน 100 นาที
สอบกลางภาค
60 นาที
6. สังเคราะห์ความรู้จากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาเขียนโครง
งานเดี่ยว
ในชั่วโมงเรียน 100 นาที
เรื่องเพื่อผลิตงานเขียนของตนเอง
7. ผลิตงานเขียนของตนเอง
งานเดี่ยว
ในชั่วโมงเรียน 100 นาที
8. เปรียบเทียบตัวอย่างงานเขียนที่
ดี โดยทาตารางเปรียบเทียบแต่ละ
งานเดี่ยว
ในชั่วโมงเรียน 100 นาที
องค์ประกอบ
9. พัฒนางานเขียนของตนเอง
งานเดี่ยว
ในชั่วโมงเรียน 100 นาที
สอบปลายภาค
60 นาที

คะแนน
5

5
10
5
10
10
10
10
5
10
20
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หมายเหตุ 1. เวลาที่ควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูพิจารณาว่า การทางานหรือการบ้านชิ้นนั้นๆ นักเรียนควร ใช้
เวลาทาประมาณเท่าใด ทั้งนี้การประมาณการดังกล่าว พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อนและปริมาณของ
งานหรือการบ้านชิ้นนั้นๆ
2. งานหรือการบ้านที่มอบหมายแต่ไม่ได้คิดคะแนนก็ได้นาเสนอไว้ในตารางนี้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลว่า
งานหรือการบ้านที่ได้มอบหมายทั้งหมดของรายวิชานี้นักเรียนจะต้องใช้เวลาทามากน้อยเพียงใด
4.2 การประเมินจากการสอบกลางภาค (10 คะแนน )
กาหนดสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ ...................... เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที หัวข้อ/ เนื้อหา
และลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค
1. วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและ
ประเมินเรื่องที่อ่าน
2. ใช้ภาษาให้เหมาะสมในที่ประชุมและ
การสัมภาษณ์ที่ดี

ลักษณะ/จานวนข้อสอบ
คะแนน
ข้อ 1 อ่านวิเคราะห์ แสดงความ
ข้อ 1 5 คะแนน
คิดเห็นและประเมินค่าจากบทความ ข้อ 2 5 คะแนน
/ โฆษณา / บทร้อยกรอง / เพลง /
ข้อเขียนอื่นๆ ที่กาหนดให้อ่าน โดยมี
แหล่งที่มาชัดเจน น่าเชื่อถือ
ข้อ 2 วิเคราะห์การใช้ภาษา การใช้
เหตุผล ความน่าเชื่อถือ ข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็น จากบทสัมภาษณ์ /
รายงานประชุม
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4.3 การประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน )
กาหนดสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ .................... เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที หัวข้อ/ เนื้อหา
และลักษณะของข้อสอบ มีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค
ลักษณะ/จานวนข้อสอบ
คะแนน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าเรื่องที่อ่าน ข้อความจากเรื่องสั้น/ นิยาย/ นว
ข้อ 1 10 คะแนน
นิยาย/ บทความ /อื่นๆ จานวน 2 ข้อ ข้อ 2 10 คะแนน
ข้อ 1 วิเคราะห์แนวคิดของเรื่อง
ใจความสาคัญ น้าเสียง การใช้ภาษา
โวหารในการเขียน
ข้อ 2 วิจารณ์งานเขียน
- ความสอดคล้องของชื่อเรื่อง
- แก่งเรื่อง/ประเด็น
- จุดประสงค์ของเรื่อง
- ลีลา
- ลาดับ/การวางโครงเรื่อง
- ภาษา/โวหาร

1

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560

กลุ่มโรงเรียนวิทยาวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2
คานา
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้ขออนุญาตใช้กรอบโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุส รณ์ พุทธศักราช 2560 เพื่อใช้เป็ นต้น แบบในการจัดทารายละเอียดหลั กสู ตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
รายวิช าให้ สอดคล้ องกับ การพัฒ นานั กเรี ยนผู้ มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใน
ลักษณะเดียวกัน ในฐานะที่เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของประเทศ และมอบหมายให้อนุกรรมการกลุ่ม
บริหารด้านวิชาการ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ดาเนินการจัดทาหลักสูตรรายวิชาแผนการจัดการ
เรียนรู้และแผนการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ฉบับย่อ ให้แล้วเสร็จและส่งมอบให้โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ทุกโรงเรียนนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนเพื่อขออนุมัติใช้หลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
อนุ กรรมการกลุ่ มบริ ห ารด้านวิ ช าการ กลุ่ ม โรงเรียนวิ ทยาศาสตร์ภู มิภ าค ได้น ากรอบโครงสร้ า ง
หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มาจัดทารายละเอียดรายวิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 รายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่ม 2 พร้อมประชุม กาหนดกรอบคณะกรรมการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องแล้วมอบหมายให้โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ปทุมธานี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ ทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนตามกรอบโครงสร้างหลักสูตร กาหนด เมื่อ
วันที่ 17-79 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ ท จังหวัดปทุมธานี สืบเนื่องจากหลายรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นวิชาใหม่กลุ่มโรงเรียนขาดผู้ทรงคุณวุฒิและครูผู้สอนขาด
ประสบการณ์ในการจัดทารายละเอียดอย่างเข้าใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จึงขอรับ
ความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดผู้เชี่ยวชาญ
ช่วยเหลือครู โรงเรียนจุ ฬาภรณราชวิทยาลัย ดาเนินการจนจัดทาหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ เมื่อวันที่ 6-10 มีนาคม 2560 ทุกรายวิชาจนแล้วเสร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ทุกประการ
ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการด้านวิชาการ ในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ศูนย์บริหารโครงการฯสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)ทุกโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขาวิชา และคณะครูกลุ่มโรงเรียนจุฬา
ภรณลัยทุกสาขาวิชา ที่ได้ทุ่มเทเสียสละดาเนินการจัดทาหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผล
การเรียนรู้ ฉบับย่อ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตสาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีความเหมาะสมต่อ
การพั ฒ นานั ก เรี ย นผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ได้ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ ไว้
ณ โอกาสนี้ด้วย
คณะอนุกรรมการกลุ่มบริหารด้านวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

3

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

รายวิชา คณิตศาสตร์ 1

(รหัส ค 30101)

4

รายวิชา คณิตศาสตร์ 2

(รหัส ค 30102)

19

รายวิชา คณิตศาสตร์ 3

(รหัส ค 30103)

44

รายวิชา คณิตศาสตร์ 4

(รหัส ค 30104)

58

รายวิชา แคลคูลัสเบื้องต้น 1

(รหัส ค 30201)

74

รายวิชา สถิติเบื้องต้น

(รหัส ค 30202)

84

รายวิชา คอมบินาทอริกและความน่าจะเป็นเบื้องต้น (รหัส ค 30203)

93

รายวิชา พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น

(รหัส ค 30204)

99

รายวิชา แคลคูลัสเบื้องต้น

(รหัส ค 30205)

119

4

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
รายวิชา ค30101 คณิตศาสตร์1
1.5 หน่วยกิต
3 คาบ/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเซต การดาเนินการบนเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้นการให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบ
อุป นัย และแบบนิร นัย รูป แบบการพิสูจ น์ทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีจานวนเบื้องต้น และแนวคิดเบื้องต้น
เกี่ยวกับทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเซตและการดาเนินการบนเซต
2. นาความรู้เกี่ยวกับเซตไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
3. บอกได้ว่ารูปแบบประพจน์ใดสมมูลกัน ประพจน์ใดเป็นสัจนิรันดร์ และประพจน์ใดเป็นนิเสธกัน
4. นาความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์ไปใช้ในการอ้างเหตุผลได้
5. เข้าใจและใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยได้
6. แสดงการเขียนพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ได้
7. นาความรู้เกี่ยวกับการหารลงตัวและสมภาคไปใช้ในการปัญหาได้
8. นาความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีกราฟไปประยุกต์ใช้ได้

5
3. 3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์
ที่

1

2

3

คาบที่

1-3

4-6

7-9

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

เซต
- การเขียนแทน
เซต
- เซตว่าง เซต
จากัด เซต
อนันต์ เซตที่
เท่ากัน

1. เขียนเซตโดยการแจกแจงสมาชิกและ
การบอกเงื่อนไขของสมาชิก
2. บอกได้ว่าเซตที่กาหนดให้เป็นเซตว่าง
เซตจากัดเซตอนันต์หรือเซตที่เท่ากัน
3. ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร สื่อความหมายได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน
เอกภพสัมพัทธ์ 5. หาสับเซตและเพาเวอร์เซตของเซต
สับเซต
จากัดได้
เพาเวอร์เซต
6. บอกได้ว่าเซตใดเป็นสับเซตของเซตที่
แผนภาพเวนน์ กาหนดให้
– ออยเลอร์
7. เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์แทนเซต
ที่กาหนดให้ได้
8. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
9. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร สื่อความหมายได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน
การดาเนินการ
ของเซต
- ยูเนียน
อินเตอร์เซกชัน
- คอมพลีเมนต์
ผลต่าง

10. หายูเนียนอินเตอร์เซกชันคอมพลี
เมนต์และผลต่างระหว่างเซตได้
11. ใช้แผนภาพแสดงยูเนียนอินเตอร์เซก
ชันคอมพลีเมนต์และผลต่างระหว่างเซตได้
12. ใช้ความรู้ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม

วิธีการสอน/
กิจกรรม
- ใช้วิธีการ
สอนแบบ
สาธิต
- แบบฝึกหัด

สื่อการเรียนรู้
เอกสาร
ประกอบการ
สอน/
แบบเรียน
สสวท.

- ใช้วิธีการ
สอนแบบ
สาธิต
- แบบฝึกหัด

เอกสาร
ประกอบการ
สอน/
แบบเรียน
สสวท.

- ใช้วิธีการ
สอนแบบ
สาธิต
- แบบฝึกหัด

เอกสาร
ประกอบการ
สอน/
แบบเรียน
สสวท.

การ
ประเมินผล

6
สัปดาห์
ที่

4

5

6

คาบที่

10-12

13-15

16-18

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ ในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
การหาจานวน 14. หาจานวนสมาชิกของเซตจากัดได้
สมาชิกของเซต 15. นาแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ไปช่วยใน
จากัด
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซตได้
การแก้ปัญหา 16. ใช้ความรู้ทักษะกระบวนการทาง
เกี่ยวกับเซต
คณิตศาสตร์แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม
17. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ ในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
ประพจน์ ค่า
18. บอกหรือยกตัวอย่างข้อความที่เป็น
ความจริงของ ประพจน์ได้
ประพจน์
19. หาค่าความจริงของประพจน์ที่มี
การเชื่อม
ตัวเชื่อมได้
ประพจน์
20. ใช้ความรู้ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้
21. ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย พร้อม
ทั้งให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
สรุปผลได้
การสร้างตาราง 22. หาค่าความจริงของประพจน์โดยการ
ค่าความจริง
สร้างตารางค่าความจริงได้
ของประโยคที่ 23. บอกได้ว่าประพจน์ที่กาหนดให้สมมูล
เกิดจากการ
กันหรือไม่สมมูลกัน
เชื่อมประพจน์ 24. หานิเสธของประพจน์ที่กาหนดให้ได้
ย่อย ประพจน์ 25. บอกได้ว่าประพจน์ที่กาหนดให้เป็นสัจ
ที่สมมูลกัน
นิรันดร์หรือไม่เป็นสัจนิรันดร์
นิเสธของ
26. ใช้ความรู้ทักษะกระบวนการทาง

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการเรียนรู้

- ใช้วิธีการ
สอนแบบ
สาธิต
- แบบฝึกหัด

เอกสาร
ประกอบการ
สอน/
แบบเรียน
สสวท.

- ใช้
กระบวนการ
สืบเสาะหา
ความรู้
- แบบฝึกหัด

เอกสาร
ประกอบการ
สอน/
แบบเรียน
สสวท.

- ใช้
กระบวนการ
สืบเสาะหา
ความรู้
- แบบฝึกหัด

เอกสาร
ประกอบการ
สอน/
แบบเรียน
สสวท.

การ
ประเมินผล

7
สัปดาห์
ที่

7

8

คาบที่

19-21

22-24

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ประพจน์และ คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้
ประพจน์ที่เป็น 27. ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
สัจนิรันดร์
ในการสือ่ สาร การสื่อความหมาย พร้อม
ทั้งให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
สรุปผลได้
สอบย่อยครั้งที่ 1
การอ้างเหตุผล 28. บอกได้ว่าการอ้างเหตุผลสมเหตุสมผล
หรือไม่สมเหตุสมผล
29. หาผลสรุปที่สมเหตุสมผลจากการอ้าง
เหตุผลที่กาหนดให้ได้
30. เชื่อมโยงความรู้เรื่องการอ้างเหตุผลใน
การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลายได้
31. ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย พร้อม
ทั้งให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
สรุปผลได้
ประโยคเปิด
32. บอกหรือยกตัวอย่างข้อความที่เป็น
ตัวบ่งปริมาณ ประโยคเปิดได้
ค่าความจริง
33. หาค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่ง
ของประโยคที่มี ปริมาณตัวเดียวได้
ตัวบ่งปริมาณ 34. บอกได้ว่าประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณที่
ตัวเดียว สมมูล กาหนดให้สมมูลหรือเป็นนิเสธกัน
และนิเสธของ 35. หาประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณที่สมมูล
ประโยคที่มีตัว หรือเป็นนิเสธกับประโยคที่กาหนดให้ได้
บ่งปริมาณตัว 36. ใช้ความรู้ทักษะกระบวนการทาง
เดียว
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้
37. ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย พร้อม
ทั้งให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
สรุปผลได้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการเรียนรู้

- ใช้
กระบวนการ
สืบเสาะหา
ความรู้
- แบบฝึกหัด

เอกสาร
ประกอบการ
สอน/
แบบเรียน
สสวท.

- ใช้
กระบวนการ
สืบเสาะหา
ความรู้
- แบบฝึกหัด

เอกสาร
ประกอบการ
สอน/
แบบเรียน
สสวท.

การ
ประเมินผล

8
สัปดาห์
ที่

คาบที่

25-26

9

27

10

11

31-32

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม
ค่าความจริง
38. หาค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่ง - ใช้
ของประโยคที่มี ปริมาณสองตัวได้
กระบวนการ
ตัวบ่งปริมาณ 39. บอกได้ว่าประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ
สืบเสาะหา
สองตัว สมมูล สองตัวที่กาหนดให้สมมูลหรือเป็นนิเสธกัน ความรู้
และนิเสธของ 40. หาประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัวที่ - แบบฝึกหัด
ประโยคที่มีตัว สมมูลหรือเป็นนิเสธกับประโยคที่
บ่งปริมาณสอง กาหนดให้ได้
ตัว
41. ใช้ความรู้ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้
42. ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย พร้อม
ทั้งให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
สรุปผลได้
การให้เหตุผล 43. สรุปผลโดยใช้การให้เหตุผลแบบ
- ใช้
แบบอุปนัย
อุปนัยได้
กระบวนการ
44. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง สืบเสาะหา
คณิตศาสตร์ในการให้เหตุผลประกอบการ ความรู้
ตัดสินใจ และมีวิธีการที่หลากหลายในการ - แบบฝึกหัด
แก้ปัญหา
45. ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สอบกลางภาคเรียน
การให้เหตุผล 46. สรุปผลโดยใช้การให้เหตุผลแบบนิร - ใช้
แบบนิรนัย
นัยได้
กระบวนการ
47. จาแนกได้ว่าข้อมูลที่กาหนดเป็นการ สืบเสาะหา
ให้เหตุผลแบบอุปนัยหรือนิรนัย
ความรู้
48. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง - แบบฝึกหัด
คณิตศาสตร์ในการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และมีวิธีการที่หลากหลายในการ
แก้ปัญหา

สื่อการเรียนรู้
เอกสาร
ประกอบการ
สอน/
แบบเรียน
สสวท.

เอกสาร
ประกอบการ
สอน/
แบบเรียน
สสวท.

เอกสาร
ประกอบการ
สอน/
แบบเรียน
สสวท.

การ
ประเมินผล
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สัปดาห์
ที่

คาบที่

33

12

34-36

หัวข้อ

รูปแบบในการ
พิสูจน์ทาง
คณิตศาสตร์
- การพิสูจน์
โดยตรง
- การพิสูจน์
โดยใช้การ
แย้งสลับที่
รูปแบบในการ
พิสูจน์ทาง
คณิตศาสตร์
- การพิสูจน์
โดยใช้
ข้อความที่
อยู่ใน
รูปแบบก็
ต่อเมื่อ
- การพิสูจน์
โดยข้อ
ขัดแย้ง
- การพิสูจน์
โดยอุปนัย
เชิง
คณิตศาสตร์

จุดประสงค์การเรียนรู้
49. ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
50. แสดงการพิสูจน์ข้อความที่กาหนดให้
ได้
51. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีวิธีการที่หลากหลายในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้
52. ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และ
เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ได้
53. แสดงการพิสูจน์ข้อความที่กาหนดให้
ได้
54. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีวิธีการที่หลากหลายในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้
55. ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และ
เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ได้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการเรียนรู้

- ใช้วิธีการ
สอนแบบ
สาธิต
- แบบฝึกหัด

เอกสาร
ประกอบการ
สอน/
แบบเรียน
สสวท.

- ใช้วิธีการ
สอนแบบ
สาธิต
- แบบฝึกหัด

เอกสาร
ประกอบการ
สอน/
แบบเรียน
สสวท.

การ
ประเมินผล
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สัปดาห์
ที่

13-14

15-16

17

คาบที่

หัวข้อ

37-42

- การหารลงตัว
- ขั้นตอน
วิธีการหาร
จานวนเฉพาะ
จานวนเฉพาะ
สัมพัทธ์
ตัวหารร่วมมาก
และ ตัว
คูณร่วมน้อย

43-48

49-51

จุดประสงค์การเรียนรู้

56. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการหารลงตัว
ในการแก้ปัญหาได้
57. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบท
หลักมูลทางเลขคณิตในการแก้ปัญหาได้
58. แก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนวิธีการหาร
(Division Algorithm) ของจานวนเต็มได้
59. หาตัวหารร่วมมากโดยอาศัยบทนิยาม
และโดยใช้ขั้นตอนวิธีของยุคลิดได้
60. แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับห.ร.ม.
และค.ร.น. ได้
61. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีวิธีการที่หลากหลายในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้
62. ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และ
เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ได้
สมภาคเบื้องต้น 63. แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับสม
- บทนา
ภาคเบื้องต้นได้
สมบัติของ 64. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
สมภาค
คณิตศาสตร์ในการให้เหตุผลประกอบการ
การหาเศษโดย ตัดสินใจ มีวิธีการที่หลากหลายในการ
ใช้สมบัติของสม แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้
ภาค
65. ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และ
เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ได้
สอบย่อยครั้งที่ 2
- บทนิยาม
66.บอกนิยามและหาเซตของจุดยอด เซต
กราฟ
ของเส้นเชื่อมของกราฟได้
- รอยเดิน วิถี 67. หารอยเดิน วิถี วงจร และวัฎจักร

วิธีการสอน/
กิจกรรม
- ใช้วิธีการ
สอนแบบ
สาธิต
- แบบฝึกหัด

สื่อการเรียนรู้
เอกสาร
ประกอบการ
สอน/
แบบเรียน
สสวท.

- ใช้วิธีการ
สอนแบบ
สาธิต
- แบบฝึกหัด

เอกสาร
ประกอบการ
สอน/
แบบเรียน
สสวท.

- ใช้วิธีการ
สอนแบบ
สาธิต

เอกสาร
ประกอบการ
สอน/

การ
ประเมินผล
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สัปดาห์
ที่

คาบที่

หัวข้อ
วงจร และวัฎ
จักร
- ดีกรีของจุด
ยอด
- กราฟปรกติ
ดีกรี r
- ไอโซมอร์ฟิก
ของกราฟ

18

52-54

กราฟต้นไม้
กราฟถ่วง
น้าหนัก
กราฟเชื่อมโยง
การจับคู่

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/ สื่อการเรียนรู้
การ
กิจกรรม
ประเมินผล
ของกราฟได้
- แบบฝึกหัด แบบเรียน
68. หาวิถีที่สั้นที่สุด โดยใช้ขั้นตอนวิธีของ
สสวท.
ไดค์สตราได้
69. หาดีกรีของจุดยอดจากกราฟที่
กาหนดให้ได้
70. บอกได้ว่าลาดับที่กาหนดเป็นลาดับ
เชิงกราฟหรือไม่ ถ้าเป็นลาดับเชิงกราฟ
สามารถสร้างกราฟที่สอดคล้องกับลาดับ
เชิงกราฟที่กาหนดให้ได้
71. หาเมทริกซ์ประชิดและเมทริกซ์ตก
กระทบของกราฟเมื่อกาหนดกราฟมาให้
ได้ และสร้างกราฟจากเมทริกซ์ประชิด
และเมทริกซ์ตกกระทบได้
72. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีวิธีการที่หลากหลายในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้
73. ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และ
เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ได้
74. บอกลักษณะของต้นไม้ได้
- ใช้วิธีการ
เอกสาร
75. หาต้นไม้แผ่ทั่วของกราฟได้และหา
สอนแบบ
ประกอบการ
จานวนของต้นไม้แผ่ทั่วของกราฟได้
สาธิต
สอน/
76. หาต้นไม้ที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้
- แบบฝึกหัด แบบเรียน
ขั้นตอนของครูสกาวล์ และขั้นตอนวิธี
สสวท.
ของพริมได้
77. สร้างกราฟที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของ
ความเชื่อมโยงได้
78. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกราฟเชื่อมโยง
ได้
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สัปดาห์
ที่

19

คาบที่

55-57

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

79. หาการจับคู่ใหญ่สุดในกราฟสองส่วน
ได้
80. แก้โจทย์ปัญหาเรื่องการจับคู่ได้
81. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีวิธีการที่หลากหลายในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้
82. ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และ
เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ได้
กราฟออยเลอร์ 83. บอกได้ว่ากราฟที่กาหนดให้เป็นกราฟ
กราฟแฮมิลตัน ออยเลอร์หรือไม่
กราฟเชิง
84. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกราฟออย
ระนาบ
เลอร์ได้
การให้สีกราฟ 85 บอกได้ว่ากราฟที่กาหนดให้เป็นกราฟ
แฮมิลตันหรือไม่
86. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกราฟแฮมิล
ตันได้
87. บอกได้ว่ากราฟที่กาหนดให้เป็นกราฟ
เชิงระนาบหรือไม่ถ้าเป็นกราฟเชองระนาบ
สามารถหากราฟระนาบที่สมนัยกันได้
88. . แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกราฟเชิง
ระนาบได้
89. หาจานวนโครเมติกของกราฟได้
90. หาจานวนวิธีทั้งหมดของจานวนโคร
เมติกของกราฟที่แตกต่างกันได้
91. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีวิธีการที่หลากหลายในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการเรียนรู้

- ใช้วิธีการ
สอนแบบ
สาธิต
- แบบฝึกหัด

เอกสาร
ประกอบการ
สอน/
แบบเรียน
สสวท.

การ
ประเมินผล
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สัปดาห์
ที่

คาบที่

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้
92. ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และ
เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ได้

20

58-60

สอบปลายภาค

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการเรียนรู้

การ
ประเมินผล

14
4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ค30101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ประจาภาคเรียนที่ 1
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
15 คะแนน
4.2 การประเมินผล
85 คะแนน
- ประเมินจากการสอบย่อย 2 ครั้ง 35 คะแนน
(สอบย่อยครั้งที่ 1 17 คะแนน และสอบย่อยครั้งที่ 2 18 คะแนน)
- ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน (20 คะแนน)
- ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน)
รวม 100 คะแนน
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย ( 15คะแนน)
รูปแบบ
รายการ
ของงาน

วันที่
มอบหมาย

1. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัดและโจทย์
ปัญหา เรื่อง เซต

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 1-4

2. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัดและโจทย์
ปัญหา เรื่อง ตรรกศาสตร์

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 5-9

3. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัดและโจทย์
ปัญหา เรื่อง การให้เหตุผล

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 11

4. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัดและโจทย์
ปัญหา เรื่อง ทฤษฎีจานวนเบื้องต้น

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่13-16

5. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัดและโจทย์
ปัญหาเรื่อง ทฤษฎีกราฟ

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่17-19

รวม

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

คะแนน

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0
15

15
4.3 การประเมินผล
เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จานวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้งมีรายละเอียดดังตาราง
ประเมินจาก
การสอบกลาง
ภาค
เติม แสดงวิธี เติม แสดง
คาตอบ
ทา คาตอบ วิธีทา
จานวน จานวน จานวน จานวน
ข้อ(ข้อ ข้อ(ข้อ ข้อ(ข้อ ข้อ(ข้อ
ละ)
ละ)
ละ)
ละ)
1(1)
2(1)
ประเมินจากการ
สอบย่อยครั้งที่ 1

หัวข้อ/เนื้อหา

เซต การเขียนแทน
เซต เซตว่าง เซตที่
เท่ากัน เซตจากัด
เซตอนันต์
เอกภพสัมพัทธ์ สับ
เซต เพาเวอร์เซต
แผนภาพเวนน์ –
ออยเลอร์
การดาเนินการของ
เซตได้แก่ ยูเนียน
อินเตอร์เซกชัน
คอมพลีเมนต์
ผลต่าง
การหาจานวนสมาชิก
ของเซตจากัด
การแก้ปัญหา
เกี่ยวกับเซต
ประพจน์ ค่าความ
จริงของประพจน์
การเชื่อมประพจน์
การสร้างตารางค่า
ความจริงของ

2(1)

2(1)

2(1)

1(3)

1(1)

1(3)

3(1)

2(1)

1(1)

1(1)

เติม
คาตอบ
จานวน
ข้อ(ข้อ
ละ)

แสดง เติม
วิธีทา คาตอบ
จานวน จานวน
ข้อ(ข้อ ข้อ(ข้อ
ละ)
ละ)

แสดง
คะแนน
วิธีทา
จานวน
ข้อ(ข้อ
ละ)
3

หมาย
เหตุ

3

4

3

1(2)

8

3

1(2)

6

3

5

3

8

3

2(1)

1(3)

ประเมินจากการ ประเมินจากการ
สอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค

1(2)

16
ประเมินจาก
การสอบกลาง
ภาค
เติม แสดงวิธี เติม แสดง
คาตอบ
ทา คาตอบ วิธีทา
จานวน จานวน จานวน จานวน
ข้อ(ข้อ ข้อ(ข้อ ข้อ(ข้อ ข้อ(ข้อ
ละ)
ละ)
ละ)
ละ)
ประเมินจากการ
สอบย่อยครั้งที่ 1

หัวข้อ/เนื้อหา

ประโยคที่เกิดจาก
การเชื่อมประพจน์
ย่อย ประพจน์ที่
สมมูลกัน นิเสธของ
ประพจน์ และ
ประพจน์ที่เป็นสัจนิ
รันดร์
การอ้างเหตุผล
ประโยคเปิด ตัวบ่ง
ปริมาณ ค่าความ
จริงของประโยคที่มี
ตัวบ่งปริมาณตัวเดียว
การสมมูล และนิเสธ
ของประโยคที่มีตัวบ่ง
ปริมาณตัวเดียว
ค่าความจริงของ
ประโยคที่มีตัวบ่ง
ปริมาณสองตัว การ
สมมูล และ นิเสธ
ของประโยคที่มีตัวบ่ง
ปริมาณสองตัว
การให้เหตุผลแบบ
อุปนัย
การให้เหตุผลแบบนิร

ประเมินจากการ ประเมินจากการ
สอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค
เติม
คาตอบ
จานวน
ข้อ(ข้อ
ละ)

แสดง เติม
วิธีทา คาตอบ
จานวน จานวน
ข้อ(ข้อ ข้อ(ข้อ
ละ)
ละ)

1(2)

แสดง
คะแนน
วิธีทา
จานวน
ข้อ(ข้อ
ละ)

หมาย
เหตุ

2(1)

2
2

3
3

2(1)

2

3

2(1)

2(1)

4

1

2(1)

2(1)

4

2
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ประเมินจาก
การสอบกลาง
ภาค
เติม แสดงวิธี เติม แสดง
คาตอบ
ทา คาตอบ วิธีทา
จานวน จานวน จานวน จานวน
ข้อ(ข้อ ข้อ(ข้อ ข้อ(ข้อ ข้อ(ข้อ
ละ)
ละ)
ละ)
ละ)
ประเมินจากการ
สอบย่อยครั้งที่ 1

หัวข้อ/เนื้อหา

นัย
รูปแบบในการพิสูจน์
ทางคณิตศาสตร์
- การพิสูจน์โดยตรง
- การพิสูจน์โดยใช้
การแย้งสลับที่
- การพิสูจน์โดยข้อ
ขัดแย้ง
- การพิสูจน์ใน
รูปแบบก็ต่อเมื่อ
- การพิสูจน์โดย
อุปนัยเชิง
คณิตศาสตร์
- การพิสูจน์โดย
อุปนัยเชิง
คณิตศาสตร์อย่าง
เข้ม
การหารลงตัว
จานวนเฉพาะ
จานวนเฉพาะ
สัมพัทธ์ และทฤษฎี
บทหลักมูลทางเลข
คณิต ตัวหารร่วมมาก
และตัวคูณร่วมน้อย

ประเมินจากการ ประเมินจากการ
สอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค
เติม
คาตอบ
จานวน
ข้อ(ข้อ
ละ)

แสดง เติม
วิธีทา คาตอบ
จานวน จานวน
ข้อ(ข้อ ข้อ(ข้อ
ละ)
ละ)

แสดง
คะแนน
วิธีทา
จานวน
ข้อ(ข้อ
ละ)

หมาย
เหตุ

5

3

10

6

1(2)

1(2)
1(1)

2(1)

1(2)

3(1)

1(3)
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ประเมินจาก
การสอบกลาง
ภาค
เติม แสดงวิธี เติม แสดง
คาตอบ
ทา คาตอบ วิธีทา
จานวน จานวน จานวน จานวน
ข้อ(ข้อ ข้อ(ข้อ ข้อ(ข้อ ข้อ(ข้อ
ละ)
ละ)
ละ)
ละ)
ประเมินจากการ
สอบย่อยครั้งที่ 1

หัวข้อ/เนื้อหา

สมภาคเบื้องต้น
-สมบัติของสมภาค
การหาเศษโดยใช้
สมบัติของสมภาค
กราฟ ดีกรีของจุด
ยอด แนวเดิน กราฟ
ออยเลอร์ และการ
ประยุกต์ของกราฟ
รวม

ประเมินจากการ ประเมินจากการ
สอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค
เติม
คาตอบ
จานวน
ข้อ(ข้อ
ละ)

แสดง เติม
วิธีทา คาตอบ
จานวน จานวน
ข้อ(ข้อ ข้อ(ข้อ
ละ)
ละ)
1(2)
2(1)

6(1)

11ข้อ 3 ข้อ 12 ข้อ 4 ข้อ
11
9
12
8
คะแนน คะแนน คะแน คะแน
น
น
จานวน 14 ข้อ
จานวน 16 ข้อ
20 คะแนน
20 คะแนน

แสดง
คะแนน
วิธีทา
จานวน
ข้อ(ข้อ
ละ)
2(3)
10

2(3)

12

7 ข้อ 4 ข้อ 15 ข้อ 5 ข้อ
7
8
15
15
คะแน คะแน คะแน คะแน
น
น
น
น
จานวน 11 ข้อ จานวน 20 ข้อ
15 คะแนน
30 คะแนน

85

หมาย
เหตุ

6

9

19

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
รายวิชา ค30102 คณิตศาสตร์ 2 (Mathematics II)
2.0 หน่วยกิต 4 คาบ/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบจานวนจริ ง การแก้สมการและอสมการ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันพหุนาม
จานวนเชิงซ้อนเบื้องต้น ค่าศูนย์ของฟังก์ชัน พหุนาม ฟังก์ชันตรรกยะ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชัน
ลอการิทึม
เพื่อพัฒ นาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผ ล การสื่ อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ใน
ชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางานอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมี ความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือ
สร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
2. ผลการเรียนรู้
1. อธิบายสมบัติเกี่ยวกับจานวนจริง และการดาเนินการต่างๆ ได้
2. หาคาตอบของสมการและอสมการพหุนามดีกรีไม่เกินสี่ได้
3. หาคาตอบของสมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ได้
4. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชัน และนาความรู้เรื่องฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ได้
5. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจานวนเชิงซ้อนเบื้องต้น
6. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันพหุนาม และเขียนกราฟของฟังก์ชันพหุนามได้
7. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรรกยะ และเขียนกราฟของฟังก์ชันตรรกยะได้
8. นาสมบัติเกี่ยวกับเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนตรรกยะไปประยุกต์ใช้ได้
9. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึมและเขียนกราฟได้
10. แก้สมการและอสมการเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึมได้
11. นาความรู้เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึมไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
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3. กาหนดการสอน
สัปดาห์
คาบที่
หัวข้อ
ที่
1
1-4 A.1 จานวนจริงและสมบัติของ
จานวนจริง(Real numbers and
Their Properties)
คาบที่ 1
- จานวนธรรมชาติ จานวนเต็ม จานวน
ตรรกยะ จานวนอตรรกยะ และ
จานวนจริง
- การเขียนแทนเซตของจานวนจริง
ด้วยเส้นจานวน
คาบที่ 2
- ค่าสัมบูรณ์ และสมบัติของค่า
สัมบูรณ์
(Absolute Value and Their
Properties)
- ระยะทางระหว่างจุดสองจุดบนเส้น
จานวน
จริง(Distance Between Two
Points on the Real Line)
คาบที่ 3-4
- การเขียนทางพีชคณิต (Algebraic
Expressions)
- กฎพื้นฐานของพีชคณิต (Basic
Rules of Algebra)
A.1 จานวนจริงและสมบัติของ
จานวนจริง (ต่อ) – สมบัติของนิเสธ
และการเท่ากัน
(Properties of Negation and
Equality)
- สมบัติของศูนย์ (Properties of

วิธีการสอน/
กิจกรรม
1. สามารถจาแนกจานวน -แบ่งกลุ่มทางาน/
จริงและ อธิบายสมบัติ
มอบหมายงาน
ต่าง ๆ เกี่ยวกับจานวนจริง ทากิจกรรมกลุ่ม
การดาเนินการทางพีชคณิต แล้วร่วมกันสรุป
ของจานวนจริงได้
-ให้ผู้เรียนทา
2. สามารถเขียนแทนเซตของ แบบฝึกหัด
จานวนจริงด้วยเส้นจานวนได้
และอธิบายการเรียงลาดับใน
เซตของจานวนจริงได้
3. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่าสัมบูรณ์ และ
นาไปประยุกต์ใช้ในการหา
ระยะทางระหว่างจุดสองจุด
บนเส้นจานวนได้
4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร การสื่อ ความหมาย
และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน
5. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์ และนาความรู้
หลักการกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับ
ศาสตร์อื่นๆ
6. มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
จุดประสงค์การเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
- Textbook
Precalculus,
Larson/Hostetler
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- แบบเรียนสสวท.
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สัปดาห์
คาบที่
ที่

2-3

3-4

หัวข้อ

Zero)
- สมบัติและการดาเนินการเกี่ยวกับ
เศษส่วน (Properties and
Operations of Fractions)
5-10 A.5การแก้สมการ(Solving equation)
คาบที่ 1-2
- การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
(Linear Equations in One
Variable)
- การแก้สมการพหุนามดีกรี 2
(Solving Quadratic Equation)
คาบที่ 3
- การแก้สมการพหุนามดีกรีสูงกว่า 2
(Polynomial Equations of Higher
Degree)
คาบที่ 4
- การแก้สมการในรูปของกรณฑ์
(Solving Equations Involving
Radical)
คาบที่ 5-6
- การแก้สมการค่าสัมบูรณ์ (Solving
an Equation Involving Absolute
Value)
11-15 A.1 จานวนจริงและสมบัติของจานวน
จริง(ต่อ)
คาบที่ 1
- ช่วง (Intervals)
- การเขียนแทนช่วงด้วยอสมการ
- กฎไตรวิภาค (Law of
Trichotomy)

จุดประสงค์การเรียนรู้

7. สามารถแก้สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวได้
8. สามารถแก้สมการพหุนาม
ตัวแปรเดียวดีกรีสองได้
9. สามารถแก้สมการพหุนาม
ตัวแปรเดียวดีกรีสูงกว่าสอง
ได้
10. สามารถแก้สมการในรูป
ของกรณฑ์ได้
11. สามารถแก้สมการค่า
สัมบูรณ์ได้
12.ใช้วิธีการที่หลากหลาย
แก้ปัญหา
13. ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
14. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับช่วง การเขียนแทน
ช่วงด้วยอสมการ และกฏ
ไตรวิภาค
15. สามารถแก้อสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวได้
16. ใช้วิธีการที่หลากหลาย

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการเรียนรู้

- ใช้วิธีการสอน
แบบอุปนัย ผู้สอน
ให้ตัวอย่างเพื่อ
นาไปสู่ข้อสรุป
หรือกฎเกณฑ์แล้ว
ให้ผู้เรียนทาฝึก
ทักษะ

- Textbook
Precalculus,
Larson/Hostetler
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- แบบเรียนสสวท.

-ใช้วิธีการสอน
แบบนิรนัยโดย
ผู้สอนบอก
กฎเกณฑ์หรือ
หลักการแล้ว
พิสูจน์ตรวจสอบ
- ใช้วิธีการสอน

- Textbook
Precalculus,
Larson/Hostetler
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- แบบเรียนสสวท.
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คาบที่
ที่

4-5

วิธีการสอน/
กิจกรรม
A.6การแก้อสมการ (Solving
แก้ปัญหา
แบบอุปนัย ผู้สอน
Inequalities)
17. ใช้ความรู้ ทักษะและ
ให้ตัวอย่างเพื่อ
คาบที่ 2
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ นาไปสู่ข้อสรุป
- สมบัติของอสมการ (Properties และเทคโนโลยีในการ
หรือกฎเกณฑ์แล้ว
of Inequalities)
แก้ปัญหา ในสถานการณ์
ให้ผู้เรียนทาฝึก
- การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ
(Solving a Linear Inequality in
One Variable)
คาบที่ 3
- การแก้อสมการตัวแปรเดียวที่มีดีกรี
สูงกว่า1
คาบที่ 4-5
- การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์
(Solving an Absolute Value
Inequality)
16-19 คาบที่ 1
18. มีความรู้ความเข้าใจ
-ใช้วิธีการสอน
1.1 พิกัดฉาก (Rectangular
เกี่ยวกับระนาบคาร์ทีเชียน แบบนิรนัยโดย
Coordinates)
และระบบพิกัดฉาก
ผู้สอนบอก
- ระนาบคาร์ทีเชียน (Cartesian
19. มีความรู้ความเข้าใจ
กฎเกณฑ์หรือ
Plane)
เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทา
หลักการแล้ว
- ระบบพิกัดฉาก (Rectangular
กอรัสและสูตรการหา
พิสูจน์ตรวจสอบ
Coordinate System)
ระยะห่างระหว่างจุดสองจุด
- ทฤษฎีบทพีทากอรัสและสูตรการ 20. มีความรู้ความเข้าใจ
หาระยะห่างระหว่างจุดสองจุด (The เกี่ยวกับกราฟของสมการ
Pythagorean Theorem and the จุดตัดแกนของกราฟ และ
Distance Formula)
ความสมมาตรของกราฟ
- สูตรการหาจุดกึ่งกลาง (The
21. มีความรู้ความเข้าใจ
Midpoint Formula)
เกี่ยวกับวงกลม
คาบที่ 2
22. สามารถหาความชันของ
1.2 กราฟของสมการ (Graphs of
กราฟของสมการเชิงเส้นได้
หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

- Textbook
Precalculus,
Larson/Hostetler
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- แบบเรียนสสวท.
- โปรแกรม GSP
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คาบที่
ที่

5-6

หัวข้อ

Equations)
- จุดตัดแกนของกราฟ(Intercepts of
a Graph)
- ความสมมาตรของกราฟ(Symmetry)
- วงกลม (Circles)
คาบที่ 3-4
1.3 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
(Linear Equation in Two
Variables)
- ความชัน (Slope)
- The Slope-Intercept Form of
the Equation of a Line
- The Slope of a Line Passing
Through Two Points
- Point-Slope of the Equation of
a Line
- เส้นขนานและเส้นตั้งฉาก
(Parallel and Perpendicular
Lines)
20-23 คาบที่ 1
1.4 ฟังก์ชัน (Functions)

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการเรียนรู้

23. มีความรู้ความเข้าใจ
สมบัติของเส้นตรงที่ขนาน
กัน และตั้งฉากกัน
24.ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

25. มีความรู้ความเข้าใจ

- ใช้วิธีการสอน

- Textbook

เกี่ยวกับความสัมพันธ์

แบบอภิปราย/

Precalculus,

- ความสัมพันธ์ (Relation)

ฟังก์ชัน และเขียนกราฟของ ผู้สอนกาหนด

Larson/Hostetler

- นิยามของฟังก์ชัน(Definition of

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันได้ สถานการณ์ให้

- เอกสาร

26. หาโดเมน เรนจ์ และ

แล้วร่วมกัน

ประกอบการสอน

- การเขียนแทนฟังก์ชัน

ฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชันที่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - แบบเรียนสสวท.

- Verbally, Numerical,

กาหนดให้

ซึ่งกันและกัน

Graphically, Algebraically

27. สร้างฟังก์ชันใหม่จาก

- ใช้วิธีการสอน

- สัญลักษณ์แทนฟังก์ชัน (Function

ฟังก์ชันที่กาหนดให้ได้

แบบอุปนัย ผู้สอน

Function)

- โปรแกรม GSP
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คาบที่
ที่
notation)

28. นาความรู้เรื่องฟังก์ชัน

วิธีการสอน/
กิจกรรม
ให้ตัวอย่างเพื่อ

คาบที่ 2

ไปประยุกต์ใช้ในการ

นาไปสู่ข้อสรุป

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

- การหาค่าของฟังก์ชัน(Evaluating a แก้ปัญหาได้

หรือกฎเกณฑ์แล้ว

Function)

29. มีความรู้ความเข้าใจ

ให้ผู้เรียนทาฝึก

- Piecewise-defined function

เกี่ยวกับฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ทักษะ

คาบที่ 3-4

และแบบทั่วถึง

- โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน

30. ใช้วิธีการทีห่ ลากหลาย

(Domain and Range of a

แก้ปัญหา

Function)

31. ใช้ความรู้ ทักษะและ

- บทประยุกต์ของฟังก์ชันและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์

Difference Quotient

และเทคโนโลยีในการ

- ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One

แก้ปัญหา ในสถานการณ์

Function)

ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

- ฟังก์ชันแบบทั่วถึง (Onto

32. ให้เหตุผลประกอบการ

Function)

ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง

สื่อการเรียนรู้

เหมาะสม
6-7

24-25 คาบที่ 1-2
1.5 การวิเคราะห์กราฟของฟังก์ชัน
(Analyzing Graphs of
Functions)
- การทดสอบความเป็นฟังก์ชันด้วย
เส้นตรงแนวดิ่ง

33. สามารถตรวจสอบการ

Function)
- ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด

- Textbook

เป็นฟังก์ชันของกราฟโดยใช้ แบบนิรนัยโดย

Precalculus,

เส้นแนวตั้งได้

Larson/Hostetler

ผู้สอนบอก

34.หาค่าศูนย์ของฟังก์ชันได้ กฎเกณฑ์หรือ

- เอกสาร

35. มีความรู้ความเข้าใจ

หลักการแล้ว

ประกอบการสอน

เกี่ยวกับฟังก์ชันเพิ่ม และ

พิสูจน์ตรวจสอบ

- แบบเรียนสสวท.

(Vertical Line Test for Function) ฟังก์ชันลด
- ค่าศูนย์ของฟังก์ชัน (Zeros of

-ใช้วิธีการสอน

36. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่าต่าสุดสัมพัทธ์
และค่าสูงสุดสัมพัทธ์

- โปรแกรม GSP

25

สัปดาห์
คาบที่
ที่

หัวข้อ
(Increasing and Decreasing
Functions)

จุดประสงค์การเรียนรู้
เกี่ยวกับฟังก์ชันคู่ ฟังก์ชันคี่
38. ใช้ความรู้ ทักษะและ

(Relative Minimum and

กระบวนการทาง

- ฟังก์ชันคู่และฟังก์ชันคี่ (Even
and Odd Functions)

สื่อการเรียนรู้

37. มีความรู้ความเข้าใจ

- ค่าต่าสุดและค่าสูงสุดสัมพัทธ์
Relative Maximum)

วิธีการสอน/
กิจกรรม

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
39. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร การสื่อ ความหมาย
และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน

7

26-27 คาบที่ 1-2

40. ความรู้ความเข้าใจ

- ใช้วิธีการสอน

- Textbook

1.6 ฟังก์ชันชนิดต่าง ๆ (A Library

เกี่ยวกับฟังก์ชันในรูปแบบ

แบบสืบเสาะหา

Precalculus,

of Functions)

ต่าง ๆ

ความรู้/ผู้สอน

Larson/Hostetler

1.7 การเลื่อนแกน (Shifting,

41. สามารถเขียนกราฟที่

แบ่งกลุ่มนักเรียน - เอกสาร

Reflecting and Stretching

เกิดจากการเลื่อนแกน

ทากิจกรรมที่

ประกอบการสอน

Graphs)

แนวดิ่ง แนวนอน และการ

กาหนดให้แล้ว

- แบบเรียนสสวท.

- การเลื่อนแกนแนวดิ่งและแนวนอน สะท้อนกับแกนได้
(Vertical and Horizontal

42. สามารถเขียนกราฟที่

Shifts)

เกิดจากการเปลี่ยนรูปของ

- การสะท้อนกับแกน (Reflecting

กราฟต้นแบบได้

Graph)

43. ใช้ความรู้ ทักษะและ

- การเปลี่ยนรูปของกราฟของฟังก์ชัน กระบวนการทาง
- Rigid transformations

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ช่วยกันหาข้อสรุป - โปรแกรม GSP
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คาบที่
ที่

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

- Nonrigid transformations

ในการแก้ปัญหาใน

- Vertical stretch and Vertical

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง

shrink

เหมาะสม

- Horizontal shrink and

44. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์

Horizontal stretch

ทางคณิตศาสตร์ในการ

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการเรียนรู้

สื่อสาร การสื่อ ความหมาย
และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน
45.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7-8

28-31 1.8 พีชคณิตของฟังก์ชันและฟังก์ชัน
ประกอบ
คาบที่ 1-2
- พีชคณิตของฟังก์ชัน (Arithmetic
Combinations)
คาบที่ 3-4
- ฟังก์ชันเชิงประกอบ
(Composition of Function)
บทประยุกต์ของการเลื่อนแกน

8-9

32-36 1.9 ฟังก์ชันผกผัน (Inverse
Functions)
คาบที่ 1
- กราฟของฟังก์ชันผกผัน
(Graph of an Inverse

46. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพีชคณิตของฟังก์ชัน
และฟังก์ชันประกอบ
47. ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
48. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร การสื่อ ความหมาย
และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน
49. หาตัวผกผันของฟังก์ชัน
ที่กาหนดให้ได้
50.มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง
และนาไปประยุกต์ในการ

- ใช้วิธีการสอน
แบบอุปนัย ผู้สอน
ให้ตัวอย่างเพื่อ
นาไปสู่ข้อสรุป
หรือกฎเกณฑ์แล้ว
ให้ผู้เรียนทาฝึก
ทักษะ

- Textbook
Precalculus,
Larson/Hostetler
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- แบบเรียนสสวท.

- ใช้วิธีการสอน
แบบอภิปราย/
ผู้สอนกาหนด
สถานการณ์ให้
ร่วมกัน

- Textbook
Precalculus,
Larson/Hostetler
- เอกสาร
ประกอบการสอน
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คาบที่
ที่

10
11

วิธีการสอน/
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรม
Function)
ตรวจสอบการมีฟังก์ชัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - แบบเรียนสสวท.
- ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One ผกผันได้
ซึ่งกันและกัน
- โปรแกรม GSP
Function)
51.สามารถหาฟังก์ชันผกผัน - ใช้วิธีการสอน
- การทดสอบฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งโดย ด้วยวิธีทางพีชคณิตได้
แบบอุปนัย ผู้สอน
เส้นแนวนอน (Horizontal Line
52. มีความรู้ความเข้าใจ
ให้ตัวอย่างเพื่อ
Test)
เกี่ยวกับแบบจานวนทาง
นาไปสู่ข้อสรุป
คาบที่ 2-3
คณิตศาสตร์อย่างง่ายและ หรือกฎเกณฑ์แล้ว
- การหาฟังก์ชันผกผันด้วยวิธีทาง
การแปรผัน
ให้ผู้เรียนทาฝึก
พีชคณิต
53. ใช้วิธีการที่หลากหลาย ทักษะ
(Finding Inverse Functions
แก้ปัญหา
Algebraically)
54. ใช้ความรู้ ทักษะและ
1.10 แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
กระบวนการทาง
และการแปรผัน (Mathematical
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
Modeling and Variation)
ในการแก้ปัญหาใน
- สมการถดถอยและการใช้เครื่องมือ สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ในการเขียนกราฟ (Least Square
เหมาะสม
Regression and Graphing
55. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ
Utilities)
ในคณิตศาสตร์ และนา
- การแปรผันตรง (Direct Variation) ความรู้ หลักการ
- การแปรผันตรงกาลัง n
กระบวนการทาง
(Direct Variation as n th
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับ
Power)
ศาสตร์อื่น ๆ
- การแปรผันผกผัน (Inverse
56. ให้เหตุผลประกอบการ
Variation)
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง
- การแปรผันรวม (Joint Variation) เหมาะสม
36-40
สอบกลางภาค
41 คาบที่ 1
57. อธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชัน - ใช้วิธีการสอน - Textbook
2.1 ฟังก์ชันกาลังสอง (Quadratic
กาลังสอง และหาจุดยอด
แบบอภิปราย/
Precalculus,
Functions)
ของพาราโบลาได้
ผู้สอนกาหนด
Larson/Hostetler
- ฟังก์ชันพหุนาม (Polynomial
58. สามารถบอก
สถานการณ์ให้
- เอกสาร
หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

28
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คาบที่
ที่

11

วิธีการสอน/
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรม
Function)
รายละเอียดและเขียนกราฟ ร่วมกัน
ประกอบการสอน
- ฟังก์ชันกาลังสอง (Quadratic
ของฟังก์ชันกาลังสองได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - แบบเรียนสสวท.
Function)
59. ใช้ความรู้ ทักษะและ
ซึ่งกันและกัน
- สมการมาตรฐานของฟังก์ชันกาลัง กระบวนการทาง
สอง (Standard form of a
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
quadratic function)
ในการแก้ปัญหาใน
- จุดยอดของพาราโบลา (Vertex of a สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
Parabola
เหมาะสม
42-43 2.2 ฟังก์ชันพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง 60. สามารถเขียนกราฟของ - ใช้วิธีการสอน - Textbook
หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

(Polynomial Functions of Higher

ฟังก์ชันพหุนามดีกรีสูงกว่า

แบบสืบเสาะหา

Precalculus,

Degree)

สองได้

ความรู้/ผู้สอน

Larson/Hostetler

คาบที่ 1

61. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ

แบ่งกลุ่มนักเรียน - เอกสาร

ในคณิตศาสตร์ และนา

ทากิจกรรมที่

ประกอบการสอน

ความรู้ หลักการ

กาหนดให้แล้ว

- แบบเรียนสสวท.

กระบวนการทาง

ช่วยกันหาข้อสรุป - โปรแกรม GSP

- กราฟของฟังก์ชันพหุนาม
(Graphs of Polynomial
Functions)
- กราฟของฟังก์ชันเลขยกกาลัง
(Graph of Power functions)
- การทดสอบสัมประสิทธิ์นา
(Leading Coefficient Test)
คาบที่ 2
- รากของฟังก์ชันพหุนาม
(Zeros of Polynomials
Functions)
- รากจริง (Real Zeros)
- รากซ้า (Repeated Zeros)
- การวาดกราฟของฟังก์ชันพหุนาม
(Sketching the graph of

คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับ
ศาสตร์อื่น ๆ
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คาบที่
ที่

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการเรียนรู้

polynomial function)
-ทฤษฎีบทค่าระหว่างกลาง
(Intermediate Value theorem)
11-12

12

44-45 2.3 พหุนามและการหารสังเคราะห์
(Polynomial and Synthetic
Division)
คาบที่ 1
- การหารยาว (Long Division)
- ขั้นตอนการหาร (Division
Algorithm)
- เศษส่วนแท้ (Proper Fraction)
- เศษส่วนไม่แท้ (Improper
Fraction)
- การหารสังเคราะห์ (Synthetic
Division)
คาบที่ 2
- ทฤษฎีเศษเหลือและทฤษฎีบทตัว
ประกอบ
(Remainder Theorem and
Factors Theorem)
- การใช้เศษเหลือในการหาร
สังเคราะห์
(The Remainder Theorem in
Synthetic Division)
46-48 2.4 จานวนเชิงซ้อน (Complex
Numbers)
คาบที่ 1
- สมาชิกหน่วยของจานวนเชิงซ้อน
(Imaginary Unit i)

62. สามารถใช้วิธีการหาร
ยาว หารสังเคราะห์ ทฤษฎี
บทเศษเหลือ
และทฤษฎีบทประกอบ มา
ช่วยในการแยกตัวประกอบ
ของพหุนามได้
63. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม
64. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร การสื่อ ความหมาย
และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน

- ใช้วิธีการสอน
แบบอภิปราย/
ผู้สอนกาหนด
สถานการณ์ให้
แล้วร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน

- Textbook
Precalculus,
Larson/Hostetler
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- แบบเรียนสสวท.

65. สามารถบวก ลบ คูณ
และหารจานวนเชิงซ้อน
พร้อมทั้งแก้สมการกาลังสอง
เมื่อเอกภพสัมพัทธ์เป็น
จานวนเชิงซ้อนได้

- ใช้วิธีการสอน
แบบอุปนัย ผู้สอน
ให้ตัวอย่างเพื่อ
นาไปสู่ข้อสรุป
หรือกฎเกณฑ์แล้ว

- Textbook
Precalculus,
Larson/Hostetler
- เอกสาร
ประกอบการสอน
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คาบที่
ที่

13

หัวข้อ

- การเท่ากันของจานวนเชิงซ้อน
(Equality of Complex
Numbers)
คาบที่ 2-3
- การดาเนินการทางพีชคณิตของ
จานวนเชิงซ้อน
(Operations with Complex
Numbers, Sum Difference and
Multiplication)
- สังยุคเชิงซ้อน (Complex
Conjugates)
- คาตอบในรูปเชิงซ้อนของสมการพหุ
นามกาลังสอง
(Complex Solutions of
Quadratic Equations)
49-52 2.5 ค่ารากของฟังก์ชันพหุนาม
(Zeros of Polynomial
Functions)
คาบที่ 1-2
- ทฤษฎีหลักมูลของพีชคณิต
(Fundamental Theorem of
Algebra)
- ทฤษฎีตัวประกอบเชิงเส้น
(Linear Factorization
Theorem)
- การทดสอบค่าศูนย์ตรรกยะของ
ฟังก์ชันพหุนาม
(The Rational Zero Test)
คาบที่ 3-4
- Conjugate pairs

จุดประสงค์การเรียนรู้
66. ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
67. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร การสื่อ ความหมาย
และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน

68. สามารถหารากของ
ฟังก์ชันพหุนามได้ ทั้งราก
จริงและรากเชิงซ้อน
69. ใช้วิธีการที่หลากหลาย
แก้ปัญหา
70. ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่าง
ๆ ได้อย่างเหมาะสม
71. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร การสื่อ ความหมาย
และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน

วิธีการสอน/
กิจกรรม
ให้ผู้เรียนทาฝึก
ทักษะ

- ใช้วิธีการสอน
แบบอภิปราย/
ผู้สอนกาหนด
สถานการณ์ให้
ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน
- ใช้วิธีการสอน
แบบอุปนัย ผู้สอน
ให้ตัวอย่างเพื่อ
นาไปสู่ข้อสรุป
หรือกฎเกณฑ์แล้ว
ให้ผู้เรียนทาฝึก
ทักษะ

สื่อการเรียนรู้
- แบบเรียนสสวท.

- Textbook
Precalculus,
Larson/Hostetler
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- แบบเรียนสสวท.
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คาบที่
ที่
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หัวข้อ

- การแยกตัวประกอบของพหุนาม
(Factors of a Polynomial)
- การทดสอบอื่น ๆ ของค่าศูนย์ของ
พหุนาม (Other Tests for Zeros of
Polynomials)
- Descartes’s Rule of Signs
- Upper and Lower Bound
Rules
53-56 2.6 ฟังก์ชันตรรกยะ (Rational
Functions)
คาบที่ 1-2
- เส้นกากับแนวนอนและแนวตั้ง
(Horizontal and Vertical
Asymptotes)
- เส้นกากับกราฟของฟังก์ชันตรรกยะ
(Asymptote of a Rational
Function)
- การวิเคราะห์กราฟของฟังก์ชัน
ตรรกยะ (Analyzing Graphs of
Rational Functions)
- เส้นกากับแนวเฉียง (Slant
Asymptote)
- บทประยุกต์ของฟังก์ชันตรรกยะ
คาบที่ 3-4
2.7 เศษส่วนย่อย (Partial
Fractions)
- แนวทางการแก้สมการพื้นฐาน
(Guideline for Solving the Basic
Equation)
- Decomposition of N(x)/D(x) into

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

72.สามารถเขียนกราฟของ - ใช้วิธีการสอน
ฟังก์ชันตรรกยะได้
แบบสืบเสาะหา
73. สามารถเขียน
ความรู้/ผู้สอน
ฟังก์ชันตรรกยะในรูปของ
แบ่งกลุ่มนักเรียน
ผลบวกของเศษส่วนย่อยได้ ทากิจกรรมที่
74. ใช้วิธีการที่หลากหลาย กาหนดให้แล้ว
แก้ปัญหา
ช่วยกันหาข้อสรุป
75. ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง
ๆ ได้อย่างเหมาะสม
76. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การ
สื่อ ความหมาย และการ
นาเสนอได้อย่าง
77. ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
78. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์ และนาความรู้

สื่อการเรียนรู้

- Textbook
Precalculus,
Larson/Hostetler
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- แบบเรียนสสวท.
- โปรแกรม GSP

32

สัปดาห์
คาบที่
ที่

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

หลักการกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับ
ศาสตร์อื่น ๆ
79. หาผลลัพธ์ที่เกิดจากการ
57-58 3.1 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ
บวก การลบ การคูณและ
กราฟ (Exponential function
การหาร จานวนจริง ที่อยู่ใน
and their graphs)
รูปเลขยกกาลังที่มีฐานเป็น
คาบที่ 1
- นิยามและสมบัติของเลขยกกาลังที่มี จานวนจริงและเลขชี้กาลัง
ฐานเป็นจานวนจริงและเลขชี้กาลังเป็น เป็นจานวนตรรกยะได้
80. หาผลลัพธ์ที่เกิดจากการ
จานวนเต็ม
บวก การลบ การคูณและ
- รากที่ n ในระบบจานวนจริง
การหารจานวนจริงที่อยู่ในรูป
(Principle nth root of a real
กรณฑ์ได้
number)
81. ใช้ความรู้เรื่อง นิยาม
คาบที่ 2
- จานวนจริงในรูปกรณฑ์และสมบัติ และสมบัติของเลขยกกาลังที่
มีฐานเป็นจานวนจริงและ
(Radicals and their properties )
เลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็ม
- นิยามและสมบัติของเลขยกกาลังที่มี
รากที่ n จานวนจริงในรูป
ฐานเป็นจานวนจริงและเลขชี้กาลังเป็น
กรณฑ์ นิยามและสมบัติของ
จานวนตรรกยะ
เลขยกกาลังที่มีฐานเป็น
จานวนจริงและเลขชี้กาลัง
เป็นจานวนตรรกยะ
ประกอบการตัดสินใจในการ
แก้ปัญหาได้
82. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้อง
83. นาความรู้เรื่องการเลื่อน
59-60 คาบที่ 1-2
- ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและกราฟ แกนทางขนานไปใช้ในการ
(Exponential function and their เขียนกราฟของฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียลได้
graphs)

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการเรียนรู้

-ใช้วิธีการสอน
แบบนิรนัยโดย
ผู้สอนบอก
กฎเกณฑ์หรือ
หลักการแล้ว
พิสูจน์ตรวจสอบ

- Textbook
Precalculus,
Larson/Hostetler
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- แบบเรียนสสวท.

-ใช้วิธีการสอน
แบบนิรนัยโดย
ผู้สอนบอก
กฎเกณฑ์หรือ

- Textbook
Precalculus,
Larson/Hostetler
- เอกสาร

partial fractions
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15
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คาบที่
ที่

หัวข้อ
- ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลฐาน e
(The Natural Base e) และบท
ประยุกต์

16

61-63 3.2 ฟังก์ชันลอการิทึมและกราฟ
(Logarithmic functions and
their graphs)
คาบที่ 1-3
- นิยามและสมบัติของฟังก์ชัน
ลอการิทึม
– กราฟของฟังก์ชันลอการิทึม

จุดประสงค์การเรียนรู้
84. หาค่าประมาณของ
จานวนในรูปกรณฑ์ และ
จานวนที่อยู่ในรูป เลขยก
กาลัง โดยใช้วิธีคานวณที่
เหมาะสม
85. บอกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
และเขียนกราฟของฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียลที่กาหนดให้
ได้
86. ใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียลในการคิด
อัตรา ดอกเบี้ยได้
87. ใช้ความรู้ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ไปใช้ในการ
เขียนกราฟของฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียลได้
88. เชื่อมโยงความรู้เรื่อง
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ
กราฟ และฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียลฐาน e และบท
ประยุกต์ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้
89. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ฟังก์ชันลอการิทึม
และสามารถนา ความรู้เรื่อง
การเลื่อนแกนทางขนานไป
ใช้ในการเขียนกราฟของ
ฟังก์ชันลอการิทึมได้
90. เชื่อมโยงความรู้เรื่อง
การเลื่อนแกนทางขนานกับ
ฟังก์ชันลอการิทึม และเขียน

วิธีการสอน/
กิจกรรม
หลักการแล้ว
พิสูจน์ตรวจสอบ

- ใช้วิธีการสอน
แบบอภิปราย/
ผู้สอนกาหนด
สถานการณ์ให้
ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน
- ใช้วิธีการสอน
แบบอุปนัย ผู้สอน

สื่อการเรียนรู้
ประกอบการสอน
- แบบเรียนสสวท.
- โปรแกรม GSP

- Textbook
Precalculus,
Larson/Hostetler
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- แบบเรียนสสวท.
- โปรแกรม GSP
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สัปดาห์
คาบที่
ที่

16-17

17

หัวข้อ

64-66 คาบที่ 1-2
- ฟังก์ชันลอการิทึมธรรมชาติ (The
natural logarithmic functions)
- สมบัติของลอการิทึมธรรมชาติ
คาบที่ 3
- บทประยุกต์ของฟังก์ชันลอการิทึม
ธรรมชาติ
- การหาค่าลอกริทึม

67-68 3.3 สมบัติของลอการิทึม
(Properties of logarithms)
คาบที่ 1-2
- สูตรการเปลี่ยนฐานของลอการิทึม
- สมบัติของลอการิทึม และ บท
ประยุกต์
- แอนติลอการิทึม (antilogarithm)

วิธีการสอน/
กิจกรรม
กราฟของฟังก์ชันลอการิทึม ให้ตัวอย่างเพื่อ
นาไปสู่ข้อสรุป
ได้
หรือกฎเกณฑ์แล้ว
ให้ผู้เรียนฝึกทักษะ
91. มีความรู้ความเข้าใจ
-ใช้วิธีการสอน
เกี่ยวกับ ฟังก์ชันลอการิทึม แบบนิรนัยโดย
และสมบัติ
ผู้สอนบอก
92. ปรับใช้ความรู้เกี่ยวกับ กฎเกณฑ์หรือ
ฟังก์ชันลอการิทึมในการ
หลักการแล้ว
แก้ปัญหาได้
พิสูจน์ตรวจสอบ
93. ใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชัน
ลอการิทึมธรรมชาติในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
94. ใช้ภาษา สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ ในการสื่อสาร
และให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม
95. เปลี่ยนฐานของฟังก์ชัน -ใช้วิธีการสอน
ลอการิทึมได้และนาไปใช้
แบบนิรนัยโดย
ในการแก้ปัญหาได้
ผู้สอนบอก
96. ใช้ความรู้ทักษะ
กฎเกณฑ์หรือ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ หลักการแล้ว
ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้
พิสูจน์ตรวจสอบ
อย่างเหมาะสม
97. ใช้วิธีการที่หลากหลาย
และให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

- Textbook
Precalculus,
Larson/Hostetler
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- แบบเรียนสสวท.

- Textbook
Precalculus,
Larson/Hostetler
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- แบบเรียนสสวท.
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สัปดาห์
วิธีการสอน/
คาบที่
หัวข้อ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่
กิจกรรม
18 69-71 3.4 สมการและอสมการเอกซ์ โพเนน 98. แก้สมการ และอสมการ - ใช้วธิ ีการสอน

สื่อการเรียนรู้
- Textbook

เชียลและสมการลอการิทึม

เอกซ์โพเนนเชียลและบท

แบบอุปนัย ผู้สอน Precalculus,

(Exponential and logarithmic

ประยุกต์ได้

ให้ตัวอย่างเพื่อ

Larson/Hostetler

equation and inequalities)

99. ใช้ความรู้ ทักษะ

นาไปสู่ข้อสรุป

- เอกสาร

คาบที่ 1-2

กระบวนการทาง

หรือกฎเกณฑ์แล้ว ประกอบการสอน

- การแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล

คณิตศาสตร์ในการให้เหตุผล ให้ผู้เรียนทาฝึก

- การแก้อสมการเอกซ์โพเนนเชียล

ประกอบการตัดสินใจ และ

คาบที่ 3

นาความรู้ หลักการ

- บทประยุกต์ของสมการและ

กระบวนการทาง

อสมการของเอกซ์โพเนนเชียล

คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับ

- แบบเรียนสสวท.

ทักษะ

ศาสตร์อื่นๆ ได้อย่างมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และเหมาะสม
18-19

72-74 3.4 สมการและอสมการเอกซ์ โพเนน
เชียลและสมการลอการิทึม (ต่อ)
(Exponential and logarithmic
equation and inequalities)
คาบที่ 1-2
- การแก้สมการลอการิทึม
- การแก้อสมการลอการิทึม
คาบที่ 3
- บทประยุกต์ของสมการและ
อสมการของลอการิทึม

100. แก้สมการ และ
อสมการ ลอการิทึมและบท
ประยุกต์ได้
101. ใช้ความรู้ ทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และ
นาความรู้ หลักการ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับ
ศาสตร์อื่นๆ ได้อย่างมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และเหมาะสม

- ใช้วิธีการสอน
แบบอุปนัย ผู้สอน
ให้ตัวอย่างเพื่อ
นาไปสู่ข้อสรุป
หรือกฎเกณฑ์แล้ว
ให้ผู้เรียนทาฝึก
ทักษะ

- Textbook
Precalculus,
Larson/Hostetler
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- แบบเรียนสสวท.
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สัปดาห์
คาบที่
หัวข้อ
ที่
19 75-76 3.5 แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
และฟังก์ชันลอการิทึม
(exponential and logarithmic
models)
คาบที่ 1-2
- Exponential Growth and
Decay Models
- Logistic Growth Models
- Logarithmic Models

20

77-80

วิธีการสอน/
กิจกรรม
102. มีความรู้ความเข้าใจ -กิจกรรมกลุ่ม/
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ แบ่งกลุ่มทางาน
ที่เกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์
ผู้สอนมอบหมาย
โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการึ ให้ผู้เรียนทางาน
ทึมและนา ไปใช้ในการ
ร่วมกันเป็นกลุ่ม
แก้ปัญหาได้
103. ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมายได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน
104. ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และมี
วิธีการที่หลากหลายในการ
แก้ปัญหา
สอบปลายภาค
จุดประสงค์การเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
- Textbook
Precalculus,
Larson/Hostetler
- เอกสาร
ประกอบการสอน

4 . แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ค30102 คณิตศาสตร์ 1 ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย

15 คะแนน

4.2 การประเมินผล
- การประเมินจากการสอบย่อย 2 ครั้ง
กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 7 เวลา 90 นาที

17 คะแนน

กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 16 เวลา 90 นาที

18 คะแนน

- ประเมินจากการสอบสอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 10 เวลา 120 นาที

20 คะแนน

- ประเมินจากการสอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 20 เวลา 120 นาที

30 คะแนน

รวม

100 คะแนน
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4.3 การประเมินผลโดยรวม (85 คะแนน)

หัวข้อ

1. Real Numbers
and Their
Properties
2. Solving Linear
Equations in One
Variable
3. Solving
Equations
- Quadratic
Equations
- Polynomial
Equation of Higher
Degree
- Equations
Involving Radicals
- Equations with
Absolute Values
4. Linear
Inequalities
5. Polynomial
Inequalities of
Higher degree
6. Involving
Radicals

สอบย่อยครั้งที่ 1
กลางภาค
สอบย่อยครั้งที่ 2
ปลายภาค
รวม
(17 คะแนน)
(20 คะแนน)
(18 คะแนน)
(30 คะแนน)
เติม แสดงวิธี เติม แสดงวิธี เติม แสดงวิธี
เติม แสดง
คาตอบ ทา
คาตอบ ทา
คาตอบ ทา
คาตอบ วิธีทา
คะแนน
(1
(1
(1
(1
(1
(1
คะแนน) คะแนน) คะแนน)
คะแนน) คะแนน) คะแนน)

หมาย
เหตุ

2

1

3

4 คาบ

2

1

3

1 คาบ

1

1

1 คาบ

1

1
(2
คะแนน)

9

1 คาบ

2

1 คาบ

2

1 คาบ

2

2

1 คาบ

2

2

1 คาบ

1

1

1 คาบ
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หัวข้อ

7. Inequalities
Involving Absolute
Values
8. Graph of an
Equation
9. Linear Equations
in Two Variable
10. Analyzing Graph
of Functions
11. A Library of
Functions
12. Arithmetic
Combinations,
Composition of
function
13. Inverse
Functions
14.Arithmetic
Combinations
15. Composition of
function
16. Inverse
Functions
The Graph of an

สอบย่อยครั้งที่ 1
กลางภาค
สอบย่อยครั้งที่ 2
ปลายภาค
รวม
(17 คะแนน)
(20 คะแนน)
(18 คะแนน)
(30 คะแนน)
เติม แสดงวิธี เติม แสดงวิธี เติม แสดงวิธี
เติม แสดง
คาตอบ ทา
คาตอบ ทา
คาตอบ ทา
คาตอบ วิธีทา
คะแนน
(1
(1
(1
(1
(1
(1
คะแนน) คะแนน) คะแนน)
คะแนน) คะแนน) คะแนน)
1
4
1
(3
คะแนน)

หมาย
เหตุ

2 คาบ

1

2

3

1 คาบ

1

1

2

2 คาบ

4

2 คาบ

1

1

1 คาบ

1

1

2 คาบ

2

1 คาบ

1

1
(3คะแน
น)

1
(2
คะแนน)

2 คาบ
2 คาบ
2 คาบ
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หัวข้อ

Inverse Function
17. One-to-One
Functions
Horizontal line test
Finding inverse
functions
algebraically
18. Quadratic
Functions
- Axis of symmetry
- Standard form of a
quadratic functions
(บนแกน)
19. Application of
Quadratic
Functions
- vertex of a
Parabola (นอกแกน)
20. Graph of
polynomialfunction
s
Zero of
polynomials
Intermediate value
theorem

สอบย่อยครั้งที่ 1
กลางภาค
สอบย่อยครั้งที่ 2
ปลายภาค
รวม
(17 คะแนน)
(20 คะแนน)
(18 คะแนน)
(30 คะแนน)
เติม แสดงวิธี เติม แสดงวิธี เติม แสดงวิธี
เติม แสดง
คาตอบ ทา
คาตอบ ทา
คาตอบ ทา
คาตอบ วิธีทา
คะแนน
(1
(1
(1
(1
(1
(1
คะแนน) คะแนน) คะแนน)
คะแนน) คะแนน) คะแนน)

หมาย
เหตุ

1 คาบ

1

1
1 คาบ

1

1

1 คาบ
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หัวข้อ

21. Standard form
of a quadratic
function
22. Zeros of
Polynomial
Functions
(Repeated Zeros)
23. Division
algorithm
Synthetic division
Remainder
theorem
Factors theorem
24. Equality of
complexnumbers
25. Operations with
complex numbers
26. conjugates
27. Principal square
root of a negative
number (ค่ารากติด
กรณฑ์)
28. Linear
factorization
theorem
(แยกตัวประกอบเชิง

สอบย่อยครั้งที่ 1
กลางภาค
สอบย่อยครั้งที่ 2
ปลายภาค
รวม
(17 คะแนน)
(20 คะแนน)
(18 คะแนน)
(30 คะแนน)
เติม แสดงวิธี เติม แสดงวิธี เติม แสดงวิธี
เติม แสดง
คาตอบ ทา
คาตอบ ทา
คาตอบ ทา
คาตอบ วิธีทา
คะแนน
(1
(1
(1
(1
(1
(1
คะแนน) คะแนน) คะแนน)
คะแนน) คะแนน) คะแนน)

หมาย
เหตุ

1

1

1 คาบ

1

1

1 คาบ

1

1

1 คาบ

1

1

1 คาบ

1

1

1 คาบ

1

1

1 คาบ

2

1 คาบ

1

1
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หัวข้อ

สอบย่อยครั้งที่ 1
กลางภาค
สอบย่อยครั้งที่ 2
ปลายภาค
รวม
(17 คะแนน)
(20 คะแนน)
(18 คะแนน)
(30 คะแนน)
เติม แสดงวิธี เติม แสดงวิธี เติม แสดงวิธี
เติม แสดง
คาตอบ ทา
คาตอบ ทา
คาตอบ ทา
คาตอบ วิธีทา
คะแนน
(1
(1
(1
(1
(1
(1
คะแนน) คะแนน) คะแนน)
คะแนน) คะแนน) คะแนน)

หมาย
เหตุ

เส้น)
29. The Rational
Zero Test degree 2
- degree 5

1

30. Conjugate Pairs

1

31. Factors of a
polynomial
(irreducible over
the real, Conjugate
Pairs)
32. Asymptote of a
rational function
33.Graph of
rational functions
34. Slant
asymptote
35. Partial fractions
(degree 3 /degree4)
36. Decomposition
of N(x)/D(x) into
partial fractions

1

1
(4คะ
แนน)
1
1
(4คะ
แนน)
1

1
1
(4คะ
แนน)

1

1

1

2

1 คาบ

1

1 คาบ

4

1 คาบ

1

1 คาบ

4

1 คาบ

2

1 คาบ

5

1 คาบ

2

1 คาบ
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หัวข้อ

37. Principle nth
root of a real
number
38. Radicals and
their properties )
38.นิยามและสมบัติ
ของเลขยกกาลังที่มี
ฐานเป็นจานวนจริง
และเลขชี้กาลังเป็น
จานวนตรรกยะ
39.ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียลและกราฟ
40.ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียล ฐาน e และบท
ประยุกต์
41.สมบัติและกราฟ
ของฟังก์ชันลอการิทึม
42. ฟังก์ชันลอการิทึม
ธรรมชาติ และสมบัติ
43.บทประยุกต์ของ
ฟังก์ชันลอการิทึม
ธรรมชาติ
44.การหาค่า
ลอการิทึม
45. การเปลี่ยนฐาน
ของลอการิทึม

สอบย่อยครั้งที่ 1
กลางภาค
สอบย่อยครั้งที่ 2
ปลายภาค
รวม
(17 คะแนน)
(20 คะแนน)
(18 คะแนน)
(30 คะแนน)
เติม แสดงวิธี เติม แสดงวิธี เติม แสดงวิธี
เติม แสดง
คาตอบ ทา
คาตอบ ทา
คาตอบ ทา
คาตอบ วิธีทา
คะแนน
(1
(1
(1
(1
(1
(1
คะแนน) คะแนน) คะแนน)
คะแนน) คะแนน) คะแนน)

หมาย
เหตุ

1

1

1 คาบ

1

1

1 คาบ

1

2

3 คาบ

1

1

3 คาบ

2

2

3 คาบ

1

1

3 คาบ

1
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หัวข้อ

46.สมบัติของ
ลอการิทึม และบท
ประยุกต์
47. แอนติลอการิทึม
48. การแก้สมการ
เอกซ์โพเนนเชียลและ
บทประยุกต์
49. การแก้สมการ
ลอการิทึม และบท
ประยุกต์
50. การแก้อสมการ
เอกซ์โพเนนเชียลและ
บทประยุกต์
51. การแก้อสมการ
ลอการิทึม และบท
ประยุกต์
52. แบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียลและฟังก์ชัน
ลอการิทึม
53. Exponential
Growth and Decay,
Logistic Growth
Models, and
Logarithmic Models
รวม

สอบย่อยครั้งที่ 1
กลางภาค
สอบย่อยครั้งที่ 2
ปลายภาค
รวม
(17 คะแนน)
(20 คะแนน)
(18 คะแนน)
(30 คะแนน)
เติม แสดงวิธี เติม แสดงวิธี เติม แสดงวิธี
เติม แสดง
คาตอบ ทา
คาตอบ ทา
คาตอบ ทา
คาตอบ วิธีทา
คะแนน
(1
(1
(1
(1
(1
(1
คะแนน) คะแนน) คะแนน)
คะแนน) คะแนน) คะแนน)

1
(4
คะแ
นน)

4

3 คาบ

1
(4
คะแ
นน)

4

6 คาบ

1

3 คาบ

1

17

10

10

18

10

หมาย
เหตุ

20

85
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แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
รายวิชา ค30103 คณิตศาสตร์ 3
1.5 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

3 คาบ/สัปดาห์
ปีการศึกษา 2560

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ผลบวกและผลต่าง
ของมุมหรือจานวนจริง เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ กฎของไซน์และกฎของโคไซน์ บทประยุกต์ของฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ และระบบจานวนเชิงซ้อน กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจานวนเชิงซ้อน สมบัติค่าสัมบูรณ์และสังยุคของจานวน
เชิงซ้อน การเขียนจานวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว รากที่ n ของจานวนเชิงซ้อน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจาวันอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ สามารถทางานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
2. ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ และเขียนกราฟของฟังก์ชันที่กาหนดให้ได้
2. หาผลเฉลยของสมการตรีโกณมิติได้
3. นาความรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ไปใช้แก้ปัญหาได้
4. เขียนกราฟและหาค่าสัมบูรณ์ของจานวนเชิงซ้อนได้
5. หารากที่ n ของจานวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจานวนเต็มบวกได้
6. นาความรู้เกี่ยวกับจานวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วไปประยุกต์ใช้ได้
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4. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ คาบที่
ที่
หัวข้อ
1

1-3

2

4-6

3

7-9

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

มุม มุมในหน่วย 1. บอกมุมในหน่วยเรเดียนและหน่วย
แบบแบ่งกลุ่ม
เรเดียน มุมใน
องศาได้
ทางาน/ผู้สอน
หน่วยองศา
2. บอกความสัมพันธ์ของมุมในหน่วย
มอบหมายให้
เรเดียนและหน่วยองศาได้
ผู้เรียนทางาน
3. สามารถแก้ปัญหาและสื่อความหมาย ร่วมกันเป็นกลุ่ม
เรื่องมุม มุมในหน่วยเรเดียน มุมใน
หน่วยองศาได้
4. สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ความรู้
มุมในหน่วยเรเดียนและหน่วยองศาได้
วงกลมหนึ่ง
5. อธิบายความสัมพันธ์วงกลมหนึ่งหน่วยกับ แบบอภิปราย/
หน่วย ฟังก์ชัน
จานวนจริงได้
ผู้สอนกาหนด
ตรีโกณมิติ
6.หาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติในวงกลม สถานการณ์ให้
ฟังก์ชันมีคาบ
หนึ่งหน่วยได้
ผู้เรียน
7. อธิบายฟังก์ชันมีคาบได้
แลกเปลี่ยนความ
8. สามารถแก้ปัญหาและให้เหตุผล
คิดเห็นซึ่งกันและ
เกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติในวงกลม
กัน
หนึ่งหน่วยได้
9. สามารถสื่อสารและสื่อความหมายของ
ฟังก์ชันมีคาบได้
ตรีโกณมิติในรูป 10. หาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติในรูป
แบบสืบสวน
สามเหลี่ยมมุม
สามเหลี่ยมมุมฉากได้
สอบสวน/ผู้สอน
ฉาก เอกลักษณ์ 11. นาเอกลักษณ์ตรีโกณมิติพื้นฐานไปใช้ กาหนด
ตรีโกณมิติ
ในการ แก้ปัญหาได้
สถานการณ์ให้
12. นาความรู้เรื่องตรีโกณมิติในรูป
ผู้เรียนหา
สามเหลี่ยมมุมฉากไปใช้ในการ
ข้อเท็จจริงด้วย
แก้ปัญหาได้
ตนเอง

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
ค้นคว้าจาก
อินเตอร์เน็ต

แผนภาพ
วงกลมหนึ่ง
หน่วย/หนังสือ
Precalculus
ของ Larson

บัตรคาจับคู่
เอกลักษณ์/
หนังสือ
Precalculus
ของ Larson
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สัปดาห์
ที่

4

5-6

7

คาบที่
หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

13. สามารถแก้ปัญหาและให้เหตุผล ใน
การหาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติใน
รูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้
14. สามารถสื่อสาร สื่อความหมาย
เอกลักษณ์ตรีโกณมิติพื้นฐานได้
10-12 ฟังก์ชัน
15. หาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมในจตุ
ตรีโกณมิติของ
ภาคต่าง ๆ ได้
มุมในจตุภาค
16. สามารถเชื่อมโยงความรู้เรื่องค่า
ต่างๆ
ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมในจตุภาค
ต่างๆ ได้
13-18 กราฟของ
17. เขียนกราฟของฟังก์ชันไซน์และ
ฟังก์ชันไซน์และ
โคไซน์ได้
ฟังก์ชันโคไซน์ 18. เขียนกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
กราฟของ
ต่าง ๆ ได้
ฟังก์ชัน
19. สามารถนาความรู้เรื่องกราฟฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติอื่นๆ
ไซน์และฟังก์ชันโคไซน์ไปใช้เชื่อมโยง
ในการแก้ปัญหาได้
ทดสอบย่อยครั้งที่ 1
20. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโดเมน
19-21 ฟังก์ชัน
และเรนจ์ของฟังก์ชันตรีโกณและ
ตรีโกณมิติ
ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันได้
ผกผัน
21. หาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันได้
22. สามารถแก้ปัญหาฟังก์ชันตรีโกณมิติ
และฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันได้
23. สามารถเชื่อมโยงและสื่อสาร
ความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันตรีโกณมิติ
และฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันได้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

แบบอุปนัย/ผู้สอน
ให้ตัวอย่างเพื่อ
นาไปสู่ข้อสรุป
หรือกฎเกณฑ์
แล้วฝึกทักษะ
แบบปฏิบัติการ/
ผู้สอนเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียน เรียนรู้
จากสภาพจริงได้
ลงมือ ปฏิบัติด้วย
ตนเอง

เกมโดมิโนค่า
ของมุมต่างๆ/
หนังสือ
Precalculus
ของ Larson
ป้ายนิเทศ
กราฟของไซน์
และโคไซน์ /
หนังสือ
Precalculus
ของ Larson

แบบนิรนัย/ผู้สอน หนังสือ
บอกกฎเกณฑ์
Precalculus
หรือหลักการแล้ว ของ Larson
พิสูจน์ตรวจสอบ
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สัปดาห์
ที่
8

9

คาบที่
หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

22-24 การประยุกต์
24. นาความรู้เรื่องตรีโกณมิติมา
และแบบจาลอง
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้
ของฟังก์ชัน
25. ใช้วธิ ีการทีห่ ลากหลายในการ
ตรีโกณมิติ
แก้ปญ
ั หาตรีโกณมิติใน
ชีวิตประจาวันได้
26. สามารถเชื่อมโยงและสื่อสารฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวันได้
25-27 เอกลักษณ์
27. บอกความสัมพันธ์ของเอกลักษณ์
ตรีโกณมิติ
ตรีโกณมิติพื้นฐานต่าง ๆ ได้
พืน้ ฐานการ
28. ตรวจสอบเอกลักษณ์ตรีโกณมิติต่าง
ตรวจสอบ
ๆ ได้
เอกลักษณ์
29. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาและ
ตรีโกณมิติ
ตรวจสอบเอกลักษณ์ตรีโกณมิติได้
30. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
พิสูจน์เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ

10

28-30

11

31-33 ฟังก์ชัน
31. หาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวก
ตรีโกณมิติของ
และผลต่างของจานวนจริง หรือมุม
ผลบวกและ
ได้
ผลต่างของ
32. ใช้วิธีการทีห่ ลากหลายในการ
จานวนจริงหรือ
แก้ปัญหาฟังก์ชันตรีโกณมิติของ
มุม
ผลบวกและผลต่างของจานวนจริง
หรือมุมได้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

แบบแบ่งกลุ่ม
ทางาน/ผู้สอน
มอบหมายให้
ผู้เรียนทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม

นักเรียนเป็นผู้
นาเสนองานที่
มอบหมาย

แบบใช้คาถาม/ครู โจทย์ปัญหา
ตั้งคาถาม ถาม- ต่างๆ /
ตอบ
หนังสือ
Precalculus
ของ Larson

สอบกลางภาคเรียน
แบบปฏิบัติการ/
ผู้สอนเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียน เรียนรู้
จากสภาพจริง
ได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง

หนังสือ Proof
without
word
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สัปดาห์
ที่

คาบที่

12-13

34-37 ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติของ
มุมสองเท่า มุม
ครึ่งเท่า sumto-product,
product-tosum

13-14

38-41 การแก้สมการ
ตรีโกณมิติ

14-15

42-45 กฎของไซน์ กฎ
ของโคไซน์

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้
33. หาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมสอง
เท่า มุมครึ่งเท่าได้
34. ใช้ sum-to-product, product-tosum ในการแก้ปัญหาได้
35. ใช้วิธีการที่หลากหลายในการ
แก้ปัญหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของ
มุมสองเท่า มุมครึ่งเท่า sum-toproduct, product-to-sum ในการ
แก้ปัญหาได้
36. สามารถเชื่อมโยงความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในการหาค่าฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติของมุมสองเท่า มุมครึ่ง
เท่า sum-to-product, productto-sum ในการแก้ปัญหาได้
37. แก้สมการตรีโกณมิติได้
38. ใช้วิธีการที่หลากหลายในการ
แก้ปัญหาสมการตรีโกณมิติได้
39. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาเรื่อง
สมการตรีโกณมิติได้
40. ใช้ความรู้เรื่องกฎของไซน์และกฎ
ของโคไซน์ในการแก้ปัญหาได้
41. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาเรื่อง
กฎของไซน์และโคไซน์ในการ
แก้ปัญหาได้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

แบบอุปนัย/
ผู้สอนให้ตัวอย่าง
เพื่อนาไปสู่
ข้อสรุปหรือ
กฎเกณฑ์ แล้วฝึก
ทักษะ

โจทย์ปัญหา
ต่างๆ /
หนังสือ
Precalculus
ของ Larson

แบบสืบสวน
สอบสวน/ผู้สอน
กาหนด
สถานการณ์ให้
ผู้เรียนหา
ข้อเท็จจริงด้วย
ตนเอง
แบบอภิปราย/
ผู้สอนกาหนด
สถานการณ์ให้
ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน

โจทย์ปัญหา
ต่างๆ /
หนังสือ
Precalculus
ของ Larson

โจทย์ปัญหา
ต่างๆ /
หนังสือ
Precalculus
ของ Larson
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สัปดาห์
ที่

16

17

18-19

20

คาบที่
หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

46-49 กราฟและค่า
สัมบูรณ์ของ
จานวนเชิงซ้อน
สมบัติค่า
สัมบูรณ์และสัง
ยุคของจานวน
เชิงซ้อน
จานวนเชิงซ้อน
ในรูปเชิงขั้ว
การคูณและการ
50-53 หารจานวน
เชิงซ้อนในรูป
เชิงขั้ว

42.
43.
44.

54-57 กฎของเดอมัวร์
รากที่ n ของ
จานวนเชิงซ้อน

49.
50.

58-60

45.

46.
47.
48.

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สอบย่อยครั้งที่ 2
เขียนกราฟของจานวนเชิงซ้อนได้
แบบใช้คาถาม/
หาค่าสัมบูรณ์ของจานวนเชิงซ้อนได้ ครูตั้งคาถาม
นาสมบัติค่าสัมบูรณ์และสังยุคของ ถาม-ตอบ
จานวนเชิงซ้อนไปใช้แก้ปัญหาได้
สามารถให้เหตุผลในการนาสมบัติค่า
สัมบูรณ์และสังยุคของจานวน
เชิงซ้อนไปใช้แก้ปัญหาได้
เขียนจานวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วได้ แบบนิรนัย/
หาผลคูณและผลหารของจานวน
ผู้สอนบอก
เชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วได้
กฎเกณฑ์หรือ
สามารถแก้ปัญหาจานวนเชิงซ้อนในรูป หลักการแล้ว
เชิงขั้ว การคูณและการหารจานวน พิสูจน์
เชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วได้
ตรวจสอบ

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

โจทย์ปัญหาต่างๆ
/ หนังสือเรียน
สาระการเรียนรู้
เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ เล่ม
2 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5ของ สสวท.
โจทย์ปัญหาต่าง
ๆ/ หนังสือเรียน
สาระการเรียนรู้
เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ เล่ม
2 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ของสสวท.
หารากที่ n ของจานวนเชิงซ้อนได้ 1. แบบสาธิต/ โจทย์ปัญหาต่าง
ผู้สอนสาธิต
สามารถแก้ปัญหา และให้เหตุผล
ๆ / หนังสือเรียน
และเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ กระบวนการจบ สาระการเรียนรู้
แล้วผู้เรียนทาตาม เพิ่มเติม
ในการแก้ปัญหารากที่ n ของ
กระบวนการที่ คณิตศาสตร์ เล่ม
จานวนเชิงซ้อนได้
สาธิต
2ชั้นมัธยมศึกษา
2. แบบอภิปราย/ ปีที่ 5 ของ
ผู้สอนกาหนด
สสวท.
สถานการณ์ให้
ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน
สอบปลายภาคเรียน
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ค30103 คณิตศาสตร์ 3 (Math 3) ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
15 คะแนน
4.2 การประเมินผล
4.2.1 ประเมินจากการสอบย่อย 2 ครั้ง
30 คะแนน
(สอบย่อยครั้งที่ 1 20 คะแนน และสอบย่อยครั้งที่ 2 15 คะแนน)
4.2.2 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน
20 คะแนน
4.2.3 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน
30 คะแนน
รวม
100 คะแนน
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รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย ( 15 คะแนน)
รายการ
6. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด เรื่อง
ฟังก์ชันตรีโกณมิติในวงกลมหนึ่งหน่วย
7. ประเมินจากการหาโจทย์ปัญหาเรื่อง
ตรีโกณมิติในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
8. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด เรื่อง
ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมในจตุภาคต่างๆ
9. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด เรื่อง กราฟ
ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
10. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด เรื่อง
ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน
11. ประเมินจากการหาโจทย์ปัญหาเรื่อง การ
ประยุกต์และแบบจาลองของฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ และนาเสนอวิธีแก้ปัญหา
12. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด เรื่อง
เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ
13. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด เรื่อง
สมการตรีโกณมิติ
14. ประเมินจากการหาโจทย์ปัญหาเรื่อง กฎ
ของไซน์และกฎของโคไซน์ และนาเสนอวิธี
แก้ปัญหา
15. ประเมินจากการทาฝึกหัด เรื่อง กราฟและ
ค่าสัมบูรณ์ของจานวนเชิงซ้อน
16. ประเมินจากการทาฝึกหัด เรื่อง รากที่ n
ของจานวนเชิงซ้อน
รวม

รูปแบบ
วันที่
ของงาน มอบหมาย

กาหนดส่ง

เวลาที่
นักเรียน คะแนน
ควรใช้

งาน
เดี่ยว
งาน
เดี่ยว
งาน
เดี่ยว
งาน
เดี่ยว
งาน
เดี่ยว
งาน
เดี่ยว

สัปดาห์ที่ ถัดจากวันมอบหมาย
1-2
3 วัน
สัปดาห์ที่ 3 ถัดจากวันมอบหมาย
3 วัน
ถัดจากวันมอบหมาย
สัปดาห์ที่ 4
3 วัน
สัปดาห์ที่ ถัดจากวันมอบหมาย
5-6
3 วัน
ถัดจากวันมอบหมาย
สัปดาห์ที่ 8
3 วัน
สัปดาห์ที่ 9 ถัดจากวันมอบหมาย
3 วัน

งาน
เดี่ยว
งาน
เดี่ยว
งาน
เดี่ยว

สัปดาห์ที่ ถัดจากวันมอบหมาย
10
3 วัน
60 นาที
สัปดาห์ที่ ถัดจากวันมอบหมาย 3
12
วัน
60 นาที
สัปดาห์ที่ ถัดจากวันมอบหมาย 60 นาที
16
3 วัน

งาน
เดี่ยว
งาน
เดี่ยว

สัปดาห์ที่
17
สัปดาห์ที่
18-19

30 นาที
30 นาที

30 นาที
30 นาที

30 นาที
30 นาที

ถัดจากวันมอบหมาย 30 นาที
3 วัน
ถัดจากวันมอบหมาย 30 นาที
3 วัน
360 นาที

1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5

1.5
1.5
1.5

1.5
1.0
15.0
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หมายเหตุ เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่า ในการทางานหรือการบ้านชิ้นนั้น ๆ นักเรียนควร
ใช้ เวลาทาประมาณเท่าใด การประมาณการดังกล่าว ครูได้พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อน และ
ปริมาณของงานหรือการบ้านชิ้นนั้น ๆ
4.3 การประเมินผลโดยรวม (85 คะแนน)

หัวข้อ

1. มุม มุมในหน่วย
เรเดียน มุมในหน่วย
องศา
2.วงกลมหนึ่งหน่วย
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ฟังก์ชันมีคาบ
3. ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติในรูป
สามเหลี่ยมมุมฉาก
เอกลักษณ์
ตรีโกณมิติ
4. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ของมุมในจตุภาค
ต่างๆ
5. กราฟของฟังก์ชัน
ไซน์และโคไซน์
กราฟของฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติอื่นๆ

สอบย่อยครั้งที่ 1
กลางภาค
สอบย่อยครั้งที่ 2
ปลายภาค
(20 คะแนน)
(20 คะแนน)
(15 คะแนน)
(30 คะแนน)
เติมคาตอบ แสดงวิธีทา
เติม แสดงวิธี เติม แสดงวิธีทา
เติม แสดงวิธี
(1คะแนน) จานวนข้อ
คาตอบ
ทา
คาตอบ จานวนข้อ คาตอบ
ทา
(ข้อละ)
(1คะแนน)
(ข้อละ) (1คะแนน)
1(2)

รวม
คะแนน

2

-

-

-

-

2(2)

2(2)

2(2)

3(2)

1

-

-

-

-

-

5

1

-

-

-

-

-

5

2

-

-

-

-

-

6

-

1
(2
คะแนน)

-

-

-

-

8
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สอบย่อยครั้งที่ 1
กลางภาค
สอบย่อยครั้งที่ 2
ปลายภาค
รวม
(20 คะแนน)
(20 คะแนน)
(15 คะแนน)
(30 คะแนน)
หัวข้อ
เติมคาตอบ แสดงวิธีทา
เติม แสดงวิธี เติม แสดงวิธีทา
เติม แสดงวิธี
(1คะแนน) จานวนข้อ คาตอบ
ทา
คาตอบ จานวนข้อ คาตอบ
ทา
คะแนน
(ข้อละ) (1คะแนน)
(ข้อละ) (1คะแนน)
6. ฟังก์ชัน
1
ตรีโกณมิติผกผัน
2
(2
4
คะแนน)
7. การประยุกต์และ
1
แบบจาลองของ
2
(3
5
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
คะแนน)
8. เอกลักษณ์
1
ตรีโกณมิติพื้นฐาน
2
(3
5
การตรวจสอบ
คะแนน)
เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ
9. ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติของ
2(1)
ผลบวกและผลต่าง
2
6
1(2)
ของจานวนจริงหรือ
มุม
10. ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติของมุม
2(1)
สองเท่า, มุมครึ่งเท่า
2
2(2)
8
,sum-to-product,
product-to-sum
11. การแก้สมการ
1
1(1)
ตรีโกณมิติ
1
(4
10
2(2)
คะแนน)
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หัวข้อ

12. กฎของไซน์ กฎ
ของโคไซน์
13. กราฟและค่า
สัมบูรณ์ของจานวน
เชิงซ้อน
สมบัติค่า
สัมบูรณ์และสังยุค
ของจานวนเชิงซ้อน
14. จานวนเชิงซ้อน
ในรูปเชิงขัว้
การคูณ การหาร
จานวนเชิงซ้อนในรูป
เชิงขั้ว
15. กฎของเดอมัวร์
รากที่ n ของจานวน
เชิงซ้อน
รวม

สอบย่อยครั้งที่ 1
กลางภาค
(20 คะแนน)
(20 คะแนน)
เติมคาตอบ แสดงวิธี เติมคาตอบ แสดงวิธี
(1 คะแนน) ทา
(1 คะแนน) ทา

สอบย่อยครั้งที่ 2
ปลายภาค
รวม
(15 คะแนน)
(30 คะแนน)
เติม แสดงวิธี
เติม แสดงวิธีทา
คาตอบ
ทา
คาตอบ
คะแนน
(1คะแนน)
(1คะแนน)
1
1
5
(4 คะแนน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1
(4 คะแนน)

6

-

-

-

-

-

-

1

1
(4 คะแนน)

5

-

-

-

-

-

-

1

1
(4 คะแนน)

5

4
(10
คะแนน)

-

-

10
10
(20
(10
คะแนน) คะแนน)

10
10
(15
(10
คะแนน) คะแนน)

5
85
(20
คะแนน
คะแนน)
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เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จานวนข้อสอบของการสอบแต่ละครั้งมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหา

1. มุม มุมในหน่วย
เรเดียน มุมในหน่วย
องศา
2.วงกลมหนึ่งหน่วย
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ฟังก์ชันมีคาบ
3. ฟังก์ชันตรีโกณมิติใน
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ
4. ฟังก์ชันตรีโกณมิติของ
มุมในจตุภาคต่างๆ
5. กราฟของฟังก์ชันไซน์
และโคไซน์ กราฟของ
ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ
6. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ผกผัน
7. การประยุกต์และ
แบบจาลองของฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ
8. เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ
พื้นฐานการตรวจสอบ
เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ
รวมทดสอบครั้งที่ 1

ประเมินจากการสอบย่อย

ประเมินจากการ
สอบกลางภาค
เติมคาตอบ แสดงวิธีทา เติมคาตอบ แสดงวิธีทา
จานวนข้อ จานวนข้อ จานวนข้อ จานวนข้อ
(ข้อละ)
(ข้อละ)
(ข้อละ)
(ข้อละ)
1(2)

-

2(2)

1(1)

ประเมินจากการ
คะแนน
สอบปลายภาค
เติมคาตอบ แสดงวิธีทา
จานวนข้อ จานวนข้อ
(ข้อละ)
(ข้อละ)
2

-

5
-

-

-

2(2)

1(1)

-

-

-

5

-

2(2)

2(1)

-

-

-

6

-

3(2)

-

1(2)

-

-

8

-

-

2(1)

1(2)

-

-

4

-

-

2(1)

1(3)

-

-

5

-

-

2(1)

1(3)

-

-

5

-

-

-

10 ข้อ 20 10 ข้อ 10 4 ข้อ 10
คะแนน
คะแนน
คะแนน
จานวน 10 ข้อ 20 คะแนน จานวน 14 ข้อ 20 คะแนน

-
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ประเมินจากการสอบย่อย

ประเมินจากการ
หัวข้อ/เนื้อหา
สอบกลางภาค
เติมคาตอบ แสดงวิธีทา เติมคาตอบ แสดงวิธีทา
จานวนข้อ จานวนข้อ จานวนข้อ จานวนข้อ
(ข้อละ)
(ข้อละ)
(ข้อละ)
(ข้อละ)
9. ฟังก์ชันตรีโกณมิติของ
2(1)
ผลบวกและผลต่างของ
1(2)
จานวนจริงหรือมุม
10. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
2(1)
ของมุมสองเท่า, มุมครึ่ง
2(2)
เท่า ,sum-to-product,
product-to-sum
11. การแก้สมการ
1(1)
ตรีโกณมิติ
2(2)
12. กฎของไซน์ กฎของ
โคไซน์
13. กราฟและค่า
สัมบูรณ์ของจานวน
เชิงซ้อนสมบัติค่า
สัมบูรณ์และสังยุคของ
จานวนเชิงซ้อน
14. จานวนเชิงซ้อนใน
รูปเชิงขั้ว การคูณ การ
หารจานวนเชิงซ้อนในรูป
เชิงขั้ว
15. กฎของเดอมัวร์ ราก
ที่ n ของจานวนเชิงซ้อน
รวมทดสอบครั้งที่ 2
10 ข้อ 15
คะแนน
10 ข้อ 15 คะแนน
รวม
20 ข้อ 35 10 ข้อ10คะแนน
4 ข้อ
คะแนน
10
คะแนน
20 ข้อ 35 คะแนน
จานวน 14 ข้อ 20 คะแนน

ประเมินจากการ
สอบปลายภาค
เติมคาตอบ แสดงวิธีทา
จานวนข้อ จานวนข้อ
(ข้อละ)
(ข้อละ)
2(1)
-

คะแนน

6

2(1)

-

8

1(1)

1(4)

10

1(1)

1(4)

5

2(1)

1(4)

6

1(1)

1(4)

5

1(1)

1(4)

5

10 ข้อ 10
5 ข้อ 20
คะแนน
คะแนน
จานวน 15 ข้อ 30 คะแนน
10 ข้อ
5 ข้อ
10 คะแนน 20 คะแนน
จานวน 15 ข้อ 30คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
รายวิชา ค30104 คณิตศาสตร์ 4 (Mathematics 4)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

1.5 หน่วยกิต 3 คาบ/สัปดาห์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นและระบบอสมการ กาหนดการเชิงเส้น เมทริกซ์และการดาเนินการ
ดีเทอร์มินันต์ เวกเตอร์ในสามมิติ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้
ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางานอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือ
สร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
2. ผลการเรียนรู้
1. หาผลเฉลยของระบบสมการและระบบอสมการเชิงเส้นได้
2. นาความรู้เกี่ยวกับกาหนดการเชิงเส้นไปใช้แก้ปัญหาได้
3. นาความรู้เกี่ยวกับเมทริกซ์ และดีเทอร์มินันต์ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาได้
4. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติ และนาความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ไปประยุกต์ใช้ได้
5. หาผลบวกของเวกเตอร์ ผลคูณของเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ได้
6. หาขนาดของเวกเตอร์ และทิศทางของเวกเตอร์ที่กาหนดให้ได้
7. นาความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ไปใช้แก้ปัญหาได้
8. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาคตัดกรวย และเขียนกราฟของความสัมพันธ์เมื่อกาหนดส่วนต่างๆ
ของภาคตัดกรวยให้ได้

60

3. กาหนดการสอนและผลการเรียนรู้
สัปดาห์
ที่

คาบที่

1-2

สัปดาห์ที่
1
3

4

สัปดาห์ที่
2

5-6

หัวข้อ

ผลการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

ระบบสมการ
- สมการและการแก้ระบบ
สมการโดยวิธีการแทนค่า การ
กาจัดตัวแปร และใช้กราฟ
- บทประยุกต์ของระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร
ระบบสมการเชิงเส้นหลายตัว
แปร
- รูปขั้นบันไดแบบแถว (RowEchelon Form) และการ
แทนค่ากลับ
- การกาจัดแบบเกาส์เซียน
(Gaussian Elimination)
ระบบสมการเชิงเส้นหลายตัว
แปร (ต่อ)
- จานวนผลเฉลยของระบบ
สมการเชิงเส้น
-ระบบสมการที่ไม่เป็นจัตุรัส
(Nonsquare Systems)
- บทประยุกต์ของระบบสมการ
เชิงเส้นหลายตัวแปร
ระบบอสมการ
- กราฟของอสมการ
- ระบบอสมการ
- บทประยุกต์ของระบบ
อสมการ

1. แก้ระบบสมการโดยวิธีการแทนค่า
กาจัดตัวแปรและวิธีการเขียนกราฟ
2. เลือกใช้วิธีการแก้ระบบสมการได้
3. แก้ระบบสมการเชิงเส้นหลายตัวแปรที่
กาหนดให้โดยวิธีรูปขั้นบันไดแบบแถว
และการแทนค่ากลับได้
4. แก้ระบบสมการเชิงเส้นหลายตัวแปรที่
กาหนดด้วยวิธีการกาจัดแบบเกาส์เซียนได้
5. แก้ปัญหาสถานการณ์จริงเรื่อง การแก้
ระบบสมการเชิงเส้นหลายตัวแปรได้

-เอกสารประกอบการสอน
Pre-calculus ของ Lason
/ โปรแกรม GSP
-แบบเรียน สสวท.
-คู่มือครูคณิตศาสตร์
-ใบกิจกรรม

6. แก้ระบบสมการเชิงเส้นหลายตัวแปรที่
มีเงื่อนไขที่ทาให้ระบบสมการมีหนึ่งผล
เฉลย ไม่มีผลเฉลย หรือมากกว่าหนึ่งผล
เฉลย
7. แก้ระบบสมการเชิงเส้นหลายตัวแปรที่
ไม่เป็นจัตุรัสที่กาหนดได้
8. แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เรื่อง
ระบบสมการเชิงเส้นหลายตัวแปรได้
9. เขียนกราฟของอสมการเชิงเส้นและไม่
เชิงเส้นที่กาหนดได้
10. เขียนกราฟของระบบอสมการเชิงเส้น
และ
ไม่เชิงเส้นที่กาหนดได้

-เอกสารประกอบการสอน
Pre-calculus ของ Lason
/ โปรแกรม GSP
-แบบเรียน สสวท.
-คู่มือครูคณิตศาสตร์
-ใบกิจกรรม
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สัปดาห์
ที่

สัปดาห์ที่
3

คาบที่

7-9

10

หัวข้อ

ผลการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

กาหนดการเชิงเส้น
- ค่าต่าสุดและค่าสูงสุดของ
ฟังก์ชัน
จุดประสงค์
- ผลเฉลยที่เหมาะที่สุดสาหรับ
ปัญหากาหนดการเชิงเส้น
- การแก้ปัญหากาหนดการเชิง
เส้น
- บทประยุกต์ของกาหนดการ
เชิงเส้น

11. หาค่าต่าสุดและค่าสูงสุดของฟังก์ชัน
จุดประสงค์ที่สอดคล้องกับระบบอสมการ
ที่กาหนดได้
12. แก้ปัญหา เรื่องการหาค่าต่าสุดและ
ค่าสูงสุดของฟังก์ชันจุดประสงค์ได้
13. หาผลเฉลยที่เหมาะสมที่สุดสาหรับ
สถานการณ์ปัญหาของกาหนดการเชิงเส้น
ที่มีหนึ่งผลเฉลย ไม่มีผลเฉลย หรือ
มากกว่าหนึ่งผลเฉลย
14. แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เรื่อง
กาหนดการเชิงเส้น ได้
15. อธิบายความหมายของเมทริกซ์
รูปแบบของเมทริกซ์ และการเท่ากันของ
เมทริกซ์ได้
16. เขียนเมทริกซ์ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่
กาหนดพร้อมระบุมิติของเมทริกซ์นั้นได้
17. หาผลบวกและผลลบของเมทริกซ์ที่
กาหนดและนาสมบัติเกี่ยวกับการบวก ลบ
เมทริกซ์ไปใช้ได้
18. หาผลคูณของเมทริกซ์กับจานวนจริง
กาหนดและนาสมบัติเกี่ยวกับการคูณเมท
ริกซ์ด้วยจานวนจริงไปใช้ได้
19. หาผลคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ที่
กาหนดและนาสมบัติเกี่ยวกับการคูณเมท
ริกซ์ด้วยเมทริกซ์ไปใช้ได้
20. หาเมทริกซ์ทรานสโพสของเมทริกซ์ที่
กาหนดและนาสมบัติการทรานสโพสของ
เมทริกซ์ไปใช้ได้
21. แก้ปัญหาเรื่องการดาเนินการของเมท
ริกซ์ที่กาหนดได้

-เอกสารประกอบการสอน
Pre-calculus ของ Lason
/ โปรแกรม GSP
-แบบเรียน สสวท.
-คู่มือครูคณิตศาสตร์
-ใบกิจกรรม

เมทริกซ์และการดาเนินการ
ของ
เมทริกซ์
- ความหมายและรูปแบบของ
เมทริกซ์
- การเท่ากันของเมทริกซ์
- การบวก การลบเมทริกซ์และ
สมบัติเกี่ยวกับการบวก การลบ
เมทริกซ์

สัปดาห์ที่
4

11-12

- การคูณเมทริกซ์ด้วยจานวน
จริงและสมบัติเกี่ยวกับการคูณ
เมทริกซ์ด้วยจานวนจริง
- การคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์
และสมบัติเกี่ยวกับการคูณเมท
ริกซ์ด้วยเมทริกซ์
- การทรานสโพสของเมทริกซ์
และสมบัติการทรานสโพสของ
เมทริกซ์

-เอกสารประกอบการสอน
Pre-calculus ของ Lason
/ โปรแกรม GSP
-แบบเรียน สสวท.
-คู่มือครูคณิตศาสตร์
-ใบกิจกรรม
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สัปดาห์
ที่

สัปดาห์ที่
5

คาบที่

13-14

15

หัวข้อ

ผลการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การแก้ระบบสมการเชิงเส้น
ด้วย
เมทริกซ์แต่งเติม
- เมทริกซ์แต่งเติม
(Augmented Matrix)
- การดาเนินการตามแถว
เบื้องต้น
( Elementary Row
Operations)
- เมทริกซ์ในรูปขั้นบันไดแบบ
แถว (Row-echelon form)
และเมทริกซ์ในรูปลดรูป
ขั้นบันไดแบบแถว
( Reduced row echelon)

22. หาเมทริกซ์ในรูปขั้นบันไดแบบแถว
โดยการดาเนินการตามแถวเบื้องต้นของ
เมทริกซ์ที่กาหนดได้
23. แก้ระบบสมการเชิงเส้นที่กาหนดได้
โดยใช้การกาจัดแบบ
เกาส์เซียนและการแทนค่าย้อนกลับ
24. แก้ระบบสมการเชิงเส้นที่กาหนดได้
โดยใช้การกาจัดแบบเกาส์-จอร์แดน
25. แก้ระบบสมการเชิงเส้นที่มีหนึ่งผล
เฉลย ไม่มีผลเฉลย หรือมากกว่าหนึ่งผล
เฉลย โดยใช้การกาจัดแบบเกาส์เซียนได้
26. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ระบบสมการ
เชิงเส้นด้วยเมทริกซ์แต่งเติมที่กาหนดได้
มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์

-เอกสารประกอบการสอน
Pre-calculus ของ Lason
/ โปรแกรม GSP
-แบบเรียน สสวท.
-คู่มือครูคณิตศาสตร์
-ใบกิจกรรม

การแก้ระบบสมการเชิงเส้น
ด้วย
เมทริกซ์แต่งเติม (ต่อ)
- การกาจัดแบบเกาส์เซียน
(Gaussian Elimination)
และการแทนค่าย้อนกลับ
(Back – Substitution)
- การกาจัดแบบเกาส์-จอร์แดน
(Gauss-Jordan Elimination)
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สัปดาห์
ที่

คาบที่

-

16
-

หัวข้อ

ผลการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

ตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์ 27. อธิบายความหมายของตัวผกผันการ

-เอกสารประกอบการสอน

- ความหมายตัวผกผันการคูณ คูณของเมทริกซ์ได้

Pre-calculus ของ Lason

ของเมทริกซ์

/ โปรแกรม GSP

- การหาตัวผกผันการคูณ

28. หาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์มิติ

ของเมทริกซ์

22 และตรวจสอบการเป็นตัวผกผันการ -แบบเรียน สสวท.
-คู่มือครูคณิตศาสตร์
คูณของเมทริกซ์ที่กาหนดได้

มิติ 22

29. แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่

- การหาคาตอบของระบบ

-ใบกิจกรรม

กาหนดได้โดยใช้ตัวผกผันการคูณของเมท

สมการเชิงเส้นโดยใช้ตัวผกผัน ริกซ์มิติ 22
การคูณของเมทริกซ์มิติ 22
สัปดาห์ที่

ของเมทริกซ์จัตุรัสได้

-

6

30. อธิบายความหมายของดีเทอร์มินันต์

ดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์

31. หาดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์จัตุรัส

จัตุรัส

(มิติ n x n เมื่อ n เป็นจานวนเต็มบวกไม่

- ความหมายของดีเทอร์มินันต์ เกิน 3) ที่กาหนดได้
ของเมทริกซ์จัตุรัส
17-18

32. หาไมเนอร์และโคแฟคเตอร์ของเมท

- การหาดีเทอร์มินันต์ของเมท ริกซ์จัตุรัส(มิติ n x n เมื่อ n เป็นจานวน
ริกซ์จัตุรัส (มิติ n x n เมื่อ n เต็มบวกไม่เกิน 4)
เป็นจานวนเต็มบวกไม่เกิน 3)
- การหาไมเนอร์และโคแฟค
เตอร์ของเมทริกซ์จัตุรัส (มิติ n
x n เมื่อ n เป็นจานวนเต็ม
บวกไม่เกิน 4)

สัปดาห์ที่
7

19

- การหาดีเทอร์มินันต์ของเมท 33. หาดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์จัตุรัส(มิติ -เอกสารประกอบการสอน
ริกซ์จัตุรัสโดยการกระจายโค n x n เมื่อ n เป็นจานวนเต็มบวกไม่เกิน Pre-calculus ของ Lason
แฟคเตอร์
4) โดยการกระจายโคแฟคเตอร์ได้
/ โปรแกรม GSP
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สัปดาห์
ที่

คาบที่

20-21

สัปดาห์ที่
8

22-24

หัวข้อ
สมบัติของดีเทอร์มินันต์ของ
เมทริกซ์จัตุรัส
เมทริกซ์ผูกพัน (adjoint
matrixs) และสมบัติของเม
ริกซ์ผูกพัน

ผลการเรียนรู้

34. มีความคิดคล่องในการหาดีเทอร์
มินันต์ของเมทริกซ์จัตุรัสโดยการกระจาย
โคแฟคเตอร์ที่กาหนดได้
35. อธิบายสมบัติดีเทอร์มินันต์ของเมท
ริกซ์จัตุรัสได้
36. หาเมทริกซ์ผูกพัน (มิติ n x n เมื่อ n
เป็นจานวนเต็มบวก
ไม่เกิน 3) ที่กาหนดและใช้สมบัติของเม
ริกซ์ผูกพันของเมทริกซ์จัตุรัสได้
สอบย่อยครั้งที่ 1
ตัวผกผันการคูณของเมท
37. หาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์ (มิติ
ริกซ์ (มิติ n x n เมื่อ n เป็น n x n เมื่อ n เป็นจานวนเต็มบวกไม่เกิน
จานวนเต็มบวกไม่เกิน 3)
3) ของเมทริกซ์จัตุรัสที่กาหนดได้
- การหาตัวผกผันการคูณของ 38. หาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์ด้วย
เมทริกซ์
การกาจัดแบบ
(มิติ n x n เมื่อ n เป็นจานวน เกาส์ – จอร์แดน (มิติ n x n เมื่อ n เป็น
เต็มบวก
จานวนเต็มบวกไม่เกิน 3)
ไม่เกิน 3)
39. อธิบายความหมายของเมทริกซ์เอก
- การหาตัวผกผันการคูณของ ฐานและเมทริกซ์
เมทริกซ์ด้วยการกาจัดแบบ
ไม่เอกฐานได้
เกาส์ – จอร์แดน (มิติ
40. แก้ปัญหาเรื่องตัวผกผันการคูณของ
n x n เมื่อ n เป็นจานวนเต็ม เมทริกซ์ที่กาหนดได้
บวกไม่เกิน 3)
- เมทริกซ์เอกฐานและเมทริกซ์
ไม่เอกฐาน

สื่อการเรียนรู้
-แบบเรียน สสวท.
-คู่มือครูคณิตศาสตร์
-ใบกิจกรรม

-เอกสารประกอบการสอน
Pre-calculus ของ Lason
/ โปรแกรม GSP
-แบบเรียน สสวท.
-คู่มือครูคณิตศาสตร์
-ใบกิจกรรม

65

สัปดาห์
ที่

คาบที่

หัวข้อ

ผลการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

บทประยุกต์ของเมทริกซ์และ 41. หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นที่ -เอกสารประกอบการสอน

สัปดาห์ที่
9

25-27

ดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์

มีหนึ่งผลเฉลยโดยใช้กฎของคราเมอร์ได้

Pre-calculus ของ Lason

จัตุรัส

42. แก้ปัญหาสถานการณ์ที่กาหนด เรื่อง

/ โปรแกรม GSP

- การแก้ระบบสมการเชิงเส้น

เมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์

-แบบเรียน สสวท.

โดยใช้กฎของคราเมอร์

จัตุรัสได้

-คู่มือครูคณิตศาสตร์

- การหาพื้นที่ของรูป

-ใบกิจกรรม

สามเหลี่ยม
- Colinear Point
สัปดาห์ที่
10

28-30

31

สัปดาห์ที่
11

32-33

สอบกลางภาค
ระบบพิกัดฉากสามมิติ

43. บอกภาพฉายของจุดในระบบพิกัด

-เอกสารประกอบการสอน

- ระบบพิกัดฉาก ภาพฉาย

ฉากสามมิติที่กาหนดให้ได้

Pre-calculus ของ Lason

ของจุด

44. หาระยะทางระหว่างจุด 2 จุดใน

/ โปรแกรม GSP

- ระยะทางระหว่างจุดสองจุด

ปริภูมิสามมิติที่กาหนดให้ได้

-แบบเรียน สสวท.

ในปริภูมิ

45. เขียนสัญลักษณ์แทนเวกเตอร์ที่

-คู่มือครูคณิตศาสตร์

สามมิติ

กาหนดให้ได้

-ใบกิจกรรม

เวกเตอร์

46. หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ที่

- การเขียนสัญลักษณ์แทน

กาหนดให้ได้

เวกเตอร์

47. หาผลบวก ผลลบของเวกเตอร์ที่

- ขนาดและระบบกาหนด

กาหนดและนาสมบัติที่สาคัญของเวกเตอร์

ทิศทางของเวกเตอร์

ไปใช้ได้

- การบวก การลบ และสมบัติ

48. หาผลคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์และนา

ที่สาคัญของเวกเตอร์

สมบัติที่สาคัญไปใช้ได้

- การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ 49. แก้ปัญหาสถานการณ์ที่กาหนดเรื่อง
และสมบัติที่สาคัญ

การดาเนินการของเวกเตอร์ได้
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สัปดาห์
ที่

คาบที่
34-35

สัปดาห์ที่
12
36

สัปดาห์ที่
13

37

38-39

หัวข้อ

ผลการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

เวกเตอร์ (ต่อ)
- การใช้เวกเตอร์ในการพิสูจน์
ทฤษฎีบททางเรขาคณิต
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
- เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
สองมิติ
- เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
สามมิติ
- การบวก การลบ เวกเตอร์ใน
ระบบพิกัดฉากสองมิติและสาม
มิติ

50. พิสูจน์ทฤษฎีบททางเรขาคณิตโดย
การใช้เวกเตอร์ได้
51. แก้ปัญหาสถานการณ์ที่กาหนด
เกี่ยวกับการใช้เวกเตอร์ในการพิสูจน์
ทฤษฎีบททางเรขาคณิตได้
52. เขียนเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสอง
มิติและสามมิติได้
53. หาผลบวก ผลลบ เวกเตอร์ในระบบ
พิกัดฉากสองมิติและสามมิติที่กาหนดได้

-เอกสารประกอบการสอน
Pre-calculus ของ Lason
/ โปรแกรม GSP
-แบบเรียน สสวท.
-คู่มือครูคณิตศาสตร์
-ใบกิจกรรม

เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
(ต่อ)
- ขนาดของเวกเตอร์ในสองมิติ
และสามมิติ
- เวกเตอร์หนึ่งหน่วยในสองมิติ
และสามมิติ
- โคไซน์แสดงทิศทาง
ผลคูณเชิงสเกลาร์
- บทนิยามผลคูณเชิงสเกลาร์
- สมบัติที่สาคัญของผลคูณ
เชิงสเกลาร์

54. ขนาดของเวกเตอร์ในสองมิติและสาม
มิติที่กาหนดได้
55. หาเวกเตอร์หนึ่งหน่วย และขนาด k
หน่วยที่มีทิศทางเดียวกันและทิศทางตรง
ข้ามกันกับเวกเตอร์ที่กาหนดให้ได้
56. หาโคไซน์แสดงทิศทางของเวกเตอร์ที่
กาหนดได้
57. แก้ปัญหาสถานการณ์ที่กาหนดเรื่อง
เวกเตอร์ในระบบ
พิกัดฉากได้
58. อธิบายความหมายและสมบัติที่สาคัญ
ของผลคูณเชิงสเกลาร์ได้
59. หาผลคูณเชิงสเกลาร์ของเวกเตอร์ที่
กาหนดได้
60. แก้ปัญหาสถานการณ์ที่กาหนดเรื่อง
ผลคูณเชิงสเกลาร์ที่กาหนดได้

-เอกสารประกอบการสอน
Pre-calculus ของ Lason
/ โปรแกรม GSP
-แบบเรียน สสวท.
-คู่มือครูคณิตศาสตร์
-ใบกิจกรรม
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สัปดาห์
ที่

สัปดาห์ที่
14

สัปดาห์ที่
15

คาบที่

40-42

43-44

หัวข้อ

ผลการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

ผลคูณเชิงเวกเตอร์(ต่อ)
- นิยามผลคูณเชิงเวกเตอร์
- สมบัติที่สาคัญของผลคูณเชิง
เวกเตอร์
- การใช้เวกเตอร์ในการหา
พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
- การใช้เวกเตอร์ในการหา
ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมด้าน
ขนาน

61. อธิบายความหมายและสมบัติที่สาคัญ
ของผลคูณเชิงเวกเตอร์ได้
62. หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและ
ปริมาตรของ
ทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานโดยการใช้เวกเตอร์
ได้
63. แก้ปัญหาสถานการณ์ที่กาหนดเรื่อง
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ได้

-เอกสารประกอบการสอน
Pre-calculus ของ Lason
/ โปรแกรม GSP
-แบบเรียน สสวท.
-คู่มือครูคณิตศาสตร์
-ใบกิจกรรม

เรขาคณิตวิเคราะห์และภาค
ตัดกรวย
เส้นตรง (Lines)
- ความเอียงและความชันของ
เส้นตรง (Inclination and
slope of line)
- มุมระหว่างเส้นตรงสองเส้น
- ระยะห่างระหว่างจุดสองจุด
- ระยะห่างระหว่างจุดและ
เส้นตรง
- ระยะห่างระหว่างเส้นตรง
สองเส้น
- การหาจุดกึ่งกลางระหว่างจุด
สองจุด (The midpoint
formula)
- เส้นขนาน (Parallel lines)
- เส้นตั้งฉาก (Perpendicular
lines)

64. หาค่าความเอียง ความชันของเส้นตรง
ที่กาหนดได้
65. หามุมระหว่างเส้นตรงสองเส้นที่
กาหนดได้
66. หาระยะห่างระหว่างจุดสองจุด จุด
และเส้นตรงและเส้นตรงสองเส้นที่กาหนด
ได้
67. แก้ปัญหาเกี่ยวกับความเอียงและ
ความชันของเส้นตรง มุมระหว่างเส้นตรง
สองเส้นระยะห่างระหว่างจุดสองจุด จุด
และเส้นตรง และเส้นตรงสองเส้นได้
68. หาค่าความเอียง ความชันของเส้นตรง
ที่กาหนดได้
69. หามุมระหว่างเส้นตรงสองเส้นที่
กาหนดได้
70. หาระยะห่างระหว่างจุดสองจุด จุด
และเส้นตรงและเส้นตรงสองเส้นที่กาหนด
ได้

- Textbook Precalculus,
Larson/Hostetler หนังสือรายวิชา เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้น
ม. 4-6 (สสวท.) โปรแกรม GSP
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สัปดาห์
ที่

คาบที่

หัวข้อ

ผลการเรียนรู้

45

วงกลม (Circle)
- นิยามของวงกลม
- สมการรูปมาตรฐานของ
วงกลม (Standard equation
of circle)
- บทประยุกต์ของวงกลม

71. แก้ปัญหาเกี่ยวกับความเอียงและ
ความชันของเส้นตรง มุมระหว่างเส้นตรง
สองเส้นระยะห่างระหว่างจุดสองจุด จุด
และเส้นตรง และเส้นตรงสองเส้นได้
72. หาระยะห่างระหว่างจุดสองจุด เส้นตั้ง
ฉาก และเส้นขนาน และนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้
73. เขียนสมการรูปมาตรฐานของ วงกลม
และบอกส่วนประกอบต่าง ๆ ของวงกลม
พร้อมทั้งเขียนกราฟของวงกลมจาก
สมการรูปทั่วไปได้
74. เขียนสมการรูปมาตรฐานของ
พาราโบลา และบอกส่วนประกอบต่าง ๆ
ของพาราโบลาได้ พร้อมทั้งเขียนกราฟ
ของพาราโบลาจากสมการรูปทั่วไปได้
75. หาสมการเส้นสัมผัสพาราโบลาได้
76. นาความรู้เกี่ยวกับพาราโบลาไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้

46-47
สัปดาห์ที่
16
48

สัปดาห์ที่
17

49-50

51

พาราโบลา (Parabolas)
- นิยามของพาราโบลา
- สมการรูปมาตรฐานของ
พาราโบลา (Standard
equation of parabolas)
- บทประยุกต์ของพาราโบลา

สอบย่อยครั้งที่ 2
วงรี (Ellipses)
77. หาสมการรูปมาตรฐานของวงรีได้
- นิยามของวงรี
78. เขียนกราฟของวงรีได้
- สมการรูปมาตรฐานของ
79. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความ
วงรี (Standard equation เยื้องศูนย์กลาง (eccentricity) ของวงรี
of ellipses)
และประยุกต์ใช้แก้โจทย์ปัญหาได้
- ความเยื้องศูนย์กลางของวงรี
(Eccentricity of ellipses)
- บทประยุกต์ของวงรี

สื่อการเรียนรู้

- Textbook Precalculus,
Larson/Hostetler หนังสือรายวิชา เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ เล่ม 2
ชั้น ม.4-6 (สสวท.)
- โปรแกรม GSP

- Textbook Precalculus,
Larson/Hostetler หนังสือรายวิชา เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ เล่ม 2
ชั้น ม.4-6 (สสวท.)
- โปรแกรม GSP
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สัปดาห์
ที่

สัปดาห์ที่
18

คาบที่

52-53

54
55
สัปดาห์ที่
19
56-57
สัปดาห์ที่
20

58-60

หัวข้อ
ไฮเพอร์โบลา (Hyperbolas)
- นิยามของไฮเพอร์โบลา
- สมการรูปมาตรฐานของ
ไฮเพอร์โบลา (Standard
equation of a hyperbolas)
- เส้นกากับของไฮเพอร์โบลา
(Asymptotes of a
hyperbolas)
- บทประยุกต์ของไฮเพอร์โบลา

ผลการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

80. หาสมการรูปมาตรฐานของ
ไฮเพอร์โบลาได้
81. หาสมการเส้นกากับกราฟของ
ไฮเพอร์โบลาและเขียนกราฟของ
ไฮเพอร์โบลาได้
82. นาความรู้เกี่ยวกับไฮเพอร์โบลาไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้

- Textbook Precalculus,
Larson/Hostetler หนังสือรายวิชา เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ เล่ม 2
ชั้น ม.4-6 (สสวท.)
- โปรแกรม GSP

83. แก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ความรู้
เกี่ยวกับภาคตัดกรวยได้
84. ใช้ความรู้ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
- บทประยุกต์ของภาคตัดกรวย เหมาะสม

- Textbook Precalculus,
Larson/Hostetler หนังสือรายวิชา เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้น ม.46 (สสวท.) - โปรแกรม GSP

- สมการรูปทั่วไปของภาคตัด
กรวย (General equations
of conics)

สอบปลายภาคเรียน
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และมอบหมายงาน
การเรียนการสอนรายวิชา ค30104 คณิตศาสตร์ 4 ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย
15 คะแนน
4.2 การประเมินผล
30 คะแนน
4.2.1 การประเมินจากการสอบย่อย 2 ครั้ง
(สอบย่อยครั้งที่ 1 : 15 คะแนน และสอบย่อยครั้งที่ 2 : 15 คะแนน)
4.2.2 การประเมินกลางภาคเรียน
25 คะแนน
4.2.3 การประเมินปลายภาคเรียน
30 คะแนน
รวม
100 คะแนน
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 การประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (15 คะแนน)
สัปดาห์ที่
3

5
9
14
18

งาน
โจทย์การบ้านครั้งที่ 1
เรื่อง ระบบสมการ ระบบอสมการ และ
กาหนดการเชิงเส้น
โจทย์การบ้านครั้งที่ 2
เรื่อง การดาเนินการและสมบัติของเมทริกซ์
โจทย์การบ้านครั้งที่ 3
เรื่อง ดีเทอร์มินันต์และการนาไปใช้
โจทย์การบ้านครั้งที่ 4
เรื่อง เวกเตอร์และบทประยุกต์ของเวกเตอร์
โจทย์การบ้านครั้งที่ 5
เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
รวมเวลาที่ใช้ทางานมอบหมายตลอดภาคเรียน

จานวนข้อ

เวลาที่ใช้ทา

หมายเหตุ

10 ข้อ

60 นาที

งานเดี่ยว

5 ข้อ

60 นาที

งานเดี่ยว

8 ข้อ

40 นาที

งานเดี่ยว

10 ข้อ

60 นาที

งานเดี่ยว

10 ข้อ

60 นาที

งานเดี่ยว

280 นาที
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4.2 การประเมินผล
4.2.1 การประเมินจากการสอบย่อย
- กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 8 ...............................

เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที 15 คะแนน

- กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 16 ..............................

เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที 15 คะแนน

- กาหนดการกลางภาค สัปดาห์ที่ 10 ...............................

เวลาที่ใช้สอบ 120 นาที 20 คะแนน

- กาหนดการปลายภาค สัปดาห์ที่ 20 ..............................

เวลาที่ใช้สอบ 120 นาที 30 คะแนน

เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จานวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้งมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหา

ระบบสมการ
ระบบสมการเชิงเส้นหลาย

ประเมินจากการสอบย่อย
เติมคาตอบ แสดงวิธีทา
จานวนข้อ จานวนข้อ
(ข้อละ)
(ข้อละ)
1(1)

ประเมินจากการ
สอบกลางภาค
เติมคาตอบ แสดงวิธีทา
จานวนข้อ จานวนข้อ
(ข้อละ)
(ข้อละ)
1(1)

ประเมินจากการ
คะแนน
สอบปลายภาค
เติมคาตอบ แสดงวิธีทา
จานวนข้อ จานวนข้อ
(ข้อละ)
(ข้อละ)
2

1(1)

1(1)

2

1(1)

1(1)

2

ตัวแปร
ระบบอสมการ
กาหนดการเชิงเส้น
เมทริกซ์และการ

1(3)
2(1)

1(1)

1(3)

2(1)

7
4

ดาเนินการของเมทริกซ์
การแก้ระบบสมการเชิง

1(1)

1(3)

-

1(3)

6 ข้อ 6

3 ข้อ 9

คะแนน

คะแนน

1(3)

7

1(4)

9

เส้นด้วยเมทริกซ์แต่งเติม
ดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์
และสมบัติของดีเทอร์
มินันต์
รวมทดสอบครั้งที่ 1

จานวน 9 ข้อ 15 คะแนน

2(1)
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หัวข้อ/เนื้อหา

ตัวผกผันการคูณของเมท
ริกซ์
บทประยุกต์ของเมทริกซ์
และดีเทอร์มินันต์ของเมท
ริกซ์จตุรัส
(กฎของคราเมอร์)
รวมกลางภาค

เวกเตอร์และการ
ดาเนินการของเวกเตอร์
การใช้เวกเตอร์ในการ
พิสูจน์ทฤษฎีบททาง
เรขาคณิต
ผลคูณเชิงสเกลลาร์และ
สมบัติของผลคูณเชิงสเกล
ลาร์
ผลคูณเชิงเวกเตอร์และ
สมบัติของผลคูณเชิง
เวกเตอร์
หาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้าน
ขนานและปริมาตรทรง
สี่เหลี่ยมด้านขนาน
เส้นตรง
วงกลม
พาลาโบลา
รวมทดสอบครั้งที่ 2

ประเมินจากการสอบย่อย
เติมคาตอบ แสดงวิธีทา
จานวนข้อ จานวนข้อ
(ข้อละ)
(ข้อละ)
1(3)
1(1)

ประเมินจากการ
สอบกลางภาค
เติมคาตอบ แสดงวิธีทา
จานวนข้อ จานวนข้อ
(ข้อละ)
(ข้อละ)
2(1)

ประเมินจากการ
คะแนน
สอบปลายภาค
เติมคาตอบ แสดงวิธีทา
จานวนข้อ จานวนข้อ
(ข้อละ)
(ข้อละ)
5

1(5)

6

10 ข้อ 10
4 ข้อ 15
คะแนน
คะแนน
จานวน 14 ข้อ 25 คะแนน
1(1)

2(1)
1(3)

1(1)

1(3)

1(1)
1(1)
1(1)
6 ข้อ 6
3 ข้อ 9
คะแนน
คะแนน
จานวน 9 ข้อ 15 คะแนน

3
1(4)

7

1(2)

3

1(2)

5

1(1)

1(3)

4

1(1)
1(1)
1(1)

1(3)

5
2
2
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หัวข้อ/เนื้อหา

ประเมินจากการสอบย่อย
เติมคาตอบ แสดงวิธีทา
จานวนข้อ จานวนข้อ
(ข้อละ)
(ข้อละ)

วงรี
ไฮเพอร์โบลา
บทประยุกต์ของภาคตัด
กรวย
รวม

12 ข้อ 12
คะแนน

6 ข้อ 18
คะแนน

ประเมินจากการสอบกลาง ประเมินจากการสอบปลาย คะแนน
ภาค
ภาค
เติมคาตอบ แสดงวิธีทา เติมคาตอบ แสดงวิธีทา
จานวนข้อ จานวนข้อ จานวนข้อ จานวนข้อ
(ข้อละ)
(ข้อละ)
(ข้อละ)
(ข้อละ)
1(2)
2
1(2)
2
1(1)
1(5)
6
10 ข้อ 10
คะแนน

4 ข้อ 15
คะแนน

11 ข้อ 15
คะแนน

4 ข้อ15
คะแนน

จานวน 18 ข้อ 30 คะแนน จานวน 14 ข้อ 25 คะแนน จานวน 15 ข้อ 30 คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รายวิชา ค30201 แคลคูลัสเบื้องต้น 1
1.5 หน่วยกิต 3 คาบ/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและการประยุกต์
ลาดับและอนุกรมของจานวนจริง
2. ผลการเรียนรู้
2.1 หาลิมิตของฟังก์ชันที่กาหนดให้ได้
2.2 ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่กาหนดให้ได้
2.3 หาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันที่กาหนดให้ได้
2.4 นาความรู้เรื่องอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ได้
2.5 หาพจน์ทั่วไปและลิมิตของลาดับที่กาหนดให้ได้
2.6 ตรวจสอบการลู่เข้าของอนุกรมอนันต์ที่กาหนดให้ได้
2.7 หาผลบวกของอนุกรมอนันต์ที่สามารถหาผลบวกได้
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์
ที่

1

2

3

4

คาบ
ที่

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

3.1 LIMITS AND
CONTINUITY
 Limits (An
Intuitive
Approach)
1-3
 Computing
Limits
 Limits at Infinity;
End Behavior of
a Function
 Continuity
 Continuity of
Trigonometric
4-6
and Inverse
Functions

หาลิมิตของฟังก์ชันที่
กาหนดให้ได้

3.2 THE DERIVATIVE
 Tangent Lines,
Velocity, and
7-9
General Rates
of Change
 The Derivative
Function
 Techniques of
Differentiation
 The Product
10and Quotient Rules
12
 Derivatives of
Trigonometric
Functions
 The Chain Rule

หาอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันที่กาหนดให้
ได้






ตรวจสอบความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชันที่
กาหนดให้ได้















วิธีการสอน/กิจกรรม
งานหรือการบ้านที่
มอบหมาย
ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
กระบวนการเชื่อมโยง
กระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการสร้างความรู้
ความเข้าใจ

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้






ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
กระบวนการเชื่อมโยง
กระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการสร้างความรู้
ความเข้าใจ
ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
กระบวนการเชื่อมโยง
กระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการสร้างความรู้
ความเข้าใจ



ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
กระบวนการเชื่อมโยง
กระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการสร้างความรู้
ความเข้าใจ













หนังสือ Calculus
8th ed., โดย
Howard Anton
เอกสารฝึกหัด
โปรแกรม GSP
โปรแกรม Maple

หนังสือ Calculus
8th ed., โดย
Howard Anton
เอกสารฝึกหัด
โปรแกรม GSP
หนังสือ Calculus
8th ed., โดย
Howard Anton
เอกสารฝึกหัด
โปรแกรม GSP
โปรแกรม Maple
หนังสือ Calculus
8th ed., โดย
Howard Anton
เอกสารฝึกหัด
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สัปดาห์
ที่

คาบ
ที่

สาระการเรียนรู้

Implicit
Differentiation
13 Related Rates
15
 Local Linear
Approximation;
Differentials
3.3 THE DERIVERTIVE
IN GRAPHING AND
APPLICATIONS
 Analysis of
Functions I:
Increase,
16Decrease, and
18
Concavity
 Analysis of
Functions II:
Relative
Extrema;
Graphing
Polynomials
 More on Curve
Sketching:
Rational
Functions;
19Curves with
21
Cusps and
Vertical Tangent
Lines; Using
Technology
 สอบย่อยครั้งที่ 1


5

6

7

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
หาอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันที่กาหนดให้
ได้







นาความรู้เรื่อง
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
ไปประยุกต์ใช้ได้













วิธีการสอน/กิจกรรม
งานหรือการบ้านที่
มอบหมาย
ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
กระบวนการเชื่อมโยง
กระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการสร้างความรู้
ความเข้าใจ
ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
กระบวนการเชื่อมโยง
กระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการสร้างความรู้
ความเข้าใจ

ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
กระบวนการเชื่อมโยง
กระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการสร้างความรู้
ความเข้าใจ

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้














หนังสือ Calculus
8th ed., โดย
Howard Anton
เอกสารฝึกหัด

หนังสือ Calculus
8th ed., โดย
Howard Anton
เอกสารฝึกหัด

หนังสือ Calculus
8th ed., โดย
Howard Anton
เอกสารฝึกหัด
โปรแกรม GSP
โปรแกรม Maple
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สัปดาห์
ที่

คาบ
ที่

สาระการเรียนรู้

9

10

11
12

13

14

วิธีการสอน/กิจกรรม
งานหรือการบ้านที่
มอบหมาย
ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
กระบวนการเชื่อมโยง
กระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการสร้างความรู้
ความเข้าใจ
ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
กระบวนการเชื่อมโยง
กระบวนการสร้างความรู้
ความเข้าใจ
ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
กระบวนการเชื่อมโยง
กระบวนการสร้างความรู้
ความเข้าใจ

Absolute Maxima and

Minima
22-  Applied Maximum

24
and Minimum

Problems

 Rectilinear Motion
3.4 INTEGRATION
หาปริพันธ์ของ

ั ที่กาหนดให้
 An Overview of the ฟังก์ชน
25ได้

Area Problem
27

 The Indefinite
Integral

 Integration by
Substitution
28
 The Definition of
30

Area as a Limit;
Sigma Notation
31สอบกลางภาค
33
34Thailand International Science Fair 2017
36
หาปริพันธ์ของ
 ทักษะกระบวนการทาง
 The Definite
ฟังก์ชันที่กาหนดให้
คณิตศาสตร์
Integral
ได้
 กระบวนการเชื่อมโยง
 The
37 กระบวนการแก้ปัญหา
Fundamental
39
 กระบวนการสร้างความรู้
Theorem of
ความเข้าใจ
Calculus
 กระบวนการคิดสร้างสรรค์
 ทักษะกระบวนการทาง
 Rectilinear Motion
คณิตศาสตร์
Revisited Using
40 กระบวนการแก้ปัญหา
Integration
42
 กระบวนการสร้างความรู้
 Evaluation Definite
ความเข้าใจ
Integrals by


8

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้




















หนังสือ Calculus
8th ed., โดย
Howard Anton
เอกสารฝึกหัด
โปรแกรม GSP
โปรแกรม Maple
หนังสือ Calculus
8th ed., โดย
Howard Anton
โปรแกรม Maple
โปรแกรม GSP
หนังสือ Calculus
8th ed., โดย
Howard Anton
โปรแกรม Maple
โปรแกรม GSP

หนังสือ Calculus
8th ed., โดย
Howard Anton
เอกสารฝึกหัด

หนังสือ Calculus
8th ed., โดย
Howard Anton
เอกสารฝึกหัด
โปรแกรม GSP
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สัปดาห์
ที่

15

16

คาบ
ที่

4345

4648

สาระการเรียนรู้
Substitution
3.5 APPLICATIONS OF
THE DEFINITE
INTERGAL IN
GEOMETRY,
SCIENCE, AND
ENGINEERING
 Areas Between Two
Curves
 Volumes by Slicing;
Disks and Washers
3.6 SERIES
 Sequences

จุดประสงค์การ
เรียนรู้


นาความรู้เรื่อง
อนุพันธ์และปริพันธ์
ของฟังก์ชันไป
ประยุกต์ใช้ได้



หาพจน์ทั่วไปและ
ลิมิตของลาดับที่
กาหนดให้ได้











17

4951



Monotone
Sequences
Infinite Series

หาผลบวกของ
อนุกรมอนันต์ที่
สามารถหาผลบวกได้




วิธีการสอน/กิจกรรม
งานหรือการบ้านที่
มอบหมาย
กระบวนการเชื่อมโยง
ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
กระบวนการเชื่อมโยง
กระบวนการคิด
สร้างสรรค์

กระบวนการสร้างความรู้
ความเข้าใจ
การให้เหตุผลแบบอิง
หลักการ (นิรนัย)
กระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการสร้างความรู้
ความเข้าใจ
กระบวนการแก้ปัญหา

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้












Convergence Tests
 The Comparison,
Ratio and Root
Tests
 สอบย่อยครั้งที่ 2
 Alternating Series;
Conditional
Convergence


18

19

5254

5557

ตรวจสอบการลู่เข้า
ของอนุกรมอนันต์ที่
กาหนดให้ได้










20

5860

ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
กระบวนการสร้างความรู้
ความเข้าใจ
กระบวนการแก้ปัญหา
ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
กระบวนการสร้างความรู้
ความเข้าใจ
กระบวนการแก้ปัญหา

สอบปลายภาค










หนังสือ Calculus
8th ed., โดย
Howard Anton
เอกสารฝึกหัด

หนังสือ Calculus
8th ed., โดย
Howard Anton
เอกสารฝึกหัด
หนังสือ Calculus
8th ed., โดย
Howard Anton
เอกสารฝึกหัด
หนังสือ Calculus
8th ed., โดย
Howard Anton
เอกสารฝึกหัด
โปรแกรม Maple
หนังสือ Calculus
8th ed., โดย
Howard Anton
เอกสารฝึกหัด
โปรแกรม Maple
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หมายเหตุ กระบวนการที่ใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ มีดังต่อไปนี้
ทักษะกระบวนการทาง

กระบวนการแก้ปัญหา

การให้เหตุผลแบบอิง

การให้เหตุผลแบบอิง

คณิตศาสตร์

1. แสดงความเข้าใจปัญหา

หลักการ (นิรนัย)

หลักการ (อุปนัย)

1. การแก้ปัญหา

2. วางแผนและลงมือปฏิบัติ

1. การวิเคราะห์หลักการ

1. วิเคราะห์ประสบการณ์

2. การให้เหตุผล

3. ใช้ความพยายามในการ

(ทฤษฎี กฎ ข้อตกลง บท

(สังเกตซ้า ทดลองซ้า)

3. การสื่อสาร สื่อ

แก้ปัญหา

นิยาม)

2. เชื่อมโยงประสบการณ์ไปสู่

ความหมายทาง

4. อธิบายวิธีการแก้ปัญหา

2. เชื่อมโยงหลักการไปสู่การ

การสร้างข้อสรุป

คณิตศาสตร์

5. แสดงผลการแก้ปัญหาและ

สร้างข้อสรุป

3. สร้างข้อสรุปบนพื้นฐาน

4. การเชื่อมโยง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

3. สร้างข้อสรุปบนพื้นฐาน

ประสบการณ์

หลักการ

4. ตรวจสอบความถูกต้องของ

5. ความคิดสร้างสรรค์

4. ตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อสรุป
ข้อสรุป

กระบวนการสื่อสาร สื่อ

กระบวนการเชื่อมโยง

กระบวนการคิดสร้างสรรค์

กระบวนการสร้างความรู้

ความหมาย และการ

1. สังเกตและตระหนัก

1. วิเคราะห์แนวคิดและจัด

ความเข้าใจ

นาเสนอ

2. วิเคราะห์ความแตกต่าง

กลุ่ม

1. ศึกษาและสังเกต

1. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ 3. สังเคราะห์ลักษณะร่วม

2. สังเคราะห์และสร้าง

2. วางแผนปฏิบัติ

ทางคณิตศาสตร์ในการ

4. การเชื่อมโยง

แนวคิดใหม่

3. ลงมือปฏิบัติ

สื่อสาร สื่อความหมาย

5. การเข้าใจและฝึกฝนจนเกิด 3. ทบทวนแนวคิดใหม่

4. พัฒนาความรู้ความเข้าใจ

และนาเสนอ

ความรู้ ทักษะ

5. สรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2. จัดระบบและเชื่อมโยง
ความคิดทางคณิตศาสตร์
3. สื่อสารความคิด
ทางด้านคณิตศาสตร์

4. ตกแต่งความคิดใหม่ให้
สมบูรณ์
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ค30201 แคลคูลัสเบื้องต้น 1 ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ประเมินเป็น
อัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 75 : 25
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค = ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบกลาง
ภาค + ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค
+ ร้อยละของคะแนนจิตพิสัย
= 20 + 25 + 20 + 10
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
ร้อยละ 10
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย)
ร้อยละ 10
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 2 ครั้ง (ครั้งละ 10 คะแนน)
ร้อยละ 20
4.4 ประเมินจากกิจกรรม STEM
ร้อยละ 10
4.5 ประเมินจากการสอบกลางภาค
ร้อยละ 25
4.6 ประเมินจากการสอบปลายภาค
ร้อยละ 25
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 การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย) (ร้อยละ 10)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน รายวิชา ค30201 แคลคูลัสเบื้องต้น 1 ประจาภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ได้กาหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง
ผลการประเมิน
หัวข้อการประเมิน

1. ความตั้งใจเรียนใน
ห้องเรียน
2. การตรงต่อเวลาในการ
เข้าห้องเรียน
3. การมีส่วนร่วมในการ
เรียน
4. ความมีวินัยในตนเอง
5. ความรับผิดชอบต่อการ
เรียน
6. ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์
7. ความสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
8. ความสามารถในการ
บริหารและจัดการเวลา
9. ความสามารถในการแก้
สถานการณ์
10.ความสามารถในการ
ตัดสินใจ

ดีเยี่ยม (1

ดีมาก (0.8

ดี (0.6

คะแนน)

คะแนน)

คะแนน)

ปานกลาง
(0.4
คะแนน)

ต้องปรับปรุง
(0.2 คะแนน)
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 การประเมินจากการสอบย่อย (ร้อยละ 20)
กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1 วันที่ 28–29 พ.ย. 59 เวลาที่ใช้สอบ 75 นาที 10 คะแนน
 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2 วันที่ 14–17 ก.พ. 60 เวลาที่ใช้สอบ 75 นาที 10 คะแนน
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบย่อย มีรายละเอียดดังนี้


หัวข้อ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

การสอบย่อยครั้งที่ 1 (10 คะแนน)


LIMITS AND CONTINUITY



THE DERIVATIVE

แสดงวิธีทา 5 ข้อ

การสอบย่อยครั้งที่ 2 (10 คะแนน)


THE DERIVERTIVE IN GRAPHING AND
APPLICATIONS

แสดงวิธีทา 5 ข้อ



INTEGRATION



APPLICATIONS OF THE DEFINITE INTERGAL IN
GEOMETRY, SCIENCE, AND ENGINEERING

 การประเมินจากการสอบกลางภาค (ร้อยละ 25)
กาหนดสอบกลางภาคเรียนระหว่างวันที่ 26–30 ธ.ค. 59 เวลาที่ใช้ในการสอบ 100 นาที
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะและจานวน

หัวข้อ

ข้อสอบ

LIMITS AND CONTINUITY

เติมคาตอบ 3 ข้อ
แสดงวิธีทา 1 ข้อ

THE DERIVATIVE

เติมคาตอบ 4 ข้อ
แสดงวิธีทา 2 ข้อ

THE DERIVERTIVE IN GRAPHING AND APPLICATIONS

เติมคาตอบ 2 ข้อ
แสดงวิธีทา 1 ข้อ

รวม

คะแนน
7
12
6
25
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 การประเมินจากการสอบปลายภาค (ร้อยละ 25)
กาหนดสอบปลายภาคเรียนระหว่างวันที่ 27 ก.พ.–3 มี.ค. 60 เวลาที่ใช้ในการสอบ 100 นาที
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะและจานวน
หัวข้อ
คะแนน
ข้อสอบ
LIMITS AND THE DERIVATIVE

เติมคาตอบ 2 ข้อ
แสดงวิธีทา 1 ข้อ

INTEGRATION
APPLICATIONS OF THE DEFINITE INTERGAL IN
GEOMETRY, SCIENCE, AND ENGINEERING
SERIES

เติมคาตอบ 4 ข้อ
แสดงวิธีทา 2 ข้อ
เติมคาตอบ 3 ข้อ
แสดงวิธีทา 1 ข้อ

รวม

6

12

7
25

5. เอกสารอ้างอิง
1. Anton, Howard; Bivens, Irl; Davis, Stephen (2005) Calculus 8th ed. New Jersey: John Wiley
& Son, Inc.
2. Lason, Ron; Robert Hostetler (2007) Precalculus. 7th ed. Boston: Houghton Mifflin.
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แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
รายวิชา ค30202 สถิติเบื้องต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

1.5 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2

3 คาบ/สัปดาห์
ปีการศึกษา 2560

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวัดตาแหน่งที่ของข้อมูล การวัดการกระจายของข้อมูล ค่ามาตรฐาน การแจกแจงปกติ
การอนุมานเชิงสถิติสาหรับประชากรเดียวและประชากรสองกลุ่ม ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ
และใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางานอย่างเป็น
ระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้ นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง
สรุป รายงาน
2. ผลการเรียนรู้
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกระบวนการทางสถิติ
2. นาวิธีการทางสถิติไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์สาขาต่างๆ
3. นาความรู้เกี่ยวกับการอนุมานเชิงสถิติสาหรับประชากรเดียวและประชากรสองกลุ่มไปใช้ได้
4. นาความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลไปประยุกต์ใช้ได้
5. นาความรู้ทางสถิติไปใช้ในงานวิจัยขั้นพื้นฐานและในชีวิตประจาวันได้
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์
ที่
1

คาบที่

หัวข้อ

ผลการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1-3

แนวคิดพื้นฐานทางสถิติ
- ตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้อง
ใช้สถิติ
- ความหมายของสถิติ
- ประเภทของสถิติ
- สถิติกับการตัดสินใจและวางแผน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
- ประเภทของข้อมูล
- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การนาเสนอข้อมูล
- การแจกแจงความถี่แบบตาราง
- การแจกแจงความถี่สะสม
- การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์
- การแจกแจงความถี่สะสม
สัมพัทธ์
- การแจกแจงความถี่โดยใช้แผนภูมิ
หรือกราฟ
-ฮิสโทแกรม
-รูปหลายเหลี่ยมของความถี่
-โค้งความถี่
-โค้งความถี่สะสม
-แผนภาพต้น-ใบ
การวัดค่ากลางของข้อมูล
- ค่าเฉลี่ย

1. อธิบายแนวคิดพื้นฐานทางสถิติได้
2. มีความคิดคล่องในการยกตัวอย่าง
สถานการณ์หรือปัญหาที่ต้องใช้
สถิติ มากกว่า 2 สถานการณ์
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสมจาก
สถานการณ์ที่กาหนดเรื่อง แนวคิด
พื้นฐานทางสถิติได้

- เอกสารประกอบการ
สอน
- ค้นคว้าจาก
อินเตอร์เน็ต
- ใบกิจกรรมเรื่อง
แนวคิดพื้นฐานทาง
สถิติ

4. นาเสนอข้อมูลโดยใช้การแจกแจง
ความถี่แบบตาราง แจกแจงความถี่
โดยใช้ฮิสโทแกรม แจกแจงความถี่
ของข้อมูลโดยใช้แผนภาพต้น-ใบ
จากสถานการณ์ที่กาหนดได้

- เอกสารประกอบการ
สอน
- ค้นคว้าจาก
อินเตอร์เน็ต
-ใบกิจกรรมเรื่อง การ
นาเสนอข้อมูล

5. อธิบายความหมายของการวัดค่า
กลางของข้อมูลได้
6. หาค่าเฉลี่ยจากข้อมูลที่กาหนด ได้
7. เลือกใช้การวัดค่ากลางของข้อมูล
โดยใช้ค่าเฉลี่ยได้อย่างเหมาะสม

- เอกสารประกอบการ
สอน
- สื่อ MS PowerPoint
- โปรแกรมทางสถิติ R,
FALCOM และ/หรือ
SPSS

2

4-6

3

7-9
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สัปดาห์
ที่
4

คาบที่

หัวข้อ

10-12 การวัดค่ากลางของข้อมูล (ต่อ)
- ค่าเฉลี่ย (ต่อ)
- ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต
- ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิค
- มัธยฐาน
- ฐานนิยม
- หลักเกณฑ์ที่สาคัญสาหรับการใช้ค่า
กลางชนิดต่าง ๆ

5

13-15 การวัดตาแหน่งที่ของข้อมูล
- ควอร์ไทล์
- เดไซล์
- เปอร์เซ็นไทล์
- แผนภาพกล่อง

6-7

16-21 การวัดการกระจายของข้อมูล
- การวัดการกระจายสัมบูรณ์
- พิสัย
- ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์
- ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย

8

22-24 - การวัดการกระจายสัมบูรณ์ (ต่อ)
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- สมบัติที่สาคัญของส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้
8. หาค่าเฉลี่ยเรขาคณิตและค่าเฉลี่ย
ฮาร์โมนิค จากข้อมูลที่กาหนด ได้
9. วัดค่ากลางของข้อมูลโดยใช้มัธย
ฐาน และฐานนิยมจากข้อมูลที่
กาหนด ได้
10. เลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่กาหนดได้

สื่อการเรียนรู้

- เอกสารประกอบการ
สอน
- สื่อ MS PowerPoint
- โปรแกรมทางสถิติ
R, FALCOM และ/
หรือ SPSS
แบบนิรนัย/ผู้สอนบอก
กฎเกณฑ์หรือหลักการ
แล้วพิสูจน์ตรวจสอบ
11. อธิบายความหมายของการวัด - เอกสารประกอบการ
ตาแหน่งที่ของข้อมูลได้
สอน
12. ใช้ ควอร์ไทล์ เดไซล์ และ
- สื่อ MS PowerPoint
เปอร์เซ็นไทล์หาตาแหน่งที่ของข้อมูล - โปรแกรมทางสถิติ
ที่กาหนดได้
R, ALCOM
13. นาเสนอข้อมูลที่กาหนดได้โดยใช้ และ/หรือ SPSS
แผนภาพกล่อง
-ใบกิจกรรมเรื่อง การ
วัดตาแหน่งที่ของ
ข้อมูล
14. อธิบายความหมายของการ
- เอกสารประกอบการ
กระจายสัมบูรณ์ได้
สอน
15. หาพิสัย ส่วนเบี่ยงเบนควอร์
- สื่อ MS PowerPoint
ไทล์และส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยจาก
-โปรแกรมทางสถิติ
ข้อมูลที่กาหนดได้
R, FALCOM และ
/หรือ SPSS
-ใบกิจกรรมเรื่อง การวัด
การกระจายข้อมูล
16. หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาก - เอกสารประกอบการ
ข้อมูลที่กาหนดได้
สอน
17. ลงมือแก้ปัญหาสถานการณ์ที่
- สื่อ MS PowerPoint
กาหนดเรื่องการวัดการกระจาย
- โปรแกรมทางสถิติ R,
สัมบูรณ์ โดยใช้กระบวนการ
FALCOM และ/หรือ
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สัปดาห์
ที่

คาบที่

หัวข้อ

9

25-27 - การวัดการกระจายสัมพัทธ์
- สัมประสิทธิ์พิสัย
- สัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนควอร์
ไทล์
- สัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย
- สัมประสิทธิ์การแปรผัน

10

28-30

11

31-33 ค่ามาตรฐานและการแจกแจงปกติ
- ค่ามาตรฐาน
- การแจกแจงปกติ และเส้นโค้งปกติ
- พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ

12

34-36 - การแจกแจงปกติมาตรฐาน

13

37-39 การอนุมานเชิงสถิติ
- การประมาณค่า
- การประมาณค่าแบบจุด
- การประมาณค่าแบบช่วง
(ค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วน
ประชากร 1 กลุ่ม)

ผลการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา

SPSS

16. อธิบายความหมายของการ
กระจายสัมพัทธ์ได้
17. หาการวัดการกระจาย
สัมประสิทธิ์พิสัย สัมประสิทธิ์ส่วน
เบี่ยงเบนควอร์ไทล์ สัมประสิทธิ์ส่วน
เบี่ยงเบนเฉลี่ย สัมประสิทธิ์การแปร
ผัน เพื่อเปรียบเทียบการกระจาย
ข้อมูลที่กาหนดตั้งแต่สองชุดขึ้นไป
ได้
สอบกลางภาค

- เอกสารประกอบการ
สอน
- สื่อ MS PowerPoint
- โปรแกรมทางสถิติ R,
FALCOM
และ/หรือ SPSS
-ใบกิจกรรม เรื่อง การ
วัดการกระจายสัมพัทธ์

18. อธิบายความหมายของการแจก
แจงปกติได้
19. อธิบายบอกลักษณะ และสมบัติ
ของเส้นโค้งปกติได้
20. หาค่ามาตรฐานเพื่อใช้ในการ
เปรียบเทียบข้อมูลที่กาหนด ได้
21. หาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติเมื่อ
กาหนดตารางมาให้ได้
22. ลงมือแก้ปัญหาสถานการณ์ที่
กาหนดเรื่อง การแจกแจงปกติโดย
ใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิด
ของโพลยา
23. ประมาณค่า พารามิเตอร์จาก
ค่าสถิติที่กาหนด ได้
24. ลงมือแก้ปัญหาสถานการณ์ที่
กาหนดเรื่อง การประมาณค่าและ
การทดสอบสมมติฐานโดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิด
ของโพลยา

- เอกสารประกอบการ
สอน
- สื่อ MS PowerPoint
-ใบกิจกรรม เรื่อง การ
แจกแจงปกติ
- เอกสารประกอบการ
สอน
- สื่อ MS PowerPoint
-ใบกิจกรรมเรื่อง การ
แจกแจงปกติมาตรฐาน
- เอกสารประกอบการ
สอน
- สื่อ MS PowerPoint
- โปรแกรมทางสถิติ R,
FALCOM และ/หรือ
SPSS
-ใบกิจกรรมเรื่อง การ
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สัปดาห์
ที่

14

15

16

คาบที่

หัวข้อ

ผลการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

ประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมติฐาน
40-42 - การทดสอบสมมติฐาน
25. อธิบายขั้นตอนการทดสอบ
- เอกสารประกอบการ
(การอนุมานเชิงสถิติสาหรับ
สมมติฐานจากสถานการณ์ที่กาหนด สอน
ประชากรเดียว)
ได้
- สื่อ MS PowerPoint
- การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร 26. แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงที่ - โปรแกรมทางสถิติ R,
- การทดสอบค่าสัดส่วนของ
กาหนด เรื่อง การทดสอบสมมติฐาน FALCOM และ/หรือ
ประชากร
เกี่ยวกับการทดสอบค่าเฉลี่ยของ
SPSS
ประชากร การทดสอบค่าสัดส่วน
-ใบกิจกรรมเรื่อง การ
ของประชากรโดยใช้กระบวนการ
ประมาณค่าและการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา
ทดสอบสมมติฐาน
43-45 - การทดสอบสมมติฐาน (ต่อ)
27. ตั้งสมมติฐาน สรุปผล และแปล - เอกสารประกอบการ
(การอนุมานเชิงสถิติสาหรับสอง ความหมายของการทดสอบ
สอน
ประชากรที่เป็นอิสระต่อกัน)
สมมติฐาน เกี่ยวกับการอนุมานเชิง - สื่อ MS PowerPoint
- การทดสอบค่าผลต่างค่าเฉลี่ยและ สถิติสาหรับสองประชากรที่เป็น
- โปรแกรมทางสถิติ R,
สัดส่วนของประชากรสองกลุ่ม
อิสระต่อกัน
FALCOM และ/หรือ
SPSS
-ใบกิจกรรมเรื่อง การ
ประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมติฐาน
46-48 - การทดสอบสมมติฐาน (ต่อ)
28. ตั้งสมมติฐาน สรุปผล และแปล - เอกสารประกอบการ
(การอนุมานเชิงสถิติสาหรับสอง ความหมายของการทดสอบ
สอน
ประชากรที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน)
สมมติฐาน เกี่ยวกับการอนุมานเชิง - สื่อ MS PowerPoint
- การทดสอบค่าผลต่างค่าเฉลี่ย สถิติสาหรับสองประชากรที่ไม่เป็น - โปรแกรมทางสถิติ R,
และสัดส่วนของประชากรสองกลุ่ม อิสระต่อกัน
FALCOM และ/หรือ
SPSS
-ใบกิจกรรมเรื่อง การ
ประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมติฐาน
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สัปดาห์
ที่
17

คาบที่

หัวข้อ

49-51 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่าง
ข้อมูล
- การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
- ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
- แผนภาพการกระจาย
- การประมาณค่าของค่าคงตัวโดยใช้
ระเบียบวิธีกาลังสองน้อยสุด
- สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

18

52-54 - สหสัมพันธ์อย่างง่าย
- ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
- การทดสอบความมีนัยสาคัญของ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

19

55-57 - อนุกรมเวลา

20

58-60

ผลการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

29. ระบุตัวแปรอิสระ และตัวแปร
ตามของข้อมูลที่กาหนด ได้
30. ใช้ แผนภาพการกระจาย
ตรวจสอบรูปแบบของความสัมพันธ์
ที่เกิดขึ้นของสองตัวแปรในข้อมูลที่
กาหนดได้
31. หาการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
พยากรณ์ตัวแปรตาม เมื่อกาหนดตัว
แปรอิสระ ได้
32. ลงมือแก้ปัญหาสถานการณ์จริง
ที่กาหนด เรื่อง สหสัมพันธ์อย่าง
ง่าย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
การทดสอบความมีนัยสาคัญของ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิด
ของโพลยา

- เอกสารประกอบการ
สอน
- สื่อ MS PowerPoint
- โปรแกรมทางสถิติ R,
FALCOM และ/หรือ
SPSS
-ใบกิจกรรมเรื่อง การ
ประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมติฐาน
- เอกสารประกอบการ
สอน
- สื่อ MS PowerPoint
- โปรแกรมทางสถิติ R,
FALCOM และ/หรือ
SPSS
-ใบกิจกรรมเรื่อง
สหสัมพันธ์อย่างง่าย
ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์
การทดสอบความมี
นัยสาคัญของ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
- เอกสารประกอบการ
สอน
- สื่อ MS PowerPoint
-ใบกิจกรรมเรื่อง
อนุกรมเวลา

33. สร้างสมการความสัมพันธ์จาก
ข้อมูลอนุกรมเวลาที่กาหนดได้
34. ลงมือแก้ปัญหาสถานการณ์จริง
ที่กาหนด เรื่อง อนุกรมเวลา โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิด
ของโพลยา
สอบปลายภาค

90

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และมอบหมายงาน
การเรียนการสอนรายวิชา ค30202 สถิติเบื้องต้น ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย
15 คะแนน
4.2 การประเมินผล
4.2.1 การประเมินจากการสอบย่อย 2 ครั้ง
30 คะแนน
(สอบย่อยครั้งที่ 1: 10 คะแนน และสอบย่อยครั้งที่ 2:15 คะแนน)
4.2.2 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน
25 คะแนน
4.2.3 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน
30 คะแนน
รวม
100 คะแนน
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 การประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (15 คะแนน)
สัปดาห์ที่
งาน
ให้นักเรียนสร้างแบบสารวจความคิดเห็นในหัวข้อที่สนใจ
3
เก็บรวบรวมข้อมูล และนาเสนอข้อมูลที่ได้
4
โจทย์การบ้านครั้งที่ 1 เรื่อง ค่ากลางของข้อมูล
6
โจทย์การบ้านครั้งที่ 2 เรื่อง การวัดตาแหน่งที่ของข้อมูล
9
โจทย์การบ้านครั้งที่ 3 เรื่อง การวัดการกระจายของข้อมูล
12
โจทย์การบ้านครั้งที่ 4 เรื่อง ค่ามาตรฐานและพื้นที่ใต้โค้งปกติ
โจทย์การบ้านครั้งที่ 5 เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่าง
17
ข้อมูล
รวมเวลาที่ใช้ทางานมอบหมายตลอดภาคเรียน
4.3 การประเมินผล
4.3.1 การประเมินจากการสอบย่อย
- กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1 เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที 15 คะแนน
- กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2 เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที 15 คะแนน

จานวนข้อ เวลาที่ใช้ทา
1 ข้อ

120 นาที

10 ข้อ
5 ข้อ
10 ข้อ
10 ข้อ

40 นาที
40 นาที
40 นาที
40 นาที

หมายเหตุ
งานกลุ่ม
(4 คน)
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

4 ข้อ

40 นาที

งานเดี่ยว

360 นาที
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เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จานวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้งมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหา

การวัดค่ากลางของข้อมูล
การวัดตาแหน่งที่ของ
ข้อมูล
การวัดการกระจายของ
ข้อมูล
รวมทดสอบครั้งที่ 1

ค่ามาตรฐานและการแจก
แจงปกติ
การประมาณค่า
การทดสอบสมมติฐาน
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน
ระหว่างข้อมูล
อนุกรมเวลา
รวมทดสอบครั้งที่ 2

รวม

ประเมินจากการสอบย่อย

ประเมินจากการสอบกลาง ประเมินจากการสอบปลาย คะแนน
ภาค
ภาค
เติมคาตอบ เติมคาตอบ เติมคาตอบ แสดงวิธีทา เติมคาตอบ แสดงวิธีทา
จานวนข้อ จานวนข้อ จานวนข้อ จานวนข้อ จานวนข้อ จานวนข้อ
(ข้อละ)
(ข้อละ)
(ข้อละ)
(ข้อละ)
(ข้อละ)
(ข้อละ)
4(1)
1(3)
2(1)
3(3)
41
3(1)
1(3)
2(1)
2(3)
2(1)
3(1)
3(3)
9 ข้อ 9
2 ข้อ 6
คะแนน
คะแนน
จานวน 11 ข้อ 15 คะแนน
3(1)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2(1)

2(3)

11

-

3(2)

-

-

2(1)

1(3)

11

-

2(2)

-

-

2(1)

2(3)

12

1(2)
1(3)
3 ข้อ 3
6 ข้อ 12
คะแนน
คะแนน
จานวน 9 ข้อ 15 คะแนน
12ข้อ12
8 ข้อ 18
7 ข้อ 7
6 ข้อ 18
6 ข้อ 6
8 ข้อ24
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
จานวน 20 ข้อ 30 คะแนน จานวน 13 ข้อ 25 คะแนน จานวน 14 ข้อ 30คะแนน

5
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
รายวิชา ค30203 คอมบินาทอริกและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 1.0 หน่วยกิต เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการนับเบื้องต้น วิธีการนับเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม นิยามของความน่าจะเป็น และ
ทฤษฎีบทเบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็น
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้
ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางานอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือ
สร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
2. ผลการเรียนรู้
1. แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่
2. นาความรู้เรื่องทฤษฎีบททวินามไปใช้ได้
3. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่กาหนดให้ได้
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3. กาหนดการสอนและผลการเรียนรู้
สัปดาห์
คาบที่
หัวข้อ
ที่
1
1-2 กฎการนับ
- แผนภาพต้นไม้
- กฎการคูณ
- กฎการบวก
2
3-4 แฟกทอเรียล
- การกระจายแฟกทอ
เรียล
- การเขียนจานวนในรูป
แฟกทอเรียล
- การบวก ลบ คูณ หาร
แฟกทอเรียล
- สมการแฟกทอเรียล
3
5-6 การเรียงสับเปลี่ยน
- การเรียงสับเปลี่ยนของ
ที่แตกต่างกันเชิงเส้นตรง
- การเรียงแบบสลับกัน
ในเชิงเส้นตรง
4
7-8 การเรียงสับเปลี่ยน
- การเรียงสับเปลี่ยนของ
ที่แตกต่างกันในเชิง
วงกลม
- การเรียงแบบสลับกัน
ในเชิงวงกลม
5
9-10 การเรียงสับเปลี่ยนของ
ซ้า
- เชิงเส้นตรง

ผลการเรียนรู้
1. ใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
แก้ปัญหาโจทย์
2. แก้ปัญหาโจทย์โดยใช้กฎการนับ

สื่อการเรียนรู้
- ใบความรู้ เรื่อง
กฎการนับ
- เอกสารฝึกหัด

3. บอกความหมายของแฟกทอเรียล - ใบความรู้ เรื่อง แฟก
ได้
ทอเรียล
4. เชื่อมโยงความรู้เรื่องแฟกทอเรียล - เอกสารฝึกหัด
ไปใช้แก้ปัญหาได้

5. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวิธีเรียง
สับเปลี่ยนในเชิงเส้นตรงได้
6. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเรียง
แบบสลับกันเชิงเส้นตรงได้

- ใบความรู้ เรื่อง การ
เรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่
แตกต่างกันเชิงเส้นตรง
- เอกสารฝึกหัด

7. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวิธีเรียง
สับเปลี่ยนเชิงวงกลมได้
8. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเรียง
แบบสลับกันเชิงวงกลมได้

- ใบความรู้ เรื่อง เรื่อง
การเรียงสับเปลี่ยน
สิ่งของที่แตกต่างกันเชิง
วงกลม
- เอกสารฝึกหัด

9. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเรียง
สับเปลี่ยนของซ้าเชิงเส้นตรงได้

- ใบความรู้ เรื่อง การ
เรียงสับเปลี่ยนของซ้า
เชิงเส้นตรง
- เอกสารฝึกหัด
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สัปดาห์
คาบที่
หัวข้อ
ที่
6
11-12 การเรียงสับเปลี่ยนของ
ซ้า
- เชิงวงกลม

ผลการเรียนรู้

10. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเรียง - ใบความรู้ เรื่อง การ
สับเปลี่ยนของซ้าเชิงวงกลมได้
เรียงสับเปลี่ยนของซ้า
เชิงวงกลม
- เอกสารฝึกหัด
11. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการจัด - ใบความรู้ เรื่อง การ
หมู่ของที่แตกต่างกันได้
จัดหมู่ของที่แตกต่างกัน
- เอกสารฝึกหัด
12. แก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับการจัด - ใบความรู้ เรื่อง การ
หมู่ของที่ซ้ากันได้
จัดหมู่ของที่ซ้ากัน
- เอกสารฝึกหัด
13. แก้โจทย์ปัญหาการเลือกหยิบ
- ใบความรู้ เรื่อง การ
ของต่างกันและเหมือนกัน อย่างน้อย หยิบสิ่งของ
1 สิ่งหรือไม่เลือกเลยได้
- เอกสารฝึกหัด

7

13-14 การจัดหมู่
- ของที่แตกต่างกัน

8

15-16 การจัดหมู่
- ของที่ซ้ากัน

9

17-18 การเลือกหยิบสิ่งของ
- ของต่างกันและ
เหมือนกัน เลือกอย่าง
น้อย 1 สิ่ง
- ของต่างกันและ
เหมือนกัน เลือกอย่าง
น้อย 1 สิ่งหรือไม่เลือก
เลย
19-20
สอบกลางภาค
21-22 การแบ่งกลุ่ม
14. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการ
- จานวนสิ่งของในแต่ละ แบ่งกลุ่มได้
กลุ่มไม่เท่ากัน
- มีบางกลุ่มที่มีสิ่งของ
จานวนเท่ากันแต่มีความ
แตกต่างระหว่างกลุ่ม
- มีบางกลุ่มที่มีสิ่งของ
จานวนเท่ากัน แต่ไม่มี
ความแตกต่างระหว่าง
กลุ่ม

10
11

สื่อการเรียนรู้

- ใบความรู้ เรื่อง การ
แบ่งกลุ่ม
- เอกสารฝึกหัด
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สัปดาห์
คาบที่
หัวข้อ
ที่
12 23-24 การแจกแจง
- การแจกแจงสิ่งของที่
เหมือนกัน
- การแจกแจงสิ่งของที่
แตกต่างกัน
13-14 25-28 ทฤษฎีบททวินาม
- การกระจายทวินาม
- การพิสูจน์สูตรเกี่ยวกับ
สัมประสิทธิ์ทวินาม
- การกระจายอเนกนาม

15

16

17

29-30 ความน่าจะเป็น
- ปริภูมิตัวอย่าง การ
เขียนปริภูมิตัวอย่าง
- เหตุการณ์ การเขียน
เหตุการณ์
- ความน่าจะเป็นโดยใช้
หลักการนับ
31-32 ความน่าจะเป็น
- ความน่าจะเป็นโดยใช้
วิธีเรียงสับเปลี่ยนหรือ
การจัดหมู่
33-34 ความน่าจะเป็น
- กฎบางประการของ
ความน่าจะเป็น

ผลการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

15. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการแจก - ใบความรู้ เรื่อง การ
แจงได้
แจกแจง
- เอกสารฝึกหัด

16. หาพจน์ต่างๆ ในการกระจายทวิ
นามและอเนกนามได้
17. หาสัมประสิทธิ์ของพจน์ต่างๆ
สัมประสิทธิ์ทวินามและอเนกนามได้
18. นาความรู้เรื่องทฤษฎีบททวินาม
ไปประยุกต์ในการแก้โจทย์ปัญหา
ต่างๆได้
19. เขียนปริภูมิตัวอย่างและ
เหตุการณ์ได้
20. หาความน่าจะเป็นโดยใช้
หลักการนับได้

- ใบความรู้ เรื่อง ทฤษฎี
บททวินาม
- เอกสารฝึกหัด

- ใบความรู้ เรื่อง ความ
น่าจะเป็น
- เอกสารฝึกหัด

21. หาความน่าจะเป็นโดยใช้วิธีเรียง - ใบความรู้ เรื่อง ความ
สับเปลี่ยนและการจัดหมู่ได้
น่าจะเป็นโดยใช้วิธีเรียง
สับเปลี่ยนหรือการจัดหมู่
- เอกสารฝึกหัด
22. หาความน่าจะเป็นโดยใช้กฎบาง - ใบความรู้ เรื่อง กฎ
ประการของความน่าจะเป็นได้
บางประการของความ
น่าจะเป็น
- เอกสารฝึกหัด
23. หาความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข - ใบความรู้ เรื่อง ความ
และเป็นอิสระต่อกันได้
น่าจะเป็น
- เอกสารฝึกหัด

18-19 35-38 ความน่าจะเป็น
- ความน่าจะเป็นแบบมี
เงื่อนไข
- ความน่าจะเป็นแบบ
เป็นอิสระต่อกัน
20 39-40
สอบปลายภาค
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การเรียนการสอนรายวิชา ค30203 คอมบินาทอริกและความน่าจะเป็นเบื้องต้น ประจาภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
15 คะแนน
4.2 การประเมินผล
4.2.1 ประเมินจากการสอบย่อย 2 ครั้ง
30 คะแนน
(สอบย่อยครั้งที่ 1 15 คะแนน และสอบย่อยครั้งที่ 2 15 คะแนน)
4.2.2 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน
25 คะแนน
4.2.3 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน
30 คะแนน
รวม
100 คะแนน
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 การประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (15 คะแนน)
รายการ
1. โจทย์การบ้านครั้งที่ 1 เรื่องกฎการนับเบื้องต้น
และแฟกทอเรียล
2. โจทย์การบ้านครั้งที่ 2 เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยน
3. โจทย์การบ้านครั้งที่ 3 เรื่อง การจัดหมู่
4. โจทย์การบ้านครั้งที่ 4 เรื่อง ทฤษฎีบททวินาม
5. โจทย์การบ้านครั้งที่ 5 เรื่อง ความน่าจะเป็น
รวม

รูปแบบ
วันที่
กาหนดส่ง เวลาที่นักเรียน คะแนน
งาน มอบหมาย
ควรใช้
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3
25 นาที
3
งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 6 สัปดาห์ที่ 7
2 คน
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์ที่
11
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
14
15
งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
2 คน
19
20

40 นาที

3

25 นาที

3

25 นาที

3

40 นาที

3

155 นาที

15

4.2 การประเมินผล
- กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1 วันที่ .......................... เวลาที่ ใช้สอบ 90 นาที 15 คะแนน
- กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2 วันที่ .......................... เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที 15 คะแนน
- กาหนดสอบกลางภาคเรียนระหว่างวันที่ ………………… เวลาที่ใช้สอบ 120 นาที 25 คะแนน
- กาหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ …………………………เวลาที่ใช้สอบ 120 นาที 30 คะแนน
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เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จานวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้งมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหา

กฎการนับ
แฟกทอเรียล
การเรียงสับเปลี่ยนของที่
แตกต่างกัน
การเรียงสับเปลี่ยนของที่
เหมือนกัน
การเลือกหยิบสิ่งของที่
ต่างกัน
การเลือกหยิบสิ่งของที่
เหมือนกัน
รวมทดสอบครั้งที่ 1

การแบ่งกลุ่ม
การแจกแจง
ทฤษฎีบททวินาม
ความน่าจะเป็น
กฎบางประการของความ
น่าจะเป็น
ความน่าจะเป็นแบบมี
เงื่อนไข
ความน่าจะเป็นแบบเป็น
อิสระต่อกัน
รวมทดสอบครั้งที่ 2

รวม

ประเมินจากการสอบย่อย

ประเมินจากการ
ประเมินจากการสอบปลาย คะแนน
สอบกลางภาค
ภาค
เติมคาตอบ เติมคาตอบ เติมคาตอบ แสดงวิธีทา เติมคาตอบ แสดงวิธีทา
จานวนข้อ จานวนข้อ จานวนข้อ จานวนข้อ จานวนข้อ จานวนข้อ
(ข้อละ)
(ข้อละ)
(ข้อละ)
(ข้อละ)
(ข้อละ)
(ข้อละ)
2(1)
3(1)
5
1(1)
1(2)
3(1)
6
2(1)
2(1)
1(3)
7
2(1)
2(1)

2(1)
1(2)

1(3)

-

-

7

3(3)

-

-

15

-

-

-

-

-

2(1)
11ข้อ11
2 ข้อ 4
คะแนน
คะแนน
จานวน 13 ข้อ 15 คะแนน
2(1)
2(1)
1(1)
1(2)
1(2)
2(1)
1(1)
1(1)

1(2)

-

-

-

-

-

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

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

7
5
7
10
6

-

-

1(1)

1(3)

10

-

-

2(1)

-

9 ข้อ 9
3 ข้อ 6
คะแนน
คะแนน
จานวน 12 ข้อ 15 คะแนน
20 ข้อ 20 5 ข้อ 10 10 ข้อ 10 5 ข้อ 15
9 ข้อ 9
7 ข้อ 21
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
จานวน 25 ข้อ 30 คะแนน จานวน 15 ข้อ 25 คะแนน จานวน 16 ข้อ 30คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา ค30204 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น 1.5 หน่วยกิต
เวลาเรียน 3 คาบ/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาบทพิสูจน์เกี่ยวกับเมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น ดีเทอร์มิแนนต์ เวกเตอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ ค่า
เจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง และการแปลงเชิงเส้น
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้
ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางานอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือ
สร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
2. ผลการเรียนรู้
1. นาความรู้เรื่องระบบสมการเชิงเส้นไปประยุกต์ใช้ได้
2. บอกได้ว่าเซตและการดาเนินการที่กาหนดให้เป็นปริภูมิเวกเตอร์
3. บอกได้ว่าเซตของเวกเตอร์ที่กาหนดเป็นอิสระเชิงเส้น
4. หาฐานหลักและมิติของปริภูมิเวกเตอร์ที่กาหนดได้
5. ตรวจสอบการแปลงเชิงเส้น หาเมทริกซ์มาตรฐานสาหรับการแปลงและแสดงได้ว่าการแปลงเชิงเส้น
เป็นการแปลงหนึ่งต่อหนึ่งได้
6. หาค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงของเมทริกซ์ที่กาหนดให้ได้
7. พิสูจน์สมบัติต่างๆ ของเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าเจาะจงและ
เวกเตอร์เจาะจง
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
weekPeriod
11

2

Contents

objective

method/activity/
homework
-Discussion
method
-Inquiry method
-Teaching by
asking Problem
base learning

1-3 1. Linear systems and Matrix- 1. Find the set of
Fields
solutions to
1.1 Introduction to Systems
a consistent
of Linear Equations
linear
1.2 Gaussian Elimination
system.
1.3 Gauss-Jordan
2. Use Gaussian
1.4 Homogeneous linear
elimination to
systems
find the general
solution of a
linear system.
3. Use GaussJordan
elimination in
order to find the
general solution
of a linear
system.
4. Analyze
homogeneous
linear systems
using the Free
Variable
Theorem for
Homogeneous
Systems.
5. Applied of
System of Linear
Equations.
4-6
1.5 Matrices and Matrix
1. Know the
-Discussion

Materials/resource
1. Anton, Howard
and Rorres, Chris,
Elementary Linear
Algebra :
Application
Version, 9th ed.,
New York : John
Wiley, c2005.
2. power point
3. graphic calculator
4. Maple
5. Mathematica
6. work sheet

1. Anton, Howard
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weekPeriod

Contents
Operations
1.6 Inverses; Algebraic
Properties of Matrices
1.7 Elementary Matrices
And a Method for Find A-1

3

7-9

1.8 Further Results on
Systems of Equations and
Invertibility
1.9 Diangonal,Triangular,
and Symmetric Matrices

objective

method/activity/
homework
arithmetic
method
properties of
-Co-operative
matrix
learning
operations.
-Teaching by
2. Be able to prove asking
basic properties -Problem base
involving
learning
invertible
matrices.
3. Apply
elementary row
operations to
reduce a given
square matrix to
the identity
matrix.
4. Express an
invertible matrix
as a product of
elementary
matrices.
1. Understand how -Discussion
the transpose
method
operation affects
-Co-operative
diagonal and
learning
triangular matrices. -Process teaching
2. Understand how
inversion affects
diagonal and
triangular matrices.

Materials/resource
and Rorres, Chris,
Elementary Linear
Algebra :
Application
Version, 9th
John Wiley, c2005.
2. power point
3. graphic calculator
4. Maple,
Mathematica
5. work sheet

1. Anton, Howard
and Rorres, Chris,
Elementary Linear
Algebra :
Application
Version, 9th ed.,
New York : John
Wiley, c2005.
2. power point
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weekPeriod

Contents

4

10- 2 Determinants
12
2.1 A Combinatorial
approach To Determinants
2.2 Determinants by
Cofactor Expansion

5

13- 2.3 Evaluating Determinants
15 by Row Reduction
2.3.1 A Basic Theorem
2.3.2 Elementary Row
Operations
2.3.3 Elementary Matrices
2.3.4 Matrices with
Proportional Rows or Columns
2.3.5 Evaluating
Determinants by Row

objective

1. Find determinant
by a combinatorial
approach
2. Use cofactor
expansion to
evaluate
the determinant of
a square matrix.
3.Use the
determinant of a
2x2 invertible
matrix to find the
inverse of that
matrix.
1. Know the effect
of elementary row
operations on the
value of a
determinant.
2. Know the
determinants of
the three types of
elementary
matrices 3.Know

method/activity/ Materials/resource
homework
3. graphic calculator
4. Maple
5. Mathematica
6. work sheet

-Discussion
method
-Teaching by
asking
-Problem base
learning
-Process teaching

-Discussion
method
-Teaching by
asking

1. Anton, Howard
and Rorres, Chris,
Elementary Linear
Algebra :
Application
Version, 9th ed.,
New
York : John Wiley,
c2005.
2. power point
3. graphic calculator
4. Maple
5. Mathematica
6. work sheet
1. Anton, Howard
and Rorres, Chris,
Elementary Linear
Algebra :
Application
Version, 9th ed.,
New York : John
Wiley, c2005.
2. work sheet
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weekPeriod

Contents
Reduction
2.4 Properties of
Determinants; Cramer's Rule
2.4.1 Basic Properties of
Determinants
2.4.2 Determinant of a
Matrix Product
2.4.3 Determinant Test for
Invertibility
2.4.4 Adjoint of a Matrix
2.4.5 Cramer's Rule

objective
how to introduce
zeros into the rows
or columns of a
matrix to facilitate
the evaluation of
its determinant..
4.Use row
reduction to
evaluate the
determinant of a
matrix.
5. Use column
operations to
evaluate the
determinant of a
matrix.
6. Combine the use
of row reduction
and cofactor
expansion to
evaluate the
determinant of a
matrix.
7. Know how
determinants
behave with
respect to basic
arithmetic
operations, as given
in Theorem 2.4.1,

method/activity/ Materials/resource
homework

104

weekPeriod

Contents

objective
Lemma 2.4.1and
Theorem 2.4.3.
8. Use the
determinant to test
a matrix for
invertibility.
9. Know how det(A)
and det(A-1) are
related.
10. Compute the
matrix of cofactors
for a square matrix
A.
11. Compute adj(A)
for a square matrix
A.
12. Use the adjoint
of an invertible
matrix to find its
inverse.
13. Use Cramer's
rule to solve linear
systems of
equations.
14. Know the
equivalent
characterizations of
an invertible matrix
given in Theorem
2.4.8.

method/activity/ Materials/resource
homework

105

weekPeriod

Contents

6-8 16- 3. Euclidean Vector Spaces
24 3.1 Vectors in 2-Space, 3Space, and n-Space
3.1.1 Geometric Vectors
3.1.2 Vectors in Coordinate
Systems
3.1.3 n-Space
3.2 Norm, Dot Product, and
Distance in Rn
3.3 Orthogonality
3.3.1 Orthogonal Vectors
3.3.2 Lines and Planes
Determined by Points and
Normals
3.3.3 Orthogonal Projections
3.3.4 The Theorem of
Pythagoras
3.3.5 Distance Problems
3.4 The Geometry of Linear
Systems
3.4.1 Vector and Parametric
Equations of Planes in Rn
3.4.2 Lines Through Two
Points in Rn
3.4.3 Dot Product Form of a
Linear System
3.4.4 The Relationship
Between Ax = 0 and Ax = b

objective
1. Perform
geometric
operations on
vectors: addition,
subtraction, and
scalar
multiplication.
2. Perform
algebraic
operations on
vectors: addition,
subtraction, and
scalar
multiplication.
3. Determine
whether two
vectors are
equivalent.
4. Determine
whether two
vectors are
collinear
5. Sketch vectors
whose initial and
terminal points are
given.
6. Find
components of a
vector whose initial
and terminal points

method/activity/
homework
-Discussion
method
-Teaching by
asking

Materials/resource
1. Anton, Howard
and Rorres, Chris,
Elementary Linear
Algebra :
Application
Version, 9th ed.,
New York : John
Wiley, c2005.
2. work sheet
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weekPeriod

Contents

objective
are given.
7. Prove basic
algebraic properties
of vectors
(Theorems 3.1.1
and 3.1.2).
8. Compute the
norm of a vector in
Rn.
9. Determine
whether a given
vector in Rn is a
unit vector.
10. Normalize a
nonzero vector in
Rn.
11. Determine the
distance between
two vectors in Rn.
12. Compute the
dot product of
two vectors in Rn.
13. Compute the
angle between two
nonzero vectors in
Rn.
14. Prove basic
properties
pertaining to
norms and dot

method/activity/ Materials/resource
homework

107

weekPeriod

Contents

objective
products(Theorems
3.2.1–3.2.3 and
3.2.5–3.2.7).
15. Determine
whether two
vectors are
orthogonal.
16. Determine
whether a given set
of vectors forms an
orthogonal set.
17. Find equations
for lines (or planes)
by using a normal
vector and a point
on the line (or
plane)
18. Find the vector
form of a line or
plane through the
origin.
19. Compute the
vector component
of u along and
orthogonal to a.
20. Find the
distance between
a point and a line
in R2 or R3.
21. Find the

method/activity/ Materials/resource
homework

108

weekPeriod

Contents

objective
distance between
two parallel planes
in R3
22. Find the
distance between a
point and a plane.
23. Express the
equations of lines
in and using either
vector R2 or R3
parametric
equations.
24. Express the
equations of
planes in Rn using
either vector or
parametric
equations.
25. Express the
equation of a line
containing two
given points in R2
or R3 using either
vector or
parametric
equations.
26. Find equations
of a line and a line
segment.
27. Verify the

method/activity/ Materials/resource
homework

109

weekPeriod

9

2527

Contents

objective

method/activity/ Materials/resource
homework

orthogonality of
the row vectors of
a linear system of
equations and a
solution vector.
28. Use a specific
solution to the
nonhomogeneous
linear system Ax=b
and the general
solution of the
corresponding
linear system Ax=0
to obtain the
general solution to
Ax=b
4. General Vector Spaces
1. Determine
-Discussion
4.1 Real Vector Spaces
whether a given set method
4.1.1 Vector Space Axioms with two
-Inquiry method
4.1.2 Examples of Vector
operations is a
Spaces
vector space.
4.1.3 Some Properties of
2. Show that a set
Vectors
with two
4.2 Subspace
operations is not a
4.2.1 Example of subspaces vector space by
4.2.2 Building Subspaces
demonstrating that
at least one of the
vector space
axioms fails.
3. Determine

1. Anton, Howard
and Rorres, Chris,
Elementary Linear
Algebra :
Application
Version, 9th ed.,
New York : John
Wiley, c2005.
2. work sheet

110

weekPeriod

10
11

Contents

2830
31- 4.3 Linear Combination and
33 Span
4.4 Linear Independence
4.4.1 Linear Independence
and Dependence
4.4.2 An Alternative
Interpretation of Linear
Independence
4.4.3 Sets with One or Two
Vectors
4.4.4 Geometric
Interpretation of Linear

objective

method/activity/ Materials/resource
homework

whether a subset
of a vector space is
a subspace.
4. Show that a
subset of a vector
space is a subspace.
5. Show that a
nonempty subset
of a vector space is
not a subspace by
demonstrating that
the set is either not
closed under
addition or not
closed under scalar
multiplication.
Midterm Examination
1. Given a set S of -Discussion
vectors in and a
method
n
vector v in R ,
-Inquiry method
determine whether
v is a linear
combination of the
vectors in S.
2. Given a set S of
vectors in Rn,
determine whether
the vectors in S
span Rn.

1. Anton, Howard
and Rorres, Chris,
Elementary Linear
Algebra :
Application
Version, 9th ed.,
New York : John
Wiley, c2005.
2. work sheet

111

weekPeriod

12- 3413 39

Contents

objective

method/activity/ Materials/resource
homework

Independence
4.4.5 Linear Independence
of Functions

3. Determine
whether two
nonempty sets of
vectors in a vector
space V span the
same subspace of
V.
4. Determine
whether a set of
vectors is linearly
independent or
linearly dependent.
5. Express one
vector in a linearly
dependent set as a
linear combination
of the other
vectors in the set.
6. Use the
Wronskian to show
that a set of
functions is linearly
independent.

4.5 Basis and Dimension
4.5.1 Nonrectangular
Coordinate Systems
4.5.2 Coordinates Relative to
a Basis
4.5.3 Some Fundamental

1. Show that a set of -Discussion
vectors is a basis for method
a vector space.
-Inquiry method
2. Find the
coordinates of a
vector relative to a

1. Anton, Howard
and Rorres, Chris,
Elementary Linear
Algebra :
Application
Version, 9th ed.,

112

weekPeriod

Contents
Theorems

14

40- 4.6 Row Space, Column
42 Space and Null Space
4.6.1 Row Space, Column
Space, and Null Space
4.6.2 General and Particular
Solutions
4.6.3 Bases for Row Spaces,
Column Spaces, and Null
Spaces
4.6.4 Bases Formed from

objective

method/activity/ Materials/resource
homework
basis.
New York : John
3. Find the
Wiley, c2005.
coordinate vector of
2. work sheet
a vector relative to a
basis.
4. Find a basis for
and the dimension
of the solution
space of a
homogeneous linear
system.
5. Use dimension to
determine whether
a set of vectors is a
basis for a finitedimensional vector
space.
6. Extend a linearly
independent set to
a asis.
1. Determine
-Discussion
1. Anton, Howard
whether a given
method
and Rorres, Chris,
vector is in the
-Inquiry method Elementary Linear
column space of a
Algebra :
matrix; if it is,
Application
express it as a linear
Version, 9th ed.,
combination of the
New York : John
column vectors of
Wiley, c2005.
the matrix.
2. work sheet
2. Find a basis for

113

weekPeriod

Contents

objective

method/activity/ Materials/resource
homework

Row and Column Vectors of a
Matrix

15

the null space of a
matrix.
3. Find a basis for
the row space of
a matrix.
4. Find a basis for
the column space of
a matrix.
5. Find a basis for
the span of a set of
vectors in Rn.
43- 4.7 Rank and Nullity
1. Find the rank
-Discussion
45
4.7.1 Row and Column
and nullity of a
method
Spaces Have Equal Dimensions matrix.
-Inquiry method
4.7.2 Rank and Nullity
2. Find the
4.7.3 Linear Systems of m
dimension of the
Equations in n Unknowns
row space of a
4.7.4 Overdetermined and
matrix.
Underdetermined Systems

16- 46- 4.8 Linear Transformations
17 51 from Rn to Rm
4.8.1 Functions from Rn to R
4.8.2 Functions from Rn to Rm
4.8.3 Linear Transformation
from Rn to Rm
4.8.4 Some Notational
Matters
4.8.5 Geometry of Linear
Transformation

1. Find the domain
and co-domain of a
transformation, and
determine whether
the transformation is
linear.
2. Find the standard
matrix for a matrix
transformation.

1. Anton, Howard
and Rorres, Chris,
Elementary Linear
Algebra :
Application
Version, 9th ed.,
New York : John
Wiley, c2005.
2. work sheet
-Discussion
1. Anton, Howard
method
and Rorres, Chris,
-Inquiry method Elementary Linear
Algebra :
Application
Version, 9th ed.,
New York : John
Wiley, c2005.
2. work sheet
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weekPeriod

18

19

Contents

objective

3. Describe the
effect of a matrix
operator on the
standard basis in Rn
52- 4.9 Properties of Linear
1. Find the standard
n
m
54 Transformations from R to R matrix for a
4.9.1 Compositions of Linear composition of matrix
Transformations
transformations.
4.9.2 One-to-One Linear
2. Determine
Transformations
whether a matrix
4.9.3 Inverse of a One-to- operator is one-toOne Linear Operator
one; if it is, then find
4.9.4 Linearity Properties
the inverse operator.
3. Determine
whether a
transformation is a
linear transformation.
55- Eigen value and eigen vector
1. Find the eigen
57
value and eigen
vector.
2. Applied of eigen
value and eigen
vector to solve
problems.

20 58-60

Final Examination

method/activity/ Materials/resource
homework

-Discussion
1. Anton, Howard
method
and Rorres, Chris,
-Inquiry method Elementary Linear
Algebra :
Application
Version, 9th ed.,
New York : John
Wiley, c2005.
2. work sheet

-Discussion
1. Anton, Howard
method
and Rorres, Chris,
-Inquiry method Elementary Linear
Algebra:Application
Version, 9th ed.,
New York : John
Wiley, c2005.
2. work sheet
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ค30204 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 70 : 30
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย ร้อยละ 15
4.2 ประเมินจากการสอบย่อย 2 ครั้ง ร้อยละ 25
4.2.1 สอบย่อยครั้งที่ 1 ร้อยละ 10
4.2.2 สอบย่อยครั้งที่ 2 ร้อยละ 15
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค ร้อยละ 30
4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค ร้อยละ 30
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เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จานวนข้อสอบของการสอบแต่ละครั้งมีรายละเอียดดังตาราง

หัวข้อ/เนื้อหา

ประเมินจาก
การสอบย่อย
แสดงวิธีทา
จานวนข้อ
(ข้อละ)
1(2)
(คานวณ)

1. Linear systems and Matrix- Fields
1.1 Introduction to Systems of Linear
Equations
1.2 Gaussian Elimination
1.3 Gauss-Jordan
1.4 Homogeneous linear systems
1.5 Matrices and Matrix Operations
1(2)
1.6 Inverses; Algebraic Properties of Matrices
(พิสูจน์)
2.9 Diangonal,Triangular,
and Symmetric Matrices
1.7 Elementary Matrices And a Method for
1(2)
-1
Find A
(คานวณ)
1.8 Further Results on Systems of Equations
and Invertibility
2. Determinant
1(2)
2.1 A Combinatorial approach To Determinants
(คานวณ)
2.2 Determinants by Cofactor Expansion .
2.3 Evaluating Determinants by Row Reduction
1(2)
2.4 Properties of Determinants; Cramer's Rule
(พิสูจน์)
3. Euclidean Vector Spaces
3.1 Vectors in 2-Space, 3-Space, and n-Space
3.2 Norm, Dot Product, and Distance in Rn
3.3 Orthogonality
3.4 The Geometry of Linear Systems
4. General Vector Spaces
4.1 Real Vector Spaces
4.2 Subspace
รวมทดสอบครั้งที่ 1
จานวน 5 ข้อ
10 คะแนน

ประเมินจากการ ประเมินจากการ
สอบกลางภาค สอบปลายภาค
คะแนน
แสดงวิธีทา
แสดงวิธีทา
จานวนข้อ
จานวนข้อ
(ข้อละ)
(ข้อละ)
1(2.5)
4.5
(คานวณ)

1(5)
(พิสูจน์)

-

7

1(5)
(คานวณ)

-

7

1(2.5)
(คานวณ)

-

4.5

1(5)
(พิสูจน์)
1(5)
(คานวณ)

-

7

-

5

1(5)
(พิสูจน์)

-

5

-

-
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หัวข้อ/เนื้อหา

4.3 Linear Combination and Span
4.4 Linear Independence
4.5 Basis and Dimension
4.6 Row Space, Column Space and Null Space
4.7 Rank and Nullity
4.8 Linear Transformations from Rn to Rm
4.9 Properties of Linear Transformations from Rn
to Rm
5. Eigen value and eigen vector
รวมทดสอบครั้งที่ 2
รวม

ประเมินจาก
การสอบย่อย
แสดงวิธีทา
จานวนข้อ
(ข้อละ)
1(3)
(คานวณ)
1(3)
(พิสูจน์)
1(3)
(คานวณ)
1(3)
(คานวณ)
1(3)
(พิสูจน์)

จานวน 5 ข้อ
15 คะแนน
จานวน 10 ข้อ
25 คะแนน

ประเมินจากการ ประเมินจากการ
สอบกลางภาค สอบปลายภาค
คะแนน
แสดงวิธีทา
แสดงวิธีทา
จานวนข้อ
จานวนข้อ
(ข้อละ)
(ข้อละ)
1(5)
8
(พิสูจน์)
1(5)
8
(พิสูจน์)
1(5)
8
(คานวณ)
1(5)
8
(คานวณ)
1(5)
8
(พิสูจน์)
1(5)
5
(คานวณ)
จานวน 7 ข้อ
30 คะแนน

จานวน 6 ข้อ
30 คะแนน

5. เอกสารอ้างอิง
Anton, Howard and Rorres, Chris, Elementary Linear Algebra : Application Version, 9th ed,
New York : John Wiley, c2005.
Friedberg, S. H., Insel, A. J., and Spence, L. E., Linear Algebra, Pearson Education Inc, 2003.
กมล เอกไทยเจริญ, พีชคณิตเชิงเส้น : และเทคนิคการใช้ Linear algebra : graphing calculator,
กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2545.
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
รายวิชา
ค30205 แคลคูลัสเบื้องต้น 2
1.5 หน่วยกิต 3 คาบ/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคในการหาปริพันธ์ การหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบ อนุกรมอนันต์ อนุกรมกาลัง อนุกรมเทย์
เลอร์ การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยพหุนามเทย์เลอร์ สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. หาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่กาหนดให้ได้
2. หาอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันรอบจุดที่กาหนดให้และนาไปประยุกต์ใช้ได้
3. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ของปัญหาที่กาหนดให้ได้
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ที่
คาบ
(วัน/เดือน/ปี) ที่
1

2–3

สาระการเรียนรู้

7–8

วิธีการสอน/กิจกรรม
สื่อการสอน/
หรือการบ้านที่มอบหมาย แหล่งการเรียนรู้

• ทบทวนการอินทิเกรต
• An overview of
1-3
integration methods
• Integration by parts 1. หาปริพันธ์ทีละส่วนได้
Deductive reasoning,
2. หาปริพันธ์ทีละส่วนจากัด problem solving, and
เขตได้
creative thinking
4-9
3. ใช้สูตรการลดรูปปริพันธ์ที
ละส่วนได้
• Trigonometric
substitutions

4–6

จุดประสงค์การเรียนรู้

4. หาปริพันธ์ของฟังก์ชัน sin
และ cos ในรูปยกกาลังได้
5. หาปริพันธ์ของฟังก์ชัน sin
และ cos ในรูปผลคูณได้
6. หาปริพันธ์ของฟังก์ชัน tan
10และ sec ในรูปยกกาลังได้
18
7. หาปริพันธ์ของฟังก์ชัน tan
และ sec ในรูปผลคูณได้
8. ใช้วิธีการแทนค่าด้วย
ฟังก์ชันตรีโกณหาอนุพันธ์ได้
9. หาปริพันธ์ในรูปที่เกี่ยวข้อง
กับ ax2+bx+c ได้
• Integrating rational 10. แยกเศษส่วนย่อยในรูป
functions by partial เชิงเส้นและหาปริพันธ์ได้
19- fractions
11. เศษส่วนย่อยในรูปกาลัง
24
สองและหาปริพันธ์ได้
12. หาปริพันธ์ของ
ฟังก์ชันตรรกยะได้

Text book:
Calculus
(Howard
Anton),

Deductive reasoning,
problem solving, and
creative thinking

Text book:
Calculus
(Howard
Anton),

Deductive reasoning,
problem solving, and
creative thinking

Text book:
Calculus
(Howard
Anton) ,
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สัปดาห์ที่
คาบ
(วัน/เดือน/ปี) ที่

สาระการเรียนรู้
• Improper integrals

9

2527

10

11

• Local quadratic
approximation
31- • Maclaurin and
33 Taylor polynomials

• Maclaurin and
Taylor series

12

13 – 14

3436

ทบทวน (calculus 1)
(Convergence test,
37Integral test,
42
Absolute
convergence, Ratio

วิธีการสอน/กิจกรรม
หรือการบ้านที่มอบหมาย
13. หาปริพันธ์ไม่ตรงแบบบน Deductive reasoning,
ช่วงที่ไม่มีขอบเขตได้
problem solving, and
14. หาปริพันธ์ไม่ตรงแบบบน creative thinking
ช่วงปิดที่มีจุดที่ทาให้ฟังก์ชัน
ไม่ต่อเนื่องได้
15. หาความยาวส่วนโค้งและ
พื้นผิวโดยใช้ปริพันธ์ไม่ตรง
แบบได้
สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2

สื่อการสอน/
แหล่งการเรียนรู้
Text book:
Calculus
(Howard
Anton) ,

16. ประมาณค่าฟังก์ชันแบบ
กาลังสองที่จุดใดๆได้
17. หาพหุนาม Maclaurin
ของฟังก์ชันที่กาหนดให้ได้
18. หาพหุนาม Taylor ของ
ฟังก์ชันที่กาหนดให้ได้
19. หาอนุกรม Maclaurin
และ อนุกรม Taylor ได้

Deductive reasoning,
problem solving, and
creative thinking

Text book:
Calculus
(Howard
Anton) ,

Deductive reasoning,
problem solving, and
creative thinking

Text book:
Calculus
(Howard
Anton) ,

จุดประสงค์การเรียนรู้

20. ประมาณค่าฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติได้
21. ประมาณค่าฟังก์ชันเอ็กซ์
โพเนนเชียลได้
22. ประมาณค่าฟังก์ชัน
ลอการิทึมได้
23. หารัศมีและช่วงแห่งการลู่ Deductive reasoning,
เข้าของอนุกรมกาลังได้
problem solving, and
24. เขียนฟังก์ชันในรูปอนุกรม creative thinking
กาลังได้

Text book:
Calculus
(Howard
Anton) ,
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สัปดาห์ที่
คาบ
(วัน/เดือน/ปี) ที่

15

16

สาระการเรียนรู้

test for absolute
convergence.)
• Power series,
Taylor series as
power series
Interval and radius
of convergence
• Convergence of
Taylor series
• Differentiating and
integrating power
series; modeling
43with Taylor series
45
• Application of
Maclaurin and
Taylor series,
Differentiate,
integrate
• Parametric
equations of lines
• Plane in 3-space

4648

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/กิจกรรม
สื่อการสอน/
หรือการบ้านที่มอบหมาย แหล่งการเรียนรู้

25. หาอนุพันธ์ของอนุกรม
กาลังได้
26. หาปริพันธ์ของอนุกรม
กาลังได้
27. หาอนุกรมกาลังในรูปผล
คูณและผลหารได้
28. ประยุกต์ใช้อนุกรมกาลัง
ได้
29. ประยุกต์ใช้ Maclaurin
and Taylor series ได้

Deductive reasoning,
problem solving, and
creative thinking

Text book:
Calculus
(Howard
Anton) ,

30. มีความรู้ความเข้าใจ
Deductive reasoning,
เกี่ยวกับสมการอิงตัวแปร
problem solving, and
เสริม
creative thinking
31. หาสมการเวกเตอร์ของ
เส้นตรงได้
32. หาสมการระนาบแบบจุด
และเวกเตอร์ตั้งฉากได้
33. หามุมระหว่างระนาบได้
34. หาระยะห่างระหว่าง
ระนาบได้
35. หาระยะทางระหว่างจุด
กับระนาบได้

Text book:
Calculus
(Howard
Anton) ,
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สัปดาห์ที่
คาบ
(วัน/เดือน/ปี) ที่

17 – 18

19

20

4954

สาระการเรียนรู้
• Modeling with
differential
equations
• Separation of
variables

• First-order linear
55- differential
57 equations and
applications

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/กิจกรรม
หรือการบ้านที่มอบหมาย
Deductive reasoning,
problem solving, and
creative thinking

36. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคาตอบของสมการ
เชิงอนุพันธ์
37. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหาค่าเริ่มต้น
38. ประยุกต์ใช้สมการเชิง
อนุพันธ์ได้
39. แก้สมการเชิงอนุพันธ์
อันดับหนึ่งแบบแยกตัวแปรได้
40. แก้ปัญหาแบบจาลอง
แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลได้
41. แก้สมการอนุพันธ์อันดับ Deductive reasoning,
หนึ่งเชิงเส้นได้
problem solving, and
42. ประยุกต์ใช้การแก้สมการ creative thinking
อนุพันธ์อันดับหนึ่งเชิงเส้นได้
สอบปลายภาคเรียนที่ 2

สื่อการสอน/
แหล่งการเรียนรู้
Text book:
Calculus
(Howard
Anton) ,

Text book:
Calculus
(Howard
Anton) ,
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ค30205 แคลคูลัสเบื้องต้น 2 ประจาภาคเรียนที่ 2 มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย

10 คะแนน

4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 2 ครั้ง

10 คะแนน

20 คะแนน

(สอบย่อยครั้งที่ 1 10 คะแนน และสอบย่อยครั้งที่ 2 10 คะแนน )
4.4 ประเมินจากคะแนน STEM 2 ครั้ง (ครั้งละ 5 คะแนน)

10 คะแนน

4.5 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน

25 คะแนน

4.6 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน

25 คะแนน
รวม

100 คะแนน
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รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย ( 10 คะแนน)
รูปแบบ

วันที่

ของงาน

มอบหมาย

17. แบบฝึกหัดและโจทย์ปัญหาเรื่องเทคนิค
การหาปริพันธ์

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 1-8

18. แบบฝึกหัดและโจทย์ปัญหาเรื่องการหา
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 9

19. แบบฝึกหัดและโจทย์ปัญหาเรื่องอนุกรม
กาลัง

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 11-13

20. แบบฝึกหัดและโจทย์ปัญหาเรื่องสมการ
เชิงอนุพันธ์

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 14-15

21. แบบฝึกหัดและโจทย์ปัญหาเรื่องเวกเตอร์
งานเดี่ยว
ในระนาบ 3 มิติ

สัปดาห์ที่ 16-19

รายการ

รวม

กาหนดส่ง
ถัดจากวันมอบหมาย
1 สัปดาห์
ถัดจากวันมอบหมาย
1 สัปดาห์
ถัดจากวันมอบหมาย
1 สัปดาห์
ถัดจากวันมอบหมาย
1 สัปดาห์
ถัดจากวันมอบหมาย
1 สัปดาห์

คะแนน
2
1
2
2
3
10
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4.2 การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย (10 คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ค30205 แคลคูลัสเบื้องต้น 2 ประจาภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2562
ได้กาหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตาราง
ผลการประเมิน
หัวข้อการประเมิน

ดีเยี่ยม ดีมาก
(5)

1. ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน
2. การตรงต่อเวลาในการส่งงาน
3. การมีส่วนร่วมในการเรียน
4. ความมีวินัยในตนเอง
5. ความรับผิดชอบต่อการเรียน
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
7. ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
8. ความสามารถในการบริหารและจัดการเวลา
9. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
10. ความสามารถในการตัดสินใจ

(4)

ปาน
ดี (3) กลาง
(2)

ต้อง
ปรับปรุง
(1)
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4.3. การประเมินจากการสอบย่อย รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 2 ครั้ง ดังนี้
4.3.1 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1 (สัปดาห์ที่ 5) เวลาที่ใช้สอบ 75 นาที 10 คะแนน
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

Integration by parts

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

2

Integrating trigonometric functions

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

2

Trigonometric substitutions

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

2

Integrating rational functions by partial fractions

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

2

เทคนิคการหาปริพันธ์ (บูรณาการ)

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

2

รวม

10

4.3.2 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2 (สัปดาห์ที่ 17) เวลาที่ใช้สอบ 75 นาที 10 คะแนน
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

Modeling with differential equations

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

2

Separation of variables

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

2

First-order differential equations and applications

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

2

Parametric equations of lines

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

2

Plane in 3-space

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

2

รวม

10
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4.4. การประเมินจากการสอบกลางภาค (25 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคสัปดาห์ที่ 10 เวลาที่ใช้ในการสอบ 100 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะของ
ข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค

ลักษณะและ

คะแนน

จานวนข้อสอบ
เทคนิคการหาปริพันธ์

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

5

- Integration by parts

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

5

- Trigonometric substitutions

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

5

- Integrating rational functions by partial fractions

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

5

Improper integrals

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

5

รวม

25

4.5. การประเมินจากการสอบปลายภาค (25 คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 20 เวลาที่ใช้ในการสอบ 100 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมี
รายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค

ลักษณะและ

คะแนน

จานวนข้อสอบ
Maclaurin and Taylor polynomials
แสดงวิธีทา 1 ข้อ

5

Convergence of Taylor series

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

5

การประยุกต์ใช้อนุกรมกาลัง

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

5

การประยุกต์ใช้ระนาบใน 3 มิติ

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

5

การประยุกต์ใช้สมการเชิงอนุพันธ์

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

5

Maclaurin and Taylor series; power
series

รวม

25
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คณะทางาน
ที่ปรึกษาพิเศษ
คณะกรรมการที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
2. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
3. นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ
4. นายธงชัย ชิวปรีชา
5. นายสมเกียรติ ชอบผล
6. รองศาสตราจารย์พินิต รตะนนุกูล
ที่ปรึกษา
1.นายการุณ สกุลประดิษฐ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
3.นายพะโยม ชิณวงศ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
4.นางสาวพจนีย์ เจนพนัส
อนุกรรมการวิชาการ
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
5.นางพุทธชาต ทองกร
อนุกรรมการวิชาการ
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
รศ.ดร.สมพงษ์ วิทยศักดิ์พันธ์
นางนฤนาถ ธีรภัทรธารง
ดร.จงกล ทาสวน
นายสมาน แก้วไวยุทธ
รศ.กรรวี บุญชัย
รศ.อรุณีย์ อิทศร

ประธานอนุกรรมการด้านวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
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7. ผศ.ดร.สุรชัย ธชีพันธ์
8. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์
9. อาจารย์ศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์
10. นายปัญญา ทรงเสรีย์
11. อาจารย์ระวิวรรณ ภาคพรต
12. อาจารย์สุภรณ์ สภาพงศ์
13. นายอภิสิทธิ์ ธงไชย
14. อาจารย์อัจฉรา เก่งบัญชา
15. ผศ.ดร.สมชาย นาคะผดุงรัตน์
16. อาจารย์ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
17. ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม
18. ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร
19. ดร.อลันด์ คงไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้รับผิดชอบโครงการ จภวภ.
ศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1.ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ที่ปรึกษา
2.นายภูริวรรษ คาอ้ายกาวิน
ผู้อานวการศูนย์บริหารโครงการฯ
3.นางภานุมาส ธรรมถาวรสกุล
ครู ช่วยราชการ ศ.จภ.
4.นางสาวสายชล สาละ
ครู ช่วยราชการ ศ.จภ.
คณะกรรมการอานวยการ
1.นายไพรัช วงศ์นาถกุล
2.นายสมร ปาโท
3.นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี
4.นายวิทยา อรุณแสงฉาน
5.นายชาตรี ประดุจชนม์
6.นายสรยุทธ หนูเกื้อ
7.นายพงศ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน
8.นายศักดิ์ รุ่งแสง

ประธานกลุ่มและผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธ รรมราช
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
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9.นายทินกร นนทการ
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
10.นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
11.รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
12.รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณะกรรมการรับฟังข้อมูลและแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
1. นายสมทรง ฝั่งชลจิตร
2. นายประกาศ อ่อนตาม
3. นายปรีชา ไพรินทร์
4. นางสาวสมพิศ ผาดไธสง
5. นายวุฒิชัย สุขม่วง
6. นายประทีปแสง พลรักษา
7. นางจิตินันท์ ศูนย์กลาง

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

8. นายปฎิพล ดารงศุภปัญญา

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

9. นางอรทัย ล่าสัน

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

10. นางตรีชฏา ถาวรมาศ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

11.นางสาวสินีนาถ ธรรมชาติ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

12.นางสาวคณิตา สุขเจริญ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

13.นางสาวสรารัตน์ คนซื่อ

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

14.นายบุญเลิศ จรัส

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

15.นายวิเชียร ดอนแรม

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

16.นางรัตเนตร วิชัยผิน

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

17.นางพิมพ์ใจ พุ่มประทีป

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

18.นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

19.นายศุภนัส นงค์นวล

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

20.นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
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คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มวิชาการงานอาชีพ
1. นายคมฤขิต โต๊ะชาลี
2. นายณัฐชนน ศรีเมือง
3. นายจักรพันธุ์ ศรีวราพันธุ์
4. นายพีระ บุญฉลาด
5. สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์
6. นายธีระวัฒน์ ไชยศรี
7. นางดุจดาว ผ่องใส
8. นายประเสริฐ สุดโลก
9. นางสาวกฤติยา ราชสีห์
10. นายไพบูลย์ ประเสริฐสุข
11. นายวนัส หมาดโซ๊ะ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นางสายสมร ใจสืบ
2. นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์
3. ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด
4. นางมริสา อริยะวงศ์
5. นางสาวพนิดา ผาทอง
6. นายดนุรุจ สามัญ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1. นายไมตรี สมบูรณ์
2. นายวุฒิพงษ์ ประทุมมา
3. นางพัชรินทร์ บุญยืน
4. นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว
5. นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
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6. นางรัศนียา อุดมเจริญศักดิ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
7. นางสาวษิราณีย์ บุญเกิด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
8. นางประภาศรี จิตจานอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
9. นายสถาฝน สัตบุตร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
10. นางสาวชัชฎาภรณ์ ประจันพล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
11. นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
12. นางสาวดาวเรือง บุตรทรัพย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
13. นางนิตตรา บุญรอด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
14. นางวรรณภา มานักฆ้อง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
15. นางสายใจ ประเสริฐสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
16. นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
17. นางไสลา รูปเหลี่ยม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
18. นางสาวพัดชา บุตรดีวงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
19. นายศุภสฤษฎ์ ชาปัญญา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
20. นางสาวมณธิชา คล้ายแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
21. นางสาวจันทนา เปรมฤดีปรีชาชาญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
22. นายทนงเกียรติ พลไชยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
23. นายปรัชญากร ฮดมาลี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
24. นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
25. นายลักณ์ษมัน ซียง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
1. นายเชาวเลิศ พลรัตน์
2. นายชวลิต ธิจันดา
3. นายเฉลิม ขวัญดา
4. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ
5. นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร
6. นายธีระกาญจน์ ปกรช์ สันโส
7. นางกรรณิกา จันทร์วงศ์
8. นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ
9. นายธนบัตร กองแก้ว
10. นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
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11. นายวิชัย บัวเนี่ยว

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาเคมี
1. นางอัญมณี พุทธมงคล
2. นางสาวนารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล
3. นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์
4. นางสาววัชราภรณ์ แสนนา
5. นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง
6. นางดวงนภา สมพงษ์
7. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์
8. นางวราภรณ์ แสงเจริญ
9. นางสาวอานวยพร ศรีสวัสดิ์
10. นางน้าผึ้ง สุพรมอินทร์
11. นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาชีววิทยา
1. นางสาวพรปวีณ์ ทนสูงเนิน
2. นางกาญจนา คาจีนะ
3. นายกอบชัย วรณะเกียรติพงศ์
4. นางสาวอาภรณ์ รับไซ
5. นายธิติ เพียรโคตร
6. นางสาวศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง
7. นางสุดคนึง คุ้มเกตุ
8. นางสาวคณิตา สุขเจริญ
9. นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์
10. นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี
11. นายเทพนฤทธิ์ สุเภาแสน
12. นางกัญญ์ณพัชร์ เพิ่มพูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาดนตรี
1. นางสาวสุภารัตน์ ศรีคง
2. นายภิญโญ จันทพุ่ม

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
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3. นายกัมสิทธิ์ เมตตาพล
4. นายวิษณุ หนูแย้ม
5. นายอนันตพงษ์ จันทรกุล
กลุ่มวิชาทัศนศิลป์
1. นางสุมล วรนุช
2. นางพรรณี อินทรปาน
3. นายสุพล สิ่วไธสง
4. นายมานะชัย วงศ์ประชา
5. นายอนุชิต ชัยเรียบ
กลุ่มวิชานาฎศิลป์
1. นายชาตรี ถนอมวงษ์
2. นางสาวกนิษฐา สอนชา
3. นางสาวนทิตา สุทะปัญญา
4. นางศุภรดา ทองโสม
5. นายพีระพงษ์ เตียนจันทึก
6. นายณัฐพล เทพศิริ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ฯ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม
1. นางสุภาพร ราชา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
2. นางคุณากร จิตตางกูร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
3. นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
4. นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นางสาวรัชนี วุฒิยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
6. นายขุนทอง คล้ายทอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
7. นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
8. นายณัฐพล กลิ่นพุฒ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
9. นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
10. นางวันวิสาข์ แก้วอาภา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
11. นายณรงค์ศักดิ์ แสงขาว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
12. นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ และศาสนา
1. นางพัชชา อนกูลเวช
2. นายชัยนันท์ จินะพรม
3. นางยุพา ชูเนตร์
4. นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์
5. นางอรุณศรี มณีวรรณ
6. นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ
7. นางสาวษุรพีฐ์ บุญคง
8. นางสาวโสลัดดา วงษ์ไร
9. นางสาววิลาวัลย์ สุคาภา
10. นางวรรณภา เจริญสุข
11. นายสิทธิชัย เทียมไธสงค์
12. นายพงศ์เทพ กลิ่นเขียว

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1. นางนาฏยา สุวรรณกิจเจริญ
2. นายพิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน
3. นายวิชชุ อายุสุข
4. นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์
5. นางสาวรวิวรรณ กองมาศ
6. นายนิติ ไชยวงศ์คต
7. นายวีระพล พงศ์ดา
8. นายธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์
9. นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ
10. นางสาวสุพัตรา ยี่สุ่นทอง
11. นางสาวสุพลา ทองแป้น

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาภาษาไทย
1. นางฐิตินันท์ เอี่ยมรัศมี
2. นางบัวตูม ออนตะไคร้
3. นางสาวสุธารัตน์ ชานาญเหนาะ
4. นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
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5. นายวรวัฒน์ วัฒนธีรางกูร
6. นางสาวสุนิตดา กล่อมแสง
7. นางภาวิณีย์ บุญประสพ
8. นางสาวจุฑาธิป เปลาเล
9. นางสาวพรทิภา มากมูลดี
10. นางเยาวลักษณ์ ศรีภักดี
11. นางศิริรัตน์ บุญเต็ม
12. นางสวง พลอยเจริญ
13. นางเพชราภรณ์ โสลาภา
14. นางสาวจริยา จิตตพงศ์
กลุ่มวิชาโลกและดาราศาสตร์
1. นางขวัญตา วรรณรัตน์
2. นางสุวิภา เกตุทัต
3. นายภัชรพงศ์ พระไว
4. นายสมคิด รูปเหมาะ
5. นางสาวปัฐมาพร สุราสา
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1. นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร
2. นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
3. นางจินดา ทองอ่อน
4. นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปารยะ
5. นางสาวพัชรดา สระทองดี
6. นายสิทธิพร ธิมาชัย
7. นางพิมพ์ใจ พุ่มประทีป
8. นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์
9. นางสาวอรุณรัตน์ ยืนยง
10. นางสาวพิมพ์วรีย์ ใจสุข
11. นายอุไทย โกยชัย
12. นายสุลตรณ์ หลังเกตุ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายธเนศ ทองไทย
2. ว่าที่ ร.ต.สุรยุทธ ชานาญยา
3. นายอุทิศ สุวรรณคีรี
4. นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์
5. นายภาณุพงษ์ ชาญศรี
6. นายกาพล นรชาญ
7. นางศุภลักษณ์ ปู่ซึ้ง
8. นางอภิวันท์ เจี้ยมดี
9. นายกิตติกร พันธ์สุวรรณ
10. นายพิเชษฐ์ สนธิบ่าย
11. นายอาทิตย์ บุญผ่องศรี
12. ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ เส็มหมาน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มภาษาต่างประเทศ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
1. นางศิริรัตน์ พรหมอินทร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
2. นายวสัน ปุ่นผล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
3. นางเครือวัลย์ ศักดิ์แก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
4. นางอรษา กมล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
5. นางสาวพรนัชชา มาตา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
6. นางวรุบล พลไชย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
7. นางสาวพัชรกนกฉัตร กระดานลาดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
8. นางสาวสุรีพร โบราณมูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
9. นายภูริวัฒ เฉิดฉาย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
10. นายคมสรรค์ ศัตรูพ่าย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
11. นายทรรศกร วงจันทร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
12. นางสาววิรัลพัชร บุตรจันทร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
13. นางสาวซีต้า ไรมันซา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
14. นางสาวปนรรฐพร ชวนรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
1. นางสาวสุนันทา ไพรินทร์
2. นางสุภรณ์ คงนก
3. นางสาวกรรณิกา แสงระวี
4. นางสุมาพร แท่นมาก
5. นางพัชราภรณ์ คุณาธรภักดี
6. นางสาวสมถวิล วงศ์ประณุท
7. นางสาวอรพรรณ เปาอินทร์
8. ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย ช่วงบุญศรี
9. นางศิริพร คาสิงห์
10. นางสาววรรณวิศา ลีทอง
11. นายนิธิโรจน์ เรืองธนะวิชญ์
12. นางสาววิมลมาลย์ แก้ววิมล
13. นางนพมาศ ไทยภักดี
14. นายเชิดชัย หยีหรีม

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. นางเอมอร กุลบุญ
2. ดร.สุวิวชั ร สมมาตย์
3. นางศรัณย์ภรณ์ นาคา
4. นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อ
5. ดร.ขัตติยานันท์ โนนไธสง
6. นางสาววรรณพร สุวิเศษ
7. นางสาวกรุณา จันทร์งาม
8. นางสาวอรพรพรรณ สืบศักดิ์
9. นางเรณู นวลคา
10. นายวิจิตร นิยมเดชา
11. นางสาวอังคณา บุญทา
12. นางปวิตรา แดงวิไล
13. นางสาวกาญจนา แก้วจารัส

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
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คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2560
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
คณะกรรมอานวยการและผู้ทรงคุณวุฒิ
1.ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.หัวหน้าสาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
5.หัวหน้าสาขาวิชาฟิสกิ ส์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
6.หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
7.หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
8.หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
คณะกรรมการประสานการดาเนินงาน
1.นายไพรัช วงศ์นาถกุล ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
2.นายสมร ปาโท ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
3.นายสมทรง ฝั่งชลจิตร รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
4.นางอรทัย ล่าสัน ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
5.นายทวีวัฒน์ ศรีสวุ รรณ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6.นายประยงค์ ปิยนารถ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
7.นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
8.นายธนกฤช ผลศิริ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร วิชาแคลคูลัสเบื้องต้น 2
1 นายนคร จันละ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายธรรมนูญ ผุยรอด
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายบุญเลิศ จรัส
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
4.นางสาวษิราณีย์ บุญเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5.นางอมรรัตน์ นิธุรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
6.นางสาวเสาวณีย์ ทองเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
7.นายปรัชญากร ฮดมาลี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
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8.นายไมตรี สมบูรณ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
9.นายชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
10.นายลักณ์ษมัน ซียง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
11.นางสายใจ ประเสริฐสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
12.นางสาวมณิชชา คลายแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
13. นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
14.นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร สาขาวิชาเคมี
1. นายศราวุทธ แสงอุไร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. นางสาวปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7. นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
8. นางสาวนารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
9. นางดวงนภา สมพงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
10. นางสาวศิริพร นันท์ชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
11. นางสาวดาราณี ไชยเวช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
12. นางสาวนาถรถี ชูอ่อน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
13. นางสาววัชราภรณ์ แสนนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
14. นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
15. นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
16. นางสาวอานวยพร ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาโลกศาสตร์และภูมิศาสตร์
1.นายวีรวุฒิ เทียนขาว
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายวัลลพ คงนะ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางสาวสิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นางเจีรนัย สังสุทธิพงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5.นายธวัชชัย จุติประภาค
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6.นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
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7.นางสาวจิราวรรณ เนียมศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
8.นายภิโชติ เอียดเฉลิม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
9.นางสาวบุศรินทร์ จิตเส้ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
10.นายนวมินทร์ วงค์ไชย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
11.นางมยุรี มูลสวัสดิ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
12.นางสุวิภา เกตุทัต
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
13.นางดวงใจ พรหมมา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
14.นายเริงณรงค์ กงแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
15.นางเพ็ญศรี สมบูรณ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
16.นางสาวปัฐมาพร สุราสา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
17.นางขนิษฐา โลขันธ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
18.นางตรีชฏา ถาวรมาศ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
19.นายสนอง ตูลเพ็ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
20.นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
21.นางอรุณศรี มณีวรรณ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
22.นางรัชนี รักอยู่
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
23.นางกัลยา ปัญญา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
24.ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
25.นางสาวชญาน์นันท์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
26.นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
27.นางอรุณี สารยคง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
1.นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นางสาวสิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางทิพนาถ น้อยแก้ว
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1.นายภูริทัศน์ สุกนวล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
2.นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
5.นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
6.นางสาวษุรพีฐ์ ไชยศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
7.นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
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8.นายอุทัย โกยชัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
9.นางยุพา ชูเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
10.นางสาวพัชรดา สระทองดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
11.นายอนุทิน พยุงวงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
12.นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
13.นางวรรณนภา เจริญสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาบูรณาการความรู้
1.นางปภากร วงศ์ศิลปะกุล
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายเดี่ยว ใจบุญ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางสาวขวัญสกุล ศรีจอมขวัญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปาระยะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช .
5.นายภูริทัศน์ สุกนวล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
6.นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
7.นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
8. นางสาวษุรพีฐ์ ไชยศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
9.นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
10.นายอุทัย โกยชัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
11.นางยุพา ชูเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
12.นางสาวพัชรดา สระทองดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
13.นายอนุทิน พยุงวงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
14.นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
15.นางวรรณนภา เจริญสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์
1. นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6. นายศิวรักษ์ จิตอุทัศน์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7. นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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8. นายวิชัย บั่วเนี่ยว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
9. นางสุนีย์ ยามี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
10.นางมนัสชนก ตามวงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
11.นางพุทธพร อินอ่อน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
12.นางยุภาพร เปรมกมล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
13. นางอรจิรา ยอดคา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
14. นายพิษณุวัชร์ สวัสดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
15. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
16.นางมิ่งขวัญ ขาวดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
17. นายเฉลิม ขวัญดา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
18. นายปรีชา ศาลางาม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
19.นายพีระ บุญฉลาด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
20.นายพิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
21. นายธนบัติ กองแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
22.นางสาวทวีพร ผดุงสงฆ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
23.นายธีระกาญจน์ ปกรณ์ สันโส
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
24.นางสาวกฤติยา ราชสีห์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
25. นายอดิเรก สาระยาม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาการออกแบบและพื้นฐานทางวิศวกรรม
1.นายสมพร บัวประทุม
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายพรชัย โกพัฒนา
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายวิทวัส พันมุณี
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นายธวัช ไกรนุกูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5.นางดุจดาว ผ่องใส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
6.นายอิสรา สาเร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
7.นายมนัสชนก ตามวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
8.นายธีระวัฒน์ ไชยศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
9.นายคมฤขิต โต๊ะชาลี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
10.นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
11.นายจักรพันธุ์ ศรีวราพันธุ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
12.นายสถเกียรติ ขันทอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
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13.นายสมชัย เถาว์หมอ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
14.สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
15.นายธวัชชัย มันอาษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
16.นายณัชนน ศรีเมือง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560

กลุ่มโรงเรียนวิทยาวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2
คานา
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้ขออนุญาตใช้กรอบโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
พุทธศักราช 2560 เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการจัดทารายละเอียดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และรายวิชาให้
สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในลักษณะเดียวกัน
ในฐานะที่เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของประเทศ และมอบหมายให้อนุกรรมการกลุ่มบริหารด้าน
วิชาการ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ดาเนินการจัดทาหลักสูตรรายวิชาแผนการจัดการเรียนรู้และ
แผนการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ฉบับย่อ ให้แล้วเสร็จและส่งมอบให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ทุกโรงเรียนนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
เพื่อขออนุมัติใช้หลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
อนุกรรมการกลุ่มบริหารด้านวิชาการ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้นากรอบโครงสร้างหลักสูตร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มาจัดทารายละเอียดรายวิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2
พร้อมประชุม กาหนดกรอบคณะกรรมการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องแล้วมอบหมายให้โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ปทุมธานี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ ทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนตามกรอบโครงสร้างหลักสูตร กาหนด เมื่อ
วันที่ 17-79 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี สืบเนื่องจากหลายรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นวิชาใหม่กลุ่มโรงเรียนขาดผู้ทรงคุณวุฒิและครูผู้สอนขาด
ประสบการณ์ในการจัดทารายละเอียดอย่างเข้าใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จึงขอรับ
ความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดผู้เชี่ยวชาญ
ช่วยเหลือครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ดาเนินการจนจัดทาหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ เมื่อวันที่ 6-10 มีนาคม 2560 ทุกรายวิชาจนแล้วเสร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ทุกประการ
ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการด้านวิชาการ ในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ศูนย์บริหารโครงการฯสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)ทุกโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขาวิชา และคณะครูกลุ่มโรงเรียนจุฬา
ภรณลัยทุกสาขาวิชา ที่ได้ทุ่มเทเสียสละดาเนินการจัดทาหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผล
การเรียนรู้ ฉบับย่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีความเหมาะสมต่อ
การพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้อย่างเต็มศักยภาพ ไว้ ณ
โอกาสนี้ด้วย
คณะอนุกรรมการกลุ่มบริหารด้านวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

3
สารบัญ
เรื่อง

หน้า

รายวิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน (รหัส ว 30101)

3

รายวิชา ดาราศาสตร์พื้นฐาน (รหัส ว 30102)

26

รายวิชา กลศาสตร์ (รหัส ว 30201)

35

รายวิชา สมบัติเชิงกลของสสาร อุณหพลศาสตร์ และคลื่นกล (รหัส ว 30202)

58

รายวิชา ไฟฟูาและแม่เหล็ก (รหัส ว 30203)

74

รายวิชา แสงและฟิสิกส์ยุคใหม่ (รหัส ว 30204)

89

รายวิชา เคมีพื้นฐาน (รหัส ว 30131)

111

รายวิชา สมบัติของสาร (รหัส ว 30231)

126

รายวิชา จลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี (รหัส ว 30232)

136

รายวิชา อินทรีย์เคมีและสารชีวโมเลกุล (รหัส ว 30233)

150

รายวิชา เคมีเชิงความร้อนและเคมีไฟฟูา (รหัส ว 30234)

162

รายวิชา พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต (รหัส ว 30161)

171

รายวิชา พันธุศาสตร์ และวิวัฒนาการ(รหัส ว 30263)

179

รายวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช (รหัส ว 30262)

188

รายวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ (รหัส ว 30261)

197

รายวิชา ความหลากหลายทางชีวภาพ (รหัส ว 30264)

208

รายวิชา โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ 1 (รหัส ว 30191)

ไม่มี

รายวิชา โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ 2 (รหัส ว 30192)

ไม่มี

รายวิชา การสืบเสาะและธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์ (รหัส ว 30193)

218

รายวิชา ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 1 (รหัส ว 30291)

227

รายวิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ (รหัส ว 30293)

247

รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ (รหัส ว 30294)

259

รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ (รหัส ว 30294)
รายวิชา ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2 (รหัส ว 30292)

ไม่มี

ภาคผนวก

279

4

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา ว30101
ชือ่ วิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน
จานวน 1.5 หน่วยกิต
เวลาเรียน 3 คาบ / สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ครูผู้สอน
คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของฟิสิกส์ ข้อมูลทางฟิสิกส์ หน่วยและการวิเคราะห์มิติ การระบุเลขนัยสาคัญ
การวัดและการหาค่าความคลาดเคลื่ อนจากการทดลองอย่างละเอียด ความส าคัญของปริมาณ สเกลาร์
ปริมาณเวกเตอร์และการคานวณเชิงเวกเตอร์ เพื่อประโยชน์ต่อการนาไปใช้กับการระบุตาแหน่ง การกระจัด
ระยะทาง ความเร็ว อัตราเร็ว ความเร่ง และอัตราเร่ง การเคลื่อนที่ในแนวตรงที่มีความเร่งคงที่และไม่คงที่โดย
ใช้การวิเคราะห์กราฟ สมการการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบสัมพัทธ์ แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
แรงโน้มถ่วง แรงเสียดทาน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และการเคลื่อนที่แบบวงกลม

2. วัตถุประสงค์รายวิชา
เมือ่ เรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วัดปริมาณทางฟิสิกส์และวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองพร้อมระบุค่าความคลาดเคลื่อนได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
2. จาแนกและคานวณเกี่ยวกับปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์ได้เพื่อประโยชน์ต่อการนาไปใช้
กับสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. วิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับสาเหตุและผลของการเคลื่อนที่เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ใน
หนึ่งมิติและสองมิติได้
4. ทาการทดลองเพื่อสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับแรง มวล กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน และการเคลื่อนที่
พร้อมทั้งประยุกต์และเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจาวันได้
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3. ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างกันได้
2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญของหน่วยวัด เลขนัยสาคัญและการนาไปใช้ประโยชน์
3. มีความรู้และเข้าใจในการทากิจกรรมการวัดอย่างละเอียดด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์
พร้อมสามารถ แสดงความไม่แน่นอนและความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการวัดได้
4. มีความรู้และเข้าใจความแตกต่างของปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์ สามารถหาองค์ประกอบ
ของเวกเตอร์ เวกเตอร์หนึ่งหน่วย เวกเตอร์ตาแหน่ง การกระทาระหว่างเวกเตอร์ และการหาเวกเตอร์ลัพธ์ได้
5. ทาการทดลองและสามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด ความเร็ว ความเร่ง กับเวลา
ของการเคลื่อนที่ในแนวตรง
6. ทาการทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วงและนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
7. เปรียบเทียบความแตกต่างของมวล แรง และน้าหนักได้
8. มีความรู้และเข้าใจกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ในชีวิตประจาวันได้
9. ทาการทดลองหรือเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างแรง มวล และความเร่ง
10. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลและประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ทั่วไปพร้อมทั้งคานวณได้
11. มีความรู้ความเข้าใจและการคานวณในเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และการเคลื่อนที่แบบวงกลม
พร้อมทั้งสังเคราะห์ความรู้เพื่อประโยชน์ต่อการอธิบายปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นได้
12. อธิบาย นาเสนอ เพื่อสื่อสารองค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุผลด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการที่
เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบที่จะนาความรู้ในสาขาต่างๆ มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน นาเสนอ
ข้อมูลด้วยความเป็นจริง ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม

6

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

1 1-2 บทที่ 1
ธรรมชาติของ
ฟิสิกส์ การวัด
ความ
คลาดเคลื่อน
-ปฐมนิเทศ
รายวิชาแนะนา
ผู้สอนและผู้เรียน
ชี้แจงเกี่ยวกับ
เกณฑ์ประเมินผล
-ความสัมพันธ์
ระหว่างฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
-หน่วยวัด/
เครื่องมือวัด/
เลขนัยสาคัญ/
ความไม่แน่นอน
และความคลาด
เคลื่อนที่เกิด
1 3 จากการวัดการ
วัดอย่าง
ละเอียดและ
การวิเคราะห์
ความ
คลาดเคลื่อน

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่

4. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้

1. อธิบาย
ความหมายของ
ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และ
อภิปราย
ความสัมพันธ์
ระหว่างกันได้

อภิปรายร่วมกัน
-สังเกตและตั้งคาถามเกี่ยว
คลิป วิดีโอเขียนสรุป/
นาเสนอ
-ร่วมอภิปรายสรุป

ใช้ Power Point
และแจกเอกสาร
แผนการเรียนรู้
ฉบับย่อ
วิดีโอการค้นพบ/
ทดลองเกี่ยวกับ
ฟิสิกส์

-สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

2. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับความสาคัญ
ของหน่วยวัด เลข
นัยสาคัญและการ
นาไปใช้ประโยชน์
3. มีความรู้และเข้าใจ
ในการทากิจกรรมการ
วัดอย่างละเอียดด้วย
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
และไมโครมิเตอร์
พร้อมสามารถแสดง
ความไม่แน่นอนและ
ความคลาดเคลื่อนที่
เกิดจากการวัดได้

-สืบค้น/นาเสนอ/ตั้ง
คาถามเพื่อนาอภิปรายลง
ข้อสรุป
-ตั้งคาถามเพื่อนาวิเคราะห์
ตัวอย่างสถานการณ์เพื่อ
คานวณเกี่ยวกับหน่วยวัด
เลขนัยสาคัญ ความไม่
แน่นอนและความคลาด
เคลื่อนที่เกิดจากการวัด
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

อินเตอร์เนท/
หนังสืออ้างอิง
ใบความรู้
ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

2

2

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

-เลขนัยสาคัญ/
ความไม่แน่นอน
และความคลาด
เคลื่อนที่เกิด
จากการวัดการ
วัดอย่าง
4- ละเอียดและ
5 การวิเคราะห์
ความ
คลาดเคลื่อน

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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2. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับความสาคัญ
ของหน่วยวัด เลข
นัยสาคัญและการ
นาไปใช้ประโยชน์
3. มีความรู้และเข้าใจ
ในการทากิจกรรมการ
วัดอย่างละเอียดด้วย
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
และไมโครมิเตอร์
พร้อมสามารถแสดง
ความไม่แน่นอนและ
ความคลาดเคลื่อนที่
เกิดจากการวัดได้
-เลขนัยสาคัญ/ 2. มีความรู้และเข้าใจ
ความไม่แน่นอน เกี่ยวกับความสาคัญ
และความคลาด ของหน่วยวัด เลข
เคลื่อนที่เกิด
นัยสาคัญและการ
จากการวัดการ นาไปใช้ประโยชน์
วัดอย่าง
3. มีความรู้และเข้าใจ
ละเอียดและ
ในการทากิจกรรมการ
6 การวิเคราะห์ วัดอย่างละเอียดด้วย
ความ
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
คลาดเคลื่อน
และไมโครมิเตอร์
พร้อมสามารถแสดง
ความไม่แน่นอนและ
ความคลาดเคลื่อนที่
เกิดจากการวัดได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

-สืบค้น/นาเสนอ/ตั้ง
คาถามเพื่อนาอภิปรายลง
ข้อสรุป
-ตั้งคาถามเพื่อนาวิเคราะห์
ตัวอย่างสถานการณ์เพื่อ
คานวณเกี่ยวกับหน่วยวัด
เลขนัยสาคัญ ความไม่
แน่นอนและความ
คลาดเคลื่อน ที่เกิดจาก
การวัด
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

อินเตอร์เนท/
หนังสืออ้างอิง
ใบความรู้
ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

-สืบค้น/นาเสนอ/ตั้ง
คาถามเพื่อนาอภิปรายลง
ข้อสรุป
-ตั้งคาถามเพื่อนาวิเคราะห์
ตัวอย่างสถานการณ์เพื่อ
คานวณเกี่ยวกับหน่วยวัด
เลขนัยสาคัญ ความไม่
แน่นอนและความคลาด
เคลื่อนที่เกิดจากการวัด
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

อินเตอร์เนท/
หนังสืออ้างอิง
ใบความรู้
ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

เลขนัยสาคัญ/
ความไม่แน่นอน
7และความคลาด
3
8
เคลื่อนที่เกิดจาก
การวัดการวัด
-เลขนัยสาคัญ/
ความไม่แน่นอน
และความคลาด
เคลื่อนที่เกิดจาก
3 9 การวัดการวัด
อย่างละเอียด
และการวิเคราะห์
ความ
คลาดเคลื่อน
-ปริมาณ
เวกเตอร์และ
ปริมาณ สเกลาร์
104
11

4

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้

3. มีความรู้และ
-การทดลองการวัดและ
เข้าใจในการทา
กิจกรรมการวัดอย่าง การอ่านผลการวัด พร้อม
แสดงความไม่แน่นอน
ละเอียด

3. มีความรู้และเข้าใจ
ในการทากิจกรรมการ
วัดอย่างละเอียดด้วย
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
และไมโครมิเตอร์
พร้อมสามารถแสดง
ความไม่แน่นอนและ
ความคลาดเคลื่อนที่
เกิดจากการวัดได้
4. มีความรู้และเข้า
ใจความแตกต่างของ
ปริมาณเวกเตอร์และ
ปริมาณสเกลาร์
สามารถหาองค์
ประกอบของเวกเตอร์
เวกเตอร์หนึ่ง
-ปริมาณ
4. มีความรู้และเข้า
เวกเตอร์และ
ใจความแตกต่างของ
ปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์และ
ปริมาณสเกลาร์
สามารถหาองค์
12
ประกอบของเวกเตอร์
เวกเตอร์หนึ่งหน่วย
เวกเตอร์ตาแหน่ง การ
กระทาระหว่าง

-การนาเสนอผลงาน

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

-อินเตอร์เนท/
-สังเกต
หนังสืออ้างอิง/ใบ
พฤติกรรม/ตอบ
ความรู้
คาถาม/อภิปราย
-ชุดการทดลอง
-รายงานการ
ทดลอง

-สังเกตพฤติกรรม/
ตอบคาถาม/
อภิปรายร่วมกัน
ประกอบในการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การนาเสนอ
ผลงาน
-สังเกตและตั้งคาถาม
-คลิปวิดีโอ/
-สังเกตพฤติกรรม/
ประกอบคลิปวิดีโอหรือ
animationเกี่ยวกับ ตอบคาถาม/
animation/ร่วมอภิปราย เวกเตอร์
อภิปรายร่วมกัน
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
-อินเตอร์เนท
เพื่อประกอบใน
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
-ใบความรู้
การประเมิน
-ใบงาน/แบบฝึกหัด คุณลักษณะอันพึง
-respondboard
-ตั้งคาถามประกอบการ
คลิปวิดีโอ/
สังเกต
วิเคราะห์ตัวอย่าง
animation
พฤติกรรม/ตอบ
สถานการณ์เพื่อแก้ปัญหา เกี่ยวกับเวกเตอร์ คาถาม/อภิปราย
เกี่ยวกับการกระทาระหว่าง -อินเตอร์เนท
ร่วมกัน
เวกเตอร์ และการหา
-ใบความรู้
เพื่อประกอบใน
เวกเตอร์ลัพธ์
-ใบงาน/
กาประเมิน
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
แบบฝึกหัด
คุณลักษณะอัน
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
-respondboard พึงประสงค์
-ใบงาน/

5

1314

5 15

6 1617

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่

9

เวกเตอร์ และการหา
เวกเตอร์ลัพธ์ได้
บทที่ 2 การ
5. ทาการทดลองและ
เคลื่อนที่ใน 1 อธิบายความสัมพันธ์
มิติ
ระหว่างการกระจัด
-ปริมาณต่างๆ ความเร็ว ความเร่ง
ของการ
กับเวลาของการ
เคลื่อนที่
เคลื่อนที่ในแนวตรง
6. ทาการทดลองและ
อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างแรงกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุใน
สนามโน้มถ่วงและนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
-ปริมาณต่างๆ 5. ทาการทดลองและ
ของการ
อธิบายความสัมพันธ์
เคลื่อนที่
ระหว่างการกระจัด
ความเร็ว ความเร่ง
กับเวลาของการ
เคลื่อนที่ในแนวตรง
6. ทาการทดลองและ
อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างแรงกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุใน
สนามโน้มถ่วงและนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
-การเคลื่อนที่ใน 5. ทาการทดลองและ
แนวตรงที่มี
อธิบายความสัมพันธ์
ความเร่งคงที่ ระหว่างการกระจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล
แบบฝึกหัด

-สังเกตและตั้งคาถาม
ประกอบคลิปวิดีโอหรือ
animation/ร่วมอภิปราย/
นาเสนอ
-การทดลองวัดอัตราเร็ว
โดยใช้เครื่องเคาะ
สัญญาณเวลา/รางลม
-การทดลองเรื่องการตก
แบบเสรี
-ยกตัวอย่างสถานการณ์ใน
ชีวิตประจาวัน

-อุปกรณ์การ
ทดลองเรื่อง
เครื่องเคาะ
สัญญาณเวลา
-ชุดทดลองราง
ลม
-อุปกรณ์การ
ทดลองเรื่องการ
ตกแบบเสรี

-สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-จากรายงานการ
ทดลอง

-การนาเสนอผลงาน

-รายงานการ
ทดลอง

สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-การนาเสนอ
ผลงาน

-สังเกต ตั้งคาถามประกอบ -คลิปวิดีโอหรือ
การวิเคราะห์สถานการณ์ animation
เพื่อสร้างคาอธิบายเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการ

สังเกตพฤติกรรม/
ตอบคาถาม/
อภิปรายร่วมกัน

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

เคลื่อนที่แนวตรง
ด้วยความเร่งคงที่
-ตัวอย่างโจทย์
สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้อง
-ใบสถานการณ์
-ใบความรู้
-ใบงาน/แบบฝึกหัด
-อินเตอร์เนท
-หนังสืออ้างอิง
18 -การเคลื่อนที่ใน 5. ทาการทดลองและ -สังเกต ตั้งคาถามประกอบ -คลิปวิดีโอหรือ
แนวตรงที่มี
อธิบายความสัมพันธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ animation
ความเร่งคงที่ ระหว่างการกระจัด เพื่อสร้างคาอธิบายเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่แนวตรง
-การเคลื่อนที่ ความเร็ว ความเร่ง สมการการคานวณหา
ปริมาณต่างๆ ของการ
ด้วยความเร่งคงที่
ของวัตถุภายใต้ กับเวลาของการ
-ตัวอย่างโจทย์
สนามโน้มถ่วง เคลื่อนที่ในแนวตรง เคลื่อนที่แนวตรงด้วย
สถานการณ์ที่
และการนา
6. ทาการทดลองและ ความเร่งคงที่
เกี่ยวข้อง
ความรู้ไปใช้
อธิบายความสัมพันธ์ -การฝึกวิเคราะห์
ประโยชน์
ระหว่างแรงกับการ สถานการณ์โจทย์ร่วมกัน -ใบสถานการณ์
-ใบความรู้
เคลื่อนที่ของวัตถุใน เป็นกลุ่ม
-ใบงาน/
สนามโน้มถ่วงและนา -ฝึกทาโจทย์ปัญหา
แบบฝึกหัด
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ -เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
-อินเตอร์เนต

-การเคลื่อนที่
ของวัตถุภายใต้
สนามโน้มถ่วง
และการนา
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์

6

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่

10

7 19- -การเคลื่อนที่ใน
20 แนวตรงทีม่ ี
ความเร่งคงที่
-การเคลื่อนที่
ของวัตถุภายใต้
สนามโน้มถ่วง

ความเร็ว ความเร่ง
กับเวลาของการ
เคลื่อนที่ในแนวตรง
6. ทาการทดลองและ
อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างแรงกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุใน
สนามโน้มถ่วงและนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์

5. ทาการทดลองและ
อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างการกระจัด
ความเร็ว ความเร่ง
กับเวลาของการ
เคลื่อนที่ในแนวตรง

สมการการคานวณหา
ปริมาณต่างๆ ของการ
เคลื่อนที่แนวตรงด้วย
ความเร่งคงที่
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์โจทย์ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

-สังเกต ตั้งคาถามประกอบ
การวิเคราะห์สถานการณ์
เพื่อสร้างคาอธิบายเกี่ยวกับ
สมการการคานวณหา
ปริมาณต่างๆ ของการ
เคลื่อนที่แนวตรงด้วย

การวัดผล/
ประเมินผล
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด

สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-คลิปวิดีโอหรือ สังเกต
animationเกี่ยวกับ พฤติกรรม/ตอบ
การเคลื่อนที่แนว คาถาม/อภิปราย
ตรงด้วยความเร่ง ร่วมกัน
คงที่
เพื่อประกอบใน
-ตัวอย่างโจทย์
การประเมิน
สถานการณ์ที่

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา
และการนา
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์

7

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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6. ทาการทดลองและ
อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างแรงกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุใน
สนามโน้มถ่วงและนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
21 -การเคลื่อนที่ใน 5. ทาการทดลองและ
แนวตรงที่มี
อธิบายความสัมพันธ์
ความเร่งคงที่ ระหว่างการกระจัด
-การเคลื่อนที่ ความเร็ว ความเร่ง
ของวัตถุภายใต้ กับเวลาของการ
สนามโน้มถ่วง เคลื่อนที่ในแนวตรง
และการนา
6. ทาการทดลองและ
ความรู้ไปใช้
อธิบายความสัมพันธ์
ประโยชน์
ระหว่างแรงกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุใน
สนามโน้มถ่วงและนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์

8 22- บทที่ 3 มวล
23 แรง กฎการ
เคลื่อนที่
แรง มวล และ
น้าหนัก

กิจกรรมการเรียนรู้
ความเร่งคงที่
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์โจทย์ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์โจทย์ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม
--ฝึกทาโจทย์ปัญหา
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

7. เปรียบเทียบความ - สังเกต ทานาย อธิบาย
เกีย่ วกับการสาธิตเกี่ยวกับ
แตกต่างของมวล
แรง และน้าหนักได้ ความเฉื่อยหรือใช้คลิปวิดีโอ
หรือanimationและ
อภิปรายโดยใช้การตั้งคาถาม
เพื่เปรียบเทียบ เกี่ยวกับมวล
กับน้าหนัก และแรง
-ทาการทดลอง เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับ
ความเร่ง

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

เกี่ยวข้อง
-ใบสถานการณ์
-ใบความรู้
-อินเตอร์เนท
-หนังสืออ้างอิง
-respondboard

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-คลิปวิดีโอหรือ สังเกต
animationเกี่ยวกับ พฤติกรรม/ตอบ
การเคลื่อนที่แนว คาถาม/อภิปราย
ตรงด้วยความเร่ง ร่วมกัน
คงที่
เพื่อประกอบใน
-ตัวอย่างโจทย์
การประเมิน
สถานการณ์ที่
คุณลักษณะอัน
เกี่ยวข้อง
พึงประสงค์
-ใบความรู้
-ใบงาน
-ใบงาน/แบบฝึกหัด
-อินเตอร์เนท
-หนังสืออ้างอิง
-respondboard
-ชุดทดลองความ สังเกตพฤติกรรม/
ตอบคาถาม/
เฉื่อย
-คลิปวิดีโอหรือ อภิปรายร่วมกัน
animationกฏ เพื่อประกอบ การ
การเคลื่อนที่ของ ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
นิวตัน
-หนังสืออ้างอิง ประสงค์
-รายงานการ
-อินเตอร์เนท
-respondboard ทดลองสังเกต
พฤติกรรม/

8

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

24 แรง มวล และ
น้าหนัก

9 25- แรง มวล และ
26 น้าหนัก

9

27 แรง มวล และ
น้าหนัก

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่

12

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

ตอบคาถาม/
อภิปรายร่วมกัน
ประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะ อัน
พึงประสงค์
-การนาเสนอ
ผลงาน
7. เปรียบเทียบความ - สังเกต ทานาย อธิบาย
-คลิปวิดีโอหรือ -สังเกต
เกี่ยวกับการสาธิตเกี่ยวกับ animationกฏ พฤติกรรม/
แตกต่างของมวล
แรง และน้าหนักได้ ความเฉื่อยหรือใช้คลิปวิดีโอ การเคลื่อนที่ของ คาถาม/อภิปราย
หรือanimationและ
นิวตัน
ร่วมกัน
อภิปรายโดยใช้การตั้งคาถาม -ชุดสาธิตการรวม -ใบงาน/
เพื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับ แรง 3 แรง
แบบฝึกหัด
มวลกับน้าหนักและแรง
-หนังสืออ้างอิง
- ตั้งคาถามประกอบการ
-ใบงาน/
สาธิตการรวมแรง 3 แรงและ แบบฝึกหัด
อภิปรายสรุปเกี่ยวกับแรง -อินเตอร์เนท
และแรงลัพธ์
-respondboard
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
- สังเกต ทานาย อธิบาย
เกี่ยวกับการสาธิตเกี่ยวกับ
ความเฉื่อยหรือใช้คลิป
7. เปรียบเทียบความ วิดีโอหรือanimationและ -คลิปวิดีโอหรือ สังเกต
แตกต่างของมวล
อภิปรายโดยใช้การตั้ง
animationกฏการ พฤติกรรม/ตอบ
แรง และน้าหนักได้ คาถามเพื่อเปรียบเทียบ
เคลื่อนที่ของนิวตัน คาถาม/อภิปราย
เกี่ยวกับมวลกับน้าหนัก
-ชุดสาธิตการรวม ร่วมกัน
และแรง
แรง 3 แรง
เพื่อประกอบใน
- ตั้งคาถามประกอบการ -หนังสืออ้างอิง การประเมิน
สาธิตการรวมแรง 3 แรง -ใบงาน/
คุณลักษณะอัน

7. เปรียบเทียบความ -การนาเสนอผลงาน
แตกต่างของมวล
แรง และน้าหนักได้

-รายงานการ
ทดลอง

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่

13

10
11 31- กฎการเคลื่อนที่ 8. มีความรู้และ
31 ของนิวตัน
เข้าใจกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน
และประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ใน
ชีวิตประจาวันได้

กฎการเคลื่อนที่ 8. มีความรู้และ
ของนิวตัน
เข้าใจกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน
11
33
และประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ใน
ชีวิตประจาวันได้

กิจกรรมการเรียนรู้
และอภิปรายสรุปเกี่ยวกับ
แรงและแรงลัพธ์
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
28-30 สอบกลางภาค
- สังเกต ทานาย อธิบาย
เกี่ยวกับการสาธิตเกี่ยวกับ
กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
หรือใช้คลิปวิดีโอหรือ
animationและอภิปรายโดย
ใช้การตั้งคาถามเพื่อลง
ข้อสรุป
-ยกตัวอย่างสถานการณ์ใน
ชีวิตประจาวันเกี่ยวกับกฎ
การเคลื่อนที่ของนิวตัน
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่มโดยใช้
กระดาน respondboard
-ตั้งโจทย์เกี่ยวกับกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน อธิบาย
วิธีการหาคาตอบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
- สังเกต ทานาย อธิบาย
เกี่ยวกับการสาธิตเกี่ยวกับ
กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
หรือใช้คลิปวิดีโอหรือ
animationและอภิปราย
โดยใช้การตั้งคาถามเพื่อลง

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

แบบฝึกหัด
พึงประสงค์
-อินเตอร์เนท
-ใบงาน/
-respondboard แบบฝึกหัด

-คลิปวิดีโอหรือ
animation/ชุด
สาธิตเกี่ยวกับกฏ
การเคลื่อนที่ของนิว
ตัน
-ตัวอย่างโจทย์
สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกฏการ
เคลื่อนที่ของ นิวตัน
-ใบความรู้
-ใบงาน/แบบฝึกหัด
-อินเตอร์เนท
-respondboard

สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-คลิปวิดีโอหรือ
animation/ชุด
สาธิตเกี่ยวกับกฏ
การเคลื่อนที่ของ
นิวตัน
-ตัวอย่างโจทย์

สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

แรงเสียดทาน

12

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่

14

10. มีความรู้และ
เข้าใจเกี่ยวข้องกับ
แรงเสียดทาน

3435

แรงดึงดูด
12
36 ระหว่างมวล

11. มีความรู้และ
เข้าใจกฎแรงดึงดูด

กิจกรรมการเรียนรู้
ข้อสรุป
-ยกตัวอย่างสถานการณ์ใน
ชีวิตประจาวันเกี่ยวกับกฎ
การเคลื่อนที่ของนิวตัน-การ
ฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่มโดยใช้
กระดาน respondboard
-ตั้งโจทย์เกี่ยวกับกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน อธิบาย
วิธีการหาคาตอบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
- สังเกต ทานาย อธิบาย
เกี่ยวกับการสาธิตเกี่ยวกับ
แรงเสียดทานหรือใช้คลิป
วิดีโอหรือanimationและ
อภิปรายโดยใช้การตั้งคาถาม
เพื่อลงข้อสรุป
-ยกตัวอย่างสถานการณ์ใน
ชีวิตประจาวันเกี่ยวกับแรง
เสียดทาน
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ แรง
เสียดทานร่วมกันเป็นกลุ่ม
โดยใช้กระดาน
respondboard
- สังเกต ทานาย อธิบาย
เกี่ยวกับแรงดึงดูดระหว่าง
มวลโดยใช้คลิปวิดีโอหรือ

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกฏการ
เคลื่อนที่ของ นิว
ตัน
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด
-อินเตอร์เนท

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-respondboard

-คลิปวิดีโอหรือ
animation/ชุด
สาธิตเกี่ยวกับแรง
เสียดทาน
-ตัวอย่างโจทย์
สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องแรง
เสียดทาน
-ใบความรู้
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด
-อินเตอร์เนท

สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-respondboard

-คลิปวิดีโอหรือ สังเกต
animation
พฤติกรรม/ตอบ
เกี่ยวกับแรงดึงดูด

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

ระหว่างมวลและ
ประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ทั่วไป
พร้อมทั้งคานวณได้

animationและอภิปรายโดย
ใช้การตั้งคาถามเพื่อลง
ข้อสรุป
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ที่เกี่ยวข้องกับร่วมกัน
เป็นกลุ่มโดยใช้กระดาน
respondboard
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ระหว่างมวล
-ตัวอย่างโจทย์
สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้อง
-ใบความรู้
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด
-อินเตอร์เนท
-respondboard

คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-สังเกตและตั้งคาถาม
ประกอบคลิปวิดีโอหรือ
animation กระตุ้นเพื่อให้
ผู้เรียนสังเกต วิเคราะห์ถึง
ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์เพื่อนาเข้าสู่การ
จัดการเรียนรู้ และกระตุ้นให้
นักเรียนตั้งคาถามสิ่งที่อยาก
รู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์และสืบค้นข้อมูล
-การทดลองการเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์(Guided
Inquiry)
-การนาเสนอผลงาน

-คลิปวิดีโอหรือ สังเกต
animationเกี่ยวกับ พฤติกรรม/ตอบ
การเคลื่อนที่แบบ คาถาม/อภิปราย
โพรเจกไทล์
ร่วมกัน
-ตัวอย่างโจทย์
เพื่อประกอบใน
สถานการณ์ที่
การประเมิน
เกี่ยวข้อง
คุณลักษณะอัน
-ใบสถานการณ์ พึงประสงค์
-ใบความรู้
-จากรายงานการ
-ชุดการทดลองการ ทดลอง
เคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์
-อินเตอร์เนต
-รายงานการ
-สังเกต
ทดลอง
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน

บทที่ 4 การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ
13 37- การเคลื่อนที่
38 แบบโพรเจก
ไทล์

13 39

การเคลื่อนที่
แบบโพรเจก
ไทล์

12. มีความรู้ความ
เข้าใจและการ
คานวณในเรื่องการ
เคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์และการ
เคลื่อนที่แบบวงกลม
พร้อมทั้งสังเคราะห์
ความรู้เพื่อประโยชน์
ต่อการอธิบาย
ปรากฎการณ์ที่
เกิดขึ้นได้
12. มีความรู้ความ
เข้าใจและการคานวณ
ในเรื่องการเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์และ
การเคลื่อนที่แบบ
วงกลม พร้อมทั้ง

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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สังเคราะห์ความรู้เพื่อ
ประโยชน์ต่อการ
อธิบายปรากฎการณ์ที่
เกิดขึ้นได้
12. มีความรู้ความ
เข้าใจและการคานวณ
ในเรื่องการเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์และ
การเคลื่อนที่แบบ
วงกลม พร้อมทั้ง
สังเคราะห์ความรู้เพื่อ
ประโยชน์ต่อการ
อธิบายปรากฎการณ์ที่
เกิดขึ้นได้

กิจกรรมการเรียนรู้

-สังเกตและตั้งคาถาม
ประกอบคลิปวิดีโอหรือ
animation กระตุ้นเพื่อให้
ผู้เรียนสังเกต วิเคราะห์ถึง
ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์เพื่อนาเข้าสู่การ
จัดการเรียนรู้ และกระตุ้นให้
นักเรียนตั้งคาถามสิ่งที่อยาก
รู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์และสืบค้นข้อมูล
-สังเกต/ตั้งคาถาม
ประกอบการวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อสร้าง
คาอธิบายเกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
-สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
12. มีความรู้ความ
-สังเกต/ตั้งคาถาม
การเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ เข้าใจและการคานวณ ประกอบการวิเคราะห์
ในเรื่องการเคลื่อนที่ สถานการณ์เพื่อสร้าง
แบบโพรเจกไทล์และ คาอธิบายเกี่ยวกับการ
14 42
การเคลื่อนที่แบบ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
วงกลม พร้อมทั้ง
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
สังเคราะห์ความรู้เพื่อ โจทย์

การเคลื่อนที่
แบบโพรเจก
40- ไทล์
14 41

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

-คลิปวิดีโอหรือ
animation
เกี่ยวกับการ
เคลื่อนทีแ่ บบ
โพรเจกไทล์
-ตัวอย่างโจทย์
สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้อง
-ใบสถานการณ์
-ใบความรู้
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด
-อินเตอร์เนท
-หนังสืออ้างอิง
-respondboard

-ตัวอย่างโจทย์
สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้อง
-ใบสถานการณ์
-ใบความรู้
-ใบงาน/แบบฝึกหัด
-อินเตอร์เนท

การวัดผล/
ประเมินผล
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การนาเสนอ
ผลงาน
-สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
ประกอบในการ
ประเมิน
คุณลักษณะอัน

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

การเคลื่อนที่
แบบโพรเจก
ไทล์

15

4344

การเคลื่อนที่
แบบโพรเจก
ไทล์
15 45

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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ประโยชน์ต่อการ
อธิบายปรากฎการณ์ที่
เกิดขึ้นได้
12. มีความรู้ความ
เข้าใจและการ
คานวณในเรื่องการ
เคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์และการ
เคลื่อนที่แบบวงกลม
พร้อมทั้งสังเคราะห์
ความรู้เพื่อประโยชน์
ต่อการอธิบาย
ปรากฎการณ์ที่
เกิดขึ้นได้

กิจกรรมการเรียนรู้
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
-สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

-หนังสืออ้างอิง
พึงประสงค์
-respondboard -ใบงาน/
แบบฝึกหัด
-สังเกตและตั้งคาถาม
-คลิปวิดีโอหรือ -สังเกต
ประกอบคลิปวิดีโอหรือ
animation
พฤติกรรม/ตอบ
animation กระตุ้นเพื่อให้ เกี่ยวกับการ
คาถาม/อภิปราย
ผู้เรียนสังเกต วิเคราะห์ถึง เคลื่อนที่แบบ
ร่วมกัน
ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ โพรเจกไทล์
เพื่อประกอบใน
โพรเจกไทล์เพื่อนาเข้าสู่
-ตัวอย่างโจทย์ การประเมิน
การจัดการเรียนรู้ และ
สถานการณ์ที่
คุณลักษณะอัน
กระตุ้นให้นักเรียนตั้ง
เกี่ยวข้อง
พึงประสงค์
คาถามสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับ -ใบสถานการณ์
-ใบงาน/
การเคลื่อนที่แบบโพรเจก -ใบความรู้
แบบฝึกหัด
ไทล์และสืบค้นข้อมูล
-ใบงาน/
-สังเกต/ตั้งคาถาม
แบบฝึกหัด
ประกอบการวิเคราะห์
-อินเตอร์เนท
สถานการณ์เพื่อสร้าง
-หนังสืออ้างอิง
คาอธิบายเกี่ยวกับการ
-respondboard
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์โจทย์
12. มีความรู้ความ -สังเกตและตั้งคาถาม
-คลิปวิดีโอหรือ -สังเกต
ประกอบคลิปวิดีโอหรือ
เข้าใจและการ
animation
พฤติกรรม/ตอบ
คานวณในเรื่องการ animation กระตุ้นเพื่อให้ เกี่ยวกับการ
คาถาม/อภิปราย
ผู้เรียนสังเกต วิเคราะห์ถึง เคลื่อนที่แบบ
เคลื่อนที่แบบ
ร่วมกัน
โพรเจกไทล์และการ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ โพรเจกไทล์
เพื่อประกอบใน
เคลื่อนที่แบบวงกลม โพรเจกไทล์เพื่อนาเข้าสู่การ -ตัวอย่างโจทย์ การประเมิน
พร้อมทั้งสังเคราะห์ จัดการเรียนรู้ และกระตุ้นให้ สถานการณ์ที่
คุณลักษณะอัน
ความรู้เพื่อประโยชน์ นักเรียนตั้งคาถามสิ่งที่อยาก เกี่ยวข้อง
พึงประสงค์
รู
เ
้
กี
ย
่
วกั
บ
การเคลื
อ
่
นที
แ
่
บบ
ต่อการอธิบาย
-ใบสถานการณ์ -ใบงาน/

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่

18

กิจกรรมการเรียนรู้

16
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-การเคลื่อนที่
แบบวงกลมใน
แนวระดับ
16 48

การวัดผล/
ประเมินผล

โพรเจกไทล์และสืบค้นข้อมูล
-สังเกต/ตั้งคาถาม
ประกอบการวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อสร้าง
คาอธิบายเกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่ แบบโพรเจกไทล์
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์
12. มีความรู้ความ -สังเกตและตั้งคาถาม
ประกอบคลิปวิดีโอหรือ
เข้าใจและการ
คานวณในเรื่องการ animation กระตุ้นเพื่อให้
ผู้เรียนสังเกต วิเคราะห์ถึง
เคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์และการ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ
เคลื่อนที่แบบวงกลม วงกลม(ทั้งแนวราบและ
พร้อมทั้งสังเคราะห์ แนวดิ่ง)เพื่อนาเข้าสู่การ
ความรู้เพื่อประโยชน์ จัดการเรียนรู้ และกระตุ้นให้
นักเรียนตั้งคาถามสิ่งที่อยาก
ต่อการอธิบาย
รู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบ
ปรากฎการณ์ที่
วงกลม
เกิดขึ้นได้
-การทดลองเรื่อง คาบของ
การเคลื่อนที่แบบวงกลม
(Guided Inquiry)

-ใบความรู้
แบบฝึกหัด
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด
-อินเตอร์เนท
-หนังสืออ้างอิง
-respondboard

-คลิปวิดีโอหรือ
animation
เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่แบบ
วงกลม
-ใบสถานการณ์
-ใบความรู้
-ชุดการทดลอง
การเคลื่อนที่แบบ
วงกลม
-อินเตอร์เนต
-หนังสืออ้างอิง
-respondboard

-สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-จากรายงานการ
ทดลอง

12. มีความรู้ความ
-การนาเสนอผลงาน
เข้าใจและการคานวณ
ในเรื่องการเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์และ
การเคลื่อนที่แบบ
วงกลม พร้อมทั้ง
สังเคราะห์ความรู้เพื่อ
ประโยชน์ต่อการ

-รายงานการ
ทดลอง

-สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

ปรากฎการณ์ที่
เกิดขึ้นได้

การเคลื่อนที่
แบบวงกลม
-การเคลื่อนที่
แบบวงกลมใน
แนวระดับ

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

-การเคลื่อนที่
แบบวงกลมใน
แนวระดับ
-การเคลื่อนที่
บนทางโค้ง

17
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-การเคลื่อนที่
แบบวงกลมใน
แนวระดับ
17 48 -การเคลื่อนที่
บนทางโค้ง

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่

19

อธิบายปรากฎการณ์ที่
เกิดขึ้นได้
12. มีความรู้ความ
เข้าใจและการ
คานวณในเรื่องการ
เคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์และการ
เคลื่อนที่แบบวงกลม
พร้อมทั้งสังเคราะห์
ความรู้เพื่อประโยชน์
ต่อการอธิบาย
ปรากฎการณ์ที่
เกิดขึ้นได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

-สังเกตและตั้งคาถาม
ประกอบคลิปวิดีโอหรือ
animation กระตุ้นเพื่อให้
ผู้เรียนสังเกต วิเคราะห์ถึง

-คลิปวิดีโอหรือ
animation
เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่แบบ
ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ วงกลม
วงกลม(ทั้งแนวราบและ
-ตัวอย่างโจทย์
แนวดิ่ง)เพื่อนาเข้าสู่การ
สถานการณ์ที่
จัดการเรียนรู้ และกระตุ้นให้ เกี่ยวข้อง
นักเรียนตั้งคาถามสิ่งที่อยาก -ใบสถานการณ์
รู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบ
-ใบความรู้
วงกลม
-ใบงาน/
-สังเกต/ตั้งคาถาม
แบบฝึกหัด
ประกอบการวิเคราะห์
-อินเตอร์เนท
สถานการณ์เพื่อสร้าง
-หนังสืออ้างอิง
คาอธิบายเกี่ยวกับการ
-respondboard
เคลื่อนที่แบบวงกลม

-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์โจทย์ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
-เขียนสรุปสิ่งทีไ่ ด้เรียนรู้
12. มีความรู้ความ -สังเกตและตั้งคาถาม
ประกอบคลิปวิดโี อหรือ
เข้าใจและการ
คานวณในเรื่องการ animation กระตุ้นเพื่อให้
ผู้เรียนสังเกต วิเคราะห์ถึง
เคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์และการ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ
เคลื่อนที่แบบวงกลม วงกลม(ทั้งแนวราบและ
แนวดิ่ง)เพื่อนาเข้าสู่การ
พร้อมทั้งสังเคราะห์
จัดการเรียนรู้ และกระตุ้นให้

-คลิปวิดีโอหรือ
animation
เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่แบบ
วงกลม
-ตัวอย่างโจทย์
สถานการณ์ที่

การวัดผล/
ประเมินผล
-การนาเสนอ
ผลงาน
-สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่

20

นักเรียนตั้งคาถามสิ่งที่อยาก
รู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบ
วงกลม
-สังเกต/ตั้งคาถาม
ประกอบการวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อสร้าง
คาอธิบายเกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่แบบวงกลม
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์โจทย์ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
12. มีความรู้ความ -สังเกตและตั้งคาถาม
ประกอบคลิปวิดโี อหรือ
เข้าใจและการ
คานวณในเรื่องการ animation กระตุ้นเพือ่ ให้
ผู้เรียนสังเกต วิเคราะห์ถึง
เคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์และการ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ
เคลื่อนที่แบบวงกลม วงกลม(ทั้งแนวราบและ
แนวดิ่ง)เพื่อนาเข้าสู่การ
พร้อมทั้งสังเคราะห์
จัดการเรียนรู้ และกระตุ้นให้
ความรู้เพื่อประโยชน์
นักเรียนตั้งคาถามสิ่งที่อยาก
ต่อการอธิบาย
รู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบ
ปรากฎการณ์ที่
วงกลม
เกิดขึ้นได้
-สังเกต/ตั้งคาถาม
ประกอบการวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อสร้าง
คาอธิบายเกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่แบบวงกลม
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์โจทย์ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม

ความรู้เพื่อประโยชน์
ต่อการอธิบาย
ปรากฎการณ์ที่
เกิดขึ้นได้

การเคลื่อนที่
แบบวงกลมใน
แนวดิ่ง

18

4647

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

เกี่ยวข้อง
พึงประสงค์
-ใบสถานการณ์ -ใบงาน/
-ใบความรู้
แบบฝึกหัด
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด
-อินเตอร์เนท
-หนังสืออ้างอิง
-respondboard

-คลิปวิดีโอหรือ
animation
เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่แบบ
วงกลม
-ตัวอย่างโจทย์
สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้อง
-ใบสถานการณ์
-ใบความรู้
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด
-อินเตอร์เนท
หนังสืออ้างอิง
-respondboard

--สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่

21

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

-คลิปวิดีโอหรือ
animation
เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่แบบ
วงกลม
-ตัวอย่างโจทย์
สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้อง
-ใบสถานการณ์
-ใบความรู้
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด
-อินเตอร์เนท
-หนังสืออ้างอิง
-respondboard

-สังเกต
พฤติกรรม/
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน-สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-คลิปวิดีโอหรือ
animation
เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่แบบ
วงกลม
-ตัวอย่างโจทย์
สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้อง
-ใบสถานการณ์

-สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-ใบงาน/

--ฝึกทาโจทย์ปัญหา

การเคลื่อนที่
แบบวงกลมใน
แนวดิ่ง

18
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การเคลื่อนที่
ของดาวเทียม

19
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12. มีความรู้ความ
เข้าใจและการ
คานวณในเรื่องการ
เคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์และการ
เคลื่อนที่แบบวงกลม
พร้อมทั้งสังเคราะห์
ความรู้เพื่อประโยชน์
ต่อการอธิบาย
ปรากฎการณ์ที่
เกิดขึ้นได้

-สังเกตและตั้งคาถาม
ประกอบคลิปวิดีโอหรือ
animation กระตุ้นเพื่อให้
ผู้เรียนสังเกต วิเคราะห์ถึง
ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ
วงกลม(ทั้งแนวราบและ
แนวดิ่ง)เพื่อนาเข้าสู่การ
จัดการเรียนรู้ และกระตุ้น
ให้นักเรียนตั้งคาถามสิ่งที่
อยากรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
แบบวงกลม
-สังเกต/ตั้งคาถามประกอบ
การวิเคราะห์สถานการณ์
เพื่อสร้างคาอธิบายเกี่ยวกับ
การเคลื่อนที่แบบวงกลม
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์ โจทย์ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
12. มีความรู้ความ -สังเกตและตั้งคาถาม
เข้าใจและการคานวณ ประกอบคลิปวิดีโอหรือ
ในเรื่องการเคลื่อนที่ animation กระตุ้นเพื่อให้
แบบโพรเจกไทล์และ ผู้เรียนสังเกต วิเคราะห์ถึง
การเคลื่อนที่แบบ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ
วงกลม พร้อมทั้ง วงกลม(ทั้งแนวราบและ
สังเคราะห์ความรู้เพื่อ แนวดิ่ง)เพื่อนาเข้าสู่การ
ประโยชน์ต่อการ จัดการเรียนรู้ และกระตุ้นให้
อธิบายปรากฎการณ์ที่ นักเรียนตั้งคาถามเกี่ยวกับ

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

กิจกรรมการเรียนรู้

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่

22

เกิดขึ้นได้

การเคลื่อนที่
ของดาวเทียม

19 51

12. มีความรู้ความ
เข้าใจและการ
คานวณในเรื่องการ
เคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์และการ
เคลื่อนที่แบบวงกลม
พร้อมทั้งสังเคราะห์
ความรู้เพื่อประโยชน์
ต่อการอธิบาย
ปรากฎการณ์ที่
เกิดขึ้นได้

การเคลื่อนที่แบบวงกลม
-สังเกต/ตั้งคาถาม
ประกอบการวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อสร้าง
คาอธิบายเกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่แบบวงกลม
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์โจทย์ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
-สังเกตและตั้งคาถาม

-ใบความรู้
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด
-อินเตอร์เนท
-หนังสืออ้างอิง
-respondboard

-คลิปวิดีโอหรือ
ประกอบคลิปวิดโี อหรือ
animation
animation กระตุ้นเพื่อให้ เกีย่ วกับการ
ผู้เรียนสังเกต วิเคราะห์ถึง เคลื่อนที่แบบ
ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ วงกลม-ตัวอย่าง
วงกลม(ทั้งแนวราบและ
โจทย์
แนวดิ่ง)เพื่อนาเข้าสู่การ
สถานการณ์ที่
จัดการเรียนรู้ และกระตุ้นให้
เกี่ยวข้อง
นักเรียนตั้งคาถามเกี่ยวกับ
-ใบสถานการณ์
การเคลื่อนที่แบบวงกลม
-ใบความรู้
-สังเกต/ตั้งคาถาม
-ใบงาน/
ประกอบการวิเคราะห์
แบบฝึกหัด
สถานการณ์เพื่อสร้าง
-อินเตอร์เนท
คาอธิบายเกี่ยวกับการ
-หนังสืออ้างอิง
เคลื่อนที่แบบวงกลม
-respondboard
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์โจทย์ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม
-ฝึกทาโจทย์ปัญหา
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สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

52-54 สอบปลายภาค

การวัดผล/
ประเมินผล
แบบฝึกหัด

-สังเกต
พฤติกรรม/
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
สังเกต
พฤติกรรม/ตอบ
คาถาม/อภิปราย
ร่วมกัน
เพื่อประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด
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5. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ว 30101 (ฟิสิกส์พื้นฐาน) ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ........ มีแผนการประเมินผล
การเรียนรู้ ดังนี้ ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 80 : 20
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
5.1 ประเมินจากงานการบ้านที่มอบหมายและสอบย่อย
ร้อยละ 50
5.2ประเมินจากชิ้นงานบูรณาการ
ร้อยละ 10
5.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค
ร้อยละ 20
5.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค
ร้อยละ 20
5.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมายหรือการทดสอบย่อย 50.00 คะแนน
เป็นการวัดในระหว่างการจัดการเรียนการสอน
5.1.1 สอบย่อยก่อนสอบกลางภาค
10 คะแนน
5.1.2 สอบย่อยหลังสอบกลางภาค
10 คะแนน
5.1.3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์/แผนผังความคิดการนาเสนอผลงาน 10 คะแนน
5.1.4 แบบฝึกหัด รายงานการทดลอง
20 คะแนน
ตารางการประเมิน ทักษะกระบวนการฯ/แผนผังความคิดการนาเสนอผลงานแบบฝึกหัด รายงานการทดลอง
รายการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
1. การทดลอง เรื่อง การวัดอย่างละเอียด
2. แผนผังความคิดการนาเสนอผลงาน
3. แบบฝึกหัด เรื่องปริมาณเวกเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
1. การทดลอง เรื่อง การวัดอัตราเร็วโดยใช้รางลม
การทดลอง เรื่องการตกแบบเสรี
2. แผนผังความคิดการนาเสนอผลงาน
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การเคลื่อนที่ 1 มิติ
4. แบบฝึกหัด เรื่อง การเคลื่อนที่ 1 มิติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
1. การทดลอง เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรง มวล
และความเร่ง
2. แผนผังความคิดการนาเสนอผลงาน
3. แบบฝึกหัด เรื่อง แรง มวล น้าหนัก

รูปแบบของงาน

วันที่มอบหมาย

กาหนดส่ง

งานกลุ่มละ 4 คน

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 3

งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4

งานกลุ่มละ 4 คน

สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 5

งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 7

งานกลุ่มละ 4 คน

สัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 8

งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 9

คะแนน
ทักษะ 1คะแนน
รายงาน 2คะแนน
0.5 คะแนน
2 คะแนน
ทักษะ 2คะแนน
รายงาน 2คะแนน
0.5 คะแนน
1คะแนน
1 คะแนน
ทักษะ 1คะแนน
รายงาน 2คะแนน
0.5 คะแนน
0.5 คะแนน
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4. แบบฝึกหัด เรื่อง กฎของนิวตัน
5. แบบฝึกหัด เรื่อง แรงเสียดทาน
6. แบบฝึกหัด เรื่อง แรงดึงดูดระหว่างมวล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
1. การทดลอง เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์
2. แผนผังความคิดการนาเสนอผลงาน
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การเคลือ่ นที่แบบโพรเจคไทล์
4. แบบฝึกหัด เรื่อง การเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจคไทล์
5. การทดลอง เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม

งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 11
สัปดาห์ที่ 12
สัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่11
สัปดาห์ท่1ี 2
สัปดาห์ที่12

สัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่13

งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 13
สัปดาห์ที่ 14
สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่13
สัปดาห์ที่14
สัปดาห์ที่15

งานกลุ่มละ 4 คน

สัปดาห์ที่ 16

สัปดาห์ที่16

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 16

สัปดาห์ที่16

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 17

สัปดาห์ที17

งานเดีย่ ว
งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 18
สัปดาห์ที่ 19

สัปดาห์ที่18
สัปดาห์ที่19

งานกลุ่มละ 4 คน

6. แผนผังความคิดการนาเสนอผลงาน
7. แบบฝึกหัด เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม ใน
แนวระดับและทางโค้ง
8. แบบฝึกหัดเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวดิ่ง
9. แบบฝึกหัด เรื่อง การเคลื่อนที่ของดาวเทียม
รวม

5.2 ประเมินจากชิ้นงานการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
(ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครูผู้สอน)

10.00 คะแนน

0.5 คะแนน
0.5 คะแนน
0.5 คะแนน
ทักษะ 2คะแนน
รายงาน 2คะแนน
0.25 คะแนน
1คะแนน
1คะแนน
ทักษะ 2คะแนน
รายงาน 2คะแนน
0.25 คะแนน
1คะแนน
0.5 คะแนน
0.5 คะแนน
30
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5.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (ตัวชี้วัด) (20คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคเรียน................... เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และ
ลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
บทที่ 1ธรรมชาติของฟิสิกส์ การวัดและ ความคลาด
เคลื่อน
หน่วยวัด
เลขนัยสาคัญ
ความไม่แน่นอนในการวัด
ปริมาณเวกเตอร์
บทที่ 2การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
ปริมาณเวกเตอร์กับการเคลื่อนที่
การเคลื่อนที่หนึ่งมิติในแนวระดับ
การเคลื่อนที่หนึ่งมิติในแนวดิ่ง
บทที่ 3 แรง มวล กฎการเคลื่อนที่
มวล แรง น้าหนัก
บูรณาการระหว่างหัวข้อ
รวม

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนนรวม

เติมคา/อธิบาย2ข้อ
( 3 คะแนน)
แสดงวิธีทา2 ข้อ( 4 คะแนน)

7

เติมคา/อธิบาย1ข้อ ( 2คะแนน)
แสดงวิธีทา2 ข้อ (5คะแนน)
เติมคา/อธิบาย2ข้อ ( 2คะแนน)
แสดงวิธีทา1ข้อ (1คะแนน)
แสดงวิธีทา1 ข้อ (3 คะแนน)

หมายเหตุ 1. ข้อสอบเติมคาหรืออธิบายใช้แนวทางการออกข้อสอบแบบ PISA
2. ในข้อสอบ1 ข้อหลัก ควรมีข้อย่อยไม่เกิน 4 ข้อ

7

3
3
20
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5.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค (20คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาคเรียนระหว่าง............... เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้
และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
รายการ
บทที่ 3 แรง มวล กฎการเคลื่อนที่
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
แรงเสียดทาน
แรงดึงดูดระหว่างมวล
บทที่ 4 การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
โพรเจคไทล์บนพื้นราบและพื้นเอียง

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนนรวม

เติมคา/อธิบาย 1ข้อ ( 1
คะแนน)
แสดงวิธีทา 3ข้อ( 4 คะแนน)

5

เติมคา/อธิบาย1ข้อ ( 2
คะแนน)
แสดงวิธีทา 2 ข้อ( 4 คะแนน)
เติมคา/อธิบาย1 ข้อ ( 2
คะแนน)
แสดงวิธีทา 2 ข้อ( 4 คะแนน)
แสดงวิธีทา1ข้อ( 3คะแนน)

การเคลื่อนที่แบบวงกลม
วงกลมในแนวระนาบระดับ
วงกลมในแนวดิ่ง
บูรณาการระหว่างหัวข้อ
รวม

หมายเหตุ 1. ข้อสอบเติมคาหรืออธิบายใช้แนวทางการออกข้อสอบแบบ PISA
2. ในข้อสอบ1 ข้อหลัก ควรมีข้อย่อยไม่เกิน 4 ข้อ

6

6
3
20
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แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา ว30102 ดาราศาสตร์พื้นฐาน
จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
เวลาเรียน 1 คาบ / สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2
ครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติดาราศาสตร์ ทรงกลมท้องฟูา เวลาดาราคติ เวลาสุริยคติ คานวณหา
เวลาท้องถิ่น และเวลามาตรฐานสากล สังเกตตาแหน่งของวัตถุท้องฟูาที่สัมพันธ์กับตาแหน่งบนโลก กลุ่มดาว
โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางดาราศาสตร์ กล้ อ งโทรทรรศน์ รวมถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งดวงอาทิ ต ย์ โลกและ
ดวงจันทร์ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ กาแล็กซี เอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ
เพื่อ ให้ มีค วามรู้ ค วามเข้าใจ มีทั กษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ มีเจตคติแ ละเห็ น คุณ ค่า ของ
วิทยาศาสตร์ สามารถนากระบวนการวิทยาศาสตร์ทางดาราศาสตร์พื้นฐานไปใช้ ในการอธิบายและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่อไป
2. ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของดาราศาสตร์ที่สัมพันธ์กับชีวิตได้
2. สืบค้นและอธิบายพัฒนาการของดาราศาสตร์ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกถึงสมัยปัจจุบันได้
3. อธิบายการกาหนดตาแหน่งของวัตถุท้องฟูาที่สัมพันธ์กับตาแหน่งบนโลก ตาแหน่งของวัตถุบนทรง
กลมท้องฟูาโดยใช้แบบจาลองได้
4. อธิบายความหมายและเวลาดาราคติ เวลาสุริยคติได้
5. คานวณเวลาท้องถิ่นและเวลาสากลได้
6. อธิบายหลักการทางานของกล้องโทรทรรศน์
7. ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์และใช้งานกล้องโทรทรรศน์ได้
8. อธิบายวิวัฒนาการของเอกภพได้
9. อธิบายวิวัฒนาการและสมบัติของระบบสุริยะ ดาวฤกษ์และกาแล็กซีได้
10. อธิบายปรากฏการณ์โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์ได้
11. สืบค้นและนาเสนอประโยชน์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอวกาศ ในการสารวจทรัพยากร
ในการสื่อสาร ทางอุตุนิยมวิทยาและการศึกษาทางดาราศาสตร์ได้
12. อธิบายการส่งและคานวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลกได้
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ คาบที่
ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/ สื่อการสอน
กิจกรรม

1

1

บทที่ 1 ประวัติการศึกษาดาราศาสตร์ 1. อธิบายพัฒนาการของ - บรรยาย
จนถึงปัจจุบัน
ดาราศาสตร์ตั้งแต่สมัย
- การศึกษาดาราศาสตร์สมัยแรก
เริม่ แรก ถึงสมัยปัจจุบันได้
จนถึงปัจจุบัน
- ประวัติการศึกษาดาราศาสตร์ของ
พระมหากษัตริย์ไทย

- powerpoint

2

2

บทที่ 2 ทรงกลมท้องฟูา
- ลักษณะทรงกลมท้องฟูา
- ลักษณะการเคลื่อนที่ของ
ดวงอาทิตย์

3

3

- กลุ่มดาว ลักษณะการเคลื่อนที่ของ 4. อธิบายการเคลื่อนที่ของ - บรรยาย - powerpoint
กลุ่มดาวบนท้องฟูา
ดาวฤกษ์และกลุ่มดาวบน
- โปรแกรม
- แผนที่ดาว
ท้องฟูาได้
ท้องฟูาจาลอง
5. สามารถใช้แผนที่ดาวได้
- VDO
- แผนที่ดาว

4

4

บทที่ 3 ระบบพิกัดดาราศาสตร์
- การวัดระยะทางเชิงมุม
- หน่วยทางดาราศาสตร์

6. อธิบายความหมายของ - บรรยาย - ชุดทดลอง
หน่วยทางดาราศาสตร์ได้ - ทดลอง Astro Lab
7. สามารถวัดระยะทาง
เชิงมุมได้

5

5

- เทคนิคพาราแลกตรีโกณมิติ

8. คานวณหาระยะทางของ - บรรยาย
ดาวฤกษ์ด้วยเทคนิคพารา
แลกตรีโกณมิติได้

- powerpoint

6

6

- พิกัดบนทรงกลมท้องฟูา
- Horizontal system
- Equatorial system

9. ระบุตาแหน่งของวัตถุ
ท้องฟูาด้วยระบบ
Horizontal system ได้

- powerpoint
- แบบจาลอง
ทรงกลมท้องฟูา

2. อธิบายลักษณะ
- บรรยาย - powerpoint
ทรงกลมท้องฟูาได้
- แบบจาลอง
3. อธิบายการเคลื่อนที่ของ
ทรงกลมท้องฟูา
ดวงอาทิตย์

- บรรยาย
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สัปดาห์ คาบที่
ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- Ecliptic system

10. ระบุตาแหน่งของวัตถุ
ท้องฟูาด้วยระบบ
Equatorial system ได้
11. ระบุตาแหน่งของวัตถุ
ท้องฟูาด้วยระบบ Ecliptic
system ได้

วิธีการสอน/ สื่อการสอน
กิจกรรม

7

7

บทที่ 4 เวลาทางดาราศาสตร์
- เวลาสุริยคติ
- เวลาดาราคติ
- ความแตกต่างกันของเวลาสุริยะคติ
กับดาราคติ

12. อธิบายความหมายของ - บรรยาย
เวลาสุริยคติได้
13. อธิบายความหมายของ
เวลาดาราคติได้
14. อธิบายความแตกต่าง
ของเวลาสุริยะคติกับเวลา
ดาราคติได้

- powerpoint
- นาฬิกาแดด

8

8

- เวลาท้องถิ่น
- เวลาสากล
- ประโยชน์ของระบบเวลาต่าง ๆ

15. คานวณเวลาท้องถิ่นได้ - บรรยาย
16. คานวณเวลาสากลได้
17. บอกประโยชน์ของเวลาได้

- powerpoint

9

9

บทที่ 5 กล้องโทรทรรศน์
- กล้องโทรทรรศน์แบบใช้แสง
- ชนิดของกล้องโทรทรรศน์
- ชนิดของฐาน และขาตั้ง
กล้องโทรทรรศน์
- การฝึกใช้งานกล้องโทรทรรศน์

18. บอกชนิดของกล้อง
- บรรยาย
โทรทรรศน์ที่แบ่งประเภท - ทดลอง
ตามการใช้แสงได้
19. บอกส่วนประกอบของ
กล้องโทรทรรศน์ได้
20. อธิบายความแตกต่าง
ของฐานตั้งกล้อโทรทรรศน์ได้

- powerpoint
- กล้องโทรทัศน์

10
11

สอบกลางภาค
10 ปฏิบัติการใช้งานกล้องโทรทรรศน์

21. สามารถติดตั้ง
กล้องโทรทรรศน์ได้
22. สามารถใช้งานกล้อง
โทรทรรศน์ได้

- ทดลอง

- กล้องโทรทัศน์

30
สัปดาห์ คาบที่
ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/ สื่อการสอน
กิจกรรม

12

11 บทที่ 6 กาแล็กซีและเอกภพ
- การกาเนิดเอกภพและกาแล็กซี
- แบบจาลองเอกภพ
- กฎฮับเบิล

23. อธิบายการกาเนิด
กาแล็กซี และเอกภพได้

- บรรยาย - powerpoint
- VCD

13

12 - วิวัฒนาการของกาแลกซี
- การจาแนกรูปแบบของกาแลกซี
- ปรากฏการณ์ Red Shift and Blue
Shift

24. จาแนกรูปแบบของ
กาแล็กซีได้
25. อธิบายการขยายตัว
ของเอกภพได้

- บรรยาย - powerpoint

14

13 บทที่ 7 ระบบสุริยะและดาวฤกษ์
- การกาเนิดดาวฤกษ์ ปฏิกิริยาที่
เกิดขึ้นภายในดาวฤกษ์
- วิวัฒนาการของดาวฤกษ์

26. อธิบายการกาเนิด และ - บรรยาย - powerpoint
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ได้

15

14 - ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับสี
ของดาวฤกษ์
- แผนภาพ H-R

27. อธิบายความสัมพันธ์
- บรรยาย
ระหว่างอุณหภูมิกับสีของ
ดาวฤกษ์
28. อธิบายวิวฒ
ั นาการของ
ดาวฤกษ์จากแผนภาพH-R ได้

- powerpoint

16

15 - การกาเนิดดวงอาทิตย์
- การกาเนิดระบบสุริยะ
- วิวัฒนาการของระบบสุริยะ
- ดาวเคราะห์และดาวบริวารที่เป็น
ส่วนประกอบของระบบสุริยะ

29. อธิบายการกาเนิด
- บรรยาย
วิวัฒนาการของระบบสุริยะ
รวมถึงดาวเคราะห์และ
ดาวบริวารที่เป็น
ส่วนประกอบของระบบ
สุริยะได้

- powerpoint
- VCD

17

16 - ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ โลกและ
ดวงจันทร์
- สุริยุปราคา จันทรุปราคา
- น้าขึ้น – น้าลง
- ข้างขึ้น – ข้างแรม

30. บอกชนิด และอธิบาย - บรรยาย
ปรากฏการณ์สุริยุปราคาได้
31. บอกชนิด และอธิบาย
ปรากฏการณ์จันทรุปราคาได้

- powerpoint
- VCD
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สัปดาห์ คาบที่
ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/ สื่อการสอน
กิจกรรม

18

17 บทที่ 8 เทคโนโลยีอวกาศ
- การส่ง และการคานวณความเร็วใน
การโคจรของดาวเทียมรอบโลกได้
- กฎของนิวตัน
- สภาพไร้น้าหนัก

32. บอกประเภท และ
- บรรยาย - powerpoint
ความสาคัญของดาวเทียมได้
- VCD
33. อธิบายหลักการส่ง
ดาวเทียมได้
34. คานวณความเร็วในการ
โคจรของดาวเทียมรอบโลก
ได้

19

18 - โครงการอวกาศที่สาคัญและ
น่าสนใจ
- ประโยชน์ของดาวเทียม

35. สืบค้น และอภิปราย
โครงการอวกาศที่สาคัญ
และน่าสนใจ

20

- บรรยาย - powerpoint
- VCD

สอบปลายภาค
5. แผนการประเมินการเรียนรู้และการมอบหมายงาน

การสอนรายวิชา ว30102 ดาราศาสตร์พื้นฐาน ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
30 คะแนน
2. ประเมินจากการสอบย่อย
20 คะแนน
3. ประเมินจากการสอบกลางภาค
20 คะแนน
4. ประเมินจากการสอบปลายภาค
30 คะแนน
รวม 100 คะแนน
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รายละเอียดการประเมินแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1. ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (30 คะแนน)
รูปแบบ
ของงาน

วันที่
มอบหมาย

กาหนดส่ง

คะแนน

1. ใบงานที่ 1 ศึกษาประวัตินักดาราศาสตร์

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2

2

2. ใบงานที 2.1 ตาแหน่งการขึ้นตกของดวง
อาทิตย์ตามละติจูดผู้สังเกต

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 3

2

3. ใบงานที่ 2.2 การใช้แผนที่ดาว

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

2

4. ใบงานที่ 3 การวัดระยะทางเชิงมุม

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 5

2

5. ใบงานที่ 4 เวลา

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 8

2

6. ปฏิบัติการใช้กล้องโทรทรรศน์

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 12

7

7. ใบงานที่ 5 กาแล็กซีและเอกภพ

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 13

2

8. ใบงานที่ 6 การจาแนกชนิดกาแล็กซี

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 14

2

9. ใบงานที่ 7 ดาวฤกษ์

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 15

1

10. ใบงานที่ 8 วิวัฒนาการของดวงอาทิตย์

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 16

1

11. ใบงานที่ 9 ระบบสุริยะของเรา

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 16

สัปดาห์ที่ 17

1

12. ใบงานที่ 10 สุริยุปราคา และ
จันทรุปราคา

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 17

สัปดาห์ที่ 18

2

13. ใบงานที่ 11 ความเร็วหลุดพ้นและ
ความเร็วโคจร

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 18

สัปดาห์ที่ 19

2

14. ใบงานที่ 12 โครงการอวกาศที่สาคัญ

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 19

สัปดาห์ที่ 20

2

รายการ

รวม

30
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4.2. ประเมินจากการสอบย่อย (20 คะแนน)
สอบย่อยก่อนกลางภาค (10 คะแนน)
รายการ

ลักษณะจานวนข้อสอบ

คะแนนรวม

- ลักษณะทรงกลมท้องฟูา

เติมคาตอบและอธิบาย 1 ข้อ

2

- ลักษณะการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ และดาวฤกษ์

อธิบาย 1 ข้อ

1

- หน่วยทางดาราศาสตร์

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

2

- การวัดระยะทางเชิงมุม และ ระยะparsec

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

2

- ระบบพิกัดท้องฟูา

อธิบาย 1 ข้อ

1

- เวลาดาราคติ และสุริยะคติ เวลาท้องถิ่น และเวลาสากล อธิบาย 1 ข้อ

2

ราม

10

สอบย่อยหลังกลางภาค (10 คะแนน)
รายการ

ลักษณะจานวนข้อสอบ

คะแนนรวม

- วิวัฒนาการเอกภพและกาแล็กซี

อธิบาย 1 ข้อ

1

- การจาแนกรูปแบบของกาแลกซี
- ปรากฏการณ์ Red Shift and Blue Shift

เติมคาตอบหรืออธิบาย 1 ข้อ

1

- การกาเนิดดาวฤกษ์ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในดาวฤกษ์
เติมคาตอบหรืออธิบาย 1 ข้อ
- วิวัฒนาการของดาวฤกษ์

1

- ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับสีของดาวฤกษ์

อธิบายหรือเติมคาตอบ 1 ข้อ

1

- แผนภาพ H-R

อธิบายหรืออ่านค่า 1 ข้อ

1

- การกาเนิดดวงอาทิตย์ และระบบสุริยะ

เติมคาตอบ2 ข้อและ/หรืออธิบาย 2ข้อ

1

- ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์
- ข้างขึ้น ข้างแรม
- สุริยุปราคา จันทรุปราคา

วาดภาพ 1 ข้อ และ/หรือ
เติมคาตอบ 1 ข้อ

2

- คานวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลกได้ แสดงวิธีทา 1 ข้อ
รวม

2
10
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4.3. ประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน)
การสอบกลางภาค ของนักเรียนรายวิชา ว30102 ดาราศาสตร์พื้นฐาน ประจาภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 ได้กาหนดเนื้อหาและลักษณะข้อสอบดังตาราง ใช้เวลาในการสอบ 60 นาที 20 คะแนน
รายการ

ลักษณะจานวนข้อสอบ

คะแนนรวม

- ลักษณะทรงกลมท้องฟูา

อธิบาย 1 ข้อ

3

- ลักษณะการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ และดาวฤกษ์

อธิบาย 1 ข้อ

3

- หน่วยทางดาราศาสตร์

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

2

- การวัดระยะทางเชิงมุม และ ระยะparsec

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

2

- ระบบพิกัดท้องฟูา

อธิบาย 1 ข้อ

2

- เวลาดาราคติ และสุริยะคติ

อธิบาย 1 ข้อ

2

- เวลาท้องถิ่น และเวลาสากล

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

2

- การบูรณาการระหว่างหัวข้อ

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

4

รวม

20
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4.4. ประเมินจากการสอบปลายภาค (30 คะแนน)
การสอบปลายภาคของนักเรียนรายวิชา ว30102 ดาราศาสตร์พื้นฐาน ประจาภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 ได้กาหนดเนื้อหาและลักษณะข้อสอบดังตาราง ใช้เวลาในการสอบ 60 นาที 30 คะแนน
รายการ

ลักษณะจานวนข้อสอบ

คะแนนรวม

- การกาเนิดเอกภพและกาแล็กซี

อธิบาย 1 ข้อ

2

- แบบจาลองเอกภพ,กฎของฮับเบิล

อธิบาย 1 ข้อ

2

- วิวัฒนาการของกาแลกซี

อธิบาย 1 ข้อ

2

- การจาแนกรูปแบบของกาแลกซี
- ปรากฏการณ์ Red Shift and Blue Shift

เติมคาตอบหรืออธิบาย 1 ข้อ

2

- การกาเนิดดาวฤกษ์ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในดาวฤกษ์
- วิวัฒนาการของดาวฤกษ์

เติมคาตอบหรืออธิบาย 1 ข้อ

4

- ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับสีของดาวฤกษ์

อธิบายหรือเติมคาตอบ 1 ข้อ

2

- แผนภาพ H-R

อธิบายหรืออ่านค่า 1 ข้อ

2

- การกาเนิดดวงอาทิตย์
- การกาเนิดระบบสุริยะ
- วิวัฒนาการของระบบสุริยะ

เติมคาตอบ 2 ข้อ และ/หรือ
อธิบาย 2 ข้อ

4

- ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์
- ข้างขึ้น ข้างแรม
- สุริยุปราคา จันทรุปราคา

วาดภาพ 1 ข้อ และ/หรือ
เติมคาตอบ 1 ข้อ

4

- การส่ง และการคานวณความเร็วในการโคจรของ
ดาวเทียมรอบโลกได้

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

4

- โครงการอวกาศที่สาคัญและน่าสนใจ
- ประโยชน์ของดาวเทียม

เติมคาตอบ 1 ข้อ

2

รวม

30
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา ว30201
ชื่อวิชา กลศาสตร์ (Mechanics)
จานวน 1.5 หน่วยกิต
เวลาเรียน 3 คาบ/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชาว30201
ศึกษาเกี่ยวกับงานเนื่องจากแรงคงที่และไม่คงที่ การหางานเนื่องจากแรงคงที่และแรงไม่คงที่โดยใช้
การวิเคราะห์กราฟและแคลคูลัสเบื้องต้น กาลัง พลังงานศักย์และพลังงานจลน์ ทฤษฎีบทงาน-พลังงาน และ
กฎการอนุรักษ์พลังงาน โมเมนตัม แรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม การดลและแรงดล กฎการอนุรักษ์
โมเมนตัมเชิงเส้น การชนแบบยืดหยุ่นในหนึ่งมิติและสองมิติ การชนแบบไม่ยืดหยุ่นในหนึ่งมิติและสองมิติ
การเคลื่ อนที่แบบหมุนการกระจั ดเชิงมุม ความเร็ว เชิงมุม ความเร่งเชิงมุม การหาจุดศูนย์กลางมวลด้ว ย
พีชคณิตและแคลคูลัส ระบบอนุภาค โมเมนต์ความเฉื่อย การหาโมเมนต์ความเฉื่อยโดยใช้แคลคูลัส ทฤษฎีแกน
ขนาน ทอร์ก กฎข้อที่สองของนิวตันสาหรับการหมุน งานและพลังงานเนื่องจากการหมุ น โมเมนตัมเชิงมุม
และการเปลี่ ย นแปลงโมเมนตัมเชิงมุม กฎการอนุรักษ์โ มเมนตัมเชิงมุม การกลิ้ งแบบไม่ไถลและพลั งงาน
เนื่องจากการกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย การเปรียบเทียบการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
กับการเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่ของมวลติด สปริง การแกว่งของลูกตุ้ม พลังงานของการเคลื่อนที่
แบบฮาร์ มอนิ กอย่างง่าย สมดุลสถิต สมดุล จลน์ สมดุลต่อการเลื่อนที่ สมดุล ต่อการหมุน แรงคู่ควบและ
โมเมนต์ของแรงคู่ควบ การประยุกต์หลักของสมดุล สมดุลสัมบูรณ์ สมดุลเสถียร สมดุลไม่เสถียร และสมดุล
สะเทิน
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถ
ใช้จิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร นาหลักการไปอธิบายปัญหาทาง
กลศาสตร์ และพลศาสตร์ เพื่อใช้ศึกษาในวิชาฟิสิกส์ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์รายวิชา
เมือ่ เรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงาน พลังงาน การชน การเคลื่อนที่แบบหมุน
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย และสมดุลกลได้
2. ทาการทดลองและอธิบายผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับงาน พลังงาน หลักการชนการ
เคลื่อนที่ แบบหมุน การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย สมดุลกล พร้อมทั้งประยุกต์และเชื่อมโยงความรู้
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจาวันได้
3. ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้และเข้าใจเรื่องงานทางฟิสิกส์ งานของแรงอนุรักษ์ แรงไม่อนุรักษ์จากสถานการณ์ที่กาหนดและ
ใช้แคลคูลัสในการคานวณหางานที่เกิดจากแรงไม่คงที่ แรงที่แปรตามการกระจัด และแรงที่แปรตาม
เวลา
2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกาลัง ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังกับงานที่ทาได้ในช่วงเวลาของการทางาน
3. ทาการทดลองพลังงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์และความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงาน(ทฤษฎี
งาน-พลังงาน)สาธิตและเข้าใจเกี่ยวกับกฎการอนุรักษ์พลังงานใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกลวิเคราะห์การ
เคลื่อนที่ในสถานการณ์ต่างๆการทางานของเครื่องกล และคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ตัวอย่าง
4. ทากิจกรรมและเข้าใจเกี่ยวกับโมเมนตัมความสัมพันธ์ระหว่างแรงและโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปการถ่ายโอน
โมเมนตัมของวัตถุที่เกิดการชนและกฎการอนุรักษ์โ มเมนตัมใช้วิธีพีชคณิตหรือแคลคูลัสคานวณหา
ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ตัวอย่างที่กาหนด
5. ทดลอง วิเคราะห์ และสังเคราะห์การชนในหนึ่งมิติทั้งแบบยืดหยุ่นและไม่ ยืดหยุ่นมีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการชนใน 2 มิติ และนาหลักการที่ได้ไปวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างและคานวณหาปริมาณ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ตัวอย่างที่กาหนดให้
6. ทาการทดลองการดีดตัวออกของวัตถุในหนึ่งมิติและนาหลักการที่ได้ไปวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่าง
และคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ตัวอย่างที่กาหนดให้
7. มีความรู้และเข้าใจการเคลื่ อนที่แบบหมุน ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบหมุนและ
ความสั มพัน ธ์ของปริ มาณที่เกี่ย วข้องกับการหมุนสามารถนาหลั กการที่ได้ไปวิเคราะห์ ส ถานการณ์
ตัวอย่างเพื่อหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับจุดศูนย์กลางมวลและคานวณตาแหน่งของจุดศูนย์กลางมวล ทั้งในกรณีมวล
กระจายอย่างสม่าเสมอ และมวลกระจายอย่างไม่สม่าเสมอด้วยพีชคณิตและแคลคูลัสได้
9. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโมเมนต์ความเฉื่อยกับแกนหมุน รูปทรงของวัตถุ และทฤษฎีแกนขนาน
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1

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

1 -การปฐมนิเทศ
รายวิชา
แนะนาผู้สอน
และผู้เรียน
ชี้แจงเกณฑ์
ประเมินผล
-ทบทวนเนื้อหา
ฟิสิกส์พื้นฐาน

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่

10. ท าการทดลองทอร์ ก โมเมนต์ ค วามเฉื่ อ ยและความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งทอร์ ก กั บ โมเมนต์ ค วามเฉื่ อ ย
โมเมนตัมเชิงมุม กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม และใช้พีชคณิตหรือแคลคูลัสคานวณหาปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ตัวอย่างที่กาหนด
11. ทาการทดลองพลังงานของการเคลื่อนที่แบบหมุน การทางานในการหมุน รู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานและ
กาลังเนื่องจากการหมุนนาหลักการที่ได้ไปวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างเพื่อคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
12. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายคานวณปริมาณต่างๆ เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ทั้งในรูปแบบของการใช้พีชคณิต กราฟ หรือแคลคูลัส
13. ทาการทดลองสภาพสมดุล ของวัตถุ และวิเคราะห์ ส ภาพสมดุ ล ตามเงื่ อนไขของสมดุล รู้และเข้ าใจ
เกี่ยวกับผลของแรงคู่ควบ โมเมนต์ของแรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของวัตถุ นาหลักการและเงื่อนไขของ
สมดุลกลไปวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างเพื่อคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
14. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเสถียรภาพของสมดุล การนาหลักการของสมดุลมาใช้ในชีวิตประจาวัน
15. นาข้อมูลจากการสังเกต การสืบค้น การสารวจตรวจสอบหรือการทดลอง มาใช้เป็นหลักฐานหรือ
ประจักษ์พยานอ้างอิง ในการตอบคาถามหรือสร้างคาอธิบายต่างๆ
16. เชื่อมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ คาอธิบายหรือคาตอบของคาถามต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อไปสู่องค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแนวความคิดหลักหลักการกฎหรือทฤษฎี
17. อธิบาย นาเสนอ เพื่อสื่อสารองค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุ ผลด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการที่
เกี่ย วข้องอย่ างรอบด้าน มีความรอบคอบที่จะนาความรู้ในสาขาต่างๆ มาพิจารณาให้ เชื่อมโยงกัน
นาเสนอข้อมูลด้วยความเป็นจริง ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม
4. กาหนดการจัดการเรียนรูต้ ามมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สนทนา/พูดคุย

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

ใช้ Power Point
และแจกเอกสาร
แผนการเรียนรู้
ฉบับย่อ

-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้

บทที่ 1งาน และพลังงาน
1- 2-4 -แรงและงาน
1, -สังเกต ทานาย อธิบายด้วย
2
*งานของแรง
15-17 การสาธิตการใช้เครื่องชั่ง
ต่างๆ
สปริงดึงวัตถุในลักษณะต่างๆ
*งานของแรงไม่
หรือคลิปวิดีโอหรือใช้รูปภาพ
คงที่
กิจกรรมในชีวิต ประจาวัน
*การหางานด้วย
ประกอบการใช้คาถามเพื่อ
วิธีคานวณจาก
ร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับ
พื้นที่ใต้กราฟ
งานและแรง
-ตั้งคาถามเพื่อนาวิเคราะห์
ตัวอย่างสถานการณ์เพื่อ
อธิบายเกี่ยวกับแรงและงาน
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม
-การทาแบบฝึกหัด/ใบงาน
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
2 5 -กาลังและ
2, 15- -สังเกตและอธิบายเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์
17 แรงที่ทาให้เกิดงานใน
ระหว่างกาลัง
ระยะเวลาที่แตกต่างกันเพื่อ
งานและเวลา
ร่วมกันอภิปรายสรุป
เกี่ยวกับกาลังโดยใช้สื่อ
รูปภาพหรือ animation
-ตั้งคาถามเพื่อนาวิเคราะห์
ตัวอย่างสถานการณ์เพื่อ
อธิบายเกี่ยวกับกาลัง
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

-หนังสือเรียน
ฟิสิกส์
-หนังสืออ้างอิง
-สื่อ Power point
-เครื่องชั่งสปริง
-คลิปวิดีโอ/รูปภาพ
-สถานการณ์
ตัวอย่าง
-โจทย์สถานการณ์
-แบบฝึกหัด/ใบงาน
-เอกสาร
ประกอบการสอน
-อินเตอร์เน็ต

-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การอธิบายเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์โจทย์
สถานการณ์
-การเขียนสรุปองค์
ความรู้
-แบบฝึกหัด/ใบงาน

-รูปภาพ/
animation
-สถานการณ์
ตัวอย่าง
-โจทย์สถานการณ์
-หนังสือเรียน
ฟิสิกส์
-หนังสืออ้างอิง
-อินเตอร์เน็ต
-สื่อ Power point
-เอกสาร
ประกอบการสอน

-สังเกตพฤติกรรม
ประกอบการ
ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การอธิบายเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์โจทย์
สถานการณ์
-การเขียนสรุปองค์
ความรู้

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

2- 6- พลังงาน
3 7 -ความสัมพันธ์
ระหว่างงาน
และพลังงาน
จลน์
*การ
ทดลอง
ความสัมพันธ์
ระหว่างงาน
และพลังงาน
จลน์

3

8- -ความสัมพันธ์
9 ระหว่างงานและ
พลังงานศักย์
*การทดลอง
ความสัมพันธ์
ระหว่างงานและ
พลังงานศักย์โน้ม
ถ่วงของวัตถุ
*การทดลอง
หาความสัมพันธ์
ระหว่างขนาด
ของแรงที่ใช้ดึง
สปริงกับ
ระยะทาง ที่
สปริงยืด

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่

40

กิจกรรมการเรียนรู้

3, 15- -สังเกต ทานาย อธิบายการ
17 ทดลองความสัมพันธ์ระหว่าง
งานและพลังงานจลน์เพื่อ
ร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับ
งานและพลังงานจลน์
-การนาเสนอแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการทดลอง
-ใช้สถานการณ์/ รูปภาพ
กิจกรรมในชีวิตประจาวัน/
คลิปวิดีโอ/ประกอบการใช้
คาถามเพื่อร่วมกันอภิปราย
สรุปเกี่ยวกับงานและ
พลังงานจลน์
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
3, 15- -สังเกต ทานาย อธิบายการ
17 ทดลองความสัมพันธ์ระหว่าง
งานและพลังงานศักย์โน้มถ่วง
และพลังงานศักย์ยืดหยุ่นเพื่อ
ร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับ
งานและพลังงานศักย์
-การนาเสนอแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการทดลอง
-ใช้สถานการณ์/รูปภาพ
กิจกรรมในชีวิตประจาวัน/
คลิปวิดีโอ/ประกอบการใช้
คาถามเพื่อร่วมกันอภิปราย
สรุปเกี่ยวกับงานและ
พลังงานศักย์
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การนาเสนอ
ผลงาน
-รายงานการ
ทดลอง
-การเขียนสรุปองค์
ความรู้
-หนังสือเรียน
-สังเกตพฤติกรรม
ฟิสิกส์
เพื่อประกอบการ
-หนังสืออ้างอิง
ประเมิน
-สื่อ Power point คุณลักษณะอันพึง
-ชุดทดลองความ ประสงค์
สัมพันธ์ระหว่าง -การร่วมอภิปราย
งานและพลังงาน แสดงความคิดเห็น
ศักย์โน้มถ่วง
-การตอบคาถาม
-ชุดทดลอง
- การนาเสนอ
ความสัมพันธ์
ผลงาน
ระหว่างงานและ -รายงานการ
พลังงานศักย์
ทดลอง
ยืดหยุ่น
-การเขียนสรุป
-คลิปวิดีโอ/
องค์ความรู้
รูปภาพ
-เอกสารประกอบ

-หนังสือเรียน
ฟิสิกส์
-หนังสืออ้างอิง
-สื่อ Power
point
-ชุดทดลอง
ความสัมพันธ์
ระหว่างงานและ
พลังงานจลน์
-คลิปวิดีโอ/
รูปภาพ
-เอกสาร
ประกอบการสอน

4

4

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

10 งานของแรง
อนุรักษ์และ
แรงไม่อนุรักษ์

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

3, 15- -สังเกตและตั้งคาถาม
-รูปภาพ/
17 เกี่ยวกับงานที่เกิดจากแรง animation
อนุรักษ์และแรงไม่อนุรักษ์ -สถานการณ์
เพื่อร่วมกันอภิปรายลง
ตัวอย่าง
ข้อสรุปโดยใช้สื่อรูปภาพ
-โจทย์
หรือ animationประกอบ สถานการณ์
กับสื่อ power point
-หนังสือเรียน
-ร่วมกันอภิปรายวิเคราะห์ ฟิสิกส์
ตัวอย่างสถานการณ์โจทย์ที่ -หนังสืออ้างอิง
เกี่ยวข้องเขียนสรุปสิ่งที่ได้ -อินเตอร์เน็ต
เรียนรู้
-สื่อ Power point
-การฝึกวิเคราะห์
-เอกสาร
สถานการณ์
ประกอบการ
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม
สอน
-ทาแบบฝึกหัด/ใบงาน
11 กฏการอนุรักษ์ 3, 15- -สังเกต ทานาย อธิบายด้วย -หนังสือเรียน
พลังงานกล
17 การสาธิตการตกแบบเสรีของ ฟิสิกส์
12
ถุงทรายผ่านเครื่องเคาะ
-หนังสืออ้างอิง
สัญญาณเวลา และให้นักเรียน -สื่อ Power
นาแถบกระดาษมาร่วมกัน point
วิเคราะห์หาพลังงานศักย์โน้ม -ชุดสาธิตการตก
ถ่วงและพลังงานจลน์ของถุง แบบเสรีของถุง
ทรายที่ตาแหน่งต่าง ๆ เพื่อ ทรายผ่านเครื่อง
อภิปรายสรุปเกี่ยวกับกฏการ เคาะ
อนุรักษ์พลังงานกล
สัญญาณเวลา
-ใช้สถานการณ์/ รูปภาพ
-คลิปวิดีโอ/
กิจกรรมในชีวิตประจาวัน/ รูปภาพ
คลิปวิดีโอ/ร่วมกับคาถามเพื่อ -เอกสาร
ร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับ ประกอบการสอน

การวัดผล/
ประเมินผล
-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การอธิบาย
เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์โจทย์
สถานการณ์
-การเขียนสรุปองค์
ความรู้
-แบบฝึกหัด/ใบงาน

-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การเขียนสรุป
องค์ความรู้
-แบบฝึกหัด/ใบ
งาน

5

13

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

งานกับ
เครือ่ งกล

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่

42

กิจกรรมการเรียนรู้

กฏการอนุรักษ์พลังงาน
-ร่วมกันอภิปรายวิเคราะห์
ตัวอย่างสถานการณ์โจทย์ที่
เกี่ยวข้องเขียนสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม
-ทาแบบฝึกหัด/ใบงาน
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
3, 15- -สืบค้นข้อมูลและนาเสนอ
17 หลักการของงานกับ
เครื่องกลจัดทาเป็นสื่อการ
เรียนรู้นาเสนอในรูปแบบที่
กลุ่มสนใจ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
-ร่วมกันอภิปรายสรุป
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม
-ทาแบบฝึกหัด/ใบงาน

บทที่ 2โมเมนตัม และการชน
5 14 -โมเมนตัม
4, 15- แรงและการ
17
15 เปลี่ยนแปลง
โมเมนตัม
-การดลและ
แรงดล

-สังเกต ทานาย อธิบาย
ประกอบการสาธิตเพื่อ
นาไปสู่การอภิปรายสรุป
เกี่ยวกับความหมายของ
โมเมนตัม
-ใช้คลิปวิดีโอประกอบกับ

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

-สถานการณ์
ตัวอย่าง
-โจทย์สถานการณ์
-แบบฝึกหัด/ใบ
งาน

-หนังสือเรียน
ฟิสิกส์
-หนังสืออ้างอิง
-สื่อ Power
point
-อินเตอร์เน็ต
-คลิปวิดีโอ/
รูปภาพ
-สถานการณ์
ตัวอย่าง
-โจทย์สถานการณ์
-แบบฝึกหัด/ใบ
งาน

-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การนาเสนอผลงาน
-สื่อการเรียนรู้
-การตอบคาถาม
-การเขียนสรุปองค์
ความรู้
-แบบฝึกหัด/ใบงาน
- แผนผังความคิด

-หนังสือเรียน
ฟิสิกส์
-หนังสืออ้างอิง
-สื่อ Power
point
-อินเตอร์เน็ต

-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้
การตั้งคาถาม เพื่อกระตุ้น
ให้นักเรียนค้นหาและศึกษา
เกี่ยวกับโมเมนตัม แรงและ
การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
-อ่านอย่างสร้างสรรค์
เกี่ยวกับโมเมนตัม แรงและ
การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
เขียนสรุปสิ่งที่ได้จากการ
อ่านนาเสนอแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
-ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับโมเมนตัมและ
การคานวณโดยใช้แคลคูลัส
-ตั้งคาถาม/ยกตัวอย่าง
สถานการณ์/คลิปวิดีโอเพื่อ
ร่วมกันอภิปรายสรุป
เกี่ยวกับการดลและแรงดล
เช่น การตกของไข่บนพื้น
แข็ง กับพื้นนุ่ม เป็นต้น
-วิเคราะห์สถานการณ์
ตัวอย่างเกี่ยวกับโมเมนตัม
และการดล เช่น การ
เคลื่อนที่ของลูกปืน/รถ/
นักกีฬา
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม
-ทาแบบฝึกหัด/ใบงาน

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

-คลิปวิดีโอ/
รูปภาพ
-สถานการณ์
ตัวอย่าง
-โจทย์
สถานการณ์
-ชุดสาธิต
ประกอบด้วย ถุง
ทราย 2 ถุง ไม้
เมตร 1 อัน

แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การเขียนสรุป
องค์ความรู้
-การแสดง
คาอธิบายเกี่ยวกับ
การแก้โจทย์
ปัญหา
-แบบฝึกหัด/ใบ
งาน

6

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

16 การถ่ายโอน
- โมเมนตัมและ
17 กฎการอนุรักษ์
โมเมนตัม

6- 18 การชนใน 1
7 - มิติ
20 *การทดลอง
การชนใน 1
มิติแบบ
ยืดหยุ่นและไม่
ยืดหยุ่น

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่

44

กิจกรรมการเรียนรู้

4, 15- -สาธิตประกอบการตั้ง
17 คาถามการถ่ายโอน
โมเมนตัมโดยใช้ Newton’s
Cradle/คลิปวิดีโอเพื่อให้
นักเรียนอธิบายสรุปเกี่ยวกับ
การถ่ายโอนโมเมนตัม
-ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์
การชนกันของวัตถุภายใต้
เงื่อนไขที่ไม่มีแรงภายนอกมา
เกี่ยวข้องเพื่อสรุปกฏการ
อนุรักษ์โมเมนตัม
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

-หนังสือเรียน
ฟิสิกส์
-หนังสืออ้างอิง
-สื่อ Power
point
-อินเตอร์เน็ต
-คลิปวิดีโอ/
รูปภาพ
-สถานการณ์
ตัวอย่าง
-โจทย์สถานการณ์
-ชุดสาธิต
Newton’s
Cradle
5, 15- -สังเกต ทานาย อธิบายโดยตั้ง -หนังสือเรียน
17 คาถามประกอบคลิปวิดีโอ/ ฟิสิกส์
ภาพเกี่ยวกับการชนใน 1 มิติ -หนังสืออ้างอิง
-ให้นักเรียนตั้งคาถามที่
-สื่อ Power
เกี่ยวกับการชนใน 1 มิติ
point
-ทาการทดลองเรื่องการชนใน -อินเตอร์เน็ต
1 มิตินาเสนอแลกเปลี่ยน
-สถานการณ์
เรียนรู้
ตัวอย่าง
-ใช้คลิปวิดีโอ/สื่อ
-โจทย์
animation/สื่อ power
สถานการณ์
point ประกอบคาถามเพื่อ -ชุดทดลองการ
ร่วมกันอภิปรายสรุปการชนใน ชนใน 1 มิติแบบ
1 มิติ
รางลม
-ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ -คลิป VDO เรื่อง
โจทย์ตัวอย่างเกี่ยวกับการชน “Car Crash
ใน 1 มิติ เพื่ออธิบายวิธีการแก้ Tests”/รูปภาพ

การวัดผล/
ประเมินผล
-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การแสดง
คาอธิบายเกี่ยวกับ
การแก้โจทย์ปัญหา
-การเขียนสรุปองค์
ความรู้
-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การแสดง
คาอธิบายเกี่ยวกับ
การแก้โจทย์ปัญหา
-การนาเสนอ
ผลงาน
-รายงานการ
ทดลอง
-การเขียนสรุปองค์

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

7- 21 การชนใน 2
8 - มิติ
22

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่

45

กิจกรรมการเรียนรู้

โจทย์ปัญหา
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม
-ทาแบบฝึกหัด/ใบงาน
-การเขียนสรุปองค์ความรู้
5, 15- สังเกต เปรียบเทียบการชน
17 ใน 1 มิติ และ 2 มิติ ด้วย
คลิปวิดีโอ
-สาธิตการชนใน 2 มิติ ของ
แท่งไม้บนถาดไร้แรงเสียด
ทาน และคลิปวิดีโอการชน
ใน 2 มิติ สืบค้นข้อมูล/
วิเคราะห์ นาเสนอเป็น
แผนผังมโนทัศน์
-นาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อร่วมกันอภิปรายลง
ข้อสรุป
-ร่วมกันโจทย์ตัวอย่าง
เกี่ยวกับการชนใน 2 มิติ เพื่อ
อธิบายวิธีการแก้โจทย์ปัญหา
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม
-นักเรียนยกตัวอย่างการชน
ในสองมิติที่นักเรียนพบเห็น
ในชีวิตประจาวัน
-ทาแบบฝึกหัด/ใบงาน
-การเขียนสรุปองค์ความรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล
ความรู้
-แบบฝึกหัด/ใบ
งาน

-หนังสือเรียน
ฟิสิกส์
-หนังสืออ้างอิง
-สื่อ Power
point
-อินเตอร์เน็ต
-สถานการณ์
ตัวอย่าง
-โจทย์
สถานการณ์
-ชุดสาธิตการชน
ใน 2 มิติ
-คลิปวิดีโอ/
รูปภาพ/
animation
-แบบฝึกหัด/ใบ
งาน
-เอกสาร
ประกอบการ
สอน

-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การแสดง
คาอธิบายเกี่ยวกับ
การแก้โจทย์
ปัญหา
-การเขียนสรุป
องค์ความรู้
-แบบฝึกหัด/ใบ
งาน
-การนาเสนอ
ผลงาน

8

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

23 การดีดตัวแยก
- ออกของวัตถุ
24
*ชุดสาธิต
การดีดตัวแยก
ออกจากกัน
ของรถทดลอง
บนรางลม

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้

6, 15- -สังเกต เปรียบเทียบ/ตอบ
17 คาถามการชนใน 1 มิติและ
2 มิติกับการดีดตัวแยกออก
จากกันด้วยชุดสาธิตการดีด
ตัวแยกออกจากกันของรถ
ทดลองบนรางลม
-ตั้งคาถามที่อยากรู้เกี่ยวกับ
การดีดตัวแยกจากกัน
-สืบค้นข้อมูล/วิเคราะห์
นาเสนอเป็นแผนผัง
ความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อร่วมกันอภิปรายลง
ข้อสรุป
-ร่วมกันวิเคราะห์โจทย์
ตัวอย่างเกี่ยวกับการดีดตัว
แยกออกจากกันเพื่ออธิบาย
วิธีการแก้โจทย์ปัญหา
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์โจทย์
-การเขียนสรุปองค์ความรู้
บทที่ 3 การเคลื่อนที่แบบหมุน
9 25- -ปริมาณต่างๆ 7, 15- -สังเกตการเคลื่อนที่แบบ
26 ที่เกี่ยวข้องกับ 17 หมุนจากคลิปวิดีโอ ตั้ง
คาถามที่อยากรู้เกี่ยวกับการ
การเคลื่อนที่
เคลื่อนที่แบบหมุน
แบบหมุน
-ตั้งคาถามจากคลิปเมื่อวัตถุ
หมุนจะเกิดปริมาณทางฟิสิกส์
อะไรบ้าง จะหาปริมาณ
เหล่านั้นได้อย่างไร

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

-หนังสือเรียน
ฟิสิกส์
-หนังสืออ้างอิง
-สื่อ Power
point
-อินเตอร์เน็ต
-สถานการณ์
ตัวอย่าง
-โจทย์
สถานการณ์
-ชุดสาธิตการดีด
ตัวแยกจากกัน
ของรถทดลอง
บนรางลม
-คลิปวิดีโอ/
รูปภาพ/
animation
-เอกสาร
ประกอบการ
สอน

-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การแสดง
คาอธิบายเกี่ยวกับ
การแก้โจทย์
ปัญหา
-การเขียนสรุป
องค์ความรู้
-การนาเสนอ
ผลงาน
-แผนผังความคิด

-หนังสือเรียน
ฟิสิกส์
-หนังสืออ้างอิง
-สื่อ Power point
-อินเตอร์เน็ต
-สถานการณ์
ตัวอย่าง
-โจทย์

-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม

9

27

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

จุดศูนย์กลาง
มวล

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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-สืบค้นข้อมูล/วิเคราะห์
นาเสนอเป็นแผนผังมโนทัศน์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกัน
อภิปรายลงข้อสรุป
-ยกตัวอย่างสถานการณ์
ประกอบการอภิปรายสรุป
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการ
หมุนและการนาไปประยุกต์ใช้
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม
-การเขียนสรุปองค์ความรู้
8, -สังเกต ทานาย อธิบายด้วย
15-17 การสาธิตการออกแรง
กระทาทีต่ าแหน่งต่างๆ ของ
วัตถุทรงเรขาคณิตตั้งคาถาม
เพื่อร่วมกันหาคาอธิบาย
เกี่ยวกับตาแหน่งของจุด
ศูนย์กลางมวล
-สืบค้นข้อมูลและนาเสนอ
เกี่ยวกับจุดศุนย์กลางมวล
ของวัตถุ
-ร่วมกันวิเคราะห์โจทย์
ตัวอย่างเกี่ยวกับการหา
ตาแหน่งจุดศุนย์กลางมวล
ด้วยพีชคณิตและแคลคูลัส
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม
-การเขียนสรุปองค์ความรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

สถานการณ์
-คลิปวิดีโอ/
รูปภาพ/
animation
-เอกสาร
ประกอบการ
สอน

-การแสดง
คาอธิบายเกี่ยวกับ
การแก้โจทย์ปัญหา
-การเขียนสรุปองค์
ความรู้
-การนาเสนอ
ผลงาน

-หนังสือเรียน
ฟิสิกส์
-หนังสืออ้างอิง
-สื่อ Power
point
-กล่องกระดาษ
ขนาดสม่าเสมอ
ทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
-อินเตอร์เน็ต
-โจทย์ตัวอย่าง
-สถานการณ์
โจทย์

-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การแสดง
คาอธิบายเกี่ยวกับ
การแก้โจทย์
ปัญหา
-การเขียนสรุป
องค์ความรู้
- แผนผังความคิด

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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10 28-30
สอบกลางภาค
11 31- โมเมนต์ความ 9, 15- -คิดเดีย่ ว/คิดคู่โมเมนต์ความ
33 เฉื่อย
17 เฉื่อย
-ตั้งคาถามที่อยากรู้โมเมนต์
*การทดลอง
ความเฉือ่ ย
โมเมนต์ความ
-ยกตัวอย่างสถานการณ์การ
เฉื่อย
หมุนของวัตถุใน
ชีวิตประจาวันเช่น วงล้อ ถ้า
มวลของวงล้อแตกต่างกัน
การรักษาสภาพการหมุนจะ
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
-ทาการทดลองเรื่อง
โมเมนต์ความเฉื่อย นาเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
ร่วมกันอภิปรายสรุป
-ใช้ภาพเคลื่อนไหว/คลิป
วิดีโอ/รูปภาพเพื่อร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับโมเมนต์
ความเฉื่อยกับแกนหมุนและ
รูปทรงของวัตถุการหา
โมเมนต์ความเฉื่อยในรูปของ
แคลคูลัส และทฤษฎีแกน
ขนาน
-ร่วมกันวิเคราะห์โจทย์
ตัวอย่าง
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม
-การเขียนสรุปองค์ความรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

-หนังสือเรียน
ฟิสิกส์
-หนังสืออ้างอิง
-สื่อ Power point
-อินเตอร์เน็ต
-สถานการณ์
ตัวอย่าง
-โจทย์
สถานการณ์
-ชุดทดลอง
โมเมนต์ความ
เฉื่อย
-คลิป/รูปภาพ

-สังเกตพฤติกรรม
ประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การแสดง
คาอธิบายเกี่ยวกับ
การแก้โจทย์
ปัญหา
-การนาเสนอ
ผลงาน
-รายงานการ
ทดลอง
-การเขียนสรุป
องค์ความรู้

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

12 34- ทอร์กกับการ 10, 15- -กระตุ้นด้วยคาถามทอร์ก -หนังสือเรียน
36 เคลื่อนที่แบบ
17 (Torque) เกี่ยวข้องกับการ ฟิสิกส์
หมุน
หมุนของวัตถุอย่างไร
-หนังสืออ้างอิง
-สาธิตประกอบการตั้งคาถาม -สื่อ Power
ให้นักเรียนวิเคราะห์เพื่อสร้าง point
คาอธิบายเกี่ยวกับทอร์กกับ -อินเตอร์เน็ต
การหมุนโดยใช้สื่อวงล้อ
-สถานการณ์
-ให้สืบค้นและอธิบายสรุป ตัวอย่าง
เกี่ยวกับทอร์กเนื่องจากการ -โจทย์
หมุนเกี่ยวข้องกับกฎการ
สถานการณ์
เคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน -สื่อวงล้อ
อย่างไรและสร้างคาอธิบายใน -คลิป/รูปภาพ
ประเด็นดังกล่าวนาเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน
อภิปรายสรุป
-ร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
จากสถานการณ์ตัวอย่าง
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม
13 37- โมเมนตัม
10, 15- -ใช้คลิปวิดีโอการหมุนของ -หนังสือเรียน
39 เชิงมุมและ
17 นักเต้นบัลเล่ย์/สื่อเก้าอี้
ฟิสิกส์
การ
โมเมนตัม นักเรียน
-หนังสืออ้างอิง
เปลี่ยนแปลง
สังเกตเห็นอะไรความเร็วใน -สื่อ Power
โมเมนตัม
การหมุนตัวของที่นักเต้น point
เชิงมุม กฎ
บัลเล่ย์จะเร็วขึ้นเมื่อใด
-อินเตอร์เน็ต
การอนุรักษ์
และการหมุนของนักเต้น
-สถานการณ์
โมเมนตัม
บัลเล่ย์จะช้าลงเมื่อใด เหตุ ตัวอย่าง
ใดจึงเป็นเช่นนั้น อะไรเป็น -โจทย์
ตัวกาหนดให้ความเร็วใน สถานการณ์

การวัดผล/
ประเมินผล
-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การแสดง
คาอธิบายเกี่ยวกับ
การแก้โจทย์
ปัญหา
-การเขียนสรุป
องค์ความรู้

-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การแสดง
คาอธิบายเกี่ยวกับ

14

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้

การหมุนของนักเต้นให้เร็ว
ขึ้นหรือช้าลง
-สืบค้นข้อมูลและเขียนสรุป
เกี่ยวกับโมเมนตัมเชิงมุม
กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
เชิงมุม นาเสนอแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ร่วมกันอภิปรายลง
ข้อสรุป
-ร่วมกันวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาจากสถานการณ์
ตัวอย่าง
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์โจทย์ ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม
-ทาแบบฝึกหัด/ใบงาน
40 งานและกาลัง 11, 15- -สืบค้นข้อมูลและเขียนสรุป
เนื่องจากการ
17 เกี่ยวกับงานและกาลัง
หมุน
เนื่องจากการหมุน นาเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน
อภิปรายลงข้อสรุป

14 41- พลังงานของ
42 การเคลื่อนที่
แบบหมุน
*การทดลอง
เรื่องการกลิ้ง
แบบไม่ไถล
ของวัตถุ

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
-สื่อเก้าอี้
โมเมนตัม
-คลิป/รูปภาพ

-หนังสือเรียน
ฟิสิกส์
-หนังสืออ้างอิง
-อินเตอร์เนท
-เอกสาร
ประกอบการสอน
-สื่อPower point
11, 15- -คิดเดียว/คิดคู่เกี่ยวกับ
-หนังสือเรียน
17 พลังงานจลน์การของหมุน ฟิสิกส์
-ยกตัวอย่างสถานการณ์
-หนังสืออ้างอิง
การเคลื่อนที่ที่มีทั้งการ
-สื่อ Power
เลื่อนที่และการหมุนร่วมกับ point
การตั้งคาถามเพื่อร่วมกับ -อินเตอร์เนท
อภิปรายสรุปพลังงานจลน์ -ชุดทดลอง การ

การวัดผล/
ประเมินผล
การแก้โจทย์
ปัญหา
-การเขียนสรุป
องค์ความรู้
-แบบฝึกหัด/ใบ
งาน

-สังเกตพฤติกรรม
ประกอบการ
ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-สรุปองค์ความรู้
-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้
ของการเคลื่อนที่แบบหมุน
-ทาการทดลองเรื่องการ
กลิ้งแบบไม่ไถลของวัตถุ
นาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
-ร่วมกันวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาจากสถานการณ์
ตัวอย่าง
-การฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์โจทย์ ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

กลิ้งแบบไม่ไถล
ของวัตถุ
-สถานการณ์
ตัวอย่าง
-โจทย์สถานการณ์
-คลิป/รูปภาพ

-การตอบคาถาม
-การแสดง
คาอธิบายเกี่ยวกับ
การแก้โจทย์ปัญหา
-การนาเสนอ
ผลงาน
-รายงานการ
ทดลอง
-การเขียนสรุปองค์
ความรู้
- แผนผังความคิด

บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
15 43 การเคลื่อนที่
12, -สังเกตและตั้งคาถามประกอบ -คลิปวิดีโอหรือ
- - แบบฮาร์มอนิ
15- คลิปวิดีโอหรือ animation animation
16 48 กอย่างง่าย
17 กระตุ้นเพื่อให้ผู้เรียนสังเกต เกี่ยวกับการ
*ฟังก์ชันการ
วิเคราะห์ถึงลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบ
เคลื่อนที่ของ
เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่าง อาร์มอนิกอย่าง
การเคลื่อนที่
ง่ายเพื่อนาเข้าสู่การจัดการ ง่าย
แบบฮาร์มอนิ
เรียนรู้ และกระตุ้นให้นักเรียน -ตัวอย่างโจทย์
กอย่างง่าย
ตั้งคาถามสิ่งที่อยากรู้
สถานการณ์ที่
*การ
-ตั้งคาถามประกอบการ
เกี่ยวข้อง
เปรียบเทียบ
อภิปรายเกี่ยวกับฟังก์ชันการ -ใบความรู้
การเคลื่อนที่
เคลื่อนที่ของการเคลื่อนที่แบบ -ชุดการทดลอง
แบบฮาร์มอนิ
ฮาร์มอนิกอย่างง่าย
การเคลื่อนที่แบบ
กอย่างง่ายกับ
-ตั้งคาถามและใช้คลิปวิดีโอหรือ ฮาร์มอนิกอย่าง
การเคลื่อนที่
animation ประกอบการ
ง่าย
แบบวงกลม
อภิปรายเกี่ยวกับการ
-อินเตอร์เนท
*การ
เปรียบเทียบการเคลื่อนที่แบบ -หนังสืออ้างอิง
เคลื่อนที่แบบ
ฮาร์มอนิกอย่างง่ายกับการ

-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เพื่อ
ประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การตอบคาถาม
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การอธิบาย
เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์โจทย์
สถานการณ์
-การเขียนสรุป

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา
ฮาร์มอนิก
อย่างง่ายของ
มวลติดสปริง
*การ
เคลื่อนที่แบบ
ฮาร์มอนิกอย่าง
ง่ายของลูกตุ้ม
* พลังงาน
ของการ
เคลื่อนที่แบบ
ฮาร์มอนิกอย่าง
ง่าย

บทที่ 5 สมดุลกล
17 49 เงื่อนไขของ
- สมดุลและ
50 สมดุลกล
*การทดลอง
สมดุลของแรง
3 แรง

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

เคลื่อนที่แบบวงกลม
-การทดลองเรื่องการเคลื่อนที่
แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของ
มวลติดสปริง
-การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่
แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของ
ลูกตุ้ม
-สังเกต/ตั้งคาถามประกอบการ
วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อสร้าง
คาอธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่
แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม
-การทาแบบฝึกหัด/ใบงาน
-ตั้งคาถามและใช้ animation
ประกอบการอภิปรายเกี่ยวกับ
พลังงานของการเคลื่อนที่แบบ
ฮาร์มอนิกอย่างง่าย
-เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
13, -ยกตัวอย่างสถานการณ์/คลิป
15-17 วิดีโอทีเ่ กี่ยวข้องกับสมดุลกล
ร่วมกับการตั้งคาถาม
วิเคราะห์และร่วมกันอภิปราย
สรุปเกี่ยวกับเงื่อนไขของ
สมดุล
-ทาการทดลองสมดุลของแรง
3 แรง นาเสนอแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล
องค์ความรู้
-ตรวจรายงานการ
ทดลองและการ
นาเสนอ
-แบบฝึกหัด/ใบ
งาน
-แผนผังความคิด

-หนังสือเรียน
ฟิสิกส์
-หนังสืออ้างอิง
-สื่อ Power
point
-อินเตอร์เนท
-ชุดทดลองสมดุล
ของแรงสามแรง
-สถานการณ์

-สังเกตพฤติกรรม
ประกอบการ
ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การแสดงคาอธิบาย
เกี่ยวกับการแก้โจทย์
ปัญหา

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้

-ร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
จากสถานการณ์ตัวอย่าง
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม
-ทาแบบฝึกหัด/ใบงาน
17 51 สมดุลต่อการ
13, -จับคู่คิดรู้อะไรมาบ้างเกี่ยวกับ
- - หมุนและสมดุล 15-17 ทอร์ก แลกเปลี่ยนเรียนรู้
-ทากิจกรรมโดยใช้ไม้เมตร
18 52 สมบูรณ์
และน๊อตจานวน 5 ตัว และ
กาหนดให้กลางไม้เมตรเป็นจุด
หมุน พร้อมกับให้นักเรียน
สร้างคาอธิบายตาม
สถานการณ์ จนลงข้อสรุป
เกี่ยวกับ โมเมนต์ของแรง แรง
คู่ควบและโมเมนต์ของแรงคู่
ควบ เงื่อนไขของสมดุลต่อการ
หมุน สมดุลสมบูรณ์ โดย
บันทึกในสมุดของตนเอง
-ขยายความรู้โดยใช้คลิปวิดีโอ
สมดุลต่อการหมุน
อภิปรายสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไข
ของสมดุลต่อการหมุนและ
สมดุลสมบูรณ์ การวิเคราะห์
และเขียนภาพแสดงปริมาณที่
เกี่ยวข้อง
-ร่วมกันฝึกวิเคราะห์โจทย์และ
เขียนภาพแทนโจทย์ จาก
สถานการณ์ที่กาหนด
-การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
โจทย์ร่วมกันเป็นกลุ่ม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

ตัวอย่าง
-โจทย์สถานการณ์
-คลิป/รูปภาพ
-แบบฝึกหัด/ใบ
งาน
-หนังสือเรียน
ฟิสิกส์
-หนังสืออ้างอิง
-สื่อ Power
point
-อินเตอร์เนท
-ไม้เมตร
-น๊อต
-สถานการณ์
ตัวอย่าง
-โจทย์
สถานการณ์
-คลิป/รูปภาพ
-แบบฝึกหัด/ใบ
งาน

-การนาเสนอผลงาน
-รายงานการทดลอง
-การเขียนสรุปองค์
ความรู้
-แบบฝึกหัด/ใบงาน

-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การตอบคาถาม
-การแสดง
คาอธิบายเกี่ยวกับ
การแก้โจทย์ปัญหา
-การเขียนสรุปองค์
ความรู้
-แบบฝึกหัด/ใบ
งาน
-แผนผังเวนน์

สาระการ
เรียนรู้/เนื้อหา

ผลการ
เรียนรู้

คาบที่

สัปดาห์ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

-ทาแบบฝึกหัด/ใบงาน
-วิเคราะห์เปรียบเทียบความ
เหมือนความต่างของสมดุลต่อ
การหมุน สมดุลต่อการเลื่อน
ตาแหน่ง สมดุลสัมบูรณ์ด้วย
แผนผังเวนน์
18 53 การประยุกต์
14, -นาอุปกรณ์ที่เราใช้ในชีวิต
-หนังสือเรียน
- - หลักสมดุลและ 15-17 ประจาวัน เช่น กรรไกร คีม ฟิสิกส์
ไขควง ตะเกียบ ช้อน มาสาธิต -หนังสืออ้างอิง
19 57 เสถียรภาพของ
การใช้งานให้นักเรียนสังเกตตั้ง -สื่อ Power
สมดุล
คาถามหลักการทางานของ
point
อุปกรณ์เหล่านี้สามารถอธิบาย -อินเตอร์เน็ต
ได้โดยใช้หลักการสมดุลได้
-ตัวอย่าง
อย่างไร
เครื่องกลอย่าง
-สืบค้นข้อมูลเพื่ออธิบาย
ง่าย เช่น ช้อน
หลักการทางานของเครื่องกล ตะเกียบ
อย่างง่ายที่กาหนดให้ โดยการ -เอกสาร
จับฉลากกลุ่มละ 1 หัวข้อแล้ว
ประกอบการ
สรุปลงในแผ่นชาร์ทพร้อม
สอน
เสนอตัวอย่างโจทย์ที่เกี่ยวข้อง
นาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
-สืบค้นข้อมูลเสถียรภาพของ
สมดุล สรุปวิเคราะห์
เปรียบเทียบเสถียรภาพของ
สมดุลในรูปของแผนผังเวนน์
20
58-60
สอบปลายภาค

การวัดผล/
ประเมินผล

-สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
-การร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
-การเขียนสรุป
องค์ความรู้
-ผลงานจากการ
สืบค้นข้อมูล
-การนาเสนอ
ผลงาน
-แผนผังเวนน์
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5. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา กลศาสตร์(Mechanics) รหัสวิชา ว30201ประจา ประเมินเป็นอัตราส่วน(ร้อยละ)
โดย ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค: ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 80 : 20
แผนการประเมินผลการเรียน ดังนี้
5.1 ประเมินจากงาน/การบ้านที่มอบหมายและสอบย่อย
ร้อยละ 50
5.2 ประเมินจากชิ้นงานบูรณาการ
ร้อยละ 10
5.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค
ร้อยละ 20
5.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค
ร้อยละ 20
5.1 ประเมินจากงาน/การบ้านที่มอบหมาย และสอบย่อย (50คะแนน)
เป็นการวัดในระหว่างการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย
 สอบย่อยก่อนสอบกลางภาค
 สอบย่อยหลังสอบกลางภาค
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์/แผนผังความคิด/การนาเสนอผลงาน
 แบบฝึกหัด/ใบงานและ รายงานการทดลอง

10
10
10
20

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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ตารางการประเมินทักษะฯ/แผนผังความคิดการนาเสนอผลงาน + แบบฝึกหัด/ใบงานและรายงานการทดลอง
วันที่
รายการ
รูปแบบของงาน
กาหนดส่ง
คะแนน
มอบหมาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานและพลังงาน
การทดลองความสัมพันธ์ระหว่างงานและ
ทักษะ 1คะแนน
งานกลุ่ม
สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 3
พลังงานจลน์
รายงาน 2ะแนน
การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาด
ทักษะ 1คะแนน
งานกลุ่ม
สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4
ของแรงที่ใช้ดึงสปริงกับระยะทางที่สปริงยืด
รายงาน 2ะแนน
แผนผังความคิด/การนาเสนอผลงาน
งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์ที่ 5 1คะแนน
แบบฝึกหัด/ใบงาน เรื่อง งานและพลังงาน
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์ที่ 5 2คะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โมเมนตัมและการชน
การทดลองการชนใน 1 มิติแบบยืดหยุ่น
ทักษะ 1คะแนน
งานกลุ่ม
สัปดาห์ที่ 7 สัปดาห์ที่ 7
และไม่ยืดหยุ่น
รายงาน 2ะแนน
แผนผังความคิด/การนาเสนอผลงาน
งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 8 สัปดาห์ที่ 9 1คะแนน
แบบฝึกหัด/ใบงาน เรื่องโมเมนตัมและการชน งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 8 สัปดาห์ที่ 9 2คะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่แบบหมุน
ทักษะ 1คะแนน
การทดลองโมเมนต์ความเฉื่อย
งานกลุ่ม
สัปดาห์ที่ 11 สัปดาห์ที่1
รายงาน 2ะแนน
แผนผังความคิด/การนาเสนอผลงาน
งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 14 สัปดาห์ที่5 1คะแนน
แบบฝึกหัด/ใบงานเรื่องการเคลื่อนที่แบบ
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 14 สัปดาห์ที่5 1คะแนน
หมุน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
การทดลองการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอ
ทักษะ 1คะแนน
งานกลุ่ม
สัปดาห์ที่ 15 สัปดาห์ที่5
ย่างง่ายของลูกตุ้ม
รายงาน 2ะแนน
แบบฝึกหัด/ใบงาน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบ
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 16 สัปดาห์ที่7 1คะแนน
ฮาร์มอนิกอย่างง่าย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สมดุลกล
ทักษะ 1คะแนน
การทดลองสมดุลของแรง 3 แรง
งานกลุ่ม
สัปดาห์ที่ 17 สัปดาห์ที่7
รายงาน 2ะแนน
แผนผังความคิด/การนาเสนอผลงาน
งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 19 สัปดาห์ที่9 1คะแนน
แบบฝึกหัด/ใบงาน เรื่อง สมดุลกล
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 19 สัปดาห์ที่9 2 คะแนน
รวม
30
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5.2 ประเมินจากชิ้นงานบูรณาการ (10 คะแนน)
นักเรียนทาชิ้นงานในหัวข้อที่กาหนดมาส่ง พร้อมทั้งอธิบายหลักการของชิ้นงานเหล่านั้น
5.3ประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน)
กาหนดการสอบกลางภาค.................................. เวลาในการสอบ 90 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้
และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
บทที่ 1 งานและพลังงาน

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนนรวม

อธิบาย 1ข้อ (2 คะแนน)
เติมคา 1-2 ข้อ (2 คะแนน)

8

แสดงวิธีทา 2 ข้อ (4 คะแนน)
บทที่ 2 โมเมนตัมและการชน

อธิบาย 1ข้อ (2 คะแนน)
เติมคา 1-2ข้อ (2 คะแนน)

8

แสดงวิธีทา 2ข้อ (4 คะแนน)
การบูรณาการระหว่างหัวข้อ

แสดงวิธีทา 2ข้อ (4 คะแนน)
รวม

หมายเหตุ 1. ข้อสอบเติมคาหรืออธิบายใช้แนวทางการออกข้อสอบแบบ PISA
2. ในข้อสอบ1 ข้อหลัก ควรมีข้อย่อยไม่เกิน 4 ข้อ

4
20
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5.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค 20 คะแนน
กาหนดการสอบปลายภาค....................................ใช้เวลาในการสอบ 90 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้
และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

บทที่ 3 การเคลื่อนที่แบบหมุน

คะแนนรวม

อธิบาย 1 ข้อ (2 คะแนน)
เติมคา 2 ข้อ (2 คะแนน)

6

แสดงวิธีทา 1 ข้อ (2 คะแนน)
บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

เติมคา/อธิบาย 2 ข้อ (4 คะแนน)
แสดงวิธีทา 2 ข้อ (2 คะแนน)

บทที่ 5 สมดุลกล

เติมคา/อธิบาย 2 ข้อ (2 คะแนน)
แสดงวิธีทา 2 ข้อ (2 คะแนน)

การบูรณาการระหว่างหัวข้อ

แสดงวิธีทา 2 ข้อ (4 คะแนน)
รวม

หมายเหตุ 1. ข้อสอบเติมคาหรืออธิบายใช้แนวทางการออกข้อสอบแบบ PISA
2. ในข้อสอบ1 ข้อหลัก ควรมีข้อย่อยไม่เกิน 4 ข้อ

6
4
4
20
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา ว30202 ชื่อวิชา สมบัติเชิงกลของสสาร อุณหพลศาสตร์ และคลื่นกล จานวน1.5 หน่วย
กิตเวลาเรียน3 คาบ/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่1
ผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติเชิงกลของสาร สภาพยืดหยุ่นความเค้นดึงและความเครียดดึงความเค้นเฉือนและ
ความเครียดเฉือนมอดูลัสของยังมอดูลัสเชิงปริมาตร ความดันในของเหลวที่อยู่นิ่งกฎของพาสคัล แรงลอยตัว
และ หลักของอาร์คิมิดิส ความตึงผิว ความหนืดและกฎของสโตกส์พลศาสตร์ของของไหลอุณหพลศาสตร์
เกี่ยวกับอุณหภูมิและการขยายตัวของสสาร การเปลี่ยนสถานะ การถ่ายเทความร้อน สมบัติของแก๊สอุดมคติ
แบบจาลองของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส พลังงานภายในระบบ กฎข้อที่ศูนย์และกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพล
ศาสตร์ ธรรมชาติของคลื่น การแผ่ของคลื่น ฟังก์ชันคลื่นอย่างง่าย (คลื่ นรูปไซน์) สมการคลื่นเชิงเส้น การ
ซ้อนทับของคลื่นและสมการคลื่นนิ่ง อัตราเร็วของคลื่นในเส้นเชือกการสะท้อนและการส่งผ่านของคลื่นในเส้น
เชือกอัตราการส่งผ่านพลังงานของคลื่นในเส้นเชือก คลื่น ผิว น้าและสมบัติของคลื่นกลการเกิดคลื่ นเสียง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการกระจั ด และความดั น ของคลื่ น เสี ย ง ธรรมชาติ ข องเสี ย งสมบั ติ ข องคลื่ น เสี ย ง
ปรากฏการณ์บีตส์ คลื่นนิ่งของเสียง การสั่นพ้องของเสียงปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของเสียง คลื่นกระแทก
ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียงมลภาวะของเสียง คุณภาพของเสียงและการนามาประยุกต์ใช้ ใน
ด้านต่างๆ
2. วัตถุประสงค์รายวิชา
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. นาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสมบัติเชิงกลของสสาร
และอุณหพลศาสตร์
2. นาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสมบัติและ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ของคลื่นในเส้นเชือกคลื่นผิวน้า และคลื่นเสียง
3. ทาการทดลองเพื่อสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับสมบัติเชิงกลของสสารคลื่นกล และคลื่นเสียง พร้อม
ทั้งประยุกต์และเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจาวันได้
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3. ผลการเรียนรู้
นักเรียนสามารถ
๑. ทาการทดลองเพื่อสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นดึง ความเครียดดึง และ
มอดูลัส ของยังได้
๒. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับสภาพยืดหยุ่น สภาพพลาสติก ความเค้นดึง ความเค้นเฉือน
ความเครียดดึง ความเครียดเฉือน และมอดูลัสของยัง พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดได้
๓. ทาการทดลองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความดันในของเหลวกับความหนาแน่นและความ
ลึกของของเหลวด้วยแมนอมิเตอร์ได้
๔. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับความหนาแน่น ความหนาแน่นสัมพัทธ์ความดันในของเหลวความดัน
เกจ ความดันสัมบูรณ์ของของไหลและหลักการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การวัดความดัน พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดได้
๕. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับแรง และความดันที่กระทาต่อผนังเขื่อนกั้นน้า พร้อมทั้งคานวณหา
ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดได้
๖. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับแรงลอยตัว หลักของอาร์คีมีดิส พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดได้
๗. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ตามกฎของพาสคัลและนากฎของพาสคัลไปอธิบายหลักการของเครื่อง
อัดไฮดรอลิก พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดได้
๘. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับ แรงตึงผิว ความตึงผิว แรงยึดติด แรงเชื่อมแน่น ปรากฏการณ์
หลอดรูเล็กพร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดได้
๙. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับแรงหนืด ความหนืดของของไหล พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดได้
๑๐. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะของของไหลอุดมคติ เส้นกระแส อัตราการไหลสมการความ
ต่อเนื่อง สมการของแบร์นูลลี และอธิบายปรากฏการณ์ของของไหลโดยใช้สมการแบร์นูลลี
พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดได้
๑๑. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับอุณหภูมิและการวัด การแปลงอุณหภูมิในมาตราต่างๆ พลังงาน
ความร้อน ความจุความร้อน ความจุความร้อนจาเพาะและความร้อนแฝงการขยายตัวของวัตถุ
เนื่องจากความร้อน การเปลี่ยนสถานะ การถ่ายเทความร้อน พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดได้
๑๒. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับสมบัติของแก๊สอุดมคติ แบบจาลองของแก๊สอุดมคติ กฎของแก๊ส
พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดได้
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๑๓. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับทฤษฎีจลน์ของแก๊ส พลังงานภายในระบบ และการเปลี่ยนแปลง
พลังงานภายในระบบของแก๊สพร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่
กาหนดได้
๑๔. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับกฎข้อที่ศูนย์ กฎข้อที่หนึ่ง หลักการทางานวัฏจักรของเครื่องยนต์
ความร้อนโดยการประยุกต์ใช้กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดได้
๑๕. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับประเภทของคลื่นกล การเคลื่อนที่ของคลื่นกล การถ่ายโอน
พลังงาน ของคลื่น คลื่นผิวน้าและสมบัติของคลื่นกล พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดได้
๑๖. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับสมการการเคลื่อนที่ของคลื่นรูปไซน์ และเฟสของคลื่นพร้อมทั้ง
คานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดได้
๑๗. ทาการทดลองและอภิปรายการเกิดคลื่นนิ่งในเส้นเชือก สมการคลื่นนิ่ง และนาหลักการที่ได้ไป
วิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างพร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่
กาหนดได้
๑๘. มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ การเกิ ด คลื่ น เสี ย งและการถ่ า ยโอนพลั ง งานของคลื่ น เสี ย ง
ความสัมพันธ์
ระหว่างการกระจัดและความดันของคลื่นเสียงพร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กาหนดได้
๑๙. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับธรรมชาติและสมบัติของคลื่นเสียง การเกิดปรากฏการณ์บีตส์ คลื่น
นิ่งและการสั่ น พ้องของเสี ย งพร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่
กาหนดได้
๒๐. ทาการทดลองและอภิปรายการสั่นพ้องของเสียง และสามารถคานวณหาความถี่สั่นพ้องจากการ
ทดลองได้
๒๑. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับเงื่อนไขในการเกิดปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทก ความเข้ม
เสียงระดับความเข้มเสียง การได้ยิน หูกับการได้ยิน มลภาวะของเสียง และนาสมบัติของเสียง
มาประยุ กต์ใช้ใ นด้านต่างๆ พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ ที่
กาหนดได้
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4. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์
ที่

คาบที่

สาระการเรียนรู้

1

1

การปฐมนิเทศ
รายวิชา
- แนะนาตัว
- ชี้แจงเกี่ยวกับ
เกณฑ์ประเมินผล
และเนื้อหาทั้งหมด
หน่วยการเรียนรู้ที่1
สมบัติเชิงกลของ
สสาร
สมบัติเชิงกลของ
ของแข็ง
สภาพยืดหยุ่น
ความเค้นดึง
ความเครียดดึง
ความเค้นเฉือน
ความเครียดเฉือน
มอดูลัสยัง

2-3

2

3

3-4

4
5
6
7
7
8

9-11

ความดันใน
ของเหลว

ผลการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

1. ทาการทดลองเพื่อ
สามารถวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเค้นดึงความเครียด
ดึง และมอดูลัสของยังได้
2. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับสภาพยืดหยุ่น
สภาพพลาสติก ความเค้น
ดึง ความเค้นเฉือน
ความเครียดดึง
ความเครียดเฉือน และ
มอดูลัสของยัง พร้อมทั้ง
คานวณหาปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กาหนดได้

ปฏิบัติการครั้งที่ 1
เรื่อง มอดูลัสของ
ยัง

ชุดการทดลอง
เรื่อง มอดูลัส
ของยัง

การวัดผล/
ประเมินผล

-รายงานผล
การทดลอง
- ความ
ร่วมมือ
ภายในกลุ่ม
- บรรยายด้วย
- Power point -สังเกต
Power point
slide
พฤติกรรม/
slide
- เอกสาร
คาถามเพื่อ
- ฝึกแก้โจทย์ปัญหา ประกอบการ
ประกอบใน
-แบบฝึกหัดครั้งที่ 1 เรียน เรื่อง
การประเมิน
เรื่องสมบัติเชิงกล สมบัติกายภาพ คุณลักษณะ
ของของแข็งรวม
ของสสาร
อันพึง
10ข้อ
- website ของ ประสงค์
สาขาวิชาฟิสิกส์ - ใบงาน/
- หนังสือเรียน แบบฝึกหัด
Serway
3. ทาการทดลองเพื่อศึกษา - บรรยายด้วย
- Power point -สังเกต
ความสัมพันธ์ระหว่างความ Power point
slide
พฤติกรรม/
ดันในของเหลวกับความ slide
- เอกสาร
คาถามเพื่อ
หนาแน่นและความลึกของ - ฝึกแก้โจทย์ปัญหา ประกอบการ
ประกอบใน
ของเหลวด้วยแมนอมิเตอร์ - ปฏิบัติการครั้งที่ เรียน เรื่อง
การประเมิน
ได้
2
สมบัติ
คุณลักษณะ
4. มีความรู้และเข้าใจ
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สัปดาห์
ที่

คาบที่

สาระการเรียนรู้

4

12

แรงลอยตัวและ
หลักของ
อาร์คิมิดิส

5

13

กฎของพาสคัล

ผลการเรียนรู้
เกี่ยวกับความหนาแน่น
ความหนาแน่นสัมพัทธ์
ความดันในของเหลวความ
ดันเกจ ความดันสัมบูรณ์
ของของไหลและหลักการ
ทางานของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การวัดความดันพร้อมทั้ง
คานวณ หาปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์
ที่กาหนดได้
5. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับแรง และความดัน
ที่กระทาต่อผนังเขื่อนกั้น
น้า พร้อมทั้งคานวณหา
ปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์ที่กาหนดได้
6. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับแรงลอยตัว
หลักของอาร์คีมีดิส
พร้อมทั้งคานวณหา
ปริมาณต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กาหนดได้

7. วิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ตามกฎของ
พาสคัลและนากฎของ
พาสคัลไปอธิบาย

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
เรื่อง แมนอมิเตอร์ กายภาพของ
- แบบฝึกหัดครั้งที่ สสาร
2เรื่องความดันใน - website ของ
ของเหลว,
สาขาวิชาฟิสิกส์
ความตึงผิว, กฎ
- หนังสือเรียน
ของพาสคัล,แรง
Serway
ลอยตัวและหลัก
- ชุดการทดลอง
ของอาร์คิมิดิส
เรื่อง แมนอ
,ความหนืดและกฎ มิเตอร์
ของสโตกส์
รวม 10 ข้อ
กิจกรรมการเรียนรู้

- บรรยายด้วย
Slide
Power point
- สาธิตการหาแรง
ลอยตัวจากการชั่ง
วัตถุในอากาศ และ
การชั่งวัตถุในน้า
- ฝึกแก้โจทย์ปัญหา

- บรรยายด้วย
Slide
Power point
- สาธิตการใช้กฎ

- Power point
slide
-เอกสารประกอบ
การเรียน เรื่อง
สมบัติกายภาพ
ของสสาร
- website ของ
สาขาวิชาฟิสิกส์
- หนังสือเรียน
Serway
- Power point
slide
- เอกสาร
ประกอบการ

การวัดผล/
ประเมินผล
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน/
แบบฝึกหัด
- รายงานผล
การทดลอง
- ความ
ร่วมมือ
ภายในกลุ่ม

-สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ใบงาน/
แบบฝึกหัด
-สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
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ที่

คาบที่

14

5-6

สาระการเรียนรู้

ความตึงผิว

15-16 ความหนืดและกฎ
ของสโตกส์

ผลการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

หลักการของเครื่องอัดไฮ
ดรอลิก พร้อมทั้ง
คานวณหาปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กาหนดได้

ของพาสคัลจาก
เครือ่ งอัดไฮดรอลิก
อย่างง่าย
- ฝึกแก้โจทย์ปัญหา

8. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับ แรงตึงผิว
ความตึงผิว แรงยึดติด
แรงเชื่อมแน่น
ปรากฏการณ์หลอดรูเล็ก
พร้อมทั้งคานวณหา
ปริมาณต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กาหนดได้

- บรรยายด้วย
Slide
Power point
-สาธิตเรื่องแรงตึง
ผิว จาก
การนาลวดหนีบ
กระดาษ
ลอยบนผิวน้า
- ฝึกแก้โจทย์ปัญหา

9. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับแรงหนืด ความ
หนืดของของไหล พร้อม
ทั้งคานวณหาปริมาณ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กาหนดได้

- บรรยายด้วย
Slide
Power point
- ฝึกแก้โจทย์ปัญหา

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
เรียน เรื่อง
สมบัติ
กายภาพของ
สสาร
- website ของ
สาขาวิชาฟิสิกส์
- หนังสือเรียน
Serway
- Power point
slide
- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน เรื่อง
สมบัติ
กายภาพของ
สสาร
- website ของ
สาขาวิชาฟิสิกส์
- หนังสือเรียน
Serway
- Power point
slide
- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน เรื่อง
สมบัติกายภาพ
ของสสาร
- website ของ
สาขาวิชาฟิสิกส์
- หนังสือเรียน
Serway

การวัดผล/
ประเมินผล
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน/
แบบฝึกหัด
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ที่

6

7

8

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
17-18 พลศาสตร์ของของ 10. มีความรู้และเข้าใจ - บรรยายด้วย
- Power point
ไหล
เกี่ยวกับลักษณะของของ Slide
slide
ไหลอุดมคติ เส้นกระแส Power point
- เอกสาร
อัตราการไหลสมการความ -แบบฝึกหัดครั้งที่ 3 ประกอบการ
ต่อเนื่อง สมการของแบร์ พลศาสตร์ของของ เรียน เรื่อง
นูลลี และอธิบายปรากฏ- ไหล รวม10 ข้อ
สมบัติกายภาพ
การณ์ของของไหลโดยใช้
ของสสาร
สมการแบร์นูลลี พร้อมทั้ง
- website ของ
คานวณหาปริมาณต่างๆ
สาขาวิชาฟิสิกส์
ที่เกี่ยวข้องจาก
- หนังสือเรียน
สถานการณ์ที่กาหนดได้
Serway
19-20 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11. มีความรู้และเข้าใจ - บรรยายด้วย
- Power point
2
เกี่ยวกับอุณหภูมิและ
Slide
slide
เรื่อง อุณหพล
การวัด การแปลง
Power point
- เอกสาร
ศาสตร์
อุณหภูมิในมาตราต่างๆ - แบบฝึกหัดครั้งที่ ประกอบการ
อุณหภูมิและการ พลังงานความร้อน
4
เรียน เรื่อง อุณ
ขยายตัวของสสาร ความจุความร้อน ความ อุณหภูมิและการ หพล
ศาสตร์
21 การเปลี่ยนสถานะ จุความร้อนจาเพาะและ ขยายตัว
ความร้อนแฝงการ
ของสสาร, การ
- website ของ
22 การถ่ายเทความ
ขยายตัวของวัตถุ
เปลี่ยน
สาขาวิชาฟิสิกส์
ร้อน
เนื่องจากความร้อน การ สถานะ, การนา
-หนังสือเรียน
เปลี่ยนสถานะ การ
ความร้อน,
Serway
ถ่ายเทความร้อน พร้อม การพาความร้อน,
ทั้งคานวณหาปริมาณ
การแผ่รังสีความร้อน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
รวม 10 ข้อ
สถานการณ์ที่กาหนดได้
23 สมบัติของแก๊สอุดม 12. มีความรู้และเข้าใจ - บรรยายด้วย
เกี่ยวกับสมบัติของแก๊ส Power point
คติ
อุดมคติ แบบจาลองของ - แบบฝึกหัดครั้งที่5
แก๊สอุดมคติ กฎของแก๊ส สมบัติของแก๊สอุดม
คาบที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล
-สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน/
แบบฝึกหัด
-สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
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ที่

คาบที่

สาระการเรียนรู้

8-9

24-25 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
พลังงานภายใน
ระบบ

9

26-27 กฎข้อที่ศูนย์และข้อ
ที่หนึ่งของอุณหพล
ศาสตร์

10
11

28

12

33

หน่วยการเรียนรู้ที่
3 เรื่อง คลื่นกล
คลื่น/องค์ประกอบ
ของคลื่น
การถ่ายโอน
พลังงานของคลื่น

ผลการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

พร้อมทั้งคานวณหา
คติทฤษฎีจลน์ของ
ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แก๊ส, พลังงาน
จากสถานการณ์ที่กาหนด ภายในระบบ,
ได้
กฎข้อที่ศูนย์และข้อ
13. มีความรู้และเข้าใจ
ที่หนึ่งของ อุณหพล
เกี่ยวกับทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ศาสตร์รวม 10 ข้อ
พลังงานภายในระบบและ - ฝึกแก้โจทย์ปัญหา
การเปลี่ยนแปลง พลังงาน
ภายในระบบของแก๊สพร้อม
ทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง จากสถานการณ์
ที่กาหนดได้
14. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎข้อที่ศูนย์ กฎ
ข้อที่หนึ่ง หลักการทางาน
วัฏจักรของเครื่องยนต์
ความร้อนโดยการ
ประยุกต์ใช้กฎข้อที่หนึ่ง
ของอุณหพลศาสตร์พร้อม
ทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์
ที่กาหนดได้
สอบกลางภาค
15. มีความรู้และเข้าใจ - บรรยายด้วย
เกี่ยวกับประเภทของคลื่น Power point
กล การเคลื่อนที่ของ
- แบบฝึกหัดครั้งที่
คลื่นกล การถ่ายโอน
6 สมบัติของคลื่น
พลังงานของคลื่น คลื่น รวม10 ข้อ
ผิวน้าและสมบัติของคลื่น - ฝึกแก้โจทย์ปัญหา
กล พร้อมทั้งคานวณหา
ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน/
แบบฝึกหัด

- Power point
-เอกสาร
ประกอบการ
เรียนเรื่องคลื่นกล
- website ของ
สาขาวิชาฟิสิกส์
-หนังสือเรียน
Serway

-สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ใบงาน/
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ที่

13

13

14

คาบที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

จากสถานการณ์ที่กาหนด
ได้
34 สมการการเคลื่อนที่ 16. มีความรู้และเข้าใจ
ของคลื่นและคลื่น เกี่ยวกับสมการการ
รูปไซน์
เคลื่อนที่ของคลื่นรูปไซน์
และเฟสของคลื่นพร้อม
ทั้งคานวณหาปริมาณ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กาหนดได้
35-36 คลื่นนิ่งในเส้นเชือก 17. ทาการทดลองและ
และสมการคลื่นนิ่ง อภิปรายการเกิดคลื่นนิ่ง
ในเส้นเชือก สมการคลื่น
นิ่ง และนาหลักการที่ได้
ไปวิเคราะห์สถานการณ์
ตัวอย่างพร้อมทั้ง
คานวณหาปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กาหนดได้

37-38 หน่วยการเรียนรู้ที่
4
เรื่อง คลื่นเสียง
การเกิดคลื่นเสียง
ความสัมพันธ์
ระหว่างการกระจัด
และความดันของ
คลื่นเสียง

18. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการเกิดคลื่นเสียง
และการถ่ายโอนพลังงาน
ของคลื่นเสียง
ความสัมพันธ์ระหว่างการ
กระจัดและความดันของ
คลื่นเสียงพร้อมทั้ง
คานวณหาปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจาก

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล
แบบฝึกหัด

- บรรยายด้วย
ชุดการทดลอง
Slide
เรือ่ ง คลื่นนิ่งใน
Power point
เส้นเชือก
- ปฏิบัติการครั้งที่
3
เรื่อง คลื่นนิ่งในเส้น
เชือก
- แบบฝึกหัดครั้งที่
7
คลื่นนิ่งในเส้นเชือก
รวม10 ข้อ

-สังเกต
พฤติกรรม/
คาถาม
ประกอบการ
ประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
- รายงานผล
การทดลอง
- ความร่วม
มือในกลุ่ม
- ใบงาน/
แบบฝึกหัด

- บรรยายด้วย
Slide
Power point
- แบบฝึกหัดครั้งที่
8
ธรรมชาติของ
เสียง ,
สมบัติของเสียง ,
ปรากฏการณ์บีตส์

-สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน/

- Power point
slide
-เอกสาร
ประกอบการ
เรียน เรื่อง
คลื่นเสียง
- website ของ
สาขาวิชา
ฟิสิกส์
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ที่

14
15
16

17
18

19

คาบที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สถานการณ์ที่กาหนดได้
39 ธรรมชาติของเสียง 19. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับธรรมชาติและ
สมบัติของคลื่น
40-42
สมบัติของคลื่นเสียง
เสียง
43 ปรากฏการณ์ บีตส์ การเกิดปรากฏการณ์
บีตส์ คลื่นนิ่งและการ
สั่นพ้องของเสียงพร้อม
ทั้งคานวณหาปริมาณ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กาหนดได้
44-46 คลื่นนิ่งของเสียง
19. มีความรู้และเข้าใจ
และการสั่นพ้อง
เกี่ยวกับธรรมชาติและ
ของเสียง
สมบัติของคลื่นเสียง
การเกิดปรากฏการณ์
บีตส์ คลื่นนิ่งและการ
สั่นพ้องของเสียงพร้อม
ทั้งคานวณหาปริมาณ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กาหนดได้
20. ทาการทดลองและ
อภิปรายการสั่นพ้องของ
เสียง และสามารถ
คานวณหาความถี่สั่น
พ้องจากการทดลองได้
47-48 ปรากฏการณ์ดอป 21. มีความรู้และเข้าใจ
เพลอร์
เกี่ยวกับเงื่อนไขในการ
เกิดปรากฏการณ์ดอป
49 คลื่นกระแทก
50-51 ความเข้มและระดับ เพลอร์ คลื่นกระแทก
ความเข้มเสียงระดับ
ความเข้มเสียง
ความเข้มเสียง การได้ยิน
52 หูกับการได้ยิน

กิจกรรมการเรียนรู้
รวม10 ข้อ

- บรรยายด้วย
Power point
- ปฏิบัติการครั้งที่
4 คลื่นนิ่งและการ
สั่นพ้องของเสียง
- แบบฝึกหัดครั้งที่
9 คลื่นนิ่งของเสียง
และการสั่นพ้อง
ของเสียงรวม5ข้อ

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
-หนังสือเรียน
Serway

- Power point
slide
-เอกสาร
ประกอบการ
เรียน เรื่อง
คลื่นเสียง
- website ของ
สาขาวิชาฟิสิกส์
-หนังสือเรียน
Serway – ชุด
การทดลอง
เรื่อง คลื่นนิ่ง
และการสั่นพ้อง
ของเสียง
- บรรยายด้วย
- Power point
Slide
slide
Power point
-เอกสาร
- แบบฝึกหัดครั้งที่ ประกอบการ
10
เรียน เรื่อง
ปรากฏการณ์ดอป คลื่นเสียง

การวัดผล/
ประเมินผล
แบบฝึกหัด

-สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน/
แบบฝึกหัด
- รายงานผล
การทดลอง
-ความร่วมมือ
ภายในกลุ่ม
-สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
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ที่

20

คาบที่

สาระการเรียนรู้

53
54

มลภาวะของเสียง
คุณภาพของเสียง
และการนามา
ประยุกต์ใช้ในด้าน
ต่าง ๆ

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
หูกับการได้ยิน มลภาวะ เพลอร์ ,
- website ของ
ของเสียง และนาสมบัติ คลื่นกระแทก ,
สาขาวิชา
ของเสียงมาประยุกต์ใช้ ความเข้ม
ฟิสิกส์
ในด้านต่าง ๆพร้อมทั้ง และระดับความเข้ม -หนังสือเรียน
คานวณหาปริมาณต่างๆ เสียง
Serway
ที่เกี่ยวข้องจาก
รวม10 ข้อ
สถานการณ์ที่กาหนดได้
ผลการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สอบปลายภาค

5. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ว30202 สมบัติเชิงกลของสสาร อุณหพลศาสตร์ และคลื่นกล ประเมินเป็น
อัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 80 : 20
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
5.1 ประเมินจากงานการบ้านที่มอบหมายและสอบย่อย
ร้อยละ 50
5.2ประเมินจากชิ้นงานบูรณาการ
ร้อยละ 10
5.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค
ร้อยละ 20
5.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค
ร้อยละ 20
5.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมายหรือการทดสอบย่อย 50.00 คะแนน
เป็นการวัดในระหว่างการจัดการเรียนการสอน
5.1.1 สอบย่อยก่อนสอบกลางภาค (ผลการเรียนรู้ข้อที่ 1 - 10)
10 คะแนน
5.1.2 สอบย่อยหลังสอบกลางภาค (ผลการเรียนรู้ข้อที่ 15 - 17)
10 คะแนน
5.1.3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์/แผนผังความคิด
การนาเสนอผลงาน
10 คะแนน
5.1.4แบบฝึกหัดรายงานการทดลอง
20 คะแนน

การวัดผล/
ประเมินผล
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน/
แบบฝึกหัด
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ตารางการประเมิน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์/แผนผังความคิดการนาเสนอผลงาน
แบบฝึกหัดรายงานการทดลอง (30 คะแนน)

รายการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
1. การทดลอง เรื่อง มอดูลัสของยัง

รูปแบบของงาน

วันที่มอบหมาย

กาหนดส่ง

งานกลุ่มละ 3 คน

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2

2. การทดลอง เรื่อง มานอมิเตอร์

งานกลุ่มละ 3 คน

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

3.แบบฝึกหัดเรื่อง
- กฎของพาสคัล
- แรงลอยตัว
- ความตึงผิว
- ความหนืดและกฎของสโต๊กส์
-พลศาสตร์ของไหล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
1.แบบฝึกหัดเรื่อง
- การขยายตัวของสสาร
- การเปลี่ยนสถานะ
- สมบัติของแก๊สอุดมคติ /
แบบจาลองของแก๊ส
-ทฤษฏีจลน์ของแก๊ส
-พลังงานภายในระบบ
-กฎข้อศูนย์และกฎข้อที่หนึ่ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
1. การทดลอง เรื่อง คลื่นนิ่งในเส้น
เชือก
2.แบบฝึกหัดเรื่อง
- สมบัติของคลื่น
- คลื่นนิ่งในเส้นเชือก

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 6

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 9

งานกลุ่มละ 3 คน

สัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 14

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 12

คะแนน
12.5
ทักษะ 2.5คะแนน
รายงาน 2.5คะแนน
ทักษะ 2.5 คะแนน
รายงาน 2.5 คะแนน
2.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
3.0
3.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
6.5
ทักษะ 2.5 คะแนน
รายงาน 2.5 คะแนน
1.5
1.0
0.5
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รายการ
รูปแบบของงาน วันที่มอบหมาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
1. การทดลอง เรื่อง คลื่นนิ่งและการ งานกลุ่มละ 3 คน สัปดาห์ที่ 16
สั่นพ้องของเสียง
2.แบบฝึกหัดเรื่อง
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 14
- ธรรมชาติของเสียง
- สมบัติของเสียง
- บีตส์
-ปรากฎการณ์ดอปเปลอร์
- คลื่นกระแทก
-ความเข้มและระดับความเข้มเสียง
รวม
5.2 ประเมินจากชิ้นงานการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ครูผู้สอน)

กาหนดส่ง
สัปดาห์ที่ 17
สัปดาห์ที่ 19

คะแนน
8.0
ทักษะ 2.5 คะแนน
รายงาน 2.5 คะแนน
3
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
30

10.00 คะแนน (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
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5.3ประเมินจากการสอบกลางภาค (ผลการเรียนรู้ข้อที่ 1 – 14) 20.00 คะแนน
กาหนดสอบกลางภาคเรียน................... เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้
และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนนรวม

สมบัติของของแข็ง

แสดงวิธีทา 1ข้อ

(2.00 คะแนน)

2.00

ความดัน

แสดงวิธีทา 1ข้อ

(1.00 คะแนน)

1.00

กฎของพาสคัล

แสดงวิธีทา 1ข้อ

(2.00 คะแนน)

2.00

แรงลอยตัว หลักของอาคีเมดีส

อธิบายและแสดงวิธีทา 1ข้อ(2.00 คะแนน)

2.00

ความตึงผิว

อธิบาย 1ข้อ

(1.00คะแนน)

1.00

ความหนืดและกฎของสโตกส์

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

(1.00 คะแนน)

1.00

พลศาสตร์ของของไหล

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

(2.00 คะแนน)

2.00

อุณหภูมิและการขยายตัวของสสาร

อธิบาย 1 ข้อ

(1.00คะแนน)

1.00

(1.00คะแนน)

1.00

เติมคาและอธิบาย 2 ข้อ (1.00 คะแนน)

1.00

การเปลี่ยนอุณหภูมิและการเปลี่ยนสถานะ แสดงวิธีทา 1 ข้อ
การถ่ายโอนความร้อน

สมบัติของแก๊สอุดมคติ/แบบจาลองของแก๊ส แสดงวิธีทา 1 ข้อ

(1.00คะแนน)

1.00

ทฤษฏีจลน์ของแก๊ส

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

(1.00คะแนน)

1.00

พลังงานภายในระบบ

เติมคาและอธิบาย 2 ข้อ (1.00 คะแนน)

1.00

กฎข้อศูนย์และกฎข้อที่หนึ่ง

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

(1.00คะแนน)

1.00

การบูรณาการระหว่างหัวข้อ

แสดงวิธีทา 1ข้อ

(2.00คะแนน)

2.00

รวม

20.00
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หมายเหตุ 1. ข้อสอบเติมคาหรืออธิบายใช้แนวทางการออกข้อสอบแบบ PISA
2. ในข้อสอบ1 ข้อหลัก ควรมีข้อย่อยไม่เกิน 4 ข้อ
5.4 ป ระเมินจากการสอบปลายภาค (ผลการเรียนรู้ข้อที่ 15 - 21)

20.00 คะแนน

กาหนดสอบปลายภาคเรียน................ เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และ
ลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
สมบัติของคลื่น

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
เติมคา 2ข้อ
(ข้อละ 0.50 คะแนน)
แสดงวิธีทา 1 ข้อ
(1.00คะแนน)
แสดงวิธีทา 1 ข้อ
(2.00คะแนน)

คลื่นนิ่งในเส้นเชือก
การเกิดคลื่นเสียง ความสัมพันธ์ระหว่าง
อธิบาย 1ข้อ
(1.00คะแนน)
การกระจัดและความดันของคลื่นเสียง
ธรรมชาติของเสียง
อธิบาย 1ข้อ
(1.00คะแนน)
สมบัติของคลื่นเสียง
เติมคา 2ข้อ
(ข้อละ 0.50 คะแนน)
แสดงวิธีทา 1 ข้อ (2.00คะแนน)
ปรากฏการณ์ บีตส์
เติมคา 2ข้อ
(ข้อละ 0.50 คะแนน)
คลื่นนิ่งของเสียง
แสดงวิธีทา 1ข้อ
(1.00 คะแนน)
การสั่นพ้องของเสียง
แสดงวิธีทา 1ข้อ
(2.00 คะแนน)
ปรากฏการณ์ ดอปเพลอร์
แสดงวิธีทา 1ข้อ
(2.00 คะแนน)
คลื่นกระแทก
แสดงวิธีทา 1ข้อ
(1.00 คะแนน)
ความเข้มและระดับความเข้มเสียง
แสดงวิธีทา 2ข้อ
(2.00 คะแนน)
การบูรณาการระหว่างหัวข้อ
แสดงวิธีทา 1ข้อ
(2.00 คะแนน)
รวม
หมายเหตุ 1. ข้อสอบเติมคาหรืออธิบายใช้แนวทางการออกข้อสอบแบบ PISA
2. ในข้อสอบ1 ข้อหลัก ควรมีข้อย่อยไม่เกิน 4 ข้อ

คะแนน
2.00
2.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
2.00
2.00
20.00
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
รายวิชา ว30203
ชื่อวิชาไฟฟ้าและแม่เหล็ก
เวลาเรียน 4 คาบ/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้สอน .คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

จานวน 2.0 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับประจุไฟฟูา ตัวนาไฟฟูาและฉนวนไฟฟูา การเหนี่ยวนาประจุไฟฟูาและการทาให้วัตถุมี
ประจุ กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟูา อิเล็กโตรสโคป กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟูาสนามไฟฟูาของประจุไฟฟูาที่
กระจายอย่างต่อเนื่อง
เส้นสนามไฟฟูา ฟลักซ์ไฟฟูา กฎของเกาส์และการประยุกต์ พลั งงาน
ศักย์ไฟฟูา ศักย์ไฟฟูา ความต่างศักย์ไฟฟูา ศักย์ไฟฟูาเนื่องจากประจุไฟฟูาที่กระจายอย่างต่อเนื่อง ตัวเก็บ
ประจุและความจุไฟฟูา ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก ไดโพลไฟฟูาในสนามไฟฟูากระแสไฟฟูา ความต้านทานไฟฟูา กฎ
ของโอห์ม สภาพต้านทานไฟฟูาและสภาพนาไฟฟูา การนาไฟฟูา ผลของอุ ณหภูมิที่มีต่อ ความต้านทานไฟฟูา
ตัวนายวดยิ่ง กาลังไฟฟูา แรงเคลื่อนไฟฟูาและความต่างศักย์ไฟฟูา การหาความต้านทานรวมของวงจรไฟฟูา
กระแสตรง กฎเคอร์ชฮอฟฟ์ วงจรอาร์ซี และการดัดแปลงแกลแวนอมิเตอร์เป็นแอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์และ
โอห์มมิเตอร์ สนามแม่เหล็ก การเคลื่ อนที่ของอนุภาคที่มีประจุในสนามแม่เหล็ก แรงกระทาต่อลวดตัวนาที่มี
กระแสไฟฟู า ผ่ า นเมื่ อ วางอยู่ ใ นบริ เ วณที่ มี ส นามแม่ เ หล็ ก แรงระหว่ า งลวดตั ว น าสองเส้ น ขนานกั น ที่ มี
กระแสไฟฟูาผ่าน ทอร์กเนื่องจากแรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟูาผ่านลวดตัวนา กฎของบิ
โอต์-ซาวาต์ กฎของแอมแปร์ สนามแม่เหล็กที่เกิดจากโซเลนอยด์ เส้นแรงแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็ก กฎของ
เกาส์ ส าหรั บ สนามแม่ เ หล็ ก สารแม่ เ หล็ ก สนามแม่ เ หล็ ก ของโลก กฎการเหนี่ ย วน าของฟาราเดย์
แรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวนา กฎของเลนซ์ เครื่องกาเนิดไฟฟูาและมอเตอร์ การส่งกาลังไฟฟูา หม้อแปลงไฟฟูา
และกระแสวน ตัวต้านทานตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนาในวงจรไฟฟูากระแสสลับ การเขียนแผนภาพเฟส
เซอร์ วงจรอาร์แอลซี อิมพีแดนซ์ กาลังไฟฟูาในวงจรไฟฟูากระแสสลับ การสั่นพ้องในวงจรอาร์แอลซี และ
การแปลงไฟฟูากระแสสลับเป็นไฟฟูากระแสตรง ทฤษฎีคลื่นแม่เ หล็กไฟฟูาของแมกซ์เวลล์ การทดลองของ
เฮิรตซ์ การผลิตคลื่นแม่เหล็กไฟฟูาจากสายอากาศ คลื่นแม่เหล็กไฟฟูาระนาบ พลังงานและโมเมนตัมของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟูา พอยน์ติงเวกเตอร์ สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา การเขียนแผนภาพเฟสเซอร์ของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟูา
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เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหามีความสามารถในการ
สื่อสาร นาความรู้และหลักการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟูาสถิต ไฟฟูากระแส
แม่เหล็กไฟฟูา ไฟฟูากระแสสลับ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นาความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ เพื่อนาไปใช้ในการการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ไฟฟูาสถิต ไฟฟูากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟูา ไฟฟูากระแสสลับ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟูาได้
2. ท าการทดลอง วิ เ คราะห์ และสั ง เคราะห์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ไฟฟู า สถิ ต ไฟฟู า กระแสตรง
แม่เหล็กไฟฟูา และไฟฟูากระแสสลับ ได้
3. น าความรู้ เกี่ย วกับ ไฟฟูาสถิต ไฟฟูากระแสตรง แม่เหล็ กไฟฟูา ไฟฟูากระแสสลั บ และคลื่ น
แม่ เ หล็ ก ไฟฟู า ไปประยุ ก ต์ แ ละเชื่ อ มโยงความรู้ เ กี่ ย วกั บ ปรากฏการณ์ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
ชีวิตประจาวันได้
3. ผลการเรียนรู้
นักเรียนสามารถ
1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประจุไฟฟูา กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟูาเส้นแรงไฟฟูา สนามไฟฟูา
เนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟูา กฎของเกาส์และการใช้กฎของเกาส์ พร้อมทั้งคานวณหา
ปริมาณที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดให้ (ว4.1.2)
2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานศักย์ไฟฟูา ศักย์ไฟฟูา ความต่างศักย์ไฟฟูา ศักย์ไฟฟูาเนื่องจากจุด
ประจุไฟฟูา ศักย์ไฟฟูาเนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟูา ความสัมพันธ์ระหว่างความต่าง
ศักย์ไฟฟูาและสนามไฟฟูา ความจุไฟฟูา พลังงานของตัวเก็บประจุ การต่อตัวเก็บประจุแบบต่างๆ
กระแสไฟฟูา แหล่งกาเนิดไฟฟูาและการนาไฟฟูาของตัวกลางต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟูา
และจานวนประจุไฟฟูาขนาดของความเร็วลอยเลื่อน พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณ ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้ (ว4.1.2)
3. มีความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับสภาพต้านทานสภาพนาไฟฟูา แรงเคลื่อนไฟฟูาความต่างศักย์ไฟฟูา การ
ต่อตัวต้านทาน การต่อเซลไฟฟูาทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม วงจรอาร์ซี พร้อมทั้ง
คานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดให้
4. ทาการทดลองและสรุปผลการทดลองพร้อมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับกฎของโอห์ม
5. มีความรู้ความเข้าใจและแก้ปัญหาเกี่ยวกับวงจรไฟฟูา โดยใช้กฎของเคอร์ชฮอฟฟ์การดัดแปลงแกล
แวนอมิเตอร์
เป็นแอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานไฟฟูา
กาลังไฟฟูา ความต่างศักย์ไฟฟูา กระแสไฟฟูา และการนาไปใช้วัดปริมาณที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้ง
คานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์
ที่กาหนดให้การต่อวงจรไฟฟูาในบ้าน
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หลักการทางานของอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟูาในบ้าน ตลอดจนวิธีใช้ไฟฟูา อย่างประหยัดและ
ปลอดภัย
6. ทาการทดลองและสรุปผลการทดลองพร้อมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับความต่างศักย์ไฟฟูา ณ
ตาแหน่งต่างๆ ของวงจรไฟฟูา
7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กโลก การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟูาใน
สนามแม่เหล็กโลกการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟูาและสนามแม่เหล็กการหาสนามแม่เหล็ก
เนื่องจากลวดตรงและลวดโค้งที่มีกระแสไฟฟูาสม่าเสมอผ่านโดยใช้กฎของบิโอต์-ซาวาต์และกฎของ
แอมแปร์สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟูาผ่านลวดตัวนา แรงระหว่างลวดตัวนาสองเส้นขนานกัน
ที่มีกระแสไฟฟูาผ่านและแรงกระทาต่อขวดลวดที่อยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กหลักการทางานของ
แกลแวนอมิเตอร์ มอเตอร์กระแสตรงกระแสเหนี่ยวนาการผลิตพลังงานไฟฟูาและการส่งกาลังไฟฟูา
หม้อแปลง ตลอดจนการนาความรู้ทางแม่เหล็กไฟฟูาไปใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ธรรมชาติกับการ
ผลิตกระแสไฟฟูากฎการเหนี่ยวนาของฟาราเดย์กฎของเลนซ์ และนาไปใช้แก้ปัญหาสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องพร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดให้(ว4.1.3)
8. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของไฟฟูากระแสสลับและสรุปความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟูา
กับเวลา ความต่างศักย์ไฟฟูากับเวลาที่มีค่าการเปลี่ยนค่าในรูปของฟังก์ชันไซน์เขียนแผนภาพเฟส
เซอร์และใช้แผนภาพเฟสเซอร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟูากระแสสลับ
9. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เงื่อนไขที่จะเกิดสภาวะเรโซแนนซ์และคานวณหาค่าต่างๆ เมื่อต่อวงจร
RLC ในแบบต่างๆอธิบายเกี่ยวกับความต้านทานเชิงซ้อนและกาลังเฉลี่ยและตัวประกอบกาลังใน
วงจรไฟฟูากระแสสลับวิเคราะห์ผลของ ตัวประกอบกาลังที่มีต่อวงจรไฟฟูาอธิบายวิธีการปรับปรุง
ตัวประกอบกาลัง พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กาหนดให้
10. ทาการทดลองและสรุปผลการทดลองพร้อมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับการวัดค่าความต่าง
ศักย์ไฟฟูาและกระแสไฟฟูาในวงจร RLC ที่ต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน
11. มีความรู้ความเข้าใจหลักการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา แนวคิดเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟูาของแมกซ์
เวลล์ การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟูาสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟูาและการนาไปใช้ประโยชน์(ว5.1.4)
12. นาข้อมูลจากการสังเกต การสืบค้น การสารวจตรวจสอบหรือการทดลอง มาใช้เป็นหลักฐานหรือ
ประจักษ์พยานอ้างอิง ในการตอบคาถามหรือสร้างคาอธิบายต่างๆ
13. เชื่อมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ คาอธิบายหรือคาตอบของคาถามต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อไปสู่องค์
ความรู้ทาง
14. อธิบายนาเสนอเพื่อสื่อสารองค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุผลด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการที่
เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน วิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแนวความคิดหลักหลักการกฎหรือทฤษฎีมี
ความรอบคอบที่จะนาความรู้ในสาขาต่างๆ มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน นาเสนอข้อมูลด้วยความเป็น
จริง ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม
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4. กาหนดการสอนและผลการเรียนรู้
สัปดา
ห์ที่
1

2

3

คาบที่

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหา
ปฐมนิเทศรายวิชา

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

กิจกรรม
การเรียนรู้
1
ชี้แจงคาอธิบาย
วิธีการสอน
รายวิชา/ผลการเรียนรู้ บรรยาย
ที่คาดหวัง/หัวข้อ
เนื้อหา/การวัดผล/
ข้อตกลงร่วมกัน
2-4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 1.ความรู้และเข้าใจ
วิธีการสอน
ไฟฟูาสถิต
เกี่ยวกับประจุไฟฟูา กฎ - บรรยายและ
การทาให้วัตถุมีประจุ ของคูลอมบ์
อภิปราย
ไฟฟูาและการ
สนามไฟฟูาเส้นแรง
- ตอบคาถาม
เหนี่ยวนาประจุ
ไฟฟูา สนามไฟฟูา
- สาธิตการ
ไฟฟูา
เนื่องจากการกระจาย เหนี่ยวนาไฟฟูา
-การทาให้วัตถุมี
ของประจุไฟฟูา กฎของ สถิต
ประจุไฟฟูา
เกาส์และการใช้กฎของ - สาธิตเส้นแรง
-การเหนี่ยวนา
เกาส์ พร้อมทั้ง
ไฟฟูา
ประจุไฟฟูา
คานวณหาปริมาณที่ - ยกตัวอย่างการ
- อิเล็กโตรสโคป เกี่ยวข้องจาก
คานวณ
- กฎการอนุรักษ์
สถานการณ์ที่กาหนดให้ ปฏิบัติการครั้งที่ 1
ประจุไฟฟูา
การทดลอง เรื่อง
- ตัวนาไฟฟูาและ
การเหนี่ยวนา
ฉนวนไฟฟูา
ไฟฟูาสถิต
6-7 กฎของคูลอมบ์
8-9 สนามไฟฟูาและเส้น
แรงไฟฟูา
10-13 กฎของเกาส์และการ
ประยุกต์

สื่อการสอน/
เรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

-PowerPoint
Slide
-Animation
-อิเล็กโตรสโคป
-ชุดสาธิตการ
เหนี่ยวนาไฟฟูา
สถิต
-ชุดสาธิตเส้น
แรงไฟฟูา
-ใบความรู้
-หนังสือฟิสิกส์
ระดับ
มหาวิทยาลัย

-สังเกต
พฤติกรรม2
คาถาม/
อภิปราย
ร่วมกันเพื่อใช้
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
-รายงานผล
การทดลอง
- มีความ
ร่วมมือภายใน
กลุ่ม
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สัปดา
ห์ที่
4

5

6

คาบที่

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหา
14-17 ศักย์ไฟฟูาและความ
ต่างศักย์ไฟฟูา
- ศักย์ไฟฟูาเนื่องจาก
จุดประจุ
- ศักย์ไฟฟูาเนื่องจาก
ประจุบนตัวนาทรง
กลม
- ศักย์ไฟฟูาเนื่องจาก
การกระจายของ
ประจุไฟฟูา
- ความสัมพันธ์
ระหว่างความต่าง
ศักย์ไฟฟูาและ
สนามไฟฟูา
สม่าเสมอ

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

กิจกรรม
การเรียนรู้
2.มีความรู้และเข้าใจ วิธีการสอน
เกี่ยวกับพลังงาน
-บรรยายและ
ศักย์ไฟฟูา ศักย์ไฟฟูา อภิปราย
ความต่างศักย์ไฟฟูา
- ยกตัวอย่างการ
ศักย์ไฟฟูาเนื่องจากจุด คานวณ
ประจุไฟฟูา ศักย์ไฟฟูา - ตอบคาถาม
เนื่องจากการกระจาย
ของประจุไฟฟูา
งานที่มอบหมาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง ใบงาน ไฟฟูาสถิต
ความต่างศักย์ไฟฟูาและ จานวน 5 ข้อ
สนามไฟฟูา ความจุ
ไฟฟูา พลังงานของตัว
เก็บประจุ การต่อตัวเก็บ
ประจุแบบต่างๆ
กระแสไฟฟูา
แหล่งกาเนิดไฟฟูาและ
การนาไฟฟูาของ
ตัวกลางต่างๆ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
16-19 ตัวเก็บประจุและ กระแสไฟฟูาและจานวน
ความจุไฟฟูา
ประจุไฟฟูาขนาดของ
- ความจุไฟฟูา
ความเร็วลอยเลื่อน
- พลังงานของตัวเก็บ พร้อมทั้งคานวณหา
ประจุ
ปริมาณ ที่ เกี่ยวข้อง
- การต่อตัวเก็บ
จากสถานการณ์ที่
ประจุแบบต่างๆ
กาหนด
20-23 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 3. มีความรู้ความข้าใจ วิธีการสอน
ไฟฟูากระแสตรง เกี่ยวกับสภาพต้านทาน -บรรยายและ
กระแสไฟฟูา
สภาพนาไฟฟูา
อภิปราย
แหล่งกาเนิดไฟฟูา แรงเคลื่อนไฟฟูาความ - ตอบคาถาม
การนาไฟฟูากฎของ ต่างศักย์ไฟฟูา การต่อ - ยกตัวอย่างการ

สื่อการสอน/
เรียนรู้
-PowerPoint
Slide
-Animation
-ใบความรู้
-หนังสือฟิสิกส์
ระดับ
มหาวิทยาลัย
-ตัวเก็บประจุ
แผ่นขนาน
- ใบงาน

การวัดผล/
ประเมินผล
-สังเกต
พฤติกรรม2
คาถาม/
อภิปราย
ร่วมกันเพื่อใช้
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ใบงาน/
แบบฝึกหัด

-PowerPoint
Slide
-ใบความรู้
-หนังสือฟิสิกส์
ระดับ

-สังเกต
พฤติกรรม2
คาถาม/
อภิปราย
ร่วมกันเพื่อใช้
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สัปดา
ห์ที่

คาบที่

7

24-26

7-8

27-30

8-9

31-32

9

33-34

9

35

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหา
โอห์มและผลของ
อุณหภูมิที่มีต่อความ
ต้านทานสภาพ
ต้านทานและสภาพ
นาไฟฟูา
แรงเคลื่อนไฟฟูาและ
ความต่างศักย์ไฟฟูา
- แรงเคลื่อนไฟฟูา
และความต่าง
ศักย์ไฟฟูา
- การต่อตัวต้านทาน
- การต่อเซลไฟฟูา
แบบต่างๆ
- วงจรอาร์ซี
กฎเคอร์
ชฮอฟฟ์
แอมมิเตอร์ โวลต์
มิเตอร์ และโอห์ม
มิเตอร์
พลังงานและ
กาลังไฟฟูา
- พลังงานและ
กาลังไฟฟูา
- การหาค่า
พลังงานไฟฟูาที่ใช้
อุปกรณ์และ
เครื่องใช้ไฟฟูา
วงจรไฟฟ้าและ
เครื่อง
ใช้ไฟฟ้าภายใน

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

กิจกรรม
สื่อการสอน/
การเรียนรู้
เรียนรู้
ตัวต้านทาน การต่อเซล คานวณ
มหาวิทยาลัย
ไฟฟูาทั้งแบบอนุกรม
แบบขนาน และแบบ ปฏิบัติการครั้งที่ 2
ผสม วงจรอาร์ซี พร้อม -การทดลอง การ
ทั้งคานวณหาปริมาณ วิเคราะห์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก วงจรไฟฟูา
สถานการณ์ที่กาหนด
4. ทาการทดลองและ
สรุปผลการทดลอง
พร้อมทั้งวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เกี่ยวกับกฎ
ของโอห์ม

การวัดผล/
ประเมินผล
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
-รายงานผล
การทดลอง
- มีความ
ร่วมมือภายใน
กลุ่ม

5. มีความรู้ความเข้าใจ
และแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
วงจรไฟฟูา โดยใช้กฎ
ของเคอร์ชฮอฟฟ์การ
ดัดแปลงแกลแวนอ
มิเตอร์ เป็นแอมมิเตอร์
โวลต์มิเตอร์ โอห์ม
มิเตอร์ ความสัมพันธ์
ระหว่างพลังงานไฟฟูา
กาลังไฟฟูา ความต่าง
ศักย์ไฟฟูา
กระแสไฟฟูา และการ
นาไปใช้วัดปริมาณที่
เกี่ยวข้องพร้อมทั้ง
คานวณหาปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจาก

-สังเกต
พฤติกรรม2
คาถาม/
อภิปราย
ร่วมกันเพื่อใช้
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ใบงาน/
แบบฝึกหัด

วิธีการสอน
-บรรยายและ
อภิปราย
- ตอบคาถาม
- ยกตัวอย่างการ
คานวณ

-PowerPoint
Slide
-ชุดทดลองการ
วิเคราะห์วงจร
-แกลแวนอ
มิเตอร์
-แอมมิเตอร์
งานที่มอบหมาย -โวลต์มิเตอร์
ใบงาน เรื่อง ไฟฟูา -มัลติมิเตอร์
กระแสตรง
-ใบความรู้
-หนังสือฟิสิกส์
ระดับ
มหาวิทยาลัย
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สัปดา
ห์ที่

10
11

12

คาบที่

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหา
บ้าน
- อุปกรณ์ไฟฟูาและ
เครื่องใช้ไฟฟูาใน
บ้าน
- การใช้ไฟฟูาอย่าง
ปลอดภัยและ
ประหยัด

36-40 สอบปลายภาค
38-41 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ไฟฟ้า–แม่เหล็ก
ฟลักซ์แม่เหล็ก
- สนามแม่เหล็กโลก
การเคลื่อนที่ของ
อนุภาคที่มีประจุ
ไฟฟูาใน
สนามแม่เหล็กและ
สนามไฟฟูา
42-45 สนามแม่เหล็กที่เกิด
จากกระแสไฟฟ้า
ผ่านลวดตรงและ
ลวดโค้ง โดยใช้กฎ
ของบิโอต์-ซาวาต์

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

กิจกรรม
การเรียนรู้

สื่อการสอน/
เรียนรู้

การวัดผล/
ประเมินผล

-PowerPoint
Slide
-Animation
-ชุดสาธิตการเกิด
สนามแม่เหล็ก
-ใบความรู้
-หนังสือฟิสิกส์
ระดับ
มหาวิทยาลัย
-ชุดสาธิตเครื่อง
ชั่งกระแสไฟฟูา
-ชุดทดลองการ
เหนี่ยวนา
แม่เหล็กไฟฟูา

-สังเกต
พฤติกรรม2
คาถาม/
อภิปราย
ร่วมกันเพื่อใช้
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
-ใบงาน/
แบบฝึกหัด

สถานการณ์ที่กาหนด
การต่อวงจรไฟฟูาใน
บ้าน หลักการทางาน
ของอุปกรณ์และ
เครื่องใช้ไฟฟูาในบ้าน
ตลอดจนวิธีใช้ไฟฟูา
อย่างประหยัดและ
ปลอดภัย
6.ทาการทดลองและ
สรุปผลการทดลอง
พร้อมทั้งวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เกี่ยวกับ
ความต่างศักย์ไฟฟูา ณ
ตาแหน่งต่างๆ ของ
วงจรไฟฟูา
7.มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสนามแม่เหล็ก
โลก การเคลื่อนที่ของ
อนุภาคที่มีประจุไฟฟูา
ในสนามแม่เหล็กโลก
การเคลื่อนที่ของ
อนุภาคในสนามไฟฟูา
และสนามแม่เหล็กการ
หาสนามแม่เหล็ก
เนื่องจากลวดตรงและ
ลวดโค้งที่มี
กระแสไฟฟูาสม่าเสมอ
ผ่านโดยใช้กฎของบิ
โอต์-ซาวาต์และกฎของ

วิธีการสอน
-บรรยายและ
อภิปราย
-สาธิตการเกิด
สนามแม่เหล็ก
- ตอบคาถาม
- ยกตัวอย่างการ
คานวณ
งานที่มอบหมาย
- ใบงาน เรื่อง
แม่เหล็กไฟฟูา
จานวน 5 ข้อ
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สัปดา
ห์ที่

13

14

15

คาบที่

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหา
และกฎของ
แอมแปร์

46-50 แรงที่กระทาต่อลวด
ตัวนาที่มี
กระแสไฟฟ้าผ่าน
เมื่อวางอยู่ใน
บริเวณที่มี
สนามแม่เหล็กและ
ทอร์กเนื่องจากแรง
แม่เหล็กแรงลวด
ตัวนาสองเส้นที่วาง
ขนานกันและมี
กระแสไฟฟ้าผ่าน
51-54 กฎการเหนี่ยวนา
ของฟาราเดย์และ
กฎของเลนซ์
55-58 แกลแวนอมิเตอร์
และมอเตอร์
กระแสตรง
การผลิต
กระแสไฟฟูา การส่ง
กาลังไฟฟูา
หม้อแปลงไฟฟูา
วงจรแปลงกระแส
และวงจรกรอง
กระแส

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
แอมแปร์สนาม
แม่เหล็กที่เกิดจาก
กระแสไฟฟูาผ่านลวด
ตัวนา แรงระหว่างลวด
ตัวนาสองเส้นขนานกัน
ที่มีกระแสไฟฟูาผ่าน
และแรงกระทาต่อขวด
ลวดที่อยู่ในบริเวณที่มี
สนามแม่เหล็กหลักการ
ทางานของแกลแวนอ
มิเตอร์ มอเตอร์
กระแสตรงกระแส
เหนี่ยวนาการผลิต
พลังงานไฟฟูาและการ
ส่งกาลังไฟฟูา หม้อ
แปลง ตลอดจนการนา
ความรู้ทาง
แม่เหล็กไฟฟูาไปใช้
ประโยชน์และการ
อนุรักษ์ธรรมชาติกับ
การผลิตกระแสไฟฟูา
กฎการเหนี่ยวนา
ของฟาราเดย์กฎของ
เลนซ์ และนาไปใช้
แก้ปัญหาสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องพร้อมทั้ง
คานวณหาปริมาณ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่
กาหนดให้

กิจกรรม
การเรียนรู้

สื่อการสอน/
เรียนรู้
-แกลแวนอ
มิเตอร์
-มอเตอร์
กระแสตรง
-วงจรแปลง
กระแส
-วงจรกรอง
กระแส
- ใบงาน

การวัดผล/
ประเมินผล
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สัปดา คาบที่ สาระการเรียนรู้/
ห์ที่
เนื้อหา
16 59-62 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ไฟฟ้ากระแสสลับ
-ลักษณะของไฟฟูา
กระแสสลับ
- ความต่าง
ศักย์ไฟฟูาและ
กระแสไฟฟูาของตัว
ต้านทาน ตัว
เหนี่ยวนา และตัว
เก็บประจุใน
วงจรไฟฟูา
กระแสสลับ
- แผนภาพเฟสเซอร์
17

63-66 วงจร RLC แบบ
อนุกรมและขนาน
- อิมพีแดนซ์
- เรโซแนนซ์ของ
วงจร RLC
67-68 กาลังไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

กิจกรรม
การเรียนรู้
วิธีการสอน
-บรรยายและ
อภิปราย
-สาธิต
- ตั้งคาถามและตอบ
คาถาม
- ยกตัวอย่างการ
คานวณ

สื่อการสอน/
เรียนรู้
8. มีความรู้ความเข้าใจ
-PowerPoint
เกี่ยวกับลักษณะของ
Slide
ไฟฟูากระแสสลับและ
-หม้อแปลงไฟฟูา
สรุปความสัมพันธ์
โวลต์ต่า
ระหว่างกระแสไฟฟูากับ
-ออสซิลโลสโคป
เวลา ความต่าง
-มัลติมิเตอร์แบบ
ศักย์ไฟฟูากับเวลาที่มี
เข็ม
ค่าการเปลี่ยนค่าในรูป
-มัลติมิเตอร์แบบ
ของฟังก์ชันไซน์เขียน
ตัวเลข
แผนภาพเฟสเซอร์และ ปฏิบัติการครั้งที่ 3 -ชุดทดลองการ
ใช้แผนภาพเฟสเซอร์ใน การทดลอง การสั่น สั่นพ้องในวงจร
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับ พ้องในวงจร RLC RLC
ไฟฟูากระแสสลับ
งานที่มอบหมาย -ออสซิลโลสโคป
ใบงาน เรื่อง การ -ใบความรู้
9. มีความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์วงจรไฟฟูา -หนังสือฟิสิกส์
ระดับ
เกี่ยวกับเงื่อนไขที่จะ RLC
มหาวิทยาลัย
เกิดสภาวะเรโซแนนซ์
- ใบงาน
และคานวณหาค่าต่างๆ
เมื่อต่อวงจร RLC ใน
แบบต่างๆอธิบาย
เกี่ยวกับความต้านทาน
เชิงซ้อนและกาลังเฉลี่ย
และตัวประกอบกาลัง
ในวงจรไฟฟูา
กระแสสลับวิเคราะห์ผล
ของตัวประกอบกาลังที่
มีต่อวงจรไฟฟูาอธิบาย
วิธีการปรับปรุงตัว
ประกอบกาลัง พร้อม
ทั้งคานวณหาปริมาณ

การวัดผล/
ประเมินผล
-สังเกต
พฤติกรรม2
คาถาม/
อภิปราย
ร่วมกันเพื่อใช้
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
-รายงานผล
การทดลอง
- มีความ
ร่วมมือภายใน
กลุ่ม
- ใบงาน/
แบบฝึกหัด

83
สัปดา
ห์ที่

18

19

20

คาบที่

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหา

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

กิจกรรม
การเรียนรู้

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้
10.ทาการทดลองและ
สรุปผลการทดลอง
พร้อมทั้งวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เกี่ยวกับ
ความต่างศักย์ไฟฟูา
และกระแสไฟฟูาใน
วงจร RLC ที่ต่อแบบ
อนุกรมและแบบขนาน
69-72 หน่วยที่ 5 เรื่อง
11. มีความรู้ความ
วิธีการสอน
คลื่นแม่เหล็ก
เข้าใจหลักการเกิดคลื่น - บรรยายและ
ไฟฟ้า
แม่เหล็กไฟฟูา แนวคิด อภิปราย
-หลักการเกิดคลื่น เกี่ยวกับคลื่น
- สืบค้นข้อมูล
แม่เหล็ก
แม่เหล็กไฟฟูาของ
- นาเสนอผลการ
ไฟฟูา และการแผ่
แมกซ์เวลล์ การแผ่ สืบค้น
คลื่นแม่เหล็กไฟฟูา
- ตอบคาถาม
- คานวณพลังงาน คลื่นแม่เหล็กไฟฟูา
งานที่มอบหมาย
และโมเมนตัมในการ สเปกตรัมคลื่น
แม่เหล็กไฟฟูาและการ รายงาน เรื่อง การ
แผ่คลื่น
แม่เหล็กไฟฟูา โดย นาไปใช้ประโยชน์
ประยุกต์ใช้คลื่น
อาศัย Poynting
แม่เหล็กไฟฟูา
Vector
73-76 สเปกตรัมคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าและ
การนาไปใช้
ประโยชน์
77-80
สอบปลายภาค

สื่อการสอน/
เรียนรู้

- PowerPoint
Slide
- หนังสือฟิสิกส์
ระดับปริญญาตรี
- ใบงาน เรื่อง
คลื่น
แม่เหล็กไฟฟูา

การวัดผล/
ประเมินผล
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5. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ว30203 ไฟฟูาและแม่เหล็ก ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ...........
ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 80 : 20
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
5.1 ประเมินจากงานการบ้านที่มอบหมายและสอบย่อย
ร้อยละ 50
5.2 ประเมินจากชิ้นงานบูรณาการ
ร้อยละ 10
5.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค
ร้อยละ 20
5.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค
ร้อยละ 20
5.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมายหรือการทดสอบย่อย 50.00 คะแนน
เป็นการวัดในระหว่างการจัดการเรียนการสอน
5.1.1 สอบย่อยก่อนสอบกลางภาค (ผลการเรียนรู้ 1-2)
10 คะแนน
5.1.2 สอบย่อยหลังสอบกลางภาค (ผลการเรียนรู้ 3-7)
10 คะแนน
5.1.3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์/แผนผังความคิดการนาเสนอผลงาน 10 คะแนน
5.1.4 แบบฝึกหัด รายงานการทดลอง
20 คะแนน
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ตารางการประเมิน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์/แผนผังความคิดการนาเสนอผลงาน แบบฝึกหัด
รายงานการทดลอง (30 คะแนน)
รายการ

รูปแบบของงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้าสถิต
1. การทดลอง : อิเล็กโตรสโคป
2. แบบฝึกหัดเรื่อง ไฟฟูาสถิต
จานวน 5 ข้อ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไฟฟ้ากระแสตรง
3. การทดลอง : การวิเคราะห์วงจรไฟฟูา
4. แบบฝึกหัดไฟฟูากระแสตรง
จานวน 5 ข้อ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แม่เหล็กไฟฟ้า
5. แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟูา–แม่เหล็ก จานวน5 ข้อ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ไฟฟ้ากระแสสลับ
6. การทดลอง : การสั่นพ้องในวงจร RLC
7. แบบฝึกหัดเรื่อง การวิเคราะห์วงจรไฟฟูา
กระแสสลับ จานวน 5 ข้อ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
8. รายงาน เรื่อง การประยุกต์ใช้คลื่น
แม่เหล็กไฟฟูา
9. แบบฝึกหัดเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟูา จานวน
5ข้อ

วันที่
มอบหมาย

กาหนดส่ง

คะแนน

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2

ทักษะ 1คะแนน
รายงาน 2 คะแนน

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5

3.0

งานกลุ่มละ 3 คน สัปดาห์ที่ 7 สัปดาห์ที่ 8

ทักษะ 2คะแนน
รายงาน 2 คะแนน

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์ที่ 10

3.0

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่15 สัปดาห์ที่ 16

3.0

งานกลุ่มละ 3 คน สัปดาห์ที่17 สัปดาห์ที่ 18
งานเดี่ยว

ทักษะ 2 คะแนน
รายงาน 2 คะแนน

สัปดาห์ท1ี่ 7 สัปดาห์ที่ 18

2.0

งานกลุ่มละ 3คน สัปดาห์ที่18 สัปดาห์ที่ 19

5.0

งานเดี่ยว
รวม

สัปดาห์ที่18 สัปดาห์ที่ 19

3.0
30
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5.2 ประเมินจากชิ้นงานการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 10.00 คะแนน
(ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครูผู้สอน)
5.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (ผลการเรียนรู้ 1-6 ) (20 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคเรียน................................... เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้าสถิต
- กฎของคูลอมบ์
- สนามไฟฟูาและเส้นแรงไฟฟูา
- กฎของเกาส์และการประยุกต์
- ศักย์ไฟฟูาและความต่างศักย์ไฟฟูา
- ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟูา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไฟฟ้ากระแสตรง
- กระแสไฟฟูา แหล่งกาเนิดไฟฟูาการนาไฟฟูา
- กฎของโอห์มและความต้านทานผลของอุณหภูมิที่มีต่อ
ความต้านทานสภาพต้านทานและสภาพนาไฟฟูา
- แรงเคลื่อนไฟฟูาและความต่างศักย์ไฟฟูา
- การต่อตัวต้านทานการต่อเซลไฟฟูาทั้งแบบอนุกรม
แบบขนาน และแบบผสม
- วงจรอาร์ซี
- กฎเคอร์ชฮอฟฟ์
- แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ และโอห์มมิเตอร์
- วงจรไฟฟูาและเครื่องใช้ไฟฟูาภายในบ้าน
รวม

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนนรวม

อธิบายหรือเติมคา 4 ข้อ
ข้อละ 1 คะแนน
8
แสดงวิธีทา 2 ข้อ
ข้อละ 2 คะแนน

อธิบายหรือเติมคา 3 ข้อ
ข้อละ 1 คะแนน
12
แสดงวิธีทา 3 ข้อ
ข้อละ 3 คะแนน

หมายเหตุ 1. ข้อสอบเติมคาหรืออธิบายใช้แนวทางการออกข้อสอบแบบ PISA
2. ในข้อสอบ1 ข้อหลัก ควรมีข้อย่อยไม่เกิน 4 ข้อ

20.00
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5.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค (ผลการเรียนรู้ 7-13) (20 คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาคเรียน………………………….. เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แม่เหล็กไฟฟ้า
- สนามแม่เหล็กและฟลักซ์แม่เหล็ก
- สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟูาผ่านลวด
ตรงและลวดโค้งโดยใช้กฎของบิโอต์-ซาวาต์และกฎ
ของแอมแปร์
- การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟูาใน
สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟูา
- แรงที่กระทาต่อลวดตัวนาที่มีกระแสไฟฟูาผ่าน
เมื่อวางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กและทอร์ก
เนื่องจากแรงแม่เหล็ก
- แรงระหว่างลวดตัวนาสองเส้นที่วางขนานกันและ
มีกระแสไฟฟูาผ่าน
- แกลแวนอมิเตอร์ และมอเตอร์กระแสตรง
- กระแสเหนี่ยวนา กฎการเหนี่ยวนาแม่เหล็กไฟฟูา
ของฟาราเดย์ และกฎของเลนซ์
- การผลิตกระแสไฟฟูา และการส่งกาลังไฟฟูา
- หม้อแปลง วงจรแปลงกระแส และวงจรกรอง
กระแส

- การนาความรู้ทาง

ไฟฟูา-แม่เหล็กไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และการ
อนุรักษ์ธรรมชาติกับการผลิตไฟฟูา

อธิบายหรือเติมคา 3 ข้อ
(3 คะแนน)
แสดงวิธีทา 2 ข้อ (6 คะแนน)

9
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หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ไฟฟ้ากระแสสลับ
- ความต่างศักย์ไฟฟูาและกระแสไฟฟูาของตัว
ต้านทาน ตัวเหนี่ยวนา และตัวเก็บประจุใน
วงจรไฟฟูากระแสสลับ
- แผนภาพเฟสเซอร์

อธิบายหรือเติมคา 2 ข้อ
(2 คะแนน)

6

แสดงวิธีทา 2 ข้อ (4 คะแนน)

- วงจร RLC แบบอนุกรมและขนาน
- อิมพีแดนซ์
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

- เรโซแนนซ์ของวงจร RLC
- กาลังไฟฟูาในวงจรไฟฟูากระแสสลับ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- หลักการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา และการแผ่คลื่น
แม่เหล็กไฟฟูา
- สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟูาและการนาไปใช้
ประโยชน์
- คานวณพลังงานและโมเมนตัมในการแผ่คลื่น
แม่เหล็กไฟฟูา โดยอาศัย Poynting Vector

อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ
(2 คะแนน)
5
แสดงวิธีทา 2 ข้อ
(3 คะแนน)

รวม
หมายเหตุ 1. ข้อสอบเติมคาหรืออธิบายใช้แนวทางการออกข้อสอบแบบ PISA
2. ในข้อสอบ1 ข้อหลัก ควรมีข้อย่อยไม่เกิน 4 ข้อ

20.00
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
รายวิชา ว30204
หน่วยกิตเวลาเรียน 3 คาบ/สัปดาห์

ชื่อวิชา แสงและฟิสิกส์ยุคใหม่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จานวน 1.5
ภาคเรียนที่ 1

อาจารย์ผู้สอน คณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของแสง การวัดอัตราเร็วแสง หน้าคลื่นรังสีของแสง การสะท้อน การหักเห
การสะท้อนกลับหมด การกระจายแสงและปริซึ ม ศึกษาการเกิดภาพจากกระจกเงาราบและเงาโค้ง การเกิด
ภาพจากการหักเห เลนส์บาง ทัศนูปกรณ์ การแทรกสอดของแสง ความเข้มของการแทรกสอด การรวม
คลื่นด้วยวิธีเฟสเซอร์ การเปลี่ยนเฟสเนื่องจากการสะท้อน การแทรกสอดในฟิล์มบาง การเลี้ยวเบนของแสง
ผ่านสลิตเดี่ยว การเลี้ยวเบนผ่านเกรตติง กาลังแยกของเกรตติง โพลาไรเซชันโดยการดูดกลืน โพลาไรเซชัน
โดยการสะท้อน โพลาไรเซชันโดยการหักเหสองแนว และโพลาไรเซชันโดยการกระเจิงสเปกตรัมจากอะตอม
ของแก๊ส และทฤษฎีอะตอมของโบร์ การแผ่รังสีของวัตถุดา ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก การทดลองของฟรังก์
และเฮิรตซ์ รังสีเอกซ์และการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ปรากฏการณ์คอมป์ตัน สมมติฐานของเดอบรอยล์
ทวิ ภ าพของคลื่ น และอนุ ภ าค หลั ก ความไม่ แ น่ น อนของไฮเซนเบิ ร์ ก โครงสร้ า งอะตอมตามแนวคิ ด ของ
กลศาสตร์ควอนตัมยุคใหม่ เลเซอร์ ตัวนา กึ่งตัวนา และฉนวน การพบกัมมันตภาพรังสี

การค้นพบ

นิวตรอน องค์ประกอบของนิวเคลียสและอนุภาคมูลฐาน การสลายของนิวเคลียส กัมมันตรังสี แรงนิวเคลียร์
พลังงานยืดเหนี่ยว ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี
ในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการปูองกัน
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหามีความสามารถในการ
สื่อสาร

นาความรู้และหลักการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาเกี่ ยวกับคลื่นแสง ฟิสิกส์อะตอม

ฟิสิกส์ควอนตัมและฟิสิกส์นิวเคลียร์
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2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. วิเคราะห์และประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับสมบัติของคลื่นแสง และทัศนูปกรณ์ ในการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้
2. เชื่อมโยงความรู้มาวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ทางแสงได้
3. เปรียบเทียบประเด็นสาคัญของกลศาสตร์ควอนตัม และฟิสิกส์นิวเคลียร์เบื้องต้นที่แตกต่างจาก
หลักการตามกลศาสตร์แผนเดิม
4. ทดลองและวิเคราะห์เกี่ยวกับคลื่นแสงและกลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น
5. สังเคราะห์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้สร้างเครื่องมือ หรืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่กาหนดให้ได้
3. ผลการเรียนรู้
นักเรียนสามารถ
1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎการสะท้อนของแสง กฎการหักเหของแสง การสะท้อนกลับหมดของ
แสงในตัวกลางคู่หนึ่งสมบัติเชิงเรขาคณิตของแสงเมื่อสะท้อนบนกระจกเงาราบ กระจกเงาโค้ง และ
ความสั มพันธ์ของการหั กเหของแสงเมื่อผ่ านเลนส์ชนิดต่างๆ เมื่อกาหนดสถานการณ์ต่างๆ ให้ พร้อมทั้ ง
คานวณหาปริมาณต่างๆ จากสถานการณ์ที่กาหนดให้
2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเห็นสีของวัตถุ การผสมสารสี การผสมแสงสี สมบัติของแผ่นกรอง
แสงสี และหาความสัมพันธ์ของการให้พลังงานแสงกับความสว่างบนพื้นที่รับแสงและคานวณหาปริมาณ
ต่างๆ จากสถานการณ์ที่กาหนดให้
3. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทางานของทัศนูปกรณ์ต่างๆ และทากิจกรรมเกี่ยวกับทัศนูปกรณ์
4. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการแทรกสอดของคลื่นจากแหล่งกาเนิดอาพันธ์หลายแหล่งด้วยการบวก
เฟสเซอร์ของคลื่นและทดลองเพื่อศึกษาสมบัติการแทรกสอดของแสง พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ
จากสถานการณ์ที่กาหนดให้
5. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนเฟสเนื่องจากการสะท้อนโดยใช้กระจกเงาของลอยด์
6. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการแทรกสอดในฟิล์ มบาง วงแหวนของนิว ตัน พร้อมทั้งคานวณหา
ปริมาณต่างๆ จากสถานการณ์ที่กาหนดให้
7. ทดลองการเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตเดี่ยว และเกรตติง
8. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์โพลาไรซ์การหักเหสองแนวของแสงผ่านตัว กลางอสม
ลักษณ์ การกระเจิงของแสงและการเกิดรุ้ง
9. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอมของดาลตัน การค้นพบอิเล็กตรอน แบบจาลองอะตอม
ของทอมสัน แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด และความไม่สมบูรณ์ของแบบจาลองแต่ละแบบ
10. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการแผ่รังสีของวัตถุดาและสมมติฐานของพลังค์ กฎการกระจัดของวีน
และกฎของ สเตฟาน-โบล์ทซ์มาน และนาไปแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
11. ทาการทดลองศึกษาความยาวคลื่นของสเปกตรัมเส้นสว่างจากอะตอมของแก๊ส
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12. ทาการทดลองศึกษาปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก และประยุกต์ใช้สมการโฟโตอิเล็ กทริกในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
13. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแบบจาลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีอะตอมของโบร์และความไม่
สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์การทดลองของฟรังก์ และเฮิรตซ์ และประยุกต์ใช้ทฤษฎีอะตอมของ
โบร์ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
14. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการค้นพบรังสีเอกซ์ สมบัติของรังสีเอกซ์การเกิดรังสีเอกซ์ต่อเนื่องและ
รังสีเอกซ์เฉพาะตัว ประโยชน์และโทษของรังสีเอกซ์และประยุกต์ใช้กฎของแบรกก์ในการแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ จากสถานการณ์ที่กาหนดให้
15. มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ปรากฏการณ์ ค อมป์ ตั น พร้ อ มทั้ ง ค านวณหาปริ ม าณต่ า งๆ จาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้
16. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสมมติฐานของเดอบรอยล์และคานวณความยาวคลื่นของเดอบรอยล์
จากสถานการณ์ที่กาหนดให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทวิภาพของคลื่นและอนุภาค
17. มีความรู้และเข้าใจหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ จาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้
18. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเกิดเลเซอร์ การจาแนกตัวนา สารกึ่งตัวนา ฉนวนโดยใช้ทฤษฎี
แถบพลังงาน
19. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการค้นพบ ชนิด และสมบัติของกัมมันตภาพรังสีการสลายของนิวเคลียส
กัมมันตรังสีองค์ประกอบของนิวเคลียส ไอโซโทป และจาแนกมวลของไอโซโทป ( ว5.1.8 )
20. ทาการทดลองการทอดลูกเต๋าเพื่อเปรียบเทียบกับการสลายของธาตุกัมมันตรังสี
21. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกัมมันตภาพ ครึ่งชีวิต พร้อมทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ จาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้และวิธีการตรวจสอบรังสีในสิ่งแวดล้อม ( ว5.1.9 )
22. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแรงนิวเคลียร์ พลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียส เสถียรภาพของนิวเคลียส
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั น นิวเคลียร์ฟิวชัน และคานวณหาพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสและพลังงานของ
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ( ว4.1.4 และ ว5.1.5)
23. สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ประโยชน์ ข องกั ม มั น ตภาพรั ง สี แ ละพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ โรงไฟฟู า นิ ว เคลี ย ร์
กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการปูองกัน( ว5.1.6,ว5.1.7 )
24. นาข้อมูลจากการสังเกต การสืบค้น การสารวจตรวจสอบหรือการทดลอง มาใช้เป็นหลักฐานหรือ
ประจักษ์พยานอ้างอิง ในการตอบคาถามหรือสร้างคาอธิบายต่างๆ
25. เชื่อมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ คาอธิบายหรือคาตอบของคาถามต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อไปสู่องค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแนวความคิด หลักการ กฎหรือทฤษฎี
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26. อธิบายนาเสนอเพื่อสื่อสารองค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุผลด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบที่จะนาความรู้ในสาขาต่างๆ มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน
นาเสนอข้อมูลด้วยความเป็นจริงด้วยวิธีการต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม
4. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ คาบ สาระการเรียนรู้/
ที่

ที่

1

1-2 - การปฐมนิเทศ

เนื้อหา

รายวิชา
-ธรรมชาติของ
แสง การวัด
อัตราเร็วแสง
หน้าคลื่นรังสีของ
แสง

1.2 กฎการ
สะท้อนของแสง
กฎการหักเหของ
แสง การสะท้อน
กลับหมดของแสง
3

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ในตัวกลางคู่หนึ่ง

ชี้แจงเกี่ยวกับรายวิชา

กิจกรรมการ

สื่อการสอน/

การวัดผล/

เรียนรู้

แหล่งเรียนรู้

ประเมินผล

-ชี้แจงประมวล

- แผนการ
จัดการเรียนรู้
รวมถึงเกณฑ์การ
รายวิชาและ
และประเมินผล
ประเมินผล
ข้อตกลง
ฉบับย่อ
1. มีความรู้และเข้าใจ
- บรรยายและ
- PowerPoint
เกี่ยวกับกฎการสะท้อน อภิปราย
Slide
ของแสง กฎการหักเหของ
- หนังสือฟิสิกส์
แสง การสะท้อนกลับหมด
ระดับปริญญา
ตรี
ของแสงในตัวกลางคู่หนึ่ง
- วิดีโอ
สมบัติเชิงเรขาคณิตของ
แสงเมื่อสะท้อนบนกระจก - บรรยายและ - PowerPoint
Slide
อภิปราย
เงาราบ กระจกเงาโค้ง
- หนังสือฟิสิกส์
และความสัมพันธ์ของการ - สาธิต
ระดับปริญญา
ปรากฏการณ์
หักเหของแสงเมื่อผ่านเลนส์
ตรี
สะท้
อ
นของแสง
ชนิดต่างๆ เมื่อกาหนด
- ชุดสาธิตสาธิต
สถานการณ์ต่างๆ ให้พร้อม การหักเหและ ปรากฏการณ์
การกระจาย
สะท้อนของแสง
ทั้งคานวณหาปริมาณ
การหักเหและ
ต่างๆ จากสถานการณ์ที่ ของแสง
การกระจาย
กาหนดให้
ของแสง

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
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สัปดาห์ คาบ สาระการเรียนรู้/
ที่

ที่

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

เนื้อหา

กิจกรรมการ

สื่อการสอน/

การวัดผล/

เรียนรู้

แหล่งเรียนรู้

ประเมินผล

-PowerPoint
Slide
- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี
- ใบงาน เรื่อง
การสะท้อน
และการหักเห
ของแสง

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน

-Power
Point Slide
- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี
- ใบงาน เรื่อง
การสะท้อน
และการหักเห
ของแสง
- PowerPoint
Slide

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน
- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถาม

1.2 กฎการ

1. มีความรู้และเข้าใจ

- บรรยายและ

สะท้อนของแสง

เกี่ยวกับกฎการสะท้อน

อภิปราย

กฎการหักเหของ ของแสง กฎการหักเหของ - ฝึกทาโจทย์
แสง การสะท้อน แสง การสะท้อนกลับหมด ปัญหา
2

4-5 กลับหมดของแสง ของแสงในตัวกลางคู่หนึ่ง
ในตัวกลางคู่หนึ่ง สมบัติเชิงเรขาคณิตของ
1.3 การสะท้อน

แสงเมื่อสะท้อนบนกระจก

บนกระจกเงาราบ เงาราบ กระจกเงาโค้ง
กระจกเงาโค้ง

และความสัมพันธ์ของการ

1.3 การสะท้อน

หักเหของแสงเมื่อผ่านเลนส์ - บรรยายและ

บนกระจกเงาราบ ชนิดต่างๆ เมื่อกาหนด
กระจกเงาโค้ง

สถานการณ์ต่างๆ ให้พร้อม - ฝึกทาโจทย์
ทั้งคานวณหาปริมาณ

6

อภิปราย
ปัญหา

ต่างๆ จากสถานการณ์ที่
กาหนดให้

1.4 การหักเห
ของแสงเมื่อผ่าน
เลนส์ชนิดต่างๆ
3

7-8

- บรรยายและ
อภิปราย
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สัปดาห์ คาบ สาระการเรียนรู้/
ที่

ที่

เนื้อหา
1.5 การแทรก
สอดของยัง
1.6 การแทรก
สอดของคลื่นจาก
แหล่งกาเนิด
อาพันธ์หลายแหล่ง
ด้วยการบวกเฟส
เซอร์ของคลื่น

3

9

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

4. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการแทรกสอด
ของคลื่นจากแหล่งกาเนิด
อาพันธ์หลายแหล่งด้วย
การบวกเฟสเซอร์ของคลื่น
และทดลองเพื่อศึกษา
สมบัติการแทรกสอดของ
แสง พร้อมทั้งคานวณหา
ปริมาณต่างๆ จาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้

กิจกรรมการ

สื่อการสอน/

การวัดผล/

เรียนรู้

แหล่งเรียนรู้

ประเมินผล

-ทดลองหาความ
ยาวโฟกัสของ
เลนส์นูน,เลนส์
เว้า
- บรรยายและ
อภิปราย
- ทดลองการ
แทรกสอดของ
ยัง
- ฝึกทาโจทย์
ปัญหา

- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี
- ชุดทดลองหา
ความยาวโฟกัส
ของเลนส์นูน,
เลนส์เว้า
- ชุดการ
ทดลองการ
แทรกสอดของ
ยัง
- PowerPoint
Slide
- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี
- ใบงาน

เพือ่ ประกอบ
ในการ
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ความ
ร่วมมือ
ภายในกลุ่ม
- รายงานผล
การทดลอง
- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ความ
ร่วมมือ
ภายในกลุ่ม
- รายงานผล
การทดลอง
- ใบงาน
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สัปดาห์ คาบ สาระการเรียนรู้/
ที่

4

ที่

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

เนื้อหา

กิจกรรมการ

สื่อการสอน/

การวัดผล/

เรียนรู้

แหล่งเรียนรู้

ประเมินผล

- กระจกเงา
ของลอยด์
- ชุดทดลองวง
แหวนของนิว
ตัน
- PowerPoint
Slide
- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี

1.7 การเปลี่ยน
เฟสเนื่องจากการ
สะท้อนโดยใช้
กระจกเงาของ
ลอยด์การแทรก
สอดในฟิล์มบาง
10-11 และวงแหวนของ
นิวตัน

5. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนเฟส
เนื่องจากการสะท้อนโดย
ใช้กระจกเงาของลอยด์
6. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการแทรกสอดใน
ฟิล์มบาง วงแหวนของนิว
ตัน พร้อมทั้งคานวณหา
ปริมาณต่างๆ จาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้

- บรรยายและ
อภิปราย
- ทดลองวง
แหวนของนิวตัน

1.7 การเปลี่ยน
เฟสเนื่องจากการ
สะท้อนโดยใช้
กระจกเงาของ
ลอยด์การแทรก
สอดในฟิล์มบาง
และวงแหวนของ
นิวตัน

5. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนเฟส
เนื่องจากการสะท้อนโดย
ใช้กระจกเงาของลอยด์
6. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการแทรกสอดใน
ฟิล์มบาง วงแหวนของนิว
ตันพร้อมทั้งคานวณหา
ปริมาณต่างๆ จาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้

- บรรยายและ
อภิปราย
- ฝึกทาโจทย์
ปัญหา

12

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ความ
ร่วมมือ
ภายในกลุ่ม
- รายงานผล
การทดลอง
- PowerPoint - สังเกต
Slide
พฤติกรรม/
- หนังสือ
คาถามเพื่อ
ฟิสิกส์ ระดับ ประกอบใน
ปริญญาตรี
การประเมิน
- ใบงาน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน
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สัปดาห์ คาบ สาระการเรียนรู้/
ที่

ที่

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

เนื้อหา
1.8 การเลี้ยวเบน 7. ทดลองการเลี้ยวเบน
ของแสงผ่านสลิต ของแสงผ่านสลิตเดี่ยว
เดี่ยวและเกรตติง และเกรตติง

5

13-14

1.8 การเลี้ยวเบน 7. ทดลองการเลี้ยวเบน
ของแสงผ่านสลิต ของแสงผ่านสลิตเดี่ยว
เดี่ยวและเกรตติง และเกรตติง

15

กิจกรรมการ

สื่อการสอน/

การวัดผล/

เรียนรู้

แหล่งเรียนรู้

ประเมินผล

- การทดลอง
เรื่อง การ
เลี้ยวเบนของ
แสงผ่านสลิต
เดี่ยวและเกรต
ติง

- PowerPoint
Slide
- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี
- ชุดทดลอง
การเลี้ยวเบน
- ใบงาน เรื่อง
การเลี้ยวเบน
ของแสง

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ความ
ร่วมมือ
ภายในกลุ่ม
- รายงานผล
การทดลอง
- ใบงานเรื่อง
การเลี้ยวเบน
ของแสง
- การทดลอง
-PowerPoint - สังเกต
พฤติกรรม/
เรื่อง การวัดเส้น Slide
คาถามเพื่อ
ผ่านศูนย์กลาง - หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ ประกอบใน
ของเส้นผมโดย
การประเมิน
ปริญญาตรี
ใช้เทคนิคการ
- ชุดทดลอง คุณลักษณะ
เลี้ยวเบนของ การเลี้ยวเบน อันพึงประสงค์
แสง
- ใบงานเรื่อง -ความร่วมมือ
การเลี้ยวเบน ภายในกลุ่ม
- รายงานผล
ของแสง
การทดลอง
- ใบงาน เรื่อง
การเลี้ยวเบน
ของแสง
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สัปดาห์ คาบ สาระการเรียนรู้/
ที่

6

ที่

เนื้อหา

18

1.10 การเห็นสี
ของวัตถุ การผสม
สารสี การผสม
แสงสี สมบัติของ
19-20 แผ่นกรองแสงสี
และพลังงานแสง
กับความสว่าง

กิจกรรมการ

สื่อการสอน/

การวัดผล/

เรียนรู้

แหล่งเรียนรู้

ประเมินผล

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
-ความร่วมมือ
ภายในกลุ่ม
- รายงานผล
การทดลอง
- สังเกต
8. มีความรู้และเข้าใจ
- บรรยายและ เกี่ยวกับปรากฏการณ์
อภิปราย
PowerPoint พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
โพลาไรซ์การหักเหสอง
- ฝึกทาโจทย์
Slide
ประกอบใน
แนวของแสงผ่าน
- หนังสือ
ตัวกลางอสมลักษณ์ การ
ฟิสิกส์ ระดับ การประเมิน
คุณลักษณะ
กระเจิงของแสงและการ
ปริญญาตรี
อันพึง
เกิดรุ้ง
- ใบงาน
ประสงค์
- ใบงาน
2. มีความรู้และเข้าใจ
- บรรยายและ -PowerPoint - สังเกต
เกี่ยวกับการเห็นสีของวัตถุ อภิปราย
Slide
พฤติกรรม/
การผสมสารสี การผสมแสง - สาธิตการผสม - หนังสือฟิสิกส์ คาถามเพื่อ
สี สมบัติของแผ่นกรองแสง สารสี
ระดับปริญญา ประกอบใน
สี และหาความสัมพันธ์ของ
ตรี
การประเมิน
การให้พลังงานแสงกับความ
- ชุดสาธิตการ คุณลักษณะ
สว่างบนพืน้ ที่รับแสงและ
ผสมสารสี
อันพึง
คานวณหาปริมาณต่างๆ
ประสงค์
จากสถานการณ์ที่กาหนดให้

1.9 ปรากฏการณ์ 8. มีความรู้และเข้าใจ
โพลาไรซ์ และการ เกีย่ วกับปรากฏการณ์
กระเจิงของแสง โพลาไรซ์การหักเหสอง
แนวของแสงผ่านตัวกลางอ
สมลักษณ์ การกระเจิงของ
แสงและการเกิดรุ้ง
16-17

1.9 ปรากฏการณ์
โพลาไรซ์ และการ
กระเจิงของแสง

7

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

- กิจกรรมโพลา
ไรเซชัน
- บรรยายและ
อภิปราย

- PowerPoint
Slide
- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี
- ชุดกิจกรรม
ปรากฎการณ์
โพลาไรซ์
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สัปดาห์ คาบ สาระการเรียนรู้/ ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ที่
ที่
เนื้อหา
1.11 ทัศนูปกรณ์ 3. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการทางานของ

กิจกรรมการ
เรียนรู้
- บรรยายและ
อภิปราย

ทัศนูปกรณ์ต่างๆ และทา
21

กิจกรรมเกี่ยวกับ
ทัศนูปกรณ์

8

2.1 ทฤษฎีอะตอม
ของดาลตัน การ
ค้นพบอิเล็กตรอน
แบบจาลองอะตอม
ของทอมสัน
22-23
แบบจาลองอะตอม
ของรัทเทอร์ฟอร์ด
และความไม่
สมบูรณ์ของแบบ
จาลองแต่ละแบบ
2.1 ทฤษฎีอะตอม
ของดาลตัน การ
24 ค้นพบอิเล็กตรอน
แบบจาลอง
อะตอม
ของทอมสัน
แบบจาลองอะตอม
ของรัทเทอร์ฟอร์ด
และความไม่
สมบูรณ์ของ
แบบจาลองแต่ละ
แบบ

9. มีความรู้และเข้าใจ
- บรรยายและ
เกี่ยวกับทฤษฎีอะตอมของ อภิปราย
ดาลตัน การค้นพบ
อิเล็กตรอน แบบจาลอง
อะตอมของทอมสัน
แบบจาลองอะตอมของ
รัทเทอร์ฟอร์ด และความไม่
สมบูรณ์ของแบบจาลองแต่
ละแบบ
- บรรยายและ
อภิปราย
- ฝึกทาโจทย์
ปัญหา

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
- PowerPoint
Slide
- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี
- ทัศนูปกรณ์
- แบบฝึกหัด
เรื่องแสง

การวัดผล/
ประเมินผล

- PowerPoint
Slide
- หนังสือฟิสิกส์
ระดับปริญญา
ตรี
- ใบงาน

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบ

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- แบบฝึกหัด
เรื่องแสง
- PowerPoint - สังเกต
Slide
พฤติกรรม/
- หนังสือฟิสิกส์ คาถามเพื่อ
ระดับปริญญา ประกอบใน
ตรี
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์

ในการ
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน
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สัปดาห์ คาบ สาระการเรียนรู้/
ที่
ที่
เนื้อหา
2.2 การแผ่รังสี
ของวัตถุดาและ
สมมติฐานของ
9 25-26 พลังค์ กฎการ
กระจัดของวีน
และกฎของสเต
ฟาน-โบล์ทซ์มาน

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

กิจกรรมการ
เรียนรู้
10. มีความรู้และเข้าใจ
- บรรยายและ
เกี่ยวกับการแผ่รังสีของ
อภิปราย
วัตถุดาและสมมติฐานของ - ฝึกทาโจทย์
พลังค์ กฎการกระจัดของ ปัญหา
วีนและกฎของสเตฟานโบล์ทซ์มาน และนาไป
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

2.3 สเปกตรัมเส้น 11. ทาการทดลองศึกษา
สว่างจากอะตอม ความยาวคลื่นของ
ของแก๊ส
สเปกตรัมเส้นสว่างจาก
อะตอมของแก๊ส

- บรรยายและ
อภิปราย
- ทดลองหา
ความยาวคลื่น
ของเส้น
สเปกตรัม

-สเปกโตร
มิเตอร์-Power
Point Slide
- หนังสือฟิสิกส์
ระดับปริญญาตรี
- ชุดทดลองหา
ความยาวคลื่น
ของเส้น
สเปกตรัม

สอบกลางภาค

-

-

-

2.4ปรากฏการณ์
โฟโตอิเล็กทริก

12. ทาการทดลองศึกษา
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กท
ริก และประยุกต์ใช้
สมการโฟโตอิเล็กทริกใน
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

- บรรยายและ
อภิปราย
- ทดลองหา
ค่าคงที่ของ
พลังค์

- ชุดทดลอง
ปรากฏการณ์
โฟโตอิเล็กทริก
- PowerPoint
Slide

27

10

11

28-29

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
- PowerPoint
Slide
- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี
- ใบงาน

การวัดผล/
ประเมินผล
- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ใบงาน
- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถาม
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
- ความ
ร่วมมือ
ภายในกลุ่ม
- รายงานผล
การทดลอง
- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
-ความร่วมมือ
ภายในกลุ่ม
- รายงานผล
การทดลอง
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ที่
ที่
เนื้อหา
2.4
12. ทาการทดลองศึกษา
ปรากฏการณ์โฟ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กท
ริก และประยุกต์ใช้
โตอิเล็กทริก
สมการโฟโตอิเล็กทริกใน
30
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

12

2.5 แบบจาลอง
อะตอมไฮโดรเจน
ตามทฤษฎีอะตอม
31-32 ของโบร์และความ
ไม่สมบูรณ์ของ
ทฤษฎีอะตอมของ
โบร์
2.5 แบบจาลอง

กิจกรรมการ
เรียนรู้
- บรรยายและ
อภิปราย
- ฝึกทาโจทย์
ปัญหา

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
PowerPoint
Slide
- ใบงาน

13. มีความรู้และเข้าใจ

- บรรยายและ

-

เกี่ยวกับแบบจาลอง

อภิปราย

PowerPoint

อะตอมไฮโดรเจนตาม

Slide

ทฤษฎีอะตอมของโบร์

- หนังสือ

และความไม่สมบูรณ์ของ

ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี

ทฤษฎีอะตอมของโบร์

- บรรยายและ

อะตอมไฮโดรเจน การทดลองของฟรังก์และ อภิปราย
ตามทฤษฎีอะตอม เฮิรตซ์ และประยุกต์ใช้
33 ของโบร์และความ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ใน
ไม่สมบูรณ์ของ

- ฝึกทาโจทย์
ปัญหา

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีอะตอมของ

- PowerPoint
Slide
- หนังสือฟิสิกส์
ระดับปริญญา
ตรี
- ใบงาน

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ใบงาน

- PowerPoint
Slide
- หนังสือฟิสิกส์
ระดับปริญญา
ตรี
- ใบงาน

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
- ใบงาน

โบร์

13

34-35

2.6 การทดลอง

- บรรยายและ

ของฟรังก์และ

อภิปราย

เฮิรตซ์

- ฝึกทาโจทย์
ปัญหา

การวัดผล/
ประเมินผล
- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ใบงาน
- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
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สัปดาห์ คาบ สาระการเรียนรู้/ ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ที่
ที่
เนื้อหา
2.7 รังสีเอกซ์และ 14. มีความรู้และเข้าใจ
กฎของแบรกก์
เกี่ยวกับการค้นพบรังสี
เอกซ์ สมบัติของรังสีเอกซ์
การเกิดรังสีเอกซ์ต่อเนื่อง
และรังสีเอกซ์เฉพาะตัว
ประโยชน์และโทษของรังสี
36
เอกซ์และประยุกต์ใช้กฎ
ของแบรกก์ในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งคานวณหาปริมาณต่างๆ
จากสถานการณ์ที่
กาหนดให้
2.8 ปรากฏการณ์ 15. มีความรู้และเข้าใจ
คอมป์ตัน
เกี่ยวกับปรากฏการณ์
14 37-38
คอมป์ตัน พร้อมทั้ง

กิจกรรมการ
เรียนรู้
- บรรยายและ
อภิปราย
- ฝึกทาโจทย์
ปัญหา

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
- PowerPoint
Slide
- หนังสือฟิสิกส์
ระดับปริญญา
ตรี
- ใบงาน

การวัดผล/
ประเมินผล
- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน

- บรรยายและ
อภิปราย
- ฝึกทาโจทย์
ปัญหา

- PowerPoint
Slide
- หนังสือฟิสิกส์
ระดับปริญญา
ตรี
- ใบงาน

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน

คานวณหาปริมาณต่างๆ
จากสถานการณ์ที่
กาหนดให้

2.9 สมมติฐานของ
เดอบรอยล์ทวิภาพ
ของคลื่นและ
อนุภาคและหลัก
39 ความไม่แน่นอน
ของไฮเซนเบิร์ก

16. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับสมมติฐานของเด
อบรอยล์และคานวณความ
ยาวคลื่นของเดอบรอยล์
จากสถานการณ์ที่
กาหนดให้
17. มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจ
เกี่ ย วกั บ ทวิ ภ าพของคลื่ น
และอนุภาค

- บรรยายและ
อภิปราย
- ฝึกทาโจทย์
ปัญหา

การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ใบงาน
- PowerPoint - สังเกต
Slide
พฤติกรรม/
- หนังสือฟิสิกส์ คาถามเพื่อ
ระดับปริญญา ประกอบใน
ตรี
การประเมิน
- ใบงาน
คุณลักษณะ
- แบบฝึกหัด อันพึง
เรื่อง ฟิสิกส์
ประสงค์
อะตอมและ
- ใบงาน
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15

ควอนตัม

- แบบฝึกหัด
เรื่อง ฟิสิกส์
อะตอมและ
ควอนตัม

2.10 หลักการ

18. มีความรู้และเข้าใจหลัก
ความไม่แน่นอนของไฮเซน
เบิร์ก พร้อมทั้งคานวณหา
ปริมาณต่างๆ จาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้
19. มีความรู้และเข้าใจ - บรรยายและ

-

- สังเกต

เกิดเลเซอร์และ

เกี่ยวกับหลักการเกิด

PowerPoint

พฤติกรรม/

ตัวนา

เลเซอร์ การจาแนกตัวนา

Slide

คาถามเพื่อ

40-41 กึ่งตัวนา ฉนวน

อภิปราย

สารกึ่งตัวนา ฉนวนโดยใช้
ทฤษฎีแถบพลังงาน

- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี

ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์

3.1 การค้นพบ

20. มีความรู้และเข้าใจ

- บรรยายและ
กัมมันตภาพรังสี เกี่ยวกับการค้นพบ ชนิด อภิปราย
- สาธิต/ทดลอง
การเปลี่ยนสภาพ และสมบัติของ
ทอดลูกเต๋า
นิวเคลียส การ
กัมมันตภาพรังสี การสลาย
เปรียบเทียบ
สลายของ
ของนิวเคลียสกัมมันตรังสี
กับการสลาย
นิวเคลียส
องค์ประกอบของ
ของธาตุ
กัมมันตรังสี
นิวเคลียส ไอโซโทป และ กัมมันตรังสี
42 กัมมันตภาพ และ จาแนกมวล
ครึ่งชีวิต

- PowerPoint
Slide
- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี
- ชุดสาธิต/
ทดลองทอด
ลูกเต๋า
เปรียบเทียบ
กับการสลาย
ของธาตุ

กัมมันตรังสี

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ความ
ร่วมมือ
ภายในกลุ่ม
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สัปดาห์ คาบ สาระการเรียนรู้/
ที่

ที่

เนื้อหา
3.1 การค้นพบ
กัมมันตภาพรังสี
การเปลี่ยนสภาพ
นิวเคลียส การ
สลายของ
นิวเคลียส

16

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

43-44 กัมมันตรังสี

ของไอโซโทป( ว5.1.8 )
21. ทาการทดลองการ
ทอดลูกเต๋าเพื่อ

กิจกรรมการ

สื่อการสอน/

การวัดผล/

เรียนรู้

แหล่งเรียนรู้

ประเมินผล

- บรรยายและ

-

- รายงานผล

อภิปราย

PowerPoint

การทดลอง

- ฝึกทาโจทย์

Slide

- สังเกต

เปรียบเทียบกับการสลาย ปัญหา

- หนังสือ

พฤติกรรม/

ของธาตุกัมมันตรังสี

ฟิสิกส์ ระดับ

คาถามเพื่อ

ปริญญาตรี

ประกอบใน

22.มีความรู้และเข้าใจ

กัมมันตภาพ และ เกี่ยวกับกัมมันตภาพ ครึ่ง
ชีวิต พร้อมทั้งคานวณหา
ครึ่งชีวิต

- ใบงาน

การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง

ปริมาณต่างๆ จาก

ประสงค์

สถานการณ์ที่กาหนดให้
และวิธีการตรวจสอบรังสี

- ใบงาน

ในสิ่งแวดล้อม ( ว5.1.9 )
3.2 องค์ประกอบ 20. มีความรู้และเข้าใจ

- บรรยายและ

-

- สังเกต

ของนิวเคลียส

เกี่ยวกับการค้นพบ ชนิด

อภิปราย

PowerPoint

พฤติกรรม/

ไอโซโทป และ

และสมบัติของ

Slide

คาถามเพื่อ

มวลของไอโซโทป กัมมันตภาพรังสี การ
สลายของนิวเคลียส
45

กัมมันตรังสี องค์ประกอบ
ของนิวเคลียส ไอโซโทป
และจาแนกมวลของ
ไอโซโทป( ว5.1.8 )

- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี

ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
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สัปดาห์ คาบ สาระการเรียนรู้/
ที่
ที่
เนื้อหา
3.3 แรงนิวเคลียร์
พลังงานยึด
เหนี่ยวของ
17 46-47 นิวเคลียส
เสถียรภาพของ
นิวเคลียส

กิจกรรมการ
เรียนรู้
- บรรยายและ
อภิปราย

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
PowerPoint
Slide
- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี

- บรรยายและ
อภิปราย
- ฝึกทาโจทย์
ปัญหา

PowerPoint
Slide
- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี
- ใบงาน

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
- ใบงาน

3.4 ปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ฟิชชัน
นิวเคลียร์ฟิวชัน

- บรรยายและ
อภิปราย

PowerPoint
Slide
- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

3.4 ปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ฟิชชัน
นิวเคลียร์ฟิวชัน

- บรรยายและ
อภิปราย
- ฝึกทาโจทย์
ปัญหา

PowerPoint
Slide
- ใบงาน

- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
- ใบงาน

3.3 แรงนิวเคลียร์
พลังงานยึด
เหนี่ยวของ
นิวเคลียส
48
เสถียรภาพของ
นิวเคลียส

18

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
23. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับแรงนิวเคลียร์
พลังงานยึดเหนี่ยวของ
นิวเคลียส เสถียรภาพของ

นิวเคลียส ปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ฟิชชัน
นิวเคลียร์ฟิวชัน และ
คานวณหาพลังงานยึด
เหนี่ยวของนิวเคลียสและ
พลังงานของปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ ( ว4.1.4, ว
5.1.5)

49-50

51

การวัดผล/
ประเมินผล
- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
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สัปดาห์ คาบ สาระการเรียนรู้/
ที่
ที่
เนื้อหา
3.5 ประโยชน์
ของ
กัมมันตภาพรังสี
และพลังงาน
นิวเคลียร์
กัมมันตภาพรังสี
ในธรรมชาติ
อันตรายจาก
19 52-53
กัมมันตภาพรังสี
และการปูองกัน

3.5 ประโยชน์
ของ
กัมมันตภาพรังสี
และพลังงาน
นิวเคลียร์
กัมมันตภาพรังสี
54 ในธรรมชาติ
อันตรายจาก
กัมมันตภาพรังสี
และการปูองกัน

20

สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

กิจกรรมการ
เรียนรู้
- บรรยายและ
อภิปราย
- นาเสนอ
ประโยชน์และ
โทษของ
กัมมันตภาพรังสี
พลังงาน
นิวเคลียร์ในชั้น
เรียนเป็นกลุ่ม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
PowerPoint
Slide
- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี
- . แบบฝึกหัด
เรื่อง ฟิสิกส์
นิวเคลียร์

24. สืบค้นข้อมูล
ประโยชน์ของ
กัมมันตภาพรังสีและ
พลังงานนิวเคลียร์
โรงไฟฟูานิวเคลียร์
กัมมันตภาพรังสีใน
ธรรมชาติ อันตรายจาก
กัมมันตภาพรังสีและการ
ปูองกัน ( ว5.1.6, ว
5.1.7 )

- บรรยายและ
อภิปราย
- นาเสนอ
ประโยชน์และ
โทษของ
กัมมันตภาพรังสี
พลังงาน
นิวเคลียร์ในชั้น
เรียนเป็นกลุ่ม

PowerPoint
Slide
- หนังสือ
ฟิสิกส์ ระดับ
ปริญญาตรี

-

-

-

24. สืบค้นข้อมูล
ประโยชน์ของ
กัมมันตภาพรังสีและ
พลังงานนิวเคลียร์
โรงไฟฟูานิวเคลียร์
กัมมันตภาพรังสีใน
ธรรมชาติ อันตรายจาก
กัมมันตภาพรังสีและการ
ปูองกัน ( ว5.1.6, ว
5.1.7 )

การวัดผล/
ประเมินผล
- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ความ
ร่วมมือ
ภายในกลุ่ม
- รายงานผล
การทดลอง
-แบบฝึกหัด
เรื่อง ฟิสิกส์
นิวเคลียร์
- สังเกต
พฤติกรรม/
คาถามเพื่อ
ประกอบใน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
- ความ
ร่วมมือ
ภายในกลุ่ม
- รายงานผล
การทดลอง
-
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5. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา แสงและฟิสิกส์ยุคใหม่

ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา …………….

ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 80: 20
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
5.1 ประเมินจากงานการบ้านที่มอบหมายและสอบย่อย

ร้อยละ 50

5.2 ประเมินจากชิ้นงานบูรณาการ

ร้อยละ 10

5.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค

ร้อยละ 20

5.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค

ร้อยละ 20

5.1ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมายหรือการทดสอบย่อย 50.00 คะแนน
เป็นการวัดในระหว่างการจัดการเรียนการสอน
5.1.1 สอบย่อยก่อนสอบกลางภาค (ตัวชี้วัดที่ 1-11)

10 คะแนน

5.1.2 สอบย่อยหลังสอบกลางภาค (ตัวชี้วัดที1่ 2-24)

10 คะแนน

5.1.3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์/แผนผังความคิด/การนาเสนอผลงาน
10 คะแนน
5.1.4 แบบฝึกหัดรายงานการทดลอง

20 คะแนน
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ตารางการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์/แผนผังความคิดการนาเสนอผลงานแบบฝึกหัด
รายงานการทดลอง (30 คะแนน)
รายการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แสง
1. การทดลองเรื่องการหาความยาว
โฟกัส
ของเลนส์
- จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
2. การทดลอง เรื่อง การแทรกสอด
ของยัง
3. การทดลอง เรื่อง การเลี้ยวเบนของ
แสงผ่านสลิตเดี่ยวและเกรตติง
4. การทดลอง เรื่อง การวัดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของเส้นผมโดยใช้เทคนิค
การเลี้ยวเบนของแสง
5. แบบฝึกหัด เรื่อง แสง10 ข้อ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ฟิสิกส์อะตอมและควอนตัมเบื้องต้น
7. ใบงาน เรื่อง แบบจาลองอะตอม

รูปแบบของงาน วันที่มอบหมาย

กาหนดส่ง

คะแนน

งานกลุ่มละ 4 คน

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

ทักษะ 1.0
รายงาน 2.0

งานกลุ่มละ 4 คน

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

งานกลุ่มละ 4 คน

สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 6

งานกลุ่มละ 4 คน

สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 6

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 8

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 15

แบบฝึกหัด
2.0

สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 16

ทักษะ 1.0
รายงาน 1.0

8. การทดลอง เรื่องสเปกตรัมเส้นสว่าง
งานกลุ่มละ 4 คน
จากอะตอมของแก๊ส
9. การทดลอง เรื่อง การหาค่าคงที่
งานกลุม่ ละ 4 คน
ของพลังค์
10. แบบฝึกหัดเรื่อง ฟิสิกส์อะตอม
และ
งานเดีย่ ว
ควอนตัม จานวน 5 ข้อ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
11. การทดลอง เรื่อง การทอดลูกเต๋า นาเสนอคนละ 2เพื่อ
3 นาที

ทักษะ 2.0
รายงาน 2.0
ทักษะ 2.0
รายงาน 2.0
ทักษะ 1.0
รายงาน 2.0
แบบฝึกหัด
2.0

แบบฝึกหัด
1.0
ทักษะ 1.0
รายงาน 2.0
ทักษะ 2.0
รายงาน 2.0
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รายการ
เปรียบเทียบการสลายตัวของธาตุ
กัมมันตรังสี
12. แบบฝึกหัดเรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์
จานวน 5 ข้อ

รูปแบบของงาน วันที่มอบหมาย

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 19

กาหนดส่ง

สัปดาห์ที่ 19

รวม

คะแนน

แบบฝึกหัด
2.0
30

5.2 ประเมินจากชิ้นงานการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 10.00 คะแนน (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
ครูผู้สอน)
5.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (ตัวชี้วัด 1-11) (20 ะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคเรียน........................ เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้
และลักษณะข้อสอบที่ใช้ ในการสอบกลางภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนนรวม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1แสง
อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ (1 คะแนน)
- กฎการสะท้อนของแสง
แสดงวิธีทา 1 ข้อ(2 คะแนน)
- การสะท้อนกลับหมดของแสงในตัวกลางคู่หนึ่ง
- การสะท้อนบนกระจกเงาราบ กระจกเงาโค้ง
- กฎการหักเหของแสง
- การหักเหของแสงเมื่อผ่านเลนส์ชนิดต่างๆ และ อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ(1 คะแนน)
การหักเหสองแนวของผ่านตัวกลางอสมลักษณ์
แสดงวิธีทา 1 ข้อ(2 คะแนน)
- การหักเหของแสงผ่านเลนส์ชนิดต่างๆ
- การแทรกสอดของยัง
อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ(1คะแนน)
- การแทรกสอดของคลื่นจากแหล่งกาเนิดอาพันธ์
แสดงวิธีทา 1 ข้อ(2 คะแนน)
หลายแหล่งด้วยการบวกเฟสเซอร์ของคลื่น
- การเปลี่ยนเฟสเนื่องจากการสะท้อนโดยใช้
อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ(1คะแนน)
กระจกเงาของลอยด์
แสดงวิธีทา 1 ข้อ(1คะแนน)

3

3

3
2

109
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนนรวม

- การแทรกสอดในฟิล์มบาง และวงแหวนของนิว
ตัน
- การเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตเดี่ยว สลิตคู่
และเกรตติง

อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ(1คะแนน)

3

- ปรากฏการณ์โพลาไรซ์ การกระเจิงของแสง
และการเกิดรุ้ง
- การเห็นสีของวัตถุ การผสมสารสี การผสมแสง
สี
- สมบัติของแผ่นกรองแสงสีและพลังงานแสงกับ
ความสว่าง
- ทัศนูปกรณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

แสดงวิธีทา 1 ข้อ(2 คะแนน)

อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ(1คะแนน)
แสดงวิธีทา 1 ข้อ(1คะแนน)

2

ฟิสิกส์อะตอมและควอนตัมเบื้องต้น
- ทฤษฎีอะตอมของดาลตัน การค้นพบ
อิเล็กตรอนแบบจาลองอะตอมของทอมสัน
แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด และ
ความไม่สมบูรณ์ของแบบจาลองแต่ละแบบ
- การแผ่รังสีของวัตถุดาและสมมติฐานของพลังค์
กฎการกระจัดของวีน และกฎของสเตฟานโบล์ทซ์มาน
- การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์
- สเปกตรัมเส้นสว่างจากอะตอมของแก๊ส
รวม

อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ(1คะแนน)

2

แสดงวิธีทา1 ข้อ(1คะแนน)

อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ(1คะแนน)
แสดงวิธีทา 1 ข้อ(1คะแนน)

หมายเหตุ 1. ข้อสอบเติมคาหรืออธิบายใช้แนวทางการออกข้อสอบแบบ PISA
2. ในข้อสอบ1 ข้อหลัก ควรมีข้อย่อยไม่เกิน 4 ข้อ

2

20.00
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5.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค (ตัวชี้วัด 12-24) ( 20 คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาคเรียน.............................. เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ฟิสิกส์อะตอมและควอนตัมเบื้องต้น
อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ(1คะแนน)
- รังสีเอกซ์และกฎของแบรกก์
แสดงวิธีทา 1 ข้อ (1คะแนน)
- ปรากฏการณ์คอมป์ตัน
- แบบจาลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎี
อะตอมของโบร์และความไม่สมบูรณ์ของ
อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ(1คะแนน)
ทฤษฎีอะตอม ของโบร์
แสดงวิธีทา 1 ข้อ(2คะแนน)
- สเปกตรัมเส้นสว่างจากอะตอมของแก๊ส
- ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
แสดงวิธที า 1 ข้อ (3 คะแนน)
- สมมติฐานของเดอบรอยล์ทวิภาพของคลื่น
และอนุภาคและหลักความไม่แน่นอนของ
ไฮเซนเบิร์ก
อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ(2คะแนน)
- หลักการเกิดเลเซอร์ สมบัติของแสงเลเซอร์
และตัวนา กึ่งตัวนา ฉนวน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
- การค้นพบกัมมันตภาพรังสี การเปลี่ยนสภาพ
อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ(1 คะแนน)
นิวเคลียส การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี
แสดงวิธีทา 1 ข้อ(2คะแนน)
กัมมันตภาพ และครึ่งชีวิต
- ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน นิวเคลียร์ฟิวชัน
อธิบายหรือเติมคา1 ข้อ(1 คะแนน)
แรงนิวเคลียร์ พลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียส
แสดงวิธีทา 1 ข้อ(2คะแนน)
เสถียรภาพของนิวเคลียส
- องค์ประกอบของนิวเคลียส ไอโซโทป และมวล
อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ(2คะแนน)
ของไอโซโทป
- ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงาน
นิวเคลียร์กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ
อธิบายหรือเติมคา 1 ข้อ(2คะแนน)
อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการปูองกัน
รวม

คะแนนรวม
2

3
3

2

3

3
2
2
20.00
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
รายวิชา ว30131 เคมีพื้นฐาน
เวลาเรียน 3 คาบ / สัปดาห์

จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 ครูผู้สอน

ครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์และเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการเบื้องต้น
อธิบายความหมายของมวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล และความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับปริมาณสาร คานวณ
เกี่ยวกับการหาสูตรเอมพิริคัล สูตรโมเลกุล ความเข้มข้นของสารละลาย การเตรียมสารละลาย สมบัติคอลลิเก
ตีฟของสารละลาย และความสัมพันธ์ของปริมาณสารในสมการเคมี ศึกษาแบบจาลองอะตอมแบบต่างๆ
อนุภาคมูลฐานของอะตอมและสัญลักษณ์นิวเคลียร์
ผลของการกาบังของอิเล็กตรอนและคานวณหาค่า
effective nuclear charge (Z*) ของธาตุ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆ และแนวโน้มของ
สมบัติธาตุตามตารางธาตุ ศึกษาชนิดของพันธะต่างๆ สมบัติของสารประกอบโคเวเลนต์ ทฤษฎี VSEPR และ
VBT รูปร่างโมเลกุล สภาพขั้วของโมเลกุล มุมพันธะ ความยาวและพลังงานพันธะ แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
โมเลกุลของสารประกอบ สมบัติและการเกิดสารประกอบไอออนิก การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบ
โคเวเลนต์และสารประกอบไอออนิก
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา นาความรู้และหลักการเกี่ยวกับ
เรื่องปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและพันธะเคมีไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาเคมีขั้นสูงต่อไป
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2. วัตถุประสงค์รายวิชา
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ใช้ห้องปฏิบัติการใช้อุปกรณ์พื้นฐาน และเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. คานวณหามวลอะตอม มวลอะตอมเฉลี่ย และมวลโมเลกุลได้ วิเคราะห์ความหมายของโมลและ
ความสัมพันธ์ของโมลกับปริมาณสาร รวมทั้งหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลได้
3. คานวณความเข้มข้นของสารละลาย เตรียมสารละลาย เข้าใจและอธิบายความหมายของสมบัติ
คอลลิเกตีฟ รวมทั้งยกตัวอย่างการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสารตามสมการเคมี และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
5. วิเคราะห์แบบจาลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์และแบบจาลองแบบกลุ่มหมอก
ได้
6. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และอธิบายความหมาย ไอโซโทป ไอโซโทน และไอโซบาร์ได้
7. จัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆ และบอกแนวโน้มของสมบัติธาตุตามตารางธาตุได้
8. วิเคราะห์ผลของการกาบังของอิเล็กตรอน (Shielding effect) และคานวณหาค่า effective nuclear
charge (Z*) ของธาตุต่างๆ ได้
9. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์ และใช้กฎออกเตตในการเขียนสูตรโมเลกุลของสารประกอบโคเว
เลนต์ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวพันธะและพลังงานพันธะ รวมทั้งนาพลังงานพันธะไป
คานวณหาพลังงานของปฏิกิริยาเคมีได้
10. อธิบายและเขียนภาพแสดงรูปร่างโมเลกุลของสารประกอบโคเวเลนต์ โดยใช้ทฤษฎี VSEPR และ
VBT วิเคราะห์สภาพขั้วของพันธะ สภาพขั้วโมเลกุลโคเวเลนต์ และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของ
สารได้
11. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติบางประการของโลหะ การเกิดพันธะไอออนิก สารประกอบไอ
ออนิกและคานวณหาพลังงานที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งเขียนสูตรและชื่อสารประกอบไอออนิกตามระบบ
IUPAC และเขียนสมการไอออนิกได้
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3. กาหนดการสอน
สัปดาห์
ที่

คาบที่

1

1

1-2

2-3

1-4

5-6

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ใช้ห้องปฏิบัติการ ใช้
อุปกรณ์พื้นฐาน และ
เครื่องแก้วใน
ห้องปฏิบัติการเคมีได้
อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย
บทที่ 1 ปริมาณสาร
4.
คานวณหามวล
สัมพันธ์
อะตอม มวลอะตอม
1. มวลอะตอม
เฉลี่ย และมวลโมเลกุล
2. มวลอะตอมเฉลี่ย
ได้ วิเคราะห์
3. มวลโมเลกุล
ความหมายของโมล
4. โมล
แลลความสัมพันธ์ของ
4.1 จานวนโมลกับมวล โมลกับปริมาณสาร
ของสาร
รวมทั้งหาสูตรเอมพิริ
4.2 ปริมาตรต่อโม
คัลและสูตรโมเลกุลได้
ลของแก๊ส ความ
สัมพันธ์ระหว่างจานวน
โมล อนุภาค มวลและ
ปริมาตรของแก๊ส
5. การคานวณเกี่ยวกับ 2.คานวณหามวลอะตอม
สูตรเคมี
มวลอะตอมเฉลี่ย และ
5.1 การคานวณมวล
มวลโมเลกุลได้ วิเคราะห์
เป็นร้อยละจากสูตร
ความหมายของโมลแลล
5.2 การคานวณหาสูตร ความสัมพันธ์ของโมลกับ
เอมพิริคัลและสูตร
ปริมาณสาร รวมทั้งหา
โมเลกุล
สูตรเอมพิริคัลและสูตร
โมเลกุลได้
ปฐมนิเทศและบทนา
แนะนารายวิชา วิธีการ
เรียน การวัดและ
ประเมินผลการเรียน

วิธีการสอน/ สื่อการสอน/
กิจกรรม แหล่งเรียนรู้
บรรยาย

PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด

บรรยาย/

PowerPoint

อภิปราย

Website

Active

แบบฝึกหัด

learning

บรรยาย/

PowerPoint

อภิปราย

Website

Active

แบบฝึกหัด

learning
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สัปดาห์
ที่

คาบที่

สาระการเรียนรู้

3-5

7-14

6. สารละลาย
3.คานวณความเข้มข้น
6.1 ความเข้มข้นของ ของสารละลาย เตรียม
สารละลาย
สารละลาย เข้าใจและ
6.2 การเตรียม
อธิบายความหมายของ
สารละลาย
สมบัติ คอลลิเกตีฟ
การทดลองที่ 1.1 การ รวมทั้งยกตัวอย่างการ
เตรียมสารละลาย
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้
6.3 สมบัติบางประการ
ของสารละลาย
6.3.1 การลดลงของความ
ดันไอ
6.3.2 การสูงขึ้นของจุด
เดือด
6.3.3 การลดลงของจุด
เยือกแข็ง
6.3.4 ความดันออสโมติก
การทดลองที่ 1.2 สมบัติ
คอลลิเกตีฟของ
สารละลาย
7. สมการเคมี
4.วิเคราะห์
8. การคานวณปริมาณ
ความสัมพันธ์ของสาร
สารในปฏิกิริยาเคมี
ตามสมการเคมี และ
8.1 มวลของสารใน
สามารถนาไปใช้ใน
ปฏิกิริยาเคมี
ชีวิตประจาวันได้
8.2 ปริมาตรของแก๊สใน
ปฏิกิริยาเคมี
8.2.1 กฎเกย์-ลูสแซก
8.2.2 กฎของอาโวกาโดร
8.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง

5-7

15-21

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/ สื่อการสอน/
กิจกรรม แหล่งเรียนรู้
บรรยาย/

PowerPoint

อภิปราย

Website

Active

แบบฝึกหัด

learning

บรรยาย/

PowerPoint

อภิปราย

Website

Active

แบบฝึกหัด

learning

บรรยาย/

PowerPoint

อภิปราย

Website

Active

แบบฝึกหัด

learning
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สัปดาห์
ที่

8

9

คาบที่

22-24

25-27

สาระการเรียนรู้
ปริมาณของสารในสมการ
เคมี
8.4 สารกาหนดปริมาณ
8.5 ผลได้ร้อยละ
การทดลองที่ 1.3
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณสารในปฏิกิริยา
เคมี
บทที่ 2 โครงสร้าง
อะตอม
9. แบบจาลองอะตอม
9.1 แบบจาลองอะตอม
ของดอลตัน
9.2 แบบจาลองอะตอม
ของทอมสัน
(ทาการทดลอง 2.1
หลอดรังสีแคโทด)
9.3 การทดลองมิ ล ลิ
แกน
9.4 แบบจาลองอะตอม
ของรัทเทอร์ฟอร์ด
9.5 อนุภาคมูลฐานของ
อะตอมและ
สัญลักษณ์
นิวเคลียร์
ไอโซโทป ไอโซโทน
ไอโซบาร์

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/ สื่อการสอน/
กิจกรรม แหล่งเรียนรู้

5.วิเคราะห์แบบจาลอง
อะตอมของดอลตัน ทอม
สัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์
และแบบจาลองแบบกลุ่ม
หมอกได้

บรรยาย/

PowerPoint

อภิปราย

Website:

Active

https://ww

learning

w.sascurricu
lumpathway
s.com/porta
l/Launch?id
=1197
แบบฝึกหัด

6. เขียนสัญลักษณ์
นิวเคลียร์ของธาตุ
และอธิบาย
ความหมาย
ไอโซโทป ไอโซโทน
และไอโซบาร์ได้

บรรยาย/
อภิปราย
Active
learning

PowerPoint
Website :
https://ww
w.sascurricu
lumpathway
s.com/porta
l/Launch?id
=988
แบบฝึกหัด
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สัปดาห์
ที่

คาบที่

10

28-30

11-12

31-36

13

37-38

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/ สื่อการสอน/
กิจกรรม แหล่งเรียนรู้

10. แบบจาลองอะตอม
ของโบร์
10.1 คลื่นและสมบัติ
ของคลื่น
10.2 สเปตรัมของ
แสงขาว
10.3 สมการของพลังค์
และ
Photoelectric
Effect
10.4 สเปตรัมของ
ธาตุ
(ทาการทดลองที่ 2.2
การศึกษาสีของเปลวไฟ
จาก สารประกอบและ
เส้นสเปกตรัมของธาตุ
บางชนิด)
10.5 แ บ บ จ า ล อ ง
อะตอมของโบร์
10.6
แบบจ าลอง
อะตอมแบบกลุ่มหมอก
10.6.1 บริเวณที่มี
โอกาสพบ
อิเล็กตรอน s, p, d,
f ออร์บิตอล
10.6.2เลขควอนตัม
11. การจัดเรียง
อิเล็กตรอน

5.วิเคราะห์แบบจาลอง
อะตอมของดอลตัน ทอม
สัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์
และแบบจาลองแบบกลุ่ม
หมอกได้

บรรยาย/

PowerPoint

อภิปราย

Website:

Active

https://ww

learning

w.sascurricu
lumpathway
s.com/porta
l/Launch?id
=7
แบบฝึกหัด

7.จัดเรียงอิเล็กตรอนใน
ระดับพลังงานต่างๆ

บรรยาย/

PowerPoint

อภิปราย

Website:

117
สัปดาห์
ที่

13-14

คาบที่

39-40

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/ สื่อการสอน/
กิจกรรม แหล่งเรียนรู้

11.1 พลังงานไอออน
ไนเซชัน
11.2 การจัดเรียง
อิเล็กตรอนในระดับ
พลังงานหลัก
11.3 การจัดเรียง
อิเล็กตรอนในระดับ
พลังงานย่อย
11.3.1 หลักของเอาฟ
บาว
11.3.2 หลักของเพาลี
11.3.3 กฎของฮุนด์
11.4 แนวโน้ ม ของ
ธาตุตามตารางธาตุ
11.4.1 พลังงานไอออ
ไนเซชัน
11.4.2 พลังงานสัม
พรรคภาพ
อิเล็กตรอน
11.4.3 ขนาดอะตอม
และขนาดไอออน
11.4.4 อิ เ ล็ ก โทร
เนกาติวิตี
12. การก าบั งของ
อิเล็กตรอน
12.1 Shielding
effect
12.2
Effective
nuclear charge

และบอกแนวโน้มของ
สมบัติธาตุตามตาราง
ธาตุได้

Active

https://ww

learning

w.sascurricu
lumpathway
s.com/porta
l/Launch?id
=470
แบบฝึกหัด

7.จัดเรียงอิเล็กตรอนใน บรรยาย/
ระดับพลังงานต่างๆ
อภิปราย
และบอกแนวโน้มของ
สมบัติธาตุตามตาราง
ธาตุได้
8.วิเคราะห์ผลของการ
กาบังของอิเล็กตรอน
(Shielding effect) และ
คานวณหาค่า effective
nuclear charge (Z*)
ของธาตุต่างๆ ได้

PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด
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สัปดาห์
ที่

คาบที่

สาระการเรียนรู้

14-15

41-43

บทที่ 3 พันธะเคมี
13. พันธะโคเวเลนต์
13.1 การเกิดพันธะ
โคเวเลนต์
13.2กฎออกเตต
13.3 การเขียนสูตร
และเรียกชื่อ
สารประกอบโคเวเลนต์
13.4ประจุฟอร์มัล
13.5เรโซแนนซ์

15

44-45

16-17

46-49

จุดประสงค์การเรียนรู้

9.อธิบายการเกิดพันธะ
โคเวเลนต์ และใช้กฎออก
เตตในการเขียนสูตร
โมเลกุลของสารประกอบ
โคเวเลนต์
แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความยาวพันธะและ
พลังงานพันธะ รวมทั้งนา
พลังงานพันธะไป
คานวณหาพลังงานของ
ปฏิกิริยาเคมีได้
14. ความยาวพันธะ 9.อธิบายการเกิดพันธะ
มุมพันธะ และพลังงาน โคเวเลนต์ และใช้กฎออก
เตตในการเขียนสูตร
พันธะ
โมเลกุลของสารประกอบ
โคเวเลนต์แสดงความ
สัมพันธ์ระหว่างความยาว
พันธะและพลังงานพันธะ
รวมทั้งนาพลังงานพันธะ
ไปคานวณหาพลังงาน
ของปฏิกิริยาเคมีได้
10.อธิบายและเขียนภาพ
15. รูปร่างโมเลกุล
แสดงรูปร่างโมเลกุลของ
15.1ทฤษฎี VSEPR
สารประกอบโคเวเลนต์
15.2 ทฤษฏี VBT
โดยใช้ทฤษฎี VSEPR
และ VBT วิเคราะห์สภาพ
ขั้วของพันธะ สภาพขั้ว
โมเลกุลโคเวเลนต์ และ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
โมเลกุลของสารได้

วิธีการสอน/ สื่อการสอน/
กิจกรรม แหล่งเรียนรู้
บรรยาย/

PowerPoint

อภิปราย

Website:

Active

https://ww

learning

w.sascurricu
lumpathway
s.com/porta
l/Launch?id
=464
แบบฝึกหัด

บรรยาย/
อภิปราย

PowerPoint
Website:
https://www
.sascurriculu
mpathways.
com/portal/
Launch?id=3
9

บรรยาย/
อภิปราย
Active
learning

PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด
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สัปดาห์
ที่

คาบที่

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/ สื่อการสอน/
กิจกรรม แหล่งเรียนรู้

17-18

50-52

16. สภาพขั้วของพันธะ
และสภาพขั้ ว โมเลกุ ล
โคเวเลนต์
17. แรงยึ ด เหนี่ ย ว
ระหว่ า งโมเลกุ ล ของ
สารโคเวเลนต์
17.1แ ร ง แ ว น เ ด อ ร์
วาลส์
17.2 พันธะไฮโดรเจน
17.3 โครงผลึกร่างตา
ข่าย
18. พันธะโลหะ

10.อธิบายและเขียนภาพ
แสดงรูปร่างโมเลกุลของ
สารประกอบโคเวเลนต์
โดยใช้ทฤษฎี VSEPR
และ VBT วิเคราะห์
สภาพขั้วของพันธะ
สภาพขั้วโมเลกุลโคเว
เลนต์ และแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกุลของสาร
ได้

บรรยาย/
อภิปราย
Active
learning

18

18-19

53

54-55

PowerPoint
Website:
https://ww
w.sascurricu
lumpathway
s.com/porta
l/Launch?id
=42
แบบฝึกหัด

11.อธิบายการเกิดพันธะ บรรยาย/
โลหะและสมบัติบาง
อภิปราย
18.1 การเกิดพันธะ
ประการของโลหะ การ
โลหะ
เกิดพันธะไอออนิก
18.2 สมบัติของโลหะ สารประกอบไอออนิก
และคานวณหาพลังงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้ง
เขียนสูตรและชื่อ
สารประกอบไอออนิก
ตามระบบ IUPAC และ
เขียนสมการไอออนิกได้

PowerPoint

19. พันธะไอออนิก

PowerPoint

11.อธิบายการเกิดพันธะ บรรยาย/
โลหะและสมบัติบาง
อภิปราย
19.1 การเกิดพันธะไอ
ประการของโลหะ การ
ออนิก
เกิดพันธะไอออนิก
19.2 โครงสร้างของ สารประกอบไอออนิก
สารไอออนิก
และคานวณหาพลังงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้ง
19.3 วัฏจักรบอร์น-

Website
แบบฝึกหัด

Website:
https://ww
w.sascurricu
lumpathway
s.com/porta
l/Launch?id
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สัปดาห์
ที่

19

คาบที่

56-57

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ฮาร์เบอร์และการ
คานวณพลังงาน

เขียนสูตรและชื่อ
สารประกอบไอออนิก
ตามระบบ IUPAC และ
เขียนสมการไอออนิกได้

20. สารประกอบไอออ 11.อธิบายการเกิดพันธะ
นิก
โลหะและสมบัติบาง
ประการของโลหะ การ
20.1 การเขีย นสู ตร
เกิดพันธะไอออนิก
สารประกอบไอออนิก
สารประกอบไอออนิก
20.2 การเรี ย กชื่ อ และคานวณหาพลังงาน
สารประกอบไอออนิก ที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้ง
เขียนสูตรและชื่อ
20.3 การเขียนสมการ
สารประกอบไอออนิก
ไอออนิก
ตามระบบ IUPAC และ
20.4 สมบัติทั่วไปของ เขียนสมการไอออนิกได้
สารประกอบไอออนิก
การทดลองที่ 3.1 การ
ละลายของ
สารประกอบไอออนิก
ในน้า
การทดลองที่ 3.2 การ
เกิดปฏิกิริยาของ
สารประกอบไอออนิก
การสอบปฏิบัติการ

20

58-60

สอบปลายภาค

วิธีการสอน/ สื่อการสอน/
กิจกรรม แหล่งเรียนรู้
=464
แบบฝึกหัด

บรรยาย/
อภิปราย
Active
learning

PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด
บทปฏิบัติการ

121
4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การสอนรายวิชา ว30131 เคมีพื้นฐาน ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 70 : 30
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
4.2 ประเมินจากการสอบย่อย 2 ครั้ง
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค
4.4 ประเมินจากการสอบปฏิบัติการ
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาค

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

20
20
20
10
30

 การประเมินจากการสอบกลางภาค ( ร้อยละ 20)
กาหนดสอบกลางภาคสัปดาห์ที่ 10 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้
และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค
บทที่ 1 ปริมาณสัมพันธ์
1. มวลอะตอม
2. มวลอะตอมเฉลี่ย
3. มวลโมเลกุล
4. โมล
4.1 จานวนโมลกับมวลของสาร
4.2 ปริมาตรต่อโมลของแก๊ส
4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของแก๊ส
5. การคานวณเกี่ยวกับสูตรเคมี
5.1 การคานวณมวลเป็นร้อยละจากสูตร
5.2 การคานวณหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุล

ลักษณะและจานวน
ข้อสอบ

1 ข้อ

1 ข้อ

คะแนน

2 คะแนน

2 คะแนน
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค
6. สารละลาย
6.1 ความเข้มข้นของสารละลาย
6.2 การเตรียมสารละลาย
6.3 สมบัติบางประการของสารละลาย
7. สมการเคมี
8. การคานวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี
8.1 มวลของสารในปฏิกิริยาเคมี
8.2 ปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมี
8.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมี
8.4 สารกาหนดปริมาณ
8.5 ผลได้ร้อยละ
บทที่ 2 โครงสร้างอะตอม
9. แบบจาลองอะตอม
9.1 แบบจาลองอะตอมของดอลตัน
9.2 แบบจาลองอะตอมของทอมสัน
9.3 การทดลองมิลลิแกน
9.4 แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
9.5 อนุภาคมูลฐานของอะตอมและสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ไอโซโทป ไอโซ
โทน ไอโซบาร์
บูรณาการจุดประสงค์ที่ 1-2
บูรณาการจุดประสงค์ที่ 3-5
รวม

ลักษณะและจานวน
ข้อสอบ

คะแนน

2 ข้อ

4 คะแนน

1 ข้อ

4 คะแนน

อัตนัย 2 ข้อ

2 คะแนน

อัตนัย 1 ข้อ

2 คะแนน

อัตนัย 1 ข้อ
อัตนัย 1 ข้อ
10 ข้อ

2 คะแนน
2 คะแนน
20 คะแนน
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 การประเมินจากการสอบปลายภาค ( ร้อยละ 30)
กาหนดสอบปฏิบัติ สัปดาห์ที่ 19 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที ลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการ
สอบปฏิบัติตามเนื้อหาสาระการเรียนรู้ตลอดภาคเรียน
กาหนดสอบปลายภาคเรียนสัปดาห์ที่ 20 ของภาคเรียนที่ 1 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียน
มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
10. แบบจาลองอะตอมของโบร์
10.1 คลื่นและสมบัติของคลื่น
10.2 สเปตรัมของแสงขาว
10.3 สมการของพลังค์ และ
Photoelectric Effect
10.4 สเปตรัมของธาตุ
10.5 แบบจาลองอะตอมของโบร์
10.6 แบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
10.6.1 บริเวณที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอน s, p, d, f ออร์บิ
ตอล
10.6.2 เลขควอนตัม
11. การจัดเรียงอิเล็กตรอน
11.1 พลังงานไอออนไนเซชัน
11.2 การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก
11.3 การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย
11.3.1 หลักของเอาฟบาว
11.3.2 หลักของเพาลี
11.3.3 กฎของฮุนด์
11.4 แนวโน้มของธาตุตามตารางธาตุ
11.4.1 พลังงานไอออไนเซชัน
11.4.2 พลังงานสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน

ลักษณะและจานวน
ข้อสอบ

คะแนน

อัตนัย 2 ข้อ

3

อัตนัย 2 ข้อ

4
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หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
11.4.3 ขนาดอะตอม และขนาดไอออน
11.4.4 อิเล็กโทรเนกาติวิตี
12. การกาบังของอิเล็กตรอน
12.2Shielding effect
12.2 Effective nuclear charge
บทที่ 3 พันธะเคมี
13. พันธะโคเวเลนต์
13.1 การเกิดพันธะโคเวเลนต์
13.2 กฎออกเตต
13.3 การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์
13.4 ประจุฟอร์มัล
13.5 เรโซแนนซ์
14. ความยาวพันธะ มุมพันธะ และพลังงานพันธะ
15. รูปร่างโมเลกุล
15.1 ทฤษฎี VSEPR
15.2 ทฤษฏี VBT
16. สภาพขั้วของพันธะและสภาพขั้วโมเลกุลโคเวเลนต์
17. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของสาร
17.1 โคเวเลนต์
17.2 แรงแวนเดอร์วาลส์
17.3 พันธะไฮโดรเจน
17.4 โครงผลึกร่างตาข่าย
18. พันธะโลหะ
18.1 การเกิดพันธะโลหะ
18.2 สมบัติของโลหะ
19. พันธะไอออนิก
19.1 การเกิดพันธะไอออนิก
19.2 โครงสร้างของสารไอออนิก
19.3 วัฏจักรบอร์น- ฮาร์เบอร์และการคานวณพลังงาน
20. สารประกอบไอออนิก

ลักษณะและจานวน
ข้อสอบ

คะแนน

อัตนัย 1 ข้อ

1

อัตนัย 2 ข้อ

4

อัตนัย 1 ข้อ

2

อัตนัย 2 ข้อ

4

อัตนัย 1 ข้อ

2

อัตนัย 1 ข้อ

2

อัตนัย 1 ข้อ

2

อัตนัย 2 ข้อ

4
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หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
20.1 การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิก
20.2 การเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก
20.3 การเขียนสมการไอออนิก
20.4 สมบัติทั่วไปของสารประกอบไอออนิก
การทดลองที่ 3.1 การละลายของสารประกอบไอออนิกในน้า
การทดลองที่ 3.2 การเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
ข้อสอบบูรณาการจุดประสงค์ที่ 5-11
รวม

ลักษณะและจานวน
ข้อสอบ

คะแนน

อัตนัย 1 ข้อ
16 ข้อ

2
30 คะแนน

5.เอกสารอ้างอิง
1) ทบวงมหาวิทยาลัย, เคมี 1, ตามโรงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย
สานักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, กรุงเทพมหานคร, 2533.
2) ทบวงมหาวิทยาลัย, เคมี 2, ตามโรงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย
สานักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, กรุงเทพมหานคร, 2533.
3) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียนสาระการ
เรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม เคมี เล่ม 1, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่
หนึ่ง ปี 2547, โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร.
4) Chang, R., Chemistry, McGraw-Hill, New York, 9th ed., 2007.
5) Whitten, K.W., Davis, R.E., Peck, M.L., and Stanley, G.C., General Chemistry,
Thomson Brooks/Cole, California, 7th ed., 2004.
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
รายวิชา ว30231 สมบัติของสาร
3 คาบ / สัปดาห์

1.5 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2560

ครูผู้สอน ครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาสมบัติและปฏิกิริยาเคมีของธาตุเรพรีเซนเททีฟ กลุ่ม s, p-block สมบัติและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติต่างๆ ของธาตุแทรนซิชัน กลุ่ม d-block ปฏิกิริยาของสารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิ
ชัน การเกิดโครงสร้าง การเขียนสูตร ไอโซเมอร์และการเรียกชื่อของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน การแยกของ
สนามผลึก (crystal field splitting) การกระจายของ d-อิเล็กตรอนในออร์บิทัลของสารประกอบแบบทรงสี่
หน้าและทรงแปดหน้า การจัด d-อิเล็กตรอนแบบสนามอ่อน (weak field) หรือสปินสูง (high spin) และ dอิเล็กตรอนแบบสนามแรง (strong field) หรือสปินต่า (low spin) การทานายสีของสารประกอบโคออร์ดิ
เนชันแบบทรงแปดหน้า ธาตุกลุ่ม f-block และธาตุกัมมันตรังสี ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบ
แผนภาพวัฏภาค สมบัติและการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง ระบบผลึกของของแข็ง การจัดเรียงอนุภาคใน
ผลึกของแข็ง ผลึกโลหะ และผลึกไอออนิก โครงสร้างผลึก และความบกพร่องของผลึก สมบัติของของเหลว
ได้แก่ ความตึงผิว การระเหย ความดันไอ และการเดื อด สมบัติของแก๊ส กฎของแก๊สอุดมคติ กฎความดันย่อย
ของดอลตัน ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส การแพร่ของแก๊ส และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา นาความรู้และหลักการเกี่ยวกับ
เรื่องตารางธาตุ ของแข็งของเหลวและแก๊ส ไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาเคมีขั้นสูงต่อไป
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2. วัตถุประสงค์รายวิชา
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมี และทาการทดลองศึกษาสมบัติของธาตุและสารประกอบ
ในกลุ่ม s-block, p-block และธาตุมีตระกูลได้
2. วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีของธาตุ d-block ได้
3. เขียนสูตร อ่านชื่อ เขียนโครงสร้าง แสดงไอโซเมอร์ ของสารประกอบเชิงซ้อนและไอออนเชิงซ้อนของ
ธาตุแทรนซิชันได้
4. บูรณาการความรู้เรื่องการเกิดสีของสารประกอบเชิงซ้อนกับองค์ประกอบของสีที่พบในธรรมชาติได้
5. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสี และประยุกต์ความรู้ประโยชน์ด้านต่างๆ ในชีวิตประจาวันได้
6. วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนพลังงานในการเปลี่ยนสถานะของสาร และแผนภาพวัฏภาคได้
7. วิเคราะห์ระบบผลึกของของแข็ง คานวณประสิทธิภาพการบรรจุ (Packing efficiency) คานวณหา
ความหนาแน่นของสารประกอบไอออนิกได้
8. วิเคราะห์สมบัติและอธิบายปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสมบัติของของเหลวได้
9. แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ในระบบของแก๊สอุดมคติและแก๊สจริง และประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
สมบัติของแก๊สกับชีวิตประจาวันได้
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3. กาหนดการสอน
สัปด คาบ
าห์ที่ ที่
1
1

1-2

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม
บรรยาย

ทราบวิธีการเรียน การวัด
ปฐมนิเทศและบทนา
ประเมินผลซึ่งมีหลาย
แนะนารายวิชา
รูปแบบ เช่น การบรรยาย
วิธีการเรียน การวัดและ
การอภิปราย และการศึกษา
ประเมินผลการเรียน
ด้วยตนเอง
1-6 บทที่ 1 เคมีอนินทรีย์
1.วิเคราะห์สมบัติทาง
บรรยาย/
พื้นฐาน
กายภาพ ปฏิกิริยาเคมี และ
อภิปราย
1. วิวัฒนาการของการสร้าง ทาการทดลองศึกษาสมบัติ Active learning
ตารางธาตุ
ของธาตุและสารประกอบใน
2. แนวโน้มของสมบัติตาม กลุ่ม s-block, p-block
ตารางธาตุ
และธาตุมีตระกูลได้
2.1 แนวโน้มของสมบัติทาง
กายภาพ
2.2 แนวโน้มของสมบัติทาง
เคมี
3. ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ
3.1 ธาตุกลุ่ม s-block
3.1.1 สมบัติทางกายภาพของ
ธาตุกลุ่ม s-block
3.1.2 สมบัติทางเคมีของธาตุ
กลุ่ม s-block
3.1.3 ปฏิกิริยาเคมีของธาตุ
กลุ่ม s-block
การทดลองที่ 1 ปฏิกิริยาของ
โลหะโซเดียมและแมกนีเซียม
กับน้า
การทดลองที่ 2 การแยก
ประเภทของโลหะแคตไอออน

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด

PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด
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สัปด คาบ
าห์ที่ ที่

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

กลุ่ม 1, กลุ่ม 2, กลุ่ม

3-4

4-6

7-10 3.2 ธาตุกลุ่ม p-block
3.2.1 สมบัติทางกายภาพ
ของธาตุกลุ่ม p-block
3.2.2 สมบัติทางเคมีของ
ธาตุกลุ่ม p-block
3.2.3 ปฏิกิริยาเคมีของธาตุ
กลุ่ม p-block
11- 4. ธาตุกลุ่ม d-block
16 4.1สมบัติทางกายภาพธาตุ
กลุ่ม d-block
4.2 ปฏิกิริยาเคมีธาตุ กลุ่ม
d-block
4.3 สารประกอบของธาตุ
กลุ่ม d-block
การทดลองที่ 3 การศึกษา
สมบัติของสารประกอบของ
โครเมียมและแมงกานีส
การทดลองที่ 4 การเตรียม
สารประกอบเชิงซ้อนของ
ทองแดง

1.วิเคราะห์สมบัติทาง
Active learning
กายภาพ ปฏิกิริยาเคมี และ
ทาการทดลองศึกษาสมบัติ
ของธาตุและสารประกอบใน
กลุ่ม s-block, p-block
และธาตุมีตระกูลได้

PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด

2. วิเคราะห์สมบัติทาง
บรรยาย/
กายภาพและปฏิกิริยา
อภิปราย
เคมีของธาตุ d-block Active learning
ได้

PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด
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สัปด คาบ
สาระการเรียนรู้
าห์ที่ ที่
6-7 17- 4.4 สารประกอบเชิงซ้อน
20
ของธาตุ กลุ่ม d-bloc
เลขโคออร์ดิเนชันและ
โครงสร้าง
4.4.1การเรียกชื่อสาร
เชิงซ้อน
4.4.2ไอโซเมอร์ของสาร
เชิงซ้อน
7-8

9

10
1113

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม
บรรยาย/
อภิปราย
Active learning

3.เขียนสูตร อ่านชื่อ เขียน
โครงสร้าง แสดงไอโซเมอร์
ของสารประกอบเชิงซ้อน
และไอออนเชิงซ้อนของ
ธาตุแทรนซิชันได้
4.บูรณาการความรู้เรื่อง
การเกิดสีของสารประกอบ
เชิงซ้อนกับองค์ประกอบ
ของสีที่พบในธรรมชาติได้
3.เขียนสูตร อ่านชื่อ เขียน
21- 4.5 พันธะในสารเชิงซ้อน
บรรยาย/
โครงสร้าง แสดงไอโซเมอร์
24 4.5.1 ทฤษฎีพันธะเว
อภิปราย
ของสารประกอบเชิงซ้อนและ Active learning
เลนต์
ไอออนเชิงซ้อนของธาตุแทรน
4.5.2 ทฤษฎี
ซิชันได้
สนามแม่เหล็ก
4.บูรณาการความรู้เรื่องการ
เกิดสีของสารประกอบเชิงซ้อน
กับองค์ประกอบของสีที่พบใน
ธรรมชาติได้
25-27 5. กัมมันตภาพรังสี
5.วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับธาตุ บรรยาย/อภิปราย
5.1 ชนิดของกัมมันตภาพรังสี กัมมันตรังสี และประยุกต์
Active learning
5.2 เสถียรภาพของนิวเคลียส ความรู้ประโยชน์ด้านต่างๆ
5.3 การสลายตัวของสาร
ในชีวิตประจาวันได้
กัมมันตรังสี
5.4 ปฏิกิริยานิวเคลียร์
5.5 การใช้ประโยชน์ของสาร
กัมมันตรังสี
28-30 สอบกลางภาค
31- บทที่ 2 ของแข็ง ของเหลว 7.วิเคราะห์ระบบผลึกของ
บรรยาย/
39 แก๊ส
ของแข็ง คานวณ
อภิปราย
6. ของแข็ง
ประสิทธิภาพการบรรจุ
Active learning

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด

PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด

PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด

PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด
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สัปด คาบ
าห์ที่ ที่

14

4042

1417

4351

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

8.วิเคราะห์สมบัติและ
อธิบายปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่อสมบัติของของเหลวได้

บรรยาย/
อภิปราย
Active learning

PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด

9.แสดงความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยต่างๆ ในระบบของ
แก๊สอุดมคติและแก๊สจริง
และประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
สมบัติของแก๊สกับ
ชีวิตประจาวันได้

บรรยาย/
อภิปราย
Active learning

PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

6.1 สมบัติของของแข็ง
6.2 ระบบผลึก
6.3 การคานวณความ
หนาแน่นของผลึก
6.4 การคานวณประสิทธิภาพ
การจัดเรียงอนุภาคของแข็ง
การทดลองที่ 2.1 การจัดเรียง
ตัวของของแข็ง
การทดลองที่ 2.2 การศึกษา
รูปผลึกของกามะถัน
7. ของเหลว
7.1 สมบัติของของเหลว
7.1.1 ความตึงผิว
7.1.2 การระเหย
7.1.3 ความดันไอกับจุดเดือด
ของของเหลว
7.1.4 ความหนืด
การทดลองที่ 2.3 การ
เปรียบเทียบความดันไอของ
ของเหลว
8. แก๊ส
8.1 สมบัติทั่วไปของแก๊ส
8.2 กฎของแก๊สอุดมคติ
กฎของบอยส์
8.2.1 กฎของชาร์ลและกฎเกย์ลูสแซก
8.2.2 กฎของอาโวกาโดร
8.2.3 กฎของแก๊สสมบูรณ์แบบ
8.2.4 กฎความดันย่อยขอ
งดอลตัน
การทดลองที่ 8 การทดลอง

(Packing efficiency)
คานวณหาความหนาแน่น
ของสารประกอบไอออนิกได้
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สัปด คาบ
าห์ที่ ที่

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

9.แสดงความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยต่างๆ ในระบบของ
แก๊สอุดมคติและแก๊สจริง
และประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
สมบัติของแก๊สกับ
ชีวิตประจาวันได้

บรรยาย/
อภิปราย
Active learning

PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด

6.วิเคราะห์ผลของการ
เปลี่ยนพลังงานในการ
เปลี่ยนสถานะของสาร และ
แผนภาพวัฏภาคได้
สอบปฏิบัติ

บรรยาย/
อภิปราย
Active learning

PowerPoint
Website
แบบฝึกหัด

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

โดยใช้ Data logger เรื่อง
สมบัติของแก๊ส
8.3 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
8.3.1 ทฤษฎีจลน์กับกฎของ
แก๊ส
8.3.2 การแพร่ของแก๊ส
8.4 แก๊สจริง (สมการของ
แวนเดอร์วาวล์)
การทดลองที่ 2.4 การแพร่
ของแก๊ส

18

5254

19

559. แผนผังวัฎภาคของสาร
57
10. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับของแข็งของเหลวแก๊ส

20

5860

สอบปลายภาค

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การสอนรายวิชา ว30231 ปริมาณสารสัมพันธ์ และสมบัติของสาร ประจาภาคเรียนที่ 2
ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 70 : 30
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
ร้อยละ 20
4.2 ประเมินจากการสอบย่อย 2 ครั้ง
ร้อยละ 20
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค
ร้อยละ 20
4.4 ประเมินจากการสอบปฏิบัติการ
ร้อยละ 10
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาค
ร้อยละ 30
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การประเมินจากการสอบกลางภาค ( ร้อยละ 20)
กาหนดสอบกลางภาคเรียนสัปดาห์ที่ 10 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้
และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
4.4 การประเมินจากการสอบกลางภาค
กาหนดการสอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 10 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที คะแนน 20 คะแนน
เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จานวนข้อสอบมีรายละเอียด ดังตาราง
ลักษณะและจานวน
คะแนน
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค
ข้อสอบ
บทที่ 1 เคมีอนินทรีย์พื้นฐาน
1. วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ
2. แนวโน้มของสมบัติตามตารางธาตุ
1 ข้อ
2 คะแนน
2.1 แนวโน้มของสมบัติทางกายภาพ
2.2 แนวโน้มของสมบัติทางเคมี
3. ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ
3.1 ธาตุกลุ่ม s-block
3.1.1 สมบัติทางกายภาพของธาตุกลุ่ม s-block
3.1.2 สมบัติทางเคมีของธาตุกลุ่ม s-block
3.1.3 ปฏิกิริยาเคมีของธาตุกลุ่ม s-block
2 ข้อ
6 คะแนน
การทดลองที่ 1.1ปฏิกิริยาของโลหะโซเดียมและแมกนีเซียมกับน้า
3.2 ธาตุกลุ่ม p-block
3.2.1 สมบัติทางกายภาพของธาตุกลุ่ม p-block
3.2.2 สมบัติทางเคมีของธาตุกลุ่ม p-block
3.2.3 ปฏิกิริยาเคมีของธาตุกลุ่ม p-block
4. ธาตุกลุ่ม d-block
4.1สมบัติทางกายภาพธาตุ กลุ่ม d-block
4.2 ปฏิกิริยาเคมีธาตุ กลุ่ม d-block
4.3 สารประกอบของธาตุ กลุ่ม d-block
2 ข้อ
6 คะแนน
4.4 สารประกอบเชิงซ้อนของธาตุ กลุ่ม d-blocเลขโคออร์ดิเนชัน
และโครงสร้าง
4.4.1การเรียกชื่อสารเชิงซ้อน
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค
4.4.2 ไอโซเมอร์ของสารเชิงซ้อน
4.5 พันธะในสารเชิงซ้อน
4.5.1 ทฤษฎีพันธะเวเลนต์
4.5.2 ทฤษฎีสนามแม่เหล็ก
5. กัมมันตภาพรังสี
5.1 ชนิดของกัมมันตภาพรังสี
5.2 เสถียรภาพของนิวเคลียส
5.3 การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี
5.4 ปฏิกิริยานิวเคลียร์
5.5 การใช้ประโยชน์ของสารกัมมันตรังสี
ข้อสอบบูรณาการ จุดประสงค์ที่ 1-5
รวม

ลักษณะและจานวน
ข้อสอบ

คะแนน

2 ข้อ

3 คะแนน

1 ข้อ
8 ข้อ

3 คะแนน
20 คะแนน

 การประเมินจากการสอบปลายภาค ( ร้อยละ 30)
กาหนดสอบปฏิบัติ สัปดาห์ที่ 19 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที ลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการ
สอบปฏิบัติตามเนื้อหาสาระการเรียนรู้ตลอดภาคเรียน
กาหนดสอบปลายภาคเรียนสัปดาห์ที่ 20 ของภาคเรียนที่ 1 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
บทที่ 2 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
6. ของแข็ง
61 สมบัติของของแข็ง
6.2 ระบบผลึก
2 ข้อ
6.3 การคานวณความหนาแน่นของผลึก
6.4 การคานวณประสิทธิภาพการจัดเรียงอนุภาค
ของแข็ง
7. ของเหลว
2 ข้อ
7.1 สมบัติของของเหลว

คะแนน

6 คะแนน

6 คะแนน
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค
8. แก๊ส
8.1สมบัติทั่วไปของแก๊ส
8.2 กฎของแก๊สอุดมคติ
8.2.1 กฎของบอยส์
8.2.2 กฎของชาร์ลและกฎเกย์- ลูสแซก
8.2.3 กฎของอาโวกาโดร
8.2.4 กฎของแก๊สสมบูรณ์แบบ
8.2.5 กฎความดันย่อยของดอลตัน
8.3 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
8.3.1 ทฤษฎีจลน์กับกฎของแก๊ส
8.3.2 การแพร่ของแก๊ส
8.4 แก๊สจริง (สมการของแวนเดอร์วาวล์)
การทดลองที่ 3.4 การแพร่ของแก๊ส
9. แผนผังวัฎภาคของสาร
10. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับของแข็ง ของเหลว
และแก๊ส
ข้อสอบบูรณาการจุดประสงค์ข้อที่ 6-9
รวม

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

4 ข้อ

9 คะแนน

1 ข้อ

2 คะแนน

1 ข้อ

2 คะแนน

2 ข้อ
13 ข้อ

4 คะแนน
30

5.เอกสารอ้างอิง
1) ทบวงมหาวิทยาลัย, เคมี 1, ตามโรงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย
สานักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, กรุงเทพมหานคร, 2533.
2) ทบวงมหาวิทยาลัย, เคมี 2, ตามโรงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย
สานักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, กรุงเทพมหานคร, 2533.
3) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียนสาระการ
เรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม เคมี เล่ม 1, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้ง
ที่หนึ่ง ปี 2547, โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร.
4) Chang, R., Chemistry, McGraw-Hill, New York, 9th ed., 2007.
5) Whitten, K.W., Davis, R.E., Peck, M.L., and Stanley, G.C., General Chemistry,
Thomson Brooks/Cole, California, 7th ed., 2004.
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
รายวิชา ว30232 จลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

1.5 หน่วยกิต 3 คาบ/สัปดาห์
ภาคเรียนที่ 1

ครูผู้สอน ครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎอัตรา กฎอัตราอินทิเกรต แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
พลังงานกับการดาเนินไปของปฏิกิริยาเคมี กลไกของปฏิกิริยา และปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา การ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ ภาวะสมดุล การคานวณค่าคงที่สมดุล ปัจจัยที่ผลต่อภาวะสมดุล หลักเลอชาเตอลิเอ
และสมดุลเคมีในชีวิตประจาวัน และในสิ่งมีชีวิตสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ทฤษฎีกรด-เบส คู่กรด-เบส ปัจจัยที่
มีผลต่อความแรงของกรด-เบสคานวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุลของกรด ค่าคงที่สมดุลของเบส ค่าคงที่สมดุลของ
น้า และ pH ของสารละลาย ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส อินดิเคเตอร์สาหรับกรด-เบส
ศึกษาการไทเทรต และสารละลายบัฟเฟอร์
เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้าใจ มี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติแ ละเห็ นคุณค่ าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา นาความรู้และหลักการเกี่ยวกับ
เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมีและกรด-เบส ไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาเคมีขั้นสูงต่อไป
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2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1) คานวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแบบเฉลี่ย อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแบบช่วงเวลา อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ณ จุดใดจุดหนึ่งได้
2) อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ทฤษฎีการชน (Collision Theory) และทฤษฎีสภาวะทรานซิ
ชัน (Transition State Theory) ได้
3) เสนอสมการแสดงกลไกปฏิกิริยาพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลได้
4) เขียนกฎอัตรา คานวณค่าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาจากกฏอัตรา วิเคราะห์อันดับปฏิกิริยาโดยใช้
กฏอัตราอินทิเกรตได้
5) ยกตัวอย่างปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และแสดงตัอย่างการนาความรู้เรื่องนี้
ไปประยุกต์ใช้ได้
6) เขียนความสัมพันธ์ และคานวณหาค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาของแก๊ส ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา
วิวิธพันธ์ และค่าคงที่สมดุลของการละลายของเกลือที่ละลายได้น้อยได้
7) ใช้หลักของเลอชาเตอลิเอในการอธิบายผลที่เกิดขึ้นกับระบบเมื่อมีการรบกวนการแปลงภาวะ
สมดุลของระบบ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
8) วิเคราะห์ชนิดของกรดเบสตามทฤษฎีของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-เลาว์รี และลิวอิส พร้อมทั้งระบุ
คู่กรด-เบสโดยใช้ทฤษฎีกรดเบสของเบรินสเตด-เลาว์รีได้
9) คานวณค่าคงที่การแตกตัวของน้า (Kw) ของกรดอ่อน (Ka) ของเบสอ่อน (Kb) และค่าคงที่ไฮโดรไล
ซีส(Kh) ได้
10) คานวณ pH ของสารละลาย และยกตัวอย่างสารละลายกรดสารละลายเบสในชีวิตประจาวันได้
11) วิเคราะห์หาปริมาณสารด้วยวิธีการไทเทรตได้
12) อธิบายหลักการทางานของบัฟเฟอร์ บัฟเฟอร์ในชีวิตประจาวัน และเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ได้
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ คาบ
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
1
1-3 ปฐมนิเทศ
บทที่ 1 จลนศาสตร์
เคมี
1. ความหมายของ
อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี
1.1อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี
1.2 อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเฉลี่ย
1.3 อัตราการ
เกิดปฏิกิริยา ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง
การทดลองเรื่อง
ปฏิกิริยาระหว่างลวด
แมกนีเซียมและกรด
ไฮโดรคลอริก
การทดลองเรื่อง ปัจจัย
ที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี
(เน้นให้นักเรียน
ออกแบบการทดลอง
เอง)

จุดประสงค์การเรียนรู้
แนะนารายวิชา
วิธีการเรียน การวัด
และประเมินผลการ
เรียน
1. คานวณหาอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี
แบบเฉลี่ย อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีแบบ
ช่วงเวลา อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ณ
จุดใดจุดหนึ่งได้

วิธีการสอน/
กิจกรรม
ชี้แจงรูปแบบการ
เรียนที่
เน้นการสอนแบบ
Active learning
ให้นักเรียนทราบ
กิจกรรมที่ต้องทา
ข้อปฏิบัติ
บทลงโทษสาหรับ
นักเรียนไม่ทาตาม
กฏที่ตั้งไว้
ตลอดจนการ
ประเมินผล
-ครูให้นักเรียน
อ่านเอกสารมาใน
คาบเรียน โดยมีใบ
กิจกรรมแล้ว
ทดลองสอนแบบนี้
หมายเหตุ สาหรับ
คาบต่อไปนักเรียน
จะต้องศึกษามา
ล่วงหน้า โดยที่ครู
จะมีใบกิจกรรมให้
นักเรียนเน้นการ
สอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ มี
การทดลอง และ
อภิปราย

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
-ใบกิจกรรม
-PowerPoint
-เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย
-PowerPoint
-อุปกรณ์การ
ทดลองที่
นักเรียน
จาเป็นต้องใช้ ใน
การทดลองนี้
นักเรียนต้อง
ออกแบบการ
ทดลองเอง และ
อาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้ตรวจสอบ
ความเหมาะสม)
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สัปดาห์ คาบ
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
2
4-6 2. แนวคิดเกี่ยวกับ
ปฏิกิริยาเคมี
2.1 ทฤษฎีการชน
2.2 ทฤษฎีสาร
เชิงซ้อนกัมมันต์
2.3 พลังงานก่อกัมมันต์
(Activated Energy;Ea)
2.4 พลังงานกับการ
ดาเนินไปของปฏิกิริยา
เคมี (ปฏิกิริยาดูดความ
ร้อนและปฏิกิริยาคาย
ความร้อน)
3-6 7-18 3. ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี
3.1 ธรรมชาติของสารตั้ง
ต้น (reactant) และ
ผลิตผล (product)
3.2 ความเข้มข้นของสาร
ตั้งต้นและผลิตผล
3.3 กฎอัตราและการหา
กฎอัตรา
3.4 กฎอัตราอินทิเกรต
การทดลองเรื่องการหา
กฎอัตราของปฏิกิริยา
crystal violet โดยใช้
spectrometer probe
3.5 กลไกของปฏิกิริยา
3.6 พื้นที่ผิว
3.7 อุณหภูมิและสมการ
อาร์เรเนียส
3.8 ตัวเร่งปฏิกิริยา

วิธีการสอน/
สื่อการสอน/
กิจกรรม
แหล่งเรียนรู้
2. อธิบายการ
-เน้นการสอนแบบ -ใบกิจกรรม
เกิดปฏิกิริยาเคมีโดย Active learning -PowerPoint
ใช้ทฤษฎีการชน
-แบบฝึกหัด
-เอกสาร
(Collision Theory)
ประกอบการ
และทฤษฎีสภาวะท
บรรยาย
รานซิชัน (Transition
-animation
State Theory) ได้
-SAS
curruculem
path way
จุดประสงค์การเรียนรู้

3. เสนอสมการแสดง
กลไกปฏิกิริยาพร้อม
ทั้งอธิบายเหตุผลได้
4. เขียนกฎอัตรา
คานวณค่าคงที่อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาจาก
กฏอัตรา วิเคราะห์
อันดับปฏิกิริยาโดยใช้
กฏอัตราอินทิเกรตได้
5. ยกตัวอย่างปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี
และแสดงตัอย่างการ
นาความรู้เรื่องนี้ไป
ประยุกต์ใช้ได้

-เน้นการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้
มีการทดลอง และ
อภิปราย

-ใบกิจกรรม
-PowerPoint
-เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย
-animation
-SAS
curruculem
path way
-บทปฏิบัติการ
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สัปดาห์ คาบ
ที่
ที่

สาระการเรียนรู้
(Catalyst) และตัวหน่วง
(Inhibitor)
การทดลองเรื่อง
การศึกษาผลของอุณหภูมิ
ที่มีต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยา
การทดลองเรื่อง
การศึกษาผลของตัวเร่ง
ปฏิกิริยาและตัวหน่วง
ปฏิกิริยาที่มีต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยา
บทที่ 2 สมดุลเคมี
4. การเปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับได้
4.1 ภาวะสมดุลประเภท
ต่างๆ (ภาวะสมดุล
ระหว่างสถานะ ภาวะ
สมดุลในสารละลายอิ่มตัว
และภาวะสมดุลใน
ปฏิกิริยาเคมี)
5. การดาเนินเข้าสู่
ภาวะสมดุลของระบบ
5.1 กราฟแสดงการเกิด
ภาวะสมดุล

7

19

7

20

7-8

21- 6. ความสัมพันธ์
23 ระหว่างความเข้มข้น
ของสารต่างๆ ณ ภาวะ
สมดุล
6.1 ค่าคงที่สมดุลกับ

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

6. เขียนความสัมพันธ์ -เน้นการสอนแบบ
และคานวณหาค่าคงที่ Active learning
สมดุลของปฏิกิริยา
-แบบฝึกหัด
ของแก๊ส ค่าคงที่สมดุล
ของปฏิกิริยาวิวิธพันธ์
และค่าคงที่สมดุลของ
การละลายของเกลือที่
ละลายได้น้อยได้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

-ใบกิจกรรม
-PowerPoint
-เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย
-animation

-เน้นการสอนแบบ -ใบกิจกรรม
Active learning -PowerPoint
-เอกสาร
-แบบฝึกหัด
ประกอบการ
บรรยาย
-animation
-เน้นการสอนแบบ -ใบกิจกรรม
Active learning -PowerPoint
-เอกสาร
-แบบฝึกหัด
ประกอบการ
บรรยาย
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สัปดาห์ คาบ
ที่
ที่

8-9

9

9– 10
11-12

สาระการเรียนรู้

สมการเคมี
6.2 การคานวณเกี่ยวกับ
ค่าคงที่สมดุล
6.2 ค่าคงที่สมดุลต่าง ๆ
เช่น KpKsp
24- 7. ปัจจัยที่มีผลต่อ
25 ภาวะสมดุล
การทดลองเรื่อง
การศึกษาผลของการ
เปลี่ยนแปลงความดัน
และอุณหภูมิ
ที่มีต่อภาวะสมดุล
26- 8.หลักของเลอชาเตอริเอ
27 การทดลองเรื่อง
การศึกษาผลของการ
เปลี่ยนแปลงความเข้มข้น
ที่มีต่อภาวะสมดุล

จุดประสงค์การเรียนรู้

7. ใช้หลักของเลอชา
เตอลิเอในการอธิบาย
ผลที่เกิดขึ้นกับระบบ
เมื่อมีการรบกวนการ
แปลงภาวะสมดุลของ
ระบบ และนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้

สอบกลางภาค
31- บทที่ 3 กรด เบส
8. วิเคราะห์ชนิดของ
36 9. สารละลายอิเล็กโทร กรดเบสตามทฤษฎี
ไลต์และ
ของอาร์เรเนียส เบ
นอนอิเล็กโทรไลต์
รินสเตด-เลาว์รี และ
10. สารละลายกรดและ ลิวอิส พร้อมทั้งระบุคู่
สารละลายเบสกับการ กรด-เบสโดยใช้ทฤษฎี
ทดสอบเบื้องต้น
กรดเบสของเบรินส
10.1 ไอออนใน
เตด-เลาว์รีได้
สารละลายกรด
10.2 ไอออนใน
สารละลายเบส
11. การจาแนกประเภท
ของกรดเบส

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
-animation

-เน้นการสอนแบบ -PowerPoint
สืบเสาะหาความรู้ -ชุดการทดลอง
มีการทดลอง และ
อภิปราย

-เน้นการสอนแบบ -PowerPoint
Active learning -ชุดการทดลอง
-การทดลอง และ
อภิปราย
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สัปดาห์ คาบ
ที่
ที่

13-14

15

สาระการเรียนรู้

11.1 กรดและเบสอินทรีย์
11.2 กรดและเบสอนินท
รีย์
12. ทฤษฎีกรด เบส
12.1 ทฤษฎีอาร์เรเนียส
12.2 ทฤษฎีเบรินสเตดเลาว์รี
และคู่กรด-เบส
12.3 ทฤษฎีลิวอิส
การทดลองเรื่อง ปฏิกิริยา
ของไฮโดรเจนคาร์บอเนต
37- 13. การแตกตัวของกรด
42 และเบส
13.1 การแตกตัวของ
กรดแก่เบสแก่ กรดอ่อน
และ เบสอ่อน
13.2 ความแรงของกรด
กับโครงสร้างโมเลกุล
13.3 เปอร์เซ็นต์การแตก
ตัวของกรดเบส
13.4 ค่าคงที่การแตกตัว
ของกรดอ่อนและเบส
อ่อน
13.5 สารแอมโฟเทอริก
43- 14. การแตกตัวเป็น
44 ไอออนของน้า
14.1 การแตกตัวของน้า
14.2 ค่าคงที่สมดุลของ
น้า
14.3 การเปลี่ยนความ
เข้มข้นของไฮโดรเนียม

จุดประสงค์การเรียนรู้

9. คานวณค่าคงที่การ
แตกตัวของน้า (Kw)
ของกรดอ่อน (Ka) ของ
เบสอ่อน (Kb) และ
ค่าคงที่ไฮโดรไลซีส(Kh)
ได้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

เน้นการสอนแบบ -PowerPoint
สืบเสาะหาความรู้ -ชุดการทดลอง
มีการทดลอง และ
อภิปราย
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สัปดาห์ คาบ
ที่
ที่

15-16

สาระการเรียนรู้

ไอออนและไฮดรอกไซด์
ไอออนในน้า
การทดลองเรื่อง การนา
ไฟฟูาของน้า
45- 15. pH และ pOH ของ
48 สารละลาย
15.1 ความสัมพันธ์
ระหว่าง pH [H3O+] และ
[OH-]
16. อินดิเคเตอร์สาหรับ
กรด เบส
16.1 การทางานของอินดิ
เคเตอร์
16.2 อินดิเคเตอร์และ
ช่วง pH ของการเปลี่ยน
สี
การทดลองเรื่อง ศึกษา
การเปลี่ยนแปลงช่วง pH
และการเลือกใช้อินดิเค
เตอร์จากดอกไม้ชนิด
ต่างๆ เพื่อตรวจสอบช่วง
การเปลี่ยนแปลง pH ที่
สนใจ(Inquiry based
learning)
16.3 สารละลายกรดเบส
ในชีวิตประจาวัน
17. ปฏิกิริยาระหว่าง
กรดกับเบส
การทดลองเรื่อง
ปฏิกิริยาระหว่าง

จุดประสงค์การเรียนรู้

10. คานวณ pH ของ
สารละลาย และ
ยกตัวอย่างสารละลาย
กรดสารละลายเบสใน
ชีวิตประจาวันได้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

เน้นการสอนแบบ -PowerPoint
สืบเสาะหาความรู้ -ชุดการทดลอง
มีการทดลอง และ
อภิปราย
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สัปดาห์ คาบ
ที่
ที่

17-18

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

สารละลายกรดและเบส
การทดลองเรื่อง
ปฏิกิริยาระหว่าง
สารละลายกรดหรือเบส
กับสารบางชนิด
18.ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส
18.1 ค่าคงที่ไฮโดรไลซิส
ของเกลือ
49- 19. การไทเทรตกรด
11. วิเคราะห์หา
53 เบส
ปริมาณสารด้วย
19.1 การไทเทรต
วิธีการไทเทรตได้
ระหว่างกรดแก่ เบสแก่
การทดลอง เรื่อง
ปฏิกิริยาระหว่าง
H2SO4 กับ Ba(OH)2
และ H2SO4 กับ KOH
ใช้ conductivity
probe
19.2 การไทเทรต
ระหว่างกรดแก่ เบส
อ่อน และ กรดอ่อน
เบสแก่
การทดลองเรื่อง การ
ไทเทรตของปฏิกิริยา
ระหว่างกรดแก่กับเบส
แก่
การทดลองเรื่อง การ
วิเคราะห์หาปริมาณสาร
ตัวอย่างในชีวิตประจาวัน
ด้วยเทคนิคการไทเทรต

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

เน้นการสอนแบบ -PowerPoint
สืบเสาะหาความรู้ -ชุดการทดลอง
มีการทดลอง และ
อภิปราย
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สัปดาห์ คาบ
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
18-19 54- 20. สารละลาย
57 บัฟเฟอร์ (Buffer
solution)

18-19
20

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
สื่อการสอน/
กิจกรรม
แหล่งเรียนรู้
เน้นการสอนแบบ -PowerPoint
สืบเสาะหาความรู้ -ชุดการทดลอง
มีการทดลอง และ
อภิปราย

12. อธิบายหลักการ
ท างานของบั ฟ เฟอร์
บั ฟ เ ฟ อ ร์ ใ น
ชี วิ ต ประจ าวั น และ
เ ต รี ย ม ส า ร ล ะ ล า ย
บัฟเฟอร์ได้
57-58 สอบปฏิบัติ
สอบปลายภาค

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ว30232 จลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 60: 40
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค = ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบ
กลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค+ ร้อยละของคะแนนจิตพิสัย
= 15+ 20 + 15 + 10
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย และการสอบย่อย

ร้อยละ30

4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย)

ร้อยละ 10

4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค

ร้อยละ 20

4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค

ร้อยละ 40
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การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย) (ร้อยละ 10)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน รายวิชา ว30232 จลนศาสตร์เคมีและสมดุล
เคมีประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ได้กาหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง

หัวข้อการประเมิน

ผลการประเมิน
4
3

5

2

1

1. การเข้าห้องเรียนตรงเวลา
2. ความสนใจใฝุรู้ หรือ ความอยากรู้อยากเห็น
3. การรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ความอดทน
4. ความมีเหตุผล
5. ความมีระเบียบและรอบคอบ
6. ความซื่อสัตย์
7. ความใจกว้างร่วมแสดงความคิดเห็นและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 การประเมินจากการสอบกลางภาค (ร้อยละ 20)
กาหนดสอบกลางภาคเรียนระหว่างวันที่ .......................................................... เวลาที่ใช้ในการสอบ
100 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
1. ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและ
แนวคิดเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี
 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเฉลี่ย
และอัตราการเกิดปฏิกิริยา ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง ทฤษฎีการชน
และทฤษฎีสารเชิงซ้อนกัมมันต์
2. ปัจจัยที่มีผลต่อต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 กฎอัตราและสมการกฎอัตรา ปัจจัยที่มีผล

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

2.0
อัตนัย 2 ข้อ

อัตนัย3ข้อ

7.0
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หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมการเคมีกับกฎ
อัตรา และความสัมพันธ์ของอาร์เรเนียสอินทิ
เกรตกฎอัตรา ค่าคงที่อัตรา และ half-life
3. ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ
ณ ภาวะสมดุล
 ค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมีการคานวณ
เกี่ยวกับค่าคงที่สมดุลและค่าคงที่สมดุลต่างๆ
เช่น Kpและ Ksp
4. ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล
 การเปลี่ยนความเข้มข้น ความดัน
อุณหภูมิ
5. หลักเลอชาเตอริเอ
 การคานวณค่าคงที่สมดุลเมื่อรบกวน
สมดุลการใช้หลักเลอชาเตอริเอในอุตสาหกรรม
และชีวิตประจาวัน
6. การประยุกต์ใช้และบูรณาการสมดุลเคมีและ/
หรือจลนศาสตร์เคมี
รวม

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

3.0
อัตนัย 3 ข้อ

อัตนัย 1 ข้อ

อัตนัย 2ข้อ

อัตนัย 1 ข้อ
อัตนัย 12 ข้อ

2.0

4.0

2.0
20.0

การประเมินจากการสอบปลายภาค ( ร้อยละ 40)
กาหนดสอบปฏิบัติระหว่างวันที่……………………………………………………………. เวลาที่ใช้ในการ
สอบ 60 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ใน
การสอบปลายภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
กาหนดสอบปลายภาคเรียนระหว่างวันที่ …………………………………….………. เวลาที่ใช้ในการ
สอบ 100 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียน มีรายละเอียด
ดังนี้
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หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
การไทเทรตเพื่อหาปริมาณกรด – เบส
8. สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์และ
สารละลายกรดและสารละลายเบสและทฤษฎีกรด-เบส
 สมบัติของสารละลายอิเล็กโทรไลต์กับนอนอิเล็กโทร
ไลต์และไอออนในสารละลายกรดและสารละลายเบส
ทฤษฎีอาร์เรเนียส เบรินสเตด-เลาว์รี ลิวอิสและคู่กรดเบส
9. การแตกตัวของกรดและเบสและการแตกตัวของน้า
 การแตกตัวของกรดแก่และเบสแก่และการคานวณ
ค่าการแตกตัวการแตกตัวของกรดอ่อน เบสอ่อน การ
คานวณค่าคงที่การแตกตัวและเปอร์เซ็นต์การแตกตัวการ
แตกตัวของน้าและค่าคงที่สมดุลของน้า
10. pH ของสารละลาย
 ความสัมพันธ์ระหว่าง pH กับความเข้มข้นของ
ไฮโดรเนียมไอออน ความสัมพันธ์ระหว่าง pOHกับความ
เข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออน ความสัมพันธ์ระหว่าง pH
pOH [H3O+] และ [OH-]
11. อินดิเคเตอร์สาหรับกรด เบส
 การทางานของอินดิเคเตอร์และช่วง pH ของการ
เปลี่ยนสี ค่า pIและสารละลายกรด เบสในชีวิตประจาวัน
12. ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส
 ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส ปฏิกิริยาไฮโดรลิซีส
และการหาค่าคงที่ ไฮโดรลิซีส และความสัมพันธ์ของค่า
pH pOH [H3O+] และ [OH-]
13. การไทเทรตกรด เบส
 การไทเทรตเพื่อหาปริมาณกรดกับเบสและการ
ประยุกต์หลักการไทเทรตเพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน
14. สารละลายบัฟเฟอร์
 สารละลายบัฟเฟอร์
รวม

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
ปฏิบัติ

คะแนน
10.0

อัตนัย 2ข้อ

3.0

อัตนัย 3ข้อ

7.0

อัตนัย 2ข้อ

6.0

อัตนัย 2 ข้อ

2.0

อัตนัย 2ข้อ

6.0

อัตนัย 2 ข้อ

4.0

อัตนัย 1 ข้อ
ปฏิบัติ 1 ข้อ อัตนัย 14ข้อ

2.0
40.0
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
รายวิชา ว30233 อินทรีย์เคมีและสารชีวโมเลกุล
มัธยมศึกษาปีที่ 5

1.5 หน่วยกิต

3 คาบ / สัปดาห์

ชั้น

ภาคเรียนที่ 2

ครูผู้สอน ครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาการเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ไอโซเมอริซึมหมู่ฟังก์ชันสมบัติ และปฏิกิริยา
ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบอะโรมาติก แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก เอส
เทอร์ อีเทอร์ เอมีน และเอไมด์ การเกิดพันธะ สมบัติ และปฏิกิริยาของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และกรด
นิวคลิอิก และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้าใจ มี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติแ ละเห็ นคุณค่ าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา นาความรู้และหลักการเกี่ยวกับ
เรื่องเคมีอินทรีย์และสารชีวโมเลกุลไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาเคมีขั้นสูงต่อไป
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2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.
2.
3.
4.
5.

อธิบายการเกิดการไฮบริไดเซชันของคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์ได้
วิเคราะห์ประเภทของหมู่ฟังก์ชันในสารประกอบอินทรีย์ได้
เขียนสูตรโครงสร้างพร้อมทั้งเรียกชื่อสามัญ และ IUPAC ของสารประกอบอินทรีย์ได้
วิเคราะห์ประเภทของไอโซเมอร์ได้
อธิบายการสังเคราะห์ การเกิดปฏิกิริยาเคมี และแสดงกลไกของปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน และสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันต่างๆ ได้
6. สังเคราะห์สารประกอบเอสเทอร์จากปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดอินทรีย์กับแอลกอฮอล์ได้
7. วิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย์ได้
8. วิเคราะห์ลักษณะทางเคมีของกรดอะมิโนพร้อมทั้งอธิบายการเกิดพันธะเพปไทด์ และระบุตาแหน่ง
ของพันธะเพปไทด์ในโมเลกุลโปรตีนได้
9. วิเคราะห์ลักษณะทางเคมีของโมโนแซ็กคาไรด์ไดแซคคาไรด์ และพอลิแซ็กคาไรด์ พร้อมกับ
ยกตัวอย่างไดแซ็กคาไรด์และพอลิแซ็กคาไรด์ได้
10. แสดงปฏิกิริยาการสังเคราะห์ไขมันชนิดต่างๆ ได้
11. เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันพร้อมทั้งอธิบายกลไกการชาระล้างสิ่งสกปรกของสบู่ และ
ผงซักฟอกได้
12. ทดสอบโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันในอาหารได้
13. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลีอิกได้
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3. กาหนดการสอน
สัปดาห์ที่ คาบที่
1-2

1-4

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ปฐมนิเทศ

บทที่1 เคมีอินทรีย์
1. พันธะของคาร์บอน
1.1 ไฮบริไดเซชันของ
คาร์บอน
1.2 การเขียนสูตร
โครงสร้างของ
สารประกอบอินทรีย์
1.3 หลักการเขียนกลไก
การเกิดปฏิกิริยา

2-3

5-9

2. สารประกอบอินทรีย์
2.1ประเภทของ
สารประกอบอินทรีย์

วิธีการสอน/
สื่อการสอน
กิจกรรม
แนะนารายวิชา วิธีการ
ชี้แจงรูปแบบการเรียน
เรียน การวัด และ
ที่
ประเมินผลการเรียน
เน้นการสอนแบบ
Flipped Classroom
ให้นักเรียนทราบ
กิจกรรมที่ต้องทา ข้อ
ปฏิบัติ บทลงโทษ
สาหรับนักเรียนไม่ทา
ตามกฏที่ตั้งไว้
ตลอดจนการ
ประเมินผล
-ใบกิจกรรม
-PowerPoint
-ครูยกตัวอย่างการ -เอกสาร
1. อธิบายการเกิดการ
เรียนแบบFlipped ประกอบการ
ไฮบริไดเซชันของคาร์บอน Classroomโดยให้ บรรยาย
ในสารประกอบอินทรีย์ได้ นักเรียนอ่านเอกสาร
มาในคาบเรียน โดยมี
ใบกิจกรรมแล้วทดลอง
สอนแบบนี้
หมายเหตุ สาหรับคาบ
ต่อไปนักเรียนจะต้อง
ศึกษามาล่วงหน้า โดย
ที่ครูจะมีใบกิจกรรมให้
นักเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้

2. วิเคราะห์ประเภทของ เน้นการสอนแบบ
-ใบกิจกรรม
หมู่ฟังก์ชันในสารประกอบ Flipped Classroom -PowerPoint
อินทรีย์ได้
เช่น
-เอกสาร
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สัปดาห์ที่ คาบที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
2.2หมู่ฟังก์ชันของ
สารประกอบอินทรีย์
2.3การเรียกชื่อของ
สารประกอบอินทรีย์

4

4-7

10-11 3. ไอโซเมอริซึม
3.1 ประเภทของไอโซเม
อริซึม
12-21 4. สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน
4.1 ประเภทของ
ไฮโดรคาร์บอน
4.2 สมบัติของ
สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน
4.3 สารประกอบแอลเคน
4.3.1 สมบัติทางกายภาพ
4.3.2 ปฏิกิริยาเคมีและ
กลไกการเกิดปฏิกิริยา
4.4 สารประกอบแอลคีน
4.4.1 สมบัติทางกายภาพ
4.4.2 ปฏิกิริยาเคมีและ
กลไกการเกิดปฏิกิริยา
4.5 สารประกอบแอลไคน์

จุดประสงค์การเรียนรู้
3. เขียนสูตรโครงสร้าง
พร้อมทั้งเรียกชื่อสามัญ
และ IUPAC ของ
สารประกอบอินทรีย์ได้

4. วิเคราะห์ประเภทของ
ไอโซเมอร์ได้

วิธีการสอน/
กิจกรรม
-ให้นักเรียนจัดกลุ่ม
เพือ่ เล่มเกม การ
เขียนสูตรโครงสร้าง
และการอ่านชื่อ
สารประกอบอินทรีย์
-อภิปรายและสรุป
หลักการอ่านชื่อ การ
เขียนสูตรโครงสร้าง
ของสารประกอบ
อินทรีย์ และหมู่
ฟังก์ชัน
เน้นการสอนแบบ
Flipped Classroom

สื่อการสอน
ประกอบการ
บรรยาย
-เกมการเขียน
สูตรโครงสร้าง
และการอ่านชื่อ
สารประกอบ
อินทรีย์

-PowerPoint
-Animation
-Model
5. อธิบายการสังเคราะห์ เน้นการสอนแบบสืบ -PowerPoint
การเกิดปฏิกิริยาเคมี และ เสาะหาความรู้ มีการ -ชุดการทดลอง
แสดงกลไกของปฏิกิริยา ทดลอง และอภิปราย
เคมีของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน และ
สารประกอบอินทรีย์ที่มี
หมู่ฟังก์ชันต่างๆ ได้
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สัปดาห์ที่ คาบที่

8-9

9

10
11-13

13-14

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

4.5.1 สมบัติทางกายภาพ
4.5.2 ปฏิกิริยาเคมีและ
กลไกการเกิดปฏิกิริยา
การทดลองเรื่องสมบัติ
บางประการของ
สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน
22-25 4.6 เบนซีนและอนุพันธ
ของเบนซีน
4.6.2 สมบัติทางกายภาพ
4.6.3 ปฏิกิริยาเคมีและ
กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี
26-27 5. สารประกอบอินทรีย์ที่
มีธาตุออกซิเจนเป็น
องค์ประกอบ
5.1 แอลกอฮอล์ ฟีนอล
และอีเทอร์
5.1.1 สมบัติทางกายภาพ
5.1.2 ปฏิกริ ิยาเคมีและ
กลไกการเกิดปฏิกิริยา
31-37 5.2 แอลดีไฮด์ และคีโตน
5.2.1 สมบัติทางกายภาพ
5.2.2 ปฏิกิริยาเคมีและ
กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี
5.3 กรดคาร์บอกซิลิก
5.3.1 สมบัติทางกายภาพ
5.3.2 ปฏิกิริยาเคมีและ
กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี
38-40 5.4 เอสเทอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน

เน้นการสอนแบบ
Flipped
Classroom

-ใบกิจกรรม
-PowerPoint
-เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย
5. อธิบายการสังเคราะห์ เน้นการสอนแบบสืบ -PowerPoint
การเกิดปฏิกิริยาเคมี และ เสาะหาความรู้ มีการ -ชุดการทดลอง
แสดงกลไกของปฏิกิริยา ทดลอง และอภิปราย
เคมีของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน และ
สารประกอบอินทรีย์ที่มี
หมู่ฟังก์ชันต่างๆ ได้

5. อธิบายการสังเคราะห์
การเกิดปฏิกิริยาเคมี และ
แสดงกลไกของปฏิกิริยา
เคมีของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน และ
สารประกอบอินทรีย์ที่มี
หมู่ฟังก์ชันต่างๆ ได้
6. สังเคราะห์สารประกอบ
เอสเทอร์จากปฏิกิริยาเคมี

เน้นการสอนแบบ
Flipped
Classroom

-ใบกิจกรรม
-PowerPoint
-เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย

เน้นการสอนแบบสืบ -PowerPoint
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สัปดาห์ที่ คาบที่

14

15-16

16-18

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

5.4.1 สมบัติทางกายภาพ
5.4.2 ปฏิกิริยาเคมีและ
กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี
การทดลองเรื่อง ปฏิกิริยา
ของเอสเทอร์
41-42 6. สารประกอบอินทรีย์ที่
มีธาตุไนโตรเจนเป็น
องค์ประกอบ
6.1 เอมีน และเอไมด์
6.1.2 สมบัติทางกายภาพ
6.1.3 ปฏิกิริยาเคมีและ
กลไกการเกิดปฏิกิริยา
43-46 บทที่ 3 สารชีวโมเลกุล
7. โปรตีน
7.1 กรดอะมิโนและ
พันธะเพปไทด์
7.2 โครงสร้างของโปรตีน
7.3 ชนิดและหน้าที่ของ
โปรตีน
7.4 สมบัติเคมีของโปรตีน
การทดลองเรื่อง การ
ทดสอบโปรตีนในอาหาร
47-52 8. คาร์โบไฮเดรต
8.1 ชนิดและหน้าที่ของ
คาร์โบไฮเดรต
8.2 สมบัติและปฏิกิริยา
ของคาร์โบไฮเดรต
การทดลองเรื่อง สมบัติ
บางประการของ
คาร์โบไฮเดรต

จุดประสงค์การเรียนรู้
ระหว่างกรดอินทรีย์กับ
แอลกอฮอล์ได้
7. วิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชัน
ของสารประกอบอินทรีย์
ได้

วิธีการสอน/
สื่อการสอน
กิจกรรม
เสาะหาความรู้ มีการ -ชุดการทดลอง
ทดลอง และอภิปราย

เน้นการสอนแบบ
Flipped
Classroom

-ใบกิจกรรม
-PowerPoint
-เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย

-เน้นการสอนแบบ
Flipped
Classroom
-เน้นการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ มีการ
ทดลอง และอภิปราย

-ใบกิจกรรม
-PowerPoint
-เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย
-ชุดการทดลอง

9. วิเคราะห์ลักษณะทาง -เน้นการสอนแบบสืบ
เคมีของโมโนแซ็กคาไรด์ได เสาะหาความรู้ มีการ
แซคคาไรด์ และพอลิ
ทดลอง และอภิปราย
แซ็กคาไรด์ พร้อมกับ
ยกตัวอย่างไดแซ็กคาไรด์
และพอลิแซ็กคาไรด์ได้

-ชุดการทดลอง
-ใบกิจกรรม
-PowerPoint
-เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย

8. วิเคราะห์ลักษณะทาง
เคมีของกรดอะมิโนพร้อม
ทั้งอธิบายการเกิดพันธะ
เพปไทด์ และระบุตาแหน่ง
ของพันธะเพปไทด์ใน
โมเลกุลโปรตีนได้
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วิธีการสอน/
สื่อการสอน
กิจกรรม
53-55 9. ลิพิด
10. แสดงปฏิกิริยาการ
-เน้นการสอนแบบสืบ -ชุดการทดลอง
9.1 ไขมันและน้ามัน
สังเคราะห์ไขมันชนิดต่างๆ เสาะหาความรู้ มีการ -ใบกิจกรรม
9.1.1 สมบัติ โครงสร้าง ได้
ทดลอง และอภิปราย -PowerPoint
และปฏิกิริยาของไขมัน 11. เขียนสมการแสดง
-เอกสาร
และน้ามัน
ปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน
ประกอบการ
9.2 ฟอสโฟลิพิด
พร้อมทั้งอธิบายกลไกการ
บรรยาย
9.3 ไข
ชาระล้างสิ่งสกปรกของสบู่
9.4 สเตรอยด์
และผงซักฟอกได้
การทดลองเรื่อง การ
12. ทดสอบโปรตีน
ละลายของไขมันและ
คาร์โบไฮเดรต และไขมัน
น้ามันในตัวทาละลายบาง ในอาหารได้
ชนิด
การทดลองเรื่อง
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสน้ามัน
หรือไขมันด้วยโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์
56-57 10. กรดนิวคลีอิก
13. อธิบายโครงสร้างของ
10.1 โครงสร้างของนิ
กรดนิวคลีอิกได้
วคลีโอไทด์DNA และ
RNA

สัปดาห์ที่ คาบที่
18-19

19

19
20

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ว30233 อินทรีย์เคมีและสารชีวโมเลกุลประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มี
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 60: 40
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค = ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบกลาง
ภาค + ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค + ร้อยละของคะแนนจิตพิสัย
= 15 + 20 + 15 + 10
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย และการสอบย่อย

ร้อยละ 30

4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย)

ร้อยละ 10

4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค

ร้อยละ 20

4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค

ร้อยละ 40
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การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย) (ร้อยละ 10)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน รายวิชา ว30233 อินทรีย์เคมีและสารชีวโมเลกุล
ประจาภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2561
ได้กาหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง
หัวข้อการประเมิน

ผลการประเมิน
5

1. การเข้าห้องเรียนตรงเวลา
2. ความสนใจใฝุรู้ หรือ ความอยากรู้อยากเห็น
3. การรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ความอดทน
4. ความมีเหตุผล
5. ความมีระเบียบและรอบคอบ
6. ความซื่อสัตย์
7. ความใจกว้างร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น

4

3

2

1
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การประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคเวลาที่ใช้ในการสอบ100 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียด
ดังตาราง

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

1. พันธะของคาร์บอน
ไฮบริไดเซชันของคาร์บอนการเขียนสูตรโครงสร้างของ
สารประกอบอินทรีย์
2. ไอโซเมอริซึม




ไอโซเมอริซึม

อัตนัย 2 ข้อ

2.0

อัตนัย2 ข้อ

3.0

อัตนัย 2ข้อ

3.0

อัตนัย 5ข้อ

10.0

อัตนัย 1 ข้อ

2.0

3. หมู่ฟังก์ชันและการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์


หมู่ฟังก์ชันการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์

4. สารประกอบอินทรีย์




สมบัติทางกายภาพของสารอินทรีย์สมบัติทางเคมีของ
สารอินทรีย์ปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์การเขียนกลไก
การเกิดปฏิกิริยา
บูรณาการและการประยุกต์ใช้เคมีอินทรีย์
รวม

12

20.0
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 การประเมินจากการสอบปลายภาค(40 คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาคแบบปฏิบัติเวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที/คน
กาหนดสอบปลายภาคแบบอัตนัยเวลาที่ใช้ในการสอบ 100 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะของ
ข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาคภาค

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

5. สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ
6. สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ
สมบัติทางกายภาพปฏิกิริยาเคมีของสารคาร์บอกซิลิก เอส
เทอร์ เอมีน และเอไมด์
7. โปรตีน


อัตนัย 3ข้อ

อัตนัย2ข้อ

6.0

ชนิดและหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต สมบัติและปฏิกิริยา
ของคาร์โบไฮเดรต

อัตนัย3ข้อ

6.0

ไขมันและน้ามัน สมบัติ โครงสร้างและปฏิกิริยาของไขมัน
และน้ามันฟอสโฟลิพิด ไข สเตรอยด์

อัตนัย2ข้อ

6.0

10. กรดนิวคลีอิก

อัตนัย 1ข้อ

2.0

บูรณาการและการประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล

อัตนัย 1ข้อ

4.0

12ข้อ

30.0



กรดอะมิโน พันธะเพปไทด์ และโครงสร้างของโปรตีน
ชนิดและหน้าที่ของโปรตีน และการแปลงสภาพโปรตีน

6.0

8. คาร์โบไฮเดรต


9. ลิพิด


รวม
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5. เอกสารอ้างอิง
8) ทบวงมหาวิทยาลัย, เคมี 1, ตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยสานักพิมพ์
อักษรเจริญทัศน์, กรุงเทพมหานคร, 2533.
9) ทบวงมหาวิทยาลัย, เคมี 2, ตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยสานักพิมพ์
อักษรเจริญทัศน์, กรุงเทพมหานคร, 2533.
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พื้นฐานและเพิ่มเติม เคมี เล่ม 4, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปี
2547, โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร.
11) Chang, R., Chemistry, McGraw-Hill, New York, 9th ed., 2007.
12) L.G. WADE, JR., Organic Chemistry, Prentice Hall, New Jersey, 3rded.
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
รายวิชา ว30234 เคมีเชิงความร้อน และเคมีไฟฟ้า

1.0 หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2 คาบ / สัปดาห์

ภาคเรียนที่ 1

ครูผู้สอน ครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษางานและพลังงานที่เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์เคมี กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์เป็นการเปลี่ยนของ
งานที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้ระบบต่างๆ ของแก๊ส ได้แก่ ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตร ระบบที่
ปริมาตรคงที่ ระบบที่ไม่มีการถ่ายเทความร้อน และระบบที่แก๊สสมบูรณ์เปลี่ยนปริมาตรที่อุณหภูมิคงตัว เอนทาลปี
การเปลี่ยนแปลงเอนทาลปีในปฏิกิริยาเคมี ศึกษากฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้เอง เอนโทรปี
และกฎข้อที่สามของอุณหพลศาสตร์

โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระของกิบส์และทานายทิศทางของ

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้
ศึกษาเกี่ยวกับปิโตรเคมี พอลิเมอร์ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์
จากพอลิเมอร์ ได้แก่ พลาสติก เส้นใย และยาง และศึกษาถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์สังเคราะห์
ศึกษาปฏิกิริยารีดอกซ์และการดุลสมการรีดอกซ์ ศึกษาเซลล์กัลวานิก ศักย์ไฟฟูามาตรฐานของครึ่งเซลล์
เซลล์อิเล็กโทรไลต์ กฎของฟาราเดย์ ศึกษาการผุกร่อนของโลหะและวิธีการปูองกันได้แก่ วิธีอะโนไดซ์ วิธีแคโทดิก
และการรมดา ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟูาเคมี ได้แก่ เซลล์สะสมไฟฟูาแบบตะกั่ว การ
ทาอิเล็กโทรไดอะลิซิสน้าทะเล และเซลล์เชื้อเพลิงแข็ง เป็นต้น
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์
สามารถนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา นาความรู้และหลักการเกี่ยวกับเรื่องเคมีความร้อน
และไฟฟูาเคมี ไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาเคมีขั้นสูงต่อไป
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2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมายของ ระบบ สิ่งแวดล้อม สภาวะ ตัวแปรสภาวะ พลังงาน ความร้อน และพลังงาน
ภายในที่เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์เคมีได้
2. อธิบายและคานวณงาน พลังงานภายใน และความร้อนได้
3. อธิบายและคานวณกฎข้อที่ 1 กฎข้อที่ 2 และ กฎข้อที่ 3 ของอุณหพลศาสตร์ได้ พร้อมกับทานาย
ทิศทางของการเกิดปฏิกิริยาโดยใช้พลังงานอิสระของกิบส์ได้
4. อธิบายและอธิบายการเกิดปิโตรเลียมและการสารวจปิโตรเลียมได้
5. อธิบายการกลั่นน้ามันดิบ แก๊สธรรมชาติ การปรับปรุงคุณภาพ การกาหนดคุณภาพของน้ามันและบอก
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการกลั่นน้ามันดิบรวมทั้งการนาผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ได้
6. อธิบายความหมายของมอนอเมอร์ และพอลิเมอร์ จาแนกประเภทของพอลิเมอร์โดยใช้มอนอเมอร์เป็น
เกณฑ์พร้อมทั้งยกตัวอย่างพอลิเมอร์ในชีวิตประจาวันได้
7. อธิบายความหมายและยกตัวอย่างปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติมและแบบควบแน่นได้
8. อธิบายความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของพอลิเมอร์สังเคราะห์ได้
9. อธิบายการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์พร้อมทั้งเขียนและดุลสมการรีดอกซ์ได้
10. อธิบายหลักการและส่วนประกอบของเซลล์กัลวานิก การทางานของเซลล์กัลวานิก เขียนปฏิกิริยา
ที่เกิดขึ้นในเซลล์กัลวานิกและเขียนแผนภาพของเซลล์กัลป์วานิกได้
11. อธิบายค่าศักย์ไฟฟูามาตรฐานของครึ่งเซลล์ (E) และใช้ค่า E ทานายการเกิด ปฏิกิริยารีดอกซ์และ
คานวณหาค่าศักย์ไฟฟูาของเซลล์ในภาวะต่างๆ ได้
12. อธิบายและบอกส่วนประกอบของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ ใช้กฎของฟาราเดย์ในการหาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟูา การชุบโลหะ การทาโลหะให้บริสุทธิ์ พร้อมทั้ง
เขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้
13. อธิบายการผุกร่อนของโลหะ วิธีการปูองกันการผุกร่อนของโลหะและเขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้
14. อธิบายหลักการทางานของแบตเตอรี่ เซลล์อิเล็กโทรไดอะลิซิส แบตเตอรีลิเทียมแข็ง และเซลล์
เชื้อเพลิงได้
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์
คาบที่
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่
1
1
ปฐมนิเทศ
แนะนารายวิชา วิธีการเรียน การ
วัด และประเมินผลการเรียน
1-2
1-3 ไฟฟูาเคมี
11. อธิบายการเกิดปฏิกิริยารี
1. ปฏิกิริยารีดอกซ์
ดอกซ์พร้อมทั้งเขียนและดุล
การทดลองที่ 1 ปฏิกิริยา
สมการรีดอกซ์ได้
ระหว่างโลหะกับสารละลาย
12. อธิบายการเกิดปฏิกิริยารี
ระหว่าง โลหะไอออน
ดอกซ์พร้อมทั้งเขียนและดุล
2. การดุลสมการรีดอกซ์
สมการรีดอกซ์ได้
2.1 โดยเลขออกซิเดชัน
2.2 โดยครึ่งปฏิกิริยา
2-5
4-9 3. เซลล์กัลวานิก
13. อธิบายค่าศักย์ไฟฟูา
3.1 ประโยชน์ของเซลล์กัลวานิก มาตรฐานของครึ่งเซลล์ (E)
การทดลองที่ 2 การหา
และใช้ค่า E ทานายการเกิด
ศักย์ไฟฟูาของเซลล์กัลวานิก
ปฏิกิริยา รีดอกซ์และ
4. ศักย์ไฟฟูามาตรฐานของครึ่ง คานวณหาค่าศักย์ไฟฟูาของ
เซลล์สมการเนินสต์ (ที่อุณหภูมิ เซลล์ในภาวะต่างๆ ได้
มาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส)
การทดลองที่ 3 การหา
ศักย์ไฟฟูาของเซลล์กัลวานิกที่
เปลี่ยนแปลงความเข้มข้นได้
5-8
10-16 5. เซลล์อิเล็กโทรไลต์
14. อธิบายและบอก
5.1 การแยกสารละลายด้วย
ส่วนประกอบของเซลล์อิเล็ก
ไฟฟูา
โทรไลต์ ใช้กฎของฟาราเดย์ใน
5.2 กฏของฟาราเดย์
การหาความสัมพันธ์ของปัจจัย
5.3 การชุบโลหะ
ต่างๆที่ใช้ในการแยกสารเคมี
5.4 การทาโลหะให้บริสุทธิ์
ด้วยกระแสไฟฟูา การชุบโลหะ
การทดลองที่ 4 การแยกสารละลาย การทาโลหะให้บริสุทธิ์ พร้อม
ด้วยกระแสไฟฟูา
ทั้งเขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้
การทดลองที่ 5 การชุบโลหะด้วย
กระแสไฟฟูา

วิธีการสอน/
กิจกรรม
บรรยาย

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
PowerPoint

บรรยายและ
PowerPoint
อภิปราย เน้น บทปฏิบัตการ
Active
แบบฝึกหัด
learning/
แบบฝึกหัดและ
การทดลอง

บรรยายและ
PowerPoint
อภิปราย เน้น บทปฏิบัตการ
Active
แบบฝึกหัด
learning/
แบบฝึกหัดและ
การทดลอง

บรรยายและ
PowerPoint
อภิปราย เน้น บทปฏิบัตการ
Active
แบบฝึกหัด
learning/
แบบฝึกหัดและ
การทดลอง
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สัปดาห์
คาบที่
สาระการเรียนรู้
ที่
9
17-18 6. การผุกร่อนของโลหะและ
วิธีการปูองกัน
6.1 วิธีอะโนไดซ์
6.2 วิธีแคโทดิก
6.3 การรมดาโลหะ
การทดลองที่ 6 การปูองกัน
การผุกร่อนของเหล็ก(สังเกต
นอกเวลา)
10
19-20
11
21-22 7. ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
เซลล์ไฟฟูาเคมี
7.1 เซลล์สะสมไฟฟูาแบบตะกั่ว
7.2 การทาอิเล็กโทรไดอะลิซิส
น้าทะเล
7.3 เซลล์เชื้อเพลิงแข็ง
การทดลองที่ 7 เซลล์สะสม
ไฟฟูาแบบตะกั่ว(สาธิต)
7.4 ออกแบบนวัตกรรมด้าน
เคมีไฟฟูา
12
23-24 บทที่2 .เทอร์โมเคมี
8.ความหมายและคาจากัดความ
8.1 ระบบ
8.2 ฟังก์ชันสภาวะ
8.3 ตัวแปรสภาวะ
13-15 25-30 9. กฎข้อที่1ของเทอร์โมไดนามิก
9.1 พลังงานภายใน
9.2 งาน
9.3 ความร้อน
9.4 เอนทาลปี
การทดลองที่ 2.1 เรื่องการหา

จุดประสงค์การเรียนรู้
15. อธิบายการผุกร่อนของ
โลหะ วิธีการปูองกันการผุ
กร่อนของโลหะและเขียน
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้

สอบกลางภาค
16. อธิบายหลักการทางาน
ของแบตเตอรี่ เซลล์อิเล็กโทร
ไดอะลิซิส แบตเตอรีลิเทียม
แข็ง และเซลล์เชื้อเพลิงได้

1. อธิบายความหมายของ
ระบบ สิ่งแวดล้อม สภาวะ ตัว
แปรสภาวะ พลังงานและ
ความร้อน พลังงานภายใน
เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์เคมีได้
2. อธิบายกฎข้อที่ 1 ของอุณ
หพลศาสตร์และคานวณเอน
ทาลปีได้

วิธีการสอน/
สื่อการสอน/
กิจกรรม
แหล่งเรียนรู้
บรรยายและ
PowerPoint
อภิปราย เน้น บทปฏิบัตการ
Active
แบบฝึกหัด
learning/
แบบฝึกหัดและ
การทดลอง

บรรยายและ
อภิปราย เน้น
Active
learning/
แบบฝึกหัดและ
การทดลอง

PowerPoint
บทปฏิบัตการ
แบบฝึกหัด
https://www.sa
scurriculumpat
hways.com/por
tal/Launch?id=
260

บรรยายและ
อภิปราย/
แบบฝึกหัด

PowerPoint
แบบฝึกหัด

บรรยายและ
อภิปราย เน้น
Active
learning/
แบบฝึกหัดและ
การทดลอง

PowerPoint
บทปฏิบัตการ
แบบฝึกหัด
https://www.sa
scurriculumpat
hways.com/por
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สัปดาห์
ที่

16

17

18

19

คาบที่

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

พลังงานความของปฏิกิริยาเคมี1
การทดลองที่ 2.2 เรื่องการหา
พลังงานความของปฏิกิริยาเคมี2
31-32 10. กฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมได 3. อธิบายกฎข้อที่ 2 ของอุณ
นามิก
หพลศาสตร์และคานวณเอน
10.1 เอนโทรปี
โทรปีได้
10.2 กระบวนการที่เกิดขึ้นเอง
ได้และไม่ได้

บรรยายและ
อภิปราย เน้น
Active
learning/
แบบฝึกหัด

33-34 11. กฎข้อที่ 3 ของเทอร์โมได
นามิก
11.1 เอนโทรปีกับทิศทางของ
ปฏิกิริยา
11.2 พลังงานอิสระ

บรรยายและ
อภิปราย เน้น
Active
learning/
แบบฝึกหัด

4. อธิบายกฎข้อที่ 3 ของอุณ
หพลศาสตร์ได้
5. คานวณพลังงานอิสระและ
ทานายปฏิกิริยาเกิดขึ้นเองได้
หรือไม่จากการ
คานวณได้
35-36 12. ปิโตรเคมี
6. อธิบายและอธิบายการเกิด
12.1 การกลั่นน้ามันดิบ
ปิโตรเลียมและการสารวจ
12.2 การตรวจสอบคุณภาพ
ปิโตรเลียมได้
น้ามันดิบ
7. อธิบายการกลั่นน้ามันดิบ
12.3 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมี แก๊สธรรมชาติ การปรับปรุง
คุณภาพ การกาหนดคุณภาพ
ของน้ามันและบอกผลิตภัณฑ์
ที่ได้ จากการกลั่นน้ามันดิบ
รวมทั้งการนาผลิตภัณฑ์ไปใช้
ประโยชน์ได้
37-38 13. พอลิเมอร์
8. อธิบายความหมายของ
13.1 ความหมายของมอนอเมอร์ มอนอเมอร์ และพอลิเมอร์
13.2 การจาแนกชนิดของพอลิ จาแนกประเภทของพอลิเมอร์
เมอร์
โดยใช้มอนอเมอร์เป็นเกณฑ์
13.3 ปฏิกิริยาของพอลิเมอร์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างพอลิเมอร์
13.4 ความก้าวหน้าทาง
ในชีวิตประจาวันได้

บรรยายและ
อภิปราย เน้น
Active
learning/
แบบฝึกหัด

บรรยายและ
อภิปราย เน้น
Active
learning/
แบบฝึกหัด

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
tal/Launch?id=
868
-PowerPoint
PowerPoint
แบบฝึกหัด
https://www.sasc
urriculumpathwa
ys.com/portal/La
unch?id=241
PowerPoint
แบบฝึกหัด
https://www.sas
curriculumpathw
ays.com/portal/L
aunch?id=471
PowerPoint
แบบฝึกหัด

PowerPoint
แบบฝึกหัด
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สัปดาห์
ที่

คาบที่

สาระการเรียนรู้
เทคโนโลยีของพอลิเมอร์
สังเคราะห์

20

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

9. อธิบายความหมายและ
ยกตัวอย่างปฏิกิริยาพอลิเมอ
ไรเซชันแบบเติมและแบบ
ควบแน่นได้
10.อธิบายความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีของพอลิเมอร์
สังเคราะห์ได้
สอบปฏิบัติ

39-40 สอบปลายภาค
4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ว30234 เคมีเชิงความร้อนและไฟฟูาเคมี ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 70 : 30
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค
= ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค+ร้อยละของคะแนนสอบกลางภาค +
ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค + ร้อยละของคะแนนจิตพิสัย
= 15 + 20 + 25 + 10
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย และการสอบย่อย
ร้อยละ 40
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย)
ร้อยละ 10
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค
ร้อยละ 20
4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค
ร้อยละ 30
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 การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย) (ร้อยละ 10)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน รายวิชา ว30234 เคมีเชิงความร้อนและไฟฟูาเคมี
ประจาภาคเรียนที่ 1 ได้กาหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง
หัวข้อการประเมิน
5

ผลการประเมิน
4
3

2

1

1. การเข้าห้องเรียนตรงเวลา
2. ความสนใจใฝุรู้ หรือ ความอยากรู้อยากเห็น
3. การรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ความอดทน
4. ความมีเหตุผล
5. ความมีระเบียบและรอบคอบ
6. ความซื่อสัตย์
7. ความใจกว้างร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น
 การประเมินจากการสอบกลางภาค (ร้อยละ 20)
กาหนดสอบกลางภาคเรียน) เวลาที่ใช้ในการสอบ 50 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะ
ข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค
ไฟฟูาเคมี
1. ปฏิกิริยารีดอกซ์
2. การดุลสมการรีดอกซ์
2.1 โดยเลขออกซิเดชัน
2.2 โดยครึ่งปฏิกิริยา
3. เซลล์กัลป์วานิก
3.1 ประโยชน์ของเซลล์กัลวานิก
4. ศักย์ไฟฟูามาตรฐานของครึ่งเซลล์ สมการเนินสต์ (ที่อุณหภูมิ
มาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส)

ลักษณะและ
จานวนข้อสอบ

คะแนน

อัตนัย 2 ข้อ

5.0

อัตนัย 3 ข้อ

7.0
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค
5. เซลล์อิเล็กโทรไลต์
5.1 การแยกสารละลายด้วยไฟฟูา
5.2 กฏของฟาราเดย์
5.3 การชุบโลหะ
5.4 การทาโลหะให้บริสุทธิ์
6. การผุกร่อนของโลหะและวิธีการปูองกัน
6.1 วิธีอะโนไดซ์
6.2 วิธีแคโทดิก
6.3 การรมดาโลหะ

ลักษณะและ
จานวนข้อสอบ

คะแนน

อัตนัย 2 ข้อ

6.0

อัตนัย 1 ข้อ

2.0

อัตนัย 8 ข้อ

20

 การประเมินจากการสอบปลายภาค (ร้อยละ 30)
เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบ
ปลายภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค
7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟูาเคมี
7.1 เซลล์สะสมไฟฟูาแบบตะกั่ว
7.2 การทาอิเล็กโทรไดอะลิซิสน้าทะเล
7.3 เซลล์เชื้อเพลิงแข็ง
บทที่ 2 เทอร์โมเคมี
8. ความหมายและคาจากัดความ
8.1 ระบบ
8.2 ฟังก์ชันสภาวะ
8.3 ตัวแปรสภาวะ
9. กฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิก
9.1 พลังงานภายใน
9.2 งาน
9.3 ความร้อน
9.4 เอนทาลปี

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
อัตนัย 1 ข้อ

คะแนน
2.0

อัตนัย 1 ข้อ

2.0

อัตนัย 2 ข้อ

6.0
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10. กฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมไดนามิก
10.1 เอนโทรปี
10.2 กระบวนการที่เกิดขึ้นเองได้และไม่ได้
11. กฎข้อที่ 3 ของเทอร์โมไดนามิก
11.1 เอนโทรปีกับทิศทางของปฏิกิริยา
11.2 พลังงานอิสระ
12. ปิโตรเลียม
13. พอลิเมอร์
รวม
สร้างชิ้นงานบูรณาการเทอโมเคมี พอลิเมอร์ และไฟฟูาเคมี
รวมทั้งสิ้น

อัตนัย 1 ข้อ

3.0

อัตนัย 1 ข้อ

3.0

อัตนัย 1 ข้อ
อัตนัย 1 ข้อ
อัตนัย 9 ข้อ
จานวน 1 ชิ้นงาน

2.0
2.0
20
10.0
30.0

5. เอกสารอ้างอิง
1) ทบวงมหาวิทยาลัย, เคมี 1, ตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย สานักพิมพ์
อักษรเจริญทัศน์, กรุงเทพมหานคร, 2533.
2) ทบวงมหาวิทยาลัย, เคมี 2, ตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย สานักพิมพ์
อักษรเจริญทัศน์, กรุงเทพมหานคร, 2533.
3) Chang, R., Chemistry, McGraw-Hill, New York, 9th ed., 2007.
4) Miessler, G.L., and Tarr, D.A., Inorganic Chemistry, Prentice Hall, New Jersey, 3rd ed., 2004.
5) James E. Huheey, Ellen A. Keiter and Richard L. Keiter, Inorganic Chemistry:
Principles of Structure and Reactivity, 4th ed., 1993
6) Garry L. Miessler and Donald A.Tarr, Inorganic Chemsitry, 3rd ed., 2004
7) Catherine E. Housecroft and Alan G. Sharpe, Inorganic Chemsitry, 2nd ed., 2005
8) Catherine E. Housecroft, The Heavier d-Block Metals Aspects of Inorganic and
Coordination Chemistry, Oxford Chemistry Primers

171

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา ว30161 พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต SCI30161 Basic of Life จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
เวลาเรียน 3 คาบ / สัปดาห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

1. คาอธิบายรายวิชา
ความสาคัญของสิ่งมีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิต บทบาทและความสาคัญของสารอนินทรีย์ สารอินทรีย์ และ
สารชีวโมเลกุลต่อกระบวนการทางานของสิ่งมีชีวิต ใช้เครื่องมือสาหรับศึกษาเซลล์ วิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่ของ
เซลล์ การติดต่อและการสื่อสารระหว่างเซลล์ ประเภทของเซลล์ วัฏจักรของเซลล์
ทดลองและอธิบายกลไกการเคลื่อนที่เข้า-ออกของสารผ่านเซลล์

การแบ่งเซลล์ และเทคโนโลยีของเซลล์

และการหายใจระดับเซลล์

เพื่อให้ ผู้เรี ยนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความส าคัญของสารเคมีภายในเซลล์

และ

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ต่อการดารงชีวิต มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การ
ทากิ จ กรรมกลุ่ ม กิจ กรรมการสร้ างองค์ค วามรู้ กิจ กรรม STEM สามารถประยุกต์ ความรู้ และนาไปใช้ ในการ
ดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
2. ตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู้
1. วิเคราะห์ อธิบายความสาคัญของสิ่งมีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิตได้ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของสิ่งมีชี วิต
โดยยึดหลักชีวจริยธรรม
2. สืบค้นวิเคราะห์และอธิบายบทบาทและความสาคัญของสารอนินทรีย์ สารอินทรีย์ สารชีวโมเลกุลต่อ
กระบวนการทางานของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งอธิบายคุณสมบัติของน้าและบทบาทของน้าในสิ่งมีชีวิตได้
3. สืบค้น วิเคราะห์ อธิบายความสาคัญของโครงสร้างและหน้าที่เชิงชีวภาพของสารชีวโมเลกุล และทดลองเพื่อศึกษา
และวิเคราะห์ประโยชน์และความสาคัญ สารชีวโมเลกุลในอาหารที่เรารับประทานในชีวิตประจาวัน
4. สืบค้น วิเคราะห์ความสาคัญของการทางานของเอนไซม์ในสิ่งมีชีวิต หลักการทางานของเอนไซม์
รวมถึงทาการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทางานของเอนไซม์ได้
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5. สืบค้น วิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างและหลักการทางานของกล้องจุลทรรศน์แบบต่างๆ ได้ และ
ทดลองเตรียมตัวอย่างเซลล์สิ่งมีชีวิต เพื่อนาไปศึกษาโครงสร้างของเซลล์ คานวณหากาลังขยายของภาพ ขนาดของวัตถุ
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ แบบใช้แสงได้
6. สืบค้น วิเคราะห์ บทบาทและความสาคัญของโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ต่อการดารงอยู่ของสิ่งมีชีวิต
และเปรียบเทียบลักษณะของเซลล์โพรคาริโอต และยูคาริโอต
7. สืบค้น วิเคราะห์ อธิบายกลไกและความสาคัญของการเคลื่อนที่ของสารเข้า-ออกเซลล์ และทดลองศึกษา
การเคลื่อนที่ของสารเข้า-ออกเซลล์ได้
8. สืบค้น วิเคราะห์ อธิบาย กลไกและความสาคัญของวัฏจักรของเซลล์ การแบ่งเซลล์ การชรา การตายของ
เซลล์ ต่อการดารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของเซลล์ได้
9. สืบค้น วิเคราะห์ อธิบายกลไกและความสาคัญของการหายใจระดับเซลล์ต่อการดารงอยู่ของสิ่งมีชีวิต
รวมทั้ง วิเคราะห์ เปรียบเทียบการหายใจระดับเซลล์ในสภาวะที่มีและไม่มีออกซิเจน การสลายสารชีวโมเลกุล ได้แก่
คาร์โบไฮเดรท โปรตีน และไขมัน ในการหายใจระดับเซลล์ และกลไกการเก็บพลังงานที่ได้จากการหายใจ
3. กาหนดการสอนและวัตถุประสงค์รายวิชา
สัปดาห์
หัวข้อ/สาระการ
คาบที่
ที่
เรียนรู้
1
1 ปฐมนิเทศ
- คาอธิบายรายวิชา
- วัตถุประสงค์รายวิชา
- กาหนดการสอน
- แผนการประเมินผล
การเรียนรู้ และการ
มอบหมายงาน
- กฎเกณฑ์ในชั้นเรียน

2-3

บทที่ 1 การศึกษา
สิ่งมีชีวิต
1.1 ชีววิทยาของ
สิ่งมีชีวิต
- ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
- ชีววิทยาคืออะไร
1.2 ชีวจริยธรรม

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน/กิจกรรม

จุดประสงค์การเรียนรู้
- บรรยาย
- เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจใน
ขอบข่ายโดยรวมของเนื้อหาวิชา
- เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ
ตรงกัน เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน
การสอน ผลการเรียนรู้ กฎเกณฑ์
ในชั้นเรียน เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล
- สืบเสาะ อธิบาย
1. วิเคราะห์ อธิบายความสาคัญ อภิปราย
ของสิ่งมีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิต - วิเคราะห์บทความ
ได้ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของ หรือข่าว จานวน 1
สิ่งมีชีวิตโดยยึดหลักชีวจริยธรรม เรื่อง เกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิต

สื่อการสอน

- แผนการ
จัดการเรียนรู้
ฉบับย่อ
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สัปดาห์
คาบที่
ที่

2-3
4-6

7-8

9

10
11-13

หัวข้อ/สาระการ
เรียนรู้
บทที่ 2 สารเคมีใน
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
สารอนินทรีย์
4-6
2.1 น้า
7-16 สารอินทรีย์
2.2 คาร์โบไฮเดรต
2.3 โปรตีน
2.4 ไขมัน
2.5 นิวคลีโอไทด์
17-20 2.6 เอนไซม์และการ
ทางานของเอนไซม์

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

2. สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบาย
บทบาทและความสาคัญของสาร
อนินทรีย์ สารอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล
ต่อกระบวนการทางานของสิ่งมีชีวิต
รวมทั้งอธิบายคุณสมบัติของน้าและ
บทบาทของน้าในสิ่งมีชีวิตได้
3. สืบค้น วิเคราะห์ อธิบาย
ความสาคัญของโครงสร้างและหน้าที่
เชิงชีวภาพของสารชีวโมเลกุล และ
ทดลองเพื่อศึกษาและวิเคราะห์
ประโยชน์และความสาคัญ
สารชีวโมเลกุลในอาหารที่เรา
รับประทานในชีวิตประจาวัน
4. สืบค้นวิเคราะห์ความสาคัญของ
การทางานของเอนไซม์ในสิ่งมีชีวิต
หลักการทางานของเอนไซม์รวมถึง
ทาการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการทางานของเอนไซม์ได้
21-27 บทที่ 3 โครงสร้างและ 5. สืบค้น วิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ความแตกต่างและหลักการทางาน
หน้าที่ของเซลล์
ของกล้องจุลทรรศน์แบบต่างๆ ได้
3.1 กล้องจุลทรรศน์
3.2 การวัดขนาดวัตถุ เพื่อนาไปศึกษาโครงสร้างของเซลล์
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ค านวณหาก าลั ง ขยายของภาพ
ข น า ด ข อ ง วั ต ถุ ภ า ย ใ ต้ ก ล้ อ ง
จุลทรรศน์ แบบใช้แสงได้
28-30
สอบกลางภาค
31-36 3.3 โครงสร้าง หน้าที่ 6. สืบค้น วิเคราะห์ บทบาทและ
และประเภทของเซลล์ ความส าคั ญ ของโครงสร้ า งและ
หน้าที่ของเซลล์ต่อการดารงอยู่ของ
สิ่งมีชีวิต และเปรียบเทียบ ลักษณะ
ของเซลล์โพรคาริโอตและยูคาริโอต

วิธีการสอน/กิจกรรม

สื่อการสอน

- สืบเสาะ อธิบาย
อภิปราย
- ปฏิบัติการทดสอบ
สารอาหาร
- ปฏิบัติการทดสอบ
การทางานของเอนไซม์
- เขียนแผนผัง
มโนทัศน์

- PowerPoint
- เอกสาร
การสอน
- ใบกิจกรรม

- สืบเสาะ อธิบาย
อภิปราย
- ปฏิบัติการการวัด
ขนาดวัตถุภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์
- เขียนแผนผังมโนทัศน์

- PowerPoint
- เอกสาร
การสอน
- ใบกิจกรรม

- สืบเสาะ อธิบาย
อภิปราย
- ปฏิบัติการเตรียม
ตัวอย่างเซลล์และศึกษา
โครงสร้างเซลล์โพรคาริ
โอตและยูคาริโอต

- PowerPoint
- เอกสาร
การสอน
- ใบกิจกรรม
- กิจกรรม
STEM
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สัปดาห์
หัวข้อ/สาระการ
คาบที่
ที่
เรียนรู้
14-15 37-40 3.4 การติดต่อและการ
สื่อสารระหว่างเซลล์
3.5 การเคลื่อนที่ของ
สารเข้า-ออกเซลล์

41-46 3.6 วัฎจักรของเซลล์
และการแบ่งเซลล์
3.7 การเปลี่ยนแปลง
สภาพของเซลล์และการ
ชราของเซลล์
3.8 สเต็มเซลล์ และ
เซลล์เทคโนโลยี
บทที่ 4 การหายใจ
ระดับเซลล์
16-18 47-57 4.1 การสลายโมเลกุล
สารอาหารเพื่อให้ได้
พลังงาน
4.2 การสร้าง ATP ตาม
ทฤษฎีเคมิออสโมซิส

20

58-60

สอบปลายภาค

สื่อการสอน

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน/กิจกรรม

7. สืบค้น วิเคราะห์ อธิบายกลไก
และความสาคัญของการเคลื่อนที่
ของสารเข้ า -อ อกเซลล์ แล ะ
ทดลองศึกษาการเคลื่อนที่ของสาร
เข้า-ออกเซลล์ได้

- สืบเสาะ อธิบาย
อภิปราย
- ปฏิบัติการการ
เคลื่อนที่ของสารเข้าออกเซลล์
- เขียนแผนผังมโนทัศน์
- สืบเสาะ อธิบาย
อภิปราย
- ปฏิบัติการ
การแบ่งเซลล์แบบไมโท
ซิสและไมโอซิส
- เขียนแผนผังมโนทัศน์

- PowerPoint
- เอกสาร
การสอน
- ใบกิจกรรม

- สืบเสาะ อธิบาย
อภิปราย
- ปฏิบัติการการหายใจ
ระดับเซลล์ของแบบไม่
ใช้ออกซิเจน
- เขียนแผนผัง
มโนทัศน์

- PowerPoint
- เอกสาร
การสอน
- ใบกิจกรรม

8. สืบค้น วิเคราะห์ อธิบาย กลไก
และความสาคัญของวัฏจักร
ของเซลล์ การแบ่งเซลล์ การชรา
การตายของเซลล์ ต่อการดารงอยู่
ของสิ่ งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีของเซลล์ได้
9. สืบค้น วิเคราะห์ อธิบายกลไก
และความส าคั ญ ของการหายใจ
ระดั บ เซลล์ ต่ อ การด ารงอยู่ ข อง
สิ่ ง มี ชี วิ ต ร ว ม ทั้ ง วิ เ ค ร า ะ ห์
เปรียบเทียบการหายใจระดับเซลล์
ในสภาวะที่ มี แ ละไม่ มี อ อกซิ เ จน
การสลายสารชีวโมเลกุล ได้แก่
คาร์โบไฮเดรท โปรตีน และไขมัน
ในการหายใจระดั บ เซลล์ และ
กลไกการเก็บพลังงานที่ได้จาก
การหายใจ

- PowerPoint
- เอกสาร
การสอน
- ใบกิจกรรม
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
คะแนนระหว่างภาค

คะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค = 75: 25

= สอบก่อนกลางภาค + สอบกลางภาค + สอบหลังกลางภาค
+ ปฏิบัติการและชิ้นงาน
= 10 + 20 + 5 + 30

มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ประเมินผลจาก ผลงาน/ชิ้นงาน/รายงาน

40

คะแนน

4.2 ประเมินผลจากการสอบย่อยของนักเรียน

15

คะแนน

4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค

20

คะแนน

4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาคและการสอบภาคปฏิบัติ

25

คะแนน

100

คะแนน

รวม
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รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน/รายงาน (40 คะแนน)
รายการ
1. วิเคราะห์บทความหรือข่าว จานวน 1 เรื่อง
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
2. เขียนรายงานกิจกรรมการทดสอบสารอาหาร

รูปแบบ
ของงาน
งานกลุ่ม

วันที่ได้รับ กาหนดส่ง เวลาทีควร
มอบหมาย
ใช้ (นาที)
สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2
60

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 7

3 เขียนรายงานกิจกรรมเอนไซม์และปัจจัยที่มีผล
การทางานของเอนไซม์
4. ปฏิบัติการฝึกการใช้กล้องจุลทรรศน์

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่17

5. กิจกรรม STEM

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่31

6. เขียนรายงานกิจกรรมโครงสร้างและ
ส่วนประกอบเซลล์
7. เขียนรายงานกิจกรรมการแพร่และออสโมซิส
และการรักษาสมดุลเซลล์
8. เขียนรายงานกิจกรรมการแบ่งเซลล์แบบไมโท
ซิสและไมโอซิส
9. เขียนรายงานกิจกรรมการหายใจระดับเซลล์

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่31

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่21

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่37
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่41
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่47

สัปดาห์ที่
16
สัปดาห์ที่
20
สัปดาห์ที่
27
สัปดาห์ที่
36
สัปดาห์ที่
36
สัปดาห์ที่
40
สัปดาห์ที่
46
สัปดาห์ที่
57

คะแนน

120

3

60

3

60

4

60

10

60

3

60

3

60

8

60

3

หมายเหตุ เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่า ในการทางานหรือการบ้านชิ้นนั้น ๆ นักเรียน
ควรใช้เวลาทาประมาณเท่าใด การประมาณดังกล่าวครูได้พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อน และปริมาณงาน
หรือการบ้านชิ้นนั้นๆ

3
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4.2 การประเมินผลระหว่างภาคเรียน (15 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
4.2.1.การสอบก่อนกลางภาค (10 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
- การสอบภาคปฏิบัติกล้องจุลทรรศน์ (5 คะแนน)
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

คะแนน

- การใช้กล้องจุลทรรศน์

ลักษณะข้อสอบ

5

สอบปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์

- การประเมินจากการสอบย่อย (5 คะแนน)
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
บทที่ 1 การศึกษาสิ่งมีชีวิต
1.1 ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต
1.2 ชีวจริยธรรม

ลักษณะข้อสอบ

คะแนน

ปรนัยแบบเลือกตอบ /
ปรนัยแบบเติมคาตอบ /
อัตนัย / ปากเปล่า /

5

สาธิต

บทที่ 2 สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
- สารอนินทรีย์

4.2.2 การสอบหลังกลางภาค (5 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะข้อสอบ

คะแนน

3.3 โครงสร้าง หน้าที่ และประเภทของเซลล์ - ปรนัยแบบเลือกตอบ /
3.4 การติดต่อและการสื่อสารระหว่างเซลล์
3.5 การเคลื่อนที่ของสารเข้า-ออกเซลล์

ปรนัยแบบเติมคาตอบ /
อัตนัย / ปากเปล่า /
สาธิต

5
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4.3 การประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน )
กาหนดการสอบกลางภาค เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที หัวข้อเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียด ดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
บทที่ 1 การศึกษาสิ่งมีชีวิต
บทที่ 2 สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
- สารอินทรีย์
บทที่ 3 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
3.1 กล้องจุลทรรศน์
3.2 การวัดขนาดสิ่งมีชีวิตภายใต้
กล้องจุลทรรศน์

ลักษณะข้อสอบ
- ปรนัยแบบเลือกตอบ (ข้อ
ละ 0.5 คะแนน)
- ปรนัยแบบเติมคาตอบ
(ข้อละ1 คะแนน)
- อัตนัย (ข้อละ1 หรือ 2
คะแนน)

คะแนน
2
15
3

4.4 การประเมินจากการสอบปลายภาค (25 คะแนน )
กาหนดการสอบปลายภาค เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที หัวข้อเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบรายละเอียดคะแนน ดัง
ตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลาย
ภาค
บทที่ 3 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
3.3 โครงสร้าง หน้าที่ และประเภทของเซลล์
3.4 การติดต่อและการสื่อสารระหว่างเซลล์
3.5 การเคลื่อนที่ของสารเข้า-ออกเซลล์
3.6 วัฎจักรของเซลล์และการแบ่งเซลล์
3.7 การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์และการ
ชราของเซลล์
3.8 สเต็มเซลล์ และเซลล์เทคโนโลยี
บทที่ 4 การหายใจระดับเซลล์
4.1 การสลายโมเลกุลสารอาหารเพื่อให้ได้
พลังงาน
4.2 การสร้าง ATP ตามทฤษฎี
เคมิออสโมซิส

ลักษณะข้อสอบ
- ปรนัยแบบเลือกตอบ (ข้อ
ละ 0.5 คะแนน)
- ปรนัยแบบเติมคาตอบ
(ข้อละ1 คะแนน)
- อัตนัย (ข้อละ1 หรือ 2
คะแนน)

คะแนน

17

8
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา ว30263

พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ

จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต

เวลาเรียน 3 คาบ / สัปดาห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้สอน

SCI30263 Genetics and Evolution
ภาคเรียนที่ 2

คณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

1. คาอธิบายรายวิชา
ลักษณะทางพันธุกรรม กระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม โครโมโซม การถ่ายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรม

ตามกฏของเมนเดลและนอกกฏของเมนเดล ประวัติการค้นพบและโครงสร้างของสารพันธุกรรม การจาลองตัวของดีเอ็นเอ
การแสดงออกของยีน การกลายพันธุ์ เทคโนโลยีดีเอ็นเอและพันธุวิศวกรรม ประวัติการศึกษาวิวัฒนาการ ทฤษฏีและ
หลักฐานเชิงวิวัฒนาการ การคัดเลือกโดยธรรมชาติและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รูปแบบการคัดเลือกโดยธรรมชาติ กฎ
สมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่มีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงความถี่อัลลีล และความถี่จีโนไทป์ แนวคิดเกี่ยวกับส

ปีชีส์ กลไกการเกิดสปีชีส์ใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการกาเนิดของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของโพรคาริโอตและยูคาริโอต
ลักษณะสัณฐานวิทยาและการจาแนกหมวดหมู่ของไพรเมต วิวัฒนาการจากไพรเมตโบราณสู่โฮมินิด การกาเนิดมนุษย์
ยุคแรก

และมนุษย์ยุคใหม่
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสาคัญของพันธุศาสตร์ต่อการวิวัฒนาการและการดารงอยู่

ของสิ่งมีชีวิต มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การทากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการสร้างองค์
ความรู้ กิจกรรม STEM สามารถประยุกต์ความรู้ และนาไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
2. ผลการเรียนรู้
1. อธิบายชนิด รูปร่าง ส่วนประกอบของโครโมโซมและแยกความแตกต่างของโครโมโซมได้
2. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมและกระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
3. อธิบายกฎการแยก และกฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระของเมนเดลและนาไปประยุกต์ใช้ในการคานวณและ
ทานายอัตราส่วนของชนิดเซลล์สืบพันธุ์ จีโนไทป์ และฟีโนไทป์ ในแต่ละรุ่น รวมถึงวิเคราะห์การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมนอกเหนือกฎของเมนเดลได้
4. อธิบายประวัติการค้นพบสารพันธุกรรมและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารพันธุกรรมได้
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5. อธิบายกลไกการจาลองดีเอ็นเอและกลไกการแสดงออกของยีน
6. อธิบายความหมาย สาเหตุ ชนิด และผลของการกลายพันธุ์ได้
7. อธิบายกระบวนการเทคโนโลยีดีเอ็นเอและพันธุวิศวกรรม และอภิปรายผลของเทคโนโลยี ดีเอ็นเอที่มี
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้
8. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการกาเนิดของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของโพรแคริโอตและยูคาริโอตได้
9. อธิบายประวัติการศึกษาวิวัฒนาการ ทฤษฎีวิวัฒนาการ และหลักฐานเชิงวิวัฒนาการได้
10. อธิบายการคัดเลือกโดยธรรมชาติ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตและรูปแบบการคัดเลือกโดยธรรมชาติได้
11. อธิบายกฎสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเปลี่ยนแปลงความถี่อัลลีลและจีโนไทป์ในประชากร รวมถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่อัลลีลและจีโนไทป์ได้
12. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสปีชีส์ใหม่ กลไกการปูองกัน การผสมข้ามสปีชีส์ กลไกการเกิด สปีชีส์ใหม่
13. อธิบายลักษณะสัณฐานวิทยาและการจาแนกหมวดหมู่ของไพรเมต วิวัฒนาการจากไพรเมตโบราณ สู่โฮมินิด
การกาเนิดมนุษย์ยุคแรกและมนุษย์ยุคใหม่ได้
3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดา คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ห์ที่
1
1 ปฐมนิเทศ
- ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
- ลักษณะเนื้อหาวิชา
- วิธีการเรียนการสอน
- การวัดผลและการ
ประเมินผล
1-2

2-5

วัตถุประสงค์รายวิชา

วิธีการสอน/
กิจกรรม
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเข้ า ใจ -บรรยาย
ในขอบข่ายโดยรวมของเนื้อหาวิชา
- เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจตรงกัน
เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง กฎเกณฑ์
ใ น ชั้ น เ รี ย น เ ก ณ ฑ์ ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผล
บทที่ 1 การถ่ายทอด
1. อธิบายชนิด รูปร่า ง ส่ วนประกอบ - สืบเสาะอธิบาย
ลักษณะทางพันธุกรรม ของโครโมโซมและแยกความแตกต่าง อภิปราย
2-4 1.1 โครโมโซม
ของโครโมโซมได้
- ปฏิบัติการคาริ
1.2 ยีนและจีโนม
โอไทป์กระดาษ
ของโครโมโซม
มนุษย์
5-15 1.3 การถ่ายทอดลักษณะ 2. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมและ - สืบเสาะ
ทางพันธุกรรม
กระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ อธิบาย

สื่อการสอน
- แผนการ
จัดการเรียนรู้
ฉบับย่อ

- PowerPoint
- เอกสาร
การสอน
- ใบกิจกรรม

- PowerPoint
- เอกสาร
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สัปดา คาบที่
ห์ที่

6

7-9

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

1.3.1 การถ่ายทอด
พันธุกรรมตามกฎของ
เมนเดล
1.3.2 ความน่าจะเป็นใน
การหาอัตราส่วนของชนิด
เซลล์สืบพันธุ์ จีโนไทป์
และฟีโนไทป์
1.4 ลักษณะทาง
พันธุกรรมที่ควบคุม
นอกนิวเคลียส
1.5 ปฏิกิริยาร่วมกัน
ของยีน
1.6 มัลติเปิลอัลลีล
และมัลติเปิลยีน
1.7 ลักษณะพันธุกรรมที่
ควบคุมด้วยยีนบน
โครโมโซมเพศ
1.8 ลักษณะพันธุกรรมที่
ได้รับอิทธิพลโดยเพศและ
ถูกจากัดโดยเพศ
16-20 บทที่ 2 สารพันธุกรรม
2.1 ประวัติและการค้นพบ
สารพันธุกรรม
2.2 โครงสร้างของ DNA
และ RNA

21-25 2.3 การจาลองโมเลกุล
ของ DNA (DNA

วัตถุประสงค์รายวิชา
3. อธิ บ ายกฎการแยก และกฎการ
รวมกลุ่ มอย่างอิส ระของเมนเดลและ
น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการค านวณและ
ท านายอั ต ราส่ ว นของชนิ ด เซลล์
สื บ พั น ธุ์ จี โ น ไทป์ และฟี โ นไท ป์
ใ น แ ต่ ล ะ รุ่ น ร ว ม ถึ ง วิ เ ค ร า ะ ห์
การถ่ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม
นอกเหนือกฎของเมนเดลได้

วิธีการสอน/
กิจกรรม
อภิปราย
- ปฏิบัติการ
ความ
น่าจะเป็น

สื่อการสอน
การสอน
- ใบกิจกรรม

4. อธิ บ ายประวั ติ ก ารค้ น พบสาร - สืบเสาะ
- PowerPoint
พันธุกรรมและวิเคราะห์องค์ประกอบ อธิบาย อภิปราย - เอกสาร
- ปฏิบตั ิการการ
ทางเคมีของสารพันธุกรรมได้
การสอน
สกัด DNA จาก - ใบกิจกรรม
ตัวอย่างพืชและ
ผลไม้
- สร้างแบบจาลอง
DNA(กิจกรรม
STEM)
5. อธิบายกลไกการจาลอง DNA และ - สืบเสาะ
- PowerPoint
กลไกการแสดงออกของยีน
อธิบาย
- เอกสาร
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สัปดา คาบที่
ห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

วัตถุประสงค์รายวิชา

วิธีการสอน/
กิจกรรม
อภิปราย

replication)
2.4 DNA กับการ
สังเคราะห์โปรตีน (DNA
and Protein synthesis)
2.4.1 Transcription
2.4.2 Translation
2.4.3 การปรับเปลี่ยน
และการเกิดโมเลกุลโปรตีน
9 26-27 2.5 มิวเทชัน
6. อธิ บ ายความหมาย สาเหตุ ชนิ ด - สืบเสาะ
และผลของการกลายพันธุ์ได้
อธิบาย
อภิปราย
10 28-30 สอบกลางภาค
11-13 31-40 บทที่ 3 พันธุวิศวกรรม 7. อธิ บ ายกระบวนการเทคโนโลยี - สืบเสาะ
และเทคโนโลยีชีวภาพ
DNA และพันธุวิศวกรรมและอภิปราย อธิบาย
3.1 เอนไซม์ตัดจาเพาะ
ผลของเทคโนโลยี DNA ที่มีต่อมนุษย์ อภิปราย
3.2 การสร้างDNA สาย และสิ่งแวดล้อมได้
- ปฏิบัติการ
ผสม
การทา
3.3 การนา DNA สายผสม
Gel
เข้าสู่เซลล์เจ้าบ้าน
electrophor
3.4 การโคลน DNA
esis
3.5 เทคโนโลยีชีวภาพ
บทที่ 4 วิวัฒนาการของ 8. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการกาเนิด - สืบเสาะ
14
41 สิ่งมีชีวิต
ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของ
อธิบาย
-42 4.1 กาเนิดสิ่งมีชีวิต
โพรแคริโอตและยูคาริโอตได้
อภิปราย
4.2 แนวคิดและหลักฐาน 9 . อ ธิ บ า ย ป ร ะ วั ติ ก า ร ศึ ก ษ า
ของวิวัฒนาการ
วิวัฒ นาการ ทฤษฎีวิวัฒ นาการ และ
หลักฐานเชิงวิวัฒนาการได้

สื่อการสอน
การสอน

- PowerPoint
- เอกสาร
การสอน
- PowerPoint
- เอกสาร
การสอน
- ใบกิจกรรม

- PowerPoint
- เอกสาร
การสอน
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สัปดา คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
วัตถุประสงค์รายวิชา
ห์ที่
15-17 43-47 4.3 การคัดเลือกตาม
10. อธิบายการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
48-49 ธรรมชาติ
การปรั บตัว ของสิ่ งมีชีวิตและรูปแบบ
17
4.4 พันธุศาสตร์ประชากร การคัดเลือกโดยธรรมชาติได้
11. อธิบายกฎสมดุลของฮาร์ดี
-ไวน์เบิร์ก การเปลี่ยนแปลงความถี่
อัลลีลและจีโนไทป์ในประชากร รวมถึง
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ความถี่อัลลีลและจีโนไทป์ได้
18-19 50-53 4.5 การเกิดสปีชีส์ใหม่
12. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสปีชีส์ใหม่
4.6 รูปแบบของ
กลไกการปูองกัน การผสมข้ามสปีชีส์
วิวัฒนาการ
กลไกการเกิดสปีชีส์ใหม่
19 54-57 4.7 วิวัฒนาการของ
13. อธิบายลักษณะสัณฐานวิทยาและ
มนุษย์
การจ าแนกหมวดหมู่ ข องไพรเมต
วิ วั ฒ นาการจากไพรเมตโบราณสู่
โฮมินิด การกาเนิดมนุษย์ยุคแรกและ
มนุษย์ยุคใหม่ได้
20 58-60 สอบปลายภาค

วิธีการสอน/
สื่อการสอน
กิจกรรม
- สืบเสาะ
- PowerPoint
อธิบาย
- เอกสาร
อภิปราย
การสอน
- ปฏิบัติการ
- ใบกิจกรรม
การคัดเลือกโดย
ธรรมชาติ

- สืบเสาะ
อธิบาย
อภิปราย
- สืบเสาะ
- นาเสนอ

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค = 75 : 25
คะแนนระหว่างภาค
= สอบก่อนกลางภาค + สอบกลางภาค + สอบหลังกลางภาค
+ ปฏิบัติการและชิ้นงาน
= 10 + 25 +10+30
มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ประเมินผลจาก ผลงาน/ชิ้นงาน/รายงาน
30
คะแนน
4.2 ประเมินผลจากการสอบย่อยของนักเรียน
20
คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค
25
คะแนน
4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาคและการสอบภาคปฏิบัติ
25
คะแนน
รวม
100 คะแนน

- PowerPoint
- เอกสาร
การสอน
- PowerPoint
- เอกสาร
การสอน
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รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน/รายงาน (30 คะแนน)
รายการ
1

2
3

4
5
6
7
8

เขียนรายงานปฏิบัติการเรื่องคาริโอไทป์
กระดาษของโครโมโซมมนุษย์
และรายงานกิจกรรม STEM
เขียนรายงานปฏิบัติการเรื่องความน่าจะเป็น
เขียนรายงานปฏิบัติการเรื่องการสกัด DNA จาก
ตัวอย่างพืชและผลไม้ การทาGel
Electrophoresis
เขียนรายงานการศึกษากาเนิดสิ่งมีชีวิต
เขียนรายงานปฏิบัติการเรื่องการคัดเลือกโดย
ธรรมชาติ
เขียนรายงานปฏิบัติการเรื่องพันธุศาสตร์
ประชากร
เขียนรายงานปฏิบัติการเรื่องปัจจัยบางประการ
ที่มีผลต่อวิวัฒนาการ
ชิ้นงาน
- แผนผังมโนทัศน์หรือแบบจาลองเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่เรียน
- รายงานบทความหรืองานวิจัยที่น่าสนใจ
และทันสมัยที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 1

เวลาที่
กาหนดส่ง ควรใช้ คะแนน
(นาที)
สัปดาห์ที่ 2 60
1

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 3
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 4

60
60

2
3

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่14 สัปดาห์ที15
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่15 สัปดาห์ที่16

60
60

1
1

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่17 สัปดาห์ที่18

60

1

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่18 สัปดาห์ที่19

60

1

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่18

250

10

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่15

200

10

รูปแบบ
ของงาน

วันที่ได้รับ
มอบหมาย

หมายเหตุ เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่า ในการทางานหรือชิ้นงานนั้นๆ นักเรียนควรใช้
เวลาทาประมาณเท่าใด การประมาณดังกล่าวครูได้พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อน และปริมาณงานหรือ
ชิ้นงานนั้นๆ
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4.2 การประเมินผลระหว่างภาคเรียน (20 คะแนน)
4.2.1. การประเมินจากการสอบย่อย (20 คะแนน)
4.2.1.1 กาหนดการสอบก่อนกลางภาค (10 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
1.1 โครโมโซม (3 คะแนน)
1.2 ยีนและจีโนม (3 คะแนน)

ลักษณะข้อสอบ

คะแนน

ปรนัยแบบเลือกตอบ /
ปรนัยแบบเติมคาตอบ /
อัตนัย / ปากเปล่า / สาธิต
10

1.3 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (4 คะแนน)

4.2.1.2 กาหนดการสอบหลังกลางภาค (10 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
เทคโนโลยีชีวภาพ
3.1 เอนไซม์ตัดจาเพาะ
3.2 การสร้างดีเอ็นเอสายผสม
3.3 การนาดีเอ็นเอสายผสมเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้าน
3.4 การโคลนดีเอ็นเอ
3.5 เทคโนโลยีชีวภาพ

ลักษณะข้อสอบ

คะแนน

ปรนัยแบบเลือกตอบ / ปรนัย
แบบเติมคาตอบ / อัตนัย /
ปากเปล่า / สาธิต
10
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4.3 การประเมินจากการสอบกลางภาค (25 คะแนน)
กาหนดการสอบกลางภาค เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที หัวข้อเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียด ดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
บทที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
1.1 โครโมโซม
1.2 ยีนและจีโนม
1.3 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
1.4 ลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมนอกนิวเคลียส
1.5 ปฏิกิริยาร่วมกันของยีน
1.6 มัลติเปิลอัลลีล และมัลติเปิลยีน
1.7 ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนบน โครโมโซมเพศ
1.8 ลักษณะพันธุกรรมที่ได้รับอิทธิพลโดยเพศและถูกจากัด
โดยเพศ
บทที่ 2 สารพันธุกรรม
2.1 ประวัติและการค้นพบสารพันธุกรรม
2.2 โครงสร้างของ DNA และ RNA
2.3 การจาลองโมเลกุลของ DNA (DNA replication)
2.4 DNA กับการสังเคราะห์โปรตีน (DNA and Protein
synthesis)
2.5 มิวเทชัน

ลักษณะข้อสอบ

คะแนน
1

- ปรนัยแบบ
เลือกตอบ
(ข้อละ 0.5 คะแนน)
- ปรนัยแบบเติมคาตอบ
(ข้อละ1 คะแนน)
- อัตนัย
(ข้อละ 1 หรือ 2 คะแนน)

1
4
1
3
2
1
1
1
2
3
3
2
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4.4 การประเมินจากการสอบปลายภาค (25 คะแนน)
4.4.1. กาหนดการสอบปลายภาค เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที หัวข้อเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบรายละเอียด
คะแนน ดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค

ลักษณะ/จานวนข้อสอบ

บทที่ 3 พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
3.1 เอนไซม์ตัดจาเพาะ
3.2 การสร้างดีเอ็นเอสายผสม
3.3 การนาดีเอ็นเอสายผสมเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้าน
3.4 การโคลนดีเอ็นเอ
3.5 เทคโนโลยีชีวภาพ

- ปรนัยแบบเลือกตอบ
(ข้อละ 0.5 คะแนน)
- ปรนัยแบบเติมคาตอบ
(ข้อละ1 คะแนน)
- อัตนัย
(ข้อละ 1 หรือ 2 คะแนน)

บทที่ 4 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
4.1 กาเนิดสิ่งมีชีวิต
4.2 แนวคิดและหลักฐานของวิวัฒนาการ
4.3 การคัดเลือกตามธรรมชาติ
4.4 พันธุศาสตร์ประชากร
4.5 การเกิดสปีชีส์ใหม่
4.6 รูปแบบของวิวัฒนาการ
4.7 วิวัฒนาการของมนุษย์

- ปรนัยแบบเลือกตอบ
(ข้อละ 0.5 คะแนน)
- ปรนัยแบบเติมคาตอบ
(ข้อละ1 คะแนน)
- อัตนัย
(ข้อละ 1 หรือ 2 คะแนน)

คะแนน

3

2
3
4
4
3
3
3
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา ว30262 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของพืช
SCI 30262 Plant Anatomy and Physiology จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
เวลาเรียน 2 คาบ / สัปดาห์
ผู้สอน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาคเรียนที่ 1

คณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

1. คาอธิบายรายวิชา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อเยื่อพืชมีดอก การเจริญเติบโตและหน้าที่ของราก ลาต้น และใบ การแลกเปลี่ยนแก๊ส
ความสัมพันธ์ของพืชกับน้า แร่ธาตุ และ สารอาหาร การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชมีดอก การ
ตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโต สิ่งแวดล้อม และสภาวะที่ไม่เหมาะสม
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช ความสาคัญและ ความสัมพันธ์
ของพืชต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การทา
กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ กิจกรรม STEM สามารถประยุกต์ความรู้ และนาไปใช้ในการดารงชีวิต
ของตนเองและการอนุรักษ์พันธุ์พืช

2. ผลการเรียนรู้
1. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อพืช พร้อมทั้งวาดภาพและชี้ส่วนประกอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์
ได้
2. อธิบายการจัดเรียงของเนื้อเยื่อในราก ลาต้น และใบของพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว พร้อมทั้งอธิบาย
การเจริญเติบโตของโครงสร้างดังกล่าวได้
3. อธิบายโครงสร้างและกลไกที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของพืชได้
4. ระบุความหมายของการคายน้าพร้อมทั้งอธิบายกลไกการเปิดปิดของปากใบ และทาปฏิบัติการปัจจัยที่มี
ผลต่ออัตราการคายน้าได้
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5. อธิบายเส้นทางและกลไกการลาเลียงน้าและแร่ธาตุได้
6. อธิบายเส้นทางและกลไกการลาเลียงอาหารได้
7. สืบค้นประวัติและการค้นพบการสังเคราะห์ด้วยแสงได้
8. อธิบายปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 C4 และ CAM และปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วย
แสง
9. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของคลอโรพลาสต์ เปรียบเทียบโครงสร้างใบของพืช C3 C4 และ CAM
10. อธิบายโครงสร้าง หน้าที่ และชนิดของดอกได้
11. อธิบายกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การเกิดผลและเมล็ดของพืชมีดอก พร้อมทั้งระบุชนิดของผลได้
12. อธิบายกระบวนการและรูปแบบการงอก และทาปฏิบัติการเปรียบเทียบดัชนีการงอกของเมล็ดได้
13. อธิบายการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศพร้อมทั้งสืบค้นการขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆ ได้
14. อธิบายและทาปฏิบัติการการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าได้
15. อธิบายและทาปฏิบัติการการตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมได้
16. อธิบายกลไกในการตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้
3. กาหนดการสอนและผลการเรียนรู้
สัปดา คาบ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ห์ที่
ที่
1
1 ปฐมนิเทศ
- ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง
- ลักษณะเนื้อหาวิชา
- วิธีการเรียนการสอน
- การวัดผลและการ
ประเมินผล

1-6

2-3
4-6

วัตถุประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้นักเรียนมีความ
เข้าใจในขอบข่ายโดยรวม
ของเนื้อหาวิชา
2. เพื่อให้นักเรียนมีความ
เข้าใจตรงกัน เกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
กฎเกณฑ์ในชั้นเรียน เกณฑ์
การวัดและประเมินผล
บทที่ 1 โครงสร้างและ 1. อธิบายโครงสร้างและ
หน้าที่ของพืชดอก
หน้าที่ของเนื้อเยื่อพืช
1.1 เนื้อเยื่อพืชดอก
พร้อมทั้งวาดภาพและชี้
1.2 โครงสร้าง หน้าที่
ส่วนประกอบภายใต้กล้อง
และการเจริญเติบโตของ จุลทรรศน์ได้
ราก

วิธีการสอน/
กิจกรรม
- บรรยาย/สืบ
เสาะหาความรู้

- บรรยาย/สืบ
เสาะหาความรู้
- เขียนผังมโนทัศน์
เนื้อเยื่อพืช
- เขียนผังมโนทัศน์
การเจริญและพัฒนา
ของเนื้อเยื่อราก และ

สื่อการสอน
- แผนการจัดการ
เรียนรู้และ
ประเมินผลการ
เรียนรู้

- PowerPoint
- ภาพเคลื่อนไหว
- บทปฏิบัติการ
เนื้อเยื่อเจริญ
เนื้อเยื่อถาวร
บริเวณปลายราก

190
สัปดา คาบ
ห์ที่
ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

7-8 1.3 โครงสร้าง หน้าที่
และการเจริญเติบโตของ
ลาต้น
1.4 โครงสร้าง หน้าที่
9-10 และการเจริญเติบโตของ
ใบ
11 1.5 การแลกเปลี่ยนแก๊ส
ของพืช

6-9

10

บทที่ 2 การลาเลียงใน
พืช
12-13 2.1 คายน้าของพืช
กลไกการเปิดปิดของ
ปากใบและปัจจัยที่มีผล
ต่ออัตราการคายน้า
2.2 กระบวนการดูดซึม
14-16 น้าและแร่ธาตุ และการ
ลาเลียงดูดซึมน้าและแร่
ธาตุ
17-18 2.3 กระบวนการลาเลียง
อาหาร

วัตถุประสงค์รายวิชา

วิธีการสอน/
กิจกรรม
ลาต้น
2. อธิบายการจัดเรียงของ - บทปฏิบัติการ
เนื้อเยื่อในราก ลาต้น และ เนื้อเยื่อเจริญ
ใบของพืชใบเลี้ยงคู่และใบ เนือ้ เยื่อถาวรบริเวณ
เลี้ยงเดี่ยว พร้อมทั้งอธิบาย ปลายราก ปลายยอด
-บทปฏิบัติการการ
การเจริญเติบโตของ
จัดเรียงตัวของ
โครงสร้างดังกล่าวได้
3. อธิบายโครงสร้างและ เนื้อเยื่อบริเวณราก
ลาต้น ใบ
กลไกที่ใช้ในการ
แลกเปลี่ยนแก๊สของพืชได้ - เขียนผังมโนทัศน์
การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของลาต้น
ราก และใบ เพื่อไป
ทาหน้าที่พิเศษ
4. ระบุความหมายของการ - ปฏิบัติการปัจจัย
คายน้าพร้อมทั้งอธิบาย
ที่ มีผลต่ออัตราการ
กลไกการเปิดปิดของปาก คายน้าได้
ใบและทาปฏิบัติการปัจจัย - กิจกรรม STEM
ที่มีผลต่ออัตราการคายน้า กลไกการลาเลียง
ได้
น้า แร่ธาตุ และ
5. อธิบายเส้นทางและ
อาหาร
กลไกการลาเลียงน้าและแร่
ธาตุได้
6. อธิบายเส้นทางและ
กลไกการลาเลียงอาหารได้

19-20

สอบกลางภาค

สื่อการสอน
ปลายยอด
- บทปฏิบัติการ
การจัดเรียงตัว
ของเนื้อเยื่อ
บริเวณราก ลาต้น
ใบ

-PowerPoint
-ภาพเคลื่อนไหว
- กิจกรรม STEM
/ inquiry
- บทปฏิบัติการ
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สัปดา คาบ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ห์ที่
ที่
บทที่ 3 การสังเคราะห์
11-14
ด้วยแสง
21 3.1 การค้นคว้าเกี่ยวกับ
การสังเคราะห์ด้วยแสง
1
22-24 3.2 กระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง ของพืช
C3 C4 และCAM
25-26 3.3 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา
การสังเคราะห์ด้วยแสง
3.4 โครงสร้างใบของพืช
27 C3 C4 และCAM
3.5 โครงสร้างและหน้าที่
ของคลอโรพลาสต์และ
28
ทฤษฏีเคมิออสโมซิส
15-17
บทที่ 4 การสืบพันธุ์
ของพืชมีดอก
4.1 โครงสร้าง หน้าที่
29 และชนิดของดอก
4.2 กระบวนการสร้าง
30 เซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอก
4.3 ผลและชนิดของผล
31 4.4 เมล็ด การงอกและ
32 ดัชนีการงอกของเมล็ด
และปัจจัยที่มีผลต่อการ
งอกของเมล็ด
4.5 การสืบพันธุ์แบบไม่
33 อาศัยเพศ การขยายพันธุ์
พืช

วัตถุประสงค์รายวิชา

วิธีการสอน/
กิจกรรม
7. สืบค้นประวัติและการ - บรรยาย/สืบ
ค้นพบ การสังเคราะห์ด้วย เสาะหาความรู้
แสงได้
- ปฏิบัติการเรื่อง
8. อธิบายปฏิกิริยาการ
ปัจจัยที่มีผลต่อ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช การ สังเคราะห์ด้วย
C3 C4 และ CAM และ
แสง
ปัจจัยที่มีผลต่อการ
- เขียนตาราง
สังเคราะห์ด้วยแสง
เปรียบเทียบการ
9. อธิบายโครงสร้างและ สังเคราะห์แสงของ
หน้าที่ของคลอโรพลาสต์ พืช C3 C4 และ พืช
เปรียบเทียบโครงสร้างใบ CAM
ของพืช C3 C4 และ CAM
10. อธิบายโครงสร้าง
หน้าที่ และชนิดของดอกได้
11. อธิบายกระบวนการ
สร้างเซลล์สืบพันธุ์ การ
เกิดผลและเมล็ดของพืชมี
ดอก พร้อมทั้งระบุชนิดของ
ผลได้
12. อธิบายกระบวนการ
และรูปแบบการงอก และ
ทาปฏิบัติการเปรียบเทียบ
ดัชนีการงอกของเมล็ดได้
13. อธิบายการสืบพันธุ์
แบบไม่อาศัยเพศพร้อมทั้ง
สืบค้นการขยายพันธุ์พืช
แบบต่างๆ ได้

- บรรยาย/ สืบ
เสาะหาความรู้
- ปฏิบัติการ ชนิด
ของดอกโครงสร้าง
ของดอก
- ปฏิบัติการชนิดของ
ผลและโครงสร้าง
ของผล
- ปฏิบัติการ
เปรียบเทียบดัชนีการ
งอกของเมล็ด
- แผนผังมโนทัศน์
การสร้างเซลล์
สืบพันธุ์ของพืชมีดอก
- กิจกรรม STEM
บูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน

สื่อการสอน
-PowerPoint
-ภาพเคลื่อนไหว
-บทปฏิบัติการ
ปัจจัยที่มีผลต่อ
การสังเคราะห์
ด้วยแสง

-PowerPoint
-ภาพเคลื่อนไหว
- บทปฏิบัติการ
- กิจกรรม STEM
/ inquiry
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สัปดา คาบ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ห์ที่
ที่
17-19
บทที่ 5 การตอบสนอง
ของพืช
34- 5.1 ฮอร์โมนพืช
38 5.2 การตอบสนองของ
พืชต่อสิ่งเร้า
5.3 สรีรวิทยาในการ
ตอบสนองต่อสภาวะ
แวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

20

วัตถุประสงค์รายวิชา
14. อธิบายและทา
ปฏิบัติการการตอบสนอง
ของพืชต่อสิ่งเร้าได้
15. อธิบายและทา
ปฏิบัติการการตอบสนอง
ของพืชต่อสิ่งแวดล้อมได้
16. อธิบายกลไกในการ
ตอบสนองต่อสภาวะ
แวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้

วิธีการสอน/
กิจกรรม
- บรรยาย /
สืบเสาะ/ STEM
- ปฏิบัติการการ
ตอบสนองต่อสาร
ควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช
- ปฏิบัติการการ
ตอบสนองของพืช
ต่อสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรม STEM
กลไกการ
ตอบสนองต่อ
สภาวะแวดล้อม
ของพืช

สื่อการสอน

-PowerPoint
-ภาพเคลื่อนไหว
-บทความวิจัย
จานวน 1 เรื่อง
- กิจกรรม
problem base
learning/

39-40 สอบปลายภาค

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้

คะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20

คะแนนระหว่างภาค = สอบก่อนกลางภาค+ สอบกลางภาค + สอบหลังกลางภาค+ ปฏิบัติการและชิ้นงาน
= 10 + 20 +10 + 40
มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ประเมินผลจาก ผลงาน/ชิ้นงาน/รายงาน/ สอบปฏิบัติการ
40
4.2 การประเมินผลจากการสอบปฏิบัติและการสอบย่อยของนักเรียน 20
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค
20
4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค
20
รวม
100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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4.1. ประเมินผลจาก ผลงาน/ชิ้นงาน/รายงาน/สอบปฏิบัติการ (40 คะแนน) รายละเอียดการประเมินผลแต่ละ
หัวข้อเป็นดังนี้
รายการ
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

เขียนผังมโนทัศน์เนื้อเยื่อพืช
เขียนรายงานปฏิบัติการเนื้อเยื่อเจริญ เนื้อเยื่อ
ถาวร
เขียนผังมโนทัศน์การเจริญและพัฒนาของ
เนื้อเยื่อราก และลาต้น
เขียนรายงานปฏิบัติการการจัดเรียงตัวของ
เนื้อเยื่อบริเวณราก ลาต้น ใบ
เขียนผังมโนทัศน์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของลาต้น ราก และใบ เพื่อไปทาหน้าที่พิเศษ
เขียนรายงานปฏิบัติการปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา
การคายน้าได้
เขียนรายงานปฏิบัติการปัจจัยที่มีผลต่อการ
สังเคราะห์ด้วยแสง
เขียนตารางเปรียบเทียบการสังเคราะห์แสงของ
พืช C3 C4 และ CAM
เขียนรายงานปฏิบัติการ ชนิดของดอก
โครงสร้างของดอก
เขียนรายงานปฏิบัติการชนิดของผลและ
โครงสร้างของผล
เขียนรายงานปฏิบัติการเปรียบเทียบการงอก
ของเมล็ด
เขียนแผนผังมโนทัศน์ การสร้างเซลล์สืบพันธุ์
ของพืชมีดอก
เขียนรายงานปฏิบัติการการตอบสนองต่อสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
เขียนรายงานปฏิบัติการการตอบสนองของพืช
ต่อสิ่งแวดล้อม

รูปแบบ
ของงาน

เวลาที่
คะแนน
ควรใช้
(ร้อยละ)
(นาที)
60
1
60
2

สัปดาห์ที่
มอบหมาย

กาหนดส่ง

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 1
งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

60

2

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

60

3

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 5

60

1

สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 7

60

2

สัปดาห์ที่ 11 สัปดาห์ที่ 12

60

2

สัปดาห์ที่ 12 สัปดาห์ที่ 13

60

1

สัปดาห์ที่ 15 สัปดาห์ที่ 16

60

2

สัปดาห์ที่ 16 สัปดาห์ที่ 17

60

2

สัปดาห์ที่ 16 สัปดาห์ที่ 17

60

2

สัปดาห์ที่ 17 สัปดาห์ที่ 18

60

1

สัปดาห์ที่ 18 สัปดาห์ที่ 19

60

2

สัปดาห์ที่ 18 สัปดาห์ที่ 19

60

2

งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
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รูปแบบ
ของงาน

รายการ
15

16

ชิ้นงาน/รายงาน
กิจกรรม STEM กลไกการลาเลียงน้า แร่ธาตุ
และอาหาร หรือการตอบสนองของพืช หรือ
งานกลุ่ม
บูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตร์เกี่ยวกับกาย
วิภาคและสรีรวิทยาของพืช
สอบปฏิบัติการแบบจับเวลา
(การสอบ lab กริ้ง)
ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช

เวลาที่
คะแนน
ควรใช้
(ร้อยละ)
(นาที)

สัปดาห์ที่
มอบหมาย

กาหนดส่ง

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 18

240
(นอก
เวลา)

10

อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

60
(นอก
ตาราง)

5

งานเดี่ยว

หมายเหตุ เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่าในการทางานหรือการบ้านชิ้นนั้น ๆ นักเรียน
ควรใช้เวลาทาประมาณเท่าใด การประมาณดังกล่าวครูได้พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อน และปริมาณงาน
หรือการบ้านชิ้นนั้นๆ
4.2 การประเมินผลระหว่างภาคเรียน

(20 คะแนน)

4.2.1 การสอบก่อนกลางภาค (10 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
บทที่ 1 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
1.1 เนื้อเยื่อของพืช
1.2 – 1.4 โครงสร้างหน้าที่ และการเจริญเติบโต
ของราก/ลาต้น/ใบ
1.5 การแลกเปลี่ยนแก๊สของพืช
บทที่ 2 การลาเลียงในพืช
2.1 คายน้าของพืช กลไกการเปิดปิดของปากใบ
และปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการคายน้า
2.2 กระบวนการลาเลียงน้าและแร่ธาตุ

ลักษณะข้อสอบ
ปรนัยแบบเลือกตอบ / ปรนัยแบบเติม
คาตอบ / อัตนัย / ปากเปล่า / สาธิต

คะแนน (ร้อยละ)
6

4
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4.2.2 การสอบหลังกลางภาค (10 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะข้อสอบ

คะแนน (ร้อย
ละ)

บทที่ 3 การสังเคราะห์ด้วยแสง
3.1 การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ปรนัยแบบเลือกตอบ / ปรนัยแบบเติม

5

คาตอบ / อัตนัย / ปากเปล่า / สาธิต

สังเคราะห์ด้วยแสง
3.2 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 พืช
C4 และพืช CAM
3.3 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง
3.4 โครงสร้างใบและกระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสง ของพืช C3 C4 และCAM
3.5 โครงสร้างและหน้าที่ของคลอโรพลาสต์และ
ทฤษฎีเคมิออสโมซิส
บทที่ 4 การสืบพันธุ์ของพืชดอก
4.1 โครงสร้าง หน้าที่และชนิดของดอก
4.2 กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชมีดอก
4.3 การสร้างผลและเมล็ด ชนิดของผล
4.4 การงอกของเมล็ด ดัชนีการงอกของเมล็ด และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด
4.5 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ การขยายพันธุ์พืช

5
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4.3 การประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน )
กาหนดการสอบกลางภาค เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที หัวข้อเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียด ดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน
(ร้อยละ)

- เนื้อเยื่อของพืช

เลือกตอบ ข้อละ 0.5 คะแนน

2

- โครงสร้าง หน้าที่ และการเจริญเติบโตของราก

เติมคาตอบ ข้อละ 1 คะแนน

3

- โครงสร้าง หน้าที่ และการเจริญเติบโตของลาต้น อัตนัย ข้อละ 1-2 คะแนน

3

- โครงสร้าง หน้าที่ และการเจริญเติบโตของใบ

3

- การแลกเปลี่ยนแก๊สของพืช

2

- คายน้าของพืช กลไกการเปิดปิดของปากใบและ

3

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการคายน้า
- กระบวนการลาเลียงน้าและแร่ธาตุ
- กระบวนการลาเลียงอาหาร

2
2
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4.4 การประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน )
กาหนดการสอบปลายภาค เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที หัวข้อเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียด ดังตาราง

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค
ลักษณะ/จานวนข้อสอบ
- การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เติมคาตอบ ข้อละ 1 คะแนน
สังเคราะห์ด้วยแสง
อัตนัย ข้อละ 1-2 คะแนน
- โครงสร้างและหน้าที่ของคลอโรพลาสต์
เลือกตอบ ข้อละ 0.25 คะแนน
โครงสร้างของใบและกระบวนการ
- สังเคราะห์ด้วยแสง ของพืช C3 พืช C4 และ
พืช CAM
- ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง
- โครงสร้าง หน้าที่และชนิดของดอก
- กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชมี
ดอก
- การสร้างผลและเมล็ด ชนิดของผล
- การงอกของเมล็ด ดัชนีการงอกของเมล็ด
และปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด
- การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ การ
ขยายพันธุ์พืช
- การตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการ
เจริญเติบโต
- การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม
- สรีรวิทยาในการตอบสนองต่อสภาวะ
แวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

คะแนน(ร้อยละ)
1
1
3
2
1
1
2
2
1
2
2
2
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา ว30261 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตว
SCI30261 Animal Anatomy and Physiology
เวลาเรียน 3 คาบ / สัปดาห์
ผู้สอน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2

คณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

1. คาอธิบายรายวิชา
การจัดลาดับโครงสร้างร่างกายสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์ ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส
ระบบโครงร่างและการเคลื่อนไหว ระบบต่อมไร้ท่อ การทางานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด การ
หายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส ระบบขับถ่าย การธารงดุลของร่างกาย ระบบน้าเหลืองและภูมิคุ้มกัน
เพื่อให้ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ ความสาคัญและ
ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ในสิ่งมีชีวิต มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้ การทา
กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ กิจกรรม STEM สามารถประยุกต์ความรู้ และนาไปใช้ในการดารงชีวิต
ของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

2. ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความหมายและประเภทของการสืบพันธุ์ โครงสร้างระบบสืบพันธุ์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์
กระบวนการปฏิสนธิและการเจริญพัฒนาเอ็มบริโอของสัตว์บางชนิดและคน สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ ทาปฏิบัติการกายวิภาคของระบบสืบพันธุ์สัตว์ได้
2. อธิบายลักษณะระบุตาแหน่งที่พบและหน้าที่ของเนื้อเยื่อแต่ละชนิดและการทางานร่วมกันของระบบ
อวัยวะแต่ละระบบได้
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3. เปรียบเทียบโครงสร้างระบบประสาทในสัตว์ชนิดต่าง ๆ อธิบายโครงสร้างเซลล์ประสาท วงจรการทางาน
ของเซลล์ประสาท การถ่ายทอดกระแสประสาท รีเฟลกซ์แอกชัน รีเฟลกซ์อาร์ค หน้าที่สมองส่วนต่างๆ และอวัยวะ
รับสัมผัสของมนุษย์ สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการวิเคราะห์และรักษาความ
ผิดปกติของระบบประสาท
4. อธิบายกลไกที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของสัตว์และโปรโตซัวอธิบายโครงสร้างของกระดูกและกล้ามเนื้อ
กระบวนการสร้างกระดูก หน้าที่ของข้อต่อ กลไกการหดตัวของใยกล้ามเนื้อ ยกตัวอย่างความผิดปกติของกระดูก ข้อ
ต่อและกล้ามเนื้อ ทาปฏิบัติการกายวิภาคกระดูก ข้อต่อและกล้ามเนื้อ
5. อธิบายลักษณะของต่อมไร้ท่อ หน้าที่ของฮอร์โมน กลไกการออกฤทธิ์และกลไกควบคุมการทางานของ
ฮอร์โมน สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ
6. อธิบายโครงสร้างทางเดินอาหารและอวัยวะที่เกี่ยวข้องในการย่อยอาหาร กระบวนการย่อยอาหาร การ
ดูดซึมและการลาเลียงสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ทาปฏิบัติการกายวิภาคทางเดินอาหารสัตว์
บางชนิดได้
7. อธิบายการลาเลียงสารในสัตว์ชนิดต่าง ๆ องค์ประกอบและหน้าที่ของเลือด หลอดเลือด โครงสร้างและ
การทางานของหัวใจ สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบหมุนเวียนเลือด
ทา
ปฏิบัติการกายวิภาคของหัวใจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านมได้
8. เปรียบเทียบโครงสร้างที่ใช้สาหรับการแลกเปลี่ยนแก๊สในสัตว์ชนิดต่าง ๆ อธิบายโครงสร้างและกลไกการ
หายใจ การลาเลียงแก๊ส การควบคุมการหายใจ อภิปรายผลของควันบุหรี่ต่อการแลกเปลี่ยนแก๊ส และทาปฏิบัติ
การศึกษากายวิภาคของปอดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม
9. อธิบายภาวะธารงดุลของความเป็นกรด-เบสในเลือด อุณหภูมิ น้าและเกลือแร่ในร่างกายได้
10. เปรียบเทียบการขับถ่ายของเสียในสัตว์ชนิดต่าง ๆ อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของไต ทาปฏิบัติการ
ศึกษากายวิภาคของไตสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านมได้
11. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของระบบน้าเหลือง อภิปรายความสัมพันธ์ของระบบน้าเหลืองกับ
ภูมิคุ้มกันได้
12. อธิบายกลไกการปูองกันและการกาจัดเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับความผิดปกติ
ของระบบภูมิคุ้มกันได้
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3. กาหนดการสอนและวัตถุประสงค์รายวิชา
สัปดา คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ห์ที่
1
1 ปฐมนิเทศ
- วัตถุประสงค์รายวิชา
- ลักษณะเนื้อหาวิชา
- วิธีการเรียนการสอน
- การวัดผลและการ
ประเมินผล

1-3

4

2-9

บทที่ 1 ระบบสืบพันธุ์
และการเจริญเติบโต
1.1 การสืบพันธุ์ของ
สัตว์และมนุษย์
-ประเภทของการสืบพันธุ์
- โครงสร้างระบบ
สืบพันธุ์และการสร้าง
เซลล์สืบพันธุ์
-การปฏิสนธิและรอบเดือน
1.2 การเจริญเติบโตของ
สัตว์และมนุษย์

10-12 บทที่ 2 เนื้อเยื่อสัตว์

วัตถุประสงค์รายวิชา

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน

1. อธิบายความหมายและ
ประเภทของการสืบพันธุ์
โครงสร้างระบบสืบพันธุ์
และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์
กระบวน การปฏิสนธิและ
การเจริญพัฒนาเอ็มบริโอ
ของสัตว์บางชนิดและคน
สืบค้นและอภิปราย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์
ทาปฏิบัติการกายวิภาค
ของระบบสืบพันธุ์สัตว์ได้

- บรรยาย/
Active learning
- ปฏิบัติการกาย
วิภาคของระบบ
สืบพันธุ์กบ
- กิจกรรม
problem base
learning inquiry
เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการ
สืบพันธุ์

- powerpoint
- แผนการจัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ฉบับย่อ

2. อธิบายลักษณะระบุ
ตาแหน่งที่พบและหน้าที่
ของเนื้อเยื่อแต่ละชนิด
และการทางานร่วมกัน
ของระบบอวัยวะแต่ละ
ระบบได้

- บรรยาย/ Active - Powerpoint
learning
- เว็บไซต์
- ปฏิบัติการศึกษา - สไลด์ถาวร
เนื้อเยื่อสัตว์จาก
สไลด์ถาวรและเขียน
แผนผังวิเคราะห์
เปรียบเทียบชนิด
ของเนื้อเยื่อสัตว์

- เพื่อให้นักเรียนมีความ
เข้ าใจในขอบข่า ยโดยรวม
ของเนื้อหาวิชา
- เพื่อให้นักเรียนมีความ
เข้าใจตรงกัน เกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียน การสอน
ผลการเรียนรู้ กฎเกณฑ์ใน
ชั้นเรียน เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล
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สัปดา คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ห์ที่
5-7 13-21 บทที่ 3
ระบบประสาท
3.1 การรับรู้และการ
ตอบสนองของสิ่งมีชีวิต
บางชนิด
3.2 เซลล์ประสาทและ
การทางานของเซลล์
ประสาท
3.3 โครงสร้างของระบบ
ประสาท
3.4 การทางานของระบบ
ประสาท
3.5 อวัยวะรับสัมผัส
(Sense organs)

8-9

10

วิธีการสอน/
สื่อการสอน
กิจกรรม
3. เปรียบเทียบโครงสร้าง - บรรยาย/
- Powerpoint
ระบบประสาทในสัตว์ชนิด Active learning - เว็บไซต์
ต่าง ๆ อธิบายโครงสร้าง - กิจกรรม
เซลล์ประสาท วงจรการ problem base
ทางานของเซลล์ประสาท learning inquiry
การถ่ายทอดกระแส
เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ประสาท
รีเฟลกซ์ ในการวิเคราะห์
แอกชัน รีเฟลกซ์
และรักษาความ
อาร์ค หน้าที่สมองส่วน
ผิดปกติของระบบ
ต่างๆ และอวัยวะรับ
ประสาท
สัมผัสของมนุษย์ สืบค้น
และอภิปรายเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีในการวิเคราะห์
และรักษาความผิดปกติ
ของระบบประสาท
22-27 บทที่ 4 ระบบโครงร่าง 4. อธิบายกลไกที่ใช้ในการ - บรรยาย/
- Powerpoint
และการเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ของสัตว์และโปร Active learning - เว็บไซต์
4.1 การเคลื่อนที่ของสัตว์ โตซัวอธิบายโครงสร้าง
- ปฏิบัติการกาย - สไลด์ถาวรของ
และโปรโตซัว
ของกระดูกและกล้ามเนื้อ วิภาค กล้ามเนื้อ
กระดูก และ
4.2 โครงสร้างที่ใช้ในการ กระบวนการสร้างกระดูก กระดูก และข้อต่อ กล้ามเนื้อ
เคลื่อนที่ของมนุษย์
หน้าที่ของข้อต่อ กลไก
- กิจกรรม
- ตัวอย่างกระดูก
4.3 ระบบกล้ามเนื้อ
การหดตัวของใยกล้ามเนื้อ problem base
ข้อต่อ ต่างๆ
(Muscular system)
ยกตัวอย่างความผิดปกติ learning inquiry
ของกระดูก ข้อต่อและ
/ STEM
กล้ามเนื้อ ทาปฏิบัติการ ความผิดปกติของ
กายวิภาคกระดูก ข้อต่อ กระดูก ข้อต่อและ
และกล้ามเนื้อ
กล้ามเนื้อ

28-30

สอบกลางภาค

วัตถุประสงค์รายวิชา

202
สัปดา คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ห์ที่
11 31-33 บทที่ 5
ระบบต่อมไร้ท่อ
5.1 ฮอร์โมน (Hormone)
5.2 ฮอร์โมนจากต่อมไร้
ท่อ และอวัยวะที่สาคัญ
ของร่างกาย

วัตถุประสงค์รายวิชา

5. อธิบายลักษณะของ
ต่อมไร้ท่อ หน้าที่ของ
ฮอร์โมน กลไกการออก
ฤทธิ์และกลไกควบคุม
การทางานของฮอร์โมน
สืบค้นและอภิปราย
เกี่ยวกับความผิดปกติ
ของระบบต่อมไร้ท่อ
12-13 34-39 บทที่ 6
6. อธิบายโครงสร้าง
ระบบย่อยอาหาร
ทางเดินอาหารและ
6.1 ประเภทของท่อ
อวัยวะที่เกี่ยวข้องในการ
ทางเดินอาหารและ
ย่อยอาหาร กระบวนการ
ตาแหน่งการย่อยอาหาร ย่อยอาหาร การดูดซึม
6.2 การย่อยอาหารของ และการลาเลียง
สัตว์
สารอาหารพวก
6.3 การย่อยอาหารของ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน
คน
และไขมัน ทาปฏิบัติการ
กายวิภาคท่อทางเดิน
อาหารสัตว์บางชนิดได้
14-15 40-45 บทที่ 7
7. อธิบายการลาเลียง
ระบบหมุนเวียนเลือด
สารในสั ต ว์ ช นิ ด ต่ า งๆ
7.1 การลาเลียงสารใน องค์ประกอบและหน้าที่
ร่างกายของสัตว์
ของเลือด หลอดเลือด
7.2 การลาเลียงสารใน โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ ก า ร
ร่างกายของคน
ทางานของหัวใจ สืบค้น
7.3 หมู่เลือดและการให้ และอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ
เลือด
ความผิดปกติที่เกิดขึ้นใน
ระบบหมุ น เวี ย นเลื อ ด
ทาปฏิบัติการกายวิภ าค
ของหั ว ใจสั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก
ด้วยน้านมได้

วิธีการสอน/
สื่อการสอน
กิจกรรม
- บรรยาย/ Active - Powerpoint
learning
- เว็บไซต์
- กิจกรรม
- ใบกิจกรรม
problem base
learning inquiry
เรื่องฮอร์โมนและ
ความผิดปกติ
- บรรยาย/
Active learning
- ปฏิบัติการกาย
วิภาคทางเดิน
อาหารของ
ไส้เดือนดิน
และ
สัตว์ชนิดต่าง ๆ

- Powerpoint
- บทปฏิบัติการ
- เว็บไซต์
- ตัวอย่างทางเดิน
อาหารสัตว์ชนิด
ต่าง ๆ

- บรรยาย/ Active - Powerpoint
learning
- บทปฏิบัติการ
- ปฏิบัติการการ - เว็บไซต์
ไหลเวียนเลือด
บริเวณหางปลา
- ปฏิบัติการกาย
วิภาคของหัวใจสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม
- กิจกรรม
problem base
learning inquiry /
STEM

203
สัปดา คาบที่
ห์ที่

16

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

46-48 บทที่ 8
ระบบหายใจ
8.1 การแลกเปลี่ยนแก๊ส
ในร่างกายสัตว์
8.2 การหายใจของคน

วัตถุประสงค์รายวิชา

8.
เปรี ย บเที ย บ
โครงสร้ า งที่ ใ ช้ ส าหรั บ
การแลกเปลี่ ย นแก๊ ส ใน
สัตว์ชนิดต่าง ๆ อธิบาย
โครงสร้างและกลไกการ
หายใจ การลาเลียงแก๊ส
การควบคุ ม การหายใจ
อภิปรายผลของควันบุหรี่
ที่มีผลต่อการแลกเปลี่ยน
แก๊ ส และท าปฏิ บั ติ
การศึกษากายวิภาคของ
ปอดสั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ย
น้านม
17-18 49-54 บทที่ 9 ภาวะธารงดุลกับ 9. อธิบายภาวะธารงดุล
ระบบขับถ่าย
ของความเป็นกรด-เบส
9.1 ภาวะธารงดุล
ในเลือด อุณหภูมิ น้า
อุณหภูมิภายในร่างกาย และเกลือแร่ในร่างกาย
9.2 ภาวะธารงดุลน้าและ ได้
แร่ธาตุในร่างกาย
10. เปรียบเทียบการ
9.3 ภาวะธารงดุลกรด
ขับถ่ายของเสียในสัตว์
เบสในร่างกาย
ชนิดต่าง ๆ อธิบาย
9.4 การกาจัดของเสีย
โครงสร้างและหน้าที่ของ
พวกไนโตรเจน
ไต ทาปฏิบัติการศึกษา
9.5 การขับถ่ายของสัตว์ กายวิภาคของไตสัตว์
9.6 การขับถ่ายของคน
เลี้ยงลูกด้วยน้านมได้

วิธีการสอน/
สื่อการสอน
กิจกรรม
เกี่ยวกับความ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นใน
ระบบหมุนเวียน
เลือด
- บรรยาย/
Active learning
- ปฏิบัติการศึกษา
กายวิภาคของปอด
สัตว์เลี้ยงลูกด้วย
น้านม

- บรรยาย/ Active - Powerpoint
learning
- เว็บไซต์
- ปฏิบัติการกาย
วิภาคของไตหมู

204
สัปดา คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ห์ที่
19 55-57 บทที่ 10 ระบบภูมิคุ้มกัน
10.1 ระบบน้าเหลือง
10.2 ภูมิคุ้มกันของ
ร่างกาย

20

58-60

วัตถุประสงค์รายวิชา
11. อธิบายโครงสร้าง
และองค์ประกอบของ
ระบบน้าเหลือง
อภิปรายความสัมพันธ์
ของระบบน้าเหลืองกับ
ระบบภูมิคุ้มกันได้
12. อธิบายกลไกการ
ปูองกันและการกาจัด
เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
สืบค้นและอภิปราย
เกี่ยวกับความผิดปกติ
ของระบบภูมิคุ้มกันได้

วิธีการสอน/
กิจกรรม
- บรรยาย/
Active learning
- กิจกรรม
problem base
learning inquiry
/ STEM
เกี่ยวกับความ
ผิดปกติของระบบ
ภูมิคุ้มกันได้

สื่อการสอน
- Powerpoint
- เว็บไซต์

สอบปลายภาค

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
คะแนนระหว่างภาค = สอบก่อนกลางภาค+สอบกลางภาค+สอบหลังกลางภาค+ปฏิบัติการและชิ้นงาน
= 10 + 20 +10 +30
มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ประเมินผลจาก ผลงาน/ชิ้นงาน/รายงาน
30
คะแนน
4.2 ประเมินผลจากการสอบย่อยของนักเรียน
20
คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค
20
คะแนน
4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาคและการสอบภาคปฏิบัติ
30
คะแนน
รวม
100
คะแนน
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
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4.1. ประเมินผลจาก ผลงาน/ชิ้นงาน/รายงาน (30 คะแนน)
รายการ

รูปแบบของ
งาน

วันที่ได้รับ
มอบหมาย

กาหนดส่ง

เวลาที่ คะแนน
ควรใช้
(นาที)
60
2

1 เขียนรายงานปฏิบัติการศึกษาเนื้อเยื่อสัตว์และ
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5
เขียนแผนผังจาแนกชนิดของเนื้อเยื่อสัตว์
2 เขียนรายงานปฏิบัติการ กายวิภาคกล้ามเนื้อ
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์ที่ 10
60
กระดูกและข้อต่อ
3 เขียนรายงานปฏิบัติการกายวิภาคทางเดิน
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 12 สัปดาห์ที่ 13
60
อาหารของไส้เดือนดินและสัตว์ชนิดต่าง ๆ
4 เขียนรายงานปฏิบัติการไหลเวียนเลือดบริเวณ
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 14 สัปดาห์ที่ 15
60
หางปลา
5 เขียนรายงานปฏิบัติการ กายวิภาคของหัวใจ
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 15 สัปดาห์ที่ 16
60
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม
6 เขียนรายงานปฏิบัติการ กายวิภาคของปอด
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 16 สัปดาห์ที่ 17
60
7 เขียนรายงานปฏิบัติการ กายวิภาคของไต
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 17 สัปดาห์ที่ 18
60
8 เขียนรายงานปฏิบัติการ กายวิภาคของกบ
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 18 สัปดาห์ที่ 19
60
(บูรณาการกับระบบต่างๆ)
9 กิจกรรม STEM /
งานกลุ่มๆละ
สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 16 250
กิจกรรม problem base learning inquiry
3 คน
หมายเหตุ 1. กาหนดส่งรายงานปฏิบัติการ หลังจากทาปฏิบัติการ 7 วัน จึงจะได้รับคะแนนประเมินผลเต็ม
2. ถ้าส่งรายงานปฏิบัติการ หลังจากทาปฏิบัติการเกินกาหนด จะไม่ได้รับคะแนนประเมินผล
4.2 ประเมินผลจากการสอบย่อยของนักเรียน

(20 คะแนน)

4.2.1 การสอบย่อยก่อนกลางภาค (10 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

บทที่ 1 ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ปรนัยแบบเลือกตอบ / ปรนัย
แบบเติมคาตอบ / อัตนัย /
บทที่ 2 เนื้อเยื่อสัตว์
ปากเปล่า / สาธิต

คะแนน
7
3

2
2
2
2
2
2
6
10
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4.2.2 การสอบย่อยหลังกลางภาค (10 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
บทที่ 5 ระบบต่อมไร้ท่อ
บทที่ 6 ระบบย่อยอาหาร
บทที่ 7 ระบบหมุนเวียนโลหิต

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

ปรนัยแบบเลือกตอบ / ปรนัย
แบบเติมคาตอบ / อัตนัย /
ปากเปล่า / สาธิต

2
4
4

4.3 การประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน )
กาหนดการสอบกลางภาค เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที หัวข้อเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียด ดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

บทที่ 1 ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

เลือกตอบ ข้อละ 0.5 คะแนน

5

บทที่ 2 เนื้อเยื่อ

เติมคาตอบ ข้อละ 1 คะแนน

2

บทที่ 3 ระบบประสาท

อัตนัย ข้อละ 1-2 คะแนน

8

บทที่ 4 ระบบโครงร่างและการเคลื่อนไหว

5

4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาคและการสอบภาคปฏิบัติ (30 คะแนน)
4.4.1 การสอบปลายภาค 25 คะแนน
กาหนดการสอบปลายภาค เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที หัวข้อเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบรายละเอียด
คะแนน ดังตาราง
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

บทที่ 5 ระบบต่อมไร้ท่อ

เลือกตอบ ข้อละ 0.5 คะแนน

4

บทที่ 6 ระบบย่อยอาหาร

เติมคาตอบ ข้อละ 1 คะแนน

3

บทที่ 7 ระบบหมุนเวียนโลหิต

อัตนัย ข้อละ 1-2 คะแนน

3

บทที่ 8 ระบบหายใจ

5

บทที่ 9 การรักษาดุลยภาพและการขับถ่าย

6

บทที่ 10 ระบบภูมิคุ้มกัน

4

4.4.2. การสอบภาคปฏิบัติ 5 คะแนน
สอบสัปดาห์ที่ 20 เวลาที่ใช้ในการสอบ 20 นาที / กลุ่ม รายละเอียดดังนี้
หัวข้อเนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะของข้อสอบ

ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ การสอบปฏิบัติการแบบจับเวลา
(การสอบ Lab. กริ๊ง) จานวน 10 ข้อ

คะแนน
5
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
รายวิชา ว30264 ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)
เวลาเรียน 3 ชั่วโมง / สัปดาห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1

ผู้สอน คณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหลากหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธาน และคลาโดแกรม โดเมน อาณาจักรไวรา มอเนอรา โป
รติสตา ฟังไจ พืช และสัตว์ นิเวศวิทยา ความหมายของระบบนิเวศ การถ่ายทอดสารและพลังงาน วัฏจักรของ
สาร ชีวมณฑล กลุ่มสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ประชากร พฤติกรรมและการ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจาแนกสิ่งมีชีวิตและความสาคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่มีต่อระบบนิเวศ และเสนอแนะแนวทางในการดูแลรักษา มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การทากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ กิจกรรม STEM สามารถประยุกต์ความรู้
และนาไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพได้
2. อธิบายการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตตามหลักอนุกรมวิธาน หลักการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ และการใช้
ไดโคโตมัสคีย์และคลาโดแกรมในการจาแนกสิ่งมีชีวิตได้
3. สังเกต สารวจ สืบค้น ทากิจกรรม อธิบาย เปรียบเทียบลักษณะสาคัญ และใช้หลักการของไดโค
โตมัสคีย์และ คลาโดแกรมในการจาแนกสิ่งมีชีวิตใน โดเมน อาณาจักรไวรา มอเนอรา โปรติสตา ฟังไจ พืช
และสัตว์ รวมถึงระบุความสาคัญของสิ่งมีชีวิตแต่ละโดเมนและอาณาจักรได้
4. อธิบายความหมาย ระบุลักษณะสาคัญ และองค์ประกอบของระบบนิเวศได้
5. อธิบาย ระบุลักษณะและเขียนแผนภาพของโซ่อาหาร สายใยอาหาร การถ่ายทอดสารและพลังงาน
และการเพิ่มขยายทางชีวภาพ (Biomagnification) ได้
6. อธิบายบทบาทของสิ่งมีชีวิตในแต่ละลาดับขั้นของการบริโภค (Trophic level) ได้
7. อธิบาย ระบุลักษณะและเขียนแผนภาพ วัฏจักรน้า คาร์บอน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสได้

209
8. อธิบายและเปรียบเทียบการกระจายสิ่งมีชีวิตในชีวมณฑลรูปแบบต่าง ๆ และระบุปัจจัยที่มีผลต่อ
การกระจายของสิ่งมีชีวิตในแต่ละชีวมณฑลได้
9. อธิบายความหมายของกลุ่มสิ่งมีชีวิต การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงแทนที่ สืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่างๆ
10. อธิบายความหมาย ลักษณะเฉพาะของประชากร ขนาดประชากรและปัจจัยที่มีผลต่อเปลี่ยนแปลง
ขนาดประชากร รูปแบบการเจริญเติบโตของประชากร เขียนรูปแบบโครงสร้างอายุ พีระมิดอายุ และกราฟของ
การอยู่รอดของประชากรทั้ง 3 รูปแบบได้
11. คานวณหาดัชนีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและศึกษาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
12. อธิบายกลไกการเกิดพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าและการแสดงออกของพฤติกรรม
เพื่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆได้
3. กาหนดการสอนและผลการเรียนรู้
สัปดา
ห์ที่
1

1-2

คาบที่
1

2-4

วิธีการสอน/
สื่อการสอน
กิจกรรม
ปฐมนิเทศ
- นักเรียนมีความเข้าใจใน - บรรยาย
- แผนการ
- ผลการเรียนรู้
ข อ บ ข่ า ย โ ด ย ร ว ม ข อ ง
จัดการเรียนรู้
- ลักษณะเนื้อหาวิชา
เนื้อหาวิชา
ฉบับย่อ
- วิธีการเรียนการสอน
- นักเรียนมีความเข้าใจตรงกัน
- การวัดผลและการ
เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการ
ประเมินผล
สอน ผลการเรียนรู้ กฎเกณฑ์
ในชั้นเรียน เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล
บทที่ 1 ความหลากหลายทาง 1. อธิบายความหมายของความ - - บรรยาย/ - PowerPoint
ชีวภาพ
หลากหลายทางชีวภาพได้
กิจกรรม - ตัวอย่าง
1.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ 2. อธิบายการจัดหมวดหมู่
Active
สิ่งมีชีวิต
1.1.1 ความหลากหลายของ ของสิ่งมีชีวิตตามหลัก
learning
ชนิด
อนุกรมวิธาน หลักการตั้งชื่อ - ปฏิบัติการ
1.1.2 ความหลากหลายทาง วิทยาศาสตร์ และการใช้ไดโค การจัด
พันธุกรรม
โตมัสคีย์และคลาโดแกรมใน หมวดหมู่ของ
1.1.3 ความหลากหลายทาง การจาแนกสิ่งมีชีวิตได้
สิ่งมีชีวิต
นิเวศ
3. สังเกต สารวจ สืบค้น ทา
1.2 อนุกรมวิธาน
กิจกรรม อธิบาย เปรียบเทียบ
หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้
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สัปดา
ห์ที่

2

3

3-4

คาบที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

1.2.1 การจัดจาแนกสิ่งมีชีวิต
1.2.2 การตรวจสอบชื่อ
วิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต
1.2.3 การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
ของสิ่งมีชีวิต
5-6 1.3 โดเมนและอาณาจักรของ
สิ่งมีชีวิต
1.4 อาณาจักรไวรา
- ไวรัส
- ไวรอยด์
7-8 1.5 อาณาจักรมอเนอรา
1.5.1 แบคทีเรีย
(1) แบคทีเรียแกรมลบ
- โปรทีโอแบคทีเรีย
- คลาไมเดีย
- สไปโรคีทส์
- ไซยาโนแบคทีเรีย
(2) แบคทีเรียแกรมบวก
- ไมโคพลาสมา
1.5.2 อาร์เคีย
- มีทาโนเจน
- เทอร์โมไฟล์
- ฮาโลไฟล์
9-12 1.6 อาณาจักรโปรติสตา
1.6.1 โพรโทซัว
1.6.2 สาหร่าย
1.6.3 ราเมือก
1.6.4 ราน้า

ผลการเรียนรู้
ลักษณะสาคัญ และใช้
หลักการของไดโคโตมัสคีย์
และคลาโดแกรมในการ
จาแนกสิ่งมีชีวิตใน โดเมน
อาณาจักรไวรา มอเนอรา โป
รติสตา ฟังไจ พืช และสัตว์
รวมถึงระบุความสาคัญของ
สิ่งมีชีวิตแต่ละโดเมนและ
อาณาจักรได้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน

- บรรยาย/
กิจกรรม
Active
learning

- PowerPoint
- ภาพเคลื่อนไห
ว

- บรรยาย/
กิจกรรม
Active
learning
- ปฏิบัติการ
การย้อม
แกรม
แบคทีเรีย

- PowerPoint
- ภาพเคลื่อนไห
ว
- ตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิต

- - บรรยาย/
กิจกรรม
Active
learning
- ศึกษาจากของ
จริง
- ปฏิบัติ
การศึกษา

- PowerPoint
- ภาพเคลื่อนไห
ว
- ตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิต
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สัปดา
ห์ที่

คาบที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

5

13-14 1.7 อาณาจักรฟังไจ
1.7.1 ไฟลัมไคทริดิโอไมโคตา
1.7.2 ไฟลัมไซโกไมโคตา
1.7.3 ไฟลัมแอสโคไมโคตา
1.7.4 ไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา
1.7.5 ไฟลัมดิวเทอโรไมโคตา

5-7

15-19 1.8 อาณาจักรพืช
1.8.1 ไฟลัมไบรโอไฟตา
1.8.2 ไฟลัมเฮพาโตไฟตา
1.8.3 ไฟลัมแอนโทเซอโรไฟ
ตา
1.8.4 ไฟลัมไลโคไฟตา
1.8.5 ไฟลัมเทอโรไฟตา
1.8.6 ไฟลัมกิงโกไฟตา
1.8.7 ไฟลัมไซคาโดไฟตา
1.8.8 ไฟลัมนีโตไฟตา
1.8.9 ไฟลัมโคนิเฟอโรไฟตา
1.8.10 ไฟลัมแอนโทไฟตา

7-9

20-27 1.9 อาณาจักรสัตว์
1.9.1 ไฟลัมพอริเฟอรา
1.9.2 ไฟลัมไนดาเรีย
1.9.3 ไฟลัมทีโนฟอรา
1.9.4 ไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส
1.9.5 ไฟลัมโรติเฟอรา
1.9.6 ไฟลัมนีมาโทดา
1.9.7 ไฟลัมแอนนิลิดา

ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม
ลักษณะของโป
รติสต์
- บรรยาย/
กิจกรรม
Active
learning
- ปฏิบัติ
การศึกษา
ลักษณะของ
ฟังไจ
- บรรยาย/
กิจกรรม
Active
learning
- ปฏิบัติ
การศึกษา
ลักษณะ
สาคัญของ
พืชแต่ละ
ไฟลัม
- กิจกรรม
STEM /
inquiry
- บรรยาย/
กิจกรรม
Active
learning
- ปฏิบัติ
การศึกษา
ลักษณะ
สาคัญของ

สื่อการสอน

- PowerPoint
- ภาพเคลื่อนไห
ว
- ตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิต

- PowerPoint
- ตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิต

- PowerPoint
- ตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิต
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ห์ที่

คาบที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

1.9.8 ไฟลัมมอลลัสคา
1.9.9 ไฟลัมอาร์โทรโปดา
1.9.10ไฟลัมเอคไคโนเดอร์มาตา
1.9.11 ไฟลัมเฮมิคอร์ดาตา
1.9.12 ไฟลัมคอร์ดาตา
10 28-30
สอบกลางภาค
บทที่ 2 นิเวศวิทยา
11-14 31-40 2.1 ความหมาย องค์ประกอบ
และประเภทของระบบนิเวศ
2.2 ชีวมณฑล (Biome)
2.3 นิเวศวิทยาของกลุ่มสิ่งมีชีวิต
2.3.1 องค์ประกอบของกลุ่ม
สิ่งมีชีวิตและดัชนีความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต
2.3.2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิต
2.4 นิเวศวิทยาของระบบนิเวศ
2.4.1 สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหาร
เองได้
2.4.2 สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหาร
เองไม่ได้
2.4.3 การถ่ายทอดพลังงาน
2.4.4 การเพิ่มขยายทาง
ชีวภาพ
2.4.5 วัฏจักรของสาร
2.5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่
14-16 41-48 2.6 นิเวศวิทยาของประชากร
2.6.1 ความหมายของ
ประชากร
2.6.2 รูปแบบการกระจาย
ของประชากร

ผลการเรียนรู้

4. อธิ บ ายความหมาย ระบุ
ลั ก ษ ณ ะ ส า คั ญ แ ล ะ
องค์ประกอบของระบบนิเวศได้
5. อธิ บ าย ระบุ ลั ก ษณะและ
เขี ย นแผนภาพของโซ่ อ าหาร
สายใยอาหาร การถ่ายทอดสาร
และพลังงาน และการเพิ่มขยาย
ท า ง ชี ว ภ า พ
(Biomagnification) ได้
6. อธิบายบทบาทของสิ่งมีชีวิต
ในแต่ ล ะล าดั บ ขั้ น ของการ
บริโภค (Trophic level) ได้
7. อธิ บ าย ระบุ ลั ก ษณะและ
เขี ย นแผนภ าพ วั ฏ จั ก รน้ า
คาร์ บ อน ไนโ ตรเจน และ
ฟอสฟอรัสได้
8. อธิบายและเปรียบเทียบการ
กระจายสิ่งมีชีวิตในชีวมณฑล
รูปแบบต่าง และระบุปัจจัยที่มี
ผลต่อการกระจายสิ่งมีชีวิตใน
แต่ละ ชีวมณฑลได้
9. อธิบายความหมายของกลุ่ม
สิ่งมีชีวิต การปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ

วิธีการสอน/
กิจกรรม
สัตว์แต่ละ
ไฟลัม
- กิจกรรม
การสร้าง
องค์ความรู้
- บรรยาย/
กิจกรรม
Active
learning

- บรรยาย/
กิจกรรม
Active
learning
- ปฏิบัติการ

สื่อการสอน

- PowerPoint
ภาพเคลื่อนไห
ว

- PowerPoint
ภาพเคลื่อนไห
ว
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ห์ที่

วิธีการสอน/
สื่อการสอน
กิจกรรม
2.6.3 ความหนาแน่นของ
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใน หาดัชนีความ
ประชากร
รูปแบบต่างๆ
หลากหลาย
2.6.4 รูปแบบการ
10. อธิบายความหมาย
ของสิ่งมีชีวิต
เจริญเติบโตของประชากร
ลักษณะเฉพาะของประชากร - การสืบเสาะ
2.6.5 การอยู่รอดของ
ขนาดประชากรและปัจจัยที่มี หาความรู้
ประชากร
ผลต่อเปลี่ยนแปลงขนาด
- กิจกรรม
- K-selected species
ประชากร รูปแบบการ
STEM
- r- selected species
เจริญเติบโตของประชากร
2.6.6 โครงสร้างประชากร เขียนรูปแบบโครงสร้างอายุ
มนุษย์
พีระมิดอายุ และกราฟของการ
2.7 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
อยู่รอดของประชากรทั้ง 3
2.7.1 ปัญหาเรือนกระจก
รูปแบบได้
2.7.2 มลพิษทางน้า
11. คานวณหาดัชนีความ
2.7.3 การอนุรักษ์สัตว์ปุา
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตและ
2.7.4 การอนุรักษ์เชิงชนิดพันธุ์ ศึกษาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
2.7.5 การพัฒนาที่ยั่งยืน
17-19 49-57 บทที่ 3 พฤติกรรมและการ
12. อธิบายกลไกการเกิด
- บรรยาย/
- PowerPoint
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตเพื่อ
กิจกรรม
3.1 พฤติกรรมที่มีมาแต่กาเนิด
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าและการ Active
3.2 พฤติกรรมที่เกิดจากการ
แสดงออกของพฤติกรรมเพื่อ learning
เรียนรู้
การดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
- การสืบเสาะ
3.3 พฤติกรรมนิเวศ
ต่างๆได้
หาความรู้
- พฤติกรรมการหาอาหาร
- พฤติกรรมการปกปูองอาณา
เขตจาเพาะ
- พฤติกรรมการจัดลาดับ
ชั้นในสังคม
- พฤติกรรมการผสมพันธุ์
3.4 พฤติกรรมสังคม
3.5 การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
3.5.1 การปรับตัวด้าน
คาบที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้
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ห์ที่

20

คาบที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน

รูปพรรณสัณฐาน
- การพรางตัว(Camouflage)
- การเลียนแบบ (Mimicry)
3.5.2 การปรับตัวด้าน
พฤติกรรม
3.5.3 การปรับตัวด้านสรีระ
- Regulators
- Conformers
58-60 สอบปลายภาค

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ว 30264 ความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 80 : 20
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค = ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบ
กลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค + ผลจากงานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย
= 10 + 20 + 10 + 40
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
4.1 ประเมินผลจากงานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย
4.3 การประเมินผลจากการสอบย่อย
4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาค
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาค

รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

40
20
20
20
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4.1 การประเมินผลจากงานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย (ร้อยละ 40)
รายการ

รูปแบบของงาน

เวลาทีค่ วรใช้
(ชม.)

ร้อยละ

เขียนรายงานปฏิบัติการการจัดหมวดหมู่ของ
งานเดี่ยว
1
2
สิ่งมีชีวิต
เขียนรายงานปฏิบัติการย้อมแกรมแบคทีเรียและ
2.
งานเดี่ยว
1
2
ศึกษาลักษณะของโปรติสต์
3. เขียนรายงานปฏิบัติการศึกษาลักษณะของฟังไจ
งานเดี่ยว
1
2
เขียนรายงานปฏิบัติการศึกษาลักษณะสาคัญของพืช
4.
งานเดี่ยว
1
3
แต่ละไฟลัม
เขียนรายงานปฏิบัติการศึกษาลักษณะสาคัญของ
5.
งานเดี่ยว
1
3
สัตว์แต่ละไฟลัม
เขียนรายงานปฏิบัติการหาดัชนีความหลากหลาย
6.
งานเดี่ยว
1
3
ของสิ่งมีชีวิต
เขียนแผนผังมโนทัศน์สร้างองค์ความรู้ ตามหัวข้อ
ดังนี้
8.1 อาณาจักรไวรา
8.2 อาณาจักรมอเนอรา
8.3 อาณาจักรโปรติสตา
8.4 อาณาจักรฟังไจ
8.
งานเดี่ยว
10
10
8.5 อาณาจักรพืช
8.6 อาณาจักรสัตว์
8.7 ประเภทของระบบนิเวศ
8.8 นิเวศวิทยาของกลุ่มสิ่งมีชีวิต
8.9 พฤติกรรมของสัตว์
8.10 การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
กิจกรรม STEM / การนาเสนอผลงานด้านประโยชน์
9. ปัญหา และผลกระทบด้านนิเวศวิทยาและชีววิทยา
งานกลุ่ม
15
15
เชิงอนุรักษ์
หมายเหตุ: เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่า ในการทางานหรือการบ้านชิ้นนั้น ๆ นักเรียน
1.

ควรใช้เวลาทาประมาณเท่าใด การประมาณดังกล่าวครูได้พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อน และปริมาณงาน
หรือการบ้านชิ้นนั้นๆ
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4.2 การประเมินผลจากการสอบย่อย (ร้อยละ 20)
รายละเอียดดังนี้
4.2.1 การสอบก่อนกลางภาค (ร้อยละ 10 ) รายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
1.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ
1.2 อนุกรมวิธาน
1.3 อาณาจักรไวรา

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

ร้อยละคะแนน

- ปรนัยแบบเลือกตอบ(ข้อละ 0. 5

2

คะแนน)
-อัตนัย (ข้อละ 1 หรือ 2 คะแนน)

2

1.4 อาณาจักรมอเนอรา

2

1.5 อาณาจักรโปรติสตา

4

4.2.2 การสอบหลังกลางภาค (ร้อยละ 10 ) รายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

2.1 ความหมาย องค์ประกอบ และประเภทของระบบ - ปรนัยแบบเลือกตอบ(ข้อละ
นิเวศ

0.5 คะแนน)

2.2 ชีวมณฑล (Biome)

-อัตนัย (ข้อละ 1 หรือ 2

2.3 นิเวศวิทยาของกลุ่มสิ่งมีชีวิต

คะแนน)

ร้อยละคะแนน
2

2
2

2.4 นิเวศวิทยาของระบบนิเวศ

2

2.5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่

2

217
4.3 การประเมินจากการสอบกลางภาค (ร้อยละ 20)
เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที หัวข้อเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
1.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ
1.2 อนุกรมวิธาน
1.3 อาณาจักรไวรา

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
- ปรนัยแบบเลือกตอบ (ข้อละ
0.5 คะแนน)
- อัตนัย (ข้อละ 1 หรือ 2
คะแนน)

ร้อยละคะแนน
1
1
1

1.4 อาณาจักรมอเนอรา

1

1.5 อาณาจักรโปรติสตา

1

1.5 อาณาจักรฟังไจ

2

1.6 อาณาจักรพืช

5

1.7 อาณาจักรสัตว์

8
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4.4 การประเมินจากการสอบปลายภาค (ร้อยละ 20)
เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที หัวข้อเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค
ลักษณะ/จานวนข้อสอบ
บทที่ 2 นิเวศวิทยา
2.1 ความหมาย องค์ประกอบ และประเภทของระบบ
นิเวศ

ร้อยละคะแนน

- ปรนัยแบบเลือกตอบ(ข้อละ
0.5 คะแนน)

1

-อัตนัย (ข้อละ 1 หรือ 2คะแนน)

2.2 ชีวมณฑล (Biome)

1

2.3 นิเวศวิทยาของกลุ่มสิ่งมีชีวิต

1

2.4 นิเวศวิทยาของระบบนิเวศ

1

2.5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่

1

2.6 นิเวศวิทยาของประชากร

2

2.7 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

2

บทที่ 3 พฤติกรรมและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
3.1 พฤติกรรมที่มีมาแต่กาเนิด

2

3.2 พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้

3

3.3 พฤติกรรมนิเวศ

3

3.4 พฤติกรรมสังคม

1

3.5 การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

2

หมายเหตุ: ลักษณะและจานวนข้อสอบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามมติของคณะกรรมการคัดเลือกและปรับปรุง
ข้อสอบ
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา ว30191 โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ 1
เวลาเรียน 1 คาบ / สัปดาห์
ภาคเรียนที่ 2

จานวน 0.5 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา ว30192 โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ 2
เวลาเรียน 1 คาบ / สัปดาห์
ภาคเรียนที่ 1 ปี

จานวน 0.5 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
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แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์
1.0 หน่วยกิต 2 คาบ/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้สอน คณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

รหัสวิชา ว30193
ภาคเรียนที่ 1

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้จากคาถามที่เกิดจากการสังเกต
ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ที่น่าสนใจ ออกแบบ เลือกใช้เครื่องมือในการสืบเสาะหาความรู้ รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสม สร้างคาอธิบาย โดยอาศัยหลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์ นาเสนอผลงาน ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ มีความคิดระดับสูง
และสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2. ตัวชี้วัด
1. ตั้งคาถามที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือจากประเด็นที่
เกิดขึ้นในขณะนั้นที่สามารถทาการสารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้
2. สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สิ่งที่พบ หรือสร้างแบบจาลอง หรือสร้างรูปแบบเพื่อนาไปสู่
การสารวจตรวจสอบ
3. ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่ต้องพิจารณาปัจจัยหรือตัวแปรสาคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยอื่น ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
และจานวนครั้งของการสารวจตรวจสอบ เพื่อให้ได้ผลที่มีความเชื่อมั่นอย่างเพียงพอ
4. เลือกวัสดุ เทคนิควิธีการ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเกต การวัด การสารวจตรวจสอบอย่างถูกต้องทั้งทางกว้าง
และลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ
5. รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการสารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบถูกต้อง ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได้ ความเหมาะสมหรือความผิดพลาดของข้อมูล
6. จัดกระทาข้อมูล โดยคานึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขที่มีระดับความถูกต้องและนาเสนอข้อมูลด้วยเทคนิค
วิธีที่เหมาะสม
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7. วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุปหรือสาระสาคัญ เพื่อ
ตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
8. พิจารณาความน่าเชื่อถือของวิธีการและผลการสารวจตรวจสอบ โดยใช้หลักความคลาดเคลื่อน ของการวัด
และการสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการสารวจตรวจสอบ
9. นาผลของการสารวจตรวจสอบที่ได้ ทั้งวิธีการและองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้างคาถามใหม่ นาไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริง
10. ตระหนักถึงความสาคัญในการที่จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบการอธิบาย การลงความเห็น และการสรุปผล
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่นาเสนอต่อสาธารณชนด้วยความถูกต้อง
11. บันทึกและอธิบายผลการสารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้พยานหลักฐานอ้างอิงหรือค้นคว้าเพื่อเติม เพื่อ
หาหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และยอมรับว่าความรู้เดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีข้อมูลและ
ประจักษ์ พยานใหม่เพิ่มเติมหรือโต้แย้งจากเดิม ซึ่งท้าทายให้มีการตรวจสอบอย่างระมัดระวัง อันจะ
นามาสู่ การยอมรับเป็นความรู้ใหม่
12. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงาน
หรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
3. กาหนดการสอนและผลการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
1

คาบที่
หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
1 ปฐมนิเทศ
- ผลการเรียนรู้
- ลักษณะเนื้อหาวิชา
- วิธีการเรียนการสอน
- กิจกรรมทบทวนความรู้เดิมและกระตุ้นการ
เรียนรู้
- การวัดผลและการประเมินผล

1-3

2 - 9 1. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมกล่องปริศนาและการได้มาซึ่ง
ความรู้วิทยาศาสตร์หรือ - กิจกรรมรอยปริศนากับ
ฟอสซิลโดยให้นักเรียนเรียนรู้ผ่าน
- การสังเกต

ผลการเรียนรู้
- เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ
ในขอบข่ายโดยรวมของ
เนื้อหาวิชา
- เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ
ตรงกัน เกี่ยวกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน ผลการเรียนรู้
กฎเกณฑ์ในชั้นเรียน เกณฑ์การ
วัดและประเมินผล
ข้อที่ 1
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สัปดาห์ที่

4 - 19

20

คาบที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
- การตั้งคาถาม
- การตั้งสมมติฐาน
- การสร้างแบบจาลอง
- การสืบค้นข้อมูล
- การเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
- การระดมสมอง
- การสร้างองค์ความรู้
- การอ่านและเขียนอย่างสร้างสรรค์
- การนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
10- 56 1. จัดกิจกรรม 4 – 5 กิจกรรม (ในลักษณะ Guided ข้อที่ 2 - 8
Inquiry และ Open inquiry (ควรจัดกิจกรรมที่เป็น
Open inquiry อย่างน้อย 1 กิจกรรม) หรือกิจกรรม
ในแนวสะเต็มศึกษา ตัวอย่าง เช่น หอคอยกระดาษ
แรงโน้มถ่วงกับการเจริญเติบโต เรื่องของหนอนนก
ขยะล้นโลก การเดินทางไปกับยานดิสคัฟเวอรี่(จาก
science as inguiry,2550) เป็นต้น โดยให้นักเรียน
ผ่านกระบวนการดังนี้
- กาหนดสถานการณ์ให้นักเรียนสังเกต
- ตั้งคาถามเพื่อการสืบเสาะ
- ตั้งสมมติฐาน
- ออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
- ทาการทดลอง/รวบรวมข้อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอข้อมูลที่เหมาะสม
- สร้างคาอธิบายจากหลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล
- สร้างชิ้นงาน/เสนอแบบจาลอง/เสนอ
แนวทางการแก้ปัญหา
- สื่อสาร/นาเสนอผลงาน
3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทาโครงงานโดยให้
นักเรียน สังเกต ตั้งคาถาม เพือ่ นาไปสู่การออกแบบ
การแก้ปัญหาอย่างนักวิทยาศาสตร์
สอบปลายภาคเรียน (สอบนอกตารางสอบ)
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ว30193 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะฯ มีแผนการประเมินผลการ
เรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากกิจกรรมและผลงานนักเรียน

70 คะแนน

4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย

10 คะแนน

4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค

20 คะแนน
รวม 100 คะแนน

รายละเอียดการประเมินแต่ละหัวข้อ
4.1 ประเมินจากกิจกรรมการปฏิบัติการ (70 คะแนน)

ที่

รายการประเมิน

1
2
3
7

ผลงานนักเรียน
กิจกรรมที่กาหนด
จิตพิสัย
สอบปลายภาค(แบบทดสอบ
สถานการณ์ตามแนว Pisa)

ลักษณะ
งาน

เวลามอบหมาย

งานเดี่ยว
งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 4-19
เดี่ยว
เดี่ยว
สัปดาห์ที่ 20
รวม

กาหนดส่ง

เวลาที่นักเรียน
ควรใช้ (นาที)

คะแนน

-

ในชั่วโมงเรียน
ตามที่ปฏิบัติจริง
60

10
70
10
20
100
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เกณฑ์การประเมินกิจกรรม inquiry ปรับจาก 5 Essential Features สาหรับห้องเรียน inquiry
รายการประเมิน
1. ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้น /
ความไวต่อ
สถานการณ์ /
ความสนใจ ต่อ
สถานการณ์หรือ
กิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจ

1
ผู้เรียนไม่มีความ
สนใจหรือ
กระตือรือร้นใน
สถานการณ์หรือ
กิจกรรม

2. ผู้เรียนมีความ
สามารถในการทา
การทดลอง/ค้นคว้า
หาข้อมูล / อื่น ๆ
เพื่อให้ได้มาซึ่ง
หลักฐานและ /
หรือผลการทดลอง

ผู้เรียนไม่สามารถ
ออกแบบ
การศึกษาค้นคว้า
/ ไม่สามารถทา
การทดลอง / ไม่
สามารถรวบรวม
ข้อมูลได้

3. ผู้เรียนสามารถ
สร้างคาอธิบาย
จากหลักฐานที่
รวบรวมได้

ผู้เรียนไม่
สามารถสร้าง
คาอธิบายจาก
หลักฐานต่าง ๆ
ที่มีให้

น้าหนัก
2
3
ผู้เรียนแสดง ผู้เรียนมีความ
ความสนใจใน สนใจ
ปัญหาที่ครู
กระตือรือร้น และ
เตรียมไว้
สามารถเลือก
คาถาม / ปัญหา
ที่เหมาะสม โดย
วิเคราะห์จาก
คาถาม / ปัญหา
ต่าง ๆ ที่ครูเตรียม
ไว้ให้
ผู้เรียนบอก / ผู้เรียนสามารถ
เสนอ แนว
วิเคราะห์ข้อมูล
ทางการ
ได้จากข้อมูลจาก
วิเคราะห์ข้อมูล การทดลองที่มี
จากข้อมูล หรือ ให้
ผลการทดลองที่
ครูเตรียมให้ได้
ผู้เรียนสามารถ
สร้างคาอธิบาย
ได้ จากข้อมูล
ที่ครูเตรียมไว้
ให้ โดยครูต้อง
แนะแนว
ทางการสร้าง
คาอธิบาย
อย่างละเอียด

ผู้เรียนสามารถ
สร้างคาอธิบาย
ได้จากหลักฐาน
ต่าง ๆ โดยครู
แนะแนวทาง
เพียงเล็กน้อย

4
ผู้เรียนมีความ
สนใจ
กระตือรือร้น และ
สามารถเสนอ
คาถามจาก
สถานการณ์หรือ
กิจกรรมได้

5
ผู้เรียนมีความ
สนใจ
กระตือรือร้น และ
สามารถเสนอ
คาถามจาก
เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม

ผู้เรียนสามารถทา
การทดลอง หรือ
เก็บรวบรวมข้อมูล
ได้ จากการทาการ
ทดลอง

ผู้เรียนสามารถ
ออกแบบการ
ทดลองหรือ
กิจกรรม และทา
กิจกรรมเพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
ผู้เรียนสามารถสร้าง
คาอธิบายจาก
หลักฐานต่าง ๆ ได้
จากการอภิปราย
จากกลุ่มเพื่อน ทั้ง
กลุ่มเล็ก และ/หรือ
กลุ่มใหญ่ โดย
เชื่อมโยงหลักฐาน /
ผลการทดลอง / ผล
การค้นคว้ากับ
คาอธิบายได้อย่าง
ละเอียดครบถ้วน

ผู้เรียนสามารถสร้าง
คาอธิบายจาก
หลักฐานต่าง ๆ ได้
จากการอภิปราย
จากกลุ่มเพื่อน ทั้ง
กลุ่มเล็ก และ/หรือ
กลุ่มใหญ่ โดย
เชื่อมโยงหลักฐาน /
ผลการทดลอง / ผล
การค้นคว้ากับ
คาอธิบายได้
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รายการประเมิน

1
4. ผู้เรียนสามารถ ผู้เรียนไม่
เชื่อมโยงความ
สามารถ
คาอธิบายที่
เชื่อมโยง
นักเรียนสร้าง
คาอธิบาย
ขึ้นกับความรู้ /
ปรากฏการณ์
ทฤษฎี ทาง
ต่าง ๆ กับ
วิทยาศาสตร์
ความรู้เดิม /
ทฤษฎี ทาง
วิทยาศาสตร์ได้

5. ผู้เรียนสามารถ
สื่อสาร /
อภิปราย กับ
เพื่อนในกลุ่ม/
เพื่อนร่วมชั้นเรียน
และประเมิน
คาอธิบายหรือ
ข้อสรุปที่สร้างขึ้น
โดยอธิบายด้วย
วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ได้

ผู้เรียนไม่
สามารถสื่อสาร
/ ไม่สามารถ
อธิบาย/
อภิปรายได้

น้าหนัก
2
3
ผู้เรียนสามารถ ผู้เรียนสามารถ
เชื่อมโยง
เชื่อมโยง
คาอธิบาย
คาอธิบาย
ปรากฏการณ์ ปรากฏการณ์กับ
กับความรู้เดิม ความรู้เดิม /
/ ทฤษฎีทาง ทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ได้
ได้บ้าง
บางส่วนใน
ประเด็นหลักได้

ผู้เรียนสามารถ
สื่อสาร /
นาเสนอ /
อภิปรายได้
โดยครูต้อง
ชี้แนะทุก
ขั้นตอน

ผู้เรียนสามารถ
สื่อสาร /
นาเสนอ /
อภิปรายได้ โดย
ครูชี้แนะอย่าง
กว้าง ๆ เพียง
เล็กน้อย

4
ผู้เรียนสามารถ
เชือ่ มโยง
คาอธิบาย
ปรากฏการณ์กับ
ความรู้เดิม /
ทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ได้

5
ผู้เรียนสามารถ
เชื่อมโยง
ยกตัวอย่าง
คาอธิบาย
ปรากฏการณ์กับ
ความรู้เดิม /
ทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์จาก
แหล่งต่างๆได้หรือ
สถานการณ์แปลก
ใหม่ได้

ผู้เรียนสามารถ
สื่อสาร / นาเสนอ
/ อภิปรายได้
ผู้เรียนมีการใช้
ความรู้และวิธีทาง
วิทยาศาสตร์มา
อธิบายได้โดยครู
ชี้แนะอย่างกว้าง
ๆ เพียงเล็กน้อย

ผู้เรียนสามารถ
สื่อสาร / นาเสนอ
/ อภิปรายได้โดย
พยายามใช้ความรู้
และวิธีทาง
วิทยาศาสตร์มา
อธิบายอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
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เกณฑ์การประเมินรายงานหรือชิ้นงาน
น้าหนัก
1
2
3
1. การใช้
ใช้กระบวนการ ใช้กระบวนการ ใช้กระบวนการ
กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ทาง
ทาง
ทาง
ถูกต้องไม่ถูกต้อง วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มากกว่า 3
ถูกต้องไม่
ถูกต้องไม่
รายการ
ถูกต้อง 3
ถูกต้อง 2
รายการ
รายการ
2. ความสมบูรณ์ งานขาดความ
งานขาดความ งานขาดความ
ของงานหรือ
สมบูรณ์ครบถ้วน สมบูรณ์
สมบูรณ์
ชิ้นงาน
ตามเปูาหมาย
ครบถ้วนตาม
ครบถ้วนตาม
มากกว่า 3
เปูาหมาย 3
เปูาหมาย 2
รายการ
รายการ
รายการ
3. ความสามารถ งานหรือชิ้นงาน งานหรือชิ้นงาน งานหรือชิ้นงาน
ในการใช้เวลาใน เสร็จช้ากว่าเวลา เสร็จช้ากว่า
เสร็จ
การทากิจกรรม ที่กาหนด 20
เวลาที่กาหนด ช้ากว่าเวลาที่
นาที
15 นาที
กาหนด
10 นาที
4. ความถูกต้อง งานหรือชิ้นงานไม่ งานหรือชิ้นงาน งานหรือชิ้นงาน
ของงาน
ถูกต้อง มากว่า 3 ไม่ถูกต้อง 3
ไม่ถูกต้อง 2
รายการ
รายการ
รายการ
รายการประเมิน

4
ใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
ถูกต้องไม่ถูกต้อง
1 รายการ

5
ใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
ถูกต้อง

งานขาดความ
งานมีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน สมบูรณ์ครบถ้วน
ตามเปูาหมาย 1 ตามเปูาหมาย
รายการ
งานหรือชิ้นงาน งานหรือชิ้นงาน
เสร็จช้ากว่าเวลา เสร็จตรงตามเวลา
ที่กาหนด 5 นาที ที่กาหน

งานหรือชิ้นงานไม่ งานหรือชิ้นงานมี
ถูกต้อง 1
ความถูกต้อง
รายการ
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4.3 การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชาธรรมชาติและการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ ได้กาหนด
หัวข้อการประเมินดังนี้
ผลการประเมิน
หัวข้อการประเมิน

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดี

(5)

(4)

(3)

ปากลาง ต้องปรับปรุง
(2)

(1)

1. ความอยากรู้อยากเห็น
2. ความใจกว้าง
3. ความรับผิดชอบและเพียรพยายาม
4. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
5. ความมีเหตุผล
6. ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
7. ความมีระเบียบและรอบคอบ
8. ความประหยัด
9. ความซื่อสัตย์
10. ความตรงต่อเวลา
4.4 การประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน)
ครูผู้สอนออกข้อสอบในรูปแบบของสถานการณ์ในแนว Pisa จานวน 4 – 5 สถานการณ์ พร้อมคาถาม
ประกอบสถานการณ์ทั้งในรูปแบบเลือกคาตอบและเขียนอธิบาย
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แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 1 รหัสวิชา ว30291 1.0 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่…4

ภาคเรียนที่…2

2 คาบ/สัปดาห์

ปีการศึกษา …………..

ผู้สอน คณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมภิ าค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมของบุคคลที่จัดว่าเป็นนักคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกร บูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ในการเชื่อมโยงหรือแก้ปัญหาในชีวิตจริง
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนา
นวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
2. ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม ลักษณะของความคิด
สร้างสรรค์ องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์และวิธีการคิดสร้างสรรค์ได้
2. สืบค้นและวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านกระบวนการการคิดสร้างสรรค์ได้
3. คิดสร้างสรรค์ผ่านระบบการฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์แบบต่างๆ ได้
4. สร้าง/พัฒนาผลงาน/วิธีการแก้ปัญหา/การจัดการ/วิธีการ ที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือพัฒนาใหม่
ทั้งหมดได้ (ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย ภาพร่าง แบบจาลองและสร้างหรือพัฒนาผลงาน วิธีการแก้ปัญหา การ
จัดการ วิธีการที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือพัฒนาใหม่ทั้งหมดด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่เป็นมิตรกับชีวิต สังคม
และสิ่งแวดล้อม)
5. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและอธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของชิ้นงานหรือ
นวัตกรรมให้ผู้อื่นเห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ในนวัตกรรมได้
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3. กาหนดการสอนและผลการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
1

1-2

2

3-4

คาบที่
หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
1 ปฐมนิเทศ
- ผลการเรียนรู้
- ลักษณะเนื้อหาวิชา
- วิธีการเรียนการสอน
- กิจกรรมทบทวนความรู้เดิมและกระตุ้นการ
เรียนรู้
- การวัดผลและการประเมินผล
2 1. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม ลักษณะของ
ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์และวิธีการคิดสร้างสรรค์ผ่านการ
- สังเกต
- วิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
- สืบค้น
- ระดมความคิด
- นาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3 - 4 2. กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ
ให้นักเรียนเรียนรู้ผ่าน การกระตุ้นและเร้า
ความสนใจด้วยคลิปวิดีโอ ด้วยตัวอย่างผลงานที่ผ่าน
การคิดสร้างสรรค์ และการสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์
ผลงานที่ผ่านกระบวนการการคิดสร้างสรรค์ นามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5 - 10 3. กิจกรรมฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์แบบต่างๆ
กรอบการจัดกิจกรรม สามารถดาเนินการได้ตาม
แนวทางต่อไปนี้
3.1 ให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ฝึกความคิด
ริเริ่ม(Originality) ความคิดยืดหยุ่น(Flexibility)
ความคิดคล่องแคล่ว(Fluency) ความคิดละเอียดลออ
(Elaboration) เพื่อค้นพบแนวทางในการคิด

ผลการเรียนรู้
ข้อ 1 – 5

ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3
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สัปดาห์ที่

5-7

8-9
10
11-17

คาบที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
สร้างสรรค์นวัตกรรม
3.2 ครูออกแบบกิจกรรมเกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ประมาณ 2 กิจกรรมโดยการกาหนด
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้ค้นหา
ปัญหาและคิดหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการแก้ปัญหา
ในแนวทางใหม่ๆ หรือใช้ฝึกการแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์(ระบุ
ปัญหา รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา วางแผนและ
ดาเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล และ
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน นาเสนอ
วิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน)และฝึก
การเชื่อมโยงบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กิจกรรมออกแบบนวัตกรรม
ให้นักเรียนสารวจค้นหาปัญหาในชีวิตประจาวันที่
นักเรียนสนใจ เช่น ปัญหาจากบ้านพักคนชรา ปัญหา
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น จากนั้นทาการคิดออกแบบ
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม 6 ขั้น ทาการถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพฉาย ภาพร่าง แบบจาลอง
11 -18 กิจกรรมนาเสนอโครงร่างนวัตกรรม
19 – 20 สอบกลางภาค
21 - 5. กิจกรรมลงมือสร้างสรรค์นวัตกรรม
34
นักเรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมของตนเองตามที่
ได้ออกแบบและเสนอโครงร่าง ทดสอบ
ประสิทธิภาพ ทาการปรับปรุงและพัฒนา ภายใต้
การดูแลของอาจารย์ประจาวิชาและอาจารย์ที่
เกี่ยวข้อง โดยอาจารย์ประจาวิชาทาสมุดติดตามงาน
และมีกิจกรรมให้นักเรียนนาเสนอความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานเป็น ระยะ ๆ

ผลการเรียนรู้

ข้อ 3
ข้อ 4
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สัปดาห์ที่
18-19

20

คาบที่
หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
35 - 6. กิจกรรมการนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
38
-นาเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ เช่น VDO/
โปสเตอร์/PPT/รูปเล่มรายงาน/นิทรรศการ
กรอบกิจกรรมการเรียนรู้ในหัวข้อนี้
4.1 นักเรียนจัดทารายงานผลการศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
ตนเอง
4.2 นาเสนอนวัตกรรมของตนเองในรูปแบบ
ของการจัดนิทรรศการพร้อมสื่อประกอบ ( VDO/
โปสเตอร์/PPT)
58 - สอบปลายภาค
60

ผลการเรียนรู้
ข้อ 5

-ข้อสอบสถานการณ์เพื่อให้
นักเรียนคิดแก้ปัญหา

หมายเหตุ
1. สัปดาห์ที่ 10 สอบกลางภาค และสัปดาห์ที่ 20 สอบปลายภาค
2. แนะนาแหล่งสืบค้นข้อมูล
- https://m.youtube.com/results?search_query=how+its+made
- www.iurban.in.th
- www.toeyod.com
- หนังสือ Magic Mind Map
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ว30291 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้

ที่

รายการประเมิน

1

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ
กิจกรรมฝึกทักษะการคิด
สร้างสรรค์แบบต่างๆ
การนาเสนอโครงร่าง
(proposal)
ผลงานนวัตกรรม
การนาเสนอผลงาน/รายงาน
จิตพิสัย
สอบปลายภาค(แบบทดสอบ
เป็นสถานการณ์คิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์)

2
3
4
4
6
7

ลักษณะ
งาน
งานเดี่ยว
งานกลุ่ม
งานกลุ่ม

เวลามอบหมาย
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2 - 4
สัปดาห์ที่ 5-6

งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 7-17
งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 18-19
เดี่ยว
เดี่ยว
สัปดาห์ที่ 20

กาหนดส่ง

เวลาทีค่ วรใช้
(นาที)

คะแนน

ส่งในชั่วโมง

ตามที่ปฏิบัติจริง

5
10

ตามที่ปฏิบัติจริง

15

ตามที่ปฏิบัติจริง

30
20
10

60
10

รวม

100

5. เกณฑ์และแบบประเมินผลงานนักเรียน
กรณีการประเมินกิจกรรมที่ออกแบบในเชิงสะเต็มศึกษา สามารถใช้แบบประเมิน ต่อไปนี้
รายละเอียดแนวการประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละกิจกรรม (ตามหัวข้อ 2 กิจกรรมฝึกทักษะการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์กับสถานการณ์ปัญหา)

กลุ่มที่

1
2
3

ระดับคะแนนของแต่ละรายการที่ประเมิน
การใช้
การบูรณา คะแนนรวม
การนาเสนอ กระบวนการ
(100
ผลงาน
งบประมาณ
การความรู้
ผลงาน
ออกแบบทาง
คะแนน)
(40 คะแนน) (10 คะแนน)
(STEM)
(20 คะแนน) วิศวกรรม
(15 คะแนน)
(15 คะแนน)
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เกณฑ์การให้คะแนน ( 100 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
รายการ
ประเมิน

ผลงาน/ชิ้นงาน
( 40 %)

ดีมาก
(4 คะแนน)

ดี
(3 คะแนน)

นวัตกรรมที่สร้าง
ขึ้นเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กาหนด
และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ /
ปัญหา

นวัตกรรมที่สร้าง
ขึ้นคลาดเคลื่อน
จากเงื่อนไขที่
กาหนดไม่เกิน 3 %
และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ /
ปัญหา
ใช้งบประมาณน้อย ใช้งบประมาณน้อย
ที่สุดเป็นลาดับที่ 1 ที่สุดเป็นลาดับที่ 2

งบประมาณ
(จัดลาดับโดย
เปรียบเทียบจากแต่
ละกลุ่มในชั้นเรียน)
( 10 %)
การนาเสนอผลงาน สามารถนาเสนอ
ผลงานได้อย่าง
(20 %)
น่าสนใจ สามารถ
สื่อสารได้อย่าง
ชัดเจนและมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง
การใช้กระบวนการ มีการใช้กระบวนการ
ออกแบบทาง
ออกแบบทาง
วิศวกรรมมีการ
วิศวกรรม
สืบค้นข้อมูลและ
(15 %)
แสดงถึงการใช้ข้อมูล
มาเป็นพื้นฐานการ
ตัดสินใจในการ
ออกแบบ มีการร่าง
แบบของนวัตกรรมที่
ชัดเจน เข้าใจง่าย

สามารถนาเสนอ
ผลงานได้อย่าง
น่าสนใจ สามารถ
สื่อสารได้ดี แต่ขาด
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง

พอใช้
(2 คะแนน)

ควรปรับปรุง
(1 คะแนน)

นวัตกรรมที่สร้าง
ขึ้นคลาดเคลื่อน
จากเงื่อนไขที่
กาหนดไม่เกิน5%
และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ /
ปัญหา
ใช้งบประมาณ
น้อยที่สุดเป็น
ลาดับที่ 3

นวัตกรรมที่สร้างขึ้น
คลาดเคลื่อนจาก
เงื่อนไขที่กาหนด
เกิน 5 % หรือไม่
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ /
ปัญหา
ใช้งบประมาณน้อย
เป็นลาดับที่ 4 เป็น
ต้นไป

สามารถนาเสนอ
ผลงานได้ แต่ขาด
ความน่าสนใจ
และขาด
ปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ฟัง
มีการใช้กระบวนการ มีการใช้
ออกแบบทาง
กระบวนการ
วิศวกรรมมีการ
ออกแบบทาง
สืบค้นข้อมูล แต่
วิศวกรรมแต่ขาด
ไม่ได้นามาใช้เป็น การสืบค้นข้อมูล มี
พื้นฐานการตัดสินใจ แบบร่างของ
ในการออกแบบ มี นวัตกรรมแต่ขาด
การร่างแบบของ
ความสมบูรณ์เป็น
นวัตกรรม แต่ยังขาด ส่วนมาก
ความชัดเจนในบาง
จุด

การนาเสนอผลงาน
ไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
ขาดปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ฟัง
ขาดการใช้การ
ออกแบบทาง
วิศวกรรม ขาดแบบ
ร่างของนวัตกรรม
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ระดับคุณภาพ
รายการ
ประเมิน

ดีมาก
(4 คะแนน)

ดี
(3 คะแนน)

พอใช้
(2 คะแนน)

ควรปรับปรุง
(1 คะแนน)

สามารถอธิบาย
สามารถอธิบาย
สามารถอธิบาย ไม่สามารถอธิบาย
ความรู้ทางด้าน
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ความรู้ที่
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
วิทยาศาสตร์
กับการออกแบบ เกี่ยวข้องกับการ กับการออกแบบ
การบูรณาการ คณิตศาสตร์และ ผลงานได้ชัดเจน ออกแบบผลงาน ผลงานได้อย่าง
ความรู้ (STEM) เทคโนโลยี ที่
และถูกต้อง 2 ด้าน ได้ชัดเจนและ
ชัดเจน
(15 %)
นามาใช้ในการ
ถูกต้องด้านเดียว
ออกแบบผลงานได้
ชัดเจนและถูกต้อง
ครบทั้ง 3 ด้าน
ที่มา ...ดัดแปลงจากคู่มือกิจกรรมสะเต็ม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ตัวอย่างแบบประเมินผลงาน proposal ( 10 คะแนน)
วิชา ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ชื่อผลงาน………….. ……………………………………………………………..………ห้อง ..................
ชื่อนักเรียน

1…………………………..เลขที่……………

2…………………………………เลขที…่ ………..

3…………………………..เลขที่……………

4…………………………………เลขที…่ …………

ครูผู้ประเมิน………………………………………………………………วันที่…………………………………………………………
รายการ
ดีมาก
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความเป็นนวัตกรรม
1. มีความเป็นนวัตกรรม (แปลกใหม่ ใช้ได้จริง เผยแพร่ได้)
3
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อาจจะแปลกใหม่ทั้งหมดหรือ)
3
(บางส่วนก็ได้ และมีประโยชน์)
2. ระดับของความใหม่
3
การวางแผนงานและการออกแบบนวัตกรรม
3. มีการวางแผนจากวัตถุประสงค์และปัญหาที่ได้กาหนดขึ้น
3
4. มีการออกแบบนวัตกรรมที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับหลักการ/
3
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
5. ออกแบบโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย
3
6. งานที่ออกแบบมามีความปลอดภัย
3
7. สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงหรือมีโอกาสในการผลิตเชิงการค้า 3
8. ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุน
3
การเขียนและนาเสนอเค้าโครงนวัตกรรม / การทางานเป็นทีม
9. มีรายละเอียดของแต่ละส่วนประกอบของเค้าโครงนวัตกรรม
3
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
10. แสดงถึงความตั้งใจในการเขียน proposal การเรียบเรียงข้อมูล 3
ความพร้อมของข้อมูล ระเบียบการพิมพ์ถูกต้อง
11. นักเรียนทุกคนในกลุ่มมีความเข้าใจในงานแสดงถึงการมี
3
กระบวนการกลุ่มที่ดี
คะแนนรวม
คะแนนรวม / 3.6 = คะแนนเต็ม 10 คะแนน

พอใช้

ไม่ดี

2
2

1
1

2

1

2
2

1
1

2
2
2
2

1
1
1
1

2

1

2

1

2

1

หมายเหตุ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตัวอย่างแบบประเมินผลงานนวัตกรรม (30 คะแนน)
ชื่อนวัตกรรม……………………………………………………………………………..……………………………ห้อง …………..
ชื่อนักเรียน
1…………………………..เลขที่……………
2…………………………………เลขที…่ ………..
3…………………………..เลขที่……………
4…………………………………เลขที…่ …………
วันที่นาเสนอ……………………………………………………………………………..ลาดับที่นาเสนอ…………………………..
รายการประเมิน
คุณภาพ
ดีมาก ดี
พอใช้ ปรับปรุง
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (10 คะแนน)
(10 คะแนน)
1. มีความเป็นนวัตกรรมด้านความแปลกใหม่
2
1.5
1.0
0.5
2. มีความเป็นนวัตกรรมด้านการใช้ได้จริง
2
1.5
1.0
0.5
3. มีความเป็นนวัตกรรมด้านการเผยแพร่ได้
1
0.8
0.5
0.3
4. มีความคิดสร้างสรรค์ ด้านระดับของความแปลกใหม่
3
2.5
1.5
1
5. มีความคิดสร้างสรรค์ ด้านความมีประโยชน์
2
1.5
1.0
0.5
รวมคะแนน……………………….
การปฏิบัติงาน (10 คะแนน)
(10 คะแนน)
1. มีความมุ่งมั่นในการทางาน ตั้งใจทางาน เก็บอุปกรณ์พื้นที่ทางานเรียบร้อย 2
1.5
1.0
0.5
2. การร่วมงานกับทีม ช่วยทางานในกลุ่ม
2
1.5
1.0
0.5
3. มีการประเมินผลงานอย่างรอบด้านอย่างสม่าเสมอ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา
2
1.5
1.0
0.5
ชิ้นงานปรับปรุงชิ้นงานอย่างสม่าเสมอ
4. มีการบันทึกใน logbook อย่างสม่าเสมอ พร้อมผู้รับรอง
1
0.8
0.5
0.3
5. พบครูเพื่อปรึกษาและรายงานความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ
1
0.8
0.5
0.3
6. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมืออย่างเหมาะสมกับจุดประสงค์ของ
2
1.5
1.0
0.5
นวัตกรรม
รวมคะแนน……………………….
การนาเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงาน (Oral Presentation)(10 คะแนน)
(10 คะแนน)
1. มีทักษะและมารยาทการนาเสนอที่ดี
2
1.5
1.0
0.5
2. รูปแบบของการทา slide เหมาะสม เช่น ขนาดตัวอักษร สี กราฟ
2
1.5
1.0
0.5
ภาพประกอบ
3. รูปแบบการนาเสนอ แสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ และความเป็น
2
1.5
1.0
0.5
นวัตกรรมของชิ้นงานสามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้ถึงความเป็นนวัตกรรมได้
4. ความถูกต้อง / เหมาะสม/ครบถ้วน ของเนื้อหาใน slide นาเสนอ
2
1.5
1.0
0.5
5. มีวิดิโอ ที่แสดงถึงการทางานและประสิทธิภาพของนวัตกรรม
2
1.5
1.0
0.5
รวมคะแนน……………………….

ไม่ดี
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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ตัวอย่างแบบประเมินการนาเสนอผลงาน Poster Presentation (10 คะแนน)
รหัส……………………………….ชือ่ นวัตกรรม……………………………………………………………………………………………
ครูผู้ประเมิน………………………………………………รวมคะแนน………………………../ 10
การนาเสนอผลงานแบบ Poster Presentation

คุณภาพงาน
ดีมาก

ดี

พอใช้

ไม่ดี

1. โปสเตอร์ ผ่านการคิดวิเคราะห์เพื่อสรุปความ สามารถสื่อสารได้เข้าใจ

2

1.5

1

0.5

2. โปสเตอร์ มีความสวยงามเหมาะสม เช่นรูปแบบตัวอักษร การใช้สี
ศิลปะ
3. โปสเตอร์มีการแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบนาเสนอ
และแสดงถึงความตั้งใจการทางาน
4. มีการสาธิตการทางานของนวัตกรรม ประสิทธิภาพ

2

1.5

1

0.5

2

1.5

1

0.5

2

1.5

1

0.5

5. ส่งโปสเตอร์ที่สมบูรณ์พร้อมชิ้นงานหลังเลิกงานด้วยความเรียบร้อย

2

1.5

1

0.5

รวมคะแนน

ตัวอย่างแบบประเมินรายงานนวัตกรรม (10 คะแนน)
รหัส……………………………….ชือ่ นวัตกรรม………………………………………………………………………………………………
ครูผู้ประเมิน………………………………………………รวมคะแนน………………………../ 10
รายการ
1. ส่วนประกอบของรายงานมีครบตามรูปแบบที่กาหนด มีการขัดเกลาเรียบ
เรียงเนื้อหา อ้างอิงแหล่งที่มา สาระที่เสนอสอดคล้องกับการพัฒนาชิ้นงาน มี
ความละเอียดของเนื้อหาเพียงพอ
2. แสดงถึงลาดับขั้นตอนการทางานอย่างเป็นอย่างดี มีกระบวนการในการ
สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานอย่างชัดเจน
3. มีการทดสอบประสิทธิภาพนวัตกรรม ประเมินผลและวิเคราะห์ผล และ
จัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม
4.มีการอธิบายที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณิตศาสตร์
เป็นอย่างดีและตรงประเด็น
5. การจัดทารายงาน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความถูกต้องในการสะกด
คา รูปแบบตารางและกราฟเหมาะสม แสดงถึงความตั้งใจ/ใส่ใจในการทางาน
รวมคะแนน

คุณภาพงาน
ดีมาก ดี พอใช้
2
1.5
1

ไม่ดี
0.5

2

1.5

1

0.5

2

1.5

1

0.5

2

1.5

1

0.5

2

1.5

1

0.5
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ตัวอย่างการประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ว 30293 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ได้กาหนด
หัวข้อการประเมินดังนี้
ผลการประเมิน
หัวข้อการประเมิน
1. ความอยากรู้อยากเห็น
2. ความซื่อสัตย์
3. ความใจกว้าง
4. ความรอบคอบ
5. ความพยายามมุ่งมั่น
6. ความมีเหตุมีผล
7. ความรับผิดชอบ
8. ความร่วมมือช่วยเหลือ
9. ความคิดสร้างสรรค์
10. เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ปรับปรุง

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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ตัวอย่างการเสนอโครงร่างนวัตกรรม
นวัตกรรมเรื่อง …………………………………………………
สมาชิก 1.

เลขที่

ห้อง

2.

เลขที่

ห้อง

3.

เลขที่

ห้อง

4.

เลขที่

ห้อง

นาเสนอเค้าโครงนวัตกรรมวันที่
เสนอ 1)

2)

3)

4)

________________________________________________________________________________
1. ประเด็นปัญหา
2. วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนวัตกรรม
3. แนวคิดหรือทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรม
4. การออกแบบพัฒนานวัตกรรม (นาหลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีมาใช้ในการออกแบบพัฒนานวัตกรรมทุก
ขั้นตอนการออกแบบ)
4.1 อุปกรณ์ (ระบุลักษณะเฉพาะและราคาของวัสดุที่ออกแบบ)
4.2 ขั้นตอน
4.3 แบบร่างของนวัตกรรม (เขียนแบบให้ถูกต้องตามหลักการเขียนแบบ)
4.4 ตารางเวลาการทางาน
5. การประเมินนวัตกรรม
5.1 เครื่องมือในการประเมินนวัตกรรม
5.2 วิธีการประเมิน / วิธีการวิเคราะห์ผล
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากนวัตกรรม
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ผู้ประเมิน
ระดับคะแนน
ลงชื่อ
กรรมการ
ความเป็นต้นคิด
(การที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ในการทาสิ่งประดิษฐ์ ตั้งแต่โจทย์ปัญหา
วิธีการแก้ปัญหา การใช้ประโยชน์ การออกแบบ การสร้างขึ้นใหม่ การพัฒนา
การดัดแปลงอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ)
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(การที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ความคิดแปลกใหม่ ไม่ซ้าแบบใคร)
ความโดดเด่นเฉพาะ
(ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่ทาขึ้นมีความโดดเด่นน่าสนใจ และแสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างจากสิ่งประดิษฐ์ชิ้นอื่นๆ ในประเภทเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดเจน)
การออกแบบ
(การออกแบบและตกแต่งสามารถดึงดูดความสนใจ มีขนาดและน้าหนักที่
เหมาะสมในการใช้งาน)
ระบบการทางาน
(มีการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดการทางานอย่างมีความสัมพันธ์
สอดคล้องและความถูกต้องทางวิชาการ)
ความปลอดภัย
(การทางานของสิ่งประดิษฐ์มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน)
ความประหยัด
(การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับสภาพและประโยชน์ในการใช้งานราคาไม่แพง)
ความเหมาะสม
(คุณภาพของวัสดุที่ใช้มีความคงทน แข็งแรงและมีความปลอดภัย)
ทางานได้ และมีประโยชน์ในการใช้งาน
(สามารถสาธิต ทดลอง ใช้งานได้หรือพิสูจน์ได้ว่าทางานได้ ทางานได้ตาม
วัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์ สามารถนาไปพัฒนาต่อยอด หรือพัฒนาใช้งานได้
อย่างกว้างขวาง)
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ไม่มีผลทาลายสิ่งแวดล้อม)


Mark


Mark

Mark

Mark

Mark

Mark

Mark

Mark

Mark


Mark
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ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์
(มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค, สามารถส่งผลในเชิงพาณิชย์ได้)
การนาเสนอผลงานมีความถูกต้องชัดเจน
(มีการอธิบายรายละเอียดของผลงานได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนตามทฤษฎีและ
สามารถตอบคาถามได้อย่างถูกต้อง)
ทักษะการสื่อสาร
(สามารถถ่ายทอดแนวคิดและกระบวนการ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน
รวมทั้งมีบุคลิกภาพเหมาะสม)
รูปแบบในการนาเสนอ
(มีวิธีการและรูปแบบการนาเสนอผลงานอย่างครบถ้วนเหมาะสมเป็นที่น่าสนใจ
มีวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการอธิบาย สาธิต ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการ
เผยแพร่ผลงาน)


Mark

Mark

Mark

Mark
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ออกแบบโดย อาจารย์ขุนทอง คล้ายทอง
กลุ่ม............................สมาชิก 1. ........................................................... 2. ...............................................................
สถานการณ์ที่สนใจ
..................................................................................................................................... ...........................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ขั้นที่ 1 การกาหนดปัญหาและความต้องการ (Identification the problem, need or preference) : I
เมื่อมนุษย์เกิดปัญหาหรือความต้องการ ขั้นแรกคือ การทาความเข้าใจปัญหานั้นๆ อย่างละเอียดหรือกาหนด
ขอบเขตของการแก้ปัญหา ระบุความต้องการให้ชัดเจนว่าต้องการอะไร โดยเขียนเป็นข้อความสั้นๆ ให้ได้ใจความ
ชัดเจน โดยใช้หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น (5W1H)
Who (ปัญหาหรือความต้องการเกิดขึ้นกับใคร)

When (ปัญหาหรือความต้องการเกิดขึ้นเมื่อใด)

Where (ปัญหาหรือความต้องการเกิดขึ้นที่ไหน)

Why (ทาไมจึงเกิดปัญหานี้ขึ้น)

How (ปัญหาหรือความต้องการมีลักษณะเป็นอย่างไร)

What (ปัญหาหรือความต้องการคืออะไร)
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ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ (Information) : I
เมื่อกาหนดปัญหาหรือความต้องการแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือการเก็บรวบรวมข้อมูลและความรู้ ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาหรือความต้องการเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมสาหรับแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการที่กาหนดไว้ ทาได้หลาย
วิธี เช่น รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสารต่างๆ สารวจตัวอย่างในท้องตลาด สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้คนอื่นๆ ระดม
สมองคิดหาวิธีการ สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต และจากแผ่นซีดีเสริมความรู้ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้จะนาไปสู่วิธีการ
แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในหลายแบบ
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สาคัญมากซึ่งจะเป็นช่องทางที่สามารถใส่เนื้อหาที่เราต้องการ นักเรียนจะได้เรียนรู้และถือว่า
เป็นช่องทางบูรณาการได้ดีที่สุด (แหล่งค้นคว้า ให้ระบุ เอกสาร / วารสาร / หนังสือ / (ให้ระบุผู้เขียน ปี พ.ศ.)
เว็บไซต์ และแหล่งเรียนรู้ที่ไปศึกษาค้นคว้าทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อนาไปประกอบการเขียนบรรณานุกรม ใน
การทารายงาน
ข้อมูล/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
การรวบรวมข้อมูล (ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล)
ชื่อหนังสือ/วารสาร หรือ แผ่นซีดีเสริมความรู้
.....................................................................................................................
ผู้แต่ง.................................................................ปี พ.ศ. ..............................
สานักพิมพ์............................................................หน้า................................
ชื่อหนังสือ/วารสาร หรือ แผ่นซีดีเสริมความรู้
.....................................................................................................................
ผู้แต่ง.................................................................ปี พ.ศ. ..............................
สานักพิมพ์............................................................หน้า................................
ชื่อหนังสือ/วารสาร หรือ แผ่นซีดีเสริมความรู้
.....................................................................................................................
ผู้แต่ง.................................................................ปี พ.ศ. ..............................
สานักพิมพ์............................................................หน้า................................
ชื่อหนังสือ/วารสาร หรือ แผ่นซีดีเสริมความรู้
.....................................................................................................................
ผู้แต่ง.................................................................ปี พ.ศ. ..............................
สานักพิมพ์............................................................หน้า................................
ชื่อเว็บไซต์....................................................................................................
ชื่อผู้แต่ง...........................................................วันที่สืบค้น...........................
ลิงค์ .............................................................................................................
ชื่อเว็บไซต์....................................................................................................
ชื่อผู้แต่ง...........................................................วันที่สืบค้น...........................
ลิงค์ .............................................................................................................

244
ชื่อเว็บไซต์....................................................................................................
ชื่อผู้แต่ง...........................................................วันที่สืบค้น...........................
ลิงค์ .............................................................................................................
ชื่อเว็บไซต์....................................................................................................
ชื่อผู้แต่ง...........................................................วันที่สืบค้น...........................
ลิงค์ .............................................................................................................
สัมภาษณ์ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อ...............................................................ตาแหน่ง...................................
ที่อยู่.....................หมู่.........ถนน........................ตาบล.................................
อาเภอ......................................จังหวัด...........................โทร.......................
สัมภาษณ์ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อ...............................................................ตาแหน่ง...................................
ที่อยู่.....................หมู่.........ถนน........................ตาบล.................................
อาเภอ......................................จังหวัด...........................โทร.......................

ขั้นที่ 3 เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ (Selection of the best possible solution)
:S
ในขั้นนี้ เป็นการตัดสินใจเลือกแนวคิดที่ดีที่สุดสาหรับแก้ปัญหา โดยนาข้อมูลและความรู้ที่รวบรวมได้มา
ประกอบกัน จะได้ข้อสรุปว่าจะเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการสนองความต้องการแบบใด โดยวิธีการที่
เลือกอาจยึดแนวที่ว่า เมื่อเลือกแล้วจะทาให้สิ่งนั้นดีขึ้น (Better) สะดวกสบาย หรือรวดเร็วขึ้น (Faster
speed) ประหยัดขึ้น (Cheaper) รวมทั้งวิธีการเหล่านั้นจะต้องสอดคล้องกับทรัพยากร (Resource) ที่มีอยู่
(เขียนตอบอย่างน้อย 3 ทางเลือก และเลือกทางดีที่สุด 1 ทางเลือก)
3.1 ใช้เทคนิค SWOT
ทางเลือกที่ 1 คือ
ทางเลือกที่ 2 คือ
........................................................................
.........................................................................
S : Strengths (จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ)
S : Strengths (จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ)
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W : Weaknesses (จุดอ่อน)

W : Weaknesses (จุดอ่อน)

O : Opportunities (โอกาสที่จะดาเนินการได้)

O : Opportunities (โอกาสที่จะดาเนินการได้)

T : Threats (อุปสรรค ข้อจากัด)

T : Threats (อุปสรรค ข้อจากัด)

ทางเลือกที่ 3 คือ
........................................................................
S : Strengths (จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ)

ทางเลือกที่ 4 คือ
.........................................................................
S : Strengths (จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ)

W : Weaknesses (จุดอ่อน)

W : Weaknesses (จุดอ่อน)

O : Opportunities (โอกาสที่จะดาเนินการได้)

O : Opportunities (โอกาสที่จะดาเนินการได้)

T : Threats (อุปสรรค ข้อจากัด)

T : Threats (อุปสรรค ข้อจากัด)
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3.2 ใช้ตารางวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อช่วยตัดสินใจหาแนวทางที่ดีที่สุด
เงื่อนไข ความ
ในการ
สะดวกใน
การใช้งาน
ตัดสินใจ
สะดวก =
วิธีการ
1
แนวทางการ
ไม่สะดวก
แก้ปัญหา
=0
ทางเลือกที่ 1
ทางเลือกที่ 2
ทางเลือกที่ 3
ทางเลือกที่ 4
สรุปผลการวิเคราะห์ เลือกวิธีที่..............คือ
.................................................................................................................................................

ผลรวม

ขั้นที่ 4 ออกแบบและปฏิบัติการ (Design and making)
4.1 ขั้นตอนนี้ต้องการให้นักเรียนรู้จักคิดออกแบบ ด้วยการเขียนภาพฉาย 2 มิติ หรือ 3 มิติ (ด้านบน ด้านหน้า
ด้านข้าง และรายละเอียดประกอบอื่น) พร้อมทั้งระบุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง (อย่างน้อย 5 ศาสตร์)
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4.2 นาไปออกแบบด้วยโปรแกรม ที่นักเรียนถนัด เช่น Paint, Sketch Up ฯลฯ พร้อม Print out ลงใน
กระดาษ A4

ขั้นที่ 5 ทดสอบ (Testing to see if it works)
เป็นการนาสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการนั้น ไปทดลองใช้เพื่อทดสอบว่าใช้งานหรือทางานได้หรือไม่ มีข้อบกพร่อง
อย่างไร จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป คือ ปรับปรุงแก้ไข
ขั้นที่ 6 การปรับปรุงแก้ไข (Modification and improvement)
หลังจากการทดสอบผลแล้ว พบว่าสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นหรือวิธีการที่คิดขึ้นไม่ทางาน มีข้อบกพร่องก็ทาการ
ปรับปรุงแก้ไข โดยอาจเลือกวิธีการใหม่ก็ได้ คือ ย้อนไปขั้นตอนที่ 3
ขั้นที่ 7 การประเมินผล (Assessment)
หลังจากปรับปรุงแก้ไขจนใช้งานได้ดีตามวิธีการที่ออกแบบแล้ว ก็นามาประเมินผลโดยรวม โดยพิจารณาดังนี้
สิ่งประดิษฐ์สามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่ระบุไว้ได้หรือไม่ สวยงามหรือดึงดูดผู้ใช้หรือไม่
แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานหรือไม่ ต้นทุนสูงเกินไปหรือไม่ บางกิจกรรมอาจไม่ครบทั้ง 7 ขั้นตอนก็ได้ บาง
กิจกรรมขั้นตอนอาจจะสลับกันบ้าง แต่เมื่อนาไปใช้แล้ว นักเรียนรู้จักที่จะทางานเป็นขั้นตอน เป็นระบบ ย้อนกลับ
มาดูหรือแก้ไขได้
ออกแบบโดย อาจารย์ขุนทอง คล้ายทอง
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์

รายวิชา

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา ว30293 1.0 หน่วยกิต 2 คาบ / สัปดาห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา …………………….

อาจารย์ผู้สอน

คณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

***********************************************************************************
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาค้นคว้างานวิจัย ในเรื่องที่สนใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ศึกษาการอ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ทางวิทยาศาสตร์ และจับประเด็นที่สาคัญมาเรียบเรียงให้เข้าใจและนาเสนอผลการค้นคว้ าโดยวิธีการสัมมนาโดยใช้
สื่อมัลติมีเดีย
ศึกษาวิธีการตั้งคาถาม ตอบคาถามและการอภิปรายในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะกระบวนการ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์
2. ผลการเรียนรู้
1. วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้จากการศึกษางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือ
เทคโนโลยี
2. พัฒนาสื่อและนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ตั้งคาถาม ตอบคาถามและอภิปรายงานวิจัย
4. เขียนรายงานการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
5. นาสัมมนาและเข้าร่วมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ที่
1

2

คาบที่
หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
1-2 ปฐมนิเทศ
- การประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา
- กาหนดวันนาเสนอผลงานและ
- วิธีการนาเสนอผลงาน
- วิธีการพูดสัมมนาที่ดี และรูปแบบ
การนาเสนอที่ดีและไม่ดี
3-6 การเขียนบทคัดย่อและการเขียน
บทความทางวิชาการจากงานวิจัย

3-6

7-12

7-9

13-18

10
11 - 18

19-20
21-36

19

37-38

20

39-40

จุดประสงค์การเรียนรู้
- เข้าใจความสาคัญของการจัดสัมมนา
- เข้าใจวิธีการวัดและประเมินผลรายวิชา
- พูดสัมมนาและนาเสนอได้ถูกต้องตาม
รูปแบบที่ดีได้
- ออกแบบสื่อและนาเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- สามารถเขียนบทคัดย่อและบทความทาง
วิชาการได้ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่
กาหนดให้ได้
- เขียนเอกสารอ้างอิงได้
สืบค้นบทความวิจัย พบอาจารย์ที่
- สามารถสื บ ค้ น บทความวิ จั ย จากแหล่ ง
ปรึกษา หัวข้อสัมมนาแต่ละสาขาวิชา สืบค้นได้
- เตรียมตัวสัมมนาของแต่ละสาขา
นาเสนอการสัมมนา ครั้งที่ 1
นาเสนอการสัมมนา
ตั้งคาถาม ตอบคาถามและอภิปราย
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
นาเสนอการสัมมนา ครั้งที่ 2
นาเสนอการสัมมนา
ตั้งคาถาม ตอบคาถามและอภิปราย
ส่งรายงานสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ จัดทารายงานสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ได้
ถูกต้องตามรูปแบบที่กาหนด
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ : กาหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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4. แผนการประเมินการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว30293 ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา …………..
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากการเตรียมตัวก่อนการให้สัมมนา

15 คะแนน

ผู้ประเมินคืออาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา
4.2 ประเมินจากการเขียนบทคัดย่อพร้อมเอกสารอ้างอิง

5 คะแนน

ผู้ประเมินคืออาจารย์ผู้สอน
4.3 ประเมินจากการจัดสัมมนา เช่น การเป็นพิธีกร ผู้จับเวลา

5 คะแนน

ผู้ประเมินคืออาจารย์ผู้สอน
4.4 ประเมินจากการเข้าร่วมฟังสัมมนาและการตั้งคาถาม

15 คะแนน

ผู้ประเมินคืออาจารย์ผู้สอน
4.5 ประเมินจากการให้สัมมนา

40 คะแนน

ผู้ประเมินคืออาจารย์ในสาขาวิชาที่เข้าฟังสัมมนา
4.6 ประเมินจากการทารายงาน

10 คะแนน

ผู้ประเมินคืออาจารย์ผู้สอน
4.7 ประเมินจากคุณลักษณะของนักเรียน(จิตพิสัย)

10 คะแนน

ผู้ประเมินคืออาจารย์ผู้สอน
รวม
คะแนนระหว่างภาค = คะแนนข้อ 4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7
รายละเอียดการประเมินแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้

100 คะแนน
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4.1 ประเมินจากการเตรียมตัวก่อนการให้สัมมนา (15 คะแนน) ผู้ประเมินคืออาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา
รายการประเมิน

ผลการประเมิน
ดี ดีมาก ดี
ปาน
เยี่ยม (4) (3) กลาง
(5)
(2)

ต้อง
ปรับปรุง
(1)

1. มีความตรงต่อเวลาและสม่าเสมอในการพบอาจารย์เพื่อขอคาปรึกษา
2. ความพยายามในการแสวงหาความรู้เพื่อประกอบเรื่องที่จะสัมมนา
3. ความมุ่งมั่นในการทางานและการเตรียมพร้อมก่อนการให้สัมมนา
4. นาเสนอสื่อที่ใช้สัมมนาให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาก่อนการนาเสนอ
5. การประชาสัมพันธ์ก่อนการให้สัมมนาล่วงหน้า 1 สัปดาห์
4.2 ประเมินจากการเขียนบทคัดย่อพร้อมเอกสารอ้างอิง (5 คะแนน) ผู้ประเมินคืออาจารย์ผู้สอนสัมมนา
รายการประเมิน

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

1. ความชัดเจนของบทคัดย่อ อ่านแล้วเข้าใจ
2. ความถูกต้องของเนื้อหาเมื่อเทียบกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ
3. การสะกดคา
4. ความถูกต้องของการเขียนเอกสารอ้างอิง
5. ความตรงเวลาในการแจกบทคัดย่อให้ผู้ร่วมฟังสัมมนา
4.3 ประเมินจากการจัดสัมมนา เช่น การเป็นพิธีกร ผู้จับเวลา (5 คะแนน) ผู้ประเมินคืออาจารย์ผู้สอนสัมมนา
รายการประเมิน

1. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม
2. การทาหน้าที่ของพิธีกรเหมาะสม เช่น พูดจาเสียงดัง ฟังชัด ถูกต้อง
และมั่นใจ
3. การสร้างบรรยากาศการสัมมนา เช่น มีการกระตุ้นให้ผู้ฟังซักถาม
4. สามารถควบคุมเวลาได้
5. สามารถจัดอุปกรณ์ให้พร้อมและเหมาะสมกับการพูดสัมมนา

ผลการประเมิน
ดี ดีมาก ดี
ปาน
เยี่ยม (4) (3) กลาง
(5)
(2)

ต้อง
ปรับปรุง
(1)
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4.4 ประเมินจากการเข้าร่วมฟังสัมมนาและการตั้งคาถาม (15 คะแนน) ผู้ประเมินคือ อาจารย์ผู้สอนสัมมนา
การประเมินให้ประเมินจากจานวนครั้งของการเข้าร่วมฟังสัมมนาและคาถามที่นักเรียนถามผู้ให้การสัมมนา
ถ้านักเรียนเข้าฟังสัมมนาครบทุกครั้ง ได้คะแนน 5 คะแนน และถ้าถามคาถามอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 8 คาถาม
นักเรียนได้คะแนน 10 คะแนน ถ้าน้อยกว่านั้นนักเรียนจะได้คะแนนลดหลั่นกันไป
4.5 ประเมินจากการให้สัมมนาและการตั้งคาถาม (40 คะแนน) ผู้ประเมินคืออาจารย์ในสาขาวิชาที่เข้าฟัง
สัมมนา
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ดี

ดี

เยี่ยม มาก
(5)
1. หัวข้อสัมมนาที่นาเสนอสอดคล้องกับโครงงานวิทยาศาสตร์
2. สไลด์มีความชัดเจน ขนาดอักษรที่ใช้ประกอบในสไลด์ไม่เล็กจนเกินไป
สามารถอ่านง่าย และมีความถูกต้องของภาษา
3. มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆ เช่น รูปภาพที่นักเรียนนามา
ประกอบในสไลด์และมีการเขียนอ้างอิงถูกต้อง
4. การให้สัมมนามีการจัดลาดับความคิดในการนาเสนออย่างเป็นระบบ
เช่น มีบทนา บอกสาเหตุที่มาของงานวิจัย มีการบอกวัตถุประสงค์ วิธีการ
ทดลอง ผลการทดลอง และวิจารณ์ผลการทดลองและสรุปผลได้ชัดเจน
5. นักเรียนมีความรอบรู้ และความเข้าใจในเรื่องที่ให้สัมมนา
6. นักเรียนสามารถนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการทดลองหรือข้อมูลในเรื่องที่
ให้สัมมนาได้
7. ให้สัมมนาด้วยบุคลิกภาพที่ดี และมีความมั่นใจ
8. ความพร้อมของการให้สัมมนา

(4)

ดี

ปาน

ต้อง

(3)

กลาง

ปรับปรุง

(2)

(1)
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ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ดี

ดี

เยี่ยม มาก
(5)

ดี

ปาน

ต้อง

(3)

กลาง

ปรับปรุง

(2)

(1)

(4)

9. นักเรียนสามารถตอบคาถามด้วยความมั่นใจ และกล้าแสดงความ
คิดเห็น
10. นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการให้สัมมนาได้
11. ความใจกว้างร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
12. ให้สัมมนาตามระยะเวลาที่กาหนด

4.6 ประเมินจากการทารายงาน (10 คะแนน) ผู้ประเมินคืออาจารย์ผู้สอนสัมมนา
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ดี

ดี

เยี่ยม มาก
(5)
1. การจัดระบบการนาเสนอในรายงานตามแบบฟอร์ม
2. ความถูกต้องของเนื้อหาและข้อมูลเมื่อเปรียบเทียบกับบทความ
ต้นฉบับ
3. การใช้ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์และความเข้าใจในเรื่องที่นาเสนอ
4. ความถูกต้องของการสะกดคา
5. ความตรงเวลาในการส่งรายงาน(กาหนดส่งภายหลังการพูดสัมมนา 2
สัปดาห์)

(4)

ดี

ปาน

ต้อง

(3)

กลาง

ปรับปรุง

(2)

(1)
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4.7 ประเมินจากคุณลักษณะของนักเรียน (จิตพิสัย) (10 คะแนน) ผู้ประเมินคืออาจารย์ผู้สอนสัมมนา
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ดี

ดี

เยี่ยม มาก
(5)
1. การตรงต่อเวลา
2. ความสนใจใฝุรู้ หรือกระตือรือร้นในการเรียน
3. ความรับผิดชอบ
4. มารยาทในการเข้าร่วมสัมมนา(ไม่หลับ ไม่คุย ไม่เล่นมือถือ ฯลฯ)
5. ความมีระเบียบ (การแต่งกาย เคารพสถานที่)

……………………………….

(4)

ดี

ปาน

ต้อง

(3)

กลาง

ปรับปรุง

(2)

(1)
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แบบฟอร์มบทคัดย่อ

วิชา ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง....................................................ภาษาไทย........................................................
(วงเล็บชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ)
นาเสนอวันที่.................................................................................................................
โดย
1. ชื่อ-สกุล................................................................. ชั้น...................เลขที่...............
2. ชื่อ-สกุล................................................................. ชั้น...................เลขที่...............
3. ชื่อ-สกุล................................................................. ชั้น...................เลขที่...............
บทคัดย่อ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คาสาคัญ :
เอกสารอ้างอิง
(ให้นักเรียนเขียนตามเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการสื่อสารและการนาเสนอ)
…………..ลายเซ็น...............
(ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา)
อาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา
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Projects Jornal,
Princess Chulabhorn’s College ……………
Vol…… No….., ………

วารสารโครงงาน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ……….
ปีที่ …. ฉบับที่ ….. พ.ศ. ……
3.0 ซม.
1.4 ซม.

TH SarabunPSK 18 หนา

ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)
ซม.

1.3
TH SarabunPSK 16

ชื่อผู้เขียนบทความคนที่ 1* ชื่อผู้เขียนบทความคนที่ 2
ชื่อผู้เขียนบทความคนที่ 3 และอาจารย์ที่ปรึกษา (ทุกชื่อไม่ต้องมีคานาหน้า)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี อ.ชะอา จ.เพชรบุรี 76120

TH SarabunPSK 14 หนา

*E-mail: xxx@xx.xx.xx.xx
TH SarabunPSK 12

2.0

ซม.

บทคัดย่อ
3.0 ซม.

ผลิตภัณฑ์จากยางพาราธรรมชาติ ถุงมือยาง
รองเท้า สายยางรัด ถุงยางอนามัย ลูกโปุง ยาง
รถยนต์ ยางลบ ที่จับอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังมี
การนามาใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลหลายประเภท มัก
พบว่ามีโปรตีนตกค้างอยู่ และมีรายงานว่าสามารถ
ก่อให้เกิดการแพ้ได้ สับปะรดและมะละกอเป็นผลไม้
ท้ อ งถิ่ น ของจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ แ ละจั ง หวั ด

เพชรบุรี เป็นพื ช เศรษฐกิจ ที่ส าคัญ สามารถทนต่ อ
TH SarabunPSK 14 หนา

สภาพแวดล้ อ มต่ า งๆได้ ดี สรรพคุ ณ ทางเคมี ข อง
สับปะรดคือ มีเอนไซม์ที่สามารถย่อยโปรตีน

0.7 ซม.

มี

เกลื อ แร่ วิ ต ามิ น ซี จ านวนมาก และที่ ส าคั ญ ใน
สับปะรดยังมีเอนไซม์โบรมีลีน (Bromelien) ซึ่งมีฤทธิ์
ช่ ว ยระบบย่ อ ยอาหารและมี คุ ณ สมบั ติ ใ นการย่ อ ย
โปรตีน และในมะละกอ มีเอนไซม์ที่ช่วยย่อยโปรตีนที่
ชื่อว่า ปาเปน (Papain) ซึ่งเป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งใน
ยางมะละกอ ท าหน้ าที่ ล ะลายโปรตี นในผลิ ต ภัณ ฑ์
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และให้ ส ารละลายใสไม่ ขุ่ น เมื่ อ เก็ บ ไว้ น านหรื อ ที่

เป็นผื่นแดง เกิดลมพิษ คัน รวมทั้งภาวะหอบหืด ไป

อุณหภูมิต่า ในการสกัดเอนไซม์จากสับปะรดและ

จนถึ ง ปฏิ กิ ริ ย าการแพ้ อ ย่ า งรุ น แรงเฉี ย บพลั น

มะละกอพบว่ า สามารถยั บ ยั ง โปรตี น ได้ โ ดยดู จ าก

(Anaphylaxis) ซึ่งสามารถทาให้เสียชีวิตได้ [1] ซึ่งใน

บริเวณ Clear Zone ที่เกิดขึ้นเมื่อเทีย บกับชุด

การกาจัดหรือลดลงของปริมาณโปรตีนในน้ายางพารา

ควบคุ ม ต่ อ มาได้ ท าการหาความเข้ ม ข้ น ต่ าสุ ด ที่

ธรรมชาติมี 3 วิธี คือ วิธีการทางเคมี การใช้สารลด

เอนไซม์จ ากสั บ ปะรดและมะละกอที่ส ามารถยับยั้ง

แรงตึงผิว และการใช้เอนไซม์ โดยการใช้เอนไซม์ นั้น

โปรตีน ในน้ ายางพาราได้ พบว่าทึ่ความเข้มข้น 2.5

เป็นวิธีที่มี ประสิ ทธิภ าพมากที่สุ ด เนื่องจากวิธีนี้จ ะ

ml/0.5mlเป็ น ความเข้ ม ข้ น ต่ าสุ ด ที่ ทั้ ง เอนไซม์ จ าก

ช่วยรักษาคุณสมบัติเดิมทางกายภาพและสมรรถภาพ

สั บ ปะรดและมะละกอท างานได้ โ ดยที เอนไซม์ จาก

ของยางธรรมชาติได้ดี [2]

สับปะรดสามารถยับยั้งโปรตีนในน้ายางพาราได้ดีกว่า

สับปะรดและมะละกอเป็นผลไม้ท้องถิ่นของ

เอนไซม์จากมะละกอในทุกๆความเข้มข้น และที่ความ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี เป็นพืช

เข้มข้น 2.5 ml/0.5ml ของเอนไซม์จากมะละกอ

เศรษฐกิจที่สาคัญ สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ

สามารถลดโปรตีนได้จาก 19.8 มิลลิกรัม เหลือเพียง

ได้ดี สรรพคุณทางเคมีของสับปะรดคือ มีเอนไซม์ ที่

4.1 มิลลิกรัม และที่ความเข้มข้นที่ 2.5 ml/0.5ml

สามารถย่อยโปรตีน

ของเอนไซม์จากสับปะรด สามารถลดโปรตีนได้จาก

มีเกลือแร่ วิตามินซีจานวน

มาก และที่ส าคัญในสั บปะรดยังมีเอนไซม์โ บรมีลี น

19.8 มิลลิกรัม เหลือเพียง 3.5 มิลลิกรัม

(Bromelien) ซึ่ง มีฤ ทธิ์ช่ ว ยระบบย่ อยอาหารและมี

คาสาคัญ : เอนไซม์โบรมีลีน / Clear Zone

คุ ณ สมบั ติ ใ นการย่ อ ยโปรตี น และในมะละกอ มี
เอนไซม์ที่ช่วยย่อยโปรตีนที่ชื่อว่า ปาเปน (Papain)
ซึ่ง เป็น เอนไซม์ ช นิ ด หนึ่ง ในยางมะละกอ ท าหน้ า ที่
ละลายโปรตีนในผลิตภัณฑ์ และให้สารละลายใสไม่
ขุ่นเมื่อเก็บ ไว้น านหรือ ที่อุ ณหภู มิต่ า จากสรรพคุ ณ

1. บทนา

ของสับปะรดและมะละกอ ทาให้ คณะผู้จัดทาเลือก

ผลิตภัณฑ์จากยางพาราธรรมชาติ ถุงมือยาง
รองเท้า สายยางรัด ถุงยางอนามัย ลูกโปุง ยาง
รถยนต์ ยางลบ ที่จับอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังมี
การนามาใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งอุปกรณ์

2.0

ทั้ ง สองชนิ ด นี้ ม าศึ ก ษาและทดลองผลของ
ซมผลไม้
.
เอนไซม์จากผลไม้ ในท้อ งถิ่น ที่มี ผ ลต่ อโปรตี นในน้ า
ยางพาราธรรมชาติ

คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลหลายประเภท มัก
พบว่ามีโปรตีนตกค้างอยู่ และมีรายงานว่าสามารถ
ก่อให้เกิดการแพ้ได้ โดยมีอาการตั้งแต่ผิวหนังอักเสบ

2. วิธีการดาเนินงาน

TH SarabunPSK 12 หนา
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2.1 การสกัดเอนไซม์จากมะละกอ

เตรียมเป็น 2 หลอด โดยหลอดแรกไม่ต้องเจือจาง ให้

ใส่เกลือลงในน้ายางสดจากมะละกอซึ่งจับตัว
กันเป็นก้อนแล้ว 6 ส่วน มาเติมเกลือ 2 ส่วนกวน
ส่วนผสมจนกลายเป็นของเหลวและเกลือละลายหมด
ปล่อยทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมงกรองตะกอนที่ได้แล้วนาไป
เติมน้า 1 : 5 นน/ปริมาตรผ่านเข้าเครื่องเหวี่ยงแยก
เอาตะกอนออก ของเหลวที่ได้น าไปลดอุ ณหภูมิใ ห้
เท่ากับ 15 องศาเซลเซียสเติมแอลกอฮอล์ 4 เท่าของ
ปริมาตรสารละลาย ตะกอนจะตกออกมาแยกตะกอน
ด้วยเครื่องเหวี่ยง และนาไปทาให้แห้งในตู้อบแห้งด้วย
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสละลายด้วยสารละลาย
บัพเฟอร์

ใช้ปริมาตรของ น้ายางพารา 1.0 ml ส่วน หลอดที่ 2
ให้เจือจางด้วยน้ากลั่น เท่าตัว เติม Biuret solution
หลอดละ 4 ml เขย่าให้ผสมเข้ากันดี ทิ้งไว้ 30 นาที
ให้ปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ์นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ที่
ความยาวคลื่น 540 nm เช่นกันอย่างไรก็ตามหาก
พบว่าสีที่เกิดขึ้นเข้มเกินกว่าที่เครื่องจะอ่านค่าได้ ให้
เจือจางให้เหมาะสม อย่าลืมการวัดให้วัดหลอดที่เจือ
จางกว่าก่อนตามลาดับบันทึกค่า A540 และนาไปวาด
กราฟมาตรฐาน ให้ค่า A540 เป็นแกนตั้ง และ ค่า
ความเข้มข้นของโปรตีนมาตรฐาน (mg/ml) เป็นแกน
นอนนาค่า A540 ของ น้ายางพารา เทียบหาค่าความ
เข้มข้นจากกราฟ และ ส าหรับหลอดที่ 2 จะต้อง

2.2 การสกัดเอนไซม์จากสับปะรด

ค านวณหาค่ า ความเข้ ม ข้ น เริ่ ม ต้ น ก่ อ นน ามา

หั่นสับปะรดมาทาให้เป็น ชิ้นเล็กๆจากนนั้น

เปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากหลอดที่ 1

น าเข้ า เครื่ อ งปั่ น เพื่ อ ปั่ น ให้ ล ะเอี ย ด จากนั้ น กรอง
ตะกอนออกให้ ไ ด้ น้ าที่ มี ลั ก ษณะใสต่ อ มาน ามาใส่
สารละลายบัพเฟอร์ pH 5.5, 0.1M EDTA และ
5mM cysteine ต่ อ มาน ามาปั่ น เหวี่ ย งที่ 16,000
รอบ 30 นาที

2.4.1 ศึกษาความเหมาะสมในการกาจัด
และลดลงของโปรตีนน้ายางพาราของเอนไซม์จาก
มะละกอ
ใส่ น้ ายางพาราลงในหลอดทดลอง 0.5

2.3 ตรวจสอบปริมาณโปรตีน

มิลลิลิตร ใส่เอนไซม์จากมะละกอโดยละลายเอนไซม์

เตรียม Test Tubes ที่สะอาดและแห้ง 10
หลอด จากนั้ น pipette Standard

2.4 การยับยั้งโปรตีนในน้ายางพารา

ที่ได้ในสารละลายบัพเฟอร์ ปริมาตร 1, 1.5, 2, 2.5,

protein

3, 3.5, 4, 4.5 และ 5 มิลลิลิตร กวนด้วยความเร็ว

solution และ น้ากลั่น ตามปริมาตรที่ระบุไว้ในการ

30-50 รอบ/นาทีแล้วนาน้ายางมา centrifugation 2

ทดลอง เขย่าให้ผสมเข้ากันดี เติม Biuret solution

ครั้ง ที่ความเร็ว 10,000 รอบต่อนาทีอุณหภูมิ 25

หลอดละ 4 ml เขย่าให้ผสมเข้ากันดี ทิ้งไว้ 30 นาที

องศาเซลเซียส นาน 30 นาทีตรวจสอบหาปริมาณ

ให้ ป ฏิ กิ ริ ย าเกิ ด สมบู ร ณ์ วั ด ค่ า การดู ด กลื น แสง ที่

โปรตีนตามการทดลองตอนที่ 3

ความยาวคลื่น 540 nm สาหรับ น้ายางพาราให้
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รูปที่ 1 Clear Zone ที่เกิดจากเอนไซม์กาจัดหรือลด
2.4.2 ศึกษาความเหมาะสมในการกาจัด
และลดลงของโปรตีนน้ายางพาราของเอนไซม์จาก
สับปะรด

ปริมาณโปรตีน
ก. ชุดควบคุมใช้น้าหลั่นแทนเอนไซม์ ข.และ ค.
ชุดทอลองใช้เอนไซม์ที่สกัดจากสับปะรด

ใส่ น้ ายางพาราสดลงในหลอดทดลอง 0.5
มิ ล ลิ ลิ ต ร ใส่ เ อนไซม์ จ ากสั บ ประรดปริ ม าตร
1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5 และ 5มิลลิลิตร กวนด้วย
ความเร็ ว

30-50

รอบ/นาที แล้ ว น าน้ ายางมา

centrifugation 2 ครั้ง ที่ความเร็ว 10,000 รอบต่อ
นาทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที
ตรวจสอบหาปริมาณโปรตีนตามการทดลองตอนที่ 3
3. ผลการทดลอง
3.1 ความสามารถในการกาจัดหรือลดลง
ของโปรตีนจากน้ายางพาราจากเอนไซม์ในสับปะรด
และ มะละกอ
จากการทดลองศึกษาความสามารถในการ
ก าจั ด หรื อ ลดลงของโปรตี น จากน้ ายางพาราจาก

ตารางที่ 1 ความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดสมุนไพร
สองชนิดที่ยับยั้งจุลินทรีย์ได้
ระดับความ

ขนาดของ clear zone

เข้มข้น

(mm.)

สารสกัด:เอท

ใบชะพลู

ตะไคร้

1:2

3.8

2.8

1:4

1.7

1.3

1:8

0.8

0.0

1:16

0.5

0.0

1:32

0.0

0.0

ทานอล

เอนไซม์ในสับ ปะรดและมะละกอพบว่า ทั้งเอนไซม์
จากสับปะรดและมละกอสามารถลดโปรตีนได้โดยทา
ให้เกิดบริเวณ Clear Zone ดังรูปที่ 1 โดยเปรียบกับ
รูปที่ 4.1(ก) โดยเป็นชุดควบคุมด้วยน้ากลั่น

3.2 เวลาที่เหมาะสมในการกาจัดหรือลดลง
ของโปรตีนจากน้ายางพาราจากเอนไซม์ในสับปะรด
และมะละกอ
ส าหรั บ ปริ ม าณโปรตี น ในน้ ายาพารากั บ
ระยะเวลาในการใส่ เ อนไซม์ จ ากมะละกอและ
สั บ ปะรด พบว่ า ในช่ ว งแรกมี ก ารลดของปริ ม าณ
โปรตีน อย่ างรวดเร็ ว โดยสั งเกตได้จ ากลั กษณะของ
เส้ น กราฟต่ อ มาจะมี ก ารลดลงของโปรตี น ไม่ ม าก
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สังเกตได้จากลักษณะของเส้นกราฟช่วงเวลาที่ 30-

จุ่ ม กั บ เอนไซม์ จ ากมะละกอที่ ผ สมกั บ อะซิ เ ตรด

120นาที ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมในการยับยั้งโปรตีน

บัฟเฟอร์ 0.1M pH 5.5 แล้ววางลงบนวุ้นมี Clear

ในน้ายางพารา

Zone เกิดขึ้นและในรูปขวาที่ทาการทดลองโดยใช้

3.3 ความเข้มข้นต่าสุดและความเข้มข้นที่
ทาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเอนไซม์ในสับปะรด
และ มะละกอ ในการก าจั ด หรื อ ลดโปรตี น น้ า
ยางพารา

กระดาษกรองจุ่มกับเอนไซม์จากสั บปะรดสั บปะรด
แล้ววางบนวุ้นมี Clear Zoneเกิดขึ้นเช่นกันแสดงว่า
เอนไซม์ ที่ ส กั ด ได้ จ ากมะละกอและสั บ ปะรดมี
ความสามารถในการยับ ยั้ง โปรตี นได้โ ดยที่ก ารเกิ ด
Clear Zone เนื่องจากในนมมีเคซีนที่เป็นโปรตีนอยู่

นาสมการจากรูปที่ 2 มาแทนค่าเพื่อหา

การทีใส่เอนไซม์เข้าไปเป็นการทาให้ พันธะเปปไทด์

ปริมาณของโปรตีนในน้ายางพาโดยได้สมการคือ y =

ของเคซีนสั้นลงทาให้สีขาวขุ่นหายไปเป็นวงรอบ [3]

0.0447x + 0.0029 โดยที่ y คือค่าของการดูดกลืน

จากนั้นทาการหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการยับยั้ง

แสงและ x คือค่าของปริมาณโปรตีน จากการทดลอง

โปรตีนพบว่าระยะเวลาที่ 120 นาทีมีความเหมาะสม

ได้ป ริมาณโปรตีน ในน้ ายางพาราธรรมชาติคือ 3.96

ในการใช้ทาการทดลองต่อไปเนื่องจากเป็นระยะเวลา

มิลลิกรัมต่อน้ายางพารา 0.1 มิลลิลิตร

ที่เอนไซม์ทางานค่อนข้างที่จะหมดแล้ว
จากการทดลองหาความเข้ ม ข้ น ที่ ต่ าสุ ด ที่
เอนไซม์จากสั บประรดและมะละกอสามารถยับยั้ ง
โปรตี น ได้ พ บว่ า ที่ ค วามเข้ ม ข้ น ที่ 2.5 ml/ml เป็ น
ความเข้ ม ข้ น ที่ ต่ าสุ ด ที่ เ อนไซม์ จ ากสั บ ปะรดและ
มะละกอสามารถยับยั้งโปรตีนได้ โดยที่เอนไซม์ จาก
สั บปะรดสามารถยับยั้ง โปรตีนได้ ดีกว่า ในมะละกอ

รูปที่ 2 กราฟมาตรฐานปริมาณโปรตีน
4.สรุปและอภิปรายผล
4.1 อภิปรายผลการทดลอง
จากการทดลองหาความสามารถในการยับยั้ง
โปรตี น น้ ายางพาราท าการทดลองโดยใช้ ก ระดาษ
กรองจุ่ ม กั บ น้ ากลั่ น แล้ ว ไปวางบนเพลตไม่ ป รากฏ
Clear Zone แต่ที่ทาการทดลองโดยใช้กระดาษกรอง

ทั้งนี้เนื่องมาจากการทางานของเอนไซม์จากสับปะรด
สามารถทางานได้ในสภาวะของน้ายางพาราได้ดีกว่า
เอนไซม์จากมะละกอ โดยจากราฟจะเห็นว่าหลังจากใช้
เอนไซม์ความเข้มข้นที่ 2.5 ml/ml ปริมาณโปรตีนในน้า
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ยางพาราค่ อ นข้ า งที่ จ ะคงที่

ดั ง รู ป ที่ 3

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัย
จากโครงการยุ ว วิ จั ย ยางพารา ส านั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และได้รับคาปรึกษาและ
ชี้แนะ ตลอดจนได้รับการเอื้อเฟื้ออุปกรณ์และสถานที่
จากสาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

รูปที่ 3 กราฟปริมาณโปรตีนในน้ายางพารา
4.2 สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองพบว่า เอนไซม์จากมะละกอ

เพชรบุ รี แ ละภาควิ ช าเคมี มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เอกสารอ้างอิง

และสับปะรดสามารถยับยังโปรตีนในน้ายางพาราได้

[1] ชยากริต ศิริอุปถัมภ์และคณะ, 2544, การเตรียม

โดยดูจากบริเวณ Clear Zone ที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับ

น้ายางข้นธรรมชาติที่มีโปรตีนก่อภูมิแพ้ต่าโดยการ

ชุดควบคุ ม ต่อมาได้ทาการหาความเข้มข้ น ต่าสุ ด ที่

เติมอนุพันธ์เซลลูโลสที่ลดขนาดโมเลกุลให้เล็กลง

เอนไซม์จ ากสั บ ปะรดและมะละกอที่ส ามารถยับยั้ง

โดยใช้รังสีแกมมา,ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะ

โปรตีน ในน้ ายางพาราได้ พบว่าทึ่ความเข้มข้น 2.5

วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ml/0.5 mlเป็นความเข้มข้นต่าสุดที่ทั้งเอนไซม์จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 120-145.

สั บ ปะรดและมะละกอท างานได้ โ ดยที เอนไซม์ จาก
สับปะรดสามารถยับยั้งโปรตีนในน้ายางพาราได้ดีกว่า
เอนไซม์จากมะละกอในทุกๆความเข้มข้น และที่ความ
เข้มข้น 2.5 ml/0.5ml ของเอนไซม์จากมะละกอ

[2] ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553
โปรตีนในน้ายางธรรมชาติ,สานักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หน้า 15.

สามารถลดโปรตีนได้จาก 19.8 มิลลิกรัม เหลือเพียง

[3] George, KM., et al. Stabilised liquid papain

4.1 มิลลิกรัม และที่ความเข้มข้นที่ 2.5 ml/0.5ml

can deproteinise NR latex. Rubber Asia,

ของเอนไซม์จากสับปะรด สามารถลดโปรตีนได้จาก

September/October,2007, vol. 21, no. 5, p.

19.8 มิลลิกรัม เหลือเพียง 3.5 มิลลิกรัม

81-84.

ข้อเสนอแนะ
ควรมีวิธีการศึกษาลักษณะทางกายภาพที่
เปลี่ยนไปของยางพาราเมื่อเติมเอนไซม์จากสับปะรด
และมะละกอ
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แบบประเมินการพูดสัมมนา
วิชา ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ……………..
ชื่อผู้สัมมนา………………………….……………………..…..…….ชื่อสถาบัน...................................................…………
เรื่องที่พูด
สัมมนา…………………………………………………….……………………………………………………..……………………………
วันที่……………………………………………………………………
คาชี้แจง

ให้ผู้ประเมินทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
5 หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงคุณลักษณะนั้นเด่นชัดที่สุด
4 หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงคุณลักษณะนั้นค่อนข้างเด่นชัด
3 หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงคุณลักษณะนั้นปานกลาง
2 หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงคุณลักษณะนั้นน้อย
1 หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงคุณลักษณะนั้นน้อยที่สุด
ระดับการประเมิน
รายการประเมิน
5 4 3 2 1

1. ผู้พูดสัมมนา
1.1 มีการนาเสนอตรงต่อเวลา
1.2 มีการเตรียมตัวด้านความรู้และความพร้อมในการนาเสนอ
1.3 มีความรู้ในเนื้อหาที่นาเสนอ
1.4 มีความมั่นใจ
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1.5 เสียงดังฟังชัด
1.6 สามารถตอบคาถามและข้อสงสัยกับผู้ฟังได้ชัดเจน
1.7 มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ฟัง
2. เนื้อหา
2.1 เนื่อหาในการนาเสนอสอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง
2.2 เรียงลาดับและนาเสนอเนื้อหาเป็นขั้นตอนที่เข้าใจง่าย
2.3 เนื้อหามีประโยชน์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
2.4 มีเอกสารประกอบการนาเสนอที่เพียงพอและเหมาะสมกับหัวข้อเรื่อง
3. สื่อและวิธีการนาเสนอ
3.1 ใช้เทคนิคการนาเสนอที่หลากหลาย
3.2 อธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน เข้าใจง่าย
3.3 ใช้สื่อประกอบการนาเสนอที่สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน
3.4 สื่อที่ใช้ประกอบการนาเสนอมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
3.5 สื่อที่ใช้ประกอบการนาเสนอเหมาะสมกับการนาเสนอเนื้อหาทาง
วิชาการ
4.คาถามที่นักเรียนถามผู้ให้การสัมมนา
คือ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
คาตอบจากผู้
สัมมนา……………………………………………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. คาถามที่เพื่อนถามผู้ให้การสัมมนา
………………………………………………………................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
6.เนื้อหาสรุปการสัมมนา
………………………………………………………................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................... ....................................
..............................................................................................................................................................................
………………………………………………………................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7.อื่นๆ
………………………………………………………................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ชื่อ……………………………………………………………………………………………….……….เลขที่……….………ห้อง……………
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา ว30294

2.0 หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาคเรียนที่ 1, 2

อาจารย์ผู้สอน

คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

4 คาบ/ สัปดาห์

**********************************************************************************
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทาโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ ตั้ง
คาถามจากปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตจริง สืบค้นข้อมูลเพื่อตั้งสมมติฐานที่ เป็นไปได้หลายแนวทาง บูรณา
การความรู้ จากศาสตร์ต่างๆ วางแผนและส ารวจตรวจสอบโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่ถูกต้องเชื่อถือได้
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดกระทาข้อมูล สรุปผลและนาเสนอผลงานด้วยวิธีการที่เหมาะสม
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ค วามเข้ าใจ มีค วามคิด ระดั บสู ง และสร้ า งองค์ ค วามรู้ โ ดยใช้ ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจมีจิตวิทยาศาสตร์
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2. ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความหมาย คุณค่า ประเภทและกระบวนการทาโครงงานได้
2. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปรายตัวอย่างโครงงานหรืองานวิจัยพร้อมเสนอแนวคิดในการ
ดัดแปลงขยายเพิ่มเติมจากเรื่องที่ได้ศึกษาได้
3. จัดทาเค้าโครงของโครงงานที่จะดาเนินการศึกษาค้นคว้าได้
4. นาเสนอเค้าโครงของโครงงานต่อที่ประชุมด้วยสื่อมัลติมิเดียได้
5. สารวจตรวจสอบ ค้นคว้า ทดลองตามแผนการปฏิบัติงาน บันทึกและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ
จัดกระทาข้อมูล สรุปผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าได้
6. เขียนรายงานโครงงาน จัดทาสื่อมัลติมิเดียจัดทาโปสเตอร์เพื่อรายงานผลการทาโครงงานได้
7. นาเสนอผลการทาโครงงานในรูปแบบรายงาน โปสเตอร์ การนาเสนอแบบบรรยาย และ/หรือ
บทความสรุปผลการศึกษาค้นคว้าได้
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3. กาหนดการสอนและผลการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1, 2
สัปดาห์ที่ คาบที่
หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1
1-2 ปฐมนิเทศ
- เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในขอบข่าย
- ผลการเรียนรู้
โดยรวมของเนื้อ หาวิ ช า กิ จ กรรมการเรี ย น
- ลักษณะเนื้อหาวิชา
การสอน ผลการเรียนรู้ กฎเกณฑ์ในชั้นเรียน
- วิธีการเรียนการสอน
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
- การวัดผลและการประเมินผล
หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการทา
1. อธิบายความหมาย คุณค่า ประเภทและ
โครงงาน
กระบวนการทาโครงงานได้
- ความหมาย ประเภท และคุ ณ ค่ า
ของโครงงาน
- การค้ น พบของนั ก วิ ท ยาศาสตร์
- คาถามสู่โครงงานและการตั้งชื่อเรื่อง
- ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- จรรยาบรรณในการใช้สัตว์ทดลอง
2-5
3-10 หน่วยที่ 2 เค้าโครงของโครงงานสู่การ
2. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปราย
ทาโครงงาน
ตั ว อย่ า งโครงงานหรื อ งานวิ จั ย พร้ อ มเสนอ
- การสืบค้นข้อมูลในการทาโครงงาน แนวคิดในการดัดแปลงขยายเพิ่มเติมจากเรื่อง
- การวิเคราะห์และประเมินเค้าโครง ที่ได้ศึกษาได้
โครงงานอย่างกรณีตัวอย่าง
3. จัดทาเค้าโครงของโครงงานที่จะดาเนิน
- การวางแผน ออกแบบ เขี ย นเค้ า การศึกษาค้นคว้าได้
โครงจากสถานการณ์ ตั ว อย่ า ง
. 4. นาเสนอเค้าโครงของโครงงานต่อที่
- ปฏิบัติการทาโครงงานสถานการณ์ ประชุมด้วยสื่อมัลติมิเดียได้
ตัวอย่าง
- การวางแผน ออกแบบ และเขียน
เค้าโครงจากปัญหาที่สนใจ
.
- การน าเสนอเค้ าโครงจากปั ญหาที่
สนใจ
6-20
11-40 หน่วยที่ 3 การปฏิบัติการทาโครงงาน
5. สารวจตรวจสอบ ค้นคว้า ทดลองตาม
- ปฏิบัติการ สารวจตรวจสอบ
แผนการปฏิบัติงาน บันทึกและรวบรวมข้อมูล
และรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์และจัดกระทาข้อมูลสรุปผลที่ได้จาก
- วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล
การศึกษาค้นคว้าได้
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สัปดาห์ที่

คาบที่

21-30

41-60

31-32

61- 64

33

65-66

34-40

67-80

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
- จัดทารายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
ฉบับร่าง
หน่วยที่ 3 การปฏิบัติการทาโครงงาน
(ต่อ)
- วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล(ต่อ)
- สร้างคาอธิบายและสรุปผล
การศึกษาค้นคว้า
หน่วยที่ 4 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
- เรียบเรียงข้อมูลและจัดทารูปเล่ม
ตามรูปแบบของงานวิจัย
หน่วยที่ 5 การทาสื่อแสดงผลงาน
- ออกแบบและจัดทาโปสเตอร์และ
นิทรรศการ
หน่วยที่ 6 การนาเสนอผลงาน
- นาเสนอผลงาน ภาคบรรยาย และ
แสดงนิทรรศการ

ผลการเรียนรู้

5. สารวจตรวจสอบ ค้นคว้า ทดลองตาม
แผนการปฏิบัติงาน บันทึกและรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์และจัดกระทาข้อมูลสรุปผลที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าได้
6.เขี ย นรายงานโครงงาน จั ด ท าสื่ อ มั ล ติ
มิเดีย จัดทาโปสเตอร์เพื่อรายงานผลการทา
โครงงานได้
6.เ ขี ย น ร า ย ง า น โ ค ร ง ง า น จั ด ท า สื่ อ
มัลติมิเดียจัดทาโปสเตอร์เพื่อรายงานผลการ
ทาโครงงานได้
7. นาเสนอผลการทาโครงงานในรูปแบบ
รายงาน โปสเตอร์ การนาเสนอแบบบรรยาย
และ/หรือ บทความสรุปผลการศึกษาค้นคว้า
ได้

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ว30294 ภาคเรียนที่ 1, 2 ปีการศึกษา 2561 มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้
ดังนี้
4.1 ประเมินผลจากเค้าโครงของโครงงาน
20 คะแนน
4.2 ประเมินผลจากการรายงานความก้าวหน้าการทาโครงงาน
10 คะแนน
4.3 ประเมินผลจากกระบวนการ/ ผลงาน
30 คะแนน
4.4 ประเมินผลจากการนาเสนอโครงงาน
30 คะแนน
- รูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ (10 คะแนน)
- การนาเสนอแบบโปสเตอร์ (5 คะแนน)
- การนาเสนอแบบบรรยาย (5 คะแนน)
- บทความทางวิชาการ (10 คะแนน)
4.5 ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : คุณลักษณะ 10 คะแนน
รวม
100 คะแนน
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รายละเอียดการประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย

(10 คะแนน)

การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ว30294

ภาคเรียนที่ 1, 2

ปีการศึกษา 2561 ได้กาหนดหัวข้อการประเมินดังนี้

หัวข้อการประเมิน
1. ความอยากรู้อยากเห็น
2. ความใจกว้าง
3. ความรับผิดชอบและเพียรพยายาม
4. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
5. ความมีเหตุผล
6. ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
7. ความมีระเบียบและรอบคอบ
8. ความประหยัด
9. ความซื่อสัตย์
10. ความตรงต่อเวลา
หมายเหตุ ข้อละ 1 คะแนน

ดีเยี่ยม
(5)

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปาน
(4)
(3) กลาง
(2)

ต้อง
ปรับปรุง
(1)

54
แบบประเมินคุณภาพของเค้าโครงโครงงาน
ชื่อโครงงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สาขา.................................... อาจารย์ที่ปรึกษา .........................................................................................
ผู้ทาโครงงาน

1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………

คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องผ่าน หรือปรับปรุง
หัวข้อที่ศึกษา
1. ความเหมาะสมของชื่อเรื่องโครงงาน
- ความตรงประเด็นกับปัญหาที่ทาโครงงาน ครอบคลุมประเด็นของ
ปัญหาโครงงาน ชัดเจน กะทัดรัด และการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
2. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
เชื่อมโยงอ้างอิงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้เหมาะสมเพียงใด
3. วัตถุประสงค์ของโครงงาน
- มีความครอบคลุมในประเด็นของปัญหาและความชัดเจนในการใช้
ภาษาและเสนอประเด็น สอดคล้องกับที่มาและความสาคัญ สื่อถึงตัวแปรที่
ต้องการศึกษา
4. ปัญหาหรือคาถามวิจัยและสมมติฐาน
มีการกาหนดคาถามวิจัยและสมมติฐานที่มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง /
แนวคิดที่มาและความสาคัญ
5. การกาหนดขอบเขตของการศึกษาโครงงาน คานิยามศัพท์เฉพาะ/นิยาม
เชิงปฏิบัติการ (ถ้ามี)
-มีความสอดคล้องเหมาะสมกับเรื่องที่ศึกษา เป็นสิ่งที่น่าจะมีผลต่อผล
การศึกษาหากไม่มีการกาหนดขอบเขตหรือนิยามให้ชัดเจน
6. วิธีการดาเนินงาน
-ความเหมาะสมของขั้นตอนการทาโครงงานสอดคล้องกับชื่อเรื่อง/
แนวคิดลาดับ ขั้นตอนการทาโครงงานได้เป็นลาดับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์สื่อถึงตัวแปรที่ต้องการศึกษาอย่างชัดเจน ทั้งตัวแปรต้น ตัวแปร
ตามและตัวแปรควบคุม (มีการกาหนดข้อมูลเชิงปริมาณของตัวแปรที่
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน)

5

4

3

2

1
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หัวข้อที่ศึกษา
7. สถิตและการวิเคราะห์ข้อมูล
- มีขั้นตอนวิธีการเก็บข้อมูล ระบุการวิเคราะห์ข้อมูลได้เหมาะสม
เลือกสถิตการวิเคราะห์ข้อมูลได้สอดคล้องกับวิธีการทดลอง เช่น มีการหา
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (มีความเหมาะสมของสถิติและ
เครื่องมือที่ใช้ในโครงงาน )
8. แผนการปฏิบัติงาน
- มีความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาเนินงานและมีความเป็นไปได้
ของเวลาการดาเนินงาน
9. มีการประมาณการเกี่ยวกับงบประมาณและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- สอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา มีความเป็นไปได้
10. เอกสารอ้างอิง
- ถูกต้องตามแบบแผนและเป็นรูปแบบเดียวกัน
เกี่ยวข้องกับโครงงาน
รวม
รวมทั้งสิ้น/100

5

4

3

2

1

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของกรรมการ (ให้คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ………………………………………………. ผู้ประเมิน
(……………………………………………)
หมายเหตุ : ถ้าปรับปรุงผู้ทาโครงงานต้องนาไปแก้ไขแล้วส่งใหม่
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แบบประเมินการนาเสนอเค้าโครง
ชื่อโครงงาน ............................................................................................................................. ...................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
สาขา.................................... อาจารย์ที่ปรึกษา .........................................................................................
ผู้ทาโครงงาน 1. ………………………………….............................................................
2. ………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………..
รายการประเมิน

ดีมาก
(5)

ดี
(4)

ผลการประเมิน
ปานกลาง พอใช้
(3)
(2)

1. บุคลิก ถ้อยคา และการพูดของผู้นาเสนอ
1.1 บุคลิกภาพ และการแต่งกาย
1.2 จังหวะการพูด น้าเสียง และการเลือกใช้ถ้อยคา
ทีเ่ ข้าใจง่าย
2. สื่อประกอบการนาเสนอ
2.1 ความเหมาะสมกับเนื้อหาและความพร้อมของ
สื่อ
2.2 สื่อที่เลือกใช้มีความน่าสนใจและช่วยให้เข้าใจ
เรื่องได้ดีขึ้น
2.3 รูปแบบ สี ขนาด และการพิสูจน์อักษร
3. เนื้อหา ความเข้าใจ และการตอบข้อซักถาม
3.1 ความเข้าใจเนื้อหา
3.2 การแบ่งเนื้อหาเป็นส่วนเน้นประเด็นสาคัญของ
เรื่อง
3.3 ตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง ชัดเจน
รวม
รวมทั้งสิ้น/40
ลงชื่อ ..............................................ผู้ประเมิน
(..............................................)

ปรับปรุง
(1)
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การรายงานความก้าวหน้าโดยอภิปรายปากเปล่าและสมุดบันทึก
รายการประเมิน

คะแนน

หัวข้อโครงงานตามระยะเวลาที่กาหนด

2

ความหลากหลายและความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล

4

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ค้นคว้าตามระยะเวลาที่กาหนด

3

สมมติฐานสอดคล้องกับหัวข้อโครงงานและวัตถุประสงค์

3

การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานอย่างสม่าเสมอ

8

ประเมินความก้าวหน้าในประเด็นต่อไปนี้
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แบบประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์
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รายการประเมิน
1. ความคิดสร้างสรรค์
1.1 ความแปลกใหม่ของ
ปัญหา (การตั้งปัญหา)

1.2 วิธีการดาเนินการ

2. วิธีการศึกษาค้นคว้า
2.1 การกาหนดจุดประสงค์

2.2 การตั้งสมมติฐาน

2.3 การทางานอย่างมี
ขั้นตอน

เกณฑ์การตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับคะแนน
4… เป็นเรื่อง/วิธีใหม่/ต่อยอดเรื่องเดิมที่น่าสนใจ สามารถเชื่อมโยงไปสู่
ความสาเร็จสร้างสรรค์นวัตกรรมได้
3… เป็นเรื่อง/วิธีใหม่ และน่าสนใจ
2… เป็นเรื่อง/วิธีใหม่ แต่ไม่น่าสนใจ
1… ไม่ใช่เรื่อง/วิธีใหม่
4… ใช้เทคนิค วิเคราะห์การออกแบบ/พัฒนาต้นแบบอย่างเหมาะสม ใช้งาน
ได้จริง สามารถพัฒนาต่อยอดได้
3… ใช้เทคนิคออกแบบยังไม่เหมาะสม ใช้งานได้จริง พัฒนาต่อยอดได้
2… ขาดเทคนิคช่วยในการออกแบบ แต่ยังใช้งานได้จริง พัฒนาต่อยอดไม่ได้
1… ขาดเทคนิค ใช้งานไม่ได้ ออกแบบและพัฒนาต่อยอดไม่ได้
4… เขียนจุดประสงค์ตรงประเด็น ชัดเจน รัดกุม ถูกต้องครบถ้วนสอดคล้อง
กับชื่อเรื่อง
3… เขียนจุดประสงค์ตรงประเด็น ชัดเจนแต่ไม่รัดกุม สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
2… เขียนจุดประสงค์ตรงประเด็น ไม่ชัดเจน แต่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
1… เขียนจุดประสงค์ไม่ตรงประเด็น ไม่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
4… ตั้งสมมติฐานได้สอดคล้องกับปัญหา มีการศึกษา วิเคราะห์ปัญหา
ประกอบการตั้งสมมติฐาน
3… ตั้งสมมติฐานได้สอดคล้องกับปัญหา แต่ขาดการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาประกอบการตั้งสมมติฐาน
2… ตั้งสมมติฐานได้สอดคล้องกับปัญหาบางส่วน มีการศึกษาข้อมูล
ประกอบการตั้งสมมติฐานเล็กน้อย
1… ตั้งสมมติฐานไม่สอดคล้องกับปัญหา
4… มีการวางแผน การจัดลาดับการทางาน การแบ่งงานอย่างชัดเจน ใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3… มีการวางแผน การจัดลาดับการทางาน การแบ่งงานไม่ชัดเจน ใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2… มีการวางแผน ไม่มีการจัดลาดับการทางาน การแบ่งงานอย่างชัดเจน ใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1… ไม่มีการวางแผน การจัดลาดับการทางาน การแบ่งงานอย่างชัดเจนและ
ไม่ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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2.4 การใช้เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์อย่างเหมาะสม

ระดับคะแนน
4… มีการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างถูกต้องและประยุกต์ใช้วัสดุ
ทดแทนอย่างเหมาะสม
3… มีการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างถูกต้องและประยุกต์ใช้วัสดุ
ทดแทนบางส่วน
2… มีการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ไม่ถูกต้องและประยุกต์ใช้วัสดุทดแทนบางส่วน
1… มีการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์บางส่วน
3. เนื้อหา สาระ และประโยชน์ 4… มีการจัดกระทาเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่อง ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน
3.1 เนื้อหาสาระถูกต้อง
3… มีการจัดกระทาเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่อง ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
2… มีการจัดกระทาเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่อง ไม่ถูกต้อง
1… มีการจัดกระทาเนื้อหาไม่สอดคล้องกับเรื่อง
3.2 ผลที่ได้จากการศึกษา
4… ผลจากการศึกษาน่าเชื่อถือ 100%
3… ผลจากการศึกษาน่าเชื่อถือ 80%
2… ผลจากการศึกษาน่าเชื่อถือ 60%
1… ผลจากการศึกษาไม่น่าเชื่อถือ
3.3 การนาไปใช้ใน
4… ทดลองการใช้งานได้จริง ประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย
ชีวิตประจาวัน
3… ทดลองการใช้งานได้จริง ประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่หลากหลาย
2… ทดลองการใช้งานได้แต่ไม่แข็งแรง ประยุกต์ได้ไม่หลากหลาย
1… ใช้งานไม่ได้
3.4 หลักฐานการเก็บข้อมูล 4… มีร่องรอย หลักฐานการเก็บข้อมูลอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน
3… มีร่องรอย หลักฐานการเก็บข้อมูลไม่สมบูรณ์ แต่มีครบถ้วน
2… มีร่องรอย หลักฐานการเก็บข้อมูลบางส่วน
1… ไม่มีร่องรอย หลักฐานการเก็บข้อมูล
4. การทารายงาน
4… มีองค์ประกอบของการรายงานครบถ้วนได้มาตรฐาน เรียงตามลาดับ
4.1 ความถูกต้องของ
3… มีองค์ประกอบของการราบงานครบถ้วนได้มาตรฐาน ไม่เรียงตามลาดับ
แบบฟอร์มรายงาน
2… มีองค์ประกอบของการรายงานไม่ครบถ้วน เรียงตามลาดับ
1… มีองค์ประกอบของการรายงานไม่ครบด้วน ไม่เรียงตามลาดับ
4.2 การใช้ภาษา การใช้ศพท์ 4… เลือกใช้คาถูกตามหลักภาษา กระชับ รัดกุม ไม่ใช้คาฟุุมเฟือย พิมพ์
ทางวิทยาศาสตร์
ถูกต้องทั้งหมด
3… เลือกใช้คาถูกตามหลักภาษา กระชับ รัดกุม มีคาฟุุมเฟือย พิมพ์ถูกต้องทั้งหมด
2… เลือกใช้คาไม่ถูกตามหลักภาษา มีคาฟุุมเฟือย พิมพ์ผิด 1-9 คา
1… เลือกใช้คาไม่ถูกตามหลักภาษา พิมพ์ผิดมากกว่า 10 คาขึ้นไป
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ระดับคะแนน
4.3 ข้อมูลถูกต้อง อ้างอิงตาม 4… มีการอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลหลากหลาย ถูกต้อง เขียน
หลักการ
บรรณานุกรมถูกต้องตามหลักสากล
3… มีการอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลไม่หลากหลาย เขียน
บรรณานุกรมถูกต้องตามหลักสากล
2… มีการอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลไม่หลากหลาย เขียน
บรรณานุกรมไม่ถูกต้องตามหลักสากล
1… ไม่มีการอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลหลากหลาย เขียน
บรรณานุกรมไม่ถูกต้องตามหลักสากล
4.4 การอภิปรายและสรุปผล 4… มีการวิเคราะห์และสรุปผลได้สอดคล้องกับข้อมูล
3… มีการวิเคราะห์และสรุปผลสอดคล้องกับข้อมูลบางส่วน
2… มีการวิเคราะห์แต่สรุปผลไม่สอดคล้องกับข้อมูล
1… ขาดการวิเคราะห์แต่มีการสรุปผลข้อมูล
5. การแสดงโครงงานและการ 4… บอร์ดได้มาตรฐาน ใช้เทคนิคเรื่องสีในการตกแต่งอย่างเหมาะสม หัวข้อ
นาเสนอ
มองเห็นชัดเจน ประณีต สวยงาม นาเสนออย่างเป็นขั้นตอน
5.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3… บอร์ดได้มาตรฐาน ใช้เทคนิคเรื่องสีในการตกแต่งอย่างเหมาะสม หัวข้อ
ของการจัดแสดงโครงงาน
มองเห็นชัดเจน ไม่ประณีต สวยงาม นาเสนออย่างเป็นขั้นตอน
2… บอร์ดได้มาตรฐาน ใช้เทคนิคเรื่องสีในการตกแต่งไม่เหมาะสม หัวข้อ
มองเห็นไม่ชัดเจน ไม่ประณีตสวยงาม นาเสนอไม่เป็นขั้นตอน
1… บอร์ดไม่ได้มาตรฐาน ใช้เทคนิคเรื่องสีในการตกแต่งบ้าง นาเสนอไม่
เป็นขั้นตอน
5.2 การตอบข้อซักถาม
4… มีความเข้าใจในโครงงานของตน ทราบว่าควรทาอะไรบ้าง อะไรที่ยัง
ไม่ได้ทาและจะทาอะไรในขั้นต่อไป การอธิบายมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
สนับสนุนร่วมด้วย พูดชัดเจน เสียงดัง ทุกคนร่วมมือกันทาหน้าที่ของตน
3… มีความเข้าใจในโครงงานของตน ทราบว่าควรทาอะไรบ้าง อะไรที่ยังไม่ได้
ทาและจะทาอะไรในขั้นต่อไป ขาดเหตุผลสนับสนุน พูดจาฉะฉาน เสียง
ดัง ทุกคนร่วมมือกันทาหน้าที่ของตน
2… มีความเข้าใจในโครงงานของตน ทราบว่ควรทาอะไรบ้าง ขาดเหตุผล
สนับสนุน พูดจาฉะฉาน แต่ละคนทาหน้าที่ของตน เข้าใจโครงงานไม่
ครบทุกส่วน
1… มีความเข้าใจฝนโครงงานของตนไม่ครบทุกส่วน บางคนปฏิบัติหน้าที่ไม่
เต็มที่
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ระดับคะแนน
1. ความคิดสร้างสรรค์
4… เป็นเรื่องใหม่/วิธีใหม่/ต่อยอดเรื่องเดิมที่น่าสนใจ สามารถ
1.1 ความแปลกใหม่ของ
เชื่อมโยงไปสู่นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ได้
ปัญหา (การตั้งปัญหา)
3… เป็นเรื่องใหม่/วิธีใหม่/และน่าสนใจ
2… เป็นเรื่องใหม่/วิธีใหม่/แต่ไม่น่าสนใจ
1… ไม่ใช่เรื่องใหม่/ไม่ใช่วิธีใหม่
1.2 วิธีการดาเนินงาน
4… ใช้เทคนิค วิเคราะห์ออกแบบ พัฒนาต้นแบบอย่างเหมาะสม
ใช้งานได้จริง พัฒนาต่อยอดได้
3… ใช้เทคนิคออกแบบยังไม่เหมาะสม ใช้งานได้จริง พัฒนาต่อยอดได้
2… ขาดเทคนิคช่วยในการออกแบบ แต่ยังใช้งานได้จริง พัฒนาต่อยอดไม่ได้
1… ขาดเทคนิค ใช้งานไม่ได้ ออกแบบและพัฒนาต่อยอดไม่ได้
2. วิธีการศึกษาค้นคว้า
4… เขียนจุดประสงค์ตรงประเด็น ชัดเจน รัดกุม ถูกต้อง ครบถ้วน
2.1 การกาหนดจุดประสงค์
สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
3… เขียนจุดประสงค์ตรงประเด็น ชัดเจนแต่ไม่รัดกุม สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
2… เป็นเรื่องใหม่/วิธีใหม่/แต่ไม่น่าสนใจ
1… ไม่ใช่เรื่องใหม่/ไม่ใช่วิธีใหม่
2.2 การตั้งสมมติฐาน
4… ทานายผลการทดลองอย่างมีเหตุผลตามหลักการและทฤษฎี ทาง
วิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับปัญหา
3… ทานายผลการทดลองแต่เหตุผลไม่ใช่หลักการและทฤษฎี ทาง
วิทยาศาสตร์ แต่สอดคล้องกับปัญหา
2… ทานายผลการทดลอง แต่เหตุผลไม่ใช่หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
1… ทานายผลการทดลองอย่างเดียว ไม่มีเหตุผลประกอบ และไม่
สอดคล้องกับปัญหา
2.3 การทางานอย่างมีขั้นตอน 4… มีการวางแผน จัดลาดับการทางาน การแบ่งงานอย่างชัดเจน ใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3… มีการวางแผน จัดลาดับการทางาน การแบ่งงานไม่ชัดเจน ใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2… มีการวางแผน ไม่มีการจัดลาดับการทางาน การแบ่งงานอย่างชัดเจน
ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1… ไม่มีการวางแผน การจัดลาดับการทางาน การแบ่งงานอย่างชัดเจนและ
ไม่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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2.4 การใช้เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ อย่าง
เหมาะสม
3. เนื้อหา สาระ และประโยชน์
3.1 เนื้อหาสาระถูกต้อง

3.2 ผลที่ได้จากการศึกษา

3.3 การนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

3.4 หลักฐานการเก็บข้อมูล

4. การทารายงาน
4.1 ความถูกต้องของ
แบบฟอร์มรายงาน
4.2 การใช้ภาษา การใช้ศัพท์
ทางวิทยาศาสตร์

ระดับคะแนน
4… มีการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างถูกต้องและประยุกต์ใช้
3… มีการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างถูกต้องและไม่ประยุกต์ใช้
2… มีการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ไม่อย่างถูกต้องและประยุกต์ใช้
1… มีการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ไม่อย่างถูกต้องและไม่ประยุกต์ใช้
4… มีการจัดกระทาเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่อง ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน
3… มีการจัดกระทาเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่อง ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
2… มีการจัดกระทาเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
1… มีการจัดกระทาเนื้อหาไม่สอดคล้องกับเรื่อง
4… มีการทดลองซ้า 3 ครั้ง หรือมากกว่า และผลการศึกษามีความ
น่าเชื่อถือ 100%
3… การทดลองซ้า 2 ครั้ง และผลการศึกษามีความน่าเชื่อถือ 80%
2… การทดลองซ้า 1 ครั้ง และผลการศึกษามีความน่าเชื่อถือ 60%
1… ไม่ได้ทาการทดลองและผลจากการศึกษาไม่น่าเชื่อถือ
4… ทดลองการใช้งานได้จริง ประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย
3… ทดลองการใช้งานได้จริง ประยุกต์ใช้ได้
2… ทดลองการใช้งานได้แต่ไม่แข็งแรง ประยุกต์ได้ไม่หลากหลาย
1… ไม่งานไม่ได้
4… มีร่องรอย หลักฐานการเก็บข้อมูลอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน
3… มีร่องรอย หลักฐานการเก็บข้อมูลไม่สมบูรณ์ แต่มีครบถ้วน
2… มีร่องรอย หลักฐานการเก็บข้อมูลบางส่วน
1… ไม่มีร่องรอย หลักฐานการเก็บข้อมูล
4… มีองค์ประกอบของรายงานครบถ้วนได้มาตรฐาน เรียงตามลาดับ
3… มีองค์ประกอบของรายงานครบถ้วนได้มาตรฐาน
2… มีองค์ประกอบของรายงานไม่ครบถ้วน เรียงตามลาดับ
1… มีองค์ประกอบของรายงานไม่ครบถ้วน ไม่เรียงตามลาดับ
4… เลือกใช้คาตามหลักภาษา กระชับ รัดกุม ไม่ใช้คาฟุุมเฟือย พิมพ์ถูกต้อง
ทั้งหมด
3… เลือกใช้คาตามหลักภาษา กระชับ รัดกุม มีคาฟุุมเฟือย พิมพ์ถูกต้อง
ทั้งหมด
2… เลือกใช้คาไม่ถูกต้องตามหลักภาษา มีคาฟุุมเฟือย พิมพ์ผิด 1-9 คา
1… เลือกใช้คาไม่ถูกต้องตามหลักภาษา พิมพ์ผิดมากกว่า 10 คาขึ้นไป
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4.3 ข้อมูลถูกต้อง อ้างอิงตาม
หลักการ

4.4 การอภิปรายและสรุปผล

5. การแสดงโครงงานและการ
นาเสนอ
5.1 การแสดงโครงงานและ
นาเสนอผลงาน

5.2 การตอบข้อซักถาม

ระดับคะแนน
4… มีการอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลหลากหลาย ถูกต้อง เขียน
บรรณานุกรมถูกต้องตามหลักสากล
3… มีการอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลไม่หลากหลาย เขียน
บรรณานุกรมถูกต้องตามหลักสากล
2… มีการอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลไม่หลากหลาย เขียน
บรรณานุกรมไม่ถูกต้องตามหลักสากล
1… ไม่มีการอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลไม่หลากหลาย เขียน
บรรณานุกรมไม่ถูกต้องตามหลักสากล
4… มีการวิเคราะห์และสรุปผลได้สอดคล้องกับข้อมูล
3… มีการวิเคราะห์และสรุปผลได้สอดคล้องกับข้อมูลบางส่วน
2… มีการวิเคราะห์แต่สรุปผลไม่สอดคล้องกับข้อมูล
1… ขาดการวิเคราะห์แต่มีการสรุปผลข้อมูล
4… Poster ใช้เทคนิคเรื่องสีในการตกแต่งอย่างเหมาะสม หัวข้อมองเห็น
ชัดเจน ประณีต สวยงาม นาเสนออย่างเป็นขั้นตอน
3… Poster ใช้เทคนิคเรื่องสีไม่เหมาะสมในการตกแต่ง หัวข้อมองเห็น
ชัดเจน ไม่ประณีตสวยงาม นาเสนออย่างเป็นขั้นตอน
2… Poster ใช้เทคนิคเรื่องสีในการตกแต่งไม่เหมาะสม หัวข้อมองเห็น
ชัดเจน ไม่ประณีตสวยงาม นาเสนอไม่เป็นขั้นตอน
1… Poster ใช้เทคนิคเรื่องสีในการตกแต่งบ้าง นาเสนอไม่เป็นขั้นตอน
4… มีความเข้าใจโครงงานของตน ทราบว่าควรทาอะไรบ้าง อะไรที่ยังไม่ได้
ทาและจะทาอะไรในขั้นต่อไป การอธิบายมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
สนับสนุนร่วมด้วย พูดชัดเจน เสียงดัง ทุกคนร่วมมือทาหน้าที่ของตน
3… มีความเข้าใจโครงงานของตน ทราบว่าควรทาอะไรบ้าง อะไรที่ยังไม่ได้
ทาและจะทาอะไรในขั้นต่อไป ขาดเหตุผลสนับสนุนร่วมด้วย พูดจา
ฉะฉาน เสียงดัง ทุกคนร่วมมือทาหน้าที่ของตน
2… มีความเข้าใจโครงงานของตน ทราบว่าควรทาอะไรบ้าง ขาดเหตุผล
สนับสนุนร่วมด้วย พูดจาฉะฉาน แต่ละคนทาหน้าที่ของตน เข้าใจ
โครงงานไม่ครบทุกส่วน
1… มีความเข้าใจโครงงานของตนไม่ครบทุกส่วน บางคนปฏิบัติหน้าที่ไม่
เต็มที่
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คณะทางาน
ที่ปรึกษาพิเศษ
คณะกรรมการที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
2. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
3. นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ
4. นายธงชัย ชิวปรีชา
5. นายสมเกียรติ ชอบผล
6. รองศาสตราจารย์พินิต รตะนนุกูล
ที่ปรึกษา
1.นายการุณ สกุลประดิษฐ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
3.นายพะโยม ชิณวงศ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
4.นางสาวพจนีย์ เจนพนัส
อนุกรรมการวิชาการ
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
5.นางพุทธชาต ทองกร
อนุกรรมการวิชาการ
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
รศ.ดร.สมพงษ์ วิทยศักดิ์พันธ์
นางนฤนาถ ธีรภัทรธารง
ดร.จงกล ทาสวน
นายสมาน แก้วไวยุทธ
รศ.กรรวี บุญชัย
รศ.อรุณีย์ อิทศร
ผศ.ดร.สุรชัย ธชีพันธ์

ประธานอนุกรรมการด้านวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

66
8. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์
9. อาจารย์ศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์
10. นายปัญญา ทรงเสรีย์
11. อาจารย์ระวิวรรณ ภาคพรต
12. อาจารย์สุภรณ์ สภาพงศ์
13. นายอภิสิทธิ์ ธงไชย
14. อาจารย์อัจฉรา เก่งบัญชา
15. ผศ.ดร.สมชาย นาคะผดุงรัตน์
16. อาจารย์ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
17. ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม
18. ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร
19. ดร.อลันด์ คงไทย

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง

ผู้รับผิดชอบโครงการ จภวภ.
ศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1.ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ที่ปรึกษา
2.นายภูริวรรษ คาอ้ายกาวิน
ผู้อานวการศูนย์บริหารโครงการฯ
3.นางภานุมาส ธรรมถาวรสกุล
ครู ช่วยราชการ ศ.จภ.
4.นางสาวสายชล สาละ
ครู ช่วยราชการ ศ.จภ.
คณะกรรมการอานวยการ
1.นายไพรัช วงศ์นาถกุล
2.นายสมร ปาโท
3.นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี
4.นายวิทยา อรุณแสงฉาน
5.นายชาตรี ประดุจชนม์
6.นายสรยุทธ หนูเกื้อ
7.นายพงศ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน
8.นายศักดิ์ รุ่งแสง

ประธานกลุ่มและผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธ รรมราช
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
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9.นายทินกร นนทการ
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
10.นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
11.รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
12.รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

คณะกรรมการรับฟังข้อมูลและแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
1. นายสมทรง ฝั่งชลจิตร
2. นายประกาศ อ่อนตาม
3. นายปรีชา ไพรินทร์
4. นางสาวสมพิศ ผาดไธสง
5. นายวุฒิชัย สุขม่วง
6. นายประทีปแสง พลรักษา
7. นางจิตินันท์ ศูนย์กลาง

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

8. นายปฎิพล ดารงศุภปัญญา

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

9. นางอรทัย ล่าสัน

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

10. นางตรีชฏา ถาวรมาศ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

11.นางสาวสินีนาถ ธรรมชาติ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

12.นางสาวคณิตา สุขเจริญ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

13.นางสาวสรารัตน์ คนซื่อ

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

14.นายบุญเลิศ จรัส

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

15.นายวิเชียร ดอนแรม

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

16.นางรัตเนตร วิชัยผิน

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

17.นางพิมพ์ใจ พุ่มประทีป

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

18.นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

19.นายศุภนัส นงค์นวล

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

20.นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
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คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มวิชาการงานอาชีพ
1. นายคมฤขิต โต๊ะชาลี
2. นายณัฐชนน ศรีเมือง
3. นายจักรพันธุ์ ศรีวราพันธุ์
4. นายพีระ บุญฉลาด
5. สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์
6. นายธีระวัฒน์ ไชยศรี
7. นางดุจดาว ผ่องใส
8. นายประเสริฐ สุดโลก
9. นางสาวกฤติยา ราชสีห์
10. นายไพบูลย์ ประเสริฐสุข
11. นายวนัส หมาดโซ๊ะ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นางสายสมร ใจสืบ
2. นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์
3. ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด
4. นางมริสา อริยะวงศ์
5. นางสาวพนิดา ผาทอง
6. นายดนุรุจ สามัญ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1. นายไมตรี สมบูรณ์
2. นายวุฒิพงษ์ ประทุมมา

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

69
3. นางพัชรินทร์ บุญยืน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
4. นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
5. นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
6. นางรัศนียา อุดมเจริญศักดิ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
7. นางสาวษิราณีย์ บุญเกิด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
8. นางประภาศรี จิตจานอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
9. นายสถาฝน สัตบุตร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
10. นางสาวชัชฎาภรณ์ ประจันพล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
11. นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
12. นางสาวดาวเรือง บุตรทรัพย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
13. นางนิตตรา บุญรอด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
14. นางวรรณภา มานักฆ้อง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
15. นางสายใจ ประเสริฐสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
16. นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
17. นางไสลา รูปเหลี่ยม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
18. นางสาวพัดชา บุตรดีวงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
19. นายศุภสฤษฎ์ ชาปัญญา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
20. นางสาวมณธิชา คล้ายแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
21. นางสาวจันทนา เปรมฤดีปรีชาชาญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
22. นายทนงเกียรติ พลไชยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
23. นายปรัชญากร ฮดมาลี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
24. นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
25. นายลักณ์ษมัน ซียง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
1. นายเชาวเลิศ พลรัตน์
2. นายชวลิต ธิจันดา
3. นายเฉลิม ขวัญดา
4. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ
5. นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร
6. นายธีระกาญจน์ ปกรช์ สันโส
7. นางกรรณิกา จันทร์วงศ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
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8. นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ
9. นายธนบัตร กองแก้ว
10. นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัย
11. นายวิชัย บัวเนี่ยว

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาเคมี
1. นางอัญมณี พุทธมงคล
2. นางสาวนารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล
3. นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์
4. นางสาววัชราภรณ์ แสนนา
5. นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง
6. นางดวงนภา สมพงษ์
7. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์
8. นางวราภรณ์ แสงเจริญ
9. นางสาวอานวยพร ศรีสวัสดิ์
10. นางน้าผึ้ง สุพรมอินทร์
11. นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาชีววิทยา
1. นางสาวพรปวีณ์ ทนสูงเนิน
2. นางกาญจนา คาจีนะ
3. นายกอบชัย วรณะเกียรติพงศ์
4. นางสาวอาภรณ์ รับไซ
5. นายธิติ เพียรโคตร
6. นางสาวศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง
7. นางสุดคนึง คุ้มเกตุ
8. นางสาวคณิตา สุขเจริญ
9. นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์
10. นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี
11. นายเทพนฤทธิ์ สุเภาแสน
12. นางกัญญ์ณพัชร์ เพิ่มพูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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กลุ่มวิชาดนตรี
1. นางสาวสุภารัตน์ ศรีคง
2. นายภิญโญ จันทพุ่ม
3. นายกัมสิทธิ์ เมตตาพล
4. นายวิษณุ หนูแย้ม
5. นายอนันตพงษ์ จันทรกุล
กลุ่มวิชาทัศนศิลป์
1. นางสุมล วรนุช
2. นางพรรณี อินทรปาน
3. นายสุพล สิ่วไธสง
4. นายมานะชัย วงศ์ประชา
5. นายอนุชิต ชัยเรียบ
กลุ่มวิชานาฎศิลป์
1. นายชาตรี ถนอมวงษ์
2. นางสาวกนิษฐา สอนชา
3. นางสาวนทิตา สุทะปัญญา
4. นางศุภรดา ทองโสม
5. นายพีระพงษ์ เตียนจันทึก
6. นายณัฐพล เทพศิริ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ฯ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม
1. นางสุภาพร ราชา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
2. นางคุณากร จิตตางกูร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
3. นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
4. นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นางสาวรัชนี วุฒิยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
6. นายขุนทอง คล้ายทอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
7. นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
8. นายณัฐพล กลิ่นพุฒ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
9. นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
10. นางวันวิสาข์ แก้วอาภา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
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11. นายณรงค์ศักดิ์ แสงขาว
12. นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ และศาสนา
1. นางพัชชา อนกูลเวช
2. นายชัยนันท์ จินะพรม
3. นางยุพา ชูเนตร์
4. นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์
5. นางอรุณศรี มณีวรรณ
6. นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ
7. นางสาวษุรพีฐ์ บุญคง
8. นางสาวโสลัดดา วงษ์ไร
9. นางสาววิลาวัลย์ สุคาภา
10. นางวรรณภา เจริญสุข
11. นายสิทธิชัย เทียมไธสงค์
12. นายพงศ์เทพ กลิ่นเขียว

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1. นางนาฏยา สุวรรณกิจเจริญ
2. นายพิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน
3. นายวิชชุ อายุสุข
4. นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์
5. นางสาวรวิวรรณ กองมาศ
6. นายนิติ ไชยวงศ์คต
7. นายวีระพล พงศ์ดา
8. นายธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์
9. นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ
10. นางสาวสุพัตรา ยี่สุ่นทอง
11. นางสาวสุพลา ทองแปูน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาภาษาไทย
1. นางฐิตินันท์ เอี่ยมรัศมี

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
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2. นางบัวตูม ออนตะไคร้
3. นางสาวสุธารัตน์ ชานาญเหนาะ
4. นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์
5. นายวรวัฒน์ วัฒนธีรางกูร
6. นางสาวสุนิตดา กล่อมแสง
7. นางภาวิณีย์ บุญประสพ
8. นางสาวจุฑาธิป เปลาเล
9. นางสาวพรทิภา มากมูลดี
10. นางเยาวลักษณ์ ศรีภักดี
11. นางศิริรัตน์ บุญเต็ม
12. นางสวง พลอยเจริญ
13. นางเพชราภรณ์ โสลาภา
14. นางสาวจริยา จิตตพงศ์
กลุ่มวิชาโลกและดาราศาสตร์
1. นางขวัญตา วรรณรัตน์
2. นางสุวิภา เกตุทัต
3. นายภัชรพงศ์ พระไว
4. นายสมคิด รูปเหมาะ
5. นางสาวปัฐมาพร สุราสา
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1. นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร
2. นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
3. นางจินดา ทองอ่อน
4. นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปารยะ
5. นางสาวพัชรดา สระทองดี
6. นายสิทธิพร ธิมาชัย
7. นางพิมพ์ใจ พุ่มประทีป
8. นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์
9. นางสาวอรุณรัตน์ ยืนยง
10. นางสาวพิมพ์วรีย์ ใจสุข
11. นายอุไทย โกยชัย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
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12. นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายธเนศ ทองไทย
2. ว่าที่ ร.ต.สุรยุทธ ชานาญยา
3. นายอุทิศ สุวรรณคีรี
4. นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์
5. นายภาณุพงษ์ ชาญศรี
6. นายกาพล นรชาญ
7. นางศุภลักษณ์ ปูุซึ้ง
8. นางอภิวันท์ เจี้ยมดี
9. นายกิตติกร พันธ์สุวรรณ
10. นายพิเชษฐ์ สนธิบ่าย
11. นายอาทิตย์ บุญผ่องศรี
12. ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ เส็มหมาน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. นางศิริรัตน์ พรหมอินทร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
2. นายวสัน ปุุนผล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
3. นางเครือวัลย์ ศักดิ์แก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
4. นางอรษา กมล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
5. นางสาวพรนัชชา มาตา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
6. นางวรุบล พลไชย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
7. นางสาวพัชรกนกฉัตร กระดานลาดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
8. นางสาวสุรีพร โบราณมูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
9. นายภูริวัฒ เฉิดฉาย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
10. นายคมสรรค์ ศัตรูพ่าย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
11. นายทรรศกร วงจันทร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
12. นางสาววิรัลพัชร บุตรจันทร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
13. นางสาวซีต้า ไรมันซา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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14. นางสาวปนรรฐพร ชวนรัมย์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
1. นางสาวสุนันทา ไพรินทร์
2. นางสุภรณ์ คงนก
3. นางสาวกรรณิกา แสงระวี
4. นางสุมาพร แท่นมาก
5. นางพัชราภรณ์ คุณาธรภักดี
6. นางสาวสมถวิล วงศ์ประณุท
7. นางสาวอรพรรณ เปาอินทร์
8. ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย ช่วงบุญศรี
9. นางศิริพร คาสิงห์
10. นางสาววรรณวิศา ลีทอง
11. นายนิธิโรจน์ เรืองธนะวิชญ์
12. นางสาววิมลมาลย์ แก้ววิมล
13. นางนพมาศ ไทยภักดี
14. นายเชิดชัย หยีหรีม

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. นางเอมอร กุลบุญ
2. ดร.สุวิวชั ร สมมาตย์
3. นางศรัณย์ภรณ์ นาคา
4. นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อ
5. ดร.ขัตติยานันท์ โนนไธสง
6. นางสาววรรณพร สุวิเศษ
7. นางสาวกรุณา จันทร์งาม
8. นางสาวอรพรพรรณ สืบศักดิ์
9. นางเรณู นวลคา
10. นายวิจิตร นิยมเดชา
11. นางสาวอังคณา บุญทา
12. นางปวิตรา แดงวิไล
13. นางสาวกาญจนา แก้วจารัส

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
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คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2560
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
คณะกรรมอานวยการและผู้ทรงคุณวุฒิ
1.ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง รองผู้อานวยการฝุายวิชาการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.หัวหน้าสาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
5.หัวหน้าสาขาวิชาฟิสกิ ส์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
6.หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
7.หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
8.หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
คณะกรรมการประสานการดาเนินงาน
1.นายไพรัช วงศ์นาถกุล ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
2.นายสมร ปาโท ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
3.นายสมทรง ฝั่งชลจิตร รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
4.นางอรทัย ล่าสัน ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
5.นายทวีวัฒน์ ศรีสวุ รรณ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6.นายประยงค์ ปิยนารถ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
7.นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
8.นายธนกฤช ผลศิริ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร วิชาแคลคูลัสเบื้องต้น 2
1 นายนคร จันละ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายธรรมนูญ ผุยรอด
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายบุญเลิศ จรัส
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
4.นางสาวษิราณีย์ บุญเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5.นางอมรรัตน์ นิธุรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
6.นางสาวเสาวณีย์ ทองเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
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7.นายปรัชญากร ฮดมาลี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
8.นายไมตรี สมบูรณ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
9.นายชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
10.นายลักณ์ษมัน ซียง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
11.นางสายใจ ประเสริฐสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
12.นางสาวมณิชชา คลายแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
13. นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
14.นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร สาขาวิชาเคมี
1. นายศราวุทธ แสงอุไร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. นางสาวปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7. นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
8. นางสาวนารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
9. นางดวงนภา สมพงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
10. นางสาวศิริพร นันท์ชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
11. นางสาวดาราณี ไชยเวช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
12. นางสาวนาถรถี ชูอ่อน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
13. นางสาววัชราภรณ์ แสนนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
14. นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
15. นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
16. นางสาวอานวยพร ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาโลกศาสตร์และภูมิศาสตร์
1.นายวีรวุฒิ เทียนขาว
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายวัลลพ คงนะ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางสาวสิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นางเจีรนัย สังสุทธิพงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5.นายธวัชชัย จุติประภาค
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
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6.นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7.นางสาวจิราวรรณ เนียมศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
8.นายภิโชติ เอียดเฉลิม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
9.นางสาวบุศรินทร์ จิตเส้ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
10.นายนวมินทร์ วงค์ไชย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
11.นางมยุรี มูลสวัสดิ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
12.นางสุวิภา เกตุทัต
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
13.นางดวงใจ พรหมมา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
14.นายเริงณรงค์ กงแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
15.นางเพ็ญศรี สมบูรณ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
16.นางสาวปัฐมาพร สุราสา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
17.นางขนิษฐา โลขันธ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
18.นางตรีชฏา ถาวรมาศ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
19.นายสนอง ตูลเพ็ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
20.นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
21.นางอรุณศรี มณีวรรณ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
22.นางรัชนี รักอยู่
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
23.นางกัลยา ปัญญา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
24.ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
25.นางสาวชญาน์นันท์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
26.นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
27.นางอรุณี สารยคง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
1.นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นางสาวสิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางทิพนาถ น้อยแก้ว
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1.นายภูริทัศน์ สุกนวล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
2.นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
5.นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
6.นางสาวษุรพีฐ์ ไชยศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
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7.นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
8.นายอุทัย โกยชัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
9.นางยุพา ชูเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
10.นางสาวพัชรดา สระทองดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
11.นายอนุทิน พยุงวงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
12.นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
13.นางวรรณนภา เจริญสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาบูรณาการความรู้
1.นางปภากร วงศ์ศิลปะกุล
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายเดี่ยว ใจบุญ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางสาวขวัญสกุล ศรีจอมขวัญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปาระยะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช .
5.นายภูริทัศน์ สุกนวล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
6.นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
7.นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
8. นางสาวษุรพีฐ์ ไชยศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
9.นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
10.นายอุทัย โกยชัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
11.นางยุพา ชูเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
12.นางสาวพัชรดา สระทองดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
13.นายอนุทิน พยุงวงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
14.นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
15.นางวรรณนภา เจริญสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์
1. นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6. นายศิวรักษ์ จิตอุทัศน์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
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7. นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
8. นายวิชัย บั่วเนี่ยว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
9. นางสุนีย์ ยามี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
10.นางมนัสชนก ตามวงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
11.นางพุทธพร อินอ่อน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
12.นางยุภาพร เปรมกมล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
13. นางอรจิรา ยอดคา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
14. นายพิษณุวัชร์ สวัสดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
15. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
16.นางมิ่งขวัญ ขาวดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
17. นายเฉลิม ขวัญดา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
18. นายปรีชา ศาลางาม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
19.นายพีระ บุญฉลาด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
20.นายพิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
21. นายธนบัติ กองแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
22.นางสาวทวีพร ผดุงสงฆ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
23.นายธีระกาญจน์ ปกรณ์ สันโส
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
24.นางสาวกฤติยา ราชสีห์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
25. นายอดิเรก สาระยาม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาการออกแบบและพื้นฐานทางวิศวกรรม
1.นายสมพร บัวประทุม
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายพรชัย โกพัฒนา
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายวิทวัส พันมุณี
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นายธวัช ไกรนุกูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5.นางดุจดาว ผ่องใส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
6.นายอิสรา สาเร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
7.นายมนัสชนก ตามวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
8.นายธีระวัฒน์ ไชยศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
9.นายคมฤขิต โต๊ะชาลี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
10.นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
11.นายจักรพันธุ์ ศรีวราพันธุ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
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12.นายสถเกียรติ ขันทอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
13.นายสมชัย เถาว์หมอ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
14.สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
15.นายธวัชชัย มันอาษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
16.นายณัชนน ศรีเมือง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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1

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560
กลุ่มโรงเรียนวิทยาวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

คานา
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้ขออนุญาตใช้กรอบโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุส รณ์ พุทธศักราช 2560 เพื่อใช้เป็ นต้น แบบในการจัดทารายละเอียดหลั กสู ตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
รายวิช าให้ สอดคล้ องกับ การพัฒ นานั กเรี ยนผู้ มีความสามารถพิเศษด้านคณิต ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใน
ลักษณะเดียวกัน ในฐานะที่เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของประเทศ และมอบหมายให้อนุกรรมการ
กลุ่มบริหารด้านวิชาการ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ดาเนินการจัดทาหลักสูตรรายวิชาแผนการจัดการ
เรียนรู้และแผนการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ฉบับ ย่อ ให้แล้วเสร็จและส่งมอบให้โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ทุกโรงเรียนนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนเพื่อขออนุมัติใช้หลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
อนุ กรรมการกลุ่ มบริ ห ารด้านวิ ช าการ กลุ่ ม โรงเรียนวิ ท ยาศาสตร์ภู มิภ าค ได้น ากรอบโครงสร้า ง
หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มาจัดทารายละเอียดรายวิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 รายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่ม 2 พร้อมประชุม กาหนดกรอบคณะกรรมการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องแล้วมอบหมายให้โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ปทุมธานี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ ทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนตามกรอบโครงสร้างหลักสูตร กาหนด เมื่อ
วันที่ 17-79 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี สืบเนื่องจากหลายรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นวิชาใหม่กลุ่มโรงเรียนขาดผู้ทรงคุณวุฒิและครูผู้สอนขาด
ประสบการณ์ในการจัดทารายละเอียดอย่างเข้าใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จึงขอรับ
ความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดผู้เชี่ยวชาญ
ช่วยเหลือครู โรงเรียนจุ ฬาภรณราชวิทยาลัย ดาเนินการจนจัดทาหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ เมื่อวันที่ 6-10 มีนาคม 2560 ทุกรายวิชาจนแล้วเสร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ทุกประการ
ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการด้านวิชาการ ในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ศูนย์บริหารโครงการฯสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)ทุกโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขาวิชา และคณะครูกลุ่มโรงเรียนจุฬา
ภรณลัยทุกสาขาวิชา ที่ได้ทุ่มเทเสียสละดาเนินการจัดทาหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผล
การเรียนรู้ ฉบับย่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ มีความเหมาะสมต่อ
การพัฒ นานักเรีย นผู้ มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้อย่างเต็มศักยภาพ ไว้ ณ
โอกาสนี้ด้วย
คณะอนุกรรมการกลุ่มบริหารด้านวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
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สารบัญ
เรื่อง
รายวิชา ศาสนศึกษาและหลักธรรมสาหรับชีวิต
รายวิชา หน้าที่พลเมือง
รายวิชา เศรษฐศาสตร์
รายวิชา หน้าที่พลเมือง 1
รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย 1
รายวิชา การบูรณาการความรู้ 1
รายวิชา หน้าที่พลเมือง 2
รายวิชา ประวัติศาสตร์โลก
รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย 2
รายวิชา มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
รายวิชา หน้าที่พลเมือง 3
รายวิชา ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
รายวิชา การบูรณาการความรู้ 2
รายวิชา หน้าที่พลเมือง 4
รายวิชา ทักษะชีวิต

หน้า
(รหัส ส 30101)
(รหัส ส 30102)
(รหัส ส 30103)
(รหัส ส 30204)
(รหัส ส 30104)
(รหัส ส 30202)
(รหัส ส 30205)
(รหัส ส 30105)
(รหัส ส 30106)
(รหัส ส 30107)
(รหัส ส 30206)
(รหัส ส 30108)
(รหัส ส 30203)
(รหัส ส 30207)
(รหัส ส 30201)

4
20
49
62
70
ไม่มี
81
88
100
ไม่มี
109
117
ไม่มี
125
ไม่มี
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ส30101 ศาสนศึกษาและหลักธรรมสาหรับชีวิต
จานวน 1.0 หน่วยกิต
2 คาบ/สัปดาห์
เวลา 40 คาบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..
คาอธิบายรายวิชา
ความสาคัญและหลักการของพระพุทธศาสนา (อิสลาม คริสต์ หรือศาสนาที่ตนนับถือ) ลักษณะของ
สังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า วิเคราะห์พุทธประวัติ : พระพุทธเจ้าใน
ฐานะเป็ น มนุ ษย์ ผู้ ฝึ ก ตนได้อย่ างสู งสุ ด (การตรั ส รู้) การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธี ส อนและการเผยแผ่
พระพุ ทธศาสนาตามแนวพุท ธจริ ย า พุท ธประวั ติด้ านการบริ ห ารและการธ ารงรัก ษาพระพุท ธศาสนา
หลักการทางพระพุทธศาสนามี ข้อปฏิบัติทางสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง มี ลักษณะ
ประชาธิปไตย พระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุ่ง
อิสรภาพ พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา การฝึกตนไม่ให้ประมาท พระพุทธศาสนากับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ
ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมอริยสัจ 4 ทุกข์ : ขันธ์ 5 ไตรลักษณ์ โลกธรรม 8 จิต, เจตสิก
สมุทัย : นิยาม 5 มิจฉาวณิชชา 5 ปฏิจจสมุปบาท นิโรธ : ภาวนา 4 นิพพาน มรรค : พละ 5
อุบาสกธรรม 5 ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 ไตรสิกขา เบญจศีล เบญจธรรม มงคลชีวิต 38 ประการ
เรื่อง : สงเคราะห์บุตร สงเคราะห์ภรรยา สันโดษ ถูกโลกธรรมจิตไม่หวั่นไหว จิตไม่เศร้าโศก จิตไม่มัวหมอ
จิตเกษม ความเพียรเผากิเลส ประพฤติพรหมจรรย์ เห็นอริยสัจ บรรลุนิพพาน สัปปุริสธรรม 7
พรหมวิหาร 4 แ ล ะ ทิศ 6
ศึกษาวิเคราะห์ชาดก พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง
ฝึกปฏิบัติการบริหารจิต การเจริญปั ญญาตามหลักสติปัฏฐาน 4 สวดมนต์แผ่เมตตา ฝึกกระบวนการ
คิดแบบโยนิโสมนสิการ 1.แบบสามัญลักษณะ 2.แบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน 3. แบบแยกแยะส่วนประกอบ
4.แบบวิภัชชวาท

5

ศึกษาพระไตรปิฏกโดยสังเขป
วิเคราะห์พุทธศาสนสุภาษิต (จิตฺต ทนฺต สุขาวห, น อุจฺจาวจ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ, นตฺถิ โลเก อนินฺทิ
โต, โกธ ฆตฺวา สุข เสติ , ปฏิรู ปการี ธุรวา อุฎฺฐาตาวินฺทเต ธน , วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา ,
สนฺตฏฺฐี ปรม ธน, อิณาทาน ทุกข โลเก, ราชา มุข มนุสฺสาน พระราชาเป็นประมุขของประชาชน,
สติ โลกสฺมิ ชาคโร, นตฺถิ สนฺติปร สุข, นิพฺพาน ปรม สุข )
ปฏิบัติตนตามศาสนพิธีในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา หรือพิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
ศึกษาหลักการสาคัญของศาสนาคริสต์ อิสลาม และศาสนาอื่นๆ วิเคราะห์หาแนวทางปฏิบัติในการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
เพือ่ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพระรัตนตรัยคือ พุทธะ ธรรมะ สังฆะ เข้าใจหลักอริยสัจ 4 เป็นคน
มีเหตุผลมองโลกตามความเป็นจริง พุทธศาสนิกชนที่ดี ผู้นาที่ดี และเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ เข้าถึงธรรมะของ
ผู้เจริญ (อริยวัฑฒิ 5 : ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา) เข้าใจตนเองและผู้ อื่น เข้าใจวิถีพุทธและสามารถใช้
ความรู้ออกแบบการเรียนรู้ด้านจริยธรรมของตนเองได้ตลอดชีวิต อยู่ร่วมกันในความแตกต่างได้อย่างมีความ
สงบสุข
ผลการเรียนรู้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส 1.1 ม.4 -6 /1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19,
20 ,21 ,22
ตัวชี้วัด
1. วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป และคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า หรือสังคมสมัยของ
ศาสดาที่ตนนับถือ
2. วิเคราะห์ พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอน
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
3. วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร และการธารงรักษาศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตน
นับถือตามที่กาหนด
4. วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
5. วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา และปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่กาหนด
6. วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
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7. วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กาหนด
8. วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
9. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการ
แก้ปัญหา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
10. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคมและ
โลก หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
11. วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
12. วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ
13. วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบ อริยสัจ 4 หรือหลักคาสอนของศาสนาตามที่ตนนับถือ
14. วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่าง การดาเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดกเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก
มหาชนกชาดก มโหสถชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด
15. วิเคราะห์คุณค่าและความสาคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ
และการเผยแผ่
16. เชื่อมั่นต่อผลของการทาความดี ความชั่ว สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ และตัดสินใจ
เลือกดาเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม จริยธรรม และกาหนด
เปูาหมาย บทบาทการดาเนินชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่าง
สมานฉันท์
17. อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป
18. ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของค่านิยม จริยธรรมที่เป็นตัวกาหนดความเชื่อและพฤติกรรมที่
แตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ เพื่อขจัดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
19. เห็นคุณค่า เชื่อมั่น และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
20. สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน 4 หรือตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
21. วิเคราะห์ ห ลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่ว มกันอย่างสั นติสุ ขของศาสนาอื่นๆ และชักชวน ส่ งเสริม
สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความสาคัญของการทาความดีต่อกัน
22. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
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มาตรฐาน ส 1.2 ม.4-6/1-5
1. ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ต่อสาวก สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง
2. ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
3. แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
4. วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนา และเทศกาลที่สาคัญ ของศาสนาที่
ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
5. วิเคราะห์ความจาเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล
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3. กำหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัป
คาบ
ดาห์
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
1
1 - ปฐมนิเทศรายวิชา
พระพุทธศาสนาเพื่อชีวิต
- ทดสอบก่อนเรียน

1

2

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
เข้าใจความสำคัญและ
การจัดการเรียนการ
สอน วิชาพระพุทธศาสนา
เพื่อชีวิต

กิจกรรมการเรียนรู้
ฝึกบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
สมาธิอย่างน้อย
3 นาที
แบบบรรยาย

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

PowerPoint
แจ้งผลการ
เรียนรู้ที่
คาดหวัง
- เอกสาร
ประกอบ เรื่อง
การวัดและ
ประเมินผล
- แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
2 ความรู้พนื้ ฐานทางศาสนา 1.วิเคราะห์ความหมาย
สังคมชมพู และความสำคั
ฝึกบริหารจิญ
ตเจริ
ของศาสนา
ญ
- เอกสาร
- ที่มาของศาสนา
ทวีป และคติความเชื่อ ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง ประกอบการ
- องค์ประกอบของศาสนา ทางศาสนาสมัยก่อน
สมาธิอย่างน้อย
เรียน
พระพุทธเจ้า หรือ
3 นาที
- PowerPoint :
สังคมสมัยของศาสดาที่ 1. กระบวนการสืบเสาะ เรื่อง ความรู้
ตนนับถือ
ทาง วิทยาศาสตร์
พืน้ ฐานทาง
(Scientific Inquiry)
ศาสนา
2. ทาแบบทดสอบก่อน - แบบทดสอบ
เรียน
หลังเรียน
3. การสร้างผังความคิด
3-4 พระพุทธศาสนา
2. วิเคราะห์
ฝึกบริหารจิตเจริญ
1. เอกสาร
- พุทธประวัติโดยสังเขป พระพุทธเจ้าในฐานะ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง ประกอบการ
เป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้
สมาธิอย่างน้อย
เรื่อง พุทธประวัติ
อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ 3 นาที
การก่อตั้ง วิธีการสอน 1. การตั้งคาถาม
2. Power Point
และการเผยแผ่
2. การสร้างผังความคิด เรื่อง วิธีการสอน
พระพุทธศาสนา
3. แบงกลุม่ ระดม
ของ พระพุทธเจ้า
หรือวิเคราะห์ประวัติ
ความคิด อภิปรายการ
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สัป
คาบ
ดาห์
ที่
ที่

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
ศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด

3

5

หลักการทาง
พระพุทธศาสนาต่อวิถีชีวิต
- หลักการพัฒนาและ
ปัญญา
- หลักประชาธิปไตย

3

6

หลักการทาง
พระพุทธศาสนาต่อวิถีชีวิต
- หลักวิทยาศาสตร์

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

แก้ปัญหา
3. DVD. พุทธ
4. ทาแบบฝึกหัดทบทวน ประวัติ
4. แบบทดสอบ
หลังเรียน
4. วิเคราะห์ข้อปฏิบัติ ฝึกบริหารจิตเจริญ
1. เว็บไซด์ภาพที่
ทางสายกลางใน
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนา หรือ สมาธิอย่างน้อย
ศาสนาพุทธ
แนวคิดของศาสนาที่ตน 3 นาที
2. แบบทดสอบ
นับถือ ตามที่กาหนด
1. การสอนแบบใช้
หลังเรียน
5. วิเคราะห์การพัฒนา กระบวนการใช้ปัญหา
ศรัทธา และปัญญาที่
เป็น ฐาน (Problem
ถูกต้องใน
Base)
พระพุทธศาสนา หรือ 2. การแสดงบทบาท
แนวคิดของศาสนาที่ตน สมมุติ
นับถือ ตามที่กาหนด
3. ทาแบบฝึกหัดทบทวน
6. วิเคราะห์ลักษณะ
ประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่กาหนด
7. วิเคราะห์หลักการ
ของพระพุทธศาสนากับ
หลักวิทยาศาสตร์ หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตน
นับถือ ตามที่กาหนด
7. วิเคราะห์หลักการ
ฝึกบริหารจิตเจริญ
1. เว็บไซด์ภาพที่
ของพระพุทธศาสนากับ ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง เกี่ยวข้องกับ
หลักวิทยาศาสตร์ หรือ สมาธิอย่างน้อย
ศาสนาพุทธ
แนวคิดของศาสนาที่ตน 3 นาที
2.แบบทดสอบ
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สัป
คาบ
ดาห์
ที่
ที่

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
นับถือ ตามที่กาหนด

4

4-7

7

หลักการทาง
พระพุทธศาสนาต่อวิถีชีวิต
- พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
- การนาหลักการทาง
พระพุทธศาสนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

8-14 หลักธรรมคาสอน
- หลักคาสอนสำคัญ
- อริยสัจ 4
ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
- โลกธรรม 8
- จิต, เจตสิก
สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การสอนแบบใช้
กระบวนการใช้ปัญหา
เป็น ฐาน (Problem
Base)
2. การแสดงบทบาท
สมมุติ
3. ทาแบบฝึกหัดทบทวน
8. วิเคราะห์การฝึกฝน ฝึกบริหารจิตเจริญ
และพัฒนาตนเอง การ ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
พึ่งตนเอง และการมุ่ง สมาธิอย่างน้อย
อิสรภาพใน
3 นาที
พระพุทธศาสนา หรือ 1. การสอนแบบใช้
แนวคิดของศาสนาที่ตน กระบวนการใช้ปัญหา
นับถือตามที่กาหนด
เป็น ฐาน (Problem
11.วิเคราะห์
Base)
พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 2. การแสดงบทบาท
พอเพียงและการพัฒนา สมมุติ
ประเทศแบบยั่งยืน
3. ทาแบบฝึกหัดทบทวน
หรือแนวคิดของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่
กาหนด
13. วิเคราะห์หลักธรรม ฝึกบริหารจิตเจริญ
ในกรอบ อริยสัจ 4 ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
หรือหลักคาสอนของ
สมาธิอย่างน้อย
ศาสนาที่ตนนับถือ
3 นาที
15. วิเคราะห์คุณค่า
1. การสอนแบบใช้
และความสาคัญของ
กระบวนการใช้ปัญหา
การสังคายนา
เป็น ฐาน ( Problem

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
หลังเรียน

1. เว็บไซด์ภาพที่
เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาพุทธ
2.แบบทดสอบ
หลังเรียน

1. Power Point
สถานการณ์
2. แบบบันทึก
สถานการณ์
ปัญหา
3. แบบฝึกหัด
4.www.dhamm
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สัป
คาบ
ดาห์
ที่
ที่

สาระการเรียนรู้
หลักธรรม
- นิยาม 5
- ปฏิจจสมุปบาท
- มิจฉาวณิชชา 5
นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
- ภาวนา 4
- นิพพาน
มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
- พละ 5
- อุบาสกธรรม 5
- ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4
มงคลชีวิต 38 ประการ
- สงเคราะห์บุตร
- สงเคราะห์ภรรยา
- สันโดษ
- ถูกโลกธรรมจิต
ไม่หวั่นไหว
- จิตไม่เศร้าโศก
- จิตไม่มัวหมอง
- จิตเกษม
- ความเพียร
เผากิเลส
- ประพฤติ
พรหมจรรย์
- เห็นอริยสัจ
- บรรลุนิพพาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
พระไตรปิฎก หรือ
คัมภีร์ของศาสนาที่ตน
นับถือ และการเผยแผ่

กิจกรรมการเรียนรู้
Base)
2. ทาแบบฝึกหัด
ทบทวน

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
athai.org

12

สัป
คาบ
ดาห์
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
8 15- ชาดก
16
- เวชสันดรชาดก
- มหาชนกชาดก
- มโหสถชาดก

9

10

17- ศาสนสาวก
18 ศาสนสาวกที่สำคัญ
- พระอานนท์
- นางปฏาจาราเถรี
- หมอชีวกโกมารภัจจ์
- ดร.บาบาสาเหบ
เอ็มเบดการ์

1920

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

14. วิเคราะห์ข้อคิด
และแบบอย่าง ข้อคิด
ในชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกตัวอย่าง
ตามที่กาหนด

ฝึกบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
สมาธิอย่างน้อย
3 นาที
1. กระบวนการกลุ่ม
2. ทักษะการคิด
วิเคราะห์
3. การทาแบบทดสอบ
หลังเรียน
14. วิเคราะห์ข้อคิดและ ฝึกบริหารจิตเจริญ
แบบอย่าง การดาเนิน ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
ชีวิตจากประวัติสาวก สมาธิอย่างน้อย
ชาดก เรื่องเล่า และ 3 นาที
ศาสนิกชนตามที่
1. กระบวนการกลุ่ม
กาหนด
2. ทักษะการคิด
3. บทบาทสมมติ

สอบกลางภาคเรียน

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
1. DVD.ศาสนา
พุทธ
2. แบบทดสอบ
หลังเรียน

1. PowerPoint
พระสงฆ์ไทย
2. DVD
เรื่องหมอชีวก
โกมารภัจจ์
พระเวสสันดร
ชาดก
3. ใบงานการ
เขียนMind
Mapping
4.www.dhamm
athai.org
5.www.dhamm
ajak. net
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สัป
คาบ
ดาห์
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
11 21 การบริหารจิตตาม
หลักสติปัฏฐาน4
- ความหมาย
- ความสาคัญ
- ประโยชน์

11

22

การบริหารจิตตามหลัก
อนุสติ10
- พุทธานุสติ
- ธัมมานุสติ
- สังฆานุสติ
- ศีลานุสติ
- จาคานุสติ
- เทวตานุสติ
- มรณัสติ
- กายคตานุสติ
- อาณาปนสติ
- อุปสมานุสติ

12

23- การเจริญปัญญาตามหลัก
24 โยนิโสมนสิการ
1. วิธีคิดแบบสามัญ
ลักษณะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

19. เห็นคุณค่า เชื่อมั่น ฝึกบริหารจิตเจริญ
และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิต ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
ด้วยการพัฒนาจิตและ สมาธิอย่างน้อย
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธี 3 นาที
คิดแบบโยนิโสมนสิการ 1. กระบวนการกลุ่ม
หรือการพัฒนาจิตตาม 2. ทักษะการคิด
แนวทางของศาสนาที่
วิเคราะห์
ตนนับถือ

1. แบบทดสอบ
หลังเรียน
2. PowerPoint
เรื่องสติปัฏฐาน

19. เห็นคุณค่า เชื่อมั่น
และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิต
ด้วยการพัฒนาจิตและ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ
หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือ
20. สวดมนต์ แผ่เมตตา
และบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาตามหลักสติปัฏ
ฐาน หรือตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ

ฝึกบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
สมาธิอย่างน้อย
3 นาที
1. กระบวนการกลุ่ม
2. ทักษะการคิด
วิเคราะห์

1. แบบทดสอบ
หลังเรียน
2. PowerPoint
เรื่องอนุสสติ 10

19. เห็นคุณค่า เชื่อมั่น ฝึกบริหารจิตเจริญ
และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิต ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
ด้วยการพัฒนาจิตและ สมาธิอย่างน้อย 3 นาที
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธี

1. แบบทดสอบ
หลังเรียน
2. PowerPoint
เรื่องโยนิโส
มนสิการ
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สัป
คาบ
ดาห์
ที่
ที่

13

2526

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

2. วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะ
ปัจจุบัน
3. วิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกอบ
4. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท

คิดแบบโยนิโสมนสิการ 1. กระบวนการกลุ่ม
หรือการพัฒนาจิตตาม 2. ทักษะการคิด
แนวทางของศาสนาที่
วิเคราะห์
ตนนับถือ
20. สวดมนต์ แผ่เมตตา
และบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาตามหลักสติปฏั
ฐาน หรือตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ

พุทธศาสนสุภาษิต
- จิตฺต ทนฺต สุขาวห
จิตที่ฝึกดีแล้วนาสุขมาให้
- น อุจฺจาวจ ปณฺฑิตา
ทสฺสยนฺติ
บัณฑิตย่อมไม่แสดง
อาการขึ้นๆลงๆ
- นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต
คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก
- โกธ ฆตฺวา สุข เสติ
ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่
เป็นสุข

13. วิเคราะห์หลักธรรม ฝึกบริหารจิตเจริญ
1. แบบทดสอบ
ในกรอบ อริยสัจ 4
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง หลังเรียน
หรือหลักคาสอนของ
สมาธิอย่างน้อย
ศาสนาที่ตนนับถือ มี
3 นาที
ทักษะและสามารถนา
1. กระบวนการกลุ่ม
หลักธรรมทาง
2. ฝึกปฏิบัติ
พระพุทธศาสนาไป
พัฒนาตนเองและ
พัฒนาสังคม

- ปฏิรูปการี ธุรวา อุฎฺฐาตา
วินฺทเต ธน
คนขยันเอาการเอางาน
กระทาเหมาะสม
ย่อมหาทรัพย์ได้
- วายเมถว ปุริโส

15

สัป
คาบ
ดาห์
ที่
ที่

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา
เกิดเป็นคนควร
จะพยายามจนกว่า
จะประสบความสาเร็จ

-

-

-

-

1416

2732

- สนฺตุฎฺฐี ปรม ธน
ความสันโดษเป็น
ทรัพย์อย่างยิ่ง
อิณาทาน ทุกฺข โลเก
การเป็นหนี้เป็นทุกข์
ในโลก
ราชา มุข มนุสฺสาน
พระราชาเป็นประมุข
ของประชาชน
สติ โลกสฺมิ ชาคโร
สติเป็นเครื่องตื่นในโลก
นตฺถิ สนฺติปร สุข
สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบ
ไม่มี
นิพฺพาน ปรม สุข
นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
ศาสนพิธี
- มารยาทชาวพุทธและ
หลักการปฏิบตั ิตน ในศาสน
พิธีสำคัญ เช่น การบูชาพระ
รัตนตรัย การอาราธนาศีล
อาราธนาธรรม อาราธนา

2. ปฏิบัติตนถูกต้อง
ตามศาสนพิธีพิธีกรรม
ตามหลักศาสนาที่ตน
นับถือ
3. แสดงตนเป็นพุทธ
มามกะหรือแสดงตน

ฝึกบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
สมาธิอย่างน้อย
3 นาที
1. การสอนแบบใช้
กระบวนการใช้ปัญหา

1. เว็บไซด์ภาพที่
เกี่ยว ข้องกับ
ศาสนาพุทธ
2. แบบทดสอบ
หลัง เรียน
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สัป
คาบ
ดาห์
ที่
ที่
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33

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

พระปริตร การแผ่เมตตา
การถวายสังฆทาน
การกรวดน้า เป็นต้น
- พิธีบรรพชา/อุปสมบท
คุณสมบัติของผู้ขอบรรพชา/
อุปสมบทเครื่องอัฏฐบริขาร
ประโยชน์ของการบรรพชา
และคุณค่าและประโยชน์
ของศาสนพิธีอุปสมบท
- บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี

เป็นศาสนิกชนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ

เป็น ฐาน (Problem
Base)
2. การแสดงบทบาท
สมมุติ
3. ทาแบบฝึกหัดทบทวน

วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
- วันวิสาขบูชา
- วันมาฆบูชา
- วันอาสาฬหบูชา

4. วิเคราะห์หลักธรรม
คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วันสาคัญทางศาสนา
และเทศกาลที่สาคัญ
ของศาสนาที่ตนนับถือ
และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

ฝึกบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
สมาธิอย่างน้อย
3 นาที
1. กระบวนการกลุ่ม
2. ฝึกปฏิบัติ

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

1. แบบทดสอบ
หลังเรียน
2. เว็บไซด์ภาพที่
เกี่ยวข้องกับ
วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
3. VCD วันสาคัญ
ทาง
พระพุทธศาสนา
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สัป
คาบ
ดาห์
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
19 38 การนาหลักธรรมมาใช้ในการ
ดารงชีวิต
- ความสำคัญของ
ศาสนาที่มีตอ่ การ
ดารงชีวิตมนุษย์
- การประสานความร่วมมือ
ระหว่างต่างศาสนาในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาสังคม

20

3940

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
21.วิเคราะห์หลักธรรม
สาคัญในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขของ
ศาสนาอื่นๆและชักชวน
ส่งเสริม สนับสนุนให้
บุคคลอื่นเห็น
22.เสนอแนวทางการ
จัดกิจกรรมความ
ร่วมมือของทุกศาสนา
ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคม
ความสาคัญของการทา
ความดีต่อกัน

กิจกรรมการเรียนรู้
ฝึกบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
สมาธิอย่างน้อย
3 นาที
1. กระบวนการกลุ่ม
2. ทักษะการคิด
วิเคราะห์
3. การสร้างผังความคิด

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
1. คอมพิวเตอร์ใช้
เสนอ
PowerPoint
2. แบบทดสอบ
หลัง เรียน
3.สื่อ you tube
ศาสนา

สอบปลายภาคเรียน

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และมอบหมายงาน
การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อชีวิต ส30101 มีแผนการประเมินผลดังนี้
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 70 : 30
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค = ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบ
กลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค = 20 + 30 + 20
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4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (ก่อนกลางภาคและหลังกลางภาค) 40 คะแนน
รายการ

รูปแบบของงาน

วันที่มอบหมาย

กาหนดส่ง

คะแนน

โครงงานคุณธรรมความรู้

กลุ่ม

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 8

10

Mind map การนาหลักธรรมไปใช้ในการ
ดารงชีวิต/สรุป

เดี่ยว

สัปดาห์ที่ 8

ส่งในคาบเรียน

5

การทดสอบหลังเรียน

เดี่ยว

สัปดาห์ที่ 9

ส่งในคาบเรียน

5

มารยาทชาวพุทธ และศาสนพิธี

กลุ่ม

สัปดาห์ที่ 14

-

10

การพัฒนาตนเอง

เดี่ยว

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 19

5

การทดสอบหลังเรียน

เดี่ยว

สัปดาห์ที่ 19

ส่งในคาบเรียน

5

4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค กำหนดสอบกลางภาค เนื้อหาและลักษณะข้อสอบดังตาราง
ใช้เวลาในการสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 30 คะแนน
สาระการเรียนรู้

ลักษณะและจานวน
ข้อสอบ

คะแนน

ลักษณะและ
จานวนข้อสอบ

คะแนน

หลักการทาง
พระพุทธศาสนา
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา

ปรนัยชนิดเลือกตอบ
1 0 ข้อ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ
20 ข้อ

5 คะแนน

-

-

5 คะแนน

10 คะแนน

อัตนัย 1 ข้อ

5 คะแนน

15 คะแนน

ชาดกและพุทธสาวก
พุทธสาวิกา

ปรนัยชนิดเลือกตอบ
1 0 ข้อ

5 คะแนน

อัตนัย 1 ข้อ

5 คะแนน

10 คะแนน

20 คะแนน

2 ข้อ

รวมทั้งสิ้น

40 ข้อ

10 คะแนน

รวมคะแนน

30 คะแนน
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4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค
การสอบปลายภาค เนื้อหาและลักษณะข้อสอบดังตาราง ใช้เวลาในการสอบ 60 นาที
คะแนนเต็ม 30 คะแนน
สาระการเรียนรู้

ลักษณะและจานวน
ข้อสอบ

คะแนน

ลักษณะและ
จานวนข้อสอบ

คะแนน

รวมคะแนน

การบริหารจิตและ

ปรนัยชนิดเลือกตอบ

5 คะแนน

อัตนัย 1 ข้อ

4 คะแนน

9 คะแนน

เจริญปัญญา
พุทธศาสนสุภาษิต

10 ข้อ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 6 ข้อ

3 คะแนน

-

-

3 คะแนน

ศาสนพิธี

ปรนัยชนิดเลือกตอบ

5 คะแนน

อัตนัย 1 ข้อ

4 คะแนน

9 คะแนน

ศาสนาอื่น ๆ

10 ข้อ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ

5 คะแนน

-

-

5 คะแนน

-

-

อัตนัย 1 ข้อ

4 คะแนน

4 คะแนน

36 ข้อ

18 คะแนน

3 ข้อ

12 คะแนน

30 คะแนน

(คริสต์ ,อิสลาม)
10 ข้อ
การนาหลักธรรมมาใช้
ในการดารงชีวิต
รวมทั้งสิ้น
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แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ส30102 หน้าที่พลเมือง
จานวน 1.0 หน่วยกิต เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของมนุษย์ในฐานะที่เป็นสัตว์สังคม โครงสร้าง องค์ประกอบ สถาบัน
ทางสังคมและการจัดระเบียบทางสังคม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย
สู่สังคมโลก การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและการเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่ดีงามและไม่ขัดกับวัฒนธรรมไทย
ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชนในเรื่องความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในปัจจุบัน
ของสั งคมไทยและระบอบการเมืองการปกครองของสั งคมโลก ศึกษารั ฐ ธรรมนูญ ความรู้ทั่ว ไปเกี่ยวกับ
กฎหมาย ปฏิบัติตนและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ได้
อย่างถูกต้อง ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสื บค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ ม และกระบวนการแก้ปัญหา
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องมนุษย์เป็นสัตว์สังคม โครงสร้างและองค์ประกอบของสถาบันทางสังคม
การจัดระเบียบทางสังคม เห็นความสาคัญของสถาบันหลักของสังคมไทย และการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสู่
สังคมโลก สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลมาปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจระบบการเมืองการปกครองของไทยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็ น ประมุข เปรี ย บเทีย บระบอบการเมืองการปกครองโลก รัฐ ธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถปฏิบัติตนและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของ
การเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย ตระหนักในความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เห็น
ความสาคัญในนโยบายการประสานประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อดารงอยู่ในสังคมโลกอย่าง
สันติ
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2. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ส 2.1 ม.4-6/1-5
มาตรฐาน 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ส 2.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์และปฏิ บัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว
ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก
ส 2.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ความสาคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ส 2.1 ม.4-6/3 ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก
ส 2.1 ม.4-6/4 ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา
ส 2.1 ม.4-6/5 วิเคราะห์ความจาเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล
ส 2.2 ม.4-6/1-4
มาตรฐาน 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธารงรักษาไว้
ซึ่ง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ส 2.2 ม.4-6/1 วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่สาคัญในประเทศ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้ง
เสนอแนวทางแก้ไข
ส 2.2 ม.4-6/2 เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองที่นาไปสู่ความเข้าใจ และการ
ประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ
ส 2.2 ม.4-6/3 วิเคราะห์ความสาคัญและ ความจาเป็นที่ต้องธารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ส 2.2 ม.4-6/4 เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
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3. กาหนดการสอน
คาบ
สัปดาห์
สาระการเรียนรู้
ที่
1
1 ปฐมนิเทศ

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจ

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
แนวทางการจัดกิจกรรม PowerPoint เรื่อง
กิจกรรมการเรียนรู้

-ตัวชี้วัด

เกี่ยวกับโครงสร้างรายวิชา การเรียนรู้

โครงสร้างรายวิชา

-สาระการเรียนรู้

หน้าที่พลเมือง

- ครูและนักเรียนร่วมกัน

หน้าที่พลเมือง ส

-วิธีการเรียนการสอน

2. เข้าใจภาระหน้าที่

ศึกษาแผนการจัดการ

30102

-การวัดและ

นักเรียนที่ต้องปฏิบัติและ

เรียนรู้ฉบับย่อ เกี่ยวกับ

- แหล่งเรียนรู้ค้นคว้า

ประเมินผล

ส่งตามกาหนดเวลาได้

ตัวชี้วัด จุดประสงค์การ

3. เข้าใจกระบวนการจัด

เรียนรู้ กระบวนการ

การเรียนรู้และการวัดผล

เรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผลได้

ประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระ - แบบทดสอบก่อน

4. เสนอให้เรียนรู้แหล่ง

งาน

เรียนรู้ค้นคว้าเพิ่มเติม

- นักเรียนอภิปราย/

เพิ่มเติม
- เอกสารประกอบ
การเรียน
– หลังเรียน
- ตัวอย่างเว็บไซต์ที่

เสนอแนะ ข้อตกลงใน

สาคัญที่เกี่ยวข้อง

การเรียนการสอน

กับรายวิชาหน้าที่

- นักเรียนทดสอบก่อน

พลเมือง

เรียนเพื่อวัดความรู้

- ภาระงานและแบบ

พื้นฐาน

การวัดและ

เทคนิค/วิธีการสอน

ประเมินผล

การเรียนรู้สร้างแผนผัง
ความคิด (Concept
Mapping)
- การคิด
- การจัดระบบความคิด
ของตนให้ชัดเจน เห็น
ความสัมพันธ์
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1

คาบ
สาระการเรียนรู้
ที่
2 มนุษย์กับสังคม

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
แนวทางการจัดกิจกรรม - เอกสารประกอบ

- สังคมวิทยา

วิเคราะห์ความสาคัญของ

การเรียนรู้

การเรียนเรื่อง

- ความต้องการของ

โครงสร้างทางสังคม

- นักเรียนศึกษาแนวคิด

มนุษย์กับสังคม

มนุษย์

การขัดเกลาทางสังคม

ของนักปรัชญาทางสังคม - แบบฝึกปฏิบัติ

และการเปลี่ยนแปลงทาง

วิทยา

สังคม

จากสื่อต่างๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้

- นักเรียนวิเคราะห์

1. บอกความหมายและ

แนวคิดเพื่อสรุปความรู้

ความสาคัญของสังคม

เกี่ยวกับความหมายและ

มนุษย์

ความสาคัญของสังคม

กิจกรรมการเรียนรู้

2. วิเคราะห์ความต้องการ มนุษย์
ของสังคมมนุษย์

- นักเรียนอภิปรายความ
ต้องการและความสาคัญ

3. เห็นความสาคัญของ

ของการอยู่ร่วมกันใน

การอยู่ร่วมกันในสังคม

สังคมมนุษย์

มนุษย์

เทคนิค/วิธีการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(Participatory Leaning)
- การนาความคิด
ประสบการณ์
การสื่อสารปฏิสัมพันธ์
กระบวนการกลุ่ม มีส่วน
ร่วมในการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นหรือปฏิบัติ
จนได้ข้อสรุป

- PowerPoint เรื่อง
มนุษย์กับสังคม
- รายงานการค้นคว้า
ทางอินเตอร์เน็ต
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2-3

คาบ
สาระการเรียนรู้
ที่
3-5 โครงสร้างทางสังคม
- กลุ่มสังคม
- การจัดระเบียบทาง
สังคม
- สถาบันทางสังคม
องค์ประกอบของ
สังคมไทย

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2
วิเคราะห์ความสาคัญของ
โครงสร้างทางสังคม
การขัดเกลาทางสังคม
และการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม

กิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
- นักเรียนศึกษา
องค์ประกอบของ
โครงสร้างทางสังคมจาก
ข่าว/กรณีตัวอย่าง
- นักเรียนสรุป
ความหมายของโครงสร้าง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ทางสังคมและ
1. บอกความหมายของ
องค์ประกอบของ
โครงสร้างทางสังคม และ สังคมไทย
องค์ประกอบของ
- นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษา
สังคมไทย
สถาบันทางสังคม
2. วิเคราะห์ความสาคัญ - นักเรียนจัดปูายนิเทศ
ของโครงสร้างทางสังคม เกี่ยวกับสถาบันทางสังคม
และองค์ประกอบของ
และอภิปราย/นาเสนอ
สังคมไทย
และร่วมแลกเปลี่ยน
3. ปฏิบัติตนตามบทบาท เรียนรู้ผลงานกลุ่ม
หน้าที่ตามโครงสร้างทาง - ครูและนักเรียนร่วมกัน
สังคมได้อย่างเหมาะสม
สรุปความรู้เกี่ยวกับ
ความสาคัญและแนว
ทางการปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ตาม
โครงสร้างทางสังคม
- นักเรียนสรุปความรู้ลง
ในแบบฝึกปฏิบัติ
เทคนิค/วิธีการสอน
การตั้งคาถาม
(Questioning)
- กระบวนการคิด

-

-

-

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
เอกสารประกอบ
การเรียน เรื่อง
โครงสร้างทาง
สังคม และ
องค์ประกอบของ
สังคม
เอกสารประกอบ
การอภิปราย
แบบฝึกปฏิบัติ
ข่าวและตัวอย่าง
องค์ประกอบทาง
สังคม
ภาพสถาบันต่างๆ
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบัน
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3-4

คาบ
ที่

สาระการเรียนรู้

6-7 การจัดระเบียบทาง
สังคม
- ความหมาย , สาเหตุ
- องค์ประกอบของ
การจัดระเบียบทาง
สังคม
1) บรรทัดฐานทาง
สังคม
2) สถานภาพทาง
สังคม
3. บทบาทของ
สังคม
4. การควบคุมทาง
สังคม

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2
วิเคราะห์ความสาคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การ
ขัดเกลาทางสังคม และ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายและ
องค์ประกอบของการจัด
ระเบียบทางสังคมได้
2. ยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
บรรทัดฐานทางสังคม
สถานภาพ บทบาท และ
การควบคุมทางสังคม
3. วิเคราะห์ความสาคัญ
และความจาเป็นที่จะต้อง
มีการจัดระเบียบทางสังคม
ได้
4. ตะหนักถึงความสาคัญ
และปฏิบัติตนต่อบทบาท
หน้าที่ตามสถานภาพของ
ตนเองในฐานะสมาชิกของ
สังคม

กิจกรรมการเรียนรู้
- การตีความ
- การไตร่ตรอง
- การถ่ายทอดความคิด
ความเข้าใจ เรียนรู้จาก
คิดเพื่อสร้างข้อคาถาม
และคาตอบด้วยตัวเอง
แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
- นักเรียนศึกษากรณี
ตัวอย่าง
จากสื่อต่างๆ เพื่อ
วิเคราะห์
บรรทัดฐานทางสังคม
ประเภทต่างๆ
- นักเรียนแบ่งกลุ่มแสดง
บทบาทสมมุติเกี่ยวกับ
บรรทัดฐานทางสังคม
สถานภาพ บทบาท และ
การควบคุมทางสังคม
- นักเรียนอภิปราย/
นาเสนอผลงานกลุ่ม
- นักเรียนสรุปความรู้ใน
รูปแบบแผนผังความคิด
และแบบฝึกปฏิบัติ
เทคนิค/วิธีการสอน
การอภิปรายกลุ่มใหญ่
(Whole – Class
Discussion)
- การแสดงความคิดเห็น
- การวิเคราะห์
- การตีความ

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- เอกสารประกอบการ
เรียน เรื่อง การจัด
ระเบียบทางสังคม
- PowerPoint เรื่อง
การจัดระเบียบทาง
สังคม
- PowerPoint เรื่อง
บรรทัดฐานทาง
สังคม
- แบบฝึกปฏิบัติ
- การแสดงบทบาท
สมมุติแผนผัง
ความคิด
- แบบทดสอบ
- หนังสือหน้าที่
พลเมืองของ ดร.ชู
วงศ์ ฉายะบุตร
- หนังสือหน้าที่
พลเมืองของ ร.
ศ.ธนัช ทันโตภาส
และคณะ
- แบบฝึกปฏิบัติ
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คาบ
ที่

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
- การสื่อความหมาย
- ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
การสรุปความ มีอิสระใน
การแสดงความคิดเห็น มี
บทบาทมีส่วนร่วมในการ
สร้างข้อความรู้
การอภิปรายกลุ่มย่อย
(Small – Group
Discussion)
- กระบวนการกลุ่ม
- การวางแผน
- การแก้ปัญหา
- การตัดสินใจ
- ความคิดสร้างสรรค์
- การแก้ไขข้อขัดแย้ง
- การสื่อสาร
- การประเมินผลงาน
- การสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้
- รับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่ของ ตนเองใน
ฐานะผู้นากลุ่มหรือ
สมาชิกกลุ่มทั้งใน
บทบาทการทางานและ
บทบาทเกี่ยวกับการ
รวมกลุ่ม ในการสร้าง
ข้อความรู้หรือผลงาน
กลุ่ม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
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4

คาบ
ตัวชี้วัด/
สาระการเรียนรู้
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้
8 การขัดเกลาทางสังคม ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2
วิเคราะห์ความสาคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การ
ขัดเกลาทางสังคม และ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วิเคราะห์ความสาคัญ
และจุดมุ่งหมายของการ
ขัดเกลาทางสังคม
2. นาเสนอและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ขัดเกลาทางสังคม
3. เห็นความสาคัญของ
การ
ขัดเกลาทางสังคม

กิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
- นักเรียนศึกษากรณี
ตัวอย่างการขัดเกลาทาง
สังคม จากสื่อต่างๆ
- นักเรียนแบ่งกลุ่มแสดง
บทบาทสมมุติเกี่ยวกับ
กระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมในรูปแบบต่างๆ ที่
แตกต่างกัน
- นักเรียนร่วมกัน
อภิปราย/แสดงความ
คิดเห็น สรุปความสาคัญ
และจุดมุ่งหมายของการ
ขัดเกลาทางสังคมเป็นผัง
ความคิดหรือในแบบฝึก
ปฏิบัติ
เทคนิค/วิธีการสอน
กรณีศึกษา(Case Study)
- การค้นคว้าหาความรู้
- การอภิปราย
- การวิเคราะห์
- การแก้ปัญหา
ได้ฝึกคิดวิเคราะห์อภิปราย
เพื่อสร้างความเข้าใจแล้ว
ตัดสินใจเลือกแนวทาง
แก้ปัญหา
สถานการณ์จาลอง
(Simulation)
- การแสดงความคิดเห็น
- ความรู้สึก
- การวิเคราะห์ ได้ทดลอง

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
- ข่าวตัวอย่าง
การศึกษาเกี่ยวกับ
การขัดเกลาทาง
สังคม
- แบบฝึกปฏิบัติ
รายงานการค้นคว้า
ทางอินเตอร์เน็ต
- บทบาทสมมุติ
- แบบฝึกปฏิบัติ
- แผนผังความคิด
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5

คาบ
ที่

9

สาระการเรียนรู้

สังคมไทย
- สังคมเมือง
- สังคมชนบท

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

แสดงพฤติกรรมต่างๆ ใน
สถานการณ์ที่จาลอง
ใกล้เคียงสถานการณ์จริง
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2 แนวทางการจัดกิจกรรม
วิเคราะห์ความสาคัญของ การเรียนรู้
โครงสร้างทางสังคม
- นักเรียนศึกษาลักษณะ
การขัดเกลาทางสังคม
สังคมไทยจากสื่อต่างๆ
และการเปลี่ยนแปลงทาง - นักเรียนแบ่งกลุ่มวาด
สังคม
ภาพ
จุดประสงค์การเรียนรู้
สังคมไทยในอดีต ปัจจุบัน
1. บอกความหมายของ
และอนาคต
สังคมไทยได้
- นักเรียนนาเสนอผลงาน
2. อธิบายลักษณะของ
กลุ่มและร่วมอภิปราย
สังคมไทยได้
เปรียบเทียบลักษณะ
3. เห็นคุณค่าและ
สังคมเมืองและสังคม
ความสาคัญของสังคมไทย ชนบทของไทย
- ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ลงในแบบฝึก
ปฏิบัติ
เทคนิค/วิธีการสอน
กรณีศึกษา (Case
Study)
- การค้นคว้าหาความรู้
- การอภิปราย
- การวิเคราะห์
- การแก้ปัญหา
ได้ฝึกคิดวิเคราะห์
อภิปรายเพื่อสร้างความ
เข้าใจแล้วตัดสินใจเลือก
แนวทางแก้ปัญหา

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- PowerPoint เรื่อง
สังคมไทย
- เอกสารประกอบ
การเรียน เรื่อง
สังคมไทย
- แบบฝึกปฏิบัติ
- แบบทดสอบก่อน
เรียน
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5-6

คาบ
สาระการเรียนรู้
ที่
10- การเปลี่ยนแปลงทาง
11 สังคม
- ความหมาย
การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม
- ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2
วิเคราะห์ความสาคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การ
ขัดเกลาทางสังคม และ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายและ
ความสาคัญของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมได้
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม
3. เห็นความสาคัญและ
ปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม
ปัจจุบันได้

กิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
- นักเรียนศึกษาสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย
จากสื่อต่างๆ
- ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความหมายและ
ความสาคัญของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม
วิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย
ด้านต่างๆ และปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลง
- นักเรียนนาเสนอผลงาน
กลุ่ม
- ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุป
ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมลง
ในแบบฝึกปฏิบัติหรือ
แผนผังความคิด
เทคนิค/วิธีการสอน
กรณีศึกษา (Case Study)
- การค้นคว้าหาความรู้
- การอภิปราย
- การวิเคราะห์
- การแก้ปัญหา
ได้ฝึกคิดวิเคราะห์อภิปราย
เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ตัดสินใจเลือกแนวทาง
แก้ปัญหา

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
- แบบทดสอบก่อน
เรียน
- เอกสารประกอบการ
เรียน เรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
สังคม
- PowerPoint เรื่อง
- ตัวอย่างกรณีศึกษา
เรื่องปัญหาสังคม
- แบบฝึกปฏิบัติ
- แผนผังความคิด
- แบบทดสอบในการ
แก้ปัญหา
- บทบาทสมมุติ
- แบบฝึกปฏิบัติ
- แผนผังความคิด
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6-7

คาบ
สาระการเรียนรู้
ที่
12- แนวโน้มทาง
13 สังคมไทยในอนาคต
และปัญหาสังคมไทย

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2
วิเคราะห์ความสาคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การ
ขัดเกลาทางสังคม และ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วิเคราะห์แนวโน้ม
สังคมไทยในอนาคตและ
วิเคราะห์ปัญหาสังคมไทย
ในปัจจุบัน
2. เสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้
3. มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาสังคมและเสนอแนะ
วิธีการแก้ปัญหาได้

กิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
- นักเรียนศึกษารูปแบบ
การแก้ปัญหาด้วยแผนผัง
ก้างปลา
- นักเรียนชมวีดีทัศน์/
วิเคราะห์ตัวอย่างปัญหา
สังคมไทยในปัจจุบัน
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม
วิเคราะห์ปัญหาสังคมไทย
กลุ่มละ 1 ประเด็น จัดทา
ในรูปแบบแผนผังก้างปลา
- นักเรียนนาเสนอผลงาน
กลุ่ม
- นักเรียนร่วมกัน
เสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาสังคมไทยลง
ในแบบฝึกปฏิบัติ
เทคนิค/วิธีการสอน
การเรียนรู้การแก้ปัญหา
(Problem-solving)
- การศึกษาค้นคว้า
- การวิเคราะห์
สังเคราะห์ประเมินค้น
ข้อมูล
- การลงข้อสรุป
- การแก้ปัญหา
ศึกษาแก้ปัญหาอย่างเป็น
กระบวนการและฝึก
ทักษะการเรียนรู้ที่สาคัญ

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
- ตัวอย่างปัญหาสาคัญ
ในสังคมไทย
- วีดีทัศน์สังคมไทยใน
ปัจจุบัน
- แบบฝีกทักษะ
- แผนผังความคิด
- ข่าว
- แบบฝึกปฏิบัติ
- รายงานการค้นคว้า
จากอินเตอร์เน็ตเรื่อง
ปัญหาสังคม
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7-8

คาบ
ที่

1415

สาระการเรียนรู้

วัฒนธรรม
- ความหมาย
- ประเภท
- วัฒนธรรมไทย
- อิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่างชาติที่มี
ผลต่อวัฒนธรรมไทย
- การเลือกรับ
วัฒนธรรมไทย
- การอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

ด้วยตนเองการเรียนแบบ
สร้างแผนผัง
ความคิด (Concept
Mapping)
- การคิด
- การจัดระบบความคิด
จัดระบบความคิดของตน
ให้ชัดเจน
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/5 แนวทางการจัดกิจกรรม
วิเคราะห์ความจาเป็นที่
การเรียนรู้
ต้องมีการปรับปรุง
- นักเรียนศึกษา
เปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยจากสื่อ
วัฒนธรรมไทยและเลือก ต่างๆ เช่น
รับวัฒนธรรมสากล
วีดีทัศน์ เรื่อง วัฒนธรรม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ไทยจากรายการ
1. บอกความหมายและ
วัฒนธรรมชุบแปูงทอด
ประเภทของวัฒนธรรมได้ ใน youtube
2. วิเคราะห์อิทธิพลของ - ร่วมกันสรุปความหมาย
วัฒนธรรมต่างชาติที่มีผล และความสาคัญของ
ต่อการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทย
- นักเรียนยกตัวอย่าง
3. ตะหนักในคุณค่าและ วัฒนธรรมไทยมาคนละ 1
ความสาคัญของวัฒนธรรม ตัวอย่างไม่ซ้ากัน
ไทยและเลือกรับ
- นักเรียนจับคู่วิเคราะห์
วัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่ขัด อิทธิพลของต่างชาติที่มี
ต่อวัฒนธรรมที่ดีงามและ ต่อการสร้างสรรค์
อนุรักษ์วัฒนธรรมของไทย วัฒนธรรมไทยประเภท
ต่างๆ ลงในแบบฝึกปฏิบัติ
- นักเรียนเสนอแนะ
วิธีการอนุรักษ์วัฒนธรรม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- เอกสารประกอบ
การเรียน เรื่อง
วัฒนธรรม
- PowerPoint เรื่อง
วัฒนธรรม
- แบบฝึกปฏิบัติ
- บัตรคาสั่ง
- หนังสือวัฒนธรรม
และพฤติกรรมของ
ไทยโดยวิเชียร รัก
การ
- รายงานการค้นคว้า
จากอินเตอร์เน็ต
- เอกสารประกอบการ
เรียน
- แบบฝึกปฏิบัติ
- สมุดข่าวเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม
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คาบ
ที่

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
ไทยให้ยั่งยืน
- นักเรียนร่วมกันสรุป
ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ไทยโดยจัดทาเป็นสมุด
ข่าว
เทคนิค/วิธีการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม (Participatory
Learning)
- การนาเสนอความคิด
ประสบการณ์
- การสื่อสารและ
ปฏิสัมพันธ์
กระบวนการกลุ่ม มีส่วน
ร่วมในการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นหรือปฏิบัติ
จนได้ข้อสรุป
การเรียนการสอบแบบ
บูรณาการ แบบ
Shoreline Method
- การค้นคว้าหาความรู้
- การสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง
- ทักษะทางสังคม
- กระบวนการกลุ่ม
- การสื่อสาร
- การแก้ปัญหา มีส่วน
ร่วมในการเรียนทั้งด้าน
ร่างกายจิตใจและการ
คิด ดาเนินการเรียน

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
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8-9

คาบ
ที่

1617

สาระการเรียนรู้

พลเมืองดี
- การปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดี
- บทบาทหน้าที่ของ
พลเมืองดี
- แนวทางการปฏิบัติ
ตนของพลเมืองดี

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/3
วิเคราะห์ความสาคัญและ
ความจาเป็นที่ต้องธารง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายบทบาทหน้าที่
ของการเป็นพลเมืองดี
2. วิเคราะห์แนวทางการ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
3. เห็นความสาคัญของ
การปฏิบัติตนตาม
สถานภาพในฐานะ
พลเมืองของ สังคมไทย
และสังคมโลก

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

ด้วยตนเองทั้งใน
ห้องเรียนและ
สถานการณ์จริง ศึกษา
ปฏิบัติด้วยตนเองทุก
เรื่อง ร่วมแรงร่วมใจ
ด้วยความเต็มใจ
แนวทางการจัดกิจกรรม - ตัวอย่างสถานการณ์
การเรียนรู้
จาลองที่กาหนด
- นักเรียนชมคลิปวีดีโอ - แบบฝึกปฏิบัติเรื่อง
เกี่ยวกับพลเมืองดีใน
พลเมืองดี
สังคม
- บทบาทสมมุติ
จากสถานการณ์ต่างๆ
- นักเรียนเขียนเรียงความ
เรื่อง “คนดีของฉัน”
- ครูคัดเลือกเรียงความที่
เขียนได้เหมาะสม 3 เรื่อง
เป็นตัวอย่างให้กับสมาชิก
ในชั้นเรียน
- นักเรียนอภิปราย/แสดง
ความคิดเห็นแนวทางการ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
- ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปบทบาทหน้าที่ของ
พลเมืองดีและแนว
ทางการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดี
เทคนิค/วิธีการสอน
สถานการณ์จาลอง
(Simulation)
- การแสดงความคิดเห็น
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9-10

คาบ
ที่

1819

สาระการเรียนรู้

สิทธิมนุษยชน
- ความหมายและ
ความสาคัญของสิทธิ
มนุษยชน
- แนวคิดและหลักการ
ของสิทธิมนุษยชน
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทย
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ
- การคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิ
มนุษยชน

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/4
เสนอแนวทางและมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมาย
และความสาคัญของสิทธิ
มนุษยชนได้
2. วิเคราะห์แนวคิดและ
หลักการของสิทธิมนุษยชน
ได้
3. อธิบายกฎหมาย
มนุษยชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
ทั้งใน ประเทศ และระหว่า
ประเทศได้
4. เสนอแนะแนวทางใน
การปกปูองคุ้มครอง
ตนเองและผู้อื่นตาม
หลักการสิทธิมนุษยชนได้

กิจกรรมการเรียนรู้
- ความรู้สึก
- การวิเคราะห์ ได้
ทดลองแสดงพฤติกรรม
ต่าง ๆ ในสถานการณ์
ที่จาลองใกล้เคียง
สถานการณ์จริง
แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
- นักเรียนวิเคราะห์การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน จาก
ข่าวหรือสื่อต่างๆ
- นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษา
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชนโดยสรุปลง
ในกระดาษปรู๊ฟ
- นักเรียนนาเสนอผลงาน
กลุ่ม
- ครูสรุปความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน โดยใช้
PowerPoint
- นักเรียนสรุปความรู้ลงใน
แบบฝึกปฏิบัติ
เทคนิค/วิธีการสอน
1) กระบวนการสืบค้น
(Inquiry Process)
- การศึกษาค้นคว้า
- การเรียนรู้กระบวนการ
- การตัดสินใจ
- ความคิดสร้างสรรค์
ศึกษาค้นคว้าเพื่อสืบค้น
ข้อความรู้ด้วยตนเอง

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิความเท่าเทียม
ของชายและหญิง
- เอกสารการเรียน
เรื่อง ความหมาย
และความสาคัญของ
สิทธิมนุษยชน
- แบบทดสอบก่อน
เรียน
- PowerPointเรื่อง
สิทธิมนุษยชน
- แผนผังความคิด
- รายงานการสืบค้น
การค้นคว้าเกี่ยวกับ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชนทั้งไทย
และต่างประเทศ
- เอกสารการเรียน
เรื่องกฎหมายสิทธิ
มนุษยชน
- ตัวอย่างข่าวเพื่อการ
วิเคราะห์
- วีดีทัศน์เรื่องหลักการ
ของสิทธิมนุษยชน
- แบบฝึกปฏิบัติ
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10
11

12

คาบ
สาระการเรียนรู้
ที่
20 ประเมินผลกลางภาค
21- รัฐ
22 - ความหมายของรัฐ
- องค์ประกอบของรัฐ
- รูปแบบของรัฐ

23- ระบบการปกครอง
24

ตัวชี้วัด/
สื่อการสอน/
กิจกรรมการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2 ,ส 2.1 ม.4-6/3, ส 2.1 ม.4-6/4 , ส 2.2 ม.4-6/5
ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/3
แนวทางการจัดกิจกรรม - เอกสารประกอบ
วิเคราะห์ความสาคัญและ การเรียนรู้
การเรียนเรื่องรัฐ
ความจาเป็นที่ต้องธารง
ศึกษาวีดิทัศน์ เรื่อง “10 และระบอบการ
รักษาไว้ซึ่งการปกครองตาม อันดับประเทศที่เล็กที่สุด ปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมี ในโลก” (จาก Youtube) - PowerPoint เรื่อง
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น -อภิปรายซักถามถึงความ รัฐ
ประมุข
- แบบทดสอบก่อนเป็นรัฐของประเทศที่
หลังเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ศึกษาว่ามีองค์ประกอบ
- หนังสือสาระการ
1. บอกความหมายของรัฐ ของความเป็นรัฐครบ
เรียนรู้พื้นฐานสาระ
และรูปแบบของรัฐ
หรือไม่เพราะเหตุใด
2. อธิบายองค์ประกอบ
-นาเสนอ Power Point 2 หน้าที่พลเมือง
กระทรวงศึกษาธิการ
ของรัฐได้
เรื่อง รัฐ
3. ยกตัวอย่างรูปแบบของ -ร่วมกันอภิปรายซักถาม - แบบฝึกปฏิบัติ/การ
รัฐต่างๆ ได้
เกี่ยวกับความเป็นรัฐและ แสดงความคิดเห็น
4. จาแนกรูปแบบของรัฐ องค์ประกอบต่างๆ ของ
ได้
รัฐ
-ร่วมกันจาแนกและ
ยกตัวอย่างรูปแบบของรัฐ
ลงในแบบฝึกปฏิบัติ
เทคนิค/วิธีการสอน
เทคนิคการระดมสมอง
(Brainstorming)
- การมีส่วนร่วม
- การแสดงความคิดเห็น
- การแก้ปัญหา
- แสดงความคิดเห็นอย่าง
หลากหลายในเวลา
รวดเร็ว
ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/3
แนวทางการจัดกิจกรรม - ชุดการสอนเรื่อง
วิเคราะห์ความสาคัญและ การเรียนรู้
รูปแบบของรัฐ
ความจาเป็นที่ต้องธารง
-อภิปรายซักถามเกี่ยวกับ - บทเรียนสาเร็จรูป
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คาบ
ที่

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
รักษาไว้ซึ่งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายระบอบการเมือง
การปกครองประเภทต่างๆ
ได้
2. เปรียบเทียบระบอบ
การเมืองการปกครอง
ประเภทต่างๆ ได้
3. เห็นความสาคัญและ
ตระหนักถึงการปฏิบัติตน
ตามหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข

กิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบการเมืองการ
ปกครองของโลกในยุค
ปัจจุบัน
-ศึกษาเอกสาร สื่อจาก
โปรแกรม Power Point
เรื่อง รูปแบบการเมืองการ
ปกครองของโลกในยุค
ปัจจุบัน
-แบ่งกลุ่มนักเรียนร่วมกัน
ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ
การเมืองการปกครองของ
โลกในยุคปัจจุบันและ
สามารถระบุชื่อประเทศ
และรูปแบบการเมืองการ
ปกครองของประเทศนั้น ๆ
-ร่วมกันนาเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตนตาม
หลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขลงในแบบฝึก
ปฏิบัติ
เทคนิค/วิธีการสอน
การจัดการเรียนการสอนที่
ใช้เทคโนโลยี
(Technology-Related
Instruction)
ประกอบด้วย
- ศูนย์การเรียน
- ชุดการสอน
- บทเรียนสาเร็จรูป
- คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
- E-learning

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
PowerPoint เรื่อง
ตัวอย่างรูปแบบรัฐ
- เอกสาร
ประกอบการเรียน
เรื่องระบบการเมือง
การปกครอง
- แบบฝึกปฏิบัติ
- ชุดการสอนเรื่อง
การเปรียบเทียบ
ระบอบการเมือง
การปกครอง
ประเภทต่างๆ
- PowerPoint สรุป
เรื่องระบอบ
การเมือง
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13

คาบ
ที่

25

สาระการเรียนรู้

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน
- ที่มาของรัฐธรรม
ฉบับปัจจุบัน
-โครงสร้างและ
ความสาคัญของ
รัฐธรรมนูญ

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

- การตอบคาถาม
- การแก้ปัญหา
- การนความรู้ไปใช้
ประโยชน์
- การเรียนรู้ที่ต้องการผล
เรียนรู้ทันที
- การเรียนรู้ตามลาดับขั้น
เรียนรู้ด้วยตนเองระดับ
ความรู้ ความสามารถ
ของตน มีการแก้ไขฝึก
ซ้าเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและความ
เชี่ยวชาญ
ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/3
แนวทางการจัดกิจกรรม
วิเคราะห์ความสาคัญและ การเรียนรู้
ความจาเป็นที่ต้องธารง
-จัดกิจกรรมตอบปัญหา
รักษาไว้ซึ่งการปกครองตาม รัฐธรรมนูญแห่ง
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
ราชอาณาจักรไทยโดยอาจ
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
จัดเป็นเกมตอบปัญหาหรือ
ประมุข
ในรูปแบบตอบปัญหาแบบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
แข่งขัน
1. อธิบายโครงสร้าง
เทคนิค/วิธีการสอน
ความสาคัญและหลักการ การเรียนแบบสร้างแผงผัง
สาคัญที่กาหนดไว้ใน
ความคิด (Concept
รัฐธรรมนูญ
Mapping)
2. วิเคราะห์บทบัญญัติของ - การคิด
รัฐธรรมนูญในส่วนที่
- การจัดระบบความคิด
เกี่ยวข้องกับการใช้อานาจ
จัดระบบความคิดของ
อธิปไตย
ตนให้ชัดเจน เห็น
3. เห็นความสาคัญของ
ความสัมพันธ์
รัฐธรรมนูญอันเป็น
- การแข่งขันการตอบ
กฎหมายสูงสุด
ปัญหา

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- วีดีทัศน์เรื่อง
รัฐธรรมนูญไทย
- PowerPoint
คาถามที่ใช้ในการ
แข่งขันการตอบ
ปัญหารัฐธรรมนูญ
- เอกสาร
ประกอบการเรียน
เรื่อง กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
- แบบทดสอบก่อนหลังเรียน
- แบบฝึกปฏิบัติแผนผังความคิด
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13-14

คาบ
สาระการเรียนรู้
ที่
26- หลักการสาคัญที่
27 กาหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ
- บทบัญญัติเกี่ยวกับ
รัฐสภาคณะรัฐมนตรี
- ศาล

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/3
วิเคราะห์ความสาคัญและ
ความจาเป็นที่ต้องธารง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายบทบัญญัติ
เกี่ยวกับรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และศาล
2. วิเคราะห์สาระสาคัญ
บทบัญญัติเกี่ยวกับรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และศาล
3. ยกตัวอย่างการ
ดาเนินงานของรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และศาลได้

กิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
- ศึกษาเอกสาร
ประกอบการเรียนเรื่อง
บทบัญญัติเกี่ยวกับรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และศาล
- แบ่งกลุ่มนักเรียน
ร่วมกันแสดงบทบาท
สมมุติเกี่ยวกับรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และศาล
- ร่วมกันสรุปความรู้ลงใน
ผังความคิดหรือแบบฝึก
ปฏิบัติ
เทคนิค/วิธีการสอน
การจัดการเรียนการสอน
ที่ใช้เทคโนโลยี
(Technology-Related
Instruction)
ประกอบด้วย
- ศูนย์การเรียน
- ชุดการสอน
- บทเรียนสาเร็จรูป
- คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
- E-learning
- การตอบคาถาม
- การแก้ปัญหา
- การนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
- การเรียนรู้ที่ต้องการผล
เรียนรู้ทันที

-

-

-

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
เอกสาร
ประกอบการเรียน
เรื่องบทบัญญัติ
เกี่ยวกับรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และ
ศาล
ศูนย์การเรียน
บทบาทสมมุติ
แบบฝึกปฏิบัติ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับ
รัฐสภาไทย
ตัวอย่างโจทย์
คาถามที่สาคัญ
เอกสารเกี่ยวกับ
คณะรัฐมนตรีชุด
ปัจจุบัน
แผนผังความคิด
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14-15

คาบ
ที่

สาระการเรียนรู้

28- สาระสาคัญต่างๆ ใน
29 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
- การเลือกตั้งและ
กระบวนการเลือกตั้ง
- สิทธิเสรีภาพและ
หน้าที่ตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ
- การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/3
วิเคราะห์ความสาคัญและ
ความจาเป็นที่ต้องธารง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายหลักการเลือกตั้ง
กระบวนการเลือกตั้ง สิทธิ
เสรีภาพ หน้าที่ และการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองได้
2. วิเคราะห์สาระสาคัญที่
เกี่ยวกับบทบัญญัติที่
เกีย่ วกับสิทธิเสรีภาพ
หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
อธิบายกระบวนการ
เลือกตั้งมีส่วนร่วมใน
การเมือง
3. เห็นความสาคัญของ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

กิจกรรมการเรียนรู้
- การเรียนรู้ตามลาดับขั้น
เรียนรู้ด้วยตนเองระดับ
ความรู้ความสามารถ
ของตน มีการแก้ไข ฝึก
ซ้าเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ และความ
เชี่ยวชาญ
แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
-ร่วมกันอภิปรายซักถาม
เกี่ยวกับการเลือกตั้งใน
ประเทศไทยที่ผ่านมา
ปัญหาและอุปสรรค
- ศึกษาเรียนรู้จาก
เอกสารประกอบการเรียน
เรื่องบทบัญญัติเกี่ยวกับ
สิทธิเสรีภาพหน้าที่ของ
ประชาชน
หรือ PowerPoint เรื่อง
การเลือกตั้ง
-แบ่งกลุ่มนักเรียนแสดง
บทบาทสมมุติของ
กระบวนการเลือกตั้ง
ตามที่ได้รับมอบหมาย
-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและ
หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
รวมถึงกระบวนการ

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
เรื่องบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิ
เสรีภาพหน้าที่ของ
ประชาชน
- PowerPoint เรื่อง
- การเลือกตั้ง
- หน้าที่ตาม
บทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ
- ชุดการสอนเรื่อง
กระบวนการ
เลือกตั้ง
- บทบาทสมมุติ
- บทบาทสมมุติการ
เลือกตั้ง
- ข่าวเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งล่าสุด
- เอกสารประการ
เรียนเรื่องการ
เลือกตั้ง
-
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15-16

คาบ
ที่

30-

สาระการเรียนรู้

องค์กรอิสระ

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
ทางการเมือง
4. เป็นแบบอย่างของการ
มีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตย

ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/4

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

เลือกตั้งมีส่วนร่วมใน
การเมืองของประชาชน
-บันทึกลงในแบบฝึก
ปฏิบัติ
เทคนิค/วิธีการสอน
การจัดการเรียนการสอน
ที่ใช้เทคโนโลยี
(Technology-Related
Instruction)
ประกอบด้วย
- ศูนย์การเรียน
- ชุดการสอน
- บทเรียนสาเร็จรูป
- คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
- E-learning
- การตอบคาถาม
- การแก้ปัญหา
- การนความรู้ไปใช้
ประโยชน์
- การเรียนรู้ที่ต้องการผล
การเรียนรู้ทันที
- การเรียนรู้ตามลาดับขั้น
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามลาดับความรู้
ความสามารถของ
ตนเอง มีการแก้ไข ฝึก
ซ้าเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจและความ
เชี่ยวชาญ
แนวทางการจัดกิจกรรม - เอกสาร
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คาบ
สาระการเรียนรู้
ที่
31 และการตรวจสอบ
การใช้อานาจรัฐ

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
เสนอแนวทางและมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้อานาจรัฐ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายบทบาทของ
องค์กรอิสระ การ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
2. อธิบายเกี่ยวกับ
กระบวนการการ
ตรวจสอบของใช้อานาจ
ของรัฐ
3. วิเคราะห์บทบาทสาคัญ
ขององค์กรอิสระ การ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
4. มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ

กิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนรู้
-อภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับองค์กร
อิสระในประเทศไทย
- แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษา
เอกสารประกอบการเรียน
เรื่ององค์การอิสระและ
การตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐ
- ตัวแทนกลุ่มนาเสนอ
ผลงานของกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- ร่วมกันสรุปความรู้
เกี่ยวกับองค์กรอิสระ การ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
ลงในแบบฝึกปฏิบัติ
เทคนิค/วิธีการสอน
การอภิปรายกลุ่มย่อย
(Small – Group
Discussion)
- กระบวนการกลุ่ม
- การวงแผน
- การแก้ปัญหา
- การตัดสินใจ
- ความคิดสร้างสรรค์
- การแก้ไขข้อขัดแย้ง
- การสื่อสาร
- การประเมินผลงาน
-การสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้รับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง

-

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
ประกอบการเรียน
เรื่ององค์การอิสระ
และการตรวจสอบ
การใช้อานาจรัฐ
PowerPoint เรื่อง
องค์กรอิสระ
แบบฝึกปฏิบัติ
แผนผังความคิด
วีดีทัศน์องค์กร
อิสระที่สาคัญ
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16

คาบ
ที่

32

สาระการเรียนรู้

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
กฎหมาย
- ความหมาย
- ที่มาและ
ความสาคัญ
- ประเภทของ
กฎหมาย

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

ในฐานะผู้นากลุ่มหรือ
สมาชิกกลุ่มทั้งในบทบาท
การทางานและบทบาท
เกี่ยวกับการรวมกลุ่ม ใน
การสร้างข้อความรู้หรือ
ผลงานกลุ่ม
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1 แนวทางการจัดกิจกรรม
วิเคราะห์และปฏิบัติตน
การเรียนรู้
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -นาเสนอข่าวต่าง ๆ ที่
กับตนเอง ครอบครัว
เกี่ยวข้องกับกฎหมายใน
ชุมชน ประเทศชาติ และ ชีวิตประจาวัน
สังคมโลก
-ให้นักเรียนร่วมกัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
แยกแยะข่าวต่าง ๆ ที่
1. บอกความหมาย
ได้รับจัดกลุ่มที่คล้ายคลึง
ลักษณะความสาคัญของ กัน สอบถามประเด็น
กฎหมายได้ และประเภท เหตุผลของนักเรียนใน
ของกฎหมายได้
การแบ่งกลุ่มข่าว
2. วิเคราะห์ความสาคัญ - ศึกษาเอกสาร
ของกฎหมายได้ และ
ประกอบการเรียนเรื่อง
ประเภทของกฎหมายได้.
ประเภทของกฎหมาย
3. ปฏิบัติตนตามหลัก
และ กฎหมายที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชนควรรู้
ชีวิตประจาวันได้
- ร่วมกันสรุปถึง
ความหมาย ลักษณะ
ความสาคัญของ
กฎหมายได้ และ
ประเภทของกฎหมายได้
ลงในแบบฝึกปฏิบัติ
เทคนิค/วิธีการสอน
การอภิปรายกลุ่มใหญ่

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- เอกสารประกอบการ
เรียนเรื่อง กฎหมาย
- PowerPoint เรื่อง
กฎหมาย
- วีดีทัศน์เรื่องความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับ
กฎหมาย
- หนังสือความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับ กฎหมาย
มานิตย์ จุมปา
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17

คาบ
ที่

33

สาระการเรียนรู้

กฎหมายที่ประชาชน
ควรรู้
- กฎหมายทะเบียน
ราษฎร์
- เกณฑ์ทหาร
- บัตรประชาชน

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

(Whole – Class
Discussion)
- การแสดงความคิดเห็น
- การวิเคราะห์
- การตีความ
- การสื่อความหมาย
- ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
การสรุปความ มีอิสระใน
การแสดงความคิดเห็น มี
บทบาทมีส่วนร่วมในการ
สร้างข้อความรู้
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1 แนวทางการจัดกิจกรรม
วิเคราะห์และปฏิบัติตน
การเรียนรู้
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -จัดกิจกรรมตอบปัญหา
กับตนเอง ครอบครัว
กฎหมายที่ประชาชนควร
ชุมชน ประเทศชาติ และ รู้โดยอาจจัดเป็นเกมตอบ
สังคมโลก
ปัญหาหรือในรูปแบบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตอบปัญหาแบบแข่งขัน
1. อธิบายกฎหมาย
เทคนิค/วิธีการสอน
ทะเบียนราษฎร์ การ
การจัดการเรียนการสอน
เกณฑ์ทหาร บัตร
ที่ใช้เทคโนโลยี
ประชาชนwได้
(Technology-Related
2. วิเคราะห์กฎหมาย
Instruction)
ทะเบียนราษฎร์ การ
ประกอบด้วย
เกณฑ์ทหาร บัตร
- เกม/การแข่งขันตอบ
ประชาชน
ปัญหา
3. ปฏิบัติตามกฎหมาย
- ศูนย์การเรียน
ทะเบียนราษฎร์ การ
- ชุดการสอน
เกณฑ์ทหาร บัตร
- บทเรียนสาเร็จรูป

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- เอกสารประกอบการ
เรียนเรื่อง ประเภท
ของกฎหมาย
- เอกสารประกอบการ
เรียนเรื่อง กฎหมาย
ที่ประชาชนควรรู้
- วีดีทัศน์เรื่องการ
เกณฑ์ทหาร
- PowerPoint เรื่อง
ประเภทของ
กฎหมาย
- แบบฝึกปฏิบัติ
- แผนผังความคิด
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17-18

คาบ
ที่

3435

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
ประชาชนได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
- E-learning
- การตอบคาถาม
- การแก้ปัญหา
- การนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
- การเรียนรู้ที่ต้องการผล
การเรียนรู้ทันที
- การเรียนรู้ตามลาดับขั้น
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามลาดับความรู้
ความสามารถของ
ตนเอง
- มีการแก้ไข ฝึกซ้าเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
และความเชี่ยวชาญ
ประมวลกฎหมายแพ่ง ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1 แนวทางการจัดกิจกรรม - เอกสารประกอบการ
การเรียนรู้
ฯ
วิเคราะห์และปฏิบัติตน
เรียนเรื่อง กฎหมาย
- กฎหมายมรดก
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -ซักถามแลกเปลี่ยน
แพ่งฯ
เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งที่
- กฎหมายครอบครัว กับตนเอง ครอบครัว
- แบบฝึกปฏิบัติ
ชุมชน ประเทศชาติ และ เกี่ยวข้องในการดาเนิน
- แผนผังความคิด
ชีวิตประจาวันของนักเรียน
สังคมโลก
-จับคู่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งที่
1. อธิบายลักษณะของ
กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้องในการดาเนิน
กับมรดก และครอบครัว ชีวิตประจาวันของนักเรียน
-ร่วมกันสรุปประเด็น
ได้
2. วิเคราะห์หลักการของ เกี่ยวกับประเด็นความรู้
จากการศึกษาเอกสาร
กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้อง
เอกสารประกอบการเรียน
กับมรดก และครอบครัว
เรื่อง กฎหมายแพ่งฯ
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18-19

คาบ
ที่

3637

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
ได้
3. ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
มรดก กฎหมายครอบครัว
ได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

-สรุปความรู้ลงในแบบฝึก
ปฏิบัติและแผนผัง
ความคิด
เทคนิค/วิธีการสอน
เทคนิคคู่คิด (Think-PairShare)
- การค้นคว้าหาคาตอบ
- การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นรับผิดชอบการ
เรียนร่วมกับเพื่อน
ประมวลกฎหมายแพ่ง ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1 แนวทางการจัดกิจกรรม - เอกสารประกอบการ
การเรียนรู้
ฯ
วิเคราะห์และปฏิบัติตน
เรียนเรื่อง กฎหมาย
- นิติกรรมและสัญญา ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -นาตัวอย่างเอกสาร
แพ่งฯ
เกี่ยวกับนิติกรรม สัญญา - PowerPoint เรื่อง
กับตนเอง ครอบครัว
ชุมชน ประเทศชาติ และ ต่าง ๆ ให้นักเรียนศึกษา
กฎหมายแพ่งนิติ
สอบถามถึงความรู้เกี่ยวกับ กรรมสัญญา
สังคมโลก
นิติกรรมสัญญาของ
จุดประสงค์การเรียนรู้
- แผนผังความคิด
นักเรียน
1. อธิบายหลักการ
กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้อง - ศึกษาวีดีทัศน์/
กับนิติกรรมและสัญญาได้ PowerPoint เรื่อง
กฎหมายแพ่งนิติกรรม
2. วิเคราะห์เหตุการณ์ที่
สัญญา
เกี่ยวข้องกับหลักการทา
-ร่วมกันวิเคราะห์
นิติกรรมและสัญญาได้
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
3. นาความรู้เกี่ยว
หลักการทานิติกรรมและ
กฎหมายแพ่งมาใช้ใน
สัญญา
ชีวิตประจาวันได้
-นาเสนอแนวทางการนา
ความรู้เกี่ยวกฎหมายแพ่ง
ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
บันทึกลงในผังความคิด
เทคนิค/วิธีการสอน
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สัปดาห์

19-20

คาบ
ที่

3839

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

เทคนิคคู่คิด (Think-PairShare)
- การค้นคว้าหาคาตอบ
การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นรับผิดชอบการ
เรียนร่วมกับเพื่อน
กฎหมายอาญา
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1 แนวทางการจัดกิจกรรม
- ลักษณะความผิดทาง วิเคราะห์และปฏิบัติตน
การเรียนรู้
อาญา
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -นาเสนอข่าวเด่นประเด็น
- โทษทางอาญา
กับตนเอง ครอบครัว
ร้อนเกี่ยวกับการกระทา
ชุมชน ประเทศชาติ และ ความผิดทางอาญาและ
สังคมโลก
การได้รับโทษทางอาญา
จุดประสงค์การเรียนรู้
-ร่วมกันศึกษาเอกสาร
1. อธิบายลักษณะการ
ประกอบการเรียนเรื่อง
กระทาความผิดทางอาญา กฎหมายอาญา
และโทษทางอาญาได้
-นักเรียนคัดเลือกข่าวเพื่อ
2. ยกตัวอย่างลักษณะ
ทาการวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ความผิดทางอาญา
ลักษณะการกระทา
3. บอกลักษณะโทษทาง ความผิด
อาญาได้
-ร่วมกันสรุปพร้อม
ยกตัวอย่างลักษณะ
ความผิดทางอาญา โทษ
ทางอาญาลงในแบบฝึก
ปฏิบัติหรือแผนผัง
ความคิด
เทคนิค/วิธีการสอน
สถานการณ์จาลอง
(Simulation)
- การวิเคราะห์
- การแสดงความคิดเห็น

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- ข่าว
- เอกสาร
ประกอบการเรียน
เรื่องกฎหมาย
อาญา
- ตัวอย่างโทษทาง
อาญา
- แผนผังความคิด
- แบบฝึกปฏิบัติ
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สัปดาห์

20

คาบ
ที่

40

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

- ความรู้สึก
การวิเคราะห์ ได้ทดลอง
แสดงพฤติกรรมต่างๆ ใน
สถานการณ์ที่จาลอง
ใกล้เคียงสถานการณ์จริง
ประเมินผลปลายภาค ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1-2 ส 2.2 ม.4-6/1, ส 2.2 ม.4-6/3-4

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และมอบหมายงาน
การสอนวิชาหน้าที่พลเมืองรหัสวิชา ส30102 ประจาภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา
2560 มีแผนการประเมินผลการเรียน ดังนี้
4.1 การประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
40
คะแนน
4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค
30
คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค
30
คะแนน
รวม
100 คะแนน
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อ ดังนี้
4.1 การประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (40 คะแนน)
รายการ
1. เอกสารใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติ
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1-5 ,ส 2.2 ม.4-6/1-4
2. จัดปูายนิเทศเกี่ยวกับสถาบันทางสังคม
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2
3. วิเคราะห์ปัญหาสังคมไทย คนละ 1 ปัญหา
(Mind Map) ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2
4. วิเคราะห์ข่าวเด่นประเด็นร้อน 1 หัวข้อ
4.1 วิเคราะห์ว่าเป็นประเด็นแพ่ง หรือ อาญา
(อธิบายพอสังเขป) ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1

รูปแบบ
ของงาน
งานเดี่ยว

วันที่มอบหมาย

กาหนดส่ง

คะแนน

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 9/18

10

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 4

10

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 7

10

งานคู่

สัปดาห์ที่ 16

สัปดาห์ที่ 18

10
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4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค (30 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่…………………………………..เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที สาระการ
เรียนรู้และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาครายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
มนุษย์กับสังคม/สถาบันทางสังคม/การจัดระเบียบสังคม- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 8 ข้อ
สังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มสังคมไทย - อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดอธิบาย)
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2
วัฒนธรรม
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ข้อ
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/5
- อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดอธิบาย)
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ข้อ
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/3
- อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดอธิบาย)
สิทธิมนุษยชน
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ข้อ
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/4
- อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดอธิบาย)
รวม

4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค (30 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่……………………เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที หัวข้อ/เนื้อหา และ
ลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อการประเมิน
ลักษณะจานวนข้อสอบ
รัฐ/ระบบการปกครอง
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 6 ข้อ
ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/3
- อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดอธิบาย)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 6 ข้อ
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1
- อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดอธิบาย)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 8 ข้อ
ชีวิตประจาวัน
- อัตนัย 2 ข้อ (ชนิดอธิบาย)
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1
รวม

คะแนน
4
5
2
5
2
5
2
5
30

คะแนน
3
5
3
5
4
10
30

49

แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ส30103 เศรษฐศาสตร์
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
**********************************************************************************************
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจและ
สถาบั น ทางเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ เพื่อให้ สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ เข้าใจ
กระบวนการทางานของระบบเศรษฐกิจ ศึกษาอุปสงค์ อุปทานและการทางานของกลไกราคาในตลาดในฐานะ
เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรและผลผลิต
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศ
มาประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้า บริการ และสามารถนาแนวคิดระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง มาจัดตั้งระบบสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมไปถึงการวิเคราะห์ปัญหา
และแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับชุมชนและระดับประเทศได้
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการเงินและการคลังของประเทศ การได้มาซึ่งรายได้รัฐที่มาจากแหล่ง
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ บทบาทของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกั บการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจและ
การค้ากับนานาประเทศได้
ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปิด เสรีทางเศรษฐกิจของประเทศในยุคโลกาภิ
วัตน์ รวมถึงการค้า การลงทุน บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ส่งผลกับสังคม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
สามารถ ปรับตัวเข้าสู่สถานการณ์ปัจจุบันได้
ศึกษาแนวคิดพื้น ฐานการค้าระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การความร่ว มมือทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคต่างๆรวมถึงปัจจัยที่นาไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน และวิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการรวมกลุ่ม
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โดยใช้ ก ระบวนการคิ ด กระบวนการสื บ ค้ นข้ อ มู ล กระบวนการกลุ่ ม กระบวนการปฏิ บัติ แ ละ
กระบวนการแก้ปัญหาและสังเคราะห์
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสาคัญของเศรษฐกิจในการดาเนินชีวิตประจาวัน ประสาน
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม ดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพา
ตนเองได้ ก่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิ จ แก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและดารงชีวิตอย่างมีความสุข
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก
2. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
ดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ส3.1 ม.4-6/1 อภิปรายการกาหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ
ส3.1 ม.4-6/2 ตระหนักถึงความสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
ส3.1 ม.4-6/3 ตระหนักถึงความสาคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ
ส3.1 ม.4-6/4 วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข
มาตรฐาน ส3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจาเป็นของ
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ส3.2 ม.4-6/1 อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงินการคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ส3.2 ม.4-6/2 วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย
ส3.2 ม.4-6/3 วิเคราะห์ผลดีผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ

51

3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
1
1 ปฐมนิเทศ
- ตัวชี้วัด
- ลักษณะเนื้อหาวิชา
- วิธีการเรียนการสอน
- การวัดผลและการประเมินผล

1-2

2-3

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์
1.1 ความหมาย ความสาคัญ
และประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์
1.2 ลักษณะของวิชา
เศรษฐศาสตร์
1.3 ความเป็นมาของ
วิชาเศรษฐศาสตร์
1.4 ความสัมพันธ์กับศาสตร์
สาขาอื่นๆ
1.5 ประเภทของวิชา
เศรษฐศาสตร์
1.6 การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์
1.7 ปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร์
1.8 ทรัพยากรการผลิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/
กิจกรรม
1. เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ - การศึกษา
ในขอบข่าย ภาพรวมของเนื้อหา เอกสาร
วิชาและนาไปประยุกต์ใช้ใน
- การ
ระดับจุลภาคและมหภาค
อภิปราย
2. เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ - การจัดทา
ตรงกันเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน ข้อตกลง
การสอน มาตรฐานการเรียนรู้
ร่วมกัน
กฎเกณฑ์ในชั้นเรียน เกณฑ์
การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัด
- การตัง้
ส.3.1 ม.4-6/1 อภิปราย
คาถาม
การกาหนดราคาและค่าจ้าง
- การสร้าง
ในระบบเศรษฐกิจ
แผนผัง
ความคิด
จุดประสงค์การเรียนรู้
- กระบวน
1. อธิบายความหมาย
การกลุ่ม
ความสาคัญ ประโยชน์ของวิชา
เศรษฐศาสตร์ได้
2. อธิบายความรู้พื้นฐาน
ในการศึกษาเกี่ยวกับ
วิชาเศรษฐศาสตร์ได้
3. ตระหนักถึงความจากัด
ของทรัพยากรของประเทศไทย
และสามารถใช้ทรัพยากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพได้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
- แผนการเรียนรู้
ฉบับย่อ
- เกณฑ์การวัด
และประเมินผล
- แบบทดสอบ
ก่อนเรียน

- เอกสารประกอบ
การเรียน
- PowerPoint
เรื่องความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์
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สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
2-4
4 - 13 2. ระบบเศรษฐกิจ
2.1 ความหมายของระบบ
เศรษฐกิจ
2.2 ระบบเศรษฐกิจประเภท
ต่าง ๆ และหลักการสาคัญ
1) เศรษฐกิจแบบทุนนิยม
- บทบาทหน้าที่ของ
หน่วยเศรษฐกิจ
- การกาหนดราคา
และค่าจ้าง
- ประเภทของตลาด
การแข่งขันของตลาด และข้อดี
ข้อเสีย
- บทบาทของรัฐใน
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
2) เศรษฐกิจแบบ
สังคมนิยม
- บทบาทหน้าที่ของ
หน่วยเศรษฐกิจ
- การกาหนดราคา
และค่าจ้าง
- ประเภทของตลาด
การแข่งขันของตลาด และข้อดี
ข้อเสีย
- บทบาทของรัฐใน
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
3) เศรษฐกิจแบบผสม
- บทบาทหน้าที่
ของหน่วยเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
- การ
ส.3.1 ม.4-6/1 อภิปราย
อภิปราย
การกาหนดราคาและค่าจ้าง
กลุ่มย่อย
ในระบบเศรษฐกิจ
- การเรียน
แบบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
แก้ปัญหา
1. อธิบายและวิเคราะห์บทบาท
หน้าที่ของหน่วยเศรษฐกิจใน
ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ
2. วิเคราะห์อุปสงค์ – อุปทาน
การกาหนดราคา กลไกราคา
ราคาดุลยภาพ ในระบบเศรษฐกิจ
แบบต่าง ๆ
3. อธิบายและวิเคราะห์ลักษณะ
ของตลาดและการแข่งขันของ
ตลาดในระบบเศรษฐกิจแบบ
ต่าง ๆ ได้
4. เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ
ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ ได้
5. อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และอัตราค่าจ้างแรงงานใน
สังคมไทยได้
6. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยผลิตและหน่วยบริโภคใน
ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ ได้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
เอกสารประกอบ
การเรียน
- PowerPoint
เรื่องอุปสงค์ อุปทาน
ราคาและปริมาณ
ดุลยภาพ
- หนังสือพื้นฐาน
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ของนราทิพย์ ชุติวงศ์
ชลลดา จามารกุล
-http://lpn.nfe.go.
th/web_lpn8/unit
3.htm
- ใบงาน/แบบฝึกหัด
http://www.ocpb.
go.th
- ใบงาน/แบบฝึกหัด
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สัปดาห์ ชั่วโมง
ที่
ที่

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- การกาหนดราคาและ
ค่าจ้าง

4-5

- ประเภทของตลาด
การแข่งขันของตลาด และข้อดี
ข้อเสีย
- บทบาทของรัฐในการ
แทรกแซงราคาและควบคุมราคา
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และอัตราค่าจ้างแรงงาน
ในสังคมไทย
2.3 ผลดีผลเสียของ
ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ
13 -17 3. เศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
3.1 การประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนิน
ชีวิตของตนเองและครอบครัว
3.2 ปัญหาเศรษฐกิจและ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทย
โดยศึกษา วิเคราะห์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ผ่านมา
3.3 แนวทางการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ
โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 ระบบสหกรณ์กับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- วิวัฒนาการของ
สหกรณ์ในประเทศไทย
- ความหมาย
ความสาคัญ และหลักการของ
ระบบสหกรณ์

ตัวชี้วัด
ส.3.1 ม.4-6/2 ตระหนักถึง
ความสาคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อ
เศรษฐกิจ สังคมของประเทศ
ส.3.1 ม.4-6/3 ตระหนักถึง
ความสาคัญของระบบสหกรณ์
ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและประเทศ
ส.3.1 ม.4-6/4 วิเคราะห์ปัญหา
ทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอ
แนวทางแก้ไข
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ในการดาเนินชีวิตของตนเอง
และครอบครัว

- กระบวน
การสืบค้น
- การเรียน
แบบ
แก้ปัญหา
- การฝึก
ปฏิบัติการ
- การ
อภิปราย
กลุ่มย่อย

- หนังสือเศรษฐกิจ
พอเพียงของ
ประเวศ วะสี
- หนังสือทฤษฎีใหม่
ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
- เอกสารความรู้
กรณีศึกษา
“นายเดื่อง คาภาษี”
“ลุงทองเหมาะ
แจ่มแจ้ง”
http://www.nesdb
.go.th/portals/0/n
ews/article/plan1
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สัปดาห์ ชั่วโมง
ที่
ที่

9

10

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/
กิจกรรม
- ตัวอย่างและประเภท
2. วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจ
ของสหกรณ์ในประเทศไทย
และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
- ความสาคัญของ
ของไทยจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ระบบสหกรณ์ในการพัฒนา
ในอดีตที่สาคัญ
เศรษฐกิจชุมชน สังคมและ
3. วิเคราะห์แนวทางการ
ประเทศ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน
- ระบบสหกรณ์กับ
และประเทศโดยใช้หลักเศรษฐกิจ
การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจชุมชน พอเพียง
และประเทศ
4. ยกตัวอย่างการรวมกลุ่ม
ที่ประสบความสาเร็จในการ
แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง
5. เข้าใจความหมาย
ความสาคัญ หลักการของระบบ
สหกรณ์ และยกตัวอย่างประเภท
ของสหกรณ์ในประเทศไทย
6. ตระหนักถึงความสาคัญ
ของระบบสหกรณ์ที่มีผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สังคม
และประเทศ
18 เก็บคะแนนก่อนสอบกลางภาค นักเรียนนาเสนอผลงานกลุ่ม
- ตัวแทน
การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้
กลุม่ นาเสนอ
หลักการทางเศรษฐศาสตร์
งานหน้า
ชั้นเรียน
19-20 สอบเก็บคะแนนกลางภาค
ส.3.1 ม.4-6/1 ส.3.1 ม.4-6/2 - ทดสอบ
ส.3.1 ม.4-6/3ส.3.1 ม.4-6/4

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
-ใบงาน/แบบฝึกหัด
- เอกสารความรู้
“นโยบาย
ส่งเสริมสหกรณ์”
- PowerPoint
เกี่ยวกับสหกรณ์
http://learn.watta
no.ac.th/TCH/nira
mai/ Co%201.htm
- วีดิทัศน์ “OTOP”
- ใบงาน 11.pdf

- PowerPoint
- แบบประเมิน

แบบทดสอบปรนัย
20 ข้ออัตนัย 3 ข้อ
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ที่
ที่
11-14 21 -28 4. การเงิน และการคลัง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ
4.1 การเงินกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ
- ความหมายของเงิน
และปริมาณเงิน (M1 M2 M3 )
- บทบาทนโยบาย
การเงิน และการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และสร้างการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ(ภาวะเงินเฟูอเงินฝืด- เงินตึงตัว)
- บทบาทนโยบาย
การเงินกับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ
4.2 การคลังกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ
- ความหมายของ
การคลัง
- รายรับ รายจ่าย
ของรัฐที่มีผลต่องบประมาณ
หนี้สาธารณะ การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
- บทบาทนโยบาย
การเงิน และการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และสร้างการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ(งบประมาณเกินดุล
ขาดดุล สมดุล)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ส.3.2 ม.4-6/1 อธิบายบทบาท
ของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบาย
การเงิน การคลังในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของเงิน
และปริมาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจได้
2. วิเคราะห์บทบาท นโยบาย
การเงินการคลังในการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ และการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้
3. อธิบายเกี่ยวกับความหมาย
การเงิน การคลัง ในประเด็น
ที่เกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน การเก็บภาษี
และหนี้สาธารณะ
4. วิเคราะห์รายได้ประชาชาติ
การคานวณรายได้ประชาชาติ
ความสาคัญของรายได้
ประชาชาติที่มีผลต่อความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ
5. ตระหนักถึงความสาคัญของ
นโยบายการเงิน การคลัง ที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาประเทศ

วิธีการสอน/
กิจกรรม
- กรณีศึกษา
- กระบวนการ
สืบค้น
- การอภิปราย
กลุ่มย่อย

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
- เอกสารเรื่องการเงิน
การคลัง
- PowerPoint
ลักษณะของเงินตึง
เงินเฟูอ เงินฝืด
- หนังสือหลัก
เศรษฐศาสตร์
ของนพพร จันทรนาชู
และพรรณ์ธิดา
เหล่าพวงศักดิ์
- ข่าวเกี่ยวกับการกู้เงิน
ของภาครัฐ
- www.snw.ac.th/
general/สังคม/
knowledge_
soc18.pdf
-www.mfcfund.com
- ใบงาน/แบบฝึกหัด
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ที่
ที่

สาระการเรียนรู้

4.3 ตัวชี้วัดความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
-รายได้ประชาชาติ
- ประเภทของรายได้
ประชาชาติ
- วิธีการคานวณรายได้
ประชาชาติ (GDP. GNP. NI)
- ความสาคัญของรายได้
ประชาชาติ
15-17 29 -34 5. การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
และการค้าการลงทุนระหว่าง
ประเทศ
5.1 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผล
ต่อการเปิดเสรีทางการค้า
ระหว่างประเทศ
5.2 ผลที่เกิดจากการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ
ภาคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า
การลงทุนและบริการ
5.3 การค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ
- ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
การค้าระหว่างประเทศ
- ปัจจัยที่เป็นตัว
กาหนดการและนาเข้า
- ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการค้าระหว่างประเทศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ส.3.2 ม.4-6/2 วิเคราะห์
ผลกระทบของการเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผล
ต่อสังคมไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ที่มีผลต่อการเปิดเสรีทางการค้า
ระหว่างประเทศ
2. ผลที่เกิดจากการเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจที่มีผลต่อ ภาค
การเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
ภาคการค้าการลงทุนและบริการ
3. อภิปรายลักษณะดุลบัญชี
ประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

- วิธีการสอน
แบบการตั้ง
คาถาม
- กระบวนการ
สืบค้น
- การเรียน
แบบแก้
ปัญหา
- การอภิปราย
กลุ่มย่อย
- การตั้ง
คาถาม
- การเรียน
แบบค้นพบ
– การเรียน
แบบสร้าง
แผนผัง
ความคิด

- เอกสารเรื่องการค้า
ระหว่างประเทศ
- PowerPoint เรื่อง
นโยบายการค้ากับ
ต่างประเทศ
– หนังสือ
เศรษฐศาสตร์มหภาค
ของวันรักษ์ มิ่งมณี
นาคิน
-http://www.bot.or.
th
- ใบงาน/แบบฝึกหัด
- www.tmd.go.th/
documents/copyrig
ht. pdf
- ใบงาน/แบบฝึกหัด
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สัปดาห์ ชั่วโมง
ที่
ที่

18

สาระการเรียนรู้

5.4 ดุลการค้าและดุลการ
ชาระเงินระหว่างประเทศ
- ดุลการค้า
- ดุลบัญชีเดินสะพัด
- ดุลบัญชีทุน
- ดุลบัญชีการโอน
- ดุลบัญชีทุนสารอง
ระหว่างประเทศ
- แนวทางการแก้ปัญหา
การค้าและดุลชาระเงิน
5.4 การเงินระหว่างประเทศ
- ความหมายและ
ความสาคัญของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ระบบอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราของไทยและ
ต่างประเทศ
35-36 6. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
6.1 บทบาทขององค์การ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ที่สาคัญในภูมิภาคต่างๆ
- กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF)
- ธนาคารโลก (World
Bank)
- สหภาพยุโรป (EU)
- องค์การค้าโลก (WTO)
- ข้อตกลงการค้าเสรี
อเมริกาเหนือ (NAFTA)
- องค์กรความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก
(APEC)
- เขตการค้าเสรี FTA

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
4. อธิบายความหมาย
และความสาคัญของระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศของไทยและต่างประเทศ
5. ตระหนักถึงความสาคัญของ
การค้าการลงทุนของประเทศที่มี
ผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ

ตัวชี้วัด
ส.3.2 ม.4-6/3 วิเคราะห์ผลดี
ผลเสียของความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศใน
รูปแบบต่างๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วิเคราะห์บทบาทขององค์การ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ที่สาคัญในภูมิภาคต่างๆ
2. วิเคราะห์ผลดี–ผลเสียของการ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศและผลต่อประเทศไทยได้
3. ตระหนักและมองเห็น
ประโยชน์ของการร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้

วิธีการสอน/
กิจกรรม
- สถานการณ์
จาลอง

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- การอภิปราย
กลุ่มย่อย
– การเรียน
แบบแก้ปัญหา
- ยกกรณี
ตัวอย่าง

- เอกสารเรื่องการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
- หนังสือเศรษฐศาสตร์
มหภาคของวันรักษ์
มิ่งมณีนาคิน
- http://www.mace
ducation.com/
eknowledge
/2423112100/
01.htm
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สัปดาห์ ชั่วโมง
ที่
ที่

สาระการเรียนรู้

19

- องค์กรร่วมประเทศผู้ผลิต
น้ามันเพื่อการส่งออก(OPEC)ธนาคารพัฒนาเอเชีย(ADB)
- กลุ่มประเทศที่มีการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
(BRICS)
6.2 ผลกระบบจากการดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ
37-38 เก็บคะแนนหลังสอบกลางภาค

20

39-40 สอบเก็บคะแนนปลายภาค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

นักเรียนอภิปรายกลุ่มย่อย
- อภิปราย
เรื่ององค์การความร่วมมือ
กลุม่
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ส.3.2 ม.4-6/1 ส.3.2 ม.4-6/2 - ทดสอบ
ส.3.2 ม.4-6/3

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

แบบทดสอบปรนัย
20 ข้อ
อัตนัย 4 ข้อ

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และมอบหมายงาน
แผนการประเมินผล ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค: ร้อยละคะแนนปลายภาค = 70 : 30
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค = ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบกลางภาค
+ ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค 20 + 30 + 20 + = 70
การสอนรายวิชา ส 30103 เศษฐศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย

ร้อยละ 40

4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค

ร้อยละ 30

4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค

ร้อยละ 30
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รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 ประเมินจากแบบฝึกหัดการออกแบบผลิตภัณฑ์และรายงานการนาเสนองาน (30 คะแนน) ดังตาราง
รายการ
รูปแบบของงาน
วันที่
กาหนดส่ง เวลาที่ คะแนน
มอบหมาย
นักเรียน
งาน
ควรใช้
1. ส.3.1 ม.4-6/1 อภิปราย
งานเดี่ยว
ก่อนกลาง ก่อนกลาง 7 นาที
10
การกาหนดราคาและค่าจ้างใน
ภาค
ภาค
คะแนน
ระบบเศรษฐกิจ
(การนาเสนอข่าวจุลภาค,
มหภาค)
2. ส.3.1 ม.4-6/1 อภิปราย
งานกลุ่ม
ก่อนกลาง ก่อนกลาง 20 นาที 15
การกาหนดราคาและค่าจ้าง
กลุ่มละ 4 คน
ภาค
ภาค
คะแนน
ในระบบเศรษฐกิจ (ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์)
เกณฑ์การให้คะแนน
- ใช้แนวคิดปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 2 คะแนน
- องค์ประกอบของการผลิต
ครบถ้วนสมบูรณ์ 3 คะแนน
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5
คะแนน
- นาเสนอ 5 คะแนน
3. ส.3.2 ม.4-6/3 วิเคราะห์ งานกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน
หลังกลาง หลังกลาง กลุ่มละ
15
ผลดีผลเสียของความร่วมมือ อภิปรายกลุ่มย่อย
ภาค
ภาค
ไม่เกิน คะแนน
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในชั้นเรียน พร้อมทั้งทา
10 นาที
ในรูปแบบต่างๆ (วิเคราะห์
ส่งผลการศึกษาค้นคว้า
องค์การความร่วมมือทาง
ในรูปแบบเพาเวอร์พอยต์
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ)
หรือสื่ออิเล็คทรอนิกส์
เกณฑ์การให้คะแนน
พร้อมนาเสนอหน้าชั้นเรียน
- อ้างอิงถูกต้อง 2 คะแนน
- มีส่วนร่วมในการอภิปราย 4
คะแนน
- สรุปผล อภิปราย 4 คะแนน
- เนื้อหาถูกต้อง 5 คะแนน
รวม
40 นาที 40

60

หมายเหตุ
1. เวลาที่นักเรียนควรใช้หมายถึงเวลาที่ครูได้พิจารณาว่าในการทางานหรือการบ้านชิ้นนั้น ๆ นักเรียน
ควรใช้เวลาทาประมาณเท่าใด การประมาณการดังกล่าวครูได้พิจารณาจากความยากความซับซ้อนและปริมาณ
ของงานหรือการบ้านชิ้นนั้นๆ
2. งานหรือการบ้านที่มอบหมายแต่ไม่ได้คิดคะแนนไม่ได้นาเสนอไว้ในตารางเนื่องจากไม่บังคับในการ
ส่งงานให้นักเรียนส่งงานตามความสมัครใจ
3. การคานวณเวลาในการมอบหมายงานที่ปรากฏทุกคนต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 40 นาทีต่อคน
ต่อกลุ่มที่จะนาเสนองาน
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (30 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคเวลาใช้สอบ 1 ชั่วโมง สาระการเรียนรู้และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบ
กลางภาค มีรายละเอียดดังนี้
เรื่องที่ใช้ในการสอบ/ตัวชี้วัด
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
ส.3.1 ม.4-6/1
2. ระบบเศรษฐกิจเศรษฐกิจของประเทศ
ส.3.1 ม.4-6/1

3. เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ส.3.1 ม.4-6/2
ส.3.1 ม.4-6/3
ส.3.1 ม.4-6/4
รวม

ลักษณะและจานวน
ข้อสอบ
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก
- อัตนัย 2 ข้อ
1. กราฟเรื่องการกาหนด
ราคาและราคาดุลยภาพ
2. ระบบเศรษฐกิจ
หรือลักษณะตลาด

จานวนข้อ

คะแนน

4

2

12

6

2

10

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก
- อัตนัย 1 ข้อ

4
1

2
10

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก
- อัตนัย 3 ข้อ

20

10

3

20
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4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค (30 คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาคเวลาใช้สอบ 1 ชั่วโมง สาระการเรียนรู้และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบ
ปลายภาค มีรายละเอียดดังนี้
เรื่องที่ใช้ในการสอบ/ตัวชี้วัด

ลักษณะและจานวน

จานวนข้อ คะแนน

ข้อสอบ
4. การเงิน และการคลัง กับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ
ส.3.2 ม.4-6/1

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ

8

4

4 ตัวเลือก

2

10

8

4

1

5

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ

4

2

4 ตัวเลือก

1

5

20

10

4

20

อัตนัย 2 ข้อ
5. การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและการค้าการ - ปรนัยชนิดเลือกตอบ
ลงทุนระหว่างประเทศ
ส.3.2 ม.4-6/2

4 ตัวเลือก
อัตนัย 1 ข้อ

6. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ส.3.2 ม.4-6/3

- อัตนัย 1 ข้อ
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ
รวม

4 ตัวเลือก
- อัตนัย 4 ข้อ
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
0.5 หน่วยกิต : 1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
รายวิชา ส30204 หน้าที่พลเมือง 1 (Civil Duty 1)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา มีส่วนร่วมและแนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ ในเรื่อง การแสดง
ความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
อดทน ใฝุหาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของ
ตนเอง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง
การเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทาง
จริยธรรมมีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ คาดการณ์เหตุการณ์
ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร
อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง ความอดทน ใฝุหาความรู้ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
โดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะความรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็ นประมุข มีส่ว นร่ วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลื อ กตั้ง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
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2. ตัวชี้วัด
1. มีส่วนร่วมและแนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ
2. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทย
3. เป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
4. เป็นแบบอย่างและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
5. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ
6. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ
7. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล
8. ยอมรับในอัตลักษณ์และความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม
9. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง (บูรณาการ)
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3. กาหนดการสอนและตัวชี้วัด
สัปดาห์ ชัว่ โมง
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
1
1 ปฐมนิเทศ
- ตัวชี้วัด
- ลักษณะ
เนื้อหาวิชา
- วิธีการเรียน
การสอน
- การวัดผลและ
ประเมินผล

2-4

2-4

5-6

5-6

หน่วยที่ 1
ความเป็นไทย
-มารยาทไทย
-ขนบธรรมเนียม
ประเพณี

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการวางแผน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับครูผู้สอน
2. เพื่อให้นักเรียนมีความ
เข้าใจในโครงสร้าง
ขอบข่าย โดยรวมของ
เนื้อหาวิชา
3. เพื่อให้นักเรียนมีความ
เข้าใจตรงกัน เกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนการ
สอน ตัวชี้วัด กฎเกณฑ์
ในชั้นเรียน เกณฑ์การวัด
และประเมินผล
1. มีส่วนร่วมและแนะนา
ผู้อื่นให้อนุรักษ์และ
เผยแพร่มารยาทไทยสู่
สาธารณะ
2. เห็นคุณค่า อนุรักษ์
สืบสาน ประยุกต์และ
เผยแพร่ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย
3. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง (ความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร

กิจกรรม
การเรียนรู้
-อภิปราย/สนทนา
ความสาคัญและ
ความเป็นมาของ
วิชาหน้าที่พลเมือง
-ครูและนักเรียน
ร่วมกัน
กาหนดแนวการ
จัดการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
-แผนการจัดการ
เรียนรู้
-แผนการวัดและ
ประเมินผล

-ศึกษาวีดีทัศน์
-สาธิตมารยาทไทย
-กระบวนการกลุ่ม
ปฏิบัติมารยาทไทย
-ศึกษาวีดีทัศน์
-กรณีศึกษา
ภูมิปัญญาไทย
-อภิปรายคุณค่า
อนุรักษ์สืบสาน
ประยุกต์และ
เผยแพร่

-วีดิทัศน์มารยาทไทย
-หนังสือมารยาทไทย
ของสานักงาน
วัฒนธรรมแห่งชาติ
-คลิปวิดีโอ
-วีดีทัศน์
-ใบงาน เรื่อง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย
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สัปดาห์ ชั่วโมง หัวข้อ/สาระการ
ที่
ที่
เรียนรู้

7-9

7-9

10

10

หน่วยที่ 2 รัก
ชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
-ความรักชาติ
-การยึดมั่นใน
ศาสนา
-การเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
อดทน ใฝุหา
ความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ ยอมรับผลที่
เกิดจากการกระทา
ของตนเอง)
1. เป็นแบบอย่าง
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม
และสนับสนุนให้
ผู้อื่นแสดงออกถึง
ความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง
(ความซื่อสัตย์สุจริต
ขยันหมั่นเพียร
อดทน
ใฝุหาความรู้ ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่
ยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทาของ
ตนเอง)

กิจกรรม
การเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้

ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ไทย
-ศึกษาบทเพลง -ซีดีเพลงปลุกใจ เช่น
สยามมานุสสติ/ เพลงชาติ สยาม
ความฝันอัน
มานุสสติ ความฝัน
สูงสุด
สูงสุด
-อธิบายเนื้อหา -ใบกิจกรรม เรื่อง
แสดงถึงความ การปฏิบัติตนตาม
รักชาติ
ศาสนา
-ศึกษาใบ
ที่ตนนับถือ
กิจกรรม เรื่อง การปฏิบัติตน
ww.thailoveking.com
ตามศาสนาที่ตน
นับถือ
-ชมสารคดี
เฉลิมพระเกียรติ
-กระบวนการ
กลุ่ม
การแสดง
จินตลีลา/ละคร/
บทบาทสมมติที่
แสดงออกถึง
ความรักชาติ
กษัตริย์
ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค (นอกตาราง)
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สัปดาห์ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
11-15
หน่วยที่ 3 ความเป็น
พลเมืองดี
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
11-12 -พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย
13-15 -การเลือกตั้ง

-ข่าวสารและสื่อ

16-19

20

16-19 หน่วยที่ 4 ความ
ปรองดอง
สมานฉันท์

20

ตัวชี้วัด/
กิจกรรม
จุดประสงค์การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. เป็นแบบอย่างและ -กระบวนการ
ส่งเสริม สนับสนุน
กลุ่ม
ให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดี -บทบาทสมมติ
ตามวิถีประชาธิปไตย การหาเสียง
2. มีส่วนร่วมและ
เลือกตั้ง
ตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมี (กลุ่มละ 3 คน
วิจารณญาณ
3 กลุ่ม ที่เหลือ
3. รู้ทันข่าวสารและสื่อ เป็นประชากร)
4. คาดการณ์เหตุการณ์ -อภิปราย
ล่วงหน้าบนพื้นฐานของ นโยบาย
ข้อมูล
การหาเสียง การ
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย ตัดสินใจเลือกตั้ง
ในตนเอง (ความซื่อสัตย์ พร้อมเหตุผล
สุจริต ขยันหมั่นเพียร -กรณีศึกษาจาก
อดทน ใฝุหาความรู้
ข่าว
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
-วิเคราะห์ข่าว
ยอมรับผลที่เกิดจากการ แสดงความ
กระทาของตนเอง)
คิดเห็น
1. ยอมรับในอัตลักษณ์ -บรรยายความรู้
และความหลากหลาย -กรณีศึกษาที่
ในสังคมพหุวัฒนธรรม เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย กับชุมชน
ในตนเอง (ความซื่อสัตย์ -อภิปราย/
สุจริต ขยันหมั่นเพียร เสวนา
อดทน ใฝุหาความรู้
การปรองดอง
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
สมานฉันท์
ยอมรับผลที่เกิดจากการ การอยู่ร่วมกัน
กระทาของตนเอง)
ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
-คลิปหาเสียง
ของนักการเมือง
-ใบงาน การหา
เสียงเลือกตั้ง
-ใบงาน การ
ตัดสินใจเลือกตั้ง
-ข่าว

-ใบความรู้ เรื่อง
อัตลักษณ์
และความ
หลากหลาย
-สารคดีวิถึชีวิต
ชุมชน
-Youtube
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และมอบหมายงาน
การสอน รายวิชา ส30204 หน้าที่พลเมือง 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประเมินผลการ
เรียนรู้เป็นอัตราส่วน ดังนี้
แผนการประเมินผล ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 80 : 20
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค = ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนน
สอบกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค
= 30 + 20 + 30
การสอน รายวิชา ส30204 หน้าที่พลเมือง 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
ร้อยละ 60
4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค
ร้อยละ 20
4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค
ร้อยละ 20
รวม

100 คะแนน

68

การประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
รายการ/ตัวชี้วัด
กิจกรรมประเมินผลก่อนสอบกลางภาค
1. ปฏิบัติมารยาทไทย (ตามสถานการณ์ที่
กาหนด)
-การแสดงความเคารพ เช่น การไหว้
การกราบ และการแสดงความเคารพตาม
โบราณราชประเพณี การสนทนา การแต่ง
กาย การมีสัมมาคารวะ
เกณฑ์การให้คะแนน
(อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
2. การนาเสนองานด้วยวิธีการที่หลากลาย
จัดนิทรรศการ ปูายนิเทศ การเผยแพร่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
3. การแสดงจินตลีลา/ละคร/บทบาทสมมุติ
ประกอบเพลงรักชาติ พระมหากษัตริย์
(เน้นความพอเพียง)
กลางภาค สอบนอกตาราง หน่วยที่ 1
และ หน่วยที่ 2
กิจกรรมประเมินผลหลังสอบกลางภาค
1. แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้ง
2. วิเคราะห์/เปรียบเทียบ ข่าว และสื่อ
3. รายงานการสืบค้นอัตลักษณ์ ความ
หลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรมในชุมชน
1 เรื่อง

ร้อยละ 60
รูปแบบ
ของงาน

วันที่
มอบหมาย

กาหนดส่ง

คะแนน

รายบุคคล/
รายกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 4

10

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 6

10

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 9

10

สัปดาห์ที่ 10

20

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 11 สัปดาห์ที่ 13

10

งานคู่

สัปดาห์ที่ 14 สัปดาห์ที่ 15

10

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 16 สัปดาห์ที่ 19

10
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การประเมินจากการสอบกลางภาค (ร้อยละ 20 )
กาหนดสอบกลางภาค (..................................................) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียน มีดังนี้
หัวข้อที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
สอบนอกตาราง หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2
อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน
20
รวม
20
การประเมินจากการสอบปลายภาค (ร้อยละ 20 )
กาหนดสอบปลายภาค (.................................................) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียน มีดังนี้
หัวข้อที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
หน่วยที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบ
เติมคา 6 ข้อ
3
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อัตนัย 2 ข้อ ข้อละ5
10
(ตามแนวข้อสอบ PISA)
หน่วยที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์
เติมคา 4 ข้อ
2
(ตามแนวข้อสอบ PISA)
อัตนัย 1 ข้อ
5
รวม
20
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ส30104 ประวัติศาสตร์ไทย 1

1 หน่วยกิต : 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเวลา ความสาคัญของเวลา ยุคสมัยและหลักฐานประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญ
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ โดยใช้วิ ธีการทางประวัติศาสตร์และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ศึกษาวิเคราะห์
ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย อาณาจักรโบราณใน
ดิน แดนประเทศไทย พัฒ นาการความเจริ ญรุ่งเรื องของอาณาจักรไทยสมัยสุ โ ขทัย อยุธ ยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน โดยยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย การค้ากับ
ต่างประเทศ ระบบการควบคุมกาลังคนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ศึกษาวิเคราะห์ความสาคัญและบทบาท
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ ที่มีต่อสังคมไทย
โดยใช้วิธีการทางประวั ติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา
เพื่อให้มีความรู้เข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญเรื่องเวลา ยุคสมัย และหลักฐานประวัติศาสตร์ ซึ่ง
เป็นพื้นฐานสาคัญในการศึกษาประวัติ ศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์และการสร้างองค์ความรู้ใหม่
สามารถวิเคราะห์ประเด็นสาคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ที่มีพัฒนาการของชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เกิด
ความตระหนัก เห็นคุณค่าความสาคัญ เกิดความสานึก และภาคภูมิใจในความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย
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2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ส 4.1 ม 4-6/1,2
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆอย่างเป็นระบบ
1. ตระหนักถึงความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ
2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ
ส 4.3 ม 4-6/1,2
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและ
ธารงความเป็นไทย
1. วิเคราะห์ประเด็นสาคัญของประวัติศาสตร์ไทย
2. วิเคราะห์ความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย
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3. กาหนดการสอนและตัวชี้วัด
สัปดาห์ ชั่วโมง หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
1
1 แนะนารายวิชา การวัด
และประเมินผล วิธีการ
เรียน แหล่งเรียนรู้
ข้อตกลงในการเรียน
1-3
2-6 หน่วยที่ 1 เวลาและยุค
สมัยทางประวัติศาสตร์
1. เวลากับประวัติศาสตร์
1.1 มนุษย์กับ
ความคิดเรื่องเวลา
1.2 ความสาคัญของ
เวลาในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทย
1.3 การนับเวลา
ช่วงเวลาและการ
เปรียบเทียบ
1.4 การลาดับ
เหตุการณ์และความ
ต่อเนื่องในประวัติศาสตร์
2. การแบ่งยุคสมัยใน
ประวัติศาสตร์ไทย
2.1 สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์
- แบ่งตามลักษณะของ
เครื่องมือเครื่องใช้
- แบ่งตามพัฒนาการ
ของสังคมมนุษย์
2.2 สมัยประวัติศาสตร์
- แบ่งตามราชธานีไทย
- แบ่งตามสภาพเศรษฐกิจ
- แบ่งตามการปกครอง

ตัวชี้วัด/จุด
ประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ส4.1 ม.4-6/1
ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
เวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์
ที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1. (K)อธิบายถึง
ความสาคัญของ
เวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์
2. เทียบศักราช
และลาดับ
เปรียบเทียบ
เชื่อมโยง
เหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ (P)
3. (A)ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
เวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์

กิจกรรม
การเรียนรู้
สร้างข้อตกลง
ร่วมกัน

1.ทักษะกระบวน
การ
-การสืบเสาะ
ความรู้
-การเรียนรู้จาก
ปัญหา
- ใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ใน
การวิเคราะห์เวลา
และยุคสมัย
-เรียงลาดับ
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์โดย
ใช้เส้นเวลา
(Time line)
-สรุปลักษณะเด่น
ของสังคมมนุษย์
ในแต่ละยุคสมัย
โดยใช้แผนผัง
ความคิด
2. สืบค้นเกี่ยวกับ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่
พบในดินแดนไทย
- กระบวนการ
สืบเสาะความรู้

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
แผนการจัดการ
เรียนรู้และ
แผนการประเมิล
ผล
-PowerPoint
เวลากับ
ประวัติศาสตร์
-กิจกรรมสืบค้น
ข้อมูลเรื่องเวลา
และยุคสมัยจาก
เอกสารทาง
ประวัติศาสตร์
-เอกสาร
ประกอบการเรียน
เรื่องหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
- PowerPoint
เรื่องหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
- สารคดีเกี่ยวกับ
แหล่งโบราณคดีใน
ประเทศไทย
-รายงานการ
ค้นคว้าทาง
โบราณคดีของไทย
-รูปภาพเกี่ยวกับ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
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สัปดาห์ ชั่วโมง หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
4-6
7-12 หน่วยที่ 2 วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์และการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่
2.1หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
1. ประเภทของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์
- หลักฐานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
- หลักฐานไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษร
2. ความสาคัญของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
- หลักฐานชัน้ ต้น
- หลักฐานชัน้ รอง
3. การประเมินคุณค่า
ของหลักฐาน
2.2วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
1. ขั้นตอนของวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์
2. การใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษา
ประเด็นทางประวัติศาสตร์
3. คุณค่าของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษา
เรื่องราวในอดีต
2.3การสร้างองค์ความรู้
ทางประวัติศาสตร์
- ตัวอย่างการสร้างองค์
ความรู้ใหม่

ตัวชี้วัด/จุด
ประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรม
การเรียนรู้
ส4.1 ม.4-6/2
1.ศึกษากรณี
สร้างองค์ความรู้
ตัวอย่าง
ใหม่ทาง
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์โดย ประวัติศาสตร์
ใช้วิธีการทาง
2.กระบวนการ
ประวัติศาสตร์อย่าง กลุ่มวิเคราะห์
เป็นระบบ
ประเด็นทาง
จุดประสงค์การ
ประวัติศาสตร์
เรียนรู้
3. กระบวนการ
1. อธิบายหลักฐาน สืบเสาะความรู้
ทางประวัติศาสตร์ที่ 4. ให้นักเรียน
เกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห์เอกสาร
ประวัติศาสตร์ไทย(K)
ทางประวัติศาสตร์
2. จาแนกหลักฐาน
1 เรื่อง และ
ทางประวัติศาสตร์
นาเสนอหน้าชั้น
ไทย ตามเกณฑ์ที่
เรียน
กาหนด (P)
3. ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
หลักฐานที่มีต่อ
การศึกษา
ประวัติศาสตร์ (A
4. อธิบายขั้นตอน
และคุณค่าของ
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ (K)
5. การใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์
สืบค้นเรื่องราวใน
อดีต (P)

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
- เอกสาร
ประกอบการเรียน
เรื่ององค์ความรู้
ทางประวัติศาสตร์
- สื่อ
อิเล็กทรอนิคส์
- หนังสืออ่าน
ประกอบที่
เกี่ยวกับประเด็น
ทางประวัติศาสตร์
- PowerPoint
เรื่องการสร้างองค์
ความรู้ด้วยวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์
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สัปดาห์ ชั่วโมง หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
7-10 13-19 หน่วยที่ 3 ความเป็นมา
ของชนชาติไทย
3.1. พัฒนาการของ
การศึกษาความเป็นมา
ของชนชาติไทย
1. การศึกษาค้นคว้า
ในระยะแรกของ
นักวิชาการชาวตะวันตก
2. ผลงานในระยะ
แรกเริ่มของไทย
- พงศาวดารและเอกสาร
เก่า
- แนวคิดกระแสหลัก
ของนักวิชาการไทยและ
จีน
3.2. หลักฐานที่ใช้ศึกษา
เรื่องแนวคิดความเป็นมา
ของชนชาติไทย
- หลักฐาน
ประเภทเอกสาร
โบราณคดี
ชาติพันธุ์ พันธุศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
ภาษาศาสตร์ และด้าน
วัฒนธรรม
3.3. แนวคิดเกี่ยวกับถิ่น
กาเนิดชนชาติไทยและ
แนวคิดที่ได้รับการยอมรับ
ในปัจจุบัน
10
20
สอบกลางภาค

ตัวชี้วัด/จุด
ประสงค์การเรียนรู้

ส4.3 ม.4-6/1
วิเคราะห์ประเด็น
สาคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย
จุดประสงค์
การเรียนรู้
1.อธิบายความ
เป็นมาของชนชาติ
ไทย (K)
2. จาแนกผลงาน
การศึกษาความ
เป็นมาของชนชาติ
ไทยจากหลักฐานที่
หลากหลายได้(P)
3. เห็นความสาคัญ
ของการศึกษาถิ่น
กาเนิดของชนชาติ
ไทยโดยใช้
หลักฐานที่
น่าเชื่อถือและ
ภูมิใจในความเป็น
ไทย(A)

ส 4.1 ม 4-6/1-2
ส 4.3 ม 4-6/1

กิจกรรม
การเรียนรู้
1.ทักษะ
กระบวนการ
-กระบวนการ
กลุ่ม
-กระบวนการ
สืบเสาะความรู้
2. ทักษะ
กระบวนการคิด
วิเคราะห์
3. สืบค้นเกี่ยวกับ
แนวคิดความ
เป็นมาของชน
ชาติไทยจาก
หลักฐานต่างๆ
4. อภิปราย
แนวคิดความ
เป็นมาของชน
ชาติไทยโดย
อ้างอิงหลักฐาน
ต่างๆได้อย่างมี
เหตุผล

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
- เอก
ประกอบการเรียน
เรื่องแนวคิด
เกี่ยวกับความ
เป็นมาของชาติ
ไทย
- แบบทดสอบ
- แบบฝึกหัด
- สื่อภาพยนตร์
- สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์
- สารคดีพันแสง
รุ้ง
- หนังสืออ่าน
ประกอบ
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สัปดาห์ ชั่วโมง หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
11-12 21-24 หน่วยที่ 4 อาณาจักร
โบราณกับสังคมไทย
ภาคเหนือ
- อาณาจักรหริภุญชัย
ภาคกลาง
- อาณาจักรทวารวดี
- เมืองโบราณอู่ทอง
- อาณาจักรละโว้
(ลพบุรี)
ภาคอีสาน
- เขมรโบราณ
ภาคใต้
- อาณาจักรศรีวิชัย
- ลังกาสุกะ
- ตักโกละ
- ตามพรลิงค์
2 อิทธิพลอาณาจักร
โบราณที่มีต่อสังคมไทย
- ด้านศาสนาและความ
เชื่อ
- ด้านรูปแบบการ
ปกครอง
- ด้านภาษาและ
กฎหมาย
- ด้านศิลปกรรม

ตัวชี้วัด/จุด
ประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรม
การเรียนรู้
ส4.3 ม4-6/1
1.ทักษะ
วิเคราะห์ประเด็น กระบวนการ
สาคัญของ
- กระบวนการ
ประวัติศาสตร์ไทย กลุ่ม
จุดประสงค์การ
- กระบวนการ
เรียนรู้
สืบเสาะความรู้
1. วิเคราะห์ความ 2. ทักษะ
เจริญรุ่งเรืองของ กระบวนการคิด
อาณาโบราณใน
วิเคราะห์
ดินแดนไทย จาก
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ไทย
(K)
2. วิเคราะห์และ
ยกตัวอย่างอิทธิพล
ของอาณาจักร
โบราณที่มีต่อ
สังคมไทย(K,P)
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ
ของอาณาจักร
โบราณที่ส่งผลต่อ
วัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาไทย(A)

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
- เอกสาร
ประกอบการเรียน
เรื่องอาณาจักร
โบราณในดินแดน
ไทย
- PowerPoint
เรื่องอาณาจักร
โบราณในดินแดน
ไทย
- หนังสืออ่าน
ประกอบ
- สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์
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สัปดาห์ ชั่วโมง หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
13-17 25-33 หน่วยที่ 5 พัฒนาการ
และความเจริญรุ่งเรือง
ของอาณาจักรไทย
1.1 ปัจจัยที่มีผลต่อ
การพัฒนาการและ
ส่งเสริมความมั่นคงของ
อาณาจักรไทย
: สุโขทัย อยุธยา
ธนบุรีและรัตนโกสินทร์
(ปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายใน)
- ด้านผู้นา
- ทางด้าน
ภูมิศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม
- ด้านสังคม
วัฒนธรรม
- ด้านเศรษฐกิจ
1.2 พัฒนาการความ
เจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรไทยในยุค
สมัยต่างๆ
- วิวัฒนาการ
ภาษาไทยและ
วรรณกรรมไทย
- การค้ากับ
ต่างประเทศ
- ระบบการควบคุม
กาลังคนทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
กิจกรรม
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ส 4.1 ม 4-6/2
1.ทักษะ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ กระบวนการ
ทางประวัติศาสตร์
- กระบวนการ
โดยใช้วิธีการทาง
กลุ่ม
ประวัติศาสตร์อย่าง - กระบวนการ
เป็นระบบ
สืบเสาะความรู้
ส 4.3 ม 4-6/1
2. ทักษะ
วิเคราะห์ประเด็น
กระบวนการคิด
สาคัญของ
วิเคราะห์
ประวัติศาสตร์ไทย
3. การสรุปองค์
จุดประสงค์การ
ความรู้ด้วย
เรียนรู้
แผนผังความคิด
1. (P)ใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในการ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
การสถาปนาการ
ส่งเสริมความมั่นคง
และเจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรไทย
2. (K,P)วิเคราะห์ปัจจัย
สาคัญในการสถาปนา
การส่งเสริมความมั่นคง
3. (K,P)วิเคราะห์
พัฒนาการความ
เจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรไทยตาม
ประเด็นที่กาหนดให้
4. (A)ตระหนักและ
เห็นความสาคัญของ
ภูมิปัญญาของบรรพ
บุรุษไทยที่ได้จากการ

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
- เอกสาร
ประกอบการเรียน
เรื่อง การสถาปนา
และความ
เจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรไทย
- PowerPoint
เรื่องการสถาปนา
อาณาจักรไทย
- หนังสืออ่าน
ประกอบ
- สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์
- PowerPoint
เรื่องความ
เจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรไทยใน
ยุคสมัยต่างๆ
- www.youtube.
com
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เรียนรู้การสถาปนา
การส่งเสริมความ
มั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรไทย

สัปดาห์ ชั่วโมง หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
17-20 34-39 หน่วยที่ 6
พระมหากษัตริย์กับ
สังคมไทย
2.1 สถานะของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน
- ธรรมราชา
- สมมติเทพ
- พระมหากษัตริย์
ภายใต้รัฐธรรมนูญ
2.2 บทบาท
พระมหากษัตริย์ต่อการ
พัฒนาชาติไทย
- การสร้างความ
มั่นคงของประเทศ
- อัครศาสนูปถัมภก
- ส่งเสริม สนับสนุน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมไทย
- การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร
20
40
สอบกลางภาค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ส4.3 ม 4-6/2
วิเคราะห์
ความสาคัญของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อ
ชาติไทย
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1. อธิบายปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการดารง
อยู่ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์แต่
ละสมัย (K)
2. วิเคราะห์บทบาท
ของสถาบันพระมหา
กษัตริย์ต่อการพัฒนา
ชาติไทย (K,P)
3. เห็นคุณค่าและ
ความสาคัญของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อ
ชาติไทย (A)

กิจกรรม
การเรียนรู้
1.ทักษะ
กระบวนการ
- กระบวนการ
กลุ่ม
- กระบวนการ
สืบเสาะความรู้
2. ทักษะ
กระบวนการคิด
วิเคราะห์

ส 4.1 ม 4-6/2 ส 4.3 ม 4-6/1,2

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
- เอกสาร
ประกอบการเรียน
เรื่อง
พระมหากษัตริย์
กับสังคมไทย
- PowerPoint
เรื่องการสถาปนา
อาณาจักรไทย
- หนังสืออ่าน
ประกอบ
- สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และมอบหมายงาน
แผนการประเมินผล ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค: ร้อยละคะแนนปลายภาค = 70 : 30
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค = ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบกลางภาค
+

ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค 20 + 30 + 20 + = 70
การสอนรายวิชา ส 30104 ประวัติศาสตร์ไทย 1 ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มี

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย

ร้อยละ 40

4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค

ร้อยละ 30

4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค

ร้อยละ 30

4.1 การประเมินจากชิ้นงานหรือภาระงาน ร้อยละ 40
รายการ/ตัวชี้วัด
กิจกรรมประเมินผลก่อนสอบกลางภาค
ตัวชี้วัดที่ ส4.1 ม4 – 6 / 1 ส4.3 ม4 – 6 / 1
1. กิจกรรมกลุ่มๆ ละ 3-4 คน ศึกษาเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
นาเสนอผลงานเป็น PowerPoint
เกณฑ์การให้คะแนน
1.1 ถูกต้องทางวิชาการ
5 คะแนน
1.2 ผลงานน่าสนใจ
5 คะแนน
1.3 การนาเสนอ/ส่งผลงาน 5 คะแนน
รวม
15 คะแนน
2.ใบกิจกรรมทบทวนความรู้

รูปแบบ
ของงาน

วันที่
มอบหมาย

กาหนดส่ง

คะแนน

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 6

15

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 9

5
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รายการ/ตัวชี้วัด
กิจกรรมประเมินผลก่อนสอบปลายภาค
ตัวชี้วัดที่ ส4.3 ม.4 – 6 /1
3. ให้นักเรียนศึกษาประเด็นที่กาหนดให้เกี่ยวกับ
พัฒนาการและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักร
ไทย
ด้านต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย – สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น และนาเสนอแลกเปลี่ยนความรู้หน้าชั้น
เรียน
เกณฑ์การให้คะแนน
1.1 ถูกต้องทางวิชาการ
5 คะแนน
1.2 ผลงานน่าสนใจ
5 คะแนน
1.3 การนาเสนอ/ส่งผลงาน 5 คะแนน
รวม
15 คะแนน
4.ใบกิจกรรมทบทวนความรู้

รูปแบบ
ของงาน

วันที่
มอบหมาย

กาหนดส่ง

คะแนน

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่
18

15

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 18

5
สัปดาห์ที่
19

80

4.2 การประเมินจากการสอบกลางภาค (ร้อยละ 30 )
กาหนดสอบกลางภาค (.......สัปดาห์ที่ 11.....) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้
และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียนมีดังนี้
หัวข้อที่ใช้ในการสอบ
ตัวชี้วัดที่ ส 4.1 ม 4-6/1-2 ส 4.3 ม 4-6/1
หน่วยที่ 1 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
หน่วยที่ 2 วิธีการทางประวัติศาสตร์และการสร้างองค์ความรู้ใหม่
หน่วยที่ 3 ความเป็นมาของชนชาติไทย

ลักษณะและ
จานวนข้อสอบ
ปรนัย 4 ข้อ
อัตนัย 1 ข้อ
ปรนัย 12 ข้อ
อัตนัย 2 ข้อ
ปรนัย 4 ข้อ
อัตนัย 1 ข้อ

รวม

คะแนน

2
5
6
10
2
5
30

4.3 การประเมินจากการสอบปลายภาค (ร้อยละ 30)
กาหนดสอบปลายภาค (.....สัปดาห์ที่ 20......) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้
และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียนมีดังนี้
หัวข้อที่ใช้ในการสอบ
ตัวชี้วัดที่ ส 4.1 ม 4-6/1-2 ส 4.3 ม 4-6/1
หน่วยที่ 4 อาณาจักรโบราณกับสังคมไทย
หน่วยที่ 5 พัฒนาการและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรไทย
หน่วยที่ 6 พระมหากษัตริย์กับสังคมไทย
รวม

ลักษณะและ
จานวนข้อสอบ
ปรนัย 4 ข้อ
อัตนัย 1 ข้อ
ปรนัย 10 ข้อ
อัตนัย 2 ข้อ
ปรนัย 6 ข้อ
อัตนัย 1 ข้อ

คะแนน

2
5
5
10
3
5
30
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
0.5 หน่วยกิต : 1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
รายวิชา ส30205 หน้าที่พลเมือง 2 (Civil Duty 2)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา มีส่วนร่วมและแนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ ในเรื่อง การแสดง
ความเคารพ การสนทนา การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
อดทน ใฝุหาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่
พระบรม-ราโชวาท ในเรื่อง การมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่อง ระเบิดจากข้างใน ไม่
ติดตารา บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้
มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่
เกิดจากการกระทาของตนเอง
เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ ประเด็น
นโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมิน
ข่าวสารทางการเมืองและการรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง มีส่วนร่วมและตัดสินใจ
เลือกตั้ง อย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผู้อื่น
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง ความอดทน ใฝุหาความรู้ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะความรู้
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เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
2. ตัวชี้วัด
1. มีส่วนร่วมและแนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ
2. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทย
3. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
4. เป็นแบบอย่างและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
5. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ
6. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ
7. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ
8. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล
9. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
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3. กาหนดการสอนและตัวชี้วัด
สัปดาห์ ชั่วโมง สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
1
1 ปฐมนิเทศ
- ตัวชี้วัด
- ลักษณะ
เนื้อหาวิชา
- วิธีการเรียน
การสอน
- การวัดผลและ
การประเมินผล

2

2

3-4

3-4

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการวางแผน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอน
2. เพื่อให้นักเรียนมี
ความเข้าใจใน
โครงสร้างขอบข่าย
โดยรวมของเนื้อหาวิชา
3. เพื่อให้นักเรียนมี
ความเข้าใจตรงกัน
เกี่ยวกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน ตัวชี้วัด
กฎเกณฑ์ในชั้นเรียน
เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล
หน่วยที่ 1
1. มีส่วนร่วมและ
ความเป็นไทย
แนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์
-การสนทนา
และเผยแพร่มารยาท
-การมีสัมมาคารวะ ไทยสู่สาธารณะ
-อนุรักษ์ สืบสาน
ประยุกต์และ
เผยแพร่
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทย

2. เห็นคุณค่า อนุรักษ์
สืบสาน ประยุกต์และ
เผยแพร่
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทย
3. ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง (ความ
ซื่อสัตย์สุจริต
ขยันหมั่นเพียร

กิจกรรม
การเรียนรู้
-อภิปราย/
สนทนา
ความสาคัญและ
ความเป็นมาของ
วิชาหน้าที่
พลเมือง
-ครูและนักเรียน
ร่วมกันกาหนด
แนวการจัดการ
เรียนรู้ การวัด
และประเมินผล

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
-แผนการจัดการ
เรียนรู้
-แผนการวัดและ
ประเมินผล

-ทบทวนความรู้
ด้วยการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการไหว้
การกราบ
การสนทนา
-การสาธิต/
สนทนา เกี่ยวกับ
การมีสัมมาคารวะ
-กระบวนการกลุ่ม
นาเสนอ เรื่อง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม

-วีดิทัศน์มารยาท
ไทย

-ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย
จากสื่อ
เวปไซต์ต่างๆ
-คลิปวิดีโอ
-youtube
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สัปดาห์ ชั่วโมง
ที่
ที่

5-6

5-6

7-9

7-9

10

10

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
อดทน ใฝุหาความรู้
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระทา
ของตนเอง)
หน่วยที่ 2 รักชาติ 1. เป็นแบบอย่าง
ยึดมั่นในศาสนา และ ประยุกต์ และเผยแพร่
เทิดทูนสถาบัน
พระบรมราโชวาท
พระมหากษัตริย์
หลักการทรงงาน และ
-พระบรมราโชวาท หลักปรัชญาของ
(การมีระเบียบวินัย
เศรษฐกิจพอเพียง
ความสามัคคี)
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
-หลักการทรงงาน ในตนเอง (ความซื่อสัตย์
(ระเบิดจากข้างใน
สุจริต ขยันหมั่นเพียร
ไม่ติดตารา บริการที่ อดทน ใฝุหาความรู้
จุดเดียว ใช้อธรรม
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ปราบอธรรม)
ยอมรับผลที่เกิดจากการ
-หลักปรัชญาของ
กระทาของตนเอง)
เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม
การเรียนรู้
ภูมิปัญญาไทย
(การแต่งกาย
ภาษา ภูมิปัญญา
ไทย และ
ประเพณี) 4 กลุ่ม
-การสืบค้น
นาเสนอ
พระบรมราโชวาท
(การมีระเบียบ
วินัย
ความสามัคคี)
-ปูายนิเทศ/
นิทรรศการ
เรื่อง หลักการ
ทางาน
-นาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค (นอกตาราง)

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้

-หนังสือพระ
บรมราโชวาท
(การมีระเบียบ
วินัย
ความสามัคคี)
-หลักการ
ทางาน
(ระเบิดจาก
ข้างใน ไม่ติด
ตารา บริการ
ที่จุดเดียว
ใช้อธรรมปราบ
อธรรม) จาก
สื่อต่างๆ
-หนังสือคา
พ่อสอน
-สารคดี
-พระราช
กรณียกิจ
-เศรษฐกิจ
พอเพียง
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สัปดาห์ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
11-17 11-17 หน่วยที่ 3
ความเป็นพลเมืองดี
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
-พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย
-การวิพากษ์
ประเด็นนโยบาย
สาธารณะ
-รู้ทันข่าว สื่อ

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
-แบบสังเกต
การเลือกตั้ง
-นโยบาย
สาธารณะ

18-19

-สารคดีชุมชน
เข้มแข็ง
-คลิปวีดิทัศน์
-Youtube
-ตัวอย่างชุมชน
เข้มแข็ง

20

ตัวชี้วัด/
กิจกรรม
จุดประสงค์การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. เป็นแบบอย่างและ
-สังเกต/บันทึก
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่น ผล
เป็นพลเมืองดีตามวิถี
การเลือกตั้งใน
ประชาธิปไตย
โรงเรียน
2. ประยุกต์ใช้กระบวนการ -วิพากษ์
ประชาธิปไตยในการ
นโยบาย
วิพากษ์ ประเด็นนโยบาย สาธารณะที่กลุ่ม
สาธารณะที่ตนสนใจ
สนใจ 1 เรื่อง
3. มีส่วนร่วมและตัดสินใจ -ยกตัวอย่างข่าว
เลือกตั้งอย่างมีวจิ ารณญาณ และสถานการณ์
4. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ พร้อมวิเคราะห์
5. คาดการณ์เหตุการณ์
และนาเสนอ
ล่วงหน้าบนพื้นฐานข้อมูล
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง (ความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร
อดทน ใฝุหาความรู้
ตัง้ ใจปฏิบัติหน้าที่
ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทาของตนเอง)
1. เห็นคุณค่าของการอยู่ -นาเสนอชุมชน
18-19 หน่วยที่ 4 ความ
ร่วมกันอย่างสันติ และ
ปรองดอง
เข้มแข็ง
พึ่งพาซึ่งกันและกัน
สมานฉันท์
-การอยู่ร่วมกันอย่าง 2. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง (ความซื่อสัตย์
สันติ
สุจริต ขยันหมั่นเพียร
อดทน ใฝุหาความรู้
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทาของตนเอง)
20
ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค

-ใบงาน
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และมอบหมายงาน
การสอน รายวิชา ส30205 หน้าที่พลเมือง 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ประเมินผลการ
เรียนรู้เป็นอัตราส่วน ดังนี้
แผนการประเมินผล ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 80 : 20
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค = ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนน
สอบกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลาง = 30 + 20 + 30
การสอน รายวิชา ส30205 หน้าที่พลเมือง 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีแผนการ
ประเมินผล
การเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
ร้อยละ 60
4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค
ร้อยละ 20
4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค
ร้อยละ 20
รวม 100 คะแนน

การประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
รายการ/ตัวชี้วัด
กิจกรรมประเมินผลก่อนสอบกลางภาค
1. การนาเสนอผลงานเกี่ยวกับ การแต่ง
กาย ภาษา ภูมิปัญญา และประเพณีไทย
2. สืบค้น/นาเสนอ/จัดปูายนิเทศ
พระบรมราโชวาท
3. สืบค้น/นาเสนอ/จัดนิทรรศการ หลักการ
ทรงงานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลางภาค (สอบนอกตาราง) หน่วยที่ 1
และ หน่วยที่ 2

ร้อยละ 60
รูปแบบ
วันที่
ของงาน
มอบหมาย

กาหนดส่ง

คะแนน

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

10

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 6

5

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 9

15

สัปดาห์ที่ 10

20

87

รายการ/ตัวชี้วัด
กิจกรรมประเมินผลหลังสอบกลางภาค
1. วิพากษ์นโยบายสาธารณะที่สนใจ 1 เรื่อง
2. ยกตัวอย่างข่าวและสถานการณ์
พร้อมวิเคราะห์และนาเสนอ
3. นาเสนอชุมชนเข้มแข็งในรูปแบบที่
หลากหลาย

รูปแบบของ
งาน

วันที่
มอบหมาย

กาหนดส่ง

คะแนน

งานกลุ่ม
งานคู่

สัปดาห์ที่ 11
สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 14
สัปดาห์ที่ 17

10
10

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 18

สัปดาห์ที่ 19

10

การประเมินจากการสอบกลางภาค (ร้อยละ 20 )
กาหนดสอบกลางภาค (..................................................) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียน มีดังนี้
หัวข้อที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
สอบนอกตาราง หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2
อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน
20
รวม
20
การประเมินจากการสอบปลายภาค (ร้อยละ 20 )
กาหนดสอบปลายภาค (..................................................) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียน มีดังนี้
หัวข้อที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
หน่วยที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบ
เติมคา 6 ข้อ
3
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อัตนัย 2 ข้อ ข้อละ 5
10
(ตามแนวข้อสอบ PISA)
คะแนน
หน่วยที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์
เติมคา 4 ข้อ
2
(ตามแนวข้อสอบ PISA)
อัตนัย 1 ข้อ
5
รวม
20
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แผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
รายวิชา ส30105 ประวัติศาสตร์โลก

จานวน 1.0 หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เวลาเรียน 2 ชั่วโมง / สัปดาห์
ภาคเรียนที่ 1

ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย ความสาคัญของช่วงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เกณฑ์การแบ่งยุค
สมัย ของประวั ติศ าสตร์ ส ากล เปรี ย บเทีย บการแบ่ง ยุค สมัย ระหว่ างโลกตะวั นออกกับโลกตะวันตก และ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งยุ ค สมั ย กั บ เหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ในประวั ติ ศ าสตร์ โลกตะวั น ตก โลกตะวั น ออกและ
ประวัติศาสตร์ไทย
ศึกษาอิทธิพลของอารยธรรมโบราณในโลกตะวันออกและตะวันตก ด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และที่มีผลต่อพัฒนาการของมนุษยชาติในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ศึกษาวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของโลกตะวันตกตั้งแต่สมัยกลางจนถึงสิ้นสุด สงครามโลกครั้งที่ 2
ทั้งทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรป
ไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชียที่มีผลต่อพัฒนาการของโลกปัจจุบัน
โดยการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม
กระบวนการแก้ปัญหาและการสังเคราะห์
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงอิทธิพลของอารยธรรมโบราณในโลกตะวันตกและตะวันออก เข้าใจ
ความสาคัญของความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยกลางถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลกระทบของการขยาย
อิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชียที่มีผลต่อพัฒนาการของโลกปัจจุบันสามารถ
นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
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2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ส 4.1 ม 4-6/1
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถ
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
1. ตระหนักถึงความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ
ส 4.2 ม 4-6/1-3
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดขึ้น
1. วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มี
ผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก
2. วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เข้าสู่
โลกสมัยปัจจุบัน
3. วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและ
เอเชีย
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ คาบที่
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
ที่
การเรียนรู้
1
1
แนะนารายวิชาประวัติ 1. รู้และความ
ศาสร์โลก เกี่ยวกับ
เข้าใจเกี่ยวกับ
สาระการเรียนรู้
โครงสร้างสาระการ
กระบวนการเรียนรู้
เรียนรู้ตามที่กาหนด
ตัวชี้วัด จุดประสงค์
ในตัวชี้วัด ส4.1(1)
การเรียนรู้การวัดและ
ส4.2
ประเมินผลอภิปราย
(1-3)ความสาคัญ
ข้อเสนอ
และ ประโยชน์ของ
ของผู้เรียนและ
วิชา ประวัติศาสร์
โลก
ข้อตกลงในการเรียน
2. เข้าใจภาระ
การสอน ทดสอบก่อน
เรียน
งานที่ต้องปฏิบัติ
และส่งตาม
กาหนดเวลา
พร้อมทั้งเข้าใจ
กระบวนการการ
จัดการเรียนรู้การ
วัดและ
ประเมินผล
3. เพื่อตรวจสอบ
ความรู้ พื้ น ฐาน
ของนั ก เรี ย นใน
เ นื้ อ ห า ที่
เกี่ยวข้อง
1-2
2-3
เรื่องที่ 1 เวลาและยุค
มาตรฐาน ส 4.1
สมัยของ
เข้าใจความหมาย
ประวัติศาสตร์โลก
ความสาคัญของ
1.1 ประวัติศาสตร์
เวลาและยุคสมัย
สากล(ตะวันตก)
ทางประวัติศาสตร์
1.2 ประวัติศาสตร์จีน
สามารถใช้วิธีการ
และอินเดีย

กิจกรรมการ
เรียนรู้
1. ศึกษาจาก
เอกสาร
2. อภิปราย/
แสดงความ
คิดเห็น
3. ทดสอบ
ก่อนเรียน
4. ร่วมกันจัดทา
ข้อตกลง

1. ศึกษา
ความรู้
เกี่ยวกับเวลา
และยุคสมัย
ของ
ประวัติศาสตร์
2. อภิปราย

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร
โครงสร้าง
รายวิชา
2. แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
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สัปดาห์ คาบที่
ที่

สาระการเรียนรู้
(ตะวันออก)
1.3 ประวัติศาสตร์ไทย
1.4 เปรียบเทียบเวลา
และยุคสมัย เหตุการณ์
สาคัญของโลกตะวันตก
และโลกตะวันออก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์
มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่าง ๆ
อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด ส 4.1 ม
4-6/1
ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
เวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์
ที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1. อธิบายยุคสมัย
ของประวัติศาสตร์
สากล ทั้งโลก
ตะวันตกและโลก
ตะวันออก
2. วิเคราะห์เกณฑ์
การกาหนด
ยุคสมัยได้
3. สร้างเส้นเวลา
(Timeline)
เชื่อมโยงเหตุการณ์
สาคัญของโลก
ตะวันตกและ
ตะวันออกได้

กิจกรรมการ สื่อการสอน/
เรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
และสรุป
เกณฑ์
การแบ่งยุค
สมัยทาง
ประวัติศาสตร์
3. สร้างเส้น
เวลา (Time
line)
เปรียบเทียบ
เชื่อมโยง
เหตุการณ์
สาคัญใน
ประวัติศาสตร์
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สัปดาห์ คาบที่
ที่
3-6
411

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
เรื่องที่ 2 อารยธรรมสมัย มาตรฐาน ส 4.2
โบราณ
เข้าใจพัฒนาการของ
2.1 เมโสโปเตเมีย
มนุษยชาติจากอดีต
2.2 อียิปต์
จนถึงปัจจุบัน ในด้าน
2.3 กรีก
ความสัมพันธ์และการ
2.4 โรมัน
เปลี่ยนแปลงของ
2.5 จีน
เหตุการณ์อย่าง
2.6 อินเดีย
(รวมทั้งอารยธรรมสมัย ต่อเนื่อง ตระหนักถึง
โบราณของอเมริกา)
ความสาคัญและ
เกี่ยวกับเรื่อง
สามารถวิเคราะห์
- ปัจจัยการสร้างสรรค์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ความเจริญ
ตัวชี้วัดส 4.2 ม4-6/1
- ความเจริญของอารย
วิเคราะห์อิทธิพล
ธรรม
ของอารยธรรรม
- ผลที่มีต่อมนุษยชาติ
โบราณ และการติดต่อ
(มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ระหว่างโลกตะวันออก
,วิทยาการด้านต่างๆ และ กับโลกตะวันตกที่มีผล
แนวคิดของนักปราชญ์) ต่อพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
- การติดต่อระหว่างโลก จุดประสงค์การเรียนรู้
ตะวันตกและโลก
1. อธิบายปัจจัยการ
ตะวันออก
สร้างสรรค์
ความเจริญอารยธรรม
ตะวันตกและตะวันออก
สมัยโบราณ
2. วิเคราะห์ความเจริญ
และผลของอารยธรรม
ตะวันตกและตะวันออก
ที่มีต่อมนุษยชาติ
3. อธิบายความสัมพันธ์
และความสาคัญของ
การติดต่อระหว่างโลก
ตะวันตกกับโลก
ตะวันออก

กิจกรรมการ
เรียนรู้
1. แบ่งกลุ่ม
ศึกษาอารย
ธรรมโบราณ
ในแหล่งต่าง
ๆ ตาม
ประเด็นที่
กาหนดนาไป
จัดทา
นิทรรศการ/
สมุดภาพ
ความรู้/
เว็บไซต์
2.กลุ่มเสนอ
ผลงานใน
ห้องเรียน
3. สรุปและ
วิเคราะห์

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
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สัปดาห์ คาบที่
ที่
6-10 1219

สาระการเรียนรู้
เรื่องที่ 3 อารยธรรมและ
เหตุการณ์สาคัญของโลก
ยุคกลาง
3.1 การล่มสลายของ
จักรวรรดิโรมันตะวันตก
และความเจริญรุ่งเรือง
ของจักรวรรดิโรมัน
ตะวันออก (ไบเซนไทน์)
3.2 ระบอบฟิวดัลและ
ระบบแมนเนอร์
3.3 สงครามครูเสด
และผลกระทบที่นาไปสู่
ความเปลี่ยนแปลงใน
ยุโรป
3.4 อารยธรรมของ
โลกยุคกลาง
(ศิลปวัฒนธรรม อิทธิพล
ของคริสต์ศาสนา
การเกิดมหาวิทยาลัย)
3.5 อารยธรรมของไบ
เซนไทน์และการล่มสลาย
3.6 อารยธรรมของ
โลกมุสลิม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
ตัวชี้วัด ส 4.2 ม 46/2
2. วิเคราะห์
เหตุการณ์สาคัญต่าง
ๆ ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง เข้าสู่โลก
สมัยปัจจุบัน
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1. วิเคราะห์
สาเหตุและผลของ
การล่มสลายของ
จักรวรรดิโรมัน
ตะวันตก
2. วิเคราะห์
ลักษณะสาคัญของ
ระบอบฟิวดัลและ
ระบบแมนเนอร์
รวมทั้งสาเหตุ และ
ผลกระทบที่มีต่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ของทวีปยุโรป
3. วิเคราะห์สาเหตุ
และผลกระทบของ
สงครามครูเสดที่มีต่อ
การเปลี่ยนแปลงของ
ทวีปยุโรป
4. อธิบายอารย
ธรรมของโลกยุคกลาง
ที่ส่งผลถึงปัจจุบัน
(ศิลปวัฒนธรรม
อิทธิพลของคริสต์
ศาสนาการเกิด
มหาวิทยาลัย )

กิจกรรมการ สื่อการสอน/
เรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
1. การศึกษา
ด้วยตนเอง
โดยใช้
โปรแกรมSAS
Curriculum
Pathways
2. อภิปราย
ประเด็นที่ครู
กาหนดให้ใน
ชั้นเรียน
3. สรุปและ
วิเคราะห์
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สัปดาห์ คาบที่
สาระการเรียนรู้
ที่
10
20 สอบกลางภาคเรียนที่ 1
1121-25 เรื่องที่ 4 พัฒนาการของ
13
โลกตะวันตก
4.1 การฟื้นฟูศิลป
วิทยาการ
(Renaissance)
4.2 กาเนิดรัฐชาติใน
ยุโรป สเปน
โปรตุเกส อังกฤษ
ฝรั่งเศส
4.3 การปฏิรปู ศาสนา
(Reformation)
4.4 การปฏิวัติ
วิทยาศาสตร์
(The Scientific
Revolution)
ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่
15-19
4.5 การปฏิวัติ
เกษตรกรรม
(The Argicultural
Revolution)
4.6 การปฏิวัติ
อุตสาหกรรม
(The Industrial
Revolution)
1326เรื่องที่ 5 จักรวรรดินิยม
15
29
ตะวันตก
5.1 การสารวจทาง
ทะเลและการยึดครอง
อาณานิคม
5.2 จักรวรรดินิยมใน
แอฟริกา เอเชียอเมริกา
เหนือ และอเมริกาใต้
(สาเหตุ การเปลี่ยนแปลง
และผลกระทบ)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
ตัวชี้วัด ส 4.2 ม 46/2
2. วิเคราะห์
เหตุการณ์สาคัญ
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม
เศรษฐกิจและ
การเมือง เข้าสู่โลก
สมัยปัจจุบัน
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1. อธิบาย
ความหมาย
ความสาคัญ
และพัฒนาการการ
เปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์สาคัญของ
โลกตะวันตก
2.วิเคราะห์สาเหตุ
และผลกระทบของ
เหตุการณ์สาคัญที่
ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
ปัจจุบัน
ตัวชี้วัด ส 4.2 ม 46/2-3
2. วิเคราะห์
เหตุการณ์สาคัญ
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม
เศรษฐกิจและ
การเมือง เข้าสู่โลก
สมัยปัจจุบัน

กิจกรรมการ
เรียนรู้
เรื่องที่ 1 - 3
1.
กระบวนการ
กลุ่ม
วิเคราะห์
ประเด็น
ปัญหา
การตั้งคาถาม
2.
กระบวนการ
สืบค้น
3. อภิปราย
ประเด็นที่ครู
กาหนดให้ใน
ชั้นเรียน
4. สรุปและ
วิเคราะห์

1.
กระบวนการ
กลุ่ม
วิเคราะห์
ประเด็น
ปัญหา
การตั้งคาถาม
2.

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

1. หนังสือ
แบบเรียน
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรู้
3. เว็บไซต์
4.
วีดีโอ
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สัปดาห์ คาบที่
ที่

15-17

30-34

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
3. วิเคราะห์
ผลกระทบของการ
ขยายอิทธิพลของ
ประเทศในยุโรปไป
ยังทวีปอเมริกา
แอฟริกาและเอเชีย
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1. อธิบายสาเหตุ
และผลของการ
สารวจทางทะเล
และการยึดครอง
ดินแดนต่างๆ ใน
ภูมิภาค แอฟริกา
เอเชีย และอเมริกา
2. อธิบายแนวคิด
และสาเหตุของ
จักรวรรดินิยมใน
ทวีปอเมริกา
แอฟริกา และ
เอเชีย
3. วิเคราะห์
ผลกระทบของการ
ขยายอิทธิพลของ
ประเทศในยุโรปไป
ยังทวีปอเมริกา
แอฟริกาและเอเชีย
เรื่องที่6 แนวคิดและการ ตัวชี้วัด ส 4.2 ม 4เปลี่ยนแปลง
6/2-3
ทางการเมืองการ
2. วิเคราะห์
ปกครองของโลก
เหตุการณ์สาคัญ
ตะวันตก
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
6.1 การปฏิวัติทางภูมิ
การเปลี่ยนแปลง
ปัญญา
ทางสังคม
(Intellectual
เศรษฐกิจและ

กิจกรรมการ
เรียนรู้
กระบวนการ
สืบค้น
3. อภิปราย
ประเด็นที่ครู
กาหนดให้ใน
ชั้นเรียน
4. สรุปและ
วิเคราะห์

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับ
จักรวรร
ดินิยม

1.
กระบวนการ
กลุ่ม
วิเคราะห์
ประเด็น
ปัญหา

1. หนังสือ
แบบเรียน
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรู้
3. เว็บไซต์
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สัปดาห์ คาบที่
ที่

17-20

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
Revolution)
การเมือง เข้าสู่โลก
และแนวคิด
สมัยปัจจุบัน
ประชาธิปไตย
3. วิเคราะห์
6.2 การปกครองของ
ผลกระทบของการ
โลกตะวันตก
ขยายอิทธิพลของ
6.3 การปฏิวัติอัน
ประเทศในยุโรปไป
รุ่งโรจน์ของอังกฤษ
ยังทวีปอเมริกา
6.4 การปฎิวัติอเมริกา
แอฟริกาและเอเชีย
6.5 การปฏิวัตฝิ รั่งเศส
6.6 การปฏิวัติรสั เซีย
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1. วิเคราะห์แนวคิด
ของนักปรัชญา
ตะวันตกในยุครู้แจ้ง
ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
2. วิเคราะห์แนวคิด
เสรีนิยมและสังคม
นิยมของโลก
ตะวันตก
3. วิเคราะห์สาเหตุ
และผลกระทบของ
การปฏิวัติอังกฤษ
อเมริกา ฝรั่งเศสและ
รัสเซีย
35-39 เรื่องที่ 7 ความขัดแย้ง ตัวชี้วัด ส 4.2 ม 4และความร่วมมือใน
6/2-3
คริสต์ศตวรรษที่ 20
2. วิเคราะห์
7.1 สงครามโลกครัง้ ที่ 1 เหตุการณ์สาคัญ
7.2 องค์การสันนิบาต
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
ชาติ
การเปลี่ยนแปลง
7.3 สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทางสังคม
7.4 สหประชาชาติ
เศรษฐกิจและ
การเมือง เข้าสู่โลก
สมัยปัจจุบัน

กิจกรรมการ
เรียนรู้
การตั้งคาถาม
2.
กระบวนการ
สืบค้น
3. อภิปราย
ประเด็นที่ครู
กาหนดให้ใน
ชั้นเรียน
4. สรุปและ
วิเคราะห์

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
4. วีดีโอ
เกี่ยวกับการ
ปฏิวัติอังกฤษ
อเมริกา
ฝรั่งเศส
และรัสเซีย

1.
กระบวนการ
กลุ่ม
วิเคราะห์
ประเด็น
ปัญหา
การตั้งคาถาม
2.
กระบวนการ

1. หนังสือ
แบบเรียน
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรู้
3. เว็บไซต์
4.
วีดีโอ
เกี่ยวกับ
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สัปดาห์ คาบที่
ที่

20

40

สาระการเรียนรู้

สอบปลายภาคเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์ กิจกรรมการ สื่อการสอน/
การเรียนรู้
เรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
สงคราม
3. วิเคราะห์
สืบค้น
ผลกระทบของการ 3. อภิปราย โลก
ขยายอิทธิพลของ
ประเด็นที่ครู
ประเทศในยุโรปไป กาหนดให้ใน
ยังทวีปอเมริกา
ชั้นเรียน
แอฟริกาและเอเชีย 4. สรุปและ
จุดประสงค์การ
วิเคราะห์
เรียนรู้
1. วิเคราะห์ความ
ร่วมมือและความ
ขัดแย้งของ
มนุษยชาติของโลกใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20
2. ตระหนักใน
ความสาคัญของการ
รักษาสันติภาพ
เรื่องที่ 4 –เรื่องที่ 7

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิ ช า ประวั ติ ศ าสร์ โ ลก รหั ส วิ ช า ส30105
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเมินเป็นอัตราส่วนดังนี้
คะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค = 70 : 30
คะแนนระหว่างภาค= คะแนนสอบก่อนกลางภาค + คะแนนสอบกลางภาค + คะแนนสอบหลังกลางภาค
= 20 + 30 + 20
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
40
คะแนน
4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค
30
คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค
30
คะแนน
รวม
100
คะแนน
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4.1 การประเมินจากงาน/การบ้านที่มอบหมายร้อยละ 40
รายการ
กิจกรรมประเมินผลก่อนกลางภาคเรียน
1.กลุ่ม4-5คนศึกษาพัฒนาการของอารย
ธรรมโบราณดังนี้
1.1เลือกศึกษาวิเคราะห์และสรุปความรู้
เกี่ยวกับอารยธรรมโบราณตะวันตกและ
ตะวันออก นาเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
นิทรรศการ/สมุดภาพความรู้/เว็บไซต์/
ภาพยนตร์
ส่งผลงานครู ในประเด็นเรื่อง
- ปัจจัยการสร้างสรรค์ความเจริญ
- ลักษณะของความเจริญ
- ผลที่มีต่อความเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ
(ด้านศิลปวัฒนธรรม,ด้านความเจริญทาง
วิทยาการ,แนวคิดของนักปราชญ์)
เกณฑ์การให้คะแนน
1.ความถูกต้องด้านวิชาการ 4 คะแนน
2.การนาเสนอและวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผลน่าสนใจ
4 คะแนน
3.ความถูกต้องของบรรณานุกรม1 คะแนน
4.การตรงต่อเวลา
1
คะแนน รวม
10คะแนน
2. ทดสอบความรู้ในคาบเรียน
3. กิจกรรมประเมินผลหลังกลางภาคเรียน
แบ่งกลุ่ม4-5คนเลือกศึกษาประเด็นสาคัญ
สรุป นาเสนอและอภิปรายพร้อมตั้ง
คำถามและแสดง คาตอบในคาบเรียนเรื่อง
แนวคิดทางการเมืองสมัย จักรวรรดินิยม

รูปแบบ
ของงาน
งานกลุ่ม

วันที่
มอบหมาย
สัปดาห์ที่1

สัปดาห์ที่ 5

งานดีย่ ว
งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่1-9
สัปดาห์ที่ 11

ท้ายคาบเรียน 5
สัปดาห์ที่ 13 15

กาหนดส่ง

คะแนน
15
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ถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 สรุปประเด็น การ
อภิปรายความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
A4 เกณฑ์การให้คะแนน
1.ความถูกต้องด้านวิชาการ 4 คะแนน
2.การวิเคราะห์และนาเสนอและ
อย่างมีเหตุผล น่าสนใจ 4 คะแนน
3.การอ้างอิงถูกต้อง 2 คะแนน
รวม
10 คะแนน
4. ทดสอบความรู้ในคาบเรียน

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่11-19 ท้ายคาบเรียน

5

4.2 การประเมินจากการสอบกลางภาค (ร้อยละ30)
กาหนดสอบกลางภาค เวลาที่ใช้ในการสอบ60 นาทีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และลักษณะข้อสอบที่ใช้ใน
การสอบกลางภาคเรียน มีดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ คะแนน
เรื่องที่ 1 เวลาและยุคสมัยของประวัติศาสตร์โลก
เรื่องที่ 2 อารยธรรมสมัยโบราณ

ปรนัย 4 ข้อ
ปรนัย 10 ข้อ /อัตนัย 1 ข้อ

2
5 /10

เรื่องที่ 3 อารยธรรมและเหตุการณ์สาคัญของโลกยุคกลาง

ปรนัย 6 ข้อ /อัตนัย 1 ข้อ

3 / 10

รวม

30

4.3 การประเมินจากการสอบปลายภาค (ร้อยละ30)
การสอบปลายภาคใช้เวลาในการสอบ 60 นาทีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการ
สอบปลายภาคมีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้'ในการสอบ
เรื่องที4่ พัฒนาการของโลกตะวันตก

ลักษณะและจานวน
ปรนัย6ข้ข้ออสอบ
อัตนัย 1 ข้อ
เรื่องที่5จักรวรรดินิยมตะวันตก
ปรนัย 4 ข้อ
อัตนัย 1 ข้อ
เรื่องที6่ แนวคิดและการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองการปกครองของ ปรนัย 6 ข้อ
โลกตะวันตก
อัตนัย 1 ข้อ
เรื่องที่ 7 ความขัดแย้งและความร่วมมือ
ปรนัย 4 ข้อ
ในคริสต์ศตวรรษที่ 20
อัตนัย 1 ข้อ
รวม

คะแนน
3
5
2
5
3
5
2
5
30

100

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ส30106 ประวัติศาสตร์ไทย 2

0.5 หน่วยกิต : 1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 2

ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นสาคัญของประวัติศาสตร์ไทยยุคปฏิรูปประเทศจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยที่ส่งเสริม
และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน แนวทางในการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมไทย ผลงานของบุคคลสาคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทยและประวัติศาสตร์ไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกในสังคมไทย
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม
กระบวนการแก้ปัญหาและการสังเคราะห์
เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจวิธีการสืบค้นข้อเท็จจริงในสังคมมนุษย์ การส่งเสริมและการสร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้น
ข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ไทย มีความรักและภาคภูมิใจในบรรพบุรุษไทยที่ได้รักษาอธิปไตย ภูมิปัญญาไทย
และวัฒนธรรมไทยสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส 4.1 ม 4-6/2
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ
มาตรฐาน ส4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มี ความรัก ความภูมิใจ
และธารงความเป็นไทย
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ส4.3 ม4-6/1,3,4,5
1. วิเคราะห์ประเด็นสาคัญของประวัติศาสตร์ไทย
3. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทยใน
ยุคปัจจุบัน
4. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสาคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและ
ประวัติศาสตร์ไทย
5. วางแผนกาหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย
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สัปดาห์ ชั่วโมง
หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
ที่
ที่
การเรียนรู้
1
1 แนะน ารายวิ ช า การวั ด และ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
ประเมินผล วิธีการเรียน แหล่ง การเรียนรู้
เรียนรู้ ข้อตกลงในการเรียน
2-4

2-4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เหตุการณ์สาคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทยและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
สังคมไทย (สมัยรัชกาลที่
4 - 6)
1.1 สนธิสัญญาเบาว์ริง
1.2 การปฏิรูปประเทศใน
สมัยรัชกาลที่ 4 - 6
- ด้านการเมือง
- การปกครอง
- เศรษฐกิจ
- สังคม
- การต่างประเทศ

5-6

5-6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ.2475
2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
2475
2.2 เหตุการณ์การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
2475 และผลกระทบ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
ชี้แจง อธิบาย การวัดและ แผนการจัดการเรียนรู้
ประเมินผล วิธีการเรียน และแผนการ
แหล่งเรียนรู้ ข้อตกลงใน ประเมินผล
การเรียน
ส4.3 ม4-6/1 วิเคราะห์
1. กระบวนการกลุ่ม
- เอกสารประกอบการ
ประเด็นสาคัญของ
วิเคราะห์ประเด็นทาง
เรียน
ประวัติศาสตร์ไทย
ประวัติศาสตร์
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
จุดประสงค์การเรียนรู้
2. กระบวนการสืบเสาะ การปฏิรูปประเทศสมัย
1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ ความรู้
รัชกาลที่ 4 - 6
การปฏิรูปประเทศสมัย
3. ให้นักเรียนวิเคราะห์ - สื่ออิเล็กทรอนิคส์
รัชกาลที่ 4 – 6 (K,P)
เหตุการณ์สาคัญและ
- หนังสืออ่านประกอบ
2. วิเคราะห์เหตุการณ์
ผลกระทบของการปฏิรูป ที่เกี่ยวกับประเด็นทาง
สาคัญและผลกระทบของ ประเทศสมัยรัชกาลที่ 4 ประวัติศาสตร์
การปฏิรูปประเทศสมัย
– 6 ที่มีต่อสังคมไทยจาก - PowerPoint เรื่อง
รัชกาลที่ 4 – 6 ที่มีต่อ
เอกสารทาง
เหตุการณ์สาคัญและ
สังคมไทย (K,P)
ประวัติศาสตร์ 1 เรื่อง ผลกระทบของการ
3.ตระหนักและเห็น
และนาเสนอหน้าชั้น
ปฏิรูปประเทศสมัย
ความสาคัญของการปฏิรูป
เรียน
รัชกาลที่ 4 – 6 ที่มี
ประเทศในสมัยรัชกาลที่ 4
ต่อสังคมไทย
- 6 (A)
ส4.3 ม4-6/1 วิเคราะห์
- กระบวนการสืบค้น
- เอกสารประกอบการ
ประเด็นสาคัญของ
ข้อมูล
เรียน
ประวัติศาสตร์ไทย
- การคิดวิเคราะห์ คิด
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
จุดประสงค์การเรียนรู้
สังเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงการ
1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ - การคิดอย่างมี
ปกครอง 2475
การเปลี่ยนแปลงการ
วิจารณญาณ
- แบบทดสอบ
ปกครอง 2475 (K,P)
- การนาเสนอในรูปแบบ - ใบกิจกรรม
2. วิเคราะห์เหตุการณ์การ
- ใบงาน
เปลี่ยนแปลงการปกครอง การอภิปราย
- PowerPoint
2475 และผลกระทบที่มีต่อ
ประกอบการสอน
สังคมไทย (K,P)
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สัปดาห์ ชั่วโมง
ที่
ที่

7-9

7-9

10

10

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
3.ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
2475 (A)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ส4.3 ม4-6/1 วิเคราะห์
เหตุการณ์สาคัญทาง
ประเด็นสาคัญของ
การเมืองหลังการ
ประวัติศาสตร์ไทย
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
จุดประสงค์การเรียนรู้
2475 ถึง ปัจจุบัน
1. วิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้
- 14 ตุลาคม 2516
เกิดเหตุการณ์สาคัญทาง
- 6 ตุลาคม 2519
การเมืองหลังการ
- พฤษภาทมิฬ 2535
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
- รัฐประหาร 2549
2475 ถึง ปัจจุบัน (K,P)
- รัฐประหาร 2557
2. วิเคราะห์เหตุการณ์
สาคัญทางการเมืองหลัง
การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง 2475 ถึง
ปัจจุบัน (K,P)
3. วิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์
สาคัญทางการเมืองหลัง
การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง 2475 ถึง
ปัจจุบัน ที่มีผลต่อ
สังคมไทย(K,P)
4.ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของเหตุการณ์
สาคัญทางการเมืองหลัง
การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง 2475 (A)
ประเมินผลการเรียนรู้กลาง ตัวชี้วัด ส4.3 ม 4-6/1
ภาคเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้

1. กระบวนการสืบเสาะ
ความรู้
2. กระบวนการกลุ่ม
วิเคราะห์สาเหตุและ
ผลกระทบจากเหตุการณ์
สาคัญทางการเมืองหลัง
การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง 2475 ถึง
ปัจจุบัน
3. การนาเสนอ

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
- แหล่งเรียนรู้ต่างๆ

- เอกสารประกอบการ
เรียน
เรื่อง สาเหตุและ
ผลกระทบจาก
เหตุการณ์สาคัญทาง
การเมืองหลังการ
เปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง 2475 ถึง
ปัจจุบัน
- สื่ออิเล็กทรอนิคส์
- หนังสืออ่านประกอบ
ที่เกี่ยวกับเกิด
เหตุการณ์สาคัญทาง
การเมืองหลังการ
เปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง 2475 ถึง
ปัจจุบัน
- PowerPoint เรื่อง
-14 ตุลาคม 2516
- 6 ตุลาคม 2519
- พฤษภาทมิฬ 2535
- รัฐประหาร 2549
- รัฐประหาร 2557
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สัปดาห์ ชั่วโมง
หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
11-12 11-12 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภูมิ
ปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ยุคปฏิรูปประเทศถึงปัจจุบัน
(รัชกาลที่ 4 ถึงปัจจุบัน)
3.1 ปัจจัยที่ทาให้เกิดภูมิ
ปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ยุคปฏิรูปประเทศถึงปัจจุบัน
(รัชกาลที่ 4 ถึงปัจจุบัน)
3.2 ภูมิปัญญาไทยที่มีต่อ
สังคมไทย
1) การรักษาอธิปไตย
ของชาติในยุคจักรวรรดินิยม
2) ภูมิปัญญาด้าน
ศิลปกรรม
3) ภูมิปัญญาด้าน
การแพทย์แผนไทย
3.3 แนวทางในการ
ส่งเสริมและการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
ส4.3 ม4-6/3,5
1. วิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งเสริมความสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อ
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน
2. วางแผนกาหนด
แนวทางและการมีส่วน
ร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ไทยและวัฒนธรรมไทย
(P,A)
3.ตระหนักและเห็นคุณค่า
ความสาคัญของภูมิปัญญา
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ยุค
ปฏิรูปประเทศถึงปัจจุบัน
ที่มีต่อสังคมไทย
(A)

กิจกรรมการเรียนรู้
- กระบวนการกลุ่ม
- กระบวนการสืบค้น
ข้อมูล
- การคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์
- การนาเสนอ

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
- เอกสารประกอบการ
เรียน
เรื่อง ภูมิปัญญาไทย
และสมัยรัตนโกสินทร์
ยุคปฏิรูปถึงปัจจุบัน
(รัชกาลที่ 4 ถึง
ปัจจุบัน)
- ใบกิจกรรม
- ใบงาน
- หนังสือแบบเรียน
- PowerPoint
ประกอบการสอน
- แหล่งเรียนรู้ เช่น
Internet
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่
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สัปดาห์ ชั่วโมง
หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
13-19 13-19 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 บุคคลสาคัญที่มี
บทบาทในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและ
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ยุค
ปฏิรูปประเทศถึงปัจจุบัน (รัชกาลที่ 4 ถึง
ปัจจุบัน)
- พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช
- สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
- สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
- สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟูา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์
- สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา
วชิรญาณวโรรส
- พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะ
วงศ์วโรปการ
- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ดารงราชานุภาพ
- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ์
- หม่อมราโชทัย หรือหม่อมราชวงศ์
กระต่าย อิศรางกูร
- สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
ส4.3 ม4-6/4 วิเคราะห์
ผลงานของบุคคลสาคัญทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศ ที่
มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทย และประวัติศาสตร์ไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วิเคราะห์ผลงานของ
บุคคลสาคัญที่มีผลต่อการ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและ
ประวัติศาสตร์ไทยที่มีผลต่อ
สังคมไทยในปัจจุบัน (K,P)
2. ใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์สืบค้นผลงาน
ของบุคคลสาคัญที่มีผลต่อ
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ไทยและประวัติศาสตร์ไทย
(P)
3.ตระหนักและเห็นคุณค่า
ผลงานของบุคคลสาคัญที่มี
บทบาทในการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทยและ
ประวัติศาสตร์ไทยใน
ปัจจุบัน (A)

วิธีการสอน

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
- กระบวนการ - เอกสาร
กลุ่ม
ประกอบการ
- กระบวนการ เรียน
สืบค้นข้อมูล เรื่อง บุคคลสาคัญ
- การ
ที่มีบทบาทในการ
วิเคราะห์
สร้างสรรค์ภูมิ
สังเคราะห์
ปัญญาไทยและ
ความรู้และ
วัฒนธรรมไทย
นาเสนออย่าง สมัยรัตนโกสินทร์
เป็นระบบ
ยุคปฏิรูปถึง
ปัจจุบัน (รัชกาลที่
4 ถึงปัจจุบัน)
- แบบทดสอบ
- ใบกิจกรรม
- ใบงาน
- หนังสือ
แบบเรียน
- PowerPoint
ประกอบการสอน
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สัปดาห์ ชั่วโมง
ที่
ที่

20

20

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
- พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี
(คอซิมบี้ ณ ระนอง)
- พระยากัลยาณไมตรี (ดร.ฟรานซิส บี.
แซร์)
- ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
3. ตระหนักเห็นความสาคัญ
ของบรรพบุรุษไทยและ
ภูมิใจในความเป็นไทย (A)

วิธีการสอน

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้

ตัวชี้วัด ส4.3 ม 4-6/3-5

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ส 30106 ประวัติศาสตร์ไทย 2 ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประเมินผลการเรียนรู้เป็นอัตราส่วน ดังนี้
แผนการประเมินผล ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละคะแนนปลายภาค = 80 : 20
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค = ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบ
กลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค = 30 + 20 + 30
การสอนรายวิชา ส 30106 ประวัติศาสตร์ไทย 2 ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย

ร้อยละ 60

4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค

ร้อยละ 20

4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค

ร้อยละ 20

รวม

100 คะแนน
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การประเมินจากชิ้นงานหรือภาระงานที่มอบหมาย

ร้อยละ 60

รายการ/ตัวชี้วัด
รูปแบบของงาน วันที่มอบหมาย กาหนดส่ง คะแนน
กิจกรรมประเมินผลก่อนสอบกลางภาค
ตัวชี้วัดที่ ส4.3 ม4 – 6 / 4
1. ให้นักเรียนวิเคราะห์ประเด็นสาคัญทางประวัติศาสตร์
กลุ่ม
สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 7
20
ไทย 1 เรื่อง และนาเสนอหน้าชั้นเรียน
เกณฑ์การให้คะแนน
1. การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
5 คะแนน
2. ความถูกต้องของข้อมูล หลักฐาน 5 คะแนน
3. รูปแบบการนาเสนอ
5 คะแนน
4. ส่งงานตามกาหนดเวลา
5 คะแนน
รวมคะแนน
20 คะแนน
2. ใบกิจกรรมทบทวนความรู้ หน่วยที่ 2 เหตุการณ์สาคัญ
เดี่ยว
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 8
10
ของประวัติศาสตร์ไทยยุคปฏิรูปประเทศจนถึงปัจจุบัน
กิจกรรมประเมินผลหลังสอบกลางภาค
ตัวชี้วัดที่ ส4.3 ม4 – 6 /5
3. กิจกรรมเพื่อนคู่คิด สืบค้นเรื่องประวัติและผลงานของ
จับคู่
สัปดาห์ท่ี 12 สัปดาห์ที่ 15
20
บุคคลสาคัญ นาเสนอผลงานเป็น PowerPoint หรือ
มัลติมีเดีย พร้อมภาพหลักฐานสาคัญไม่น้อยกว่า 10 ภาพ
มีคาอธิบายภาพ อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
และคาถามตามที่กลุ่มกาหนด ไม่น้อยกว่า 10 ข้อ สาหรับ
ให้เพื่อนตอบเพื่อทบทวนความรู้
เกณฑ์การให้คะแนน
1. ความถูกต้องของข้อมูลทางวิชาการ 5 คะแนน
2. ภาพ หลักฐานประกอบ
5 คะแนน
3. รูปแบบการนาเสนอ
5 คะแนน
4. ส่งงานตามกาหนดเวลา
5 คะแนน
รวมคะแนน
20 คะแนน
4. ใบกิจกรรมทบทวนความรู้ หน่วยที่ 4 ภูมิปัญญา เดี่ยว
สัปดาห์ที่ 11 สัปดาห์ที่ 18 10
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูปประเทศถึงปัจจุบัน
(รัชกาลที่ 4 ถึงปัจจุบัน)
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4.2 การประเมินจากการสอบกลางภาค (ร้อยละ 20 )
กาหนดสอบกลางภาค (.......สัปดาห์ที่ 11.....) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้
และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียนมีดังนี้
หัวข้อที่ใช้ในการสอบ
ตัวชี้วัด ส4.3 ม.4-6/1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เหตุการณ์สาคัญของประวัติศาสตร์ไทยและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมไทย (สมัยรัชกาลที่ 4 - 6)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เหตุการณ์สาคัญทางการเมืองหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ถึง ปัจจุบัน
รวม

ลักษณะและ
จานวนข้อสอบ

คะแนน

ปรนัย 7 ข้อ

3.5

ปรนัย 4
อัตนัย 1
ปรนัย 9
อัตนัย 1

2
5
4.5
5
20

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

4.3 การประเมินจากการสอบปลายภาค (ร้อยละ 20)
กาหนดสอบปลายภาค (.....สัปดาห์ที่ 20......) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้
และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียนมีดังนี้
หัวข้อที่ใช้ในการสอบ
ตัวชี้วัด ส4.3 ม 4-6/3-5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูปประเทศ
ถึงปัจจุบัน (รัชกาลที่ 4 ถึงปัจจุบัน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 บุคคลสาคัญที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูป
ประเทศถึงปัจจุบัน (รัชกาลที่ 4 ถึงปัจจุบัน)
รวม

ลักษณะและ
จานวนข้อสอบ
ปรนัย 6 ข้อ
อัตนัย 1 ข้อ
ปรนัย 14 ข้อ
อัตนัย 1 ข้อ

คะแนน

3
5
7
5
20
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0.5 หน่วยกิต : 1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
รายวิชา ส30206 หน้าที่พลเมือง 3 (Civil Duty 3)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา มีส่วนร่วมและแนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ ในเรื่อง การแสดง
ความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
ศึกษา แสดงออก แนะนาผู้อื่น และยกย่องบุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง ใฝุหาความรู้
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรม
ราโชวาท ในเรื่อง การมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่อง ระเบิดจากข้างใน ไม่ติดตารา
บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทาของตนเอง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง
การเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทาง
จริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง
และการรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการ
วิพากษ์ ประเด็น นโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่ ว นร่วมและตัดสินใจเลื อกตั้งอย่างมีวิจ ารณญาณ รู้ทัน
ข่าวสารและรู้ทันสื่อ คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทาของตนเอง
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง
การระงับความขัดแย้ง และสร้างเครือข่ายปูองกันปัญหาความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
โดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะความรู้
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เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
2. ผลการเรียนรู้
1. แสดงออก แนะนาผู้อื่น และยกย่องบุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ
2. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
3. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. เป็นแบบอย่างและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
5. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ
6. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ
7. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ
8. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล
9. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี และสร้างเครือข่ายปูองกันปัญหา
ความขัดแย้ง
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

111

3. กาหนดการสอนและตัวชี้วัด
สัปดาห์ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
1
1 ปฐมนิเทศ
- ตัวชี้วัด
- ลักษณะ
เนื้อหาวิชา
- วิธีการเรียน
การสอน
- การวัดผล
และประเมินผล

2-4

2-4

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับครูผู้สอน
2. เพื่อให้นักเรียนมีความ
เข้าใจในโครงสร้างขอบ
ข่ายโดยรวมของ
เนื้อหาวิชา
3. เพื่อให้นักเรียนมี
ความเข้าใจตรงกัน
เกี่ยวกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน ตัวชี้วัด
กฎเกณฑ์ใน
ชั้นเรียน เกณฑ์การวัด
และประเมินผล
หน่วยที่ 1
1. มีส่วนร่วมและ
ความเป็นไทย
แนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์
1. มารยาทไทย และเผยแพร่มารยาท
- การสนทนา
ไทยสู่สาธารณะ
- การแต่งกาย
2. เห็นคุณค่าของการ
- การมีสัมมา
อนุรักษ์ สืบสาน
คารวะ
ประยุกต์
2.ขนบธรรมเนียม และเผยแพร่
ประเพณี ศิลปะ ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม และ ประเพณี ศิลปะ
ภูมิปัญญาไทย
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย

กิจกรรมการเรียนรู้
-อภิปราย/สนทนา
ความสาคัญและ
ความเป็นมาของ
วิชาหน้าที่พลเมือง
-ครูและนักเรียน
ร่วมกัน
กาหนดแนวการ
จัดการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล

- ดูวีดีทัศน์ เรื่อง
มารยาทไทย สาธิต
และฝึกปฏิบัติ
- ศึกษาวีดีทัศน์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย
- อภิปรายร่วมกัน
ในชั้นเรียน
- ระดมความคิดใน
เรื่องการอนุรักษ์
เผยแพร่ ฯลฯ

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
-แผนการจัดการ
เรียนรู้
-แผนการวัดและ
ประเมินผล

-วีดีทัศน์มารยาท
ไทย
- วีดีทัศน์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย
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สัปดาห์ ชั่วโมง
ตัวชี้วัด/
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้
5-9
5-9
หน่วยที่ 2
1. เป็นแบบอย่าง มี
รักชาติ ศาสน์
ส่วนร่วมในการจัด
กษัตริย์
กิจกรรม และสนับสนุน
ให้ผู้อื่นแสดงออกถึง
ความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
2. เป็นแบบอย่าง
ประยุกต์ และเผยแพร่
พระบรมราโชวาท
หลักการทรงงาน และ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

10
11-16

10
11-13 หน่วยที่ 3 ความ
เป็นพลเมืองดี
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย
- การเป็นผู้นาและ
การเป็นสมาชิกที่ดี
- การใช้สิทธิและ
หน้าที่

กิจกรรมการเรียนรู้
-ศึกษา สืบค้นพระ
ราชประวัติ พระราช
กรณียกิจในวัน
สาคัญ เช่น โครงการ
ในพระราชดาริของ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
และพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
กลุ่มละ 1 โครงการ
- สังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา
- สังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรม
เคารพธงชาติ

ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค (นอกตาราง)
1. เป็นแบบอย่างและ
- กรณีศึกษาจาก
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่น ข่าว ร่วมกัน
เป็นพลเมืองดีตามวิถี
อภิปราย เรื่องของ
ประชาธิปไตย
การรู้เท่าทันสื่อ
2. ประยุกต์ใช้
การคาดการณ์
กระบวนการ
เหตุการณ์ล่วงหน้า
ประชาธิปไตยในการ
บนพื้นฐานของ
วิพากษ์ประเด็นนโยบาย ข้อมูล
สาธารณะที่ตนสนใจ

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
-เวปไซต์
-หนังสือโครงการ
ในพระราชดาริ
ของสมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
และพระบาท
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เข้าร่วมกิจกรรม
เคารพธงชาติ
- ข่าว
- นโยบายของ
รัฐบาล
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สัปดาห์ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
14-16 - การใช้เสรีภาพ
อย่างรับผิดชอบ
- ความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม
- การเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหา
สังคมต่อสาธารณะ
- การติดตามและ
ประเมินข่าวสาร
ทางการเมือง และ
การรู้เท่าทันสื่อ
- การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทาง
การเมือง
- การประยุกต์ใช้
กระบวนการ
ประชาธิปไตยใน
การวิพากษ์ของ
ข้อมูลประเด็น
นโยบายสาธารณะ
- การมีส่วนร่วม
และการตัดสินใจ
เลือกตั้งอย่างมี
วิจารณญาณ
- การรู้ทันข่าวสาร
และการรู้ทันสื่อ
- การคาดการณ์
เหตุการณ์ล่วงหน้า
บนพื้นฐาน

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
3. มีส่วนร่วมและ
ตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมี
วิจารณญาณ
4. รู้ทันข่าวสารและรู้ทัน
สื่อ5. คาดการณ์
เหตุการณ์ล่วงหน้าบน
พื้นฐานของข้อมูล

กิจกรรมการเรียนรู้
- วิเคราะห์
นโยบายสาธารณะ
ของรัฐบาล 1
นโยบาย

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
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สัปดาห์ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
17-19 17-19 หน่วยที่ 4
ความปรองดอง
สมานฉันท์
1. อัตลักษณ์และ
ความหลากหลาย
ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
2. การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม และ
การพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน
- เคารพซึ่งกันและ
กัน
- ไม่แสดงกิริยา
และวาจาดูหมิ่น
ผู้อื่น
- ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน แบ่งปัน
20
20

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ยอมรับในอัตลักษณ์
และเคารพความ
หลากหลายในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
2. เห็นคุณค่าการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติและ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน

กิจกรรมการเรียนรู้
-กรณีศึกษา สังคม
พหุวัฒนธรรม
ร่วมกัน
อภิปราย หา
แนวทางการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติวิธี
และปูองกันปัญหา
ความขัดแย้ง

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
- กรณีตัวอย่าง
- คลิปปัญหา
ความขัดแย้ง

ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และมอบหมายงาน
การสอน รายวิชา ส30206 หน้าที่พลเมือง 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเมินผลการ
เรียนรู้เป็นอัตราส่วน ดังนี้
แผนการประเมินผล ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 80 : 20
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค = ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนน
สอบกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค = 30 + 20 + 30
การสอน รายวิชา ส30206 หน้าที่พลเมือง 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
ร้อยละ 60
4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค
ร้อยละ 20
4.3 ประเมินจากการสอบ ปลายภาค
ร้อยละ 20
รวม
100 คะแนน
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การประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
รายการ/ตัวชี้วัด
กิจกรรมประเมินผลก่อนสอบกลางภาค
1. ประเมินตามสภาพจริงในการปฏิบัติตนของ
นักเรียนตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
- การเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย
- การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและ
แนะผู้อื่นให้มีความรักชาติ
- การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบใน
การตัดสินใจ
- การเข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญ
2. โครงการในพระราชดาริ
3. ประเมินการนามารยาทไทยไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
กลางภาค สอบนอกตาราง หน่วยที่ 1
และ หน่วยที่ 2
กิจกรรมประเมินผลหลังสอบกลางภาค
1. การนาเสนอกรณีศึกษาจากข่าว ร่วมกัน
อภิปราย เรื่องของการรู้เท่าทันสื่อ การ
คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของ
ข้อมูล
2. นาเสนอการปูองกันความขัดแย้งและการ
สร้างเครือข่าย

ร้อยละ 60
รูปแบบ
วันที่
ของงาน
มอบหมาย
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 2

กาหนดส่ง

คะแนน

สัปดาห์ที่

20

17

งานกลุ่ม
งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 10

15
10
20

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่
13

15

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่
15

15
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การประเมินจากการสอบกลางภาค (ร้อยละ 20 )
กาหนดสอบกลางภาค (นอกตาราง) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และ
ลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียน มีดังนี้
หัวข้อที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
สอบนอกตาราง หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2
อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน
20
รวม
20
การประเมินจากการสอบปลายภาค (ร้อยละ 20 )
กาหนดสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 20 วันที่) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้
และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียน มีดังนี้
หัวข้อที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
หน่วยที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบ
เติมคา 6 ข้อ
3
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อัตนัย 2 ข้อ ข้อละ5
10
(ตามแนวข้อสอบ PISA)
หน่วยที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์
เติมคา 4 ข้อ
2
(ตามแนวข้อสอบ PISA)
อัตนัย 1 ข้อ
5
รวม
20
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
รายวิชา ส30108 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย จานวน 0.5 หน่วยกิต เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาสถานการณ์ที่สาคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 - 21 ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง
สมัยปัจจุบัน ที่ทาให้เกิดความร่วมมือและความขัดแย้งทั้งทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม
บทบาทของบุคคลสาคัญ และแนวคิดสาคัญที่เป็นพื้นฐานนาไปสู่ความความขัดแย้งและการประสานประโยชน์
ด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของโลกโดยภาพรวม ตั้งแต่สถานการณ์ต่างๆของโลกที่นาไปสู่สงครามเย็น
สถานการณ์ที่แสดงถึงการขยายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆของโลก ไปจนถึงการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและ
สถานการณ์ความร่วมมือและความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ ของโลก เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานความเปลี่ยนแปลง
ทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อโลกในปัจจุบัน โดยศึกษานโยบายการสร้างความร่วมมือทางการเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
โดยการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม
กระบวนการแก้ปัญหาและการสังเคราะห์
เพื่อให้เข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ เข้าใจปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพื่อให้รู้เท่าทันและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของ
สังคมไทยและสังคมโลก
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึง
ความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ส 4.2 ม4-6/2,4
2. วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เข้า
สู่โลกสมัยปัจจุบัน
4. วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ คาบที่
สาระการเรียนรู้
ที่
1
1
แนะนารายวิชา
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
เกี่ยวกับสาระการ
เรียนรู้ กระบวนการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด
จุดประสงค์การเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
อภิปราย ข้อเสนอแนะ
ของผู้เรียน และ
ข้อตกลงในการเรียน
การสอน ทดสอบก่อน
เรียน

2-5

2-5

ตัวชี้วัด/จุด
ประสงค์การเรียนรู้
1.รู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงสร้าง
สาระการเรียนรู้ตามที่
กาหนดในตัวชี้วัด ส
4.2 ม.4-6/2,4
ความสาคญ
ั และ
ประโยชน์ของวิชา
ประวัติศาสตร์ร่วม
สมัย
2. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญของ
รายวิชา
ประวัติศาสตร์
สมัยใหม่ที่มีต่อโลกใน
ปัจจุบัน
3. อภิปราย
วิธีการเรียนและ
ข้อตกลง ในการเรียน
และการประเมินผล
ตัวชี้วัด ส 4.2 ม4เรื่องที่ 1 สถานการณ์
โลกภายหลัง
6/2
สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่
วิเคราะห์
นาไปสู่สงครามเย็น
เหตุการณ์สาคัญ
1.1 ปัจจัยที่ทาให้เกิด ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
สงครามเย็น
การเปลี่ยนแปลง
1.2 แนวคิด บทบาท
ทางสังคม เศรษฐกิจ
ของบุคคลสาคัญและ
และการเมือง เข้าสู่
วิธีการของมหาอานาจใน โลกสมัยปัจจุบัน
สงครามเย็น
จุดประสงค์การ
- การแบ่งเขตอิทธิพล
เรียนรู้
ระหว่างมหาอำนาจ ใน
1.วิเคราะห์
สงครามเย็น

กิจกรรมการ
เรียนรู้
1. ศึกษาจาก
เอกสาร
2. อภิปราย
3. ทดสอบก่อน
เรียน
4. ร่วมกันจัดทา
ข้อตกลงร่วมกันใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการ
วัดผลประเมินผล

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
1.
เอกสาร
โครงสร้าง
รายวิชา
2.
แบบทดสอบ
ก่อนเรียน

- กิจกรรมระดม
ความคิด
-ประเด็น
คำถาม
- การค้นหา
คำตอบในเวลา
สั้น (Buzzing)
- การสร้างผัง
ความคิด
- กระบวนการ

- ภาพตัวอย่างสมัย
สงครามเย็น
Clip ตัวอย่าง
เพลง/ภาพยนตร์
สมัย
สงครามเย็น
(ทศวรรษ 1950 1960) เช่น
http://www.bb
c.co.uk/history
/worldwars/col
dwar/

119

สัปดาห์ คาบที่
ที่

6-9

6-9

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุด
กิจกรรมการ
ประสงค์การเรียนรู้
เรียนรู้
สาเหตุและ
- หลักการทรูแมน
สืบค้น
- แผนการมาร์แชล
ผลกระทบของ
- องค์การโคมนิ ฟอร์ม โค สงครามเย็น
มินเทิร์น องคก์ าร
2. วิเคราะห์
สนธิสัญญาวอร์ซอ และ
บทบาทและ
องค์การนาโต
แนวคิดของบุคคล
- การเจรจาลดอาวุธ
สำคัญที่นาไปสู่
นิวเคลียร์ (SALT 1 &
การ เปลี่ยนแปลง
SALT 2)
ในยุคสงครามเย็น
เรื่องที่ 2 สถานการณ์
ปัญหา ความขัดแย้ง
และผลของการ
เปลี่ยนแปลงในยุค
สงครามเย็น
2.1 สงครามเย็นใน
ภูมิภาคยุโรป
- วิกฤตการณ์เบอร์ลิน
2.2 สงครามเย็นใน
ภูมิภาคเอเชีย
- สงครามเกาหลี
- สงครามเวียดนาม
- กรณีเขมรแดง
2.3 สงครามเย็นใน
ภูมิภาคอเมริกา
- วิกฤตการณ์คิวบา
2.4 การเปลี่ยนแปลง
สหภาพ
โซเวียตก่อนสิ้นสุด
สงครามเย็น
- สาเหตุและผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด ส 4.2 ม46/2
วิเคราะห์
เหตุการณ์สาคัญ
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง เข้าสู่
โลกสมัยปัจจุบัน
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1.วิเคราะห์
สาเหตุและ
ผลกระทบของ
สถานการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในยุค
สงครามเย็น
2.วิเคราะห์
แนวคิดและบทบาท
ของบุคคลสาคัญที่มี
ผลต่อสถานการณ์
ความขัดแย้งของ
โลกในยุคสงคราม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
เว็บ SAS CP
QL#209 Cold
War
:The Truman
Doctrine
- คลิปวิดีโอ การ
สร้างกำแพง
เบอร์ลิน จาก
youtube

-การเรียนการ - คลิปสงคราม
สอนแบบการใช้ เกาหลี
เทคโนโลยี Web - วิดโี อ สงคราม
Based
เวียดนาม
-บทเรียน
- วิดโี อทุ่ง
สำเร็จรูป
สังหาร
SAS Curriculum - หนังสือ 4 ปี
Pathways
นรกในเขมร
- การสืบค้น
- SAS CP
(Inquiry based)
QL#936The
- ระดมพลังสมอง
Cuban
- เกม
- กระบวนการกลุ่ม Missile Crisis
- SAS CP
QL#38
บทบาทของ
สหรัฐอเมริกา
สมัย
ประธานาธิบดี
จอห์นสันใน
สงคราม
เวียดนาม
- ภาพการ์ตูนล้อ
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สัปดาห์ คาบที่
ที่

สาระการเรียนรู้
สหภาพโซเวียตก่อน
สิ้นสุดสงครามเย็น
- วิกฤติการณ์และ
ผลกระทบการล่มสลาย
ของสหภาพโซเวียต

10

10

11-15 11-15

ตัวชี้วัด/จุด
ประสงค์การเรียนรู้
เย็น
3. วิเคราะห์
สาเหตุและ
ผลกระทบของ
การล่มสลายของ
สงครามเย็น

ประเมินผล
กลางภาคเรียน
2.5 การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ
และสังคมของจีนในยุค
ก่อนและช่วงสงคราม
เย็น
2.5.1 จีนยุคสาธารณรัฐ
- แนวคิดของเหมา
เจ๋อตุง
- การนาลัทธิ
คอมมิวนิสต์มาใช้
- การปฏิวัติ
วัฒนธรรม
2.5.2 จีนคอมมิวนิสต์
หลังสงคราม
เย็น สมัยเปิดประเทศ
- แนวคิดของเติ้ง
เสี่ยวผิง
- นโยบายสี่ทันสมัย
- เหตุการณ์จัตุรัส
เทียนอันเหมิน
2.5.3 บทบาทของจีนใน

ตัวชี้วัด ส 4.2 ม46/2
วิเคราะห์
เหตุการณ์ สาคัญ
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง เข้าสู่
โลกสมัยปัจจุบัน
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1.วิเคราะห์สาเหตุ
และผลกระทบของ
สถานการณ์ต่างๆที่
เกิดขึ้นในยุคสงคราม
เย็น
2.วิเคราะห์แนวคิด
และบทบาทของ
บุคคลสาคัญที่มีผลต่อ
สถานการณ์ความ
ขัดแย้งของโลก ในยุค
สงครามเย็น

กิจกรรมการ
เรียนรู้

เรื่องที่ 1 – 2.4
-การเรียนการ
สอนแบบการใช้
เทคโนโลยี Web
Based
-บทเรียน
สาเร็จรูป
SAS Curriculum
Pathways
- การสืบค้น
(Inquiry based)
- ระดมพลังสมอง
- เกม
- กระบวนการ
กลุ่ม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
การเมอื ง
สหรฐั และ
โซเวียตวิกฤตการณ์คิวบา
-SAS CPL#1297
End of the
Cold War

-SAS CP
QL#603 การ
ปฏิวัติ
วัฒนธรรมใน
จีน
- เว็บไซต์
- Power
point
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สัปดาห์ คาบที่
ที่

16 -19 16-19

สาระการเรียนรู้
โลกยุคปัจจุบัน
- ด้านการเมือง
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม
เรื่องที่ 3 สถานการณ์
ความขัดแย้งและความ
ร่วมมือในภูมิภาคต่าง ๆ
หลังสงครามเย็นจนถึง
ปัจจุบัน
3.1 บทบาทของ
สหประชาชาติและ
สหรัฐอเมริกาต่อ
สถานการณ์โลก
3.2 ความขัดแย้งใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันตก
เฉียงใต้ เช่น
- อิสราเอลกับกลุ่ม
ประเทศอาหรับ
-อัฟกานิสถานและ
ปัญหาการ
- การก่อการร้ายสากล
และการต่อต้านการก่อ
การร้าย
- อาหรับสปริง
- อิรักกับประเทศต่าง ๆ
3.2 ความขัดแย้งใน
ภูมิภาคเอเชีย
- ประเทศศรีลังกา :
ทมิฬ-สิงหล
- ประเทศเมียนมา :
ปัญหาชนกลุ่มน้อย
- ความขัดแย้งไทย :
กัมพูชา

ตัวชี้วัด/จุด
ประสงค์การเรียนรู้
3.วิเคราะห์
สาเหตุและ
ผลกระทบของการ
ล่มสลายของ
สงครามเย็น
ตัวชี้วัด ส 4.2 ม46/4
วิเคราะห์
สถานการณ์ ของโลก
ในคริสต์ศตวรรษที่21
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1. วิเคราะห์
สาเหตุและ
ผลกระทบที่
เกิดขึ้นในภูมภิ าค
ต่างๆ หลังสงคราม
เย็นจนถึงปัจจุบัน
2. วิเคราะห์
แนวคิดและบทบาท
ของบุคคลสาคัญที่มี
ผลต่อสถานการณ์
ความขัดแย้งของ
โลกหลังสงครามเย็น
จนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมการ
เรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- เกมเพิ่มพลัง
สมองคู่คิด
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
- การสร้างผัง
ความคิด
- การอภิปราย
กลุ่ม

- บทความ
จาก
หนังสือพิมพ์
รายวัน
- ข่าวความ
ขัดแย้งและ
ปัญหา
สถานการณ์
โลก
- คลิปวิดโี อ
เหตุการณ์
สาคัญของโลก
- SAS CP
QL#604
ปัญหาความ
ขัดแย้ง
ระหว่าง
อิสราเอลกับ
อาหรับ
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สัปดาห์ คาบที่
ที่

20

20

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุด
ประสงค์การเรียนรู้

- ปัญหาข้อพิพาทหมู่
เกาะสแปรตลีย์
3.3 ความขัดแย้งใน
ภูมิภาคแอฟริกา
- โซมาเลีย
- รวันดา
- ซูดาน
ประเมินผล
ปลายภาคเรียน

กิจกรรมการ
เรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

เรื่องที่ 2.5 - 3

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย รหัสวิชา ส30108 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประเมินเป็นอัตราส่วนดังนี้
คะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค = 70 : 30
คะแนนระหว่างภาค= คะแนนสอบก่อนกลางภาค + คะแนนสอบกลางภาค + คะแนนสอบหลังกลางภาค
= 20 + 30 + 20
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
40
คะแนน
4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค
30
คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค
30
คะแนน
รวม
100
คะแนน
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4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย ( 40 คะแนน)
เวลาที่
รูปแบบ
วันที่
รายการ
กาหนดส่ง นักเรียนควร คะแนน
ของงาน มอบหมาย
ใช้(นาที)
1.แบ่งกลุ่มค้นคว้าสถานการณ์ ปัญหา งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ นาเสนอกลุ่ม
15
ความขัดแย้งและผลของการ
1
9-10 ละ 20 นาที
เปลี่ยนแปลงในยุคสงครามเย็น
- วิกฤตการณ์เบอร์ลิน
- สงครามเกาหลี
- สงครามเวียดนาม
- วิกฤตการณ์คิวบา
- กรณีเขมรแดง
นาเสนอสาระสาคัญ เน้นของ ความ
ถูกต้อง
ของสาระ ( 3 คะแนน) การนาเสนอ
ได้น่าสนใจ เข้าใจง่าย ( 3 คะแนน )
สรุปสาระที่ นาเสนอพร้อมการอ้างอิง
ที่ถูกต้อง ( 3 คะแนน )
ตรงเวลาและนาเสนอตามกาหนด
ภายในเวลา
15 นาที (1 คะแนน )
2. ทาแบบฝึกหัดท้ายคาบเรียน
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ ในคาบที่ วันละ 5 นาที
5
3,4
เรียน
รวม10 นาที
3. บันทึกข่าว 1 เรื่อง เกี่ยวกับ
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่1 ตลอดภาค วันละ 5 นาที
5
สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง
เรียน
ทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
ทั่วโลก (2 คะแนน) แสดงความ
คิดเห็น
(2 คะแนน) ตั้งคาถามปรนัย พร้อม
แสดงคาตอบ 1 ข้อ (1 คะแนน )
4. อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับสถานการณ์ งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ นาเสนอกลุ่ม
15
ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21
15 - 16
16-19
ละ 20 นาที
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4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค (30 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาค เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และ
ลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาค มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจำนวน
ข้อสอบ
เรื่องที่ 1 สถานการณ์โลกภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่นาไปสู่ - ปรนัยเลือกตอบ 10 ข้อ
สงครามเย็น
- อัตนัย (บรรยาย ) 1 ข้อ
- ปรนัยเลือกตอบ 10 ข้อ
เรื่องที่ 2 สถานการณ์ ปัญหา ความขัดแย้งและผลของการ
- อัตนัย (บรรยาย)
เปลี่ยนแปลงในยุคสงครามเย็น ( เรื่องที่ 2.1 – 2.4 )
1 ข้อ
รวม

คะแนน
5
10
5
10
30

4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค (30 คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาค เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที หัวข้อ/เนื้อหา และลักษณะข้อสอบมี
รายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจำนวน
คะแนน
ข้อสอบ
เรื่องที่ 2 สถานการณ์ ปัญหา ความขัดแย้งและผลของการ
เปลี่ยนแปลงในยุคสงครามเย็น( เรื่องที่ 2.5 )
เรื่องที่ 3 สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ หลังสงคราม
เย็นจนถึงปัจจุบัน
รวม

- ปรนัยเลือกตอบ 10 ข้อ
- อัตนัย (บรรยาย ) 1 ข้อ

5
10

- ปรนัยเลือกตอบ 10 ข้อ
- อัตนัย (บรรยาย )
1 ข้อ

5
10
30
00
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0.5 หน่วยกิต : 1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
รายวิชา ส30207 หน้าที่พลเมือง 4 (Civil Duty 4) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา แสดงออก แนะนาผู้อื่น และยกย่องบุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง ใฝุหาความรู้
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรม
ราโชวาท ในเรื่อง การมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่อง ระเบิดจากข้างใน ไม่ติดตารา
บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทาของตนเอง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง
การเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทาง
จริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง
และการรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการ
วิ พ ากษ์ ประเด็ น นโยบายสาธารณะที่ ต นสนใจ มี ส่ ว นร่ ว มและตั ด สิ น ใจเลื อ กตั้ ง อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทาของตนเอง
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง
การระงับความขัดแย้ง และสร้างเครือข่ายปูองกันปัญหาความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
โดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะความรู้
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เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็ นประมุข มีส่ว นร่ วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลื อกตั้ง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
2. ผลการเรียนรู้
1. แสดงออก แนะนาผู้อื่น และยกย่องบุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ
2. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
3. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. เป็นแบบอย่างและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
5. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ
6. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ
7. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ
8. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล
9. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี และสร้างเครือข่ายปูองกันปัญหา
ความขัดแย้ง
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
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3. กาหนดการสอนและตัวชี้วัด
สัปดาห์ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
1
1 ปฐมนิเทศ
- ตัวชี้วัด
- ลักษณะ
เนื้อหาวิชา
- วิธีการเรียน
การสอน
- การวัดผล
และประเมินผล

2-4

2-4

หน่วยที่ 1
ความเป็นไทย

5-9

5-9

หน่วยที่ 2
รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการวางแผน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอน
2. เพื่อให้นักเรียนมีความ
เข้าใจในโครงสร้าง
ขอบข่าย โดยรวมของ
เนื้อหาวิชา
3. เพื่อให้นักเรียนมี
ความเข้าใจตรงกัน
เกี่ยวกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน ตัวชี้วัด
กฎเกณฑ์ในชั้นเรียน
เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล
1. แสดงออก แนะนา
ผู้อื่น และยกย่องบุคคล
ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และเสียสละ

กิจกรรม
การเรียนรู้
-อภิปราย/
สนทนา
ความสาคัญและ
ความเป็นมา
ของวิชาหน้าที่
พลเมือง
-ครูและนักเรียน
ร่วมกัน
กาหนดแนวการ
จัดการเรียนรู้
การวัดและ
ประเมินผล

-กิจกรรมคนดี
ในชุมชน
-การนาเสนอ
-การอภิปราย
-การจัดปูาย
นิเทศ
1. เป็นแบบอย่าง มีส่วน -ศึกษา สืบค้น
ร่วมในการจัดกิจกรรม พระราชประวัติ
และสนับสนุนให้ผู้อื่น
พระราช
แสดงออกถึงความรัก
กรณียกิจในวัน
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา
สาคัญ เช่น
และเทิดทูนสถาบัน
โครงการใน
พระมหากษัตริย์
พระราชดาริ
ของ

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
-แผนการจัดการ
เรียนรู้
-แผนการวัดและ
ประเมินผล

-วีดิทัศน์บุคคล
ตัวอย่าง
-รูปภาพและประวัติ
บุคคลตัวอย่าง
-ปราชญ์ชาวบ้าน
-ใบกิจกรรม
-เวปไซต์
-หนังสือโครงการใน
พระราชดาริ ของ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
และพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

128

สัปดาห์ ชั่วโมง
ที่
ที่

สาระการเรียนรู้

10
11-16

10
11-16 หน่วยที่ 3
ความเป็น
พลเมืองดี

17-19

17-19 หน่วยที่ 4
ความปรองดอง
สมานฉันท์

20

20

ตัวชี้วัด/
กิจกรรมการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
2. เป็นแบบอย่าง
สมเด็จพระนางเจ้า
ประยุกต์ และเผยแพร่ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราโชวาท
และพระบาทสมเด็จ
หลักการทรงงาน และ พระเจ้าอยู่หัว
หลักปรัชญาของ
กลุ่มละ 1 โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง
ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค (นอกตาราง)
1. เป็นแบบอย่างและ -กิจกรรมบูรณาการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้
-กิจกรรมเสวนา
ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตาม โต๊ะกลม
วิถีประชาธิปไตย
เกี่ยวกับนโยบาย
2. ประยุกต์ใช้
สาธารณะที่มีผลต่อ
กระบวนการ
การตัดสินใจ
ประชาธิปไตยในการ
ในการเลือกตั้ง
วิพากษ์ประเด็นนโยบาย
สาธารณะที่ตนสนใจ
3. มีส่วนร่วมและ
ตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมี
วิจารณญาณ
4. รู้ทันข่าวสารและ
รู้ทันสื่อ
5. คาดการณ์เหตุการณ์
ล่วงหน้าบนพื้นฐานของ
ข้อมูล
1. มีส่วนร่วมในการ
-กรณีตัวอย่าง
แก้ปัญหาเมื่อเกิดความ -การอภิปราย
ขัดแย้งโดยสันติวิธี และ -กระบวนการกลุ่ม
สร้างเครือข่ายปูองกัน
ปัญหาความขัดแย้ง
ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้

-เวปไซต์
เกี่ยวกับ
นโยบายรัฐบาล
-ประกาศ คสช.

-คลิปปัญหา
ความขัดแย้ง
-Youtube
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และมอบหมายงาน
การสอน รายวิชา ส30207 หน้าที่พลเมือง 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประเมินผลการ
เรียนรู้เป็นอัตราส่วน ดังนี้
แผนการประเมินผล ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 80 : 20
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค = ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนน
สอบกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค
= 30 + 20 + 30
การสอน รายวิชา ส30207 หน้าที่พลเมือง 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
ร้อยละ 60
4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค
ร้อยละ 20
4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค
ร้อยละ 20
รวม
การประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
รายการ/ตัวชี้วัด
กิจกรรมประเมินผลก่อนสอบกลางภาค
1. ใบงาน คนดีในชุมชน
2. โครงการในพระราชดาริ
กลางภาค สอบนอกตาราง หน่วยที่ 1
และ หน่วยที่ 2
กิจกรรมประเมินผลหลังสอบกลางภาค
1. การเสวนาโต๊ะกลม
2. นาเสนอการปูองกันความขัดแย้งและ
การสร้างเครือข่าย

ร้อยละ 60
รูปแบบ
วันที่
ของงาน
มอบหมาย
รายกลุ่ม
งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 4

100 คะแนน

กาหนดส่ง

คะแนน

สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 6

15
15

สัปดาห์ที่ 10
งานกลุ่ม
งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 11
สัปดาห์ที่ 14

20
สัปดาห์ที่ 13
สัปดาห์ที่ 15

15
15
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การประเมินจากการสอบกลางภาค (ร้อยละ 20 )
กาหนดสอบกลางภาค (..................................................) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียน มีดังนี้
หัวข้อที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
สอบนอกตาราง หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2
อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน
20
รวม
20
การประเมินจากการสอบปลายภาค (ร้อยละ 20 )
กาหนดสอบปลายภาค (.................................................) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียน มีดังนี้
หัวข้อที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
หน่วยที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบ
เติมคา 6 ข้อ
3
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อัตนัย 2 ข้อ ข้อละ5
10
(ตามแนวข้อสอบ PISA)
หน่วยที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์ (ตามแนว
เติมคา 4 ข้อ
2
ข้อสอบ PISA)
อัตนัย 1 ข้อ
5
รวม
20
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คณะทางาน
ที่ปรึกษาพิเศษ
คณะกรรมการที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
2. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
3. นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ
4. นายธงชัย ชิวปรีชา
5. นายสมเกียรติ ชอบผล
6. รองศาสตราจารย์พินิต รตะนนุกูล
ที่ปรึกษา
1.นายการุณ สกุลประดิษฐ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
3.นายพะโยม ชิณวงศ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
4.นางสาวพจนีย์ เจนพนัส
อนุกรรมการวิชาการ
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
5.นางพุทธชาต ทองกร
อนุกรรมการวิชาการ
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
รศ.ดร.สมพงษ์ วิทยศักดิ์พันธ์
นางนฤนาถ ธีรภัทรธารง
ดร.จงกล ทาสวน
นายสมาน แก้วไวยุทธ
รศ.กรรวี บุญชัย
รศ.อรุณีย์ อิทศร
ผศ.ดร.สุรชัย ธชีพันธ์

ประธานอนุกรรมการด้านวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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8. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์
9. อาจารย์ศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์
10. นายปัญญา ทรงเสรีย์
11. อาจารย์ระวิวรรณ ภาคพรต
12. อาจารย์สุภรณ์ สภาพงศ์
13. นายอภิสิทธิ์ ธงไชย
14. อาจารย์อัจฉรา เก่งบัญชา
15. ผศ.ดร.สมชาย นาคะผดุงรัตน์
16. อาจารย์ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
17. ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม
18. ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร
19. ดร.อลันด์ คงไทย

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง

ผู้รับผิดชอบโครงการ จภวภ.
ศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1.ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ที่ปรึกษา
2.นายภูริวรรษ คาอ้ายกาวิน
ผู้อานวการศูนย์บริหารโครงการฯ
3.นางภานุมาส ธรรมถาวรสกุล
ครู ช่วยราชการ ศ.จภ.
4.นางสาวสายชล สาละ
ครู ช่วยราชการ ศ.จภ.
คณะกรรมการอานวยการ
1.นายไพรัช วงศ์นาถกุล
2.นายสมร ปาโท
3.นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี
4.นายวิทยา อรุณแสงฉาน
5.นายชาตรี ประดุจชนม์
6.นายสรยุทธ หนูเกื้อ
7.นายพงศ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน
8.นายศักดิ์ รุ่งแสง

ประธานกลุ่มและผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธ รรมราช
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
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9.นายทินกร นนทการ
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
10.นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
11.รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
12.รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

คณะกรรมการรับฟังข้อมูลและแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
1. นายสมทรง ฝั่งชลจิตร
2. นายประกาศ อ่อนตาม
3. นายปรีชา ไพรินทร์
4. นางสาวสมพิศ ผาดไธสง
5. นายวุฒิชัย สุขม่วง
6. นายประทีปแสง พลรักษา
7. นางจิตินันท์ ศูนย์กลาง

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

8. นายปฎิพล ดารงศุภปัญญา

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

9. นางอรทัย ล่าสัน

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

10. นางตรีชฏา ถาวรมาศ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

11.นางสาวสินีนาถ ธรรมชาติ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

12.นางสาวคณิตา สุขเจริญ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

13.นางสาวสรารัตน์ คนซื่อ

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

14.นายบุญเลิศ จรัส

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

15.นายวิเชียร ดอนแรม

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

16.นางรัตเนตร วิชัยผิน

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

17.นางพิมพ์ใจ พุ่มประทีป

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

18.นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

19.นายศุภนัส นงค์นวล

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

20.นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
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คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มวิชาการงานอาชีพ
1. นายคมฤขิต โต๊ะชาลี
2. นายณัฐชนน ศรีเมือง
3. นายจักรพันธุ์ ศรีวราพันธุ์
4. นายพีระ บุญฉลาด
5. สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์
6. นายธีระวัฒน์ ไชยศรี
7. นางดุจดาว ผ่องใส
8. นายประเสริฐ สุดโลก
9. นางสาวกฤติยา ราชสีห์
10. นายไพบูลย์ ประเสริฐสุข
11. นายวนัส หมาดโซ๊ะ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นางสายสมร ใจสืบ
2. นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์
3. ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด
4. นางมริสา อริยะวงศ์
5. นางสาวพนิดา ผาทอง
6. นายดนุรุจ สามัญ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1. นายไมตรี สมบูรณ์
2. นายวุฒิพงษ์ ประทุมมา
3. นางพัชรินทร์ บุญยืน
4. นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว
5. นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
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6. นางรัศนียา อุดมเจริญศักดิ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
7. นางสาวษิราณีย์ บุญเกิด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
8. นางประภาศรี จิตจานอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
9. นายสถาฝน สัตบุตร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
10. นางสาวชัชฎาภรณ์ ประจันพล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
11. นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
12. นางสาวดาวเรือง บุตรทรัพย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
13. นางนิตตรา บุญรอด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
14. นางวรรณภา มานักฆ้อง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
15. นางสายใจ ประเสริฐสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
16. นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
17. นางไสลา รูปเหลี่ยม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
18. นางสาวพัดชา บุตรดีวงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
19. นายศุภสฤษฎ์ ชาปัญญา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
20. นางสาวมณธิชา คล้ายแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
21. นางสาวจันทนา เปรมฤดีปรีชาชาญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
22. นายทนงเกียรติ พลไชยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
23. นายปรัชญากร ฮดมาลี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
24. นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
25. นายลักณ์ษมัน ซียง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
1. นายเชาวเลิศ พลรัตน์
2. นายชวลิต ธิจันดา
3. นายเฉลิม ขวัญดา
4. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ
5. นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร
6. นายธีระกาญจน์ ปกรช์ สันโส
7. นางกรรณิกา จันทร์วงศ์
8. นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ
9. นายธนบัตร กองแก้ว
10. นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
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11. นายวิชัย บัวเนี่ยว

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาเคมี
1. นางอัญมณี พุทธมงคล
2. นางสาวนารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล
3. นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์
4. นางสาววัชราภรณ์ แสนนา
5. นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง
6. นางดวงนภา สมพงษ์
7. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์
8. นางวราภรณ์ แสงเจริญ
9. นางสาวอานวยพร ศรีสวัสดิ์
10. นางน้าผึ้ง สุพรมอินทร์
11. นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาชีววิทยา
1. นางสาวพรปวีณ์ ทนสูงเนิน
2. นางกาญจนา คาจีนะ
3. นายกอบชัย วรณะเกียรติพงศ์
4. นางสาวอาภรณ์ รับไซ
5. นายธิติ เพียรโคตร
6. นางสาวศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง
7. นางสุดคนึง คุ้มเกตุ
8. นางสาวคณิตา สุขเจริญ
9. นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์
10. นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี
11. นายเทพนฤทธิ์ สุเภาแสน
12. นางกัญญ์ณพัชร์ เพิ่มพูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาดนตรี
1. นางสาวสุภารัตน์ ศรีคง
2. นายภิญโญ จันทพุ่ม

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
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3. นายกัมสิทธิ์ เมตตาพล
4. นายวิษณุ หนูแย้ม
5. นายอนันตพงษ์ จันทรกุล
กลุ่มวิชาทัศนศิลป์
1. นางสุมล วรนุช
2. นางพรรณี อินทรปาน
3. นายสุพล สิ่วไธสง
4. นายมานะชัย วงศ์ประชา
5. นายอนุชิต ชัยเรียบ
กลุ่มวิชานาฎศิลป์
1. นายชาตรี ถนอมวงษ์
2. นางสาวกนิษฐา สอนชา
3. นางสาวนทิตา สุทะปัญญา
4. นางศุภรดา ทองโสม
5. นายพีระพงษ์ เตียนจันทึก
6. นายณัฐพล เทพศิริ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ฯ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม
1. นางสุภาพร ราชา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
2. นางคุณากร จิตตางกูร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
3. นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
4. นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นางสาวรัชนี วุฒิยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
6. นายขุนทอง คล้ายทอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
7. นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
8. นายณัฐพล กลิ่นพุฒ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
9. นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
10. นางวันวิสาข์ แก้วอาภา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
11. นายณรงค์ศักดิ์ แสงขาว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
12. นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ และศาสนา
1. นางพัชชา อนกูลเวช
2. นายชัยนันท์ จินะพรม
3. นางยุพา ชูเนตร์
4. นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์
5. นางอรุณศรี มณีวรรณ
6. นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ
7. นางสาวษุรพีฐ์ บุญคง
8. นางสาวโสลัดดา วงษ์ไร
9. นางสาววิลาวัลย์ สุคาภา
10. นางวรรณภา เจริญสุข
11. นายสิทธิชัย เทียมไธสงค์
12. นายพงศ์เทพ กลิ่นเขียว

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1. นางนาฏยา สุวรรณกิจเจริญ
2. นายพิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน
3. นายวิชชุ อายุสุข
4. นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์
5. นางสาวรวิวรรณ กองมาศ
6. นายนิติ ไชยวงศ์คต
7. นายวีระพล พงศ์ดา
8. นายธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์
9. นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ
10. นางสาวสุพัตรา ยี่สุ่นทอง
11. นางสาวสุพลา ทองแปูน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาภาษาไทย
1. นางฐิตินันท์ เอี่ยมรัศมี
2. นางบัวตูม ออนตะไคร้
3. นางสาวสุธารัตน์ ชานาญเหนาะ
4. นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
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5. นายวรวัฒน์ วัฒนธีรางกูร
6. นางสาวสุนิตดา กล่อมแสง
7. นางภาวิณีย์ บุญประสพ
8. นางสาวจุฑาธิป เปลาเล
9. นางสาวพรทิภา มากมูลดี
10. นางเยาวลักษณ์ ศรีภักดี
11. นางศิริรัตน์ บุญเต็ม
12. นางสวง พลอยเจริญ
13. นางเพชราภรณ์ โสลาภา
14. นางสาวจริยา จิตตพงศ์
กลุ่มวิชาโลกและดาราศาสตร์
1. นางขวัญตา วรรณรัตน์
2. นางสุวิภา เกตุทัต
3. นายภัชรพงศ์ พระไว
4. นายสมคิด รูปเหมาะ
5. นางสาวปัฐมาพร สุราสา
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1. นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร
2. นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
3. นางจินดา ทองอ่อน
4. นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปารยะ
5. นางสาวพัชรดา สระทองดี
6. นายสิทธิพร ธิมาชัย
7. นางพิมพ์ใจ พุ่มประทีป
8. นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์
9. นางสาวอรุณรัตน์ ยืนยง
10. นางสาวพิมพ์วรีย์ ใจสุข
11. นายอุไทย โกยชัย
12. นายสุลตรณ์ หลังเกตุ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายธเนศ ทองไทย
2. ว่าที่ ร.ต.สุรยุทธ ชานาญยา
3. นายอุทิศ สุวรรณคีรี
4. นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์
5. นายภาณุพงษ์ ชาญศรี
6. นายกาพล นรชาญ
7. นางศุภลักษณ์ ปูุซึ้ง
8. นางอภิวันท์ เจี้ยมดี
9. นายกิตติกร พันธ์สุวรรณ
10. นายพิเชษฐ์ สนธิบ่าย
11. นายอาทิตย์ บุญผ่องศรี
12. ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ เส็มหมาน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. นางศิริรัตน์ พรหมอินทร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
2. นายวสัน ปุุนผล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
3. นางเครือวัลย์ ศักดิ์แก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
4. นางอรษา กมล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
5. นางสาวพรนัชชา มาตา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
6. นางวรุบล พลไชย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
7. นางสาวพัชรกนกฉัตร กระดานลาดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
8. นางสาวสุรีพร โบราณมูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
9. นายภูริวัฒ เฉิดฉาย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
10. นายคมสรรค์ ศัตรูพ่าย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
11. นายทรรศกร วงจันทร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
12. นางสาววิรัลพัชร บุตรจันทร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
13. นางสาวซีต้า ไรมันซา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
14. นางสาวปนรรฐพร ชวนรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

141

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
1. นางสาวสุนันทา ไพรินทร์
2. นางสุภรณ์ คงนก
3. นางสาวกรรณิกา แสงระวี
4. นางสุมาพร แท่นมาก
5. นางพัชราภรณ์ คุณาธรภักดี
6. นางสาวสมถวิล วงศ์ประณุท
7. นางสาวอรพรรณ เปาอินทร์
8. ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย ช่วงบุญศรี
9. นางศิริพร คาสิงห์
10. นางสาววรรณวิศา ลีทอง
11. นายนิธิโรจน์ เรืองธนะวิชญ์
12. นางสาววิมลมาลย์ แก้ววิมล
13. นางนพมาศ ไทยภักดี
14. นายเชิดชัย หยีหรีม

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. นางเอมอร กุลบุญ
2. ดร.สุวิวชั ร สมมาตย์
3. นางศรัณย์ภรณ์ นาคา
4. นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อ
5. ดร.ขัตติยานันท์ โนนไธสง
6. นางสาววรรณพร สุวิเศษ
7. นางสาวกรุณา จันทร์งาม
8. นางสาวอรพรพรรณ สืบศักดิ์
9. นางเรณู นวลคา
10. นายวิจิตร นิยมเดชา
11. นางสาวอังคณา บุญทา
12. นางปวิตรา แดงวิไล
13. นางสาวกาญจนา แก้วจารัส

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
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คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2560
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
คณะกรรมอานวยการและผู้ทรงคุณวุฒิ
1.ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง รองผู้อานวยการฝุายวิชาการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.หัวหน้าสาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
5.หัวหน้าสาขาวิชาฟิสกิ ส์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
6.หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
7.หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
8.หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
คณะกรรมการประสานการดาเนินงาน
1.นายไพรัช วงศ์นาถกุล ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
2.นายสมร ปาโท ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
3.นายสมทรง ฝั่งชลจิตร รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
4.นางอรทัย ล่าสัน ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
5.นายทวีวัฒน์ ศรีสวุ รรณ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6.นายประยงค์ ปิยนารถ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
7.นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
8.นายธนกฤช ผลศิริ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร วิชาแคลคูลัสเบื้องต้น 2
1 นายนคร จันละ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายธรรมนูญ ผุยรอด
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายบุญเลิศ จรัส
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
4.นางสาวษิราณีย์ บุญเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5.นางอมรรัตน์ นิธุรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
6.นางสาวเสาวณีย์ ทองเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
7.นายปรัชญากร ฮดมาลี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
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8.นายไมตรี สมบูรณ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
9.นายชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
10.นายลักณ์ษมัน ซียง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
11.นางสายใจ ประเสริฐสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
12.นางสาวมณิชชา คลายแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
13. นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
14.นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร สาขาวิชาเคมี
1. นายศราวุทธ แสงอุไร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. นางสาวปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7. นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
8. นางสาวนารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
9. นางดวงนภา สมพงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
10. นางสาวศิริพร นันท์ชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
11. นางสาวดาราณี ไชยเวช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
12. นางสาวนาถรถี ชูอ่อน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
13. นางสาววัชราภรณ์ แสนนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
14. นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
15. นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
16. นางสาวอานวยพร ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาโลกศาสตร์และภูมิศาสตร์
1.นายวีรวุฒิ เทียนขาว
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายวัลลพ คงนะ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางสาวสิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นางเจีรนัย สังสุทธิพงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5.นายธวัชชัย จุติประภาค
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6.นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
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7.นางสาวจิราวรรณ เนียมศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
8.นายภิโชติ เอียดเฉลิม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
9.นางสาวบุศรินทร์ จิตเส้ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
10.นายนวมินทร์ วงค์ไชย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
11.นางมยุรี มูลสวัสดิ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
12.นางสุวิภา เกตุทัต
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
13.นางดวงใจ พรหมมา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
14.นายเริงณรงค์ กงแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
15.นางเพ็ญศรี สมบูรณ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
16.นางสาวปัฐมาพร สุราสา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
17.นางขนิษฐา โลขันธ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
18.นางตรีชฏา ถาวรมาศ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
19.นายสนอง ตูลเพ็ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
20.นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
21.นางอรุณศรี มณีวรรณ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
22.นางรัชนี รักอยู่
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
23.นางกัลยา ปัญญา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
24.ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
25.นางสาวชญาน์นันท์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
26.นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
27.นางอรุณี สารยคง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
1.นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นางสาวสิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางทิพนาถ น้อยแก้ว
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1.นายภูริทัศน์ สุกนวล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
2.นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
5.นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
6.นางสาวษุรพีฐ์ ไชยศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
7.นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
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8.นายอุทัย โกยชัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
9.นางยุพา ชูเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
10.นางสาวพัชรดา สระทองดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
11.นายอนุทิน พยุงวงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
12.นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
13.นางวรรณนภา เจริญสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาบูรณาการความรู้
1.นางปภากร วงศ์ศิลปะกุล
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายเดี่ยว ใจบุญ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางสาวขวัญสกุล ศรีจอมขวัญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปาระยะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช .
5.นายภูริทัศน์ สุกนวล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
6.นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
7.นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
8. นางสาวษุรพีฐ์ ไชยศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
9.นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
10.นายอุทัย โกยชัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
11.นางยุพา ชูเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
12.นางสาวพัชรดา สระทองดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
13.นายอนุทิน พยุงวงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
14.นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
15.นางวรรณนภา เจริญสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์
1. นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6. นายศิวรักษ์ จิตอุทัศน์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7. นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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8. นายวิชัย บั่วเนี่ยว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
9. นางสุนีย์ ยามี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
10.นางมนัสชนก ตามวงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
11.นางพุทธพร อินอ่อน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
12.นางยุภาพร เปรมกมล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
13. นางอรจิรา ยอดคา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
14. นายพิษณุวัชร์ สวัสดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
15. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
16.นางมิ่งขวัญ ขาวดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
17. นายเฉลิม ขวัญดา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
18. นายปรีชา ศาลางาม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
19.นายพีระ บุญฉลาด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
20.นายพิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
21. นายธนบัติ กองแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
22.นางสาวทวีพร ผดุงสงฆ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
23.นายธีระกาญจน์ ปกรณ์ สันโส
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
24.นางสาวกฤติยา ราชสีห์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
25. นายอดิเรก สาระยาม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาการออกแบบและพื้นฐานทางวิศวกรรม
1.นายสมพร บัวประทุม
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายพรชัย โกพัฒนา
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายวิทวัส พันมุณี
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นายธวัช ไกรนุกูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5.นางดุจดาว ผ่องใส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
6.นายอิสรา สาเร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
7.นายมนัสชนก ตามวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
8.นายธีระวัฒน์ ไชยศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
9.นายคมฤขิต โต๊ะชาลี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
10.นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
11.นายจักรพันธุ์ ศรีวราพันธุ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
12.นายสถเกียรติ ขันทอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
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13.นายสมชัย เถาว์หมอ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
14.สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
15.นายธวัชชัย มันอาษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
16.นายณัชนน ศรีเมือง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560

กลุ่มโรงเรียนวิทยาวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

คานา
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้ขออนุญาตใช้กรอบโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
พุทธศักราช 2560 เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการจัดทารายละเอียดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และรายวิชาให้
สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในลักษณะเดียวกัน ใน
ฐานะที่เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของประเทศ และมอบหมายให้อนุกรรมการกลุ่มบริหารด้านวิชาการ
กลุ่ ม โรงเรี ย นวิท ยาศาสตร์ ภูมิ ภ าค ด าเนิ น การจัด ทาหลั กสู ต รรายวิช าแผนการจัดการเรี ยนรู้และแผนการ
ประเมินผลการจัดการเรี ยนรู้ ฉบับย่ อ ให้ แล้วเสร็จและส่งมอบให้โ รงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ทุกโรงเรียนนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเพื่อขอ
อนุมัติใช้หลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
อนุกรรมการกลุ่มบริหารด้านวิชาการ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้นากรอบโครงสร้างหลักสูตร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มาจัดทารายละเอียดรายวิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2
พร้ อมประชุม กาหนดกรอบคณะกรรมการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องแล้ ว มอบหมายให้ โ รงเรียนจุฬ าภร ณราช
วิ ท ยาลั ย ปทุ ม ธานี เป็ น เจ้ า ภาพจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าหลั ก สู ต รแผนจั ด การเรี ย นรู้ แ ละแผนการ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ฉบั บ ย่ อ ทุก รายวิ ช าของกลุ่ ม สาระการเรี ยนตามกรอบโครงสร้า งหลั ก สู ตร กาหนด
เมื่อวันที่ 17-79 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี สืบเนื่องจากหลายรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นวิชาใหม่กลุ่มโรงเรียนขาดผู้ทรงคุณวุฒิและครูผู้สอนขาด
ประสบการณ์ในการจัดทารายละเอียดอย่างเข้าใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จึงขอรับ
ความอนุ เคราะห์ จ าก ผศ.ดร.ยุ ว ดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้ อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุส รณ์ จัดผู้เชี่ยวชาญ
ช่ว ยเหลื อครู โ รงเรี ย นจุ ฬาภรณราชวิทยาลั ย ดาเนินการจนจัด ทาหลั กสู ตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ เมื่อวันที่ 6-10 มีนาคม 2560 ทุกรายวิชาจนแล้วเสร็จลุ ล่วงตามวัตถุประสงค์ทุก
ประการ
ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการด้านวิชาการ ในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ศูนย์บริหารโครงการฯสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)ทุกโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขาวิชา และคณะครูกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณลัย
ทุกสาขาวิชา ที่ได้ทุ่มเทเสียสละดาเนินการจัดทาหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้
ฉบับย่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีความเหมาะสมต่อการ
พัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้อย่างเต็มศักยภาพ ไว้ ณ โอกาสนี้
ด้วย
คณะอนุกรรมการกลุ่มบริหารด้านวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา1 พ30101
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์กระบวนการทางานตามหนาที่และการดารงประสิทธิภาพการทางานของระบบห่อหุ้มร่างกาย
ระบบกระดูก และระบบกลามเนื้อ การวางแผนการดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัย
รุ น เหตุผลและความจาเปนตองปองกันโรค การมีส วนรวมในการสรางเสริมและพัฒนาสุขภาพของ บุคคล
บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบในการสรางเสริมสุ ข ภาพ การปองกันโรคความดั นโลหิ ตสู ง โรคหั ว ใจ และ
โรคมะเร็ง การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก ระบบการใชพลังงานของรางกายใน
รูปแบบตางๆ การประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเองโดยใชเครื่องมือการประเมินและทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายที่ถูกตอง การดูแลรักษาการบาดเจ็บจากการออกกาลังกายและเลนกีฬา การวางแผนและปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
วิเคราะหอิทธิพลของครอบครัวเพื่อน สังคมและวัฒนธรรมที่มีต อพฤติกรรมทางเพศ หลักวิทยาศาสตร
การเคลื่ อ นไหวและรู ป แบบการเคลื่ อ นไหวแบบต่ า งๆ น าไปประยุ ก ต ใชในการเลนกี ฬ า การสรางเสริ ม
สมรรถภาพทางกาย หลักการสาคัญในการออกกาลังกายและเลนกีฬา
มีความรูความเขาใจที่ถูกตอง มีเจตคติและคานิยมที่ดีในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
มีกระบวนการสรางเสริมสุขภาพและประสิทธิภาพการทางานของระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบกระดูก และระบบ
กลามเนื้อ มีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพและสมรรถภาพทางกายจนเปนกิจนิสัย
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ตัวชี้วัด
1. วิเคราะหกระบวนการทางานของระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบกระดูก และระบบกลามเนื้อที่มีผล
ตอสุขภาพได
2. รูวิธีการดารงประสิทธิภาพการทางานของระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบกระดูกและระบบกลามเนื้อ
3. รูวิธีวางแผนการดูแลสุขภาพตามภาวการณเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง
4. บอกคุณคาของการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองได
5. วิเคราะหอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคมและวัฒนธรรมที่มีตอพฤติกรรมทางเพศ และการดาเนิน
ชีวิตได
6. เขาใจเหตุผลและความจาเปนที่ทุกคนตองปองกันโรค มีสวนรวมในการสรางเสริมและพัฒนาสุขภาพ
ของบุคคลในชุมชน
7. เขาใจบทบาทและความรับผิดชอบในการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง
8. วิเคราะหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆและนาไปใชในการเล่นกีฬา
9. ประยุกตความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
10. เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
11. เขาใจกระบวนการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกเพื่อดารงชีวิตอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข
12. รูวิธีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน
13. อธิบายหลักการสาคัญในการออกกาลังกายและเลนกีฬาได
14. บอกขั้นตอนในการออกกาลังกายและเลนกีฬาได
15. อธิบายระบบการใชพลังงานของรางกายในรูปแบบตางๆได
16. มีทักษะในการดูแลรักษาการบาดเจ็บจากการออกกาลังกายและเลนกีฬา
17. ประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเองโดยใชเครื่องมือการประเมินและทดสอบสมรรถภาพทาง
กายได
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3. โครงสร้างรายวิชา พ30101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 (HPE30101 Health and Physical Educatio1)
3.1 กาหนดการสอนและและตัวชี้วัด
ชั่วโมงที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

1-5

ระบบร่างกาย
1. ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา พ30101
2) ความสาคัญของการเรียนรายวิชา พ30101
2. ขั้นตอนการออกกาลังกาย
1) การอบอุ่นร่างกาย
2) กิจกรรมออกกาลังกาย
3) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
3. กระบวนการสร้างเสริมและดารงประสิทธิภาพ

1. วิเคราะหกระบวนการทางานของระบบห่อหุ้ม
ร่างกาย ระบบกระดูก และระบบกลามเนื้อที่มีผล
ตอสุขภาพได
2. รูวิธีการดารงประสิทธิภาพการทางานของระบบ
ห่อหุ้มร่างกาย ระบบกระดูกและระบบกลามเนื้อ

การทางานของระบบอวัยวะต่างๆ
1) ระบบห่อหุ้มร่างกาย
2) ระบบกระดูก
3) ระบบกล้ามเนื้อ
6

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

7-8

อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคมและ
วัฒนธรรมในการดาเนินชีวิตประจาวัน

9

การบริหารจัดการชีวิตที่ยังยืน

10

ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค

3. รูวิธีวางแผนการดูแลสุขภาพตามภาวะการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง
4. บอกคุณคาของการวางแผนดูแลสุขภาพขอ
ตนเองได้
5.วิเคราะหอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคมและ
วัฒนธรรมที่มีตอพฤติกรรมทางเพศ และการดาเนิน
ชีวิตได้
6. เขาใจเหตุผลและความจาเปนที่ทุกคนตอง ปอง
กันโรค มีสวนรวมในการสรางเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน
7. เขาใจบทบาทและความรับผิดชอบในการ สราง
เสริมสุขภาพและการปองกันโรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง
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ชั่วโมงที่
11

12-13

14-15

16-17
18

19

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่น 8. วิเคราะหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการ
เคลือ่ นไหวรูปแบบตางๆและนาไปใชในการเล่นกีฬา
กีฬา
9. ประยุกตความคิดรวบยอดจากหลักการทาง
วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
10. เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริม
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
สมรรถภาพทางกลไก
11. เขาใจกระบวนการสรางเสริมสมรรถภาพทาง
กายและสมรรถภาพทางกลไกเพื่อดารงชีวิตอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข 12. รูวิธีการวางแผน
และปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
และสมรรถภาพทางกลไก เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน
หลักในการออกกาลังกายและเล่นกีฬา

13. อธิบายหลักการสาคัญในการออกกาลังกาย
และเลนกีฬาได
14. บอกขั้นตอนในการออกกาลังกายและ
การเลนกีฬาได

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
การปูองกันและรักษาการดูแลรักษาการบาดเจ็บที่ 15. อธิบายระบบการใชพลังงานของรางกายใน
เกิดการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสร้าง
รูปแบบตางๆได้
เสริมสมรรถภาพทางกาย
16. มีทักษะในการดูแลรักษาการบาดเจ็บจากการ
ออกกาลังกายและการเลนกีฬา
ประเมินสุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพทาง 17. ประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเองโดยใช
กาย
เครื่องมือการประเมินและทดสอบสมรรถภาพทาง
กายได้

20

ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค
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3.2 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ชั่วโมงที่
1-5

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ระบบร่างกาย
1.ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
พ30101
2) ความสาคัญของการเรียนรายวิชา
พ30101
2. ขั้นตอนการออกกาลังกาย
1) การอบอุ่นร่างกาย
2) กิจกรรมออกกาลังกาย
3) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
3. กระบวนการสร้างเสริมและดารง

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1.วิธีสอนแบบบรรยาย
2.วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้น
4. บทบาทสมมุติ
5.ประสบการณ์จริง
6. Learning

1.เอกสารประกอบการ
สอน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4.หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เน็ต

1.วิธีสอนแบบบรรยาย
2.วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการเรียนรู้บันใด 5 ขั้น
4. บทบาทสมมุติ
5.ประสบการณ์จริง
6. Learning
1.วิธีสอนแบบบรรยาย
2.วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการเรียนรู้บันใด 5 ขั้น
4. บทบาทสมมุติ
5.ประสบการณ์จริง
6. Learning

1.เอกสารประกอบการ
สอน
2.สื่อ ICT
3.หนังสือแบบเรียน
4.อินเตอร์เน็ต

ประสิทธิภาพการทางานของระบบ
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7-8

อวัยวะต่างๆ
1) ระบบห่อหุ้มร่างกาย
2) ระบบกระดูก
3) ระบบกล้ามเนื้อ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
มนุษย์

อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม
และวัฒนธรรมในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน

1.เอกสาร
2.สื่อ ICT
3 หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
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ชั่วโมงที่
9

10
11

12-13

14-15

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
การบริหารจัดการชีวิตที่ยั่งยืน

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้
1.วิธีสอนแบบบรรยาย
2.วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการเรียนรู้บันใด 5 ขั้น
4. บทบาทสมมุติ
5.ประสบการณ์จริง
6. Learning

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

ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
1.เอกสารประกอบการ
วิทยาศาสตร์และทักษะการเคลื่อนไหว 1.วิธีสอนแบบบรรยาย
2.วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
สอน
ในการเล่นกีฬา
3.วิธีสอนโดยกระบวนการสร้างความ 2. สื่อ ICT
ตระหนัก
3. หนังสือแบบเรียน
4.อินเตอร์เน็ต
1.เอกสารประกอบการ
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและ 1.วิธีสอนแบบบรรยาย
2.วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
สอน
สมรรถภาพทางกลไก
3.วิธีสอนโดยกระบวนการสร้างความ 2.สื่อ ICT
ตระหนัก
3.หนังสือแบบเรียน
4.อินเตอร์เน็ต
๑. เอกสาร
๑. วิธีสอนแบบบรรยาย
หลักในการออกกาลังกายและการ
๒. วิธีสอนแบบสาธิตและ
ประกอบการ
เล่นกีฬา
ปฏิบัติ
สอน
๓. วิธีสอนโดยกระบวนการ
๒. สื่อ ICT
สร้างความตระหนัก
๓. หนังสือ
แบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

๑. วิธีสอนแบบบรรยาย
๒. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
๓. วิธสี อนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก

18

การปูองกันและรักษาการดูแล
รักษาการบาดเจ็บที่เกิดการออกกาลัง
กายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย

๑. วิธีสอนแบบบรรยาย
๒. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
๓. วิธสี อนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก

19

ประเมินสุขภาพและการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย

๑. วิธีสอนแบบบรรยาย
๒. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
๓. วิธสี อนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
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ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค

16-17

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
๒. สื่อ ICT
๓. หนังสือ
แบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
๑. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
๒. สื่อ ICT
๓. หนังสือ
แบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
๑. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
๒. สื่อ ICT
๓. หนังสือ
แบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้
ความรู้
(30คะแนน)

เจตคติ
(20คะแนน)

ทักษะ
(20คะแนน)

สมรรถภาพทางกาย
(20คะแนน)

K

A

P

PF

การสอบย่อย
ครั้งที1่
สอบกลางภาค

18

9

4

10

3

การสอบย่อย
ครั้งที2่
สอบปลายภาค

1

รวม

รายการ
ทดสอบ

รวม
(100คะแนน)

-

คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
(10 คะแนน)
DC
4

2

-

-

15

7

8

18

6

40

1

1

6

2

-

10

30

20

20

20

10

100

หมายเหตุ
1. ด้านความรู้ เครื่องมือ ใบงาน/ข้อสอบ
2. ด้านเจคติ เครื่องมือ กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม
3. ด้านทักษะ เครื่องมือ ข้อทดสอบ/แบบสังเกต
4. ด้านสมรรถภาพทางกาย เครื่องมือ ข้อทดสอบ/ใบรับรองแพทย์
5. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เครื่องมือ กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม
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รายวิชา พ30101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ( HPE 30101 Health and Physical Education 1)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 20 ชั่วโมง
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

คะแนน 100 คะแนน
น้าหนักคะแนน

ชั่วโมง

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

K

A

P

PF

DC

รวม

1

ระบบร่างกาย

พ1.1
ม4/1

5

4

2

1

-

1

8

2

การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์

พ1.1
ม4/2

1

4

2

1

-

1

8

3

อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน
สังคมและวัฒนธรรมในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน

พ2.1
ม4/1

2

5

2

1

-

พ4.1
ม4/1

1

5

3

1

-

4

การบริหารจัดการชีวิตที่ยั่งยืน
ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค

5

วิทยาศาสตร์และทักษะการ
เคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา

พ3.1
ม4/3, ม4/4

1

9

10

1

10

3

2

-

1
-

1

-

2

2

2

1

7

2

-

1

1

2

1

5

2

-

1

1

2

1

5

15

พ3.1
ม4/3, ม4/4

6

การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกลไก

7

พ3.1
หลักในการออกกาลังกายและ
ม4/3, ม4/4
การเล่นกีฬา

13

ลาดับที่

8

9

10

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ

น้าหนักคะแนน
ชั่วโมง

รวม

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

K

A

P

PF

DC

2

-

-

1

8

1

1

1

3

3

2

1

-

-

-

2

1

3

ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค
รวมคะแนนตลอดภาคเรียน

1
-

1
30

1
20

6
20

2
20

10

10
100

รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน

20

เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

การปูองกันและรักษาการดูแล
รักษาการบาดเจ็บที่เกิดการ
ออกกาลังกายและเล่นกีฬา
เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย
ประเมินสุขภาพและการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

พ3.1
ม4/3, ม4/4

พ3.1
ม4/3, ม4/4

พ3.1
ม4/3, ม4/4

1

10

10

14

4.1 ด้านความรู้ 30 คะแนน
ประเมินจากใบงานและการทดสอบ
4.2 ด้านเจตคติ 20 คะแนน
ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน ดังนี้

รายการประเมิน

1. ด้านคุณธรรม
1.1 การเข้าเรียนสม่าเสมอ
1.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต
1.3 การเสียสละ
1.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวม
2. ด้านจริยธรรม
2.1 มีระเบียบวินัย
2.2 ความรับผิดชอบ
2.3 การตรงต่อเวลา
2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์
3. ด้านค่านิยม
3.1 ความขยันหมั่นเพียรสนใจในการ
เรียน
3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.3 ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน
3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ
3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ
3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
พลานามัย
3.7 รู้จักปูองกันตนเองจากโรคภัย
และอุบัติภัยต่าง ๆ

ดีเยี่ยม
(5คะแนน)

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
(4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน)

ต้อง
ปรับปรุง
(1
คะแนน)
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4.3 ด้านทักษะ 20 คะแนน
ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน ดังนี้

รายการประเมิน

ทักษะด้านสุขศึกษา ( คะแนน)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2. ทักษะด้านกีฬา ( คะแนน)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ดีเยี่ยม
(5คะแนน)

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
(4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน)

ต้อง
ปรับปรุง
(1
คะแนน)
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4.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย (ปฏิบัติ / แบบทดสอบ / การสังเกต) 20 คะแนน
การทดสอบประจาภาคเรียนที่ 1 / .................
รายการทดสอบ

1. น้าหนัก
2. 2.ส่วนสูง
3. 3.วัดไขมันใต้ผิวหนัง
3.1 แขนด้านใน
3.2 น่อง
4. ลุกนั่ง 60 วินาที
5. ดันพื้น 30 วินาที
6. 6. นั่งงอตัวไปข้างหน้า
8. 7. วิ่งทางไกล 1,600 เมตร

ผลการทดสอบ
ครั้งที่ 1
(Pre-test)

ผลการทดสอบ
ครั้งที่ 2
(Post –test)

หน่วย

กิโลกรัม
เซนติเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
ครั้ง
ครั้ง
เซนติเมตร
นาที:วินาที

ชื่ออาจารย์
ผู้ทดสอบ
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4.5 แบบบันทึกพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (10 คะแนน)
การอบอุ่น

กิจกรรมการเรียนการสอน

เช็คเวลา

ระดับการประเมิน

ปลอดภั
ขนิยสัย
10.สุ

9.ความสนุกสนานและ

8.การควบคุมอารมณ์

7.ความเป็นผู้นา-ผู้ตาม

6.ความรับผิดชอบ

5.ความมีน้าใจนักกีฬา

4.ความมีระเบียบวินัย

เรียน

3.การตรงต่อเวลา

ชื่อ-สกุล

2.ปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วน

เลขที่

1. ความสนใจ-ตั้งใจปฏิบัติ

ร่างกาย

2 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี
1 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้
0 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับควรปรับปรุง
ลงชื่อ…………………………………..ครูผู้สอน
ผู้ประเมิน
วันที่….เดือน……………พ.ศ...............
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 พ30102
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการจัดการกับ อารมณ ความเครียด การพั ฒนาจิต และการฝกสติ การประเมิน ความเสี่ยง
ตอสุขภาพ แนวทางปองกันอันตรายและการปฐมพยาบาลจากการไดรับสารพิษ ไฟไหมน้าร้อนลวก การสูบบุหรี่
และการดื่มสุรา องคประกอบของกระบวนการทางสังคมและกระบวนการเพื่อสรางเสริมเขมแข็งทางสังคม ความ
ปลอดภัยในชุมชนสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีระหวางการเลนและการแขงขันกีฬากับผูอื่น
วิเคราะหอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพและการบริโภคหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและ
รูปแบบการเคลื่อนไหว การประยุกตหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวไปใชในทักษะการใชลูกบอลและการสราง
เสริมสมรรถภาพทางกาย การใชความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมคุณคาของการออกกาลังกายและ
การเขารวมกิจกรรมกีฬาเกี่ยวกับทักษะการใชลูกบอล
รู เขาใจ อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่ส งผลตอสุ ขภาพและการบริโ ภค มีวิธีการจัดการกับอารมณและ
ความเครียดไดอยางเหมาะสมจนเปนผู มีบุคลิกภาพที่ดี นาหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและรูปแบบการ
เคลื่อนไหวนาไปประยุกตไปใชในการออกกาลังกายและการเลนกีฬาไดหลากหลายประเภท แสดงออกถึงการมี
มารยาทในการดูการเลนการแขงขันกีฬาดวย ความมีน้าใจนักกีฬา มีสุนทรียภาพและแสดง ออกถึงความมีน้าใจ
นักกีฬามีเจตคติที่ดีต อการออกกาลังกายและการเลนกีฬายอมรับและเห็นคุณคาของประสบการณที่ไดรับจาก
กิจกรรมทางกายไปใชเปนแนวทางในการทางานและดาเนินชีวิตประจาวันอยางตอเนื่อง
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ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.

วิเคราะหอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการบริโภคได
รูวิธีการจัดการกับอารมณ ความเครียด การพัฒนาจิต และการฝกสติได
รูวิธีการออกกาลังกายและพักผอนไดอยางถูกตอง
เขาใจการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ และแสวงหาแนวทางปองกันอันตรายเพื่อความ ปลอดภัย
ในเรื่องการไดรับสารพิษ ไฟไหม น้าร้อนลวก การสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา
5. เขาใจองคประกอบของกระบวนการทางสังคม
6. รูวิธีการใชกระบวนการทางสังคมเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยในชุมชนเขมแข็ง
7. แสดงการปฐมพยาบาล การไดรับสารพิษ ไฟไหม น้าร้อนลวกไดอยางถูกตอง
8. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนาไปใชในทักษะการใชลูกบอล และสรางเสริม
สมรรถภาพทางกายได
9. วิเคราะหรูปแบบการเคลื่อนไหวและนาไปใชในกิจกรรมการใชลูกบอล และสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกายได
10. ประยุกตความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวในกิจกรรมการใชลูกบอลได้
อยางมีประสิทธิภาพ
11. ใชความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คานึงถึงผลที่เกิดตอผูอื่นและสังคมได
12. เห็นคุณคาของการออกกาลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาประเภททักษะการใชลูกบอลได
13. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีตางๆ ในระหวางการเลน การแขงขันกีฬากับผูอื่น
และนาไปสรุปเปนแนวปฏิบัติและใชในชีวิตประจาวันอยางตอเนื่องได
14. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลน การแขงขันกีฬาดวยความมีน้าใจนักกีฬา และนาไปใช
ปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนผูมีบุคลิกภาพที่ดี
15. ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้าใจนักกีฬาของการออกกาลังกายและแล่นกีฬา
16. ยอมรับและเห็นคุณคาของการนาประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเปน แนวทางใน
การทางานและดาเนินชีวิตประจาวันได
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3. โครงสร้างรายวิชา พ30102สุขศึกษาและพลศึกษา2(HPE30102Health and Physical Education2)
3.1 กาหนดการสอนและและตัวชี้วัด
ชั่วโมงที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

1-2

อิทธพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการ
บริโภค
การจัดการอารมณ์ความเครียด การพัฒนาจิต
และการฝึกสมาธิ

1. วิเคราะหอิทธิพลของสื่ อโฆษณาเกี่ยวกับ
สุขภาพเพื่อการบริโภคได้
2. รู วิ ธีก ารจั ดการกับ อารมณ ความเครีย ด
การพัฒนาจิต และการฝกสติได
3. รู วิธีการออกกาลังกายและพักผอนไดอยาง
ถูกตอง
4. เขาใจการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ และ
แสวงหาแนวทางป องกั น อั น ตรายเพื่ อ ความ
ปลอดภั ย ในเรื่ อ งการได รั บ สารพิ ษ ไฟไหม
น้าร้อนลวก การสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา
5. เขาใจองคประกอบของกระบวนการทางสังคม
6. รู วิธีการใชกระบวนการทางสังคมเพื่อสราง
เสริมความปลอดภัยในชุมชนเขมแข็ง

3-4

5-7

การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและแสวงหา
แนวทางปูองกันอันตราย วิธีการปฐมพยาบาล
เพื่อความปลอดภัยในเรื่องการได้รับสารพิษ ไฟ
ไหม้ น้าร้อนลวก การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา

8-9

กระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน

10
11

ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
วิทยาศาสตร์และทักษะการเคลื่อนไหวในการ
เล่นกีฬา

12-13

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
และสมรรถภาพทางกลไก

7. แสดงการปฐมพยาบาล การไดรับสารพิษ
ไฟไหม น้าร้อนลวกไดอยางถูกตอง
8. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและ
นาไปใชในทักษะการใชลูกบอล และสรางเสริม
สมรรถภาพทางกายได
9. วิเคราะหรูปแบบการเคลื่อนไหวและนาไปใช
ในกิ จ กรรมการใช ลู ก บอล และสร างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายได
10. ประยุกตความคิดรวบยอดจากหลักการทาง
วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวในกิจกรรมการใชลูก
บอลไดอยางมีประสิทธิภาพ
11. ใชความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของทีม คานึงถึงผลที่เกิดตอผูอื่นและสังคมได้
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ชั่วโมงที่
14-15

16-17
18

19

20

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
หลักในการออกกาลังกายและการ
เล่นกีฬา

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
12. เห็ นคุ ณคาของการออกกาลั งกายและการ
เขารวมกิ จ กรรมกี ฬาประเภททัก ษะการใชลู ก
บอลได
13. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา
กลวิธีต างๆ ในระหวางการเลน การแขงขันกีฬา
กับผู อื่นและนาไปสรุปเปนแนวปฏิบัติและใชใน
ชีวิตประจาวันอยางตอเนื่องได
ฝึกสมรรถภาพทางกาย
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
การปูองกันและรักษาการดูแลรักษาการบาดเจ็บ 14. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลน
ที่เกิดการออกกาลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้าง การแขงขันกีฬาดวยความมีน้าใจนักกีฬา และนา
เสริมสมรรถภาพทางกาย
ไปใชปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนผูมีบุคลิกภาพที่ดี
15. ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้าใจ
นักกีฬาของการออกกาลังกายและแล่นกีฬา
ประเมินสุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพทาง 16. ยอมรับและเห็นคุณคาของการนาประสบกา
กาย
รณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเปน
แนวทางในการทางานและดาเนินชีวิตประจาวัน
ได้
ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค
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3.2 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ชั่วโมงที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

1-2

อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับ
สุขภาพเพื่อการบริโภค

3-4

การจัดการอารมณ์ความเครียด การ
พัฒนาจิตและการฝึกสมาธิ

5-7

การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ
และแสวงหาแนวทางปูองกัน
อันตราย วิธีการปฐมพยาบาลเพื่อ
ความปลอดภัยในเรื่องการได้รับ
สารพิษ ไฟไหม้ น้าร้อนลวก การสูบ
บุหรี่และการดื่มสุรา
กระบวนการสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน

8-9

10

ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค

11

วิทยาศาสตร์และทักษะการ
เคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1.วิธีสอนแบบบรรยาย
2.วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการเรียนรู้บันใด 5 ขั้น
4. บทบาทสมมุติ
5.ประสบการณ์จริง
1.วิธีสอนแบบบรรยาย
2.วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการเรียนรู้บันใด 5 ขั้น
4. บทบาทสมมุติ
5.ประสบการณ์จริง
1.วิธีสอนแบบบรรยาย
2.วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการเรียนรู้บันใด 5 ขั้น
4. บทบาทสมมุติ
5.ประสบการณ์จริง
1.วิธีสอนแบบบรรยาย
2.วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการเรียนรู้บันใด 5 ขั้น
4. บทบาทสมมุติ
5.ประสบการณ์จริง

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เน็ต
1.เอกสารประกอบการ
สอน
2.สื่อ ICT
3.หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต

1.วิธีสอนแบบบรรยาย
2.วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
3.วิธีสอนโดยกระบวนการสร้างความ
ตระหนัก

1.เอกสารประกอบการ
สอน
2.สื่อ ICT
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต

1.เอกสารประกอบการ
สอน
2.สื่อ ICT
3.หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
1.เอกสารประกอบการ
สอน
2.สื่อ ICT
3.หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
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ชั่วโมงที่
12-13

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพและสมรรถภาพทาง
กลไก

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
3. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก

14-15

หลักในการออกกาลังกายและเล่น
กีฬา

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
3. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก

16-17

ฝึกสมรรถภาพทางกาย

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
3. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก

18

การปูองกันและรักษาการดูแล
รักษาการบาดเจ็บที่เกิดการออก
กาลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
3. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก

19

ประเมินสุขภาพและการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
3. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก

20

วัดและประเมินผลปลายภาค

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. สื่อ ICT
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. สื่อ ICT
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. สื่อ ICT
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. สื่อ ICT
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. สื่อ ICT
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
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๑. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
ความรู้
(35คะแนน)

เจตคติ
(25คะแนน)

ทักษะ
(20คะแนน)

สมรรถภาพทางกาย
(10คะแนน)

K

A

P

PF

การสอบย่อย
ครั้งที1่
สอบกลางภาค

18

9

4

10

3

การสอบย่อย
ครั้งที2่
สอบปลายภาค

1

รวม

รายการ
ทดสอบ

รวม
(100คะแนน)

-

คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
(10 คะแนน)
DC
4

2

-

-

15

7

8

18

6

40

1

1

6

2

-

10

30

20

20

20

10

100

หมายเหตุ
1. ด้านความรู้ ใช้เครื่องมือ ใบงาน/ข้อสอบ
2. ด้านเจคติ ใช้เครื่องมือ กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม
3. ด้านทักษะ ใช้เครื่องมือ แบบทดสอบ/แบบสังเกต
4. ด้านสมรรถภาพทางกาย ใช้เครื่องมือ แบบทดสอบ/ใบรับรองแพทย์
5. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ใช้เครื่องมือ กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม

35

25

รายวิชา พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ( HPE 30102 Health and Physical Education 2)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 20 ชั่วโมง
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

คะแนน 100 คะแนน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

ด้าน
K

น้าหนักคะแนน
ด้าน ด้าน ด้าน
A
P
PF

2

4

2

1

-

2

4

2

1

-

ชั่วโมง

ด้าน
DC

รวม

1

อิทธพลของสื่อโฆษณา
เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการ
บริโภค

พ4.1

2

การจัดการอารมณ์
ความเครียด การพัฒนาจิต
และการฝึกสมาธิ

พ2.1

3

การประเมินความเสี่ยงต่อ
สุขภาพและแสวงหาแนวทาง
ปูองกันอันตราย วิธีการปฐม พ5.1
พยาบาลเพื่อความปลอดภัย
ในเรื่องการได้รับสารพิษ ไฟ ม4/1, 4/7
ไหม้ น้าร้อนลวก การสูบบุหรี่
และการดื่มสุรา

3

5

2

1

-

1

9

4

กระบวนการสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน

2

5

3

1

-

1

10

1

10

3

2

-

-

15

1

-

2

2

2

1

7

2

-

1

1

2

ม4/2

ม4/1

พ5.1
ม4/5

ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
5

6

วิทยาศาสตร์และทักษะการ
เคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา

พ3.1
ม4/1

การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง พ 3.1
กายเพื่อสุขภาพและ
ม4/4
สมรรถภาพทางกลไก

1

1

1

8

8

5
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ลาดับที่

7

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

น้าหนักคะแนน
ด้าน ด้าน
K
A

ด้าน
P

ด้าน
PF

ด้าน รวม
DC

2

-

1

1

2

1

5

2

-

-

1

8

1

10

1

1

3

3

2

มาตรฐานการ
ชั่วโมง
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

หลักในการออกกาลังกายและ พ 3.1
เล่นกีฬา
ม4/3 ม4/4
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

8

พ 3.1
ม4/3, ม4/4

9

10

การปูองกันและรักษาการดูแล
รักษาการบาดเจ็บที่เกิดการ
พ 3.1
ออกกาลังกายและเล่นกีฬา
เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทาง ม4/3,ม4/4
กาย
ประเมินสุขภาพและการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

พ 3.1
ม4/3,ม4/4

10
1

1

ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค

1

รวมคะแนนตลอดภาคเรียน

-

รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน

20

-

-

-

2

30

20

20

20

1

10

3

100
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4.1 ด้านความรู้ 30 คะแนน
ประเมินจากใบงานและการทดสอบ
4.2 ด้านเจตคติ 20 คะแนน
ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน ดังนี้

รายการประเมิน
1. ด้านคุณธรรม
1.1 การเข้าเรียนสม่าเสมอ
1.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต
1.3 การเสียสละ
1.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวม
2. ด้านจริยธรรม
2.1 มีระเบียบวินัย
2.2 ความรับผิดชอบ
2.3 การตรงต่อเวลา
2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์
3. ด้านค่านิยม
3.1 ความขยันหมั่นเพียรสนใจในการ
เรียน
3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.3 ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน
3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ
3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ
3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
พลานามัย
3.7 รู้จักปูองกันตนเองจากโรคภัย
และอุบัติภัยต่าง ๆ

ดีเยี่ยม
(5คะแนน)

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
(4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน)

ต้อง
ปรับปรุง
(1 คะแนน)
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4.3 ด้านทักษะ 20

คะแนน

ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน ดังนี้

รายการประเมิน

ทักษะด้านสุขศึกษา ( คะแนน)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2. ทักษะด้านกีฬา ( คะแนน)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ดีเยี่ยม
(5คะแนน)

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
(4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน)

ต้อง
ปรับปรุง
(1
คะแนน)
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4.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย (ปฏิบัติ / แบบทดสอบ / การสังเกต) 20 คะแนน
การทดสอบประจาภาคเรียนที่ 1 / .................
รายการทดสอบ

1. น้าหนัก
2. 2.ส่วนสูง
3. 3.วัดไขมันใต้ผิวหนัง
3.1 แขนด้านใน
3.2 น่อง
4. ลุกนั่ง 60 วินาที
5. ดันพื้น 30 วินาที
6. 6. นั่งงอตัวไปข้างหน้า
7. วิ่งอ้อมหลัก
8. 8. วิ่งทางไกล 1,600 เมตร

ผลการทดสอบ
ครั้งที่ 1
(Pre-test)

ผลการทดสอบ
ครั้งที่ 2
(Post –test)

หน่วย

กิโลกรัม
เซนติเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
ครั้ง
ครั้ง
เซนติเมตร
วินาที
นาที:วินาที

ชื่ออาจารย์
ผู้ทดสอบ
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4.5 แบบบันทึกพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (10 คะแนน)
การอบอุ่น

กิจกรรมการเรียนการสอน

เช็คเวลา

ระดับการประเมิน

ปลอดภั
ขนิยสัย
10.สุ

9.ความสนุกสนานและ

8.การควบคุมอารมณ์

7.ความเป็นผู้นา-ผู้ตาม

6.ความรับผิดชอบ

5.ความมีน้าใจนักกีฬา

4.ความมีระเบียบวินัย

3.การตรงต่อเวลา

เรียน

2.ปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วน

เลขที่ ชื่อ-สกุล

1. ความสนใจ-ตั้งใจปฏิบัติ

ร่างกาย

2 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี
1 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้
0 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับควรปรับปรุง
ลงชื่อ…………………………………..ครูผู้สอน
ผู้ประเมิน
วันที่….เดือน……………พ.ศ...............
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แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ( HPE30103 Health and Physical Education 3 )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
**********************************************************************************
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษากระบวนการทางานของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย
ที่มีผลต่อสุขภาพ เหตุผลและความจาเป็นของการปูองกันโรค การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมและพัฒนาสุขภาพ
ของบุคคล บทบาทและความรับผิดชอบในการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ
โรคมะเร็ง กระบวนการสร้างเสริมประสิทธิภาพการทางานของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย่อย
อาหารและระบบขับถ่าย การปูองกันและหลีกเลี่ยงความรุนแรง
วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวนาไปประยุกตใช้ในศิลปะการต่อสู้
ปูองกันตัว
รู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าการวางแผนดูแลสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของ
ตนเองและบุคคลในครอบครัว มีเจตคติและค่านิยมที่ดีต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่น
กีฬาอย่างเคร่งครัด มีสุนทรียภาพในการชมและแสดงความมีน้าใจนักกีฬาระหว่างออกกาลังกายหรือการเล่น
กี ฬ า เห็ น คุ ณ ค่ า ของการน าประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ จากกิ จ กรรมทางกายไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการด าเนิ น
ชีวิตประจาวัน
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2. ตัวชี้วัด
1. วิเคราะหกระบวนการทางานของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหารและระบบ
ขับถ่ายที่มีผลตอสุขภาพ
2. รูวิธีการดารงประสิทธิภาพการทางานของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร
และระบบขับถ่าย
3. รูวิธีการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว
4. เห็นคุณคาของการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว
5. รูวิธีการสรางเสริมสัมพันธภาพที่ดีตอกันระหวางบุคคล ครอบครัวและสังคม
6. เข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบในการสร้างเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและโรคมะเร็ง
7. วิเคราะห์รูปแบบและหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนาไปใชในศิลปะการตอสูปองกันตัว
และการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายได
8. สรางเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองได
9. เห็นคุณคาของการออกกาลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาประเภทศิลปะ ตอสูปองกันตัวได
10. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา การเลนกีฬาอยางเครงครัด
11. มีเจตคติและค่านิยมที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้าใจนักกีฬาของการออกกาลัง
กายและการเลนกีฬา
12. ยอมรับและเห็นคุณคาของการนาประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเป็นแนวทาง
ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
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3. โครงสร้างรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 3 พ30103
(HPE30103 Health and Physical Education3 )
3.1 กาหนดการสอนและและตัวชี้วัด
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

1

1. ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาพ30103
2) ความสาคัญของการเรียนรายวิชาพ30103
2. ขั้นตอนการออกกาลังกาย
1) การอบอุ่นร่างกาย
2) กิจกรรมออกกาลังกาย
3) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

1. บอกองค์ประกอบสาระและมาตรฐานของการ
เรียน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้
2. อธิบายและวิเคราะห์ ความส าคัญของสาระ
การเรียนรู้ได้
3. อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล่งการเรียนรู้ที่
สนั บสนุน การเรี ย นรู้ ของกลุ่ มสาระสุ ข ศึ กษาและ
พลศึกษา
4. อธิบายและระบุเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้
5. ปฏิบัติตามขั้นตอนการออกกาลังกายได้
6. บอกประโยชน์ของการปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ออกกาลังกายได้อย่างน้อย 2 ข้อ

2-5

3. กระบวนการสร้างเสริมและดารงประสิทธิภาพ 7. วิเคราะหกระบวนการทางานของระบบไหลเวียน
เลื อ ด ระบบหายใจ ระบบย่ อยอาหารและระบบ
การทางานของระบบอวัยวะต่างๆ
ขับถ่ายที่มีผลตอสุขภาพ
- ระบบหายใจ
8. รูวิธีการดารงประสิทธิภาพการทางานของระบบ
- ระบบไหลเวียนเลือด
ไหลเวี ย นเลื อ ด ระบบหายใจ ระบบย อยอาหาร
- ระบบย่อยอาหาร
และระบบขับถ่าย
- ระบบขับถ่าย
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
9. รู วิ ธี ก ารวางแผนดู แ ลสุ ข ภาพของบุ ค คลใน
ครอบครัว
10. เห็ นคุณคาของการวางแผนดูแลสุขภาพของ
บุคคลในครอบครัว
11. รู วิ ธี ก ารสร างเสริ ม สั ม พั น ธภาพที่ ดี ต อกั น
ระหวางบุคคล ครอบครัวและสังคม
12. เข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบในการสร้าง
เสริมสุขภาพและการปูองกันโรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและโรคมะเร็ง

6-7

4. การวางแผนดูแลสุขภาพและการสร้างเสริม
สัมพันธภาพของตนเองครอบครัว

8-9

5. การปูองกันโรคต่างๆ
- โรคความดันโลหิตสูง
- โรคหัวใจ
- โรคมะเร็ง
การประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
13. วิเคราะห์ รูปแบบและหลั กวิทยาศาสตรการ
6. ศิลปะการต่อสู้ปูองกันตัว
เคลื่อนไหวและนาไปใชในศิลปะการตอสู้ ปองกัน
ตัวและการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายได
14. สรางเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองได
15. เห็ น คุ ณ คาของการออกก าลั ง กายและการ
เขารวมกิจกรรมกีฬาประเภทศิลปะตอสูปองกันตัว
ได
16. เคารพสิ ท ธิ แ ละปฏิ บั ติ ต ามกฎ กติ ก า การ
7. สิทธิ กฎ กติกาของการต่อสู้และปูองกันตัว
เลนกีฬาอยางเครงครัด
17. มีเจตคติและค่านิยมที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพ
8. การออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
และแสดงความมีน้าใจนักกีฬาของการออกกาลั ง
กายและการเลนกีฬา
18. ยอมรับและเห็ นคุณคาของการนาประสบกา
รณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเป็นแนวทาง
ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้

10
11-15

16
17-19

20

สอบปลายภาคเรียน
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3.2 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
1

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
1. ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
พ30103
2) ความสาคัญของการเรียนรายวิชา 4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
พ30103
6. วิธีสอนแบบ QSCCS
2. ขั้นตอนการออกกาลังกาย
1) การอบอุ่นร่างกาย
2) กิจกรรมออกกาลังกาย
3) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

2-5

3. กระบวนการสร้างเสริมและดารง
ประสิทธิภาพการทางานของระบบ
อวัยวะต่างๆ
- ระบบหายใจ
- ระบบไหลเวียนเลือด

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
6. ใบงาน

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เน็ต
6. ใบงาน

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เน็ต
6. ใบงาน

- ระบบย่อยอาหาร
- ระบบขับถ่าย

6-7

4. การวางแผนดูแลสุขภาพและการ
สร้างเสริมสัมพันธภาพของตนเอง
ครอบครัว
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สัปดาห์ที่
8-9

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
5. การปูองกันโรคต่างๆ
- โรคความดันโลหิตสูง
- โรคหัวใจ
- โรคมะเร็ง

10
11-15

การประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
6. ศิลปะการต่อสู้ปูองกันตัว

16

7. สิทธิ กฎ กติกาของการต่อสู้และ
ปูองกันตัว

17-19

20

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
6. ใบงาน

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
6. ใบงาน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
6. ใบงาน

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS
8. การออกกาลังกายและการเล่นกีฬา 1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS
การประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้
รายการ
ทดสอบ
การสอบย่อย
ครั้งที่ 1
การประเมินผล
การเรียนรู้
กลางภาค
การสอบย่อย
ครั้งที่ 2
การประเมินผล
การเรียนรู้
ปลายภาค
รวม

ความรู้
เจตคติ
ทักษะ
สมรรถภาพทางกาย
(20คะแนน)
(30คะแนน) (20คะแนน) (20คะแนน)

คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
(10 คะแนน)

รวม
(100คะแนน)

35

12

10

4

5

4

10

2

3

-

-

7

7

8

12

6

40

1

1

5

3

-

10

30

20

20

20

10

หมายเหตุ
1. ด้านความรู้ ใช้เครื่องมือ ใบงาน/ข้อสอบ
2. ด้านเจคติ ใช้เครื่องมือ กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม
3. ด้านทักษะ ใช้เครื่องมือ แบบทดสอบ/แบบสังเกต
4. ด้านสมรรถภาพทางกาย ใช้เครื่องมือ แบบทดสอบ/ใบรับรองแพทย์
5. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ใช้เครื่องมือ กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม

15

100
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รายวิชา พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
(HPE30103 Health and Physical Education3 )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 20 ชั่วโมง คะแนน 100 คะแนน

ลาดับ
ที่

1

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
กระบวนการสร้างเสริมและดารง
ประสิทธิภาพการทางานของระบบ
อวัยวะต่างๆ

3

การเรียนรู้/ ชั่วโมง ด้าน
K
ตัวชี้วัด

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

A

P

PF

DC

รวม

พ 1.1
ม5/1,ม5/2

4

6

2

1

1

2

12

พ 2.1
ม5/3,
ม5/4,ม5/5

2

1

5

1

2

1

10

พ 4.1
ม5/1,ม5/3

2

5

3

2

2

1

13

1

10

2

3

-

-

15

5

3

3

3

4

3

16

1

2

2

2

1

1

8

3

2

2

3

7

1

1

1

5

3

-

10

รวมคะแนนตลอดภาคเรียน

-

30

20

20

20

10

100

รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน

20

การวางแผนดูแลสุขภาพและการ
2

น้าหนักคะแนน

มาตรฐาน

สร้างเสริมสัมพันธภาพของตนเอง
ครอบครัว
การปูองกันโรคต่างๆ

การประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
พ 3.1
ม5/1,
ม5/2,ม5/3
พ 3.2
สิทธิ กฎ กติกาของการต่อสู้และ
ม5/3,
ปูองกันตัว
ม5/4,ม5/5
พ 3.2
การออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
ม5/1,ม5/2
การประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค
ศิลปะการต่อสู้ปูองกันตัว
4

5
6

2

16
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4.1 ด้านความรู้ (30 คะแนน)
- ประเมินจากใบงานและการทดสอบ
4.2 ด้านเจตคติ (20 คะแนน)
ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน ดังนี้

รายการประเมิน

1. ด้านคุณธรรม
1.1 การเข้าเรียนสม่าเสมอ
1.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต
1.3 การเสียสละ
1.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวม
2. ด้านจริยธรรม
2.1 มีระเบียบวินัย
2.2 ความรับผิดชอบ
2.3 การตรงต่อเวลา
2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์
3. ด้านค่านิยม
3.1 ความขยันหมั่นเพียรสนใจในการ
เรียน
3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.3 ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน
3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ
3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ
3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
พลานามัย
3.7 รู้จักปูองกันตนเองจากโรคภัย
และอุบัติภัยต่าง ๆ

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
(5คะแนน) (4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน)

ต้อง
ปรับปรุง
(1
คะแนน)
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4.3 ด้านทักษะ (20 คะแนน)
ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน ดังนี้

รายการประเมิน

ทักษะด้านสุขศึกษา
1.1 ทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ
1.2 ทักษะการต่อรอง
1.3 ทักษะการปฏิเสธ
1.4 ทักษะการคิดวิเคราะห์
1.5 ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
ฯลฯ
2. ทักษะด้านกีฬา
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
(5คะแนน) (4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน)

ต้อง
ปรับปรุง
(1
คะแนน)

41

4.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย (ปฏิบัติ / แบบทดสอบ / การสังเกต) (20 คะแนน)
รายการทดสอบ

1. น้าหนัก
2. 2. ส่วนสูง
3. 3.วัดไขมันใต้ผิวหนัง
3.1 ต้นแขนด้านนอก
3.2 น่องด้านใน
4. ลุกนั่ง 60 วินาที
5. ดันพื้น 30 วินาที
6. 6. นั่งงอตัวไปข้างหน้า
7. วิ่งอ้อมหลัก
8. 8. วิ่งทางไกล 1,600 เมตร

ผลการทดสอบ
ครั้งที่ 1
(Pre-test)

ผลการทดสอบ
ครั้งที่ 2
(Post –test)

หน่วย

กิโลกรัม
เซนติเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
ครั้ง
ครั้ง
เซนติเมตร
วินาที
นาที:วินาที

ชื่ออาจารย์
ผู้ทดสอบ
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4.5 แบบบันทึกพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (10 คะแนน)
การอบอุ่น

กิจกรรมการเรียนการสอน

เช็คเวลา

ระดับการประเมิน

2 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี
1 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้
0 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับควรปรับปรุง

ปลอดภั
ขนิยสัย
10.สุ

9.ความสนุกสนานและ

8.การควบคุมอารมณ์

7.ความเป็นผู้นา-ผู้ตาม

6.ความรับผิดชอบ

5.ความมีน้าใจนักกีฬา

4.ความมีระเบียบวินัย

เรียน

3.การตรงต่อเวลา

ชื่อ-สกุล

2.ปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วน

เลขที่

1. ความสนใจ-ตั้งใจปฏิบัติ

ร่างกาย
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
รายวิชา พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 (HPE30104 Health and Physical Education 4)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
******************************************************************************
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีประเมินสุขภาพสวนบุคคลเพื่อกาหนดวิธีการลดความเสี่ยง การสรางเสริมสุขภาพของตนเอง
ชุมชนและสังคมดวยภูมิปญญาไทย ความรับผิดชอบของบุคคลตอสิ่งแวดลอมในชุมชนตนเอง แนวทางการปอง
กันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน วิธีประเมินและกระบวนการในการจัดการกับอารมณและความเครียด
และนาไปใชวางแผนปรับปรุงตนเอง ระบบบริการสุขภาพของประเทศ แนวทางการปองกันแกไข ปญหา
สาธารณสุ ข ที่ ส าคั ญ ของประเทศ หลั ก การปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ ความปลอดภั ย จากอุ บั ติ ภั ย และภั ย สาธารณะ
กระบวนการทางประชาสังคมสรางเสริมความปลอดภัยใหชุมชนเขมแข็ง แนวทางการแกไขปญหาเมื่อเกิดการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและความรุนแรง
ฝกปฏิ บั ติ กิจ กรรมการออกก าลั งกายและกิจ กรรมนั นทนาการประเภทต างๆ การปฐมพยาบาล
กระดูกหัก ขอเคลื่อน การเขาเฝอกชั่วคราว
วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวนาไปประยุกตใชในการ ละเลน
กีฬาพื้นบานและกีฬาไทย การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเอง
รู้ เขาใจ มีเจตคติและคานิยมที่ดีต่อการปฏิบัติด านสุขภาพและสมรรถภาพทางกายจนเปนกิจนิสัย
เห็นคุณคาของการออกกาลั งกายและการเขารวมกิจกรรมการละเลนกีฬาพื้นบานและกีฬาไทย ชื่นชมใน
สุนทรียภาพและแสดงความมีน้าใจนักกีฬาของการออกกาลังกายและการเลนกีฬา เคารพสิทธิและปฏิบัติตาม
กฎ กติกาการเลนกีฬา ยอมรับและเห็นคุณคาของการนาประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเป
นแนวทางในการทางานและดาเนินชีวิตประจาวัน
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2. ตัวชี้วัด
1. ประเมินสุขภาพสวนบุคคลเพื่อกาหนดวิธีการลดความเสี่ยงและการสรางเสริมสุขภาพของตนเอง
ชุมชนและสังคมดวยภูมิปญญาไทย
2. แสดงความรับผิดชอบของบุคคลตอสิ่งแวดลอมในชุมชน ตลอดจนรูแนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน
3. รู เขาใจ วิธีการประเมินกระบวนการในการจัดการกับอารมณและความเครียด
4. ปฏิบัติกิจกรรมการออกกาลังกาย การพักผอนและกิจกรรมนันทนาการประเภทตางๆ ไดอยางถูกตอง
5. เขาใจระบบบริการสุขภาพของประเทศ และรูแนวทางการปองกันแกไขปญหาสาธารณสุขที่สาคัญของ
ประเทศได
6. รู เขาใจ หลักการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติภัยและภัยสาธารณะ
7. รูวิธีการปองกันอุบัติเหตุจากการจราจร ตลอดจนพฤติกรรมเสี่ยงและความปลอดภัยในการขับขี่และ
การเดินทางได
8. ใชกระบวนการทางประชาสังคมสรางเสริมความปลอดภัยใหชุมชนเขมแข็ง
9. รูปญหาและแนวทางการแกไขปญหาเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และความรุนแรง
10. แสดงวิธีการปฐมพยาบาลกระดูกหัก ขอเคลื่อน การเขาเฝอกชั่วคราวไดอยางถูกตอง
11. วิเคราะหรูปแบบและหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนาไปใชในการละเลนกีฬาพื้นบานและกีฬา
ไทยและการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายได
12. สรางเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองได
13. เห็นคุณคาของการออกกาลังกายและการเขารวมกิจกรรมการละเลนกีฬาพื้นบานและกีฬาไทย
14. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา การเลนกีฬาอยางเครงครัด
15. ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้าใจนักกีฬาของการออกกาลังกายและการเลนกีฬา
16. ยอมรับและเห็นคุณคาของการนาประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเป็นแนวทางใน
การทางานและดาเนินชีวิตประจาวัน
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3.

โครงสร้างรายวิชา พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 (HPE30104 Health and Physical

Education4 )
3.1 กาหนดการสอนและและตัวชี้วัด
สัปดาห์ที่
1

2

3

4
5

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
1.ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
พ30104
2) ความสาคัญของการเรียนรายวิชา
พ30104
3) ประวัติและความเป็นมาของกีฬาไทย/
กีฬาสากล
2. ขั้นตอนการออกกาลังกาย
1) การอบอุ่นร่างกาย
2) กิจกรรมออกกาลังกาย
3) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

3. การประเมินสุขภาพ/การลดความเสี่ยง

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
1. บอกองค์ ป ระกอบสาระและมาตรฐานของ
การเรียน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้
2. อธิบายและวิเคราะห์ความสาคัญของสาระการ
เรียนรู้ได้
3. อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล่งการเรียนรู้
ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา
4. อธิบายและระบุเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้
5. บอกประวัติ และความเป็นมาของกีฬาไทย/
กีฬาสากลได้
6. ปฏิบัติตามขั้นตอนการออกกาลังกายได้
7. บอกประโยชน์ของการปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ออกกาลังกายได้

8. ประเมินสุขภาพสวนบุคคลเพื่อกาหนดวิธีการ
ลดความเสี่ ย งและการสร างเสริ ม สุ ข ภาพของ
ตนเอง ชุมชนและสังคมดวยภูมิปญญาไทย
4. การปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมใน 9. แสดงความรับผิดชอบของบุคคล ตอสิ่งแวดล
ชุมชน
อมในชุมชน ตลอดจนรู แนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน
5. การจัดการอารมณ์และความเครียด
10. รู เขาใจ วิธีการประเมินกระบวนการในการ
จัดการกับอารมณและความเครียด
6. ระบบบริการสุขภาพ
11. เขาใจระบบบริการสุขภาพของประเทศ และ
รู แนวทางการปองกันแกไขปญหาสาธารณสุขที่
สาคัญของประเทศได
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สัปดาห์ที่
6

7-9
10
11-17

18
19

20

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
7. อุบัติภัยและภัยสาธารณะ

8. การปฐมพยาบาล
การประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
9. กีฬาพื้นบ้านและกีฬาไทย
10. การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
12. รู เข าใจ หลั ก การปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ ความ
ปลอดภัยจากอุบัติภัยและภัยสาธารณะ
13. รู วิ ธี ก ารป องกั น อุ บั ติ เ หตุ จ ากการจราจร
ตลอดจนพฤติกรรมเสี่ยงและความปลอดภัยใน
การขับขี่และการเดินทางได
14. ใชกระบวนการทางประชาสังคมสรางเสริม
ความปลอดภัยใหชุมชน เขมแข็ง
15. รู ป ญหาและแนวทางการแกไข ปญหาเมื่อ
เกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และความรุนแรง
16. แสดงวิ ธี ก ารปฐมพยาบาลกระดู ก หั ก
ขอเคลื่อน การเขาเฝอกชั่วคราวไดอยางถูกตอง

17. วิเคราะหรูปแบบและหลักวิทยาศาสตรการ
เคลื่อนไหวและนาไปใชในการละเลนกีฬาพื้นบาน
และกีฬาไทยและการสรางเสริมสมรรถภาพทาง
กายได
18. สรางเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองได
19. เห็ นคุณคาของการออกกาลั งกายและการ
เขารวมกิจกรรมการละเลนกีฬาพื้นบานและกีฬา
ไทย
11. สิทธิ กฎ กติกา กีฬาพื้นบ้านและกีฬาไทย 20. เคารพสิ ท ธิและปฏิบั ติตามกฎ กติกา การ
เลนกีฬาอยางเครงครัด
12. การออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
21. ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้าใจ
นักกีฬาของการออกกาลังกายและการเลนกีฬา
22. ยอมรับและเห็นคุณคาของการนาประสบกา
รณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเป็นแนวทาง
ใน การทางานและดาเนินชีวิตประจาวัน
การประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค
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3.2 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1

1.ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
1) แผนการจั ด การเรี ย นรู้
รายวิชา พ30104
2) ความส าคั ญ ของการเรี ย น
รายวิชา พ30104
3) ประวัติและความเป็นมาของ
กีฬาไทย/กีฬาสากล
2. ขั้นตอนการออกกาลังกาย
1) การอบอุ่นร่างกาย
2) กิจกรรมออกกาลังกาย
3) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
6. ใบงาน

2

3. การประเมินสุขภาพ/การลด
ความเสี่ยง

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
6. ใบงาน

3

4. การปูองกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
6. ใบงาน
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

4

5. การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS

5

6. ระบบบริการสุขภาพ

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS

6

7. อุบัติภัยและภัยสาธารณะ

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS

7-9

8. การปฐมพยาบาล

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
6. ใบงาน
1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
6. ใบงาน
1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
6. ใบงาน
1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
6. ใบงาน

49

สัปดาห์ที่
10
11-17

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
การประเมินผลการเรียนรู้
กลางภาค
9. กีฬาพื้นบ้านและกีฬาไทย
10. การสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS

18

11. สิทธิ กฎ กติกา กีฬาพื้นบ้าน
และกีฬาไทย

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS

19

12. การออกกาลังกายและการเล่น 1. วิธีสอนแบบบรรยาย
กีฬา
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS

20

การประเมินผลการเรียนรู้
ปลายภาค

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
6. ใบงาน
1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
6. ใบงาน
1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
6. ใบงาน
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้
รายการ
ทดสอบ

การสอบย่อย
ครั้งที1่
การประเมินผล
การเรียนรู้
กลางภาค
การสอบย่อย
ครั้งที2่
การประเมินผล
การเรียนรู้
ปลายภาค
รวม

ความรู้
(30คะแนน)

เจตคติ
(20คะแนน)

ทักษะ
(20คะแนน)

สมรรถภาพทางกาย
(20คะแนน)

คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
(10 คะแนน)

รวม
(100คะแนน)

11

10

4

5

5

35

10

2

3

-

-

15

8

7

8

12

5

40

1

1

5

3

-

10

30

20

20

20

10

100

หมายเหตุ
1. ด้านความรู้ ใช้เครื่องมือ ใบงาน/ข้อสอบ
2. ด้านเจคติ ใช้เครื่องมือ กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม
3. ด้านทักษะ ใช้เครื่องมือ แบบทดสอบ/แบบสังเกต
4. ด้านสมรรถภาพทางกาย ใช้เครื่องมือ แบบทดสอบ/ใบรับรองแพทย์
5. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ใช้เครื่องมือ กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม
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รายวิชา พ 30104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
( HPE30104 Health and Physical Education 4)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 20 ชั่วโมง คะแนน 100 คะแนน

ลา
ดับที่
1
2
3
4
5
6

7
8
9

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐาน
การเรียนรู้/ ชั่วโมง ด้าน
K
ตัวชี้วัด

การประเมินสุขภาพ/การลด
พ 4.1
ความเสี่ยง
ม5/1,ม5/2
การปูองกันและแก้ไขปัญหา
พ 4.1
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ม5/5
การจัดการอารมณ์และความเครียด
พ 4.1
ม5/3
ระบบบริการสุขภาพ
พ 4.1
ม5/5
อุบัติภัยและภัยสาธารณะ
พ 4.1
ม5/6
การปฐมพยาบาล
พ 4.1
ม5/7
การประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
กีฬาพื้นบ้านและกีฬาไทย
พ 3.1
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ม5/1,ม5/2
สิทธิ กฎ กติกา กีฬาพื้นบ้านและ
พ 3.2
กีฬาไทย
ม5/3
พ 3.2
การออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
ม5/4
กาประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค
รวมคะแนนตลอดภาคเรียน
รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน

น้าหนักคะแนน
ด้าน ด้าน ด้าน
A
P
PF

ด้าน
DC

รวม

1

2

1

-

-

-

3

1

2

2

-

-

1

5

1

2

2

1

2

1

8

1

1

1

-

-

1

3

1

2

1

1

1

1

6

3

2

3

2

2

1

10

1

10

2

3

-

-

15

7

4

3

3

4

2

16

1

2

2

2

1

1

8

1

2

2

3

7

2

16

1

1
30

1
20

5
20

3
20

10

10
100

20
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4.1 ด้านความรู้

(30 คะแนน)

- ประเมินจากใบงานและการทดสอบ
4.2 ด้านเจตคติ (20 คะแนน)

รายการประเมิน
1. ด้านคุณธรรม
1.1 การเข้าเรียนสม่าเสมอ
1.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต
1.3 การเสียสละ
1.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวม
2. ด้านจริยธรรม
2.1 มีระเบียบวินัย
2.2 ความรับผิดชอบ
2.3 การตรงต่อเวลา
2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์
3. ด้านค่านิยม
3.1 ความขยันหมั่นเพียรสนใจในการเรียน
3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.3 ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน
3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ
3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ
3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมพลานามัย
3.7 รู้จักปูองกันตนเองจากโรคภัยและ
อุบัติภัยต่าง ๆ

ดีเยี่ยม
(5
คะแนน)

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต้อง
(4
(3
(2
ปรับปรุง
คะแนน) คะแนน) คะแนน) (1 คะแนน)
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4.3 ด้านทักษะ

(20 คะแนน)

ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน ดังนี้
รายการประเมิน
1. ทักษะด้านสุขศึกษา
1.1 การประเมินสุขภาพ
1.2 การปฐมพยาบาล
1.3
2. ทักษะด้านกีฬา
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ดีเยี่ยม
ดีมาก
(5คะแนน) (4คะแนน)

ผลการประเมิน
ดี
ปานกลาง
(3คะแนน) (2คะแนน)

ต้องปรับปรุง
(1คะแนน)
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4.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย (ปฏิบัติ / แบบทดสอบ / การสังเกต) (20 คะแนน)
รายการทดสอบ

1. น้าหนัก
2. 2.ส่วนสูง
3. 3.วัดไขมันใต้ผิวหนัง
3.1 แขนด้านใน
3.2 น่อง
4. ลุกนั่ง 60 วินาที
5. ดันพื้น 30 วินาที
6. 6. นั่งงอตัวไปข้างหน้า
7. วิ่งอ้อมหลัก
8. 8. วิ่งทางไกล 1,600 เมตร

ผลการทดสอบ
ครั้งที่ 1
(Pre-test)

ผลการทดสอบ
ครั้งที่ 2
(Post –test)

หน่วย

กิโลกรัม
เซนติเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
ครั้ง
ครั้ง
เซนติเมตร
วินาที
นาที:วินาที

ชื่ออาจารย์
ผู้ทดสอบ
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4.5 แบบบันทึกพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (10 คะแนน)

ระดับการประเมิน

2 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี
1 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้
0 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับควรปรับปรุง

ปลอดภั
10.สุขนิยสัย

เช็ค
เวลาเรียน

9.ความสนุกสนานและ

8.การควบคุมอารมณ์

7.ความเป็นผู้นา-ผู้ตาม

6.ความรับผิดชอบ

5.ความมีน้าใจนักกีฬา

4.ความมีระเบียบวินัย

กิจกรรมการเรียนการสอน

3.การตรงต่อเวลา

ชื่อ-สกุล

2.ปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วน

เลขที่

1. ความสนใจ-ตั้งใจปฏิบัติ

การอบอุ่น
ร่างกาย
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
รายวิชา พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 ( HPE30105 Health and Physical Education 5 )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 1 ชม./สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
**********************************************************************************
คาอธิบายรายวิชา
วิเคราะหกระบวนการทางานของระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ ที่มีผลตอสุขภาพ
การดารงประสิทธิภาพการทางานของระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ การวางแผนดูแล
สุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม ปจจัยเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ์ แนวทางปองกันความรุนแรง
ระหวางบุคคล ความแตกต่างระหว่างความรู้สึกนึกคิดเรื่องของเพศชายและเพศหญิง รูปแบบและขอบเขตของ
ความสัมพันธ์แบบเพื่อนสนิท แบบคู่รัก การวางแผนชีวิตและการสร้างสัมพันธภาพครอบครัว กลวิธีการหา
แนวรวมในการสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกายและการปองกันโรคของในชุมชนดวยภูมิปญญาไทย
วิเคราะห์ และประยุ กต์ ห ลั กวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวในทักษะการใชแร็กเกต สิ ทธิ กฎ กติกา
กลวิธีตางๆในระหวางการเลน การแขงขันกีฬากับผูอื่น
รู เขาใจ ในเรื่องระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ นามาใชวางแผนดูแลสุขภาพของ
บุคคลในครอบครัว มีค านิยมที่ดีในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในสังคม มีทักษะในการใชแร็กเกตสาหรับการ
ประกอบกิจกรรมทางกาย แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลน การแขงขันกีฬาดวยความมีน้าใจ
นักกีฬา นาไปปฏิบัติในทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพที่ดี ใชความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม
ดูกีฬาดวยความชื่นชมและมีสุนทรียภาพ ยอมรับและเห็นคุณคาของการนาประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรม
ทางกายไปใชเปนแนวทางในการทางานและดาเนินชีวิตประจาวัน
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ตัวชี้วัด
1. วิเคราะหกระบวนการทางานและความผิดปกติของระบบประสาท ระบบตอมไรทอและ
ระบบสืบพันธุที่มีตอสุขภาพ
2. รู้วิธีการดารงประสิทธิภาพการทางานของระบบประสาท ระบบตอมไรทอและระบบสืบพันธุ
3. รูวิธีการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม
4. บอกคุณคาของการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม
5. วิเคราะหปจจัยเสี่ยงของสังคมที่มีตอการมีเพศสัมพันธและความรุนแรงของคนไทยและเสนอ
แนวทางปองกันได
6. เขาใจความแตกตางระหวางความรูสึกนึกคิดเรื่องของเพศชายและเพศหญิงที่ถูกตอง
7. เขาใจรูปแบบและขอบเขตของความสัมพันธแบบเพื่อนสนิทและแบบคูรักที่ถูกตอง
8. มีคานิยมที่ดีในเรื่องการเลือกปฏิบัติตนตามคานิยมที่เหมาะสมในสังคม
9. รูวิธีการวางแผนชีวิตและการสรางสัมพันธภาพครอบครัว
10. พัฒนากลวิธีหาแนวรวมในการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในชุมชนดวยภูมิปญญาไทย
11. วิเคราะห์รูปแบบและประยุกต์หลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวในทักษะการใชแร็กเกต และการ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได
12. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีตางๆในระหวางการเลน การแขงขันกีฬา
และนาไปสรุปเปนแนวปฏิบัติและใชในชีวิตประจาวันอยางตอเนื่อง
13. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลนและการแขงขันกีฬาดวยความมีน้าใจนักกีฬาและ
ไปใชปฏิบัติทุกโอกาสจนเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี
14. สรางเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองได
15. ใชความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดยคานึงถึงผลที่เกิดตอผูอื่นและสังคม
16. เห็นคุณคาของการออกกาลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาประเภททักษะการใชแร็กเกตได
17. มีเจตคติและค่านิยมที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้าใจนักกีฬาของการออกกาลัง
กายและการเลนกีฬา
18. ยอมรับและเห็นคุณคาของการนาประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเป็นแนวทางใน
การทางานและดาเนินชีวิตประจาวัน
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3. โครงสร้างรายวิชา พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
(HPE30105 Health and Physical Education5)
3.1 กาหนดการสอนและและตัวชี้วัด
ชั่วโมงที่
1-3

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

ระบบร่างกาย
1. ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา พ30105
2) ความสาคัญของการเรียนรายวิชา พ30105
2. ขั้นตอนการออกกาลังกาย
1) การอบอุ่นร่างกาย
2) กิจกรรมออกกาลังกาย
3) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
3. กระบวนการสร้างเสริมและดารงประสิทธิภาพ

1. บอกองค์ประกอบสาระและมาตรฐานของ
การเรียน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้
2. อธิบายและวิเคราะห์ความสาคัญของสาระการ
เรียนรู้ได้
3. อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล่งการเรียนรู้ที่
สนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา
4. อธิบายและระบุเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้
5. ปฏิบัติตามขั้นตอนการออกกาลังกายได้
6. บอกประโยชน์ของการปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ออกกาลังกายได้อย่างน้อย 2 ข้อ
7. วิเคราะห์กระบวนการทางานของระบบประสาท
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธ์ ที่มีผลต่อสุขภาพได้
8. รู้วิธีการดารงประสิทธิภาพกระบวนการทางาน
ของระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธ์

การทางานของระบบอวัยวะต่างๆ
1) ระบบห่อประสาท
2) ระบบต่อมไร้ท่อ
3) ระบบสืบพันธ์
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5–7

4. การดูแลสุขภาพ

9. รู้วิธีการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
10. เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพของ
บุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม

5. เพศศึกษาและการวางแผนชีวิต

11. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของสังคมที่มีต่อการ
เพศสัมพันธ์หรือความรุนแรงของคนไทยและแนว
ทางการปูองกัน
12. เข้าใจความแตกต่างระหว่างความรู้สึกนึกคิด
เรื่องของเพศชายและเพศหญิงที่ถูกต้อง
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ชั่วโมงที่
8-9

10
11 – 16

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
6. การสร้างเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
13. พัฒนากลวิธีในการหาแนวร่วมในการสร้างเสริม
สุขภาพและการปูองกันโรคของชุมชนด้วยภูมิ
ปัญญาไทยที่เหมาะสม

การประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
7. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
รูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา ทักษะการใช้
แร็กเกต

14 วิเคราะห์รูปแบบและประยุกต์หลักวิทยาศาสตร
การเคลื่อนไหวในทักษะการใชแร็กเกต และการ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได
15. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น
และการแขงขันกีฬาดวยความมีน้าใจนักกีฬาและ
นาไปใชปฏิบัติทุกโอกาสจนเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี
16.ใชความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของทีมโดยคานึงถึงผลที่เกิดตอผูอื่นและสังคม

17 – 18

19

8. สิทธิ กฎ กติกา ของทักษะการใช้แร็กเกต

9. การออกกาลังกายและการเล่นกีฬา

17.อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธี
ตางๆในระหวางการเลน การแขงขันกีฬาและนาไป
สรุปเปนแนวปฏิบัติและใชในชีวิตประจาวันอยาง
ตอเนื่อง
18. สรางเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองได้
19. เห็นคุณคาของการออกกาลังกายและการเขา ร
วมกิจกรรมกีฬาประเภททักษะการใชแร็กเกตได
20. มีเจตคติและค่านิยมที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพ
และแสดงความมีน้าใจนักกีฬาของการออก
กาลังกายและการเลนกีฬา
21. ยอมรับและเห็นคุณคาของการนา

ประสบ

การณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเป็น
แนวทาง ในการทางานและดาเนินชีวิตประจาวัน
20

การประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค
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3.2 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ชั่วโมงที่
1–4

5

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
พ30105
2) ความสาคัญของการเรียนรายวิชา
พ30105
2. ขั้นตอนการออกกาลังกาย
1) การอบอุ่นร่างกาย
2) กิจกรรมออกกาลังกาย
3) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
3. กระบวนการสร้างเสริมและดารง
ประสิทธิภาพการทางานของระบบ
อวัยวะต่างๆ
1) ระบบประสาท
2) ระบบต่อมไร้ท่อ
3) ระบบสืบพันธ์

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
5. วิธีสอนแบบการสัมภาษณ์
6. วิธีสอนแบบ Active Learning
7. วิธีสอนแบบ QSCCS

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2 รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. INTERNET
6. ใบงาน

4. การดูแลสุขภาพ

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
5. วิธีสอนแบบการสัมภาษณ์
6. วิธีสอนแบบ Active Learning
7. วิธีสอนแบบ QSCCS

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2 รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. INTERNET
6. ใบงาน
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ชั่วโมงที่
6-7

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
5. เพศศึกษาและการวางแผนชีวิต

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
5. วิธีสอนแบบการสัมภาษณ์
6. วิธีสอนแบบ Active Learning
7. วิธีสอนแบบ QSCCS

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2 รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. INTERNET
6. ใบงาน

8-9

6. การสร้างเสริมสุขภาพและการ
ปูองกันโรค

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
5. วิธีสอนแบบการสัมภาษณ์
6. วิธีสอนแบบ Active Learning
7. วิธีสอนแบบ QSCCS

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2 รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. INTERNET
6. ใบงาน

10

การประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค

11-16
7. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่น
กีฬา ทักษะการใช้แร็กเกต

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
5. วิธีสอนแบบการสัมภาษณ์
6. วิธีสอนแบบ Active Learning
7. วิธีสอนแบบ QSCCS

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2 รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. INTERNET
6. ใบงาน
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ชั่วโมงที่
17

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
8. สิทธิ กฎ กติกา ของทักษะการใช้
แร็กเกต

18 – 18

9. การออกกาลังกายและการเล่นกีฬา 1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
5. วิธีสอนแบบการสัมภาษณ์
6. วิธีสอนแบบ Active Learning
7. วิธีสอนแบบ QSCCS

20

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
5. วิธีสอนแบบการสัมภาษณ์
6. วิธีสอนแบบ Active Learning
7. วิธีสอนแบบ QSCCS

การประเมินผลเรียนรู้ปลายภาค

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2 รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. INTERNET
6. ใบงาน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2 รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. INTERNET
6. ใบงาน
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้
รายการ
ทดสอบ

ความรู้
(30คะแนน)

เจตคติ
ทักษะ
(20คะแนน) (20คะแนน)

สมรรถภาพทาง
กาย
(20คะแนน)

คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
(10 คะแนน)

รวม
(100คะแนน)

การสอบย่อย
ครั้งที1่
สอบกลางภาค

11

7

12

-

5

35

10

5

-

-

-

15

การสอบย่อย
ครั้งที2่
สอบปลายภาค

4

8

3

20

5

40

5

-

5

-

-

10

รวม

30

20

20

20

10

100

หมายเหตุ
1. ด้านความรู้ ใช้เครื่องมือ ใบงาน/ข้อสอบ
2. ด้านเจคติ ใช้เครื่องมือ กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม
3. ด้านทักษะ ใช้เครื่องมือ แบบทดสอบ/แบบสังเกต
4. ด้านสมรรถภาพทางกาย ใช้เครื่องมือ แบบทดสอบ/ใบรับรองแพทย์
5. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ใช้เครื่องมือ กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม
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รายวิชา พ 30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
( HPE 30105 Health and Physical Education 5)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 20 ชั่วโมง
ลา
ดับ

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

1

ระบบร่างกาย

2

การดูแลสุขภาพ

3

เพศศึกษาและการวางแผนชีวิต

4

การสร้างเสริมสุขภาพและ
การปูองกันโรค

6
7

น้าหนักคะแนน

มาตรฐาน

ที่

5

คะแนน 100 คะแนน

การเรียนรู้/ ชั่วโมง ด้าน
K
ตัวชี้วัด
พ 1.1
ม6/1,ม6/2
พ 1.1
ม6/2
พ2.1
ม6/2

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

A

P

PF

DC

รวม

4

5

-

4

-

1

1

2

1

-

2

3

3

4

-

2

12

2

2

2

3

-

1

8

1

10

2

3

-

-

15

6

1

3

1

8

2

15

1

2

2

1

4

1

10

2

1

3

1

8

1

5

-

5

-

-

10

รวมคะแนนตลอดภาคเรียน

-

30

20

20

20

10

100

รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน

20

คะแนนสอบกลางภาค
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่น
กีฬา ทักษะการใช้แร็กเกต

พ4.1
ม6/1

พ 3.1
ม6/1,
ม6/2,ม6/3

พ 3.2
ม6/3,
ม6/4,ม6/5
พ 3.2
การออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
ม6/1,ม6/2
คะแนนสอบปลายภาค

สิทธิ กฎ กติกา ของทักษะการใช้
แร็กเกต

1
1

2

10
5

15
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4.1 ด้านความรู้ 30 คะแนน
- ประเมินจากใบงานและการทดสอบ
4.2 ด้านเจตคติ 20 คะแนน
ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน ดังนี้

รายการประเมิน
1. ด้านคุณธรรม
1.1 การเข้าเรียนสม่าเสมอ
1.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต
1.3 การเสียสละ
1.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวม
2. ด้านจริยธรรม
2.1 มีระเบียบวินัย
2.2 ความรับผิดชอบ
2.3 การตรงต่อเวลา
2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์
3. ด้านค่านิยม
3.1 ความขยันหมั่นเพียรสนใจในการ
เรียน
3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.3 ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน
3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ
3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ
3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
พลานามัย
3.7 รู้จักปูองกันตนเองจากโรคภัย
และอุบัติภัยต่าง ๆ

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
(5คะแนน) (4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน)

ต้อง
ปรับปรุง
(1 คะแนน)
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4.3 ด้านทักษะ 20 คะแนน
ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน ดังนี้

รายการประเมิน

ทักษะด้านสุขศึกษา(12 คะแนน)
1.1 ทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ
1.2 ทักษะการต่อรอง
1.3 ทักษะการปฏิเสธ
1.4 ทักษะการคิดวิเคราะห์
1.5 ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
ฯลฯ
2. ทักษะด้านกีฬา(13 คะแนน)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
(5คะแนน) (4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน)

ต้อง
ปรับปรุง
(1
คะแนน)
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4.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย (ปฏิบัติ / แบบทดสอบ / การสังเกต) 20 คะแนน
รายการทดสอบ

1. น้าหนัก
2. 2.ส่วนสูง
3. 3.วัดไขมันใต้ผิวหนัง
3.1 แขนด้านใน
3.2 น่อง
4. ลุกนั่ง 60 วินาที
5. ดันพื้น 30 วินาที
6. 6. นั่งงอตัวไปข้างหน้า
7. วิ่งอ้อมหลัก
8. 8. วิ่งทางไกล 1,600 เมตร

ผลการทดสอบ
ครั้งที่ 1
(Pre-test)

ผลการทดสอบ
ครั้งที่ 2
(Post –test)

หน่วย

กิโลกรัม
เซนติเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
ครั้ง
ครั้ง
เซนติเมตร
วินาที
นาที:วินาที

ชื่ออาจารย์
ผู้ทดสอบ
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4.5 แบบบันทึกพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (10 คะแนน)
การอบอุ่น

กิจกรรมการเรียนการสอน

เช็คเวลา

ระดับการประเมิน

2 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี
1 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้
0 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับควรปรับปรุง

ปลอดภั
ขนิยสัย
10.สุ

9.ความสนุกสนานและ

8.การควบคุมอารมณ์

7.ความเป็นผู้นา-ผู้ตาม

6.ความรับผิดชอบ

5.ความมีน้าใจนักกีฬา

4.ความมีระเบียบวินัย

เรียน

3.การตรงต่อเวลา

ชื่อ-สกุล

2.ปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วน

เลขที่

1. ความสนใจ-ตั้งใจปฏิบัติ

ร่างกาย
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
รายวิชา พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ( HPE 30106 Health and Physical Education 6 )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 1 ชม./สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
**********************************************************************************
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาการปองกันและความเสี่ยงจากการใชยา สารเสพติดและความรุนแรง ปญหาในสถานการณ
เสี่ยงตอสุขภาพและความรุนแรงในสังคมไทย ผลกระทบที่เกิดจากครอบครอง การใชยาและการจาหนาย
สารเสพติด ภาวะการเปนผู นาและผู ตามที่ดีในการออกกาลังกายและกิจกรรมนันทนาการ งานสาธารณสุข
ชุมชน ประเทศและองค์การอนามัยโลก การมีส วนรวมในการพัฒนาสาธารณสุข การสรางเสริมสุขภาพของ
ตนเอง ชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง การเลือกคบเพื่อน การบริโภคสื่อในรูปแบบตางๆที่ยั่วยุใหเกิดความรุนแรง
ในสังคม การชวยฟื้นคืนชีพ การเคหพยาบาล
วิเคราะห์ และประยุ กต์ หลักวิทยาศาสตรการเคลื่ อนไหวในกิจกรรมเขาจังหวะและการสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย
รู เขาใจ ในเรื่องการใชยา สารเสพติด วางแผนกาหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยในโรงเรียนและ
ชุมชน มีทักษะในการใชกระบวนการทางประชาสังคม ลดความรุนแรงไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางเสริมให
ชุม ชนเขมแข็ ง ปลอดภัย แสดงทั กษะการเคลื่ อ นไหวเขาจั ง หวะอยางสรางสรรคเพื่ อ สรางเสริ ม สุ ข ภาพ
เห็นคุณคาของการออกกาลังกายและการเขารวมกิจกรรมการเคลื่อนไหวเขาจังหวะ เคารพสิทธิและปฏิบัติตาม
กฎ กติกา การเลนกีฬาอยางเครงครัด มีเจตคติและคานิยมที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้าใจ
นักกีฬา การออกกาลั งกายและการเลนกีฬา ยอมรับและเห็นคุณคาของการนาประสบการณที่ไดรับจาก
กิจกรรมทางกายไปใช้เปนแนวทางในการทางานและดาเนินชีวิตประจาวัน
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ตัวชี้วัด
1. มีสวนรวมในการปองกันความเสี่ยงตอการใชยา สารเสพติดและความรุนแรง เพื่อสุขภาพของตนเอง
ครอบครัวและสังคม
2. ใชทักษะการตัดสินใจแกปญหาในสถานการณเสี่ยงตอสุขภาพและความรุนแรงในสังคมไทยได
3. วิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากครอบครองการใชยาและการจาหนายสารเสพติด
4. มีภาวะการเปนผูนาและผูตามที่ดีในการออกกาลังกายและการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ และนา
หลักการแนวคิดไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของตนและสังคม
5. เขาใจงานสาธารณสุขชุมชน ประเทศและองค์การอนามัยโลก การมีสวนรวมในการพัฒนาสาธารณสุข
ไดเปนอยางดี
6. วิเคราะหสถานการณเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยในโรงเรียน ชุมชนและแนวทางการปองกัน
แกไขไดเปนอยางดี
7. มีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพตนเอง ชุมชนและสังคม
8. รูวิธีการเลือกคบเพื่อน การบริโภคสื่อในรูปแบบตาง ๆ ที่ยั่วยุใหเกิดความรุนแรง
9. รูหลักการชวยฟื้นคืนชีพและการเคหพยาบาลไปใชไดอยางถูกตอง
10. วิเคราะห์รูปแบบและประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกิจกรรมเขาจังหวะ และการสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย
11. การเคลื่อนไหวในกิจกรรมเขาจังหวะไดอยางสรางสรรค
12. เห็นคุณคาของการออกกาลังกายและการเขารวมกิจกรรมเขาจังหวะ
13. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนกีฬาอยางเครงครัด
14. มีเจตคติและค่านิยมที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้าใจนักกีฬาการออกกาลังกาย
และการเลนกีฬา
15. ยอมรับและเห็นคุณคาของการนาประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเปนแนวทางในการ
ทางานและดาเนินชีวิตประจาวัน

71

3. โครงสร้างรายวิชา พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา6
(HPE30106 Health and Physical Education6)
3.1 กาหนดการสอนและและตัวชี้วัด
ชั่วโมงที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

1-2

1. สารเสพติด
1. ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา พ30106
2) ความสาคัญของการเรียนรายวิชา พ30106
2. ขั้นตอนการออกกาลังกาย
1) การอบอุ่นร่างกาย
2) กิจกรรมออกกาลังกาย
3) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
3. สารเสพติด

1. บอกองค์ป ระกอบสาระและมาตรฐานของ
การเรียน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้
2. อธิบายและวิเคราะห์ความสาคัญของสาระการ
เรียนรู้ได้
3. อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล่งการเรียนรู้ที่
สนั บสนุน การเรี ย นรู้ ของกลุ่ มสาระสุ ข ศึ กษาและ
พลศึกษา
4. อธิบายและระบุเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้
5. ปฏิบัติตามขั้นตอนการออกกาลังกายได้
6. บอกประโยชน์ของการปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ออกกาลังกายได้อย่างน้อย 2 ข้อ
7. มีส่วนร่วมในการปูองกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา
สารเสพติดและความรุนแรง เพื่อสุขภาพของตนเอง
ครอบครัวและสังคม
8. ใช้ ทักษะการตัดสิ นใจแก้ปัญหาในสถานการณ์
เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรงได้
9. วิ เ คราะห์ ผลกระทบที่ เ กิ ด จากครอบครอง
การใช้ยาและการจาหน่ายสารเสพติด
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ชั่วโมงที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

3

2. การออกกาลังกาย

1. มีภาวะการเปนผู นาและผู ตามที่ดีในการ
ออกก าลั ง กายและการเข าร วมกิ จ กรรม
นั น ทนาการ และน าหลั ก การแนวคิ ด ไป
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพของตนและ
สังคม

4

3. นันทนาการ

5-7

4. การสร้างเสริมความปลอกภัยในชุมชน

8

5. การช่วยฟื้นคืนชีพ

9

6. การเคหพยาบาล

1. มีภาวการณ์เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีในการ
ออกก าลั ง กาย และการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
นั น ทนาการ และน าหลั ก การแนวคิ ด ไป
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพของตนและ
สังคม
1. เข้าใจงานสาธารณสุขของชุมชน ประเทศ
และองค์กรอนามัยโลก แสดงการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา สาธารณสุขได้เป็นอย่างดี
2. วิ เ คราะห์ สถานการณ์ เ สี่ ย งต่ อ การเกิ ด
อุบัติเหตุ อุบัติภัยในโรงเรียน ชุมชนและแนว
ทางการปูองกันแก้ไขได้เป็นอยางดี
3. มี ส่ ว นร่ ว มในการสร้างเสริม สุ ขภาพของ
ตนเอง ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็ง
4. รู้ วิธีการเลือกคบเพื่อน การบริโภคสื่อใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่ยั่วยุให้เกิดความรุนแรง
1. รู้หลักการและทักษะการช่วยชีวิตการเคห
พยาบาลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
1. รู้หลักการและทักษะการช่วยชีวิตการเคห
พยาบาลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

10

การประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
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ชั่วโมงที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

11 – 14

7. การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
การใช้ความสามารถของตนในการเล่นกีฬา เพื่อ
เพิ่มศักยภาพของทีมโดยคานึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและ
สังคม

1. วิเคราะห์รูปแบบและประยุกต์หลัก
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกิจกรรมเขา
จังหวะและการสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย

15 - 19

8. การเคลื่อนไหว กิจกรรมเข้าจังหวะ
อย่างสร้างสรรค์

1. แสดงการเคลื่อนไหวในกิจกรรมเขาจังหวะ
ไดอยางสรางสรรค
2. เห็นคุณคาของการออกกาลังกายและการ
เขารวมกิจกรรมเขาจังหวะ
3. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล
นกีฬาอยางเครงครัด
4. มีเจตคติและค่านิยมที่ดี ชื่นชมใน
สุนทรียภาพและแสดงความมีน้าใจนักกีฬา
การออกกาลังกายและการเลนกีฬา
5. ยอมรับและเห็นคุณคาของการนาประสบ
การณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเป
นแนวทางในการทางานและดาเนิน
ชีวิตประจาวัน

20

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

การประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค
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3.2 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ชั่วโมงที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1-2

1. สารเสพติด
1. ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
พ 30106
2) ความสาคัญของการเรียนรายวิชา
พ 30106
2. ขั้นตอนการออกกาลังกาย
1) การอบอุ่นร่างกาย
2) กิจกรรมออกกาลังกาย
3) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
3. สารเสพติด
- การปูองกันและความเสี่ยงในการใช้
ยา การใช้สารเสพติดและความรุนแรง

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการกลุ่ม
4. การสัมภาษณ์
4. Active Learning
5. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
6. การสาธิต
7. การแสดงบทบาทสมมุติ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. Internet
6. ใบงาน

3

4. ออกกาลังกาย

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการกลุ่ม
4. การสัมภาษณ์
4. Active Learning
5. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
6. การสาธิต
7. การแสดงบทบาทสมมุติ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. Internet
6. ใบงาน
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ชั่วโมงที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

4

5. นันทนาการ
- การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ

5-7

6. การสร้างเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน

8-9

7. การช่วยฟื้นคืนชีพ
- ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ
- การเคหพยาบาล

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการกลุ่ม
4. การสัมภาษณ์
4. Active Learning
5. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
6. การสาธิต
7. การแสดงบทบาทสมมุติ
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการกลุ่ม
4. การสัมภาษณ์
4. Active Learning
5. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
6. การสาธิต
7. การแสดงบทบาทสมมุติ
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการกลุ่ม
4. การสัมภาษณ์
4. Active Learning
5. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
6. การสาธิต
7. การแสดงบทบาทสมมุติ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. Internet
6. ใบงาน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. Internet
6. ใบงาน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. Internet
6. ใบงาน
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ชั่วโมงที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

10
11 – 14

การประเมินผลกลางภาค
8. การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 1. วิธีสอนแบบบรรยาย
การใช้ความสามารถของตนในการเล่น 2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กีฬา เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดย
กระบวนการกลุ่ม
คานึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม
3. กระบวนการกลุ่ม
4. การสัมภาษณ์
4. Active Learning
5. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
6. การสาธิต
7. การแสดงบทบาทสมมุติ

15 - 19

9. การเคลื่อนไหว กิจกรรมเข้าจังหวะ
อย่างสร้างสรรค์

20

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการกลุ่ม
4. การสัมภาษณ์
4. Active Learning
5. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
6. การสาธิต
7. การแสดงบทบาทสมมุติ
การประเมินผลปลายภาค

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. Internet
6. ใบงาน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. Internet
6. ใบงาน
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1. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้
รายการ
ทดสอบ

ความรู้
เจตคติ
ทักษะ
สมรรถภาพทางกาย
(20คะแนน)
(30คะแนน) (20คะแนน) (20คะแนน)

คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
(10 คะแนน)

รวม
(100คะแนน)

การสอบย่อย
ครั้งที1่
สอบกลางภาค

13

7

11

-

4

35

10

5

-

-

-

15

การสอบย่อย
ครั้งที2่
สอบปลายภาค

2

8

4

20

6

40

5

-

5

-

-

10

รวม

30

20

20

20

10

100

หมายเหตุ
1. ด้านความรู้ ใช้เครื่องมือ ใบงาน/ข้อสอบ
2. ด้านเจคติ ใช้เครื่องมือ กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม
3. ด้านทักษะ ใช้เครื่องมือ แบบทดสอบ/แบบสังเกต
4. ด้านสมรรถภาพทางกาย ใช้เครื่องมือ แบบทดสอบ/ใบรับรองแพทย์
5. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ใช้เครื่องมือ กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม
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รายวิชา พ 30106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ( HPE 30106 Health and Physical Education 6)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 20 ชั่วโมง
ลา
ดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

1

สารเสพติด

2

อารมณ์และความเครียด

3

นันทนาการ

4

การสร้างเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน

5

การช่วยฟื้นคืนชีพ

6.

การเคหพยาบาล

7

8

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
พ5.1
ม6/1, ม6/2
พ5.1
ม6/3
พ3.1
ม6/5
พ5.1
ม6/4,ม6/5, ม
1/6
พ5.1
ม6/7
พ4.1
ม6/9

คะแนน 100 คะแนน
น้าหนักคะแนน

ชั่วโมง

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

K

A

P

PF

DC

2

4

3

2

-

1

1

1

2

-

1

1

1

2

-

1
1
1

รวม

10
5
5

1
3

5

2

2

-

1

1

-

2

-

1

1

-

1

-

1

10

5

-

-

-

15

4

1

4

2

9

4

20

5

1

4

2

11

2

20

5

-

5

-

-

10

รวมคะแนนตลอดภาคเรียน

1
-

30

20

20

20

10

100

รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน

20

คะแนนสอบกลางภาค
การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายการใช้ความสามารถของตน
ในการเล่นกีฬา เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของทีมโดยคานึงผลที่เกิดต่อผู้อื่น
และสังคม
การเคลื่อนไหว กิจกรรมเข้า
จังหวะอย่างสร้างสรรค์
คะแนนสอบปลายภาค

พ3.1
ม6/3, ม6/4
พ 3.2
ม6/1, ม6/2

10
-

3
2
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4.1 ด้านความรู้

30 คะแนน

- ประเมินจากใบงานและการทดสอบ
4.2 ด้านเจตคติ 20 คะแนน
ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน ดังนี้

รายการประเมิน

1. ด้านคุณธรรม
1.1 การเข้าเรียนสม่าเสมอ
1.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต
1.3 การเสียสละ
1.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวม
2. ด้านจริยธรรม
2.1 มีระเบียบวินัย
2.2 ความรับผิดชอบ
2.3 การตรงต่อเวลา
2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์
3. ด้านค่านิยม
3.1 ความขยันหมั่นเพียรสนใจในการ
เรียน
3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.3 ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน
3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ
3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ
3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
พลานามัย
3.7 รู้จักปูองกันตนเองจากโรคภัย
และอุบัติภัยต่าง ๆ

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
(5คะแนน) (4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน)

ต้อง
ปรับปรุง
(1
คะแนน)
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4.3 ด้านทักษะ 20 คะแนน
ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน ดังนี้

รายการประเมิน

ทักษะด้านสุขศึกษา
1.1 ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ
1.2 ทักษะการเคหพยาบาล
1.3
1.4
1.5
2. ทักษะด้านกีฬา
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
(5คะแนน) (4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน)

ต้อง
ปรับปรุง
(1
คะแนน)
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4.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย (ปฏิบัติ / แบบทดสอบ / การสังเกต) 20 คะแนน
รายการทดสอบ

1. น้าหนัก
2. 2.ส่วนสูง
3. 3.วัดไขมันใต้ผิวหนัง
3.1 แขนด้านใน
3.2 น่อง
4. ลุกนั่ง 60 วินาที
5. ดันพื้น 30 วินาที
6. 6. นั่งงอตัวไปข้างหน้า
7. วิ่งอ้อมหลัก
8. 8. วิ่งทางไกล 1,600 เมตร

ผลการทดสอบ
ครั้งที่ 1
(Pre-test)

ผลการทดสอบ
ครั้งที่ 2
(Post –test)

หน่วย

กิโลกรัม
เซนติเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
ครั้ง
ครั้ง
เซนติเมตร
วินาที
นาที:วินาที

ชื่ออาจารย์
ผู้ทดสอบ
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4.5 แบบบันทึกพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (10 คะแนน)
การอบอุ่น

กิจกรรมการเรียนการสอน

เช็คเวลา

ระดับการประเมิน

2 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี
1 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้
0 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับควรปรับปรุง

ปลอดภั
ขนิยสัย
10.สุ

9.ความสนุกสนานและ

8.การควบคุมอารมณ์

7.ความเป็นผู้นา-ผู้ตาม

6.ความรับผิดชอบ

5.ความมีน้าใจนักกีฬา

4.ความมีระเบียบวินัย

เรียน

3.การตรงต่อเวลา

ชื่อ-สกุล

2.ปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วน

เลขที่

1. ความสนใจ-ตั้งใจปฏิบัติ

ร่างกาย
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คณะทางาน
ที่ปรึกษาพิเศษ
คณะกรรมการที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
2. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
3. นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ
4. นายธงชัย ชิวปรีชา
5. นายสมเกียรติ ชอบผล
6. รองศาสตราจารย์พินิต รตะนนุกูล
ที่ปรึกษา
1.นายการุณ สกุลประดิษฐ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
3.นายพะโยม ชิณวงศ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
4.นางสาวพจนีย์ เจนพนัส
อนุกรรมการวิชาการ
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
5.นางพุทธชาต ทองกร
อนุกรรมการวิชาการ
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
รศ.ดร.สมพงษ์ วิทยศักดิ์พันธ์
นางนฤนาถ ธีรภัทรธารง
ดร.จงกล ทาสวน
นายสมาน แก้วไวยุทธ
รศ.กรรวี บุญชัย
รศ.อรุณีย์ อิทศร
ผศ.ดร.สุรชัย ธชีพันธ์

ประธานอนุกรรมการด้านวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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8. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์
9. อาจารย์ศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์
10. นายปัญญา ทรงเสรีย์
11. อาจารย์ระวิวรรณ ภาคพรต
12. อาจารย์สุภรณ์ สภาพงศ์
13. นายอภิสิทธิ์ ธงไชย
14. อาจารย์อัจฉรา เก่งบัญชา
15. ผศ.ดร.สมชาย นาคะผดุงรัตน์
16. อาจารย์ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
17. ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม
18. ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร
19. ดร.อลันด์ คงไทย

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง

ผู้รับผิดชอบโครงการ จภวภ.
ศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1.ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ที่ปรึกษา
2.นายภูริวรรษ คาอ้ายกาวิน
ผู้อานวการศูนย์บริหารโครงการฯ
3.นางภานุมาส ธรรมถาวรสกุล
ครู ช่วยราชการ ศ.จภ.
4.นางสาวสายชล สาละ
ครู ช่วยราชการ ศ.จภ.
คณะกรรมการอานวยการ
1.นายไพรัช วงศ์นาถกุล
2.นายสมร ปาโท
3.นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี
4.นายวิทยา อรุณแสงฉาน
5.นายชาตรี ประดุจชนม์
6.นายสรยุทธ หนูเกื้อ
7.นายพงศ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน
8.นายศักดิ์ รุ่งแสง
9.นายทินกร นนทการ

ประธานกลุ่มและผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธ รรมราช
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
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10.นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
11.รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
12.รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณะกรรมการรับฟังข้อมูลและแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
1. นายสมทรง ฝั่งชลจิตร
2. นายประกาศ อ่อนตาม
3. นายปรีชา ไพรินทร์
4. นางสาวสมพิศ ผาดไธสง
5. นายวุฒิชัย สุขม่วง
6. นายประทีปแสง พลรักษา
7. นางจิตินันท์ ศูนย์กลาง

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

8. นายปฎิพล ดารงศุภปัญญา

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

9. นางอรทัย ล่าสัน

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

10. นางตรีชฏา ถาวรมาศ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

11.นางสาวสินีนาถ ธรรมชาติ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

12.นางสาวคณิตา สุขเจริญ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

13.นางสาวสรารัตน์ คนซื่อ

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

14.นายบุญเลิศ จรัส

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

15.นายวิเชียร ดอนแรม

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

16.นางรัตเนตร วิชัยผิน

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

17.นางพิมพ์ใจ พุ่มประทีป

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

18.นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

19.นายศุภนัส นงค์นวล

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

20.นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
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คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มวิชาการงานอาชีพ
1. นายคมฤขิต โต๊ะชาลี
2. นายณัฐชนน ศรีเมือง
3. นายจักรพันธุ์ ศรีวราพันธุ์
4. นายพีระ บุญฉลาด
5. สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์
6. นายธีระวัฒน์ ไชยศรี
7. นางดุจดาว ผ่องใส
8. นายประเสริฐ สุดโลก
9. นางสาวกฤติยา ราชสีห์
10. นายไพบูลย์ ประเสริฐสุข
11. นายวนัส หมาดโซ๊ะ
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นางสายสมร ใจสืบ
2. นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์
3. ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด
4. นางมริสา อริยะวงศ์
5. นางสาวพนิดา ผาทอง
6. นายดนุรุจ สามัญ
กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์
1. นายไมตรี สมบูรณ์
2. นายวุฒิพงษ์ ประทุมมา
3. นางพัชรินทร์ บุญยืน
4. นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว
5. นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม
6. นางรัศนียา อุดมเจริญศักดิ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
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7. นางสาวษิราณีย์ บุญเกิด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
8. นางประภาศรี จิตจานอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
9. นายสถาฝน สัตบุตร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
10. นางสาวชัชฎาภรณ์ ประจันพล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
11. นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
12. นางสาวดาวเรือง บุตรทรัพย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
13. นางนิตตรา บุญรอด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
14. นางวรรณภา มานักฆ้อง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
15. นางสายใจ ประเสริฐสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
16. นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
17. นางไสลา รูปเหลี่ยม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
18. นางสาวพัดชา บุตรดีวงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
19. นายศุภสฤษฎ์ ชาปัญญา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
20. นางสาวมณธิชา คล้ายแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
21. นางสาวจันทนา เปรมฤดีปรีชาชาญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
22. นายทนงเกียรติ พลไชยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
23. นายปรัชญากร ฮดมาลี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
24. นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
25. นายลักณ์ษมัน ซียง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
1. นายเชาวเลิศ พลรัตน์
2. นายชวลิต ธิจันดา
3. นายเฉลิม ขวัญดา
4. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ
5. นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร
6. นายธีระกาญจน์ ปกรช์ สันโส
7. นางกรรณิกา จันทร์วงศ์
8. นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ
9. นายธนบัตร กองแก้ว
10. นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัย
11. นายวิชัย บัวเนี่ยว

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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กลุ่มวิชาเคมี
1. นางอัญมณี พุทธมงคล
2. นางสาวนารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล
3. นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์
4. นางสาววัชราภรณ์ แสนนา
5. นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง
6. นางดวงนภา สมพงษ์
7. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์
8. นางวราภรณ์ แสงเจริญ
9. นางสาวอานวยพร ศรีสวัสดิ์
10. นางน้าผึ้ง สุพรมอินทร์
11. นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาชีววิทยา
1. นางสาวพรปวีณ์ ทนสูงเนิน
2. นางกาญจนา คาจีนะ
3. นายกอบชัย วรณะเกียรติพงศ์
4. นางสาวอาภรณ์ รับไซ
5. นายธิติ เพียรโคตร
6. นางสาวศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง
7. นางสุดคนึง คุ้มเกตุ
8. นางสาวคณิตา สุขเจริญ
9. นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์
10. นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี
11. นายเทพนฤทธิ์ สุเภาแสน
12. นางกัญญ์ณพัชร์ เพิ่มพูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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กลุ่มวิชาดนตรี
1. นางสาวสุภารัตน์ ศรีคง
2. นายภิญโญ จันทพุ่ม
3. นายกัมสิทธิ์ เมตตาพล
4. นายวิษณุ หนูแย้ม
5. นายอนันตพงษ์ จันทรกุล
กลุ่มวิชาทัศนศิลป์
1. นางสุมล วรนุช
2. นางพรรณี อินทรปาน
3. นายสุพล สิ่วไธสง
4. นายมานะชัย วงศ์ประชา
5. นายอนุชิต ชัยเรียบ
กลุ่มวิชานาฎศิลป์
1. นายชาตรี ถนอมวงษ์
2. นางสาวกนิษฐา สอนชา
3. นางสาวนทิตา สุทะปัญญา
4. นางศุภรดา ทองโสม
5. นายพีระพงษ์ เตียนจันทึก
6. นายณัฐพล เทพศิริ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุม่ วิชาธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ฯ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม
1. นางสุภาพร ราชา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
2. นางคุณากร จิตตางกูร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
3. นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
4. นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นางสาวรัชนี วุฒิยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
6. นายขุนทอง คล้ายทอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
7. นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
8. นายณัฐพล กลิ่นพุฒ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
9. นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
10. นางวันวิสาข์ แก้วอาภา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
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11. นายณรงค์ศักดิ์ แสงขาว
12. นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ และศาสนา
1. นางพัชชา อนกูลเวช
2. นายชัยนันท์ จินะพรม
3. นางยุพา ชูเนตร์
4. นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์
5. นางอรุณศรี มณีวรรณ
6. นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ
7. นางสาวษุรพีฐ์ บุญคง
8. นางสาวโสลัดดา วงษ์ไร
9. นางสาววิลาวัลย์ สุคาภา
10. นางวรรณภา เจริญสุข
11. นายสิทธิชัย เทียมไธสงค์
12. นายพงศ์เทพ กลิ่นเขียว

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุม่ วิชาฟิสิกส์
1. นางนาฏยา สุวรรณกิจเจริญ
2. นายพิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน
3. นายวิชชุ อายุสุข
4. นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์
5. นางสาวรวิวรรณ กองมาศ
6. นายนิติ ไชยวงศ์คต
7. นายวีระพล พงศ์ดา
8. นายธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์
9. นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ
10. นางสาวสุพัตรา ยี่สุ่นทอง
11. นางสาวสุพลา ทองแปูน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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กลุ่มวิชาภาษาไทย
1. นางฐิตินันท์ เอี่ยมรัศมี
2. นางบัวตูม ออนตะไคร้
3. นางสาวสุธารัตน์ ชานาญเหนาะ
4. นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์
5. นายวรวัฒน์ วัฒนธีรางกูร
6. นางสาวสุนิตดา กล่อมแสง
7. นางภาวิณีย์ บุญประสพ
8. นางสาวจุฑาธิป เปลาเล
9. นางสาวพรทิภา มากมูลดี
10. นางเยาวลักษณ์ ศรีภักดี
11. นางศิริรัตน์ บุญเต็ม
12. นางสวง พลอยเจริญ
13. นางเพชราภรณ์ โสลาภา
14. นางสาวจริยา จิตตพงศ์
กลุ่มวิชาโลกและดาราศาสตร์
1. นางขวัญตา วรรณรัตน์
2. นางสุวิภา เกตุทัต
3. นายภัชรพงศ์ พระไว
4. นายสมคิด รูปเหมาะ
5. นางสาวปัฐมาพร สุราสา
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1. นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร
2. นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
3. นางจินดา ทองอ่อน
4. นางสาวศิรพิ ัฒน์ ศรีเปารยะ
5. นางสาวพัชรดา สระทองดี
6. นายสิทธิพร ธิมาชัย
7. นางพิมพ์ใจ พุ่มประทีป
8. นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์
9. นางสาวอรุณรัตน์ ยืนยง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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10. นางสาวพิมพ์วรีย์ ใจสุข
11. นายอุไทย โกยชัย
12. นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายธเนศ ทองไทย
2. ว่าที่ ร.ต.สุรยุทธ ชานาญยา
3. นายอุทิศ สุวรรณคีรี
4. นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์
5. นายภาณุพงษ์ ชาญศรี
6. นายกาพล นรชาญ
7. นางศุภลักษณ์ ปูุซึ้ง
8. นางอภิวันท์ เจี้ยมดี
9. นายกิตติกร พันธ์สุวรรณ
10. นายพิเชษฐ์ สนธิบ่าย
11. นายอาทิตย์ บุญผ่องศรี
12. ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ เส็มหมาน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. นางศิริรัตน์ พรหมอินทร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
2. นายวสัน ปุุนผล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
3. นางเครือวัลย์ ศักดิ์แก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
4. นางอรษา กมล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
5. นางสาวพรนัชชา มาตา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
6. นางวรุบล พลไชย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
7. นางสาวพัชรกนกฉัตร กระดานลาดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
8. นางสาวสุรีพร โบราณมูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
9. นายภูริวัฒ เฉิดฉาย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
10. นายคมสรรค์ ศัตรูพ่าย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
11. นายทรรศกร วงจันทร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
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12. นางสาววิรัลพัชร บุตรจันทร์
13. นางสาวซีต้า ไรมันซา
14. นางสาวปนรรฐพร ชวนรัมย์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรมั ย์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
1. นางสาวสุนันทา ไพรินทร์
2. นางสุภรณ์ คงนก
3. นางสาวกรรณิกา แสงระวี
4. นางสุมาพร แท่นมาก
5. นางพัชราภรณ์ คุณาธรภักดี
6. นางสาวสมถวิล วงศ์ประณุท
7. นางสาวอรพรรณ เปาอินทร์
8. ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย ช่วงบุญศรี
9. นางศิริพร คาสิงห์
10. นางสาววรรณวิศา ลีทอง
11. นายนิธิโรจน์ เรืองธนะวิชญ์
12. นางสาววิมลมาลย์ แก้ววิมล
13. นางนพมาศ ไทยภักดี
14. นายเชิดชัย หยีหรีม

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. นางเอมอร กุลบุญ
2. ดร.สุวิวชั ร สมมาตย์
3. นางศรัณย์ภรณ์ นาคา
4. นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อ
5. ดร.ขัตติยานันท์ โนนไธสง
6. นางสาววรรณพร สุวิเศษ
7. นางสาวกรุณา จันทร์งาม
8. นางสาวอรพรพรรณ สืบศักดิ์
9. นางเรณู นวลคา
10. นายวิจิตร นิยมเดชา
11. นางสาวอังคณา บุญทา

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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12. นางปวิตรา แดงวิไล
13. นางสาวกาญจนา แก้วจารัส

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2560
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
คณะกรรมอานวยการและผู้ทรงคุณวุฒิ
1.ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง รองผู้อานวยการฝุายวิชาการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.หัวหน้าสาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
5.หัวหน้าสาขาวิชาฟิสกิ ส์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
6.หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
7.หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
8.หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
คณะกรรมการประสานการดาเนินงาน
1.นายไพรัช วงศ์นาถกุล ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
2.นายสมร ปาโท ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
3.นายสมทรง ฝั่งชลจิตร รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
4.นางอรทัย ล่าสัน ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
5.นายทวีวัฒน์ ศรีสวุ รรณ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6.นายประยงค์ ปิยนารถ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
7.นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
8.นายธนกฤช ผลศิริ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร วิชาแคลคูลัสเบื้องต้น 2
1 นายนคร จันละ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายธรรมนูญ ผุยรอด
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายบุญเลิศ จรัส
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
4.นางสาวษิราณีย์ บุญเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
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5.นางอมรรัตน์ นิธุรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
6.นางสาวเสาวณีย์ ทองเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
7.นายปรัชญากร ฮดมาลี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
8.นายไมตรี สมบูรณ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
9.นายชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
10.นายลักณ์ษมัน ซียง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
11.นางสายใจ ประเสริฐสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
12.นางสาวมณิชชา คลายแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
13. นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
14.นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร สาขาวิชาเคมี
1. นายศราวุทธ แสงอุไร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. นางสาวปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7. นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
8. นางสาวนารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
9. นางดวงนภา สมพงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
10. นางสาวศิริพร นันท์ชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
11. นางสาวดาราณี ไชยเวช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
12. นางสาวนาถรถี ชูอ่อน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
13. นางสาววัชราภรณ์ แสนนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
14. นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
15. นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
16. นางสาวอานวยพร ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาโลกศาสตร์และภูมิศาสตร์
1.นายวีรวุฒิ เทียนขาว
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายวัลลพ คงนะ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางสาวสิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
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4.นางเจีรนัย สังสุทธิพงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5.นายธวัชชัย จุติประภาค
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6.นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7.นางสาวจิราวรรณ เนียมศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
8.นายภิโชติ เอียดเฉลิม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
9.นางสาวบุศรินทร์ จิตเส้ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
10.นายนวมินทร์ วงค์ไชย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
11.นางมยุรี มูลสวัสดิ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
12.นางสุวิภา เกตุทัต
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
13.นางดวงใจ พรหมมา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
14.นายเริงณรงค์ กงแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
15.นางเพ็ญศรี สมบูรณ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
16.นางสาวปัฐมาพร สุราสา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
17.นางขนิษฐา โลขันธ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
18.นางตรีชฏา ถาวรมาศ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
19.นายสนอง ตูลเพ็ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
20.นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
21.นางอรุณศรี มณีวรรณ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
22.นางรัชนี รักอยู่
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
23.นางกัลยา ปัญญา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
24.ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
25.นางสาวชญาน์นันท์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
26.นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
27.นางอรุณี สารยคง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
1.นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นางสาวสิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางทิพนาถ น้อยแก้ว
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1.นายภูริทัศน์ สุกนวล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
2.นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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5.นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
6.นางสาวษุรพีฐ์ ไชยศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
7.นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
8.นายอุทัย โกยชัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
9.นางยุพา ชูเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
10.นางสาวพัชรดา สระทองดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
11.นายอนุทิน พยุงวงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
12.นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
13.นางวรรณนภา เจริญสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาบูรณาการความรู้
1.นางปภากร วงศ์ศิลปะกุล
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายเดี่ยว ใจบุญ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางสาวขวัญสกุล ศรีจอมขวัญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปาระยะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช .
5.นายภูริทัศน์ สุกนวล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
6.นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
7.นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
8. นางสาวษุรพีฐ์ ไชยศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
9.นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
10.นายอุทัย โกยชัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
11.นางยุพา ชูเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
12.นางสาวพัชรดา สระทองดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
13.นายอนุทิน พยุงวงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
14.นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
15.นางวรรณนภา เจริญสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์
1. นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
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5. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6. นายศิวรักษ์ จิตอุทัศน์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7. นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
8. นายวิชัย บั่วเนี่ยว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
9. นางสุนีย์ ยามี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
10.นางมนัสชนก ตามวงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
11.นางพุทธพร อินอ่อน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
12.นางยุภาพร เปรมกมล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
13. นางอรจิรา ยอดคา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
14. นายพิษณุวัชร์ สวัสดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
15. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
16.นางมิ่งขวัญ ขาวดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
17. นายเฉลิม ขวัญดา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
18. นายปรีชา ศาลางาม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
19.นายพีระ บุญฉลาด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
20.นายพิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
21. นายธนบัติ กองแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
22.นางสาวทวีพร ผดุงสงฆ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
23.นายธีระกาญจน์ ปกรณ์ สันโส
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
24.นางสาวกฤติยา ราชสีห์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
25. นายอดิเรก สาระยาม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาการออกแบบและพื้นฐานทางวิศวกรรม
1.นายสมพร บัวประทุม
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายพรชัย โกพัฒนา
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายวิทวัส พันมุณี
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นายธวัช ไกรนุกูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5.นางดุจดาว ผ่องใส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
6.นายอิสรา สาเร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
7.นายมนัสชนก ตามวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
8.นายธีระวัฒน์ ไชยศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
9.นายคมฤขิต โต๊ะชาลี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
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10.นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
11.นายจักรพันธุ์ ศรีวราพันธุ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
12.นายสถเกียรติ ขันทอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
13.นายสมชัย เถาว์หมอ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
14.สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
15.นายธวัชชัย มันอาษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
16.นายณัชนน ศรีเมือง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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1

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560

กลุ่มโรงเรียนวิทยาวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

คานา
กลุ่ ม โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ภู มิ ภ าค ได้ ข ออนุ ญ าตใช้ ก รอบโครงสร้ า งห ลั ก สู ต รโรงเรี ย น
มหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ์ พุ ท ธศั ก ราช 2560 เพื่ อ ใช้เ ป็ น ต้ น แบบในการจั ดท ารายละเอี ย ดหลั ก สู ตรกลุ่ ม สาระ
การเรี ย นรู้ และรายวิช าให้ ส อดคล้ องกับ การพั ฒ นานัก เรี ยนผู้ มีความสามารถพิเ ศษด้ านคณิต ศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ในลักษณะเดียวกัน ในฐานะที่เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของประเทศ และมอบหมายให้
อนุกรรมการกลุ่มบริหารด้านวิชาการ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ดาเนินการจัดทาหลักสูตรรายวิชา
แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ฉบับย่อ ให้แล้วเสร็จและส่งมอบให้โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ทุกโรงเรียนนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเพื่อขออนุมัติใช้หลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
อนุ กรรมการกลุ่ มบริ ห ารด้านวิ ช าการ กลุ่ ม โรงเรียนวิ ทยาศาสตร์ภู มิภ าค ได้น ากรอบโครงสร้ า ง
หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มาจัดทารายละเอียดรายวิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 รายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่ม 2 พร้อมประชุม กาหนดกรอบคณะกรรมการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องแล้วมอบหมายให้โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ปทุมธานี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ ฉบับ ย่อ ทุกรายวิชาของกลุ่ มสาระการเรียนตามกรอบโครงสร้างหลั กสูตร กาหนด
เมื่อวันที่ 17-79 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี สืบเนื่องจากหลายรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นวิชาใหม่กลุ่มโรงเรียนขาดผู้ทรงคุณวุฒิและครูผู้สอนขาด
ประสบการณ์ในการจัดทารายละเอียดอย่างเข้าใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จึงขอรับ
ความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดผู้เชี่ยวชาญ
ช่วยเหลือครู โรงเรียนจุ ฬาภรณราชวิทยาลัย ดาเนินการจนจัดทาหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ เมื่อวันที่ 6-10 มีนาคม 2560 ทุกรายวิชาจนแล้วเสร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ทุกประการ
ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการด้านวิชาการ ในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ศูนย์บริหารโครงการฯสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)ทุกโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขาวิชา และคณะครูกลุ่มโรงเรียน
จุ ฬ าภรณลั ย ทุ ก สาขาวิ ช า ที่ ไ ด้ ทุ่ม เทเสี ย สละด าเนิ น การจั ด ท าหลั ก สู ต รแผนจั ดการเรี ยนรู้ แ ละแผนการ
ประเมินผลการเรี ย นรู้ ฉบั บ ย่ อ กลุ่ มสาระการเรียนรู้ ศิล ปะ ระดับชั้นมัธ ยมศึกษาตอนปลายให้ มีความ
เหมาะสมต่อการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้อย่างเต็มศักยภาพ
ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
คณะอนุกรรมการกลุ่มบริหารด้านวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

3

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

รายวิชา ทัศนศิลป์

(รหัส ศ 30101)

4

รายวิชา สังคีตนิยม

(รหัส ศ 30102)

11

รายวิชา ดนตรีปฏิบัติ

(รหัส ศ 30103)

20

รายวิชา สุนทรียนาฏศิลป์

(รหัส ศ 30104)

28

รายวิชา นาฏศิลป์เปรียบเทียบ (รหัส ศ 30105)

40

รายวิชา สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์ (รหัส ศ 30106)

50

4

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ30101
จานวน 0.5 หน่วยกิต
เวลาเรียน 1 ชั่วโมง /สัปดาห์

รายวิชา ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1

ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการใช้ทัศนธาตุ หลักการออกแบบ และองค์ประกอบศิลป์ ในการสื่อความหมายในรูปแบบ
ต่างๆ ศัพท์ทางทัศนศิลป์ การกาหนดจุดมุ่งหมายและเนื้อหา การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปิน
ในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ แนวคิดและแนวทางการสร้างงานออกแบบทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ และ
การวาดภาพล้อเลียนหรือการ์ตูนเพื่อสร้างสรรค์สังคม
ใช้ ทั ก ษะกระบวนการสื บ ค้ น วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และสร้ า งสรรค์ ใ นการออกแบบและจั ด
องค์ป ระกอบศิลป์ สร้างงานทัศนศิล ป์ที่เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ โดยใช้เทคโนโลยีส ร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ด้วยรูปแบบที่แปลกใหม่ มีกระบวนการที่สูงขึ้น และมีคุณค่าต่อสังคมส่วนรวม
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง และความมุ่งมั่นใน
การทางานทัศนศิลป์ นาไปสู่ความรู้สึกชื่นชมและเห็นคุณค่าในงานทัศนศิลป์
2. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
2.1 วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบต่าง ๆ
(ศ1.1 ม 4-6/1)
2.2 บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ (ศ1.1ม 4-6/2)
2.3 วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์
(ศ1.1 ม 4-6/3)
2.4 มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุอุปกรณ์และกระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์
(ศ1.1 ม 4-6/4)
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2.5 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์
(ศ1.1 ม 4-6/5)
2.6 ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ (ศ1.1 ม 4-6/6)
2.7 วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เทคนิคและเนื้อหา เพื่อ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ (ศ1.1 ม 4-6/7)
2.8 วาดภาพ ระบายสีเป็นภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน (ศ1.1 ม 4-6/11)
3. กาหนดการสอนและตัวชี้วัด
สัปดาห์ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้/
ที่
ที่
สาระการเรียนรู้
1-2
1-2 1. ทัศนธาตุสร้างสรรค์
ไม่ปิดกั้นจินตนาการ
- พื้นฐานศิลปะและ
ความหมายของ
ทัศนศิลป์
- ทัศนธาตุ
- ศัพท์ทางทัศนศิลป์

ตัวชี้วัด/
กิจกรรม/ภาระงาน
ผลการเรียนรู้
ศ 1.1
- ปฐมนิเทศ ชี้แจงเกี่ยวกับ
ม 4-6/1
สาระการเรียนรู้ การวัดผล
ม 4-6/2
ประเมินผล/ภาระชิ้นงาน
- นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์
บทเรียน ร่วมกันกาหนด
ภาระงานและวิธีการวัดผล
ประเมินผลเพื่อสร้าง
ข้อตกลงรายวิชา
- ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
- ครูวิเคราะห์ผู้เรียน
- ผู้เรียนสืบค้นและวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลการ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
โดยใช้หลักทัศนธาตุ
- ผู้เรียนสืบค้นและวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลศัพท์ทาง
ทัศนศิลป์
- ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุป
สาระสาคัญของข้อมูลที่
สืบค้น

สื่อการสอน/
แหล่งการเรียนรู้
- แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
- Power point
- สื่ออินเทอร์เน็ต
และเอกสาร
ทางศิลปะ
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สัปดาห์ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด/
กิจกรรม/ภาระงาน
ที่
ที่
สาระการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
3-5
3-5 2. ออกแบบสร้างสรรค์
ศ 1.1
- ผู้เรียนสืบค้นและวิเคราะห์
รู้เท่าทันเทคโนโลยี
ม.4-6/5
สังเคราะห์ข้อมูลงาน
- สร้างสรรค์งานด้วย
ม.4-6/6
ออกแบบและองค์ประกอบ
เทคโนโลยี
ศิลป์ที่ใช้เทคโนโลยีในการ
- การออกแบบและ
สร้างสรรค์
- จัดองค์ประกอบ
- สร้างสรรค์งานออกแบบ
ศิลป์โดยใช้
ด้วยเทคโนโลยี
เทคโนโลยี

สื่อการสอน/
แหล่งการเรียนรู้
- ตัวอย่างผลงาน
การออกแบบ
- Power point
- สื่ออินเทอร์เน็ต
และเอกสาร
ทางศิลปะ

6-7

6-7 3. เทคนิคของศิลปิน
สร้างศิลป์สู่สังคม
- การเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ และ
เทคนิคของศิลปิน
ในการแสดงออก
ทางทัศนศิลป์

ศ 1.1
ม 4-6/3
ม.4-6/4
ม.4-6/7

- ผู้เรียนสืบค้นและวิเคราะห์ - ตัวอย่างผลงาน
สังเคราะห์วัสดุอุปกรณ์และ ของศิลปิน
เทคนิคในการสร้างงานด้าน
ทัศนศิลป์ของศิลปิน
- คัดเลือกผลงานศิลปินที่
ผู้เรียนชื่นชอบมานาเสนอ

8-9

8-9 4. ภาพวาดการ์ตูน
เกื้อกูลสังคม
- สร้างสรรค์ภาพ
ล้อเลียนหรือการ์ตูน
เกื้อกูลสังคม

ศ 1.1
ม 4-6/11

- ตัวอย่างผลงาน
และวัสดุ
อุปกรณ์การ
วาดภาพภาพ
การ์ตูนหรือ
ภาพล้อเลียน

10
11-20

10
11-20 5. โครงงานทัศนศิลป์
- เทคนิคและวิธีการทา
โครงงานทัศนศิลป์
- กระบวนการทา
โครงงาน
- การวิเคราะห์

- ผู้เรียนสืบค้นและวิเคราะห์
สังเคราะห์เทคนิคการวาด
ภาพการ์ตูนและภาพ
ล้อเลียน
- สร้างสรรค์ภาพการ์ตูน
เกื้อกูลสังคม
สอบกลางภาค
ศ 1.1
- วิเคราะห์ความหมาย
ม 4-6/6
ความสาคัญของโครงงาน
- ออกแบบกระบวนการ
สร้างสรรค์โครงงานเป็น
แผนภาพ
- เขียนเค้าโครงของโครงงาน

- วัสดุอุปกรณ์
การทาโครงงาน
และแผง
โครงงาน
- วัสดุอุปกรณ์
และการจัด
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สัปดาห์ ชั่วโมง
ที่
ที่

หน่วยการเรียนรู้/
สาระการเรียนรู้
อภิปรายรูปแบบ
เนื้อหาและคุณค่าใน
งานทัศนศิลป์
- การจัดนิทรรศการ
งานทัศนศิลป์

ตัวชี้วัด/
ผลการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งการเรียนรู้
นิทรรศการ
โครงงาน

กิจกรรม/ภาระงาน
และดาเนินงานตามแผน
- สรุปรายงานผลการดาเนิน
โครงงาน
- จัดนิทรรศการโครงงาน
ทัศนศิลป์

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และมอบหมายงาน
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ30101 ประจาภาคเรียนที่ 1
ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้
4.1 การประเมินการปฏิบัติงานระหว่างภาค (70 คะแนน : ร้อยละ 70 )
ที่
1
2
3
4
5
7

รายการประเมินผล

หน่วยการเรียนรู้

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้ หน่วยที่ 1
หลักทัศนธาต
ทัศนธาตุสร้างสรรค์ ไม่ปิดกั้นจินตนาการ
สร้างสรรค์งานออกแบบด้วย
หน่วยที่ 2
เทคโนโลยี
ออกแบบสร้างสรรค์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี
การสืบค้นและคัดเลือกผลงานศิลปิน หน่วยที่ 3
ที่ผู้เรียนชื่นชอบมานาเสนอ
เทคนิคของศิลปิน สร้างศิลป์สู่สังคม
สร้างสรรค์ภาพการ์ตูน
หน่วยที่ 4
เกื้อกูลสังคม
ภาพวาดการ์ตูน เกื้อกูลสังคม
สรุปรายงานผลการดาเนินโครงงาน หน่วยที่ 4 โครงงานทัศนศิลป์
จัดนิทรรศการโครงงานทัศนศิลป์
หน่วยที่ 4 โครงงานทัศนศิลป์
รวม

ร้อยละของคะแนน
คะแนน ร้อยละ
10
10
10

10

10

10

10

10

10
20
70

10
20
70
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4.2 การประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน : ร้อยละ 20 )
กาหนดการสอบกลางภาคระหว่างวันที่ ........................ เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที สาระการ
เรียนรู้และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาค มีรายละเอียด ดังนี้

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

- พื้นฐานศิลปะและความหมายของทัศนศิลป์
- ทัศนธาตุ ศัพท์ทางทัศนศิลป์
- การออกแบบและจัดองค์ประกอบศิลป์
โดยใช้เทคโนโลยี

ปรนัย 10 ข้อ

5 คะแนน

ปรนัย 10 ข้อ

5 คะแนน

- วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการ
แสดงออกทางทัศนศิลป์

ปรนัยแบบจับคู่ 10 ข้อ

5 คะแนน

- การสร้างสรรค์ภาพวาดการ์ตูนหรือภาพล้อเลียน อัตนัย 1 ข้อ
รวม

5 คะแนน
20 คะแนน
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4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค (10 คะแนน : ร้อยละ 10 ) (สอบนอกตาราง)
ลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคมีรายละเอียด ดังนี้

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
โครงงานทัศนศิลป์

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
การนาเสนอโครงงาน

คะแนน
10 คะแนน

ทัศนศิลป์
รวม

10 คะแนน

5. รายละเอียดรายการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนน
5.1 การประเมินการปฏิบัติงานระหว่างภาค
5.2 การสอบวัดผลกลางภาค
5.3 การสอบวัดผลปลายภาค

70 คะแนน (ร้อยละ 70)
20 คะแนน (ร้อยละ 20 )
10 คะแนน (ร้อยละ 10)
รวม 100 คะแนน (ร้อยละ 100)
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ30102
รายวิชา สังคีตนิยม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการพื้นฐานดนตรีไทยและดนตรีสากล ประวัติศาสตร์ดนตรีไทยสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา
สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ ดนตรีพื้นบ้านของไทย ประวัติดนตรีสากล ตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบัน ประเภท
ของเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล ประเภทของการประสมวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากล รูปแบบ
องค์ประกอบและสุนทรียะของเพลงโดยเน้นที่การฟัง
ใช้ทักษะกระบวนการสืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ รูปแบบของบทเพลงในวงดนตรีแต่ละประเภทและ
สร้างสรรค์งานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะมีวินัย ใฝุเรียนรู้ และรักความเป็นไทย กล้าแสดงความคิดเห็น มีความชื่น
ชม ในความไพเราะและเห็นคุณค่าของดนตรี
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ อย่าง
เหมาะสม
มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
ดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
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2. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท
2. จาแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล
3. อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน
4. เปรียบเทียบอารมณ์ และความรู้สึกที่ได้รับจากงานดนตรีแตกต่างกัน
5. นาดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ
6. วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆ
7. วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ
8. เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ
9. อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม
10. นาเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ
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รายวิชา ศ30102 สังคีตนิยม
1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ลาดับ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ที่
1 ประวัติดนตรีสากล ศ 2.2 ม.4-6/1
คิดค้นและชื่นชม

2

3

4

5

6
7

0.5 หน่วยกิต (20ชั่วโมง)
สาระสาคัญ

-ยุคกลาง
-ยุคเรเนซองส์
-ยุคบาโร้ค
-ยุคคลาสสิค
-ยุคโรแมนติก
-ยุคศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน
เข้าถึงเครื่องดนตรี ศ 2.1 ม.4-6/2 -เครื่องสาย
เห็นลีลาที่
-เครื่องลมไม้
หลากหลาย
-เครื่องลมทองเหลือง
-เครื่องประกอบจังหวะ
-เครื่องลิ่มนิ้ว
การประสมวง
ศ 2.1 ม.4-6/1 -วงแชมเบอร์
ดนตรี สร้างสีสัน ศ 2.1 ม.4-6/2 -วงออร์เคสตร้า
-วงซิมโฟนิคแบนด์
บทเพลงหลายลีลา ศ 2.1 ม.4-6/1 -โซนาต้า
นามาบันเทิงใจ
-ซิมโฟนี
-คอนแชร์โต้
-โอเวเจอร์
-โอเปรา
ฟังเพลงให้เป็น
ศ 2.1 ม.4-6/7 -ประเภทการฟังเพลง
เห็นความไพเราะ ศ 2.1 ม.4-6/8 -ลักษณะการฟังเพลง
-มารยาทในการชมคอนเสิร์ต
สอบกลางภาค
ดนตรีไทยในอดีต ศ 2.2 ม.4-6/1 -ดนตรีไทยสมัยสุโขทัย
ศ 2.2 ม.4-6/2 -ดนตรีไทยสมัยศรีอยุธยา
-ดนตรีไทยสมัยธนบุรี
-ดนตรีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

เวลา
(ชั่วโมง)
3

1

2

2

1

1
2

13

ลาดับ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ที่
8 ให้อารมณ์สุนทรีย์ ศ 2.1 ม.4-6/2
ด้วยเครื่องดนตรี
ไทย

9

10

11

12

13

ประสมวงดนตรี
ไทย ใจเป็นหนึ่ง

ศ 2.1 ม.4-6/1
ศ 2.1 ม.4-6/2

สาระสาคัญ
-เครื่องดีด
-เครื่องสี
-เครื่องตี
-เครื่องเปุา

-วงปี่พาทย์
-วงเครื่องสาย
-วงมโหรี
ดนตรีพื้นเมือง
ศ 2.2 ม.4-6/3 -ภาคเหนือ
ประเทืองอารมณ์
-ภาคกลาง
-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-ภาคใต้
คีตราชันย์
ศ 2.1 ม.4-6/3 -พระอัจฉริยภาพทางดนตรีของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที๙่
สุนทรียภาพในงาน ศ 2.2 ม.4-6/4 -สุนทรียภาพด้านดนตรี
ดนตรี
ศ 2.2 ม.4-6/5 -กระแสดนตรีทางตะวันตกพร้อม
ตัวอย่างเพลง
-กระแสดนตรีทางตะวันออกพร้อม
ตัวอย่างเพลง
สอบปลายภาค

เวลา
(ชั่วโมง)
1

2

1

1

2

1

14

3. กาหนดการสอนและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สัปดาห์
คาบ
ที่
ที่
(ว/ด/ป)

1

2-3

4

หน่วยการเรียนรู้ /สาระการ
เรียนรู้

ตัวชี้วัด

บทที่ 1 การปฐมนิเทศ เสียง
และพื้นฐานของดนตรี
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงสร้างรายวิชา สังคีตนิยม
-เข้าใจภาระงานที่นักเรียนต้อง
1
ปฏิบัติและส่งตามกาหนดเวลาได้
-เข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้
และการวัดผลประเมินผลได้
-เพื่อให้รู้แหล่งเรียนรู้ค้นคว้า
เพิ่มเติม
บทที่ 2 ประวัติดนตรีสากล
ศ 2.2 ม4-6/1
-ยุคกลาง
-ยุคเรเนซองส์
-ยุคบาโร้ค
2-3
-ยุคคลาสสิค
-ยุคโรแมนติก
-ยุคศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน
-คีตกวี
บทที่ 3 ประเภทเครื่องดนตรี
ศ 2.1 ม 4สากล
6/2
-เครื่องสาย
-เครื่องลมไม้
4
-เครื่องลมทองเหลือง
-เครื่องประกอบจังหวะ
-เครื่องลิ่มนิ้ว

กิจกรรม/ภาระงาน

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้

-นักเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์บทเรียนร่วม
กาหนดภาระงานและ
วิธีการวัดประเมินผล
เพื่อเป็นข้อตกลง
รายวิชา

ศึกษารูปแบบของ
ดนตรี บทเพลง
ตลอดจนเครื่องดนตรี
และคีตกวีที่เกิดขึ้นใน
แต่ละช่วงยุคสมัย

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
- Power point
- สื่อวีดีทัศน์

ศึกษาความเป็นมาของ
เครื่องดนตรีแต่ละ
ประเภท ส่วนประกอบ
วิธีทาให้เกิดเสียงจนถึง
การดูแลรักษาที่
ถูกต้อง

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
- Power point
- สื่อวีดีทัศน์

15

สัปดาห์
คาบ
ที่
ที่
(ว/ด/ป)

5-6

7-8

9

10

11-12

13

หน่วยการเรียนรู้ /สาระการ
เรียนรู้

บทที่ 4 การประสมวงดนตรี
ตะวันตก
5-6 -วงแชมเบอร์
-วงออร์เคสตร้า
-วงซิมโฟนิคแบนด์
บทที่ 5 ประเภทของเพลง
-โซนาต้า
-ซิมโฟนี
7-8
-คอนแชร์โต้
-โอเวเจอร์
-โอเปรา
บทที่ 6 ประเภทการฟังเพลง
-ประเภทการฟังเพลง
-ลักษณะการฟังเพลง
9
-มารยาทในการชมคอนเสิร์ต
10
บทที่ 7 ประวัติดนตรีไทย
-ดนตรีสมัยสุโขทัย
11- -ดนตรีสมัยศรีอยุธยา
12 -ดนตรีสมัยธนบุรี
-ดนตรีสมัยรัตนโกสินทร์
-คีตกวีไทย
บทที่ 8 ประเภทเครื่องดนตรี
ไทย
-เครื่องดีด
13
-เครื่องสี
-เครื่องตี
-เครื่องเปุา

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้

ตัวชี้วัด

กิจกรรม/ภาระงาน

ศ 2.1 ม 46/1
ศ 2.1 ม 46/2

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
- Power point
- สื่อวีดีทัศน์

ศ 2.1 ม 46/1

ศึกษารูปแบบของการ
รวมวงแต่ละประเภท
ลักษณะของบทเพลงที่
ใช้ในการบรรเลงและ
โอกาสที่ใช้แสดง
วิเคราะห์รูปแบบและ
โครงสร้างของบทเพลง

ศ 2.1 ม 46/7
ศ 2.1 ม 46/8

ศึกษาลักษณะของการ
ฟังเพลงและชม
คอนเสิร์ตที่ถูกต้องตาม
หลักสากล

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
- Power point
- สื่อวีดีทัศน์

สอบกลางภาค
ศ 2.2 ม 4- ศึกษารูปแบบของ
6/1
ดนตรี บทเพลง
ศ 2.2 ม 4- ตลอดจนเครื่องดนตรี
6/2
และคีตกวีที่เกิดขึ้นใน
แต่ละช่วงยุคสมัย
ศ 2.1 ม 46/2

ศึกษาความเป็นมาของ
เครื่องดนตรีแต่ละ
ประเภท ส่วนประกอบ
วิธีทาให้เกิดเสียงจนถึง
การดูแลรักษาที่ถูกต้อง

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
- Power point
- สื่อวีดีทัศน์

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
- Power point
- สื่อวีดีทัศน์
- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
- Power point
- สื่อวีดีทัศน์
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สัปดาห์
คาบ
ที่
ที่
(ว/ด/ป)

14-15

16

17

18-19

20

หน่วยการเรียนรู้ /สาระการ
เรียนรู้

ตัวชี้วัด

บทที่ 9 การประสมวงดนตรีไทย ศ 2.1 ม 4-วงปี่พาทย์
6/1
14-วงเครื่องสาย
ศ 2.1 ม 415
-วงมโหรี
6/2

16

บทที่ 10 ดนตรีพื้นเมือง
-ภาคเหนือ
-ภาคกลาง
-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-ภาคใต้

บทที่ 11 คีตราชันย์
-คีตราชันย์ในรัชสมัย
17
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่๙
บทที่ 12 สุนทรียภาพในงาน
ดนตรี
-สุนทรียภาพด้านดนตรี
18-กระแสดนตรีทางตะวันตกพร้อม
19
ตัวอย่างเพลง
-กระแสดนตรีทางตะวันออก
พร้อมตัวอย่างเพลง
20

กิจกรรม/ภาระงาน

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้

ศึกษารูปแบบของการ
ประสมวงแต่ละ
ประเภท ลักษณะของ
บทเพลงที่ใช้ในการ
บรรเลงและโอกาสที่ใช้

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
- Power point
- สื่อวีดีทัศน์

ศ 2.2 ม 46/3

ศึกษารูปแบบของ
ดนตรีพื้นเมืองแต่ละ
ภาค

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
- Power point
- สื่อวีดีทัศน์

ศ 2.1 ม 46/3

ศึกษาพระอัจฉริยภาพ
ทางดนตรีของ
- สื่อวีดีทัศน์
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙

ศ 2.2 ม 46/4
ศ 2.2 ม 46/5

วิเคราะห์กระแสดนตรี
ทางตะวันตกและทาง
ตะวันออกที่มีผลต่อ
ชีวิตประจาวัน

สอบปลายภาค
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4. แผนการประเมินการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ศ30102 สังคีตนิยม ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีแผนการประเมิน ผล
การเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
60.00 คะแนน
4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค
20.00 คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค
20.00 คะแนน
รวม 100.00 คะแนน
รายละเอียดการประเมินแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (60.00 คะแนน)
รายการ

รูปแบบ
ของงาน

วันที่มอบหมาย

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 1

กาหนดส่ง

คะแนน

นาเสนอ PowerPoint เกี่ยวกับเนื้อหาของ
ดนตรีสากลโดยเป็น 3 กลุ่มดังนี้
1.) วิวัฒนาการของดนตรีสากล
2.) ประเภทของเครื่องดนตรีสากล
3.) การประสมวงดนตรีสากล
นาเสนอ PowerPoint เกี่ยวกับชีวประวัติ
ของคีตกวีโดยแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม
ใบงานศึกษาค้นคว้าประกอบการชม
ภาพยนตร์
คีตราชันย์
วิเคราะห์และนาเสนอรูปแบบของบทเพลง
ประเภทต่างๆจากการฟัง
นาเสนอ PowerPoint เกี่ยวกับเนื้อหาของ

งานกลุ่ม
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 16

สัปดาห์ที่ 18

สัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 16

15

10
10
10

ดนตรีไทยโดยเป็น 3 กลุ่มดังนี้
1.) วิวัฒนาการของดนตรีไทย
2.) ประเภทของเครื่องดนตรีไทย
3.) การประสมวงดนตรีไทย

งานกลุ่ม

รวม

15

60
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4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน)
การสอบกลางภาค ของนักเรียนรายวิชา ศ30102 สังคีตนิยม ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ได้กาหนดเนื้อหาและลักษณะข้อสอบดังตาราง โดยกาหนดสอบในสัปดาห์ที่ 10 ใช้เวลาในการสอบ 60 นาที
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้สอบ
บทที่ 2-6 ประวัติดนตรีสากล
ประเภทเครื่องดนตรีสากล การประสมวงดนตรีสากล
ประเภทของเพลง ประเภทการฟังเพลง

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
ปรนัย จานวน 20 ข้อ
อัตนัย จานวน 5 ข้อ
(ชนิดบรรยายหรือเติมคา)
รวม

คะแนน
10
10
20

4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน)
การสอบปลายภาค ของนักเรียนรายวิชา ศ30102 สังคีตนิยม ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ได้กาหนดเนื้อหาและลักษณะข้อสอบดังตาราง โดยกาหนดสอบในสัปดาห์ที่ 20 ใช้เวลาในการสอบ 60 นาที
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้สอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
บทที่ 6-8 ประวัติดนตรีไทย
ปรนัย จานวน 20 ข้อ
(ชนิดบรรยายหรือเติมคา)
10
ประเภทเครื่องดนตรีไทย การประสมวงดนตรีไทย
ดนตรีพื้นเมือง

อัตนัย จานวน 5 ข้อ
(ชนิดบรรยายหรือเติมคา)
รวม

10
20

19

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ30103
รายวิชา ดนตรีปฏิบัติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล บันไดเสียง เรียนรู้โน้ตไทยและสากล เข้าใจวิธีดูแล
รักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกต้อง
โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการอ่าน เขียน โน้ตไทยและสากล สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยและ
สากลตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีทั้งบรรเลงเดี่ยวและรวมวง สามารถดูแลรักษาเครื่องดนตรีได้
อย่างถูกต้อง และสร้างเกณฑ์การประเมิน และการปฏิบัติดนตรีได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักในเทคนิคการเล่นดนตรีการถ่ายทอดอารมณ์เพลงโดยการเน้นการกล้า
แสดงออกและมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติดนตรีได้ด้วยความชื่นชม
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะมีวินัย ใฝุเรียนรู้ และรักความเป็นไทย มีความกล้าแสดงออก มีความชื่นชม
ในความไพเราะและเห็นคุณค่าของดนตรี
สาระที่ 2 ดนตรี
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี
ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อ่านเขียนโน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่างๆ (ศ 2.1 ม.5/4)
2. ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง
(ศ 2.1 ม.5/5)
3 สร้างเกณฑ์สาหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่น
(ศ 2.1 ม.5/6)
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รายวิชา ศ30101 ดนตรีปฏิบัติ
1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
การบูรณาการ
ตัวชี้วัด
ศ 2.1 ม.4-6/4

ศ 2.1 ม.4-6/4

ศ 2.1 ม.4-6/5

0.5 หน่วยกิต (20ชั่วโมง)
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
สาระสาคัญ

ที่

ชื่อหน่วย

 เครื่องหมายและสัญลักษณ์ดนตรี 1
สากล
 บันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale)

ความรู้ความเข้าใจ

 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลอย่าง
น้อง1ชนิดโดยเน้นที่เทคนิคการ
แสดงออกตามอารมณ์เพลง

การปฏิบัติเครื่อง

2

เกี่ยวกับทฤษฎี
ดนตรีสากล

 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล โดยเน้น 3
ที่คุณภาพของการแสดงด้วยการ
ปฏิบัติแบบเดี่ยวและรวมวง
 เทคนิคการปฏิบัติตามโน้ตดนตรี
สากล

 ประวัติที่มาและประเภทของ
เครื่องดนตรีไทยที่ปฏิบัติอย่าง
น้อย 1ชนิด
 วิธีการอ่านโน้ต การปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีและการดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรีไทย

3

ดนตรีสากล

การถ่ายทอดอารมณ์

4

4

เพลง

สอบกลางภาค
ศ 2.1 ม.4-6/4

เวลา
เรียน
(ชั่วโมง)
2

1
รู้จักประวัติและเภท
ของเครื่องดนตรีไทย

2
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การบูรณาการ
ตัวชี้วัด

ศ 2.1 ม.4-6/4,ศ
ม.4-6/5

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
สาระสาคัญ

ที

 การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยอย่าง
น้อย 1ชนิด
 แบบฝึกหัดโน้ตเพลงไทยสั้นๆ

ศ 2.1 ม.4-6/4,ศ  ปฏิบัติดนตรีไทยโดยเพิ่มการใช้
เทคนิคด้านศัพท์สังคีตอย่างน้อย
ม.4-6/5
1ชนิด
 ปฏิบัติดนตรีไทยโดยเน้นที่
คุณภาพของการแสดงด้วยการ
ปฏิบัติแบบเดี่ยว

5

ชื่อหน่วย

สีสันของโน้ตและ

เวลา
เรียน
(ชั่วโมง)
3

ลีลาบรรเลง
6

สอบปลายภาค

การแสดงผลงาน

4

เพลงการบรรเลง
เดี่ยว

1
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กาหนดการสอนและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สัปดาห์ คาบ
หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
1
1 การปฐมนิเทศรายวิชา
 แนะนาผู้สอนและผู้เรียน
 ชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์
ประเมินผล

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1.มีความรู้ความ
เข้าใจความสาคัญ
ของรายวิชาดนตรี
ปฏิบัติ
ก. อธิบาย
ความหมาย
ความสาคัญ และ
ขอบเขต สาระ
วิชาดนตรีปฏิบัติ
ได้
ข. บอกวิธีการ
เรียนและข้อตกลง
ในการเรียนและ
การประเมินผลได้

วิธีการสอน/
กิจกรรม
การตั้งคาถาม
และ
การอภิปราย

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
เอกสาร
ประกอบ
การเรียน

1-2

1-2 บทที่ 1 ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับดนตรีสากล
 เครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ดนตรีสากล
 เทคนิคการปฏิบัติตามโน้ต
ดนตรีสากล

มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ทาง
ดนตรีสากล และ
การปฏิบัติโน้ต
สากล

การอธิบาย
กระบวนการ
สาธิต
กระบวนการ
สืบค้น

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
web – based
learning

3-5

3-5 บทที่ 2 ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบันไดเสียง
 บันไดเสียงเมเจอร์ (Major
Scale)

ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ระบบ
เสียงดนตรีสากล
โครงสร้างบันได
เสียงเมเจอร์

การอธิบาย
กระบวนการ
สาธิต
กระบวนการ
สืบค้น

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
web – based
learning
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สัปดาห์ คาบ
ที่
ที่
6-9
6-9

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
บทที่ 3 การถ่ายทอดอารมณ์
สามารถปฏิบัติ
เพลง
เครื่องดนตรี
 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลโดย สากลโดยใช้
เน้นที่เทคนิคการแสดงออก เทคนิคแบบ
ต่างๆได้
ตามอารมณ์เพลง
 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล โดย
เน้นที่คุณภาพของการแสดง
ด้วยการปฏิบัติแบบเดี่ยวและ
รวมวง

10
11

10
11

สอบกลางภาค
บทที่ 4 รู้จักเครื่องดนตรีไทยที่ 1. ทราบประวัติ
ปฏิบัติ
ที่มาและ
 ประวัติที่มาและประเภทของ ประเภทของ
เครื่องดนตรี
เครื่องดนตรีไทยที่ปฏิบัติ
ไทยที่ปฏิบัติ
 วิธีการปฏิบัติและการดูแล
2. ทราบวิธี
รักษาเครื่องดนตรีที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ และการ
ดูแลรักษา
เครื่องดนตรีที่
ปฏิบัติ

12-13

1213

สามารถปฏิบัติ
เครื่องดนตรี
บทที่ 5 เทคนิคการปฏิบัติเครื่อง
ไทยด้วยบท
ดนตรีไทย
เพลงสั้นๆได้
 การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
ด้วยแบบฝึกเพลง

วิธีการสอน/
กิจกรรม
กระบวนการ
สาธิต
ทักษะการ
ปฏิบัติ

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
เครื่องดนตรี
เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
web – based
learning

การอธิบาย
กระบวนการ
สืบค้น
การซักถาม
อภิปราย

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
เครื่องดนตรี

การอธิบาย
กระบวนการ
สาธิต
ทักษะการ
ปฏิบัติ

เครื่องดนตรี
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สัปดาห์ คาบ
ที่
ที่
14-17 1417

20

20

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การ วิธีการสอน/
เรียนรู้
กิจกรรม
1.สามารถ
ปฏิบัติเครื่อง
บทที่6 การถ่ายทอดอารมณ์
ดนตรีไทยโดย
เพลง
เพิ่มการใช้
 ปฏิบัติดนตรีไทยพื้นฐานโดย
เทคนิคด้าน
เพิ่มการใช้เทคนิคด้านศัพท์
ศัพท์สังคีต
สังคีต
2.สามารถ
 ปฏิบัติดนตรีไทยโดยเน้นที่
บรรเลงเดี่ยว
คุณภาพของการแสดงด้วย
และรวมวงโดย
การปฏิบัติแบบเดี่ยวและรวม
เน้นที่คุณภาพ
วง
ของการบรรเลง
ได้
สอบกลางภาค

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

แผนการประเมินการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ศ30103 ดนตรีปฏิบัติ ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีแผนการประเมิน
ผลการเรียนรู้ ดังนี้
1 ประเมินจากภาระงานการสอบปฏิบัติรายจุด
60 คะแนน
2 ประเมินจากการสอบกลางภาค
20 คะแนน
3 ประเมินจากการสอบปลายภาค
20 คะแนน
รวม 100 คะแนน
รายละเอียดการประเมินแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
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1. ประเมินภาระงานการสอบปฏิบัติรายจุด (60 คะแนน)
รายการ
1.ให้นักเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรี
สากลในทานองสั้นๆ
2. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการเล่น
บันไดเสียงเมเจอร์
3.ให้นักเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรี
สากลในทานองสั้นๆโดยวิธีการ
บรรเลงเดี่ยว
5.ให้นักเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรี
ไทยในทานองเพลงสั้นๆ
6.วิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย
และเครื่องดนตรีสากล

งานเดี่ยว ปฏิบัติในคาบ

เวลาที่
กาหนดส่ง
นักเรียน
ควรใช้(คาบ)
สัปดาห์ที่6
1คาบ

งานเดี่ยว ปฏิบัติในคาบ

สัปดาห์ที่3

1คาบ

10

งานเดี่ยว/ ปฏิบัติในคาบ
กลุ่ม

สัปดาห์ที่9

1คาบ

15

งานเดี่ยว ปฏิบัติในคาบ

สัปดาห์ที่
14
สัปดาห์ที่
16

1คาบ

10

1คาบ

15

รูปแบบ
ของงาน

งานกลุ่ม

วันที่
มอบหมาย

ปฏิบัติในคาบ

คะแนน
10

รวม

60

2 ประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่ ...................................................... โดยการสอบนอกตาราง
สาระการเรียนรู้และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
1.สอบปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล
รวม
4 ประเมินจากการสอบปลายภาค

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
การปฏิบัติ
20

คะแนน
20
20
คะแนน

กาหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ .................................................. โดยการสอบนอก
ตาราง สาระการเรียนรู้และลักษณะของการสอบปลายภาคมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
1.สอบปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย
รวม

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
การปฏิบัติ

คะแนน
20
20
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แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อและแผนการประเมินผลการเรียนรู้
รายวิชา สุนทรียนาฏศิลป์
รหัสวิชา ศ30104 จานวน 0.5 หน่วยกิต เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ และการละคร บทบาทของบุคคลสาคัญในวงการนาฏศิลป์
และการละคร ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวั ฒ นธรรมไทยกั บ การแสดงนาฏศิ ล ป์ เทคนิ ค การจั ด การแสดง
การประเมินคุณภาพการแสดง การสร้างสรรค์ผลงานการแสดง
โดยใช้ทั กษะกระบวนการสื บ ค้ น บรรยาย อภิ ปราย เปรี ย บเทีย บ วิ เคราะห์ วิจ ารณ์ก ารแสดง
นาฏศิลป์และการละคร นาไปใช้ คิดสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ ตามองค์ประกอบของการแสดงได้
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสุ น ทรี ย ด้ า นนาฏศิ ล ป์ ให้ เ กิ ด แนวคิ ด ในการอนุ รั ก ษ์ น าฏศิ ล ป์ ไ ทย เห็ น คุ ณ ค่ า
และชื่ น ชม ในนาฏศิ ล ป์ ที่ เ ป็ น มรดกและเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องชาติ กล้ า แสดงออกร่ ว มกิ จ กรรมด้ ว ยความ
สนุกสนาน และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
มาตรฐานตัวชี้วัด
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1.1 มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ (ศ3.1 ม.4-6/1)
3.1.2 สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ (ศ3.1 ม.4-6/2)
3.1.3 ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และเป็นหมู่ (ศ3.1 ม.4-6/3)
3.1.4 วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร (ศ3.1 ม.4-6/4)
3.1.5 วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่ต้องการสื่อความหมายในการแสดง
(ศ3.1 ม.4-6/5)
3.1.6 บรรยายและวิเคราะห์อิทธิพลของเครื่องแต่งกายแสงสีเสียงฉากอุปกรณ์และสถานที่
ที่มีผลต่อการแสดง (ศ3.1 ม.4-6/6)
3.1.7 พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง (ศ3.1 ม.4-6/7)
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3.1.8 วิเคราะห์ท่าทางและการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจาวันและนามาประยุกต์ใช้ในการ
แสดง (ศ3.1 ม.4-6/8)
มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล
3.2.1 เปรียบเทียบการนาการแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ (ศ3.2 ม.4-6/1)
3.2.2 อภิปรายบทบาทของบุคคลสาคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัย
(ศ3.2 ม.4-6/2)
3.2.3 นาเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย (ศ3.2 ม.4-6/4)
รวม 11 ตัวชี้วัด

28

3.กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ที่ คาบที่
1

2-6

หน่วยการเรียนรู้/
สาระการเรียนรู้

1 ปฐมนิเทศ
(1ชม.) - โครงสร้างรายวิชา
สุนทรียนาฏศิลป์
- ภาระงานที่นักเรียนต้อง
ปฏิบัติและส่งตาม
กาหนดเวลาได้
- กระบวนการจัดการ
เรียนรู้และการวัดผล
ประเมินผล
- รู้แหล่งเรียนรู้ค้นคว้า
เพิ่มเติม
2-6 หน่วยที่ 1 ประวัติความ
(5ชม.) เป็นมาของนาฏศิลป์ไทย
- ความหมายและความ
เป็นมานาฏศิลป์ไทย
- คุณค่าและความงาม
1. บทเพลงร้องและ
ทานองเพลง
2. การแต่งกาย
3. การฝึกหัดและ
คัดเลือกผู้แสดง
- รูปแบบของการแสดง
นาฏศิลป์
- ระบา
- รา
- ฟูอน
- ละคร
- โขน

จุดประสงค์การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

กิจกรรม/ภาระงาน

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนรู้ รายวิชา สุนทรีย
นาฏศิลป์ เช่น วิธีการจัด
กิจกรรม สาระการ
เรียนรู้ ภาระงานการ
วัดผลประเมินผล
เป็นต้น

นักเรียนร่วม
วิเคราะห์บทเรียน
ภาระงาน การวัดผล
ประเมินผล เพื่อเป็น
ข้อตกลงในการเรียน
ในรายวิชา

(ความรู้)
1.บรรยายประวัติความ
เป็นมาของนาฏศิลป์ไทย
ได้ ศ 3.1 ม.4-6/6
(ทักษะ/กระบวนการ)
2. สืบค้นและวิเคราะห์
พร้อมนาเสนอประวัติ
ความเป็นมาของ
นาฏศิลป์ไทยตลอดจน
คุณค่าและความงาม
รูปแบบการแสดงของ
นาฏศิลป์ได้
ศ 3.1ม.4-6/5, ม.4-6/6
(คุณลักษณะ)
3. แสดงความชื่นชมถึง
คุณค่าของการแสดง
นาฏศิลป์ไทยได้

- ให้นักเรียนสืบค้น
และนาเสนอเกี่ยวกับ
เนื้อหาของคุณค่า
และความงามของ
นาฏศิลป์
(10 คะแนน)
- ให้นักเรียน
วิเคราะห์ผลการ
นาเสนอในรูปแบบผัง
มโนทัศน์ของคุณค่า
และความงามที่
สอดคล้องกับงาน
วิจิตรศิลป์
(10 คะแนน)
- ศึกษารูปแบบการ
แต่งกายทางด้าน
นาฏศิลป์ โดย

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
- เอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน
- สื่อวิดีทัศน์
- Powerpoint
- Internet

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน
- สื่อวิดีทัศน์
- Powerpoint
- Internet
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สัปดาห์ที่ คาบที่

หน่วยการเรียนรู้/
สาระการเรียนรู้

- นาฏศิลป์พื้นเมือง
- - ประวัติการแต่งกาย
นาฏศิลป์ไทย
ส่วนประกอบของเครื่อง
แต่งกาย
7-10

7-10 หน่วยที่ 2 ความสัมพันธ์
(4ชม.) ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับ
การแสดงนาฏศิลป์
 ความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับการ
แสดงนาฏศิลป์
 การแสดง
นาฏศิลป์ใน
โอกาสต่างๆ
-การแสดงที่แสดง
ได้ในงานมงคล
- การแสดงที่
แสดงได้ในงาน
อวมงคล
- การแสดงที่แสดงได้ทั้ง
งานมงคลและงานอวมงคล

จุดประสงค์การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

กิจกรรม/ภาระงาน

ศ 3.2 ม.4-6/3, ม.46/4

นาเสนอเป็นชิ้นงาน
( Pop up อยู่ในดุลย
พินิจของครูผู้สอน)
( 20 คะแนน)

(ความรู้)
1. อธิบายเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับการ
แสดงนาฏศิลป์ได้ ศ 3.2
ม.4-6/1
(ทักษะ/กระบวนการ)
2. สืบค้นและวิเคราะห์
เปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับการ
แสดงนาฏศิลป์ได้
ศ 3.1 ม.4-6/5, ม.4-6/6
(คุณลักษณะ)
3. แสดงความชื่นชม
เห็นคุณค่าของการแสดง
นาฏศิลป์ในโอกาสต่างๆ
ได้ ศ 3.2 ม.4-6/4

- สืบค้นและวิเคราะห์
เปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับ
การแสดงนาฏศิลป์
โดยนาเสนอเป็น
ชิ้นงาน (อยู่ในดุลย
พินิจของครูผู้สอน)
( 5 คะแนน)

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน
- สื่อวิดีทัศน์
- Powerpoint
- Internet
- ใบงาน

30

สัปดาห์ที่

คาบ
ที่

11

11
(1ชม.)

12-13

หน่วยการเรียนรู้/
สาระการเรียนรู้

12-13 หน่วยที่ 3 บุคคลสาคัญ
(2ชม.) ในวงการนาฏศิลป์ไทย
- บุคคลสาคัญในวงการ
นาฏศิลป์และการละคร
ของไทยยุคสมัยต่างๆ
ที่ควรรู้จัก

จุดประสงค์การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สื่อการสอน/
กิจกรรม/ภาระงาน แหล่งเรียนรู้

สอบกลางภาค
(ความรู้)
1. อธิบายประวัติและ
ผลงานของบุคคลสาคัญใน
วงการนาฏศิลป์และการ
ละครของไทยในยุคสมัย
ต่างๆได้ ศ 3.2 ม.4-6/2
(ทักษะ/กระบวนการ)
2. สืบค้นและวิเคราะห์
ประวัติและผลงานของ
บุคคลสาคัญในวงการ
นาฏศิลป์และการละคร
ของไทยในยุคสมัยต่างๆได้
ศ 3.2 ม.4-6/2
(คุณลักษณะ)
3. แสดงความรู้สึกชื่นชม
และเห็นคุณค่าในผลงาน
ของบุคคลสาคัญในวงการ
นาฏศิลป์และการละครได้
ศ 3.2 ม.4-6/4

- สืบค้นและ
วิเคราะห์ประวัติ
และผลงานของ
บุคคลสาคัญใน
วงการนาฏศิลป์
และการละครของ
ไทยในยุคสมัยต่างๆ
ได้ในรูปแบบใบงาน
( 5 คะแนน )

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน
- สื่อวิดีทัศน์
Powerpoint
- Internet
- ใบงาน
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สัปดาห์ที่

คาบ
ที่

14-16

หน่วยการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

14-16 หน่วยที่ 4 เทคนิคการ
(3ชม.)

จุดประสงค์การเรียนรู้/

จัดการแสดงและประเมิน
คุณภาพการแสดง

(ความรู้)
1. อธิบายหลักการ
เทคนิคการจัดการแสดง

- เทคนิคการจัดการแสดง

และการประเมินคุณภาพ

และการชมนาฏศิลป์

การแสดงได้ ศ 3.1 ม.

- วิเคราะห์ วิจารณ์การ
แสดงตามหลักนาฏศิลป์
และการละคร
- วิเคราะห์แก่นของการ
แสดงนาฏศิลป์และการ
ละครที่ต้องการสื่อ
ความหมายในการแสดง
- วิเคราะห์อิทธิพลของ
เครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง
ฉาก อุปกรณ์ และสถานที่ที่
มีผลต่อการแสดง

4-6/1,

กิจกรรม/ภาระงาน

- เอกสาร

สังเคราะห์แก่นของ

ประกอบการ

การแสดงนาฏศิลป์

เรียนการสอน

และเทคนิคการ
จัดการแสดงเพื่อ
แสดงนาฏศิลป์

(ทักษะ/กระบวนการ)

ดุลยพินิจของ

แสดงนาฏศิลป์ และ
เทคนิคการจัดการแสดง
ได้ ศ 3.1 ม.4-6/1,
ม.4-6/3 – ม.4-6/7
(คุณลักษณะ)
3. วิจารณ์ แสดงความชื่น
ชมและเห็นคุณค่าของ
แก่นของการแสดง
นาฏศิลป์ และเทคนิคการ
จัดการแสดงได้ ศ 3.1 ม.
4-6/4,ม.4-6/5 ศ 3.2 ม.
4-6/4

- สื่อวิดีทัศน์

สร้างสรรค์ผลงานการ - Powerpoint
( 30 คะแนน ) (อยู่ใน

สังเคราะห์แก่นของการ

แหล่งเรียนรู้

- สืบค้น วิเคราะห์

ม.4-6/3 – ม.4-6/7

2. สืบค้น วิเคราะห์

สื่อการสอน/

ครูผู้สอน)

- Internet
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สัปดาห์ที่
17-20

คาบ
ที่

หน่วยการเรียนรู้/
สาระการเรียนรู้

17-20 หน่วยที่ 5 การสร้างสรรค์
ผลงานการแสดง
(4ชม.)
- วิเคราะห์ท่าทาง และ
การเคลื่อนไหวของผู้คนใน
ชีวิตประจาวันและนามา
ประยุกต์ใช้ในการแสดง

จุดประสงค์การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
(ความรู้)

กิจกรรม/ภาระงาน

- สืบค้น วิเคราะห์
สังเคราะห์แก่นของ
1. อธิบายท่าทางการ
การแสดงนาฏศิลป์
เคลื่อนไหวในการสร้างสรรค์
และเทคนิคการ
ผลงานการแสดงได้ ศ 3.1
จัดการแสดงเพื่อ
ม.4-6/1,– ม.4-6/3,
สร้างสรรค์ผลงาน
ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/8 การแสดงนาฏศิลป์
- การสร้างสรรค์ผลงาน
( 30 คะแนน )
(ทักษะ/กระบวนการ)
การแสดง
(อยู่ในดุลยพินิจของ
2. สร้างสรรค์ผลงานการ
ครูผู้สอน)
- การแสดงความคิดเห็นใน
แสดงนาฏศิลป์ ศ 3.1
การอนุรักษ์นาฏศิลป์และ
ม.4-6/1,– ม.4-6/3,
ภูมิปัญญาไทย
ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/8
(คุณลักษณะ)
3. แสดงความคิดเห็น
วิจารณ์ ประเมิน ชื่นชม ใน
คุณค่าและความงามของ
นาฏศิลป์นาไปสู่การ
อนุรักษ์นาฏศิลป์ และภูมิ
ปัญญาไทย ศ 3.1
ม.4-6/1,– ม.4-6/3,
ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.46/8
ศ 3.2 ม.4-6/4

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
- เอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน
- สื่อวิดีทัศน์
- Powerpoint
- Internet
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4. กาหนดแผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน ร้อยละคะแนน 90 : 10
4.1 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานระหว่างทากิจกรรมการเรียนรู้หรือชิ้นงานที่มอบหมาย 80 คะแนน
4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค
10 คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค
10 คะแนน
รวม 100 คะแนน
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย ( 80 คะแนน )
รายการ

หน่วยการเรียนรู้

ให้นักเรียนสืบค้นและนาเสนอเกี่ยวกับเนื้อหา
ของคุณค่าและความงามของนาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติ
ความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติความ
เป็นมาของนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติความ
เป็นมาของนาฏศิลป์ไทย

ให้นักเรียนวิเคราะห์ผลการนาเสนอใน
รูปแบบผังมโนทัศน์ของคุณค่าและความงาม
ที่สอดคล้องกับงานวิจิตรศิลป์
ศึกษารูปแบบการแต่งกายทางด้านนาฏศิลป์
โดยนาเสนอเป็นชิ้นงาน (Pop up อยู่ในดุลย

รูปแบบของงาน

คะแนน

กลุ่ม

10

เดี่ยว

5

เดี่ยว

20

เดี่ยว

5

เดี่ยว

10

กลุ่ม

30

พินิจของครูผู้สอน)
สืบค้นและวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับการแสดงนาฏศิลป์
โดยนาเสนอเป็นชิ้นงาน
สืบค้นและวิเคราะห์ประวัติและผลงานของ
บุคคลสาคัญในวงการนาฏศิลป์และการละคร
ของไทยในยุคสมัยต่างๆได้ในรูปแบบใบงาน
สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์แก่นของการ
แสดงนาฏศิลป์ และเทคนิคการจัดการแสดง
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานการแสดงนาฏศิลป์
สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์แก่นของการ
แสดงนาฏศิลป์ และเทคนิคการจัดการแสดง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
ไทยกับการแสดงนาฏศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
บุคคลสาคัญในวงการนาฏศิลป์
ไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เทคนิคการจัดการแสดงและ
ประเมินคุณภาพการแสดง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
การสร้างสรรค์ผลงานการแสดง

เพื่อสร้างสรรค์ผลงานการแสดงนาฏศิลป์
รวมคะแนน

80
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4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค ( 10 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่ ………………………….เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคมีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

ความหมายและที่มาของนาฏศิลป์ไทย

- อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดบรรยายหรือเติมคา)

2

คุณค่าและความงามของนาฏศิลป์ไทย

- อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดบรรยายหรือเติมคา)

2

รูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์

- อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดบรรยายหรือเติมคา)

2

ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับ

- อัตนัย 2 ข้อ (ชนิดบรรยายหรือเติมคา)

4

การแสดงนาฏศิลป์
รวม

อัตนัย 5 ข้อ

10

4.4. ประเมินจากการสอบปลายภาค ( 10 คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ ………………………….. เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที หัวข้อ/เนื้อหา
และลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อการประเมิน

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

บุคคลสาคัญในวงการนาฏศิลป์ไทย

- อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดบรรยายหรือเติมคา)

2

เทคนิคการจัดการแสดงและการชมนาฏศิลป์

- อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดบรรยายหรือเติมคา)

4

ประเมินคุณภาพการแสดง

- อัตนัย 2 ข้อ (ชนิดบรรยายหรือเติมคา)

2

การแสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ และภูมิ - อัตนัย 2 ข้อ (ชนิดบรรยายหรือเติมคา)

2

ปัญญาไทย
รวม

อัตนัย 5 ข้อ

10
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แบบประเมิน สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน รายวิชาสุนทรียนาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ30104
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โดยกาหนดรายการประเมินดังแสดงในตารางแบบประเมิน สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน
ระดับคะแนน

สมรรถนะที่ประเมิน

3

2

1

1. ความสามารถในการสื่อสาร
1.1 มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้
ภาษาอย่างเหมาะสม
1.3 ใช้วธิ ีการสื่อสารที่เหมาะสม
2. ความสามารถในการคิด
2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อการสร้างองค์ความรู้
2.2 มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ เพื่อการสร้างองค์ความรู้
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
3.1 แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
3.2 แสวงหาความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา
3.3 ตัดสินใจโดยคานึงถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
4.1 ทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์อันดี
4.2 มีวิธีแก้ไขความขัดแย้งอย่างเหมาะสม
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5.1 เลือกใช้ข้อมูลในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม
5.2 เลือกใช้ข้อมูลในการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม
ลงชื่อ............................................ผู้ประเมิน
............../.............../............
เกณฑ์การให้คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ ให้ 3 คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ 2คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ให้ 1 คะแนน
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ประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

รายการประเมิน
1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
1.1 แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
2.ภูมิใจในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย
2.1. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาสุภาพ มีมารยาทความ
เป็นไทย
2.2 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น
3.มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ์มุ่งมั่นในการพัฒนา
ประเทศ
3.1 มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม
3.2 มีพฤติกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
3.3 ช่วยเหลืองานส่วนรวม
4. มีวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต
4.1 ปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัด
4.2 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตรงต่อเวลา ไม่คัดลอกผลงาน
คนอื่นมุ่งพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
5. มุ่งมั่นในการทางานและอยู่อย่างเพียงพอ
5.1 มีทักษะกระบวนการจัดการที่ดีในการทางาน
5.2 มีความวิริยะ เพียรพยายาม มุ่งมั่นในการสร้างผลสัมฤทธิ์
ของงาน
5.3 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางดนตรีได้อย่างคุ้มค่า ถูกต้อง รู้จัก
บารุงรักษาอุปกรณ์

ระดับพฤติกรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดี
ปาน
ดีเยี่ยม
ดี
ต้อง
มาก
กลาง
(5)
(3)
ปรับปรุง(1)
(4)
(2)
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6. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง
6.1 มีทักษะกระบวนการคิด การสืบค้น การจัดการความรู้
6.2 กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
6.3 รักการอ่านอยู่ตลอดเวลา
7. เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากการปฏิบัติทดลองจริง
7.1ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามกระบวนการ
7.2 เห็นความสาคัญและเกิดการเรียนรู้ได้จากการลงมือปฏิบัติ
จริง
8.เห็นคุณค่าและความสาคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์
คิดค้น
8.1 มีทักษะและคุณลักษณะนักวิจัย
8.2 คิดประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากวัสดุเหลือใช้
9.มีจิตใจเปิดกว้าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความคิดเห็น
ของตนเองได้ตามข้อมูลและหลักฐานใหม่ที่ได้รับ
10.รักและเห็นคุณค่าของการออกกาลังกาย
ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน
............../..................../.................

เกณฑ์การให้คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ ให้ 3 คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ให้ 1 คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อและแผนการประเมินผลการเรียนรู้
รายวิชา นาฏศิลป์เปรียบเทียบ รหัสวิชา ศ30105 จานวน 0.5 หน่วยกิต เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคคาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการแสดงหลากหลายรูปแบบ การแสดงสร้างสรรค์ การวิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์
และการละคร การประเมินการแสดง การเปรียบเทียบรูปแบบเทคนิควิธีการ จัดการแสดงละครไทย และสากล
การนาการแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ แนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย ประวัติที่มา แนวคิด เปรียบเทียบ
คุณค่าและความงามของการละครไทย ละครสากลประเภทต่างๆ
โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้น บรรยาย อภิปราย เปรียบเทียบ วิเคราะห์ วิจารณ์การแสดงละคร
ไทยและละครสากล สามารถนาไปใช้ คิดสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ ตามองค์ประกอบของการแสดงได้
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ มีวินัย ใฝุเรียนรู้ รักความเป็นไทย และตระหนักถึงคุณค่าของความงาม
กล้าแสดงออกร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
มาตรฐานตัวชี้วัด
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1.1 มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ (ศ3.1 ม.4-6/1)
3.1.2 สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ (ศ3.1 ม.4-6/2)
3.1.3 ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และเป็นหมู่ (ศ3.1 ม.4-6/3)
3.1.4 วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร (ศ3.1 ม.4-6/4)
3.1.5 บรรยายและวิเคราะห์อิทธิพลของเครื่องแต่งกายแสงสีเสียงฉากอุปกรณ์และสถานที่ที่มีผลต่อ
การแสดง (ศ3.1 ม.4-6/6)
3.1.6 พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง (ศ3.1 ม.4-6/7)
3.1.7 วิเคราะห์ท่าทางและการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจาวันและนามาประยุกต์ใช้ในการแสดง
(ศ3.1 ม.4-6/8)
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มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล
3.2.1 เปรียบเทียบการนาการแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ (ศ3.2 ม.4-6/1)
3.2.2 บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (ศ3.2 ม.4-6/3)
3.2.3 นาเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย (ศ3.2 ม.4-6/4)
รวม 10 ตัวชี้วัด
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ที่ คาบที่
1

2-6

หน่วยการเรียนรู้/
สาระการเรียนรู้

1 ปฐมนิเทศ
(1ชม.) - โครงสร้างรายวิชา
นาฏศิลป์เปรียบเทียบ
- ภาระงานที่นักเรียนต้อง
ปฏิบัติและส่งตาม
กาหนดเวลาได้
- กระบวนการจัดการ
เรียนรู้และการวัดผล
ประเมินผล
- รู้แหล่งเรียนรู้ค้นคว้า
เพิ่มเติม
2-6 หน่วยที่ 1 การละครไทย
(5ชม.) ประวัติการละครไทย
- - ความหมายของละคร
- - ความมุ่งหมายและ
ประโยชน์ของการแสดง
ละคร
- - ขั้นตอนการแสดงละคร
- - องค์ประกอบของละคร
- - ประวัติการละครไทย
(สมัยน่านเจ้า-สมัยกรุง
รัตนโกสินทร์)
- - ประเภทของละครไทย
- - วิวัฒนาการละครไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

กิจกรรม/ภาระ
งาน

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการจัดการเรียนรู้ รายวิชา
นาฏศิลป์เปรียบเทียบ เช่น
วิธีการจัดกิจกรรม สาระการ
เรียนรู้ ภาระงานการวัดผล
ประเมินผล
เป็นต้น

นักเรียนร่วม
วิเคราะห์
บทเรียนภาระ
งาน การวัดผล
ประเมินผล เพื่อ
เป็นข้อตกลงใน
การเรียนใน
รายวิชา

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน
- สื่อวิดีทัศน์
- Powerpoint
- Internet

(ความรู้)
1.บรรยายประวัติความ
เป็นมาของละครไทยได้
ศ 3.2 ม.4-6/3
(ทักษะ/กระบวนการ)
2. สืบค้นและวิเคราะห์พร้อม
นาเสนอประวัติการละคร
ไทย(สมัยน่านเจ้า-สมัยกรุง
รัตนโกสินทร์)
ศ
3.2 ม.4-6/3
(คุณลักษณะ)
3. แสดงความชื่นชมถึง
คุณค่าของการละครไทยได้
ศ 3.2 ม.4-6/4

- ให้นักเรียน
สืบค้นและ
นาเสนอประวัติ
การละครไทย
(สมัยน่านเจ้าสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์)
รูปแบบสื่อ
สร้างสรรค์
( 20 คะแนน)

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน
- สื่อวิดีทัศน์
- Powerpoint
- Internet
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สัปดาห์ที่ คาบที่

หน่วยการเรียนรู้/
สาระการเรียนรู้

7-10

7-10 หน่วยที่ 2 ละครสากล
(4ชม.) ละครสร้างสรรค์
- ความเป็นมา
- องค์ประกอบของละคร
สร้างสรรค์
- ละครพูด
- ละครโศกนาฏกรรม
- ละครสุขนาฏกรรม
- ละครแนวเหมือนจริง
- ละครแนวไม่เหมือนจริง

11

11
(1ชม.)
12-15 หน่วยที่ 3 เปรียบเทียบ
(4ชม.) นาฏศิลป์การละครไทย
และสากล
องค์ประกอบการแสดง
- ลีลาท่ารา/ท่าทางผู้แสดง
- บทสนทนา
- ดนตรี/ทานองเพลง
- เครื่องแต่งกาย

12-15

จุดประสงค์การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
(ความรู้)
1. บรรยายประวัติความ
เป็นมาของละครสากลได้
ศ 3.2 ม.4-6/3
(ทักษะ/กระบวนการ)
2. สืบค้นและวิเคราะห์
เปรียบเทียบละครสากล
ประเภทต่างๆได้
ศ 3.2 ม.4-6/3
(คุณลักษณะ)
3. แสดงความชื่นชมถึง
คุณค่าของการละครสากลได้
ศ 3.2 ม.4-6/4

กิจกรรม/ภาระ
งาน
- ให้นักเรียน
สืบค้นและ
วิเคราะห์
เปรียบเทียบ
ละครสากล
ประเภทต่างๆ
ในรูปแบบการ
นาเสนอแบบ
เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรู้
( 15 คะแนน)

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
- เอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน
- สื่อวิดีทัศน์
- Power point
- Internet
- ใบงาน

สอบกลางภาค
(ความรู้)
1. เปรียบเทียบองค์ประกอบ
นาฏศิลป์การละครไทยและ
สากลได้ ศ 3.2 ม.4-6/1
(ทักษะ/กระบวนการ)
2. สืบค้นและวิเคราะห์
เปรียบเทียบองค์ประกอบ
นาฏศิลป์การละครไทยและ
สากลได้ ศ 3.2 ม.4-6/1
(คุณลักษณะ)
3. แสดงความชื่นชมถึง
คุณค่าของการละครสากลได้
ศ 3.2 ม.4-6/4

- ให้นักเรียนสืบค้น
และวิเคราะห์
เปรียบเทียบ
องค์ประกอบ
นาฏศิลป์การละคร
ไทยและสากล
ในรูปแบบการ
นาเสนอ Power
point
( 15 คะแนน)

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน
- สื่อวิดีทัศน์
- Power
point
- Internet
- ใบงาน
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สัปดาห์
ที่
16-20

21

คาบ
ที่

หน่วยการเรียนรู้/
สาระการเรียนรู้

16-20 หน่วยที่ 4 การสร้างสรรค์
(5ชม.) ผลงานการแสดงร่วมสมัย
- แนวคิดแรงบันดาลใจ
- รูปแบบการแสดง
(ตัวอย่าง)
1. นาฏศิลป์ร่วมสมัย
2. การแสดงสื่อผสม
3. ละครเพลง ฯลฯ

21
(1ชม.)

จุดประสงค์การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
(ความรู้)
1. อธิบายแนวคิดแรง
บันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานการ
แสดงร่วมสมัยได้ ศ 3.1
ม.4-6/1-ม.4-6/3
(ทักษะ/กระบวนการ)
2. สร้างสรรค์ผลงานการ
แสดงร่วมสมัยได้ ศ 3.1 ม.
4-6/1-ม.4-6/3, ม.4-6/7,
(คุณลักษณะ)
3. แสดงความชื่นชมถึง
คุณค่าและความงามของ
ผลงานการแสดงร่วมสมัย
ได้
ศ 3.2 ม.4-6/4

สอบปลายภาค

กิจกรรม/ภาระงาน
- สร้างสรรค์ผลงาน
การแสดงร่วมสมัย
( 30 คะแนน )
(อยู่ในดุลยพินิจของ
ครูผู้สอน)

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
- เอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน
- สื่อวิดีทัศน์
- Powerpoint
- Internet
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4. กาหนดแผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน ร้อยละคะแนน 90 : 10
4.1 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานระหว่างทากิจกรรมการเรียนรู้หรือชิ้นงานที่มอบหมาย
80 คะแนน
4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค
10 คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค
10 คะแนน
รวม 100 คะแนน
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย ( 80 คะแนน )
รายการ
ให้นักเรียนสืบค้นและนาเสนอประวัติการละครไทย
(สมัยน่านเจ้า-สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) รูปแบบสื่อ
สร้างสรรค์
ให้นักเรียนสืบค้นและวิเคราะห์เปรียบเทียบละคร
สากลประเภทต่างๆ ในรูปแบบการนาเสนอแบบ
เอกสารประกอบการเรียนรู้
ให้นักเรียนสืบค้นและวิเคราะห์เปรียบเทียบ
องค์ประกอบนาฏศิลป์การละครไทยและสากล
ในรูปแบบการนาเสนอ Power point

หน่วยการเรียนรู้

รูปแบบของงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
การละครไทย

เดี่ยว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การละครสากล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เปรียบเทียบนาฏศิลป์การ
ละครไทยและสากล

สร้างสรรค์ผลงานการแสดงร่วมสมัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
การสร้างสรรค์ผลงาน
การแสดงร่วมสมัย
รวมคะแนน

คะแนน
20

กลุ่ม

15

กลุ่ม

15

กลุ่ม

30
80
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4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค ( 10 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่ ………………………….เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคมีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

การละครไทย

- อัตนัย 2 ข้อ (ชนิดบรรยายหรือเติมคา)

5

การละครสากล

- อัตนัย 2 ข้อ (ชนิดบรรยายหรือเติมคา)

5

รวม

อัตนัย 4 ข้อ

10

4.4. ประเมินจากการสอบปลายภาค ( 10 คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ ………………………….. เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที หัวข้อ/เนื้อหา
และลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อการประเมิน

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

เปรียบเทียบนาฏศิลป์การละครไทยและสากล

- อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดบรรยายหรือเติมคา)

5

การสร้างสรรค์ผลงาน การแสดงร่วมสมัย

- อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดบรรยายหรือเติมคา)

5

รวม

อัตนัย 5 ข้อ

10
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แบบประเมิน สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน รายวิชานาฏศิลป์เปรียบเทียบ รหัสวิชา ศ30105
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โดยกาหนดรายการประเมินดังแสดงในตารางแบบประเมิน สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน
ระดับคะแนน
3 2 1

สมรรถนะที่ประเมิน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
1.1 มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้
ภาษาอย่างเหมาะสม
1.3 ใช้วธิ ีการสื่อสารที่เหมาะสม
2. ความสามารถในการคิด
2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อการสร้างองค์ความรู้
2.2 มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ เพื่อการสร้างองค์ความรู้
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
3.1 แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
3.2 แสวงหาความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา
3.3 ตัดสินใจโดยคานึงถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
4.1 ทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์อันดี
4.2 มีวิธีแก้ไขความขัดแย้งอย่างเหมาะสม
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5.1 เลือกใช้ข้อมูลในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม
5.2 เลือกใช้ข้อมูลในการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม

ลงชื่อ............................................ผู้ประเมิน
............../.............../............
เกณฑ์การให้คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ ให้ 3 คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ 2คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ให้ 1 คะแนน
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ประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

รายการประเมิน
1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
1.1 แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
2.ภูมิใจในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย
2.1. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาสุภาพ มีมารยาทความ
เป็นไทย
2.2 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น
3.มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ์มุ่งมั่นในการพัฒนา
ประเทศ
3.1 มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม
3.2 มีพฤติกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
3.3 ช่วยเหลืองานส่วนรวม
4. มีวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต
4.1 ปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัด
4.2 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตรงต่อเวลา ไม่คัดลอกผลงาน
คนอื่นมุ่งพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
5. มุ่งมั่นในการทางานและอยู่อย่างเพียงพอ
5.1 มีทักษะกระบวนการจัดการที่ดีในการทางาน
5.2 มีความวิริยะ เพียรพยายาม มุ่งมั่นในการสร้างผลสัมฤทธิ์
ของงาน
5.3 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางดนตรีได้อย่างคุ้มค่า ถูกต้อง รู้จัก
บารุงรักษาอุปกรณ์

ระดับพฤติกรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดี
ปาน
ดีเยี่ยม
ดี
ต้อง
มาก
กลาง
(5)
(3)
ปรับปรุง(1)
(4)
(2)
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6. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง
6.1 มีทักษะกระบวนการคิด การสืบค้น การจัดการความรู้
6.2 กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
6.3 รักการอ่านอยู่ตลอดเวลา
7. เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากการปฏิบัติทดลองจริง
7.1ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามกระบวนการ
7.2 เห็นความสาคัญและเกิดการเรียนรู้ได้จากการลงมือปฏิบัติ
จริง
8.เห็นคุณค่าและความสาคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์
คิดค้น
8.1 มีทักษะและคุณลักษณะนักวิจัย
8.2 คิดประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากวัสดุเหลือใช้
9.มีจิตใจเปิดกว้าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความคิดเห็น
ของตนเองได้ตามข้อมูลและหลักฐานใหม่ที่ได้รับ
10.รักและเห็นคุณค่าของการออกกาลังกาย
ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน
............../..................../.................

เกณฑ์การให้คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ ให้ 3 คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ให้ 1 คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ30106
รายวิชา สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เวลาเรียน 1 ชั่วโมง /สัปดาห์
ภาคเรียนที่ 2
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคคาอธิบายรายวิชา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายของสุน ทรี ย ภาพทางทัศนศิลป์ ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก งาน
ทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงและผลตอบรับของสังคม แนวคิดและวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปินไทย
และสากลที่ตนเองชื่น ชอบ อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผ ลต่องานทัศนศิล ป์ในสั งคม การ
ประเมิน และวิจารณ์งานทัศนศิลป์โ ดยใช้ทฤษฏีการวิจารณ์ศิลปะ และการจัดกลุ่มงานทัศนศิลป์ที่สะท้อน
พัฒนาการความก้าวหน้าของตนเอง
ใช้ทักษะกระบวนการสืบค้น วิเคราะห์เปรียบเทียบ สังเคราะห์และสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทยและ
สากล ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง และความมุ่งมันใน
การทางานทัศนศิลป์ นาไปสู่ ความรู้สึ กชื่น ชมและเห็นคุณค่าในความงามในงานทัศนศิล ป์ และพัฒนาการ
ทางด้านการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของตนเอง
2. ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้
2.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก (ศ 1.2 ม.4-6/1)
2.2 ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงและบรรยายผลตอบรับของสังคม (ศ 1.2 ม.4-6/2)
2.3 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินที่ตนเองชื่น
ชอบ
(ศ 1.1 ม.4-6/10)
2.4 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทั ศนศิลป์ในสังคม (ศ 1.2 ม.46/3)
2.5 ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์โดยใช้ทฤษฏีการวิจารณ์ศิลปะ (ศ 1.1 ม.4-6/8)
2.6 จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง (ศ 1.1 ม.4-6/9)
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3. กาหนดการสอนและตัวชี้วัด
สัปดาห์ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด/
กิจกรรม/
ที่
ที่
สาระการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
ภาระงาน
1-2
1-2 1.สุนทรียภาพนั้น สาคัญไฉน
- ปฐมนิเทศ ชี้แจงเกี่ยวกับ
- ความหมายและคุณค่า
สาระการเรียนรู้ การ
ของสุนทรียภาพทาง
วัดผลประเมินผล/ภาระ
ธรรมชาติ
ชิ้นงาน
- ความหมายและคุณค่า
- นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์
ของสุนทรียภาพทาง
บทเรียน ร่วมกันกาหนด
ทัศนศิลป์
ภาระงานและวิธีการวัดผล
ประเมินผลเพื่อสร้าง
ข้อตกลงรายวิชา
- ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
- ครูวิเคราะห์ผู้เรียน
- ผู้เรียนสร้างสรรค์งาน
ถ่ายทอดความงามของ
ธรรมชาติและงาน
ทัศนศิลป์
- ผู้เรียนวิเคราะห์
ความหมายและคุณค่า
ของสุนทรียภาพ
3-4
3-4 2. ทัศนศิลป์เลิศล้า
ศ 1.2 - อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพล
วัฒนธรรมคือรากฐาน
ม.4-6/3
ของวัฒนธรรมระหว่าง
- อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพล
ประเทศที่มีผลต่องาน
ของวัฒนธรรมระหว่าง
ทัศนศิลป์ในสังคม
ประเทศที่มีผลต่องาน
ทัศนศิลป์ในสังคม
5-9
5-9 3. ทัศนศิลป์เปรียบเทียบ
ศ 1.2 - สืบค้นผลงานศิลปะ
ให้เฉียบทางความงาม
ม.4-6/10 ตะวันออกและตะวันตก
- ศิลปะตะวันออก
- วิเคราะห์ สังเคราะห์
จีน , อินเดีย ,เขมร
ผลงานศิลปะตะวันออก
- ศิลปะตะวันตก
และตะวันตก

สื่อการสอน/
แหล่งการเรียนรู้
- แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
- ใบตกลง
รายวิชา
- ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
ภายใน
โรงเรียน
- ตัวอย่างงาน
ทัศนศิลป์
ภายใน
โรงเรียน
- Power
point

- Power point

- ตัวอย่าง
ผลงานศิลปิน
- อินเทอร์เน็ต
- ผลงาน
- Power

50

สัปดาห์ ชั่วโมง
ที่
ที่

หน่วยการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด/
กิจกรรม/
สาระการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
ภาระงาน
ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์
- เปรียบเทียบคุณค่าทาง
ศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
ความงามของศิลปะ
ศิลปะสมัยใหม่
ตะวันออกและตะวันตก
- นาเสนอคุณค่าทางความ
งามของศิลปะตะวันออก
และตะวันตก
10
10
สอบวัดผลกลางภาค
11-14 11-14 4. เดินตามรอยศิลปิน
ศ 1.2 - สืบค้นผลงานทัศนศิลป์
สร้างศิลป์ให้โลกสวย
ม.4-6/2
ของศิลปินที่มีชื่อเสียงที่
- งานทัศนศิลป์ของศิลปินที่
ศ 1.1
ตนเองชื่นชอบ
มีชื่อเสียง
ม.4-6/10 - สร้างสรรค์งาน
- การสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ไทย หรือ
ทัศนศิลป์ไทย และ สากล
สากล จากแรงบันดาล
จากแรงบันดาลใจของ
ใจของศิลปิน
ศิลปิน
15-16 15-16 5. สร้างศิลป์แล้ววิจารณ์
ศ 1.1
ปฏิบัติการวิจารณ์ผลงาน
พัฒนางานให้ก้าวไกล
ม.4-6/8
ทัศนศิลป์ที่ตนเองชื่นชอบ
- ทฤษฏีการวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์
- การวิจารณ์งานศิลปะ
17-20 17-20 6. ทัศนศิลป์ในจินตนาการ
ศ 1.1 - สร้างสรรค์งาน
ของฉัน
ม.4-6/9
ทัศนศิลป์สะท้อน
- การแบ่งกลุ่มงานทัศนศิลป์
พัฒนาการและ
เพื่อสะท้อนพัฒนาการและ
ความก้าวหน้าของ
ความก้าวหน้าของตนเอง
ตนเองนาเสนอผลงาน
- การจัดนิทรรศการ
วิพากษ์วิจารณ์และจัด
กลุ่มงานทัศนศิลป์
- สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์อิสระ
(คะแนนสอบปลายภาค)

สื่อการสอน/
แหล่งการเรียนรู้
point ของ
นักเรียน

- สื่อจาก
หนังสือตารา
สูจิบัตร
- สื่อจาก
อินเทอร์เน็ต

- ผลงาน
ทัศนศิลป์ของ
นักเรียน

- ผลงาน
ทัศนศิลป์
อิสระ
- วัสดุอุปกรณ์
สร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และมอบหมายงาน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ30106 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้
4.1 การประเมินการปฏิบัติงานระหว่างภาค (60 คะแนน : ร้อยละ 60 )
ร้อยละของคะแนน
ที่
รายการประเมินผล
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน ร้อยละ
1 สร้างสรรค์งานถ่ายทอดความงามของ
หน่วยที่ 1 สุนทรียภาพนั้น สาคัญไฉน
10
10
ธรรมชาติและงานทัศนศิลป์
2 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรม หน่วยที่ 2 ทัศนศิลป์เลิศล้า
5
5
ระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์
วัฒนธรรมคือรากฐาน
ในสังคม
3 สืบค้นและนาเสนอคุณค่าทางความงาม หน่วยที่ 3 ทัศนศิลป์เปรียบเทียบ
15
15
ของศิลปะตะวันออกและตะวันตกโดยใช้
ให้เฉียบทางความงาม
สื่อ Power point
4 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย หรือ สากล หน่วยที่ 4 เดินตามรอยศิลปิน
20
20
จากแรงบันดาลใจของศิลปิน
สร้างศิลป์ให้โลกสวย
5 ปฏิบัติการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ที่เกิด หน่วยที่ 5 สร้างศิลป์แล้ววิจารณ์
10
10
จากการสร้างสรรค์ของเพื่อนนักเรียน
พัฒนางานให้ก้าวไกล
รวม
60
60
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4.2 การประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน : ร้อยละ 20 )
กาหนดการสอบกลางภาคระหว่างวันที่ ........................ เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที สาระการเรียนรู้
และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคมีรายละเอียด ดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
-ความหมายและคุณค่าของสุนทรียภาพทาง
อัตนัย 1 ข้อ
5 คะแนน
ธรรมชาติ
-อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่อ
อัตนัย 1 ข้อ
5 คะแนน
งานทัศนศิลป์ในสังคม
- ศิลปะตะวันออก
ปรนัย 20 ข้อ
10 คะแนน
จีน , อินเดีย ,เขมร
- ศิลปะตะวันตก
ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์ ,ศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปะ
วิทยา
ศิลปะสมัยใหม่
รวม
20 คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน : ร้อยละ 20 )
(สอบนอกตาราง) โดยประเมินจากผลงานนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
ลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคมีรายละเอียด ดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
หน่วยที่ 6 ทัศนศิลป์ในจินตนาการของฉัน
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์อิสระ
รวม
5. รายละเอียดรายการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนน
5.4 การประเมินการปฏิบัติงานระหว่างภาค
5.5 การสอบวัดผลกลางภาค
5.6 การสอบวัดผลปลายภาค

คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน

60 คะแนน (ร้อยละ 60)
20 คะแนน (ร้อยละ 20 )
20 คะแนน (ร้อยละ 20)
รวม 100 คะแนน (ร้อยละ 100)
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คณะทางาน
ที่ปรึกษาพิเศษ
คณะกรรมการที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
2. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
3. นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ
4. นายธงชัย ชิวปรีชา
5. นายสมเกียรติ ชอบผล
6. รองศาสตราจารย์พินิต รตะนนุกูล
ที่ปรึกษา
1.นายการุณ สกุลประดิษฐ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
3.นายพะโยม ชิณวงศ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
4.นางสาวพจนีย์ เจนพนัส
อนุกรรมการวิชาการ
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
5.นางพุทธชาต ทองกร
อนุกรรมการวิชาการ
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
1. รศ.ดร.สมพงษ์ วิทยศักดิ์พันธ์
2. นางนฤนาถ ธีรภัทรธารง
3. ดร.จงกล ทาสวน
4. นายสมาน แก้วไวยุทธ
5. รศ.กรรวี บุญชัย
6. รศ.อรุณีย์ อิทศร
7. ผศ.ดร.สุรชัย ธชีพันธ์
8. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์

ประธานอนุกรรมการด้านวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
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9. อาจารย์ศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์
10. นายปัญญา ทรงเสรีย์
11. อาจารย์ระวิวรรณ ภาคพรต
12. อาจารย์สุภรณ์ สภาพงศ์
13. นายอภิสิทธิ์ ธงไชย
14. อาจารย์อัจฉรา เก่งบัญชา
15. ผศ.ดร.สมชาย นาคะผดุงรัตน์
16. อาจารย์ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
17. ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม
18. ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร
19. ดร.อลันด์ คงไทย

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง

ผู้รับผิดชอบโครงการ จภวภ.
ศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1.ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ที่ปรึกษา
2.นายภูริวรรษ คาอ้ายกาวิน
ผู้อานวการศูนย์บริหารโครงการฯ
3.นางภานุมาส ธรรมถาวรสกุล
ครู ช่วยราชการ ศ.จภ.
4.นางสาวสายชล สาละ
ครู ช่วยราชการ ศ.จภ.
คณะกรรมการอานวยการ
1.นายไพรัช วงศ์นาถกุล
2.นายสมร ปาโท
3.นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี
4.นายวิทยา อรุณแสงฉาน
5.นายชาตรี ประดุจชนม์
6.นายสรยุทธ หนูเกื้อ
7.นายพงศ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน
8.นายศักดิ์ รุ่งแสง
9.นายทินกร นนทการ
10.นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน

ประธานกลุ่มและผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธ รรมราช
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
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11.รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
12.รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณะกรรมการรับฟังข้อมูลและแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
1. นายสมทรง ฝั่งชลจิตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
2. นายประกาศ อ่อนตาม
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
3. นายปรีชา ไพรินทร์
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
4. นางสาวสมพิศ ผาดไธสง
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
5. นายวุฒิชัย สุขม่วง
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
6. นายประทีปแสง พลรักษา
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
7. นางจิตินันท์ ศูนย์กลาง
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
8. นายปฎิพล ดารงศุภปัญญา

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

9. นางอรทัย ล่าสัน

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

10. นางตรีชฏา ถาวรมาศ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

11.นางสาวสินีนาถ ธรรมชาติ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

12.นางสาวคณิตา สุขเจริญ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

13.นางสาวสรารัตน์ คนซื่อ

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

14.นายบุญเลิศ จรัส

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

15.นายวิเชียร ดอนแรม

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

16.นางรัตเนตร วิชัยผิน

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

17.นางพิมพ์ใจ พุ่มประทีป

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

18.นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

19.นายศุภนัส นงค์นวล

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

20.นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
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คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มวิชาการงานอาชีพ
1. นายคมฤขิต โต๊ะชาลี
2. นายณัฐชนน ศรีเมือง
3. นายจักรพันธุ์ ศรีวราพันธุ์
4. นายพีระ บุญฉลาด
5. สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์
6. นายธีระวัฒน์ ไชยศรี
7. นางดุจดาว ผ่องใส
8. นายประเสริฐ สุดโลก
9. นางสาวกฤติยา ราชสีห์
10. นายไพบูลย์ ประเสริฐสุข
11. นายวนัส หมาดโซ๊ะ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นางสายสมร ใจสืบ
2. นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์
3. ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด
4. นางมริสา อริยะวงศ์
5. นางสาวพนิดา ผาทอง
6. นายดนุรุจ สามัญ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1. นายไมตรี สมบูรณ์
2. นายวุฒิพงษ์ ประทุมมา
3. นางพัชรินทร์ บุญยืน
4. นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว
5. นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม
6. นางรัศนียา อุดมเจริญศักดิ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
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7. นางสาวษิราณีย์ บุญเกิด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
8. นางประภาศรี จิตจานอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
9. นายสถาฝน สัตบุตร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
10. นางสาวชัชฎาภรณ์ ประจันพล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
11. นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
12. นางสาวดาวเรือง บุตรทรัพย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
13. นางนิตตรา บุญรอด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
14. นางวรรณภา มานักฆ้อง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
15. นางสายใจ ประเสริฐสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
16. นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
17. นางไสลา รูปเหลี่ยม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
18. นางสาวพัดชา บุตรดีวงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
19. นายศุภสฤษฎ์ ชาปัญญา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
20. นางสาวมณธิชา คล้ายแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
21. นางสาวจันทนา เปรมฤดีปรีชาชาญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
22. นายทนงเกียรติ พลไชยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
23. นายปรัชญากร ฮดมาลี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
24. นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
25. นายลักณ์ษมัน ซียง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
1. นายเชาวเลิศ พลรัตน์
2. นายชวลิต ธิจันดา
3. นายเฉลิม ขวัญดา
4. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ
5. นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร
6. นายธีระกาญจน์ ปกรช์ สันโส
7. นางกรรณิกา จันทร์วงศ์
8. นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ
9. นายธนบัตร กองแก้ว
10. นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัย
11. นายวิชัย บัวเนี่ยว

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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กลุ่มวิชาเคมี
1. นางอัญมณี พุทธมงคล
2. นางสาวนารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล
3. นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์
4. นางสาววัชราภรณ์ แสนนา
5. นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง
6. นางดวงนภา สมพงษ์
7. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์
8. นางวราภรณ์ แสงเจริญ
9. นางสาวอานวยพร ศรีสวัสดิ์
10. นางน้าผึ้ง สุพรมอินทร์
11. นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาชีววิทยา
1. นางสาวพรปวีณ์ ทนสูงเนิน
2. นางกาญจนา คาจีนะ
3. นายกอบชัย วรณะเกียรติพงศ์
4. นางสาวอาภรณ์ รับไซ
5. นายธิติ เพียรโคตร
6. นางสาวศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง
7. นางสุดคนึง คุ้มเกตุ
8. นางสาวคณิตา สุขเจริญ
9. นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์
10. นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี
11. นายเทพนฤทธิ์ สุเภาแสน
12. นางกัญญ์ณพัชร์ เพิ่มพูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาดนตรี
1. นางสาวสุภารัตน์ ศรีคง
2. นายภิญโญ จันทพุ่ม
3. นายกัมสิทธิ์ เมตตาพล
4. นายวิษณุ หนูแย้ม
5. นายอนันตพงษ์ จันทรกุล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
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กลุ่มวิชาทัศนศิลป์
1. นางสุมล วรนุช
2. นางพรรณี อินทรปาน
3. นายสุพล สิ่วไธสง
4. นายมานะชัย วงศ์ประชา
5. นายอนุชิต ชัยเรียบ
กลุ่มวิชานาฎศิลป์
1. นายชาตรี ถนอมวงษ์
2. นางสาวกนิษฐา สอนชา
3. นางสาวนทิตา สุทะปัญญา
4. นางศุภรดา ทองโสม
5. นายพีระพงษ์ เตียนจันทึก
6. นายณัฐพล เทพศิริ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ฯ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม
1. นางสุภาพร ราชา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
2. นางคุณากร จิตตางกูร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
3. นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
4. นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นางสาวรัชนี วุฒิยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
6. นายขุนทอง คล้ายทอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
7. นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
8. นายณัฐพล กลิ่นพุฒ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
9. นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
10. นางวันวิสาข์ แก้วอาภา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
11. นายณรงค์ศักดิ์ แสงขาว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
12. นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ และศาสนา
1. นางพัชชา อนกูลเวช
2. นายชัยนันท์ จินะพรม
3. นางยุพา ชูเนตร์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
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4. นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์
5. นางอรุณศรี มณีวรรณ
6. นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ
7. นางสาวษุรพีฐ์ บุญคง
8. นางสาวโสลัดดา วงษ์ไร
9. นางสาววิลาวัลย์ สุคาภา
10. นางวรรณภา เจริญสุข
11. นายสิทธิชัย เทียมไธสงค์
12. นายพงศ์เทพ กลิ่นเขียว

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1. นางนาฏยา สุวรรณกิจเจริญ
2. นายพิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน
3. นายวิชชุ อายุสุข
4. นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์
5. นางสาวรวิวรรณ กองมาศ
6. นายนิติ ไชยวงศ์คต
7. นายวีระพล พงศ์ดา
8. นายธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์
9. นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ
10. นางสาวสุพัตรา ยี่สุ่นทอง
11. นางสาวสุพลา ทองแปูน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาภาษาไทย
1. นางฐิตินันท์ เอี่ยมรัศมี
2. นางบัวตูม ออนตะไคร้
3. นางสาวสุธารัตน์ ชานาญเหนาะ
4. นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์
5. นายวรวัฒน์ วัฒนธีรางกูร
6. นางสาวสุนิตดา กล่อมแสง
7. นางภาวิณีย์ บุญประสพ
8. นางสาวจุฑาธิป เปลาเล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
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9. นางสาวพรทิภา มากมูลดี
10. นางเยาวลักษณ์ ศรีภักดี
11. นางศิริรัตน์ บุญเต็ม
12. นางสวง พลอยเจริญ
13. นางเพชราภรณ์ โสลาภา
14. นางสาวจริยา จิตตพงศ์
กลุ่มวิชาโลกและดาราศาสตร์
1. นางขวัญตา วรรณรัตน์
2. นางสุวิภา เกตุทัต
3. นายภัชรพงศ์ พระไว
4. นายสมคิด รูปเหมาะ
5. นางสาวปัฐมาพร สุราสา
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1. นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร
2. นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
3. นางจินดา ทองอ่อน
4. นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปารยะ
5. นางสาวพัชรดา สระทองดี
6. นายสิทธิพร ธิมาชัย
7. นางพิมพ์ใจ พุ่มประทีป
8. นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์
9. นางสาวอรุณรัตน์ ยืนยง
10. นางสาวพิมพ์วรีย์ ใจสุข
11. นายอุไทย โกยชัย
12. นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายธเนศ ทองไทย
2. ว่าที่ ร.ต.สุรยุทธ ชานาญยา
3. นายอุทิศ สุวรรณคีรี
4. นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
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5. นายภาณุพงษ์ ชาญศรี
6. นายกาพล นรชาญ
7. นางศุภลักษณ์ ปูุซึ้ง
8. นางอภิวันท์ เจี้ยมดี
9. นายกิตติกร พันธ์สุวรรณ
10. นายพิเชษฐ์ สนธิบ่าย
11. นายอาทิตย์ บุญผ่องศรี
12. ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ เส็มหมาน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. นางศิริรัตน์ พรหมอินทร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
2. นายวสัน ปุุนผล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
3. นางเครือวัลย์ ศักดิ์แก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
4. นางอรษา กมล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
5. นางสาวพรนัชชา มาตา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
6. นางวรุบล พลไชย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
7. นางสาวพัชรกนกฉัตร กระดานลาดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
8. นางสาวสุรีพร โบราณมูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
9. นายภูริวัฒ เฉิดฉาย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
10. นายคมสรรค์ ศัตรูพ่าย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
11. นายทรรศกร วงจันทร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
12. นางสาววิรัลพัชร บุตรจันทร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
13. นางสาวซีต้า ไรมันซา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
14. นางสาวปนรรฐพร ชวนรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
1. นางสาวสุนันทา ไพรินทร์
2. นางสุภรณ์ คงนก
3. นางสาวกรรณิกา แสงระวี
4. นางสุมาพร แท่นมาก

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
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5. นางพัชราภรณ์ คุณาธรภักดี
6. นางสาวสมถวิล วงศ์ประณุท
7. นางสาวอรพรรณ เปาอินทร์
8. ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย ช่วงบุญศรี
9. นางศิริพร คาสิงห์
10. นางสาววรรณวิศา ลีทอง
11. นายนิธิโรจน์ เรืองธนะวิชญ์
12. นางสาววิมลมาลย์ แก้ววิมล
13. นางนพมาศ ไทยภักดี
14. นายเชิดชัย หยีหรีม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. นางเอมอร กุลบุญ
2. ดร.สุวิวชั ร สมมาตย์
3. นางศรัณย์ภรณ์ นาคา
4. นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อ
5. ดร.ขัตติยานันท์ โนนไธสง
6. นางสาววรรณพร สุวิเศษ
7. นางสาวกรุณา จันทร์งาม
8. นางสาวอรพรพรรณ สืบศักดิ์
9. นางเรณู นวลคา
10. นายวิจิตร นิยมเดชา
11. นางสาวอังคณา บุญทา
12. นางปวิตรา แดงวิไล
13. นางสาวกาญจนา แก้วจารัส

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

เชียงราย
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
พิษณุโลก
เพชรบุรี
มุกดาหาร
ลพบุรี
เลย
เลย
สตูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
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คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2560
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
คณะกรรมอานวยการและผู้ทรงคุณวุฒิ
1.ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง รองผู้อานวยการฝุายวิชาการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.หัวหน้าสาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
5.หัวหน้าสาขาวิชาฟิสกิ ส์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
6.หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
7.หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
8.หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
คณะกรรมการประสานการดาเนินงาน
1.นายไพรัช วงศ์นาถกุล ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
2.นายสมร ปาโท ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
3.นายสมทรง ฝั่งชลจิตร รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
4.นางอรทัย ล่าสัน ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
5.นายทวีวัฒน์ ศรีสวุ รรณ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6.นายประยงค์ ปิยนารถ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
7.นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
8.นายธนกฤช ผลศิริ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร วิชาแคลคูลัสเบื้องต้น 2
1 นายนคร จันละ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายธรรมนูญ ผุยรอด
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายบุญเลิศ จรัส
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
4.นางสาวษิราณีย์ บุญเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5.นางอมรรัตน์ นิธุรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
6.นางสาวเสาวณีย์ ทองเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
7.นายปรัชญากร ฮดมาลี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
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8.นายไมตรี สมบูรณ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
9.นายชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
10.นายลักณ์ษมัน ซียง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
11.นางสายใจ ประเสริฐสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
12.นางสาวมณิชชา คลายแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
13. นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
14.นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร สาขาวิชาเคมี
1. นายศราวุทธ แสงอุไร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. นางสาวปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7. นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
8. นางสาวนารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
9. นางดวงนภา สมพงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
10. นางสาวศิริพร นันท์ชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
11. นางสาวดาราณี ไชยเวช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
12. นางสาวนาถรถี ชูอ่อน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
13. นางสาววัชราภรณ์ แสนนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
14. นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
15. นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
16. นางสาวอานวยพร ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาโลกศาสตร์และภูมิศาสตร์
1.นายวีรวุฒิ เทียนขาว
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายวัลลพ คงนะ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางสาวสิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นางเจีรนัย สังสุทธิพงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5.นายธวัชชัย จุติประภาค
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
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6.นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7.นางสาวจิราวรรณ เนียมศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
8.นายภิโชติ เอียดเฉลิม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
9.นางสาวบุศรินทร์ จิตเส้ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
10.นายนวมินทร์ วงค์ไชย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
11.นางมยุรี มูลสวัสดิ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
12.นางสุวิภา เกตุทัต
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
13.นางดวงใจ พรหมมา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
14.นายเริงณรงค์ กงแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
15.นางเพ็ญศรี สมบูรณ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
16.นางสาวปัฐมาพร สุราสา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
17.นางขนิษฐา โลขันธ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
18.นางตรีชฏา ถาวรมาศ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
19.นายสนอง ตูลเพ็ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
20.นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
21.นางอรุณศรี มณีวรรณ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
22.นางรัชนี รักอยู่
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
23.นางกัลยา ปัญญา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
24.ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
25.นางสาวชญาน์นันท์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
26.นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
27.นางอรุณี สารยคง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
1.นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นางสาวสิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางทิพนาถ น้อยแก้ว
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1.นายภูริทัศน์ สุกนวล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
2.นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
5.นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
6.นางสาวษุรพีฐ์ ไชยศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
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7.นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
8.นายอุทัย โกยชัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
9.นางยุพา ชูเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
10.นางสาวพัชรดา สระทองดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
11.นายอนุทิน พยุงวงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
12.นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
13.นางวรรณนภา เจริญสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาบูรณาการความรู้
1.นางปภากร วงศ์ศิลปะกุล
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายเดี่ยว ใจบุญ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางสาวขวัญสกุล ศรีจอมขวัญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปาระยะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช .
5.นายภูริทัศน์ สุกนวล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
6.นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
7.นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
8. นางสาวษุรพีฐ์ ไชยศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
9.นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
10.นายอุทัย โกยชัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
11.นางยุพา ชูเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
12.นางสาวพัชรดา สระทองดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
13.นายอนุทิน พยุงวงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
14.นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
15.นางวรรณนภา เจริญสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์
1. นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6. นายศิวรักษ์ จิตอุทัศน์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
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7. นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
8. นายวิชัย บั่วเนี่ยว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
9. นางสุนีย์ ยามี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
10.นางมนัสชนก ตามวงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
11.นางพุทธพร อินอ่อน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
12.นางยุภาพร เปรมกมล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
13. นางอรจิรา ยอดคา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
14. นายพิษณุวัชร์ สวัสดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
15. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
16.นางมิ่งขวัญ ขาวดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
17. นายเฉลิม ขวัญดา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
18. นายปรีชา ศาลางาม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
19.นายพีระ บุญฉลาด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
20.นายพิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
21. นายธนบัติ กองแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
22.นางสาวทวีพร ผดุงสงฆ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
23.นายธีระกาญจน์ ปกรณ์ สันโส
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
24.นางสาวกฤติยา ราชสีห์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
25. นายอดิเรก สาระยาม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาการออกแบบและพื้นฐานทางวิศวกรรม
1.นายสมพร บัวประทุม
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายพรชัย โกพัฒนา
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายวิทวัส พันมุณี
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นายธวัช ไกรนุกูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5.นางดุจดาว ผ่องใส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
6.นายอิสรา สาเร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
7.นายมนัสชนก ตามวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
8.นายธีระวัฒน์ ไชยศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
9.นายคมฤขิต โต๊ะชาลี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
10.นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
11.นายจักรพันธุ์ ศรีวราพันธุ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
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12.นายสถเกียรติ ขันทอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
13.นายสมชัย เถาว์หมอ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
14.สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
15.นายธวัชชัย มันอาษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
16.นายณัชนน ศรีเมือง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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1

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560

กลุ่มโรงเรียนวิทยาวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2
คานา
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้ขออนุญาตใช้กรอบโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ พุทธศักราช 2560 เพื่อใช้เป็ นต้น แบบในการจัดทารายละเอียดหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
รายวิช าให้ สอดคล้ องกับ การพัฒ นานั กเรี ยนผู้ มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใน
ลักษณะเดียวกัน ในฐานะที่เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของประเทศ และมอบหมายให้อนุกรรมการกลุ่ม
บริหารด้านวิชาการ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ดาเนินการจัดทาหลักสูตรรายวิชาแผนการจัดการ
เรียนรู้และแผนการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ฉบับย่อ ให้แล้วเสร็จและส่งมอบให้โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ทุกโรงเรียนนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนเพื่อขออนุมัติใช้หลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
อนุ กรรมการกลุ่ มบริ ห ารด้านวิ ช าการ กลุ่ ม โรงเรียนวิ ทยาศาสตร์ภู มิภ าค ได้น ากรอบโครงสร้า ง
หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มาจัดทารายละเอียดรายวิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 รายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่ม 2 พร้อมประชุม กาหนดกรอบคณะกรรมการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องแล้วมอบหมายให้โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ปทุมธานี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ ทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนตามกรอบโครงสร้างหลักสูตร กาหนด เมื่อ
วันที่ 17-79 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี สืบเนื่องจากหลายรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นวิชาใหม่กลุ่มโรงเรียนขาดผู้ทรงคุณวุฒิและครูผู้สอนขาด
ประสบการณ์ในการจัดทารายละเอียดอย่างเข้าใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จึงขอรับ
ความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดผู้เชี่ยวชาญ
ช่วยเหลือครู โรงเรียนจุ ฬาภรณราชวิทยาลัย ดาเนินการจนจัดทาหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ เมื่อวันที่ 6-10 มีนาคม 2560 ทุกรายวิชาจนแล้วเสร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ทุกประการ
คณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการด้านวิชาการ ในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็น
โรงเรี ย นวิท ยาศาสตร์ ภู มิ ภ าค ศู น ย์ บ ริ ห ารโครงการฯส านั กวิ ช าการและมาตรฐานการศึก ษา ส านั กงา น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)ทุกโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขาวิชา และคณะครูกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณลัยทุก
สาขาวิชา ที่ได้ทุ่มเทเสียสละดาเนินการจัดทาหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้
ฉบับย่อ สาขาวิชา................กลุ่มสาระการเรียนรู้ .............................. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้มี
ความเหมาะสมต่อการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
คณะอนุกรรมการกลุ่มบริหารด้านวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

3
สารบัญ
เรื่อง

หน้า

รายวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (รหัส ง30101)

4

รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (รหัส ง30201)

14

รายวิชา วิทยาการประยุกต์คอมพิวเตอร์ (รหัส ง30202)

ไม่มี

รายวิชา การออกแบบและพื้นฐานทางวิศวกรรม (รหัส ง30261)

ไม่มี

4

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ (ฉบับย่อ)
สาขาวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จานวน 1.0 หน่วยกิต (40 คาบ)
รายวิชา ง30101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เวลา 2 คาบ/สัปดาห์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของระบบสารสนเทศ ระบบสื่ อ สารข้ อ มู ล ส าหรั บ เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การรู้ เ ท่ า ทั น เทคโนโลยี จริ ย ธรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ง าน
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาระดับสูง การนาข้อมูลเข้าและส่งออกแบบมาตรฐาน การใช้โครงสร้างควบคุมแบบมีทางเลือกและ
แบบวนซ้า
2. วัตถุประสงค์รายวิชา
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศได้
2. อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสาหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
3. ยกตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันได้
4. อธิบายการรู้เท่าทันเทคโนโลยีได้
5. ยกตัวอย่างจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
6. เขียนโปรแกรมโดยใช้ข้อมูลนาเข้าและข้อมูลส่งออกแบบมาตรฐานได้
7. เขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างการทางานแบบทางเลือกและแบบวนซ้าได้

5
3. มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานที่ ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง. 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8, ม.4-6/9, ม.4-6/1,
ม.4-6/11, ม.4-6/12, ม.4-6/13
รวมทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด

6
4. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์
ที่
1-3

4-7

คาบที่
1–6
(6)

สาระการเรียนรู้

บทที่ 1 ระบบสารสนเทศ
- องค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ (ฮาร์ดแวร์,
ซอฟต์แวร์, บุคลากร, ข้อมูล,
ขั้นตอนวิธี)
- การทางานของคอมพิวเตอร์
(ส่วนประกอบพื้นฐาน, ฯลฯ)
- หน่วยรับข้อมูล
- หน่วยประมวลผลกลาง
- หน่วยความจา
- หน่วยแสดงผลข้อมูล
- ระบบเลขฐาน
- เลขฐานสิบ
- เลขฐานสอง
- เลขฐานแปด
- เลขฐานสิบหก
- การแปลงเลขฐาน
- การบวกลบเลขฐาน
8 - บทที่ 2 ระบบสื่อสารข้อมูล
สาหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1 - การถ่ายโอนข้อมูล (แบบ
4 ขนาน/อนุกรม, ยกตัวอย่าง
(8)
อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ใช้)
รูปแบบสัญญาณ (analog,
digital)

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน

1) อธิบาย
องค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศได้
2) อธิบายการทางาน
ของคอมพิวเตอร์ได้
3) เลือกใช้ฮาร์ดแวร์
ให้เหมาะสมกับงาน
ที่กาหนดได้

1. การบรรยายให้
ความรู้
2. การอภิปรายใน
ชั้นเรียน
3. กิจกรรมกลุ่ม

ใบกิจกรรม
ใบงานที่ 1

4) อธิบายและ
ยกตัวอย่างการถ่าย
โอนข้อมูลแบบต่าง
ๆ ได้
5) อธิบายลักษณะของ
สื่อกลางแต่ละชนิด
ที่ใช้ในการส่ง
สัญญาณได้

1. การบรรยายให้
ความรู้
2. การอภิปรายใน
ชั้นเรียน
3. กิจกรรมกลุ่ม

ใบกิจกรรม
ใบงานที่ 2

7
สัปดาห์
ที่

คาบที่

8-9

15-18
(4)

10

19 - 20
(2)

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- สื่อกลาง (มีสาย/ไร้สาย เช่น
สายคู่บิดเกลียว, ใยแก้้ว, Wi-Fi
ฯลฯ)
- ชนิดของเครือข่าย ได้แก่
LAN, WAN
- อุปกรณ์เครือข่ายที่พบเห็นใน
ชีวิตประจาวัน (การ์ดเครือข่าย,
switch, router, access
point)
- โปรโตคอลที่ใช้ในปัจจุบัน
(เช่น http, https, FTP, ฯลฯ)
- ไอพีแอดเดรส (คืออะไร, มี
ประโยชน์อย่างไร, IPv4, IPv6,
การตรวจดู IP address ของ
อุปกรณ์ตนเองได้)
บทที่ 3 การรู้เท่าทันเทคโนโลยี
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการรู้เท่าทัน
(กิจกรรม)
- จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (กิจกรรม)

6) อธิบายเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ชนิด
ต่าง ๆ ได้
7) อธิบายหน้าที่ของ
อุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้
8) อธิบายโปรโตคอล
ที่ใช้ในปัจจุบันได้
9) อธิบายลักษณะของ
ไอพีแอดเดรสได้

10) ยกตัวอย่าง
ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปัจจุบันได้
11) อธิบายการ
รู้เท่าทันเทคโนโลยีได้
12) ยกตัวอย่าง
จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ได้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน

1. การอภิปราย
ใบกิจกรรม
หัวข้อความก้าวหน้า ใบงานที่ 3
ทางเทคโนโลยีและ
การรู้เท่าทัน
2. การสืบค้นและ
เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้
งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

ประเมินผลกลางภาคเรียน

8
สัปดาห์
ที่
11 - 13

14 - 15

คาบที่

สาระการเรียนรู้

21 - 26 บทที่ 4 หลักการเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น
(6)
- กระบวนการแก้ปัญหาด้วย
คอมพิวเตอร์(วิเคราะห์ฯ/
ออกแบบ/เลือกเครื่องมือ/
พัฒนา/ปรับปรุง)
- ตัวแปลภาษา
(compiler/interpreter)
- รู้จักกับภาษาไพทอน
- python คืออะไร
- python console(คาสั่ง
print)
- พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาไพทอน
- numbers and operators
- string and operators
- variables (Life time,
Variable scope)
- การนาข้อมูลเข้าและส่งออก
(print, input)
- type conversion
4 - บทที่ 5 โครงสร้างควบคุม
(Control structures)
3 - การเขียนโปรแกรมแบบมี
0 ทางเลือก
(4)
- ตัวดาเนินการเปรียบเทียบ
- conditional
statements

จุดประสงค์การเรียนรู้
13) นากระบวน

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน

สาธิต

บทปฏิบัติการ

การแก้ปัญหาด้วย

ปฏิบัติการเขียน

ใบงานที่ 4

คอมพิวเตอร์ไป

โปรแกรม

ประยุกต์ใช้ได้
14) เขียนโปรแกรม
เพื่อแสดงผลและรับ
ข้อมูลเข้าได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
15) เลือกใช้ตัว
ดาเนินการได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
16) เขียนโปรแกรม
ที่มีโครงสร้างการ
ทางานแบบลาดับได้

17) เขียนโปรแกรม สาธิต
ที่มีโครงสร้างการ ปฏิบตั ิการเขียน
ทางานแบบ
โปรแกรม
ทางเลือกได้

บทปฏิบัติการ
ใบงานที่ 5

9
สัปดาห์
ที่
16 - 18

19
20

คาบที่

สาระการเรียนรู้

31 - 36 บทที่ 5 โครงสร้างควบคุม
(6)
(Control structures) (ต่อ)
- การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้า
- while
- for
- break, continue,
pass, else Clauses
Statements
37 - 38
(2)
39 - 40
(2)

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

18) เขียนโปรแกรม สาธิต
ที่มีโครงสร้างการ ปฏิบตั ิการเขียน
ทางานแบบวนซ้า โปรแกรม
ได้

การสอบย่อยภาคปฏิบัติ
ประเมินผลปลายภาคเรียน

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ง30101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประเมินจาก
1) การทาใบงาน
2) ฝึกปฏิบัติ
3) การทาแบบทดสอบ
โดยมีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย

45

คะแนน

4.2 การประเมินจากการสอบย่อยภาคปฏิบัติ

15

คะแนน

4.3 การประเมินจากการสอบกลางภาค

20

คะแนน

4.4 การประเมินจากการสอบปลายภาค

20

คะแนน

รวม 100

คะแนน

สื่อการสอน
บทปฏิบัติการ
ใบงานที่ 6

10
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (45 คะแนน)
รายการ
1. ประเมินจากการทาใบงานครั้งที่ 1
เรื่อง ระบบสารสนเทศ
2. ประเมินจากการทาใบงานครั้งที่ 2
เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลสาหรับ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. ประเมินจากการทาใบงานครั้งที่ 3
เรื่อง การรู้เท่าทันเทคโนโลยี
4. ประเมินจากการทาใบงานครั้งที่ 4
เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น
5. ประเมินจากการทาใบงานครั้งที่ 5
เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบมี
ทางเลือก
6. ประเมินจากการทาใบงานครั้งที่ 6
เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้า

เวลาที่
นักเรียน คะแนน
ควรใช้(นาที)
30
8
(ในคาบเรียน)

รูปแบบ
ของงาน

สัปดาห์
ที่มอบหมาย

สัปดาห์ที่
กาหนดส่ง

งานกลุ่ม

1

3

งานกลุ่ม

4

7

40
(ในคาบเรียน)

8

งานกลุ่ม

8

9

60
(ในคาบเรียน)

6

งานเดี่ยว

11

13

40

8

งานเดี่ยว

14

15

40

7

งานเดี่ยว

16

18

40

8

250

45

รวม

หมายเหตุ เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่า ในการทางานหรือการบ้านชิ้นนั้น ๆ
นักเรียนควรใช้เวลาทาประมาณเท่าใด การประมาณการดังกล่าว ครูได้พิจารณาจากความยาก
ความซับซ้อน และปริมาณของงานหรือการบ้านชิ้นนั้น ๆ
4.2 ประเมินจากการสอบย่อย (15 คะแนน)
รายวิชานี้จะมีการสอบย่อยจานวน 1 ครั้ง ดังนี้
การสอบ
สัปดาห์ ระยะเวลา
ย่อยครั้ง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ที่
สอบ
ที่
บทที่ 4 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
1
19
60
บทที่ 5 โครงสร้างควบคุม
รวม

ลักษณะ
ข้อสอบ

คะแนน

เขียน

7

โปรแกรม

8
15

11
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคในสัปดาห์ที่ 10 เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะ
ของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
บทที่ 1 ระบบสารสนเทศ
- องค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ
- การทางานของคอมพิวเตอร์
ระบบเลขฐาน
บทที่ 2 ระบบสื่อสารข้อมูล
สาหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- การถ่ายโอนข้อมูล
- สื่อกลาง
- ชนิดของเครือข่าย ได้แก่
LAN, WAN
- อุปกรณ์เครือข่าย
- โปรโตคอล
- ไอพีแอดเดรส

บทที่ 3 การรู้เท่าทันเทคโนโลยี
- พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี
พุทธศักราช 2559

จุดประสงค์
1) อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศได้
( 4 คะแนน)
2) อธิบายการทางานของคอมพิวเตอร์ได้
(2 คะแนน)
3) เลือกใช้ฮาร์ดแวร์ให้เหมาะสมกับงานที่
กาหนดได้ (2 คะแนน)
4) อธิบายและยกตัวอย่างการถ่ายโอนข้อมูล
แบบต่าง ๆ ได้ (2 คะแนน)
5) อธิบายลักษณะของสื่อกลางแต่ละชนิดที่ใช้
ในการส่งสัญญาณได้ (1 คะแนน)
6) อธิบายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ๆ ได้
(1 คะแนน)
7) อธิบายหน้าที่ของอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้ (2 คะแนน)
8) อธิบายโปรโตคอลที่ใช้ในปัจจุบันได้
(1 คะแนน)
9) อธิบายลักษณะของไอพีแอดเดรสได้
(1 คะแนน)
10) ยกตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบันได้ (2 คะแนน)
11) อธิบายการรู้เท่าทันเทคโนโลยีได้
ยกตัวอย่างจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
(2 คะแนน)
รวม

ลักษณะ
ข้อสอบ

คะแนน

อัตนัย

8

อัตนัย

8

อัตนัย

4

20

12
4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาคในสัปดาห์ที่ 20 เวลาที่ใช้การสอบ 60 นาที หัวข้อ เนื้อหาและ
ลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

จุดประสงค์

บทที่ 4 หลักการเขียนโปรแกรม

12) นากระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น

ไปประยุกต์ใช้ได้ (2 คะแนน)

- กระบวนการแก้ปัญหา
ด้วยคอมพิวเตอร์
- ตัวแปลภาษา
- รู้จักกับภาษาไพทอน
- พื้นฐานการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาไพ
ทอน
บทที่ 5 โครงสร้างควบคุม

ลักษณะ
ข้อสอบ

คะแนน

13) เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลและรับข้อมูล
เข้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (2 คะแนน)
14) เลือกใช้ตัวดาเนินการได้อย่างถูกต้องและ

อัตนัย

8

อัตนัย

12

เหมาะสม (2 คะแนน)
15) เขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างการทางาน
แบบลาดับได้ (2 คะแนน)
16) เขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างการทางาน

แบบทางเลือกได้ (6 คะแนน)
- การเขียนโปรแกรมแบบมี
ทางเลือก
17) เขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างการทางาน
- การเขียนโปรแกรมแบบ แบบวนซ้าได้ (6 คะแนน)
วนซ้า
รวม

20

13

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ (ฉบับย่อ)
สาขาวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จานวน 1.5 หน่วยกิต (60 คาบ)
รายวิชา ง30201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เวลา
3 คาบ/สัปดาห์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาการเขียนฟังก์ชันและโมดูล โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
หลักการสืบทอด การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับข้อมูลอย่างง่าย และการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างชิ้นงาน
2. วัตถุประสงค์รายวิชา
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1.
2.
3.
4.
5.

เขียนโปรแกรมโดยแยกเป็นฟังก์ชันและโมดูลได้
เขียนโปรแกรมโดยใช้โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น ได้ และเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลได้เหมาะสม
เขียนโปรแกรมโดยใช้หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้
เขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับข้อมูลอย่างง่ายได้
เขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาและสร้างชิ้นงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

14
3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์
ที่
1–2

3-4

คาบที่

สาระการเรียนรู้

1–6
(6)

บทที่ 1 การเขียนฟังก์ชันและ
โมดูล
1. ทบทวนไพทอน
เบื้องต้น
2. ฟังก์ชัน (Function)
- ฟังก์ชันคืออะไร
- ประโยชน์ของฟังก์ชัน
- การประกาศฟังก์ชัน
- การเรียกใช้ฟังก์ชัน
(function call)
7 – 12 การเขียนฟังก์ชันและโมดูล
(6)

(ต่อ)

จุดประสงค์การเรียนรู้
19) อธิบายความหมาย
และประโยชน์ของ
ฟังก์ชันได้
20) สร้างและเรียกใช้
ฟังก์ชันได้

21) อธิบาย
ขอบเขตของตัว

3. ขอบเขตของตัวแปร

แปรได้

และฟังก์ชัน (Scope

22) อธิบาย

of variable)

ขอบเขตของ

4. โมดูล (Modules)

ฟังก์ชันได้

- โมดูลคืออะไร

23) สร้างและ

- การสร้างโมดูล

เรียกใช้โมดูลได้

- การเรียกใช้งานโมดูล

24) อธิบาย

- เนมสเปซ

หลักการและใช้งาน

5. แพคเกจ (Package)

เนมสเปซได้

- แพคเกจคืออะไร

25) สร้างและ

- การสร้างแพคเกจ

เรียกใช้แพคเกจได้

- การเรียกใช้งาน
แพคเกจ

วิธีการสอน/
กิจกรรม
- ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน
ลงมือปฏิบัติ และ
สรุปผลการเรียนรู้
โดยครูให้การชี้แนะ
กระตุ้น ส่งเสริม
สนับสนุน
- วัดผลประเมินผล
จากการทากิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย

สื่อการสอน
- เอกสาร
ประกอบการ
สอน
- ใบงาน ที่ 1
- สื่อ
ประกอบการ
บรรยาย
- เว็บไซต์

15
สัปดาห์
ที่

คาบที่

สาระการเรียนรู้

5-7

13 - 21

บทที่ 2 โครงสร้างข้อมูล

(9)

เบื้องต้น

วิธีการสอน/
กิจกรรม

จุดประสงค์การเรียนรู้
8) อธิบาย
โครงสร้าง

สื่อการสอน

- ศึกษาเอกสาร

- เอกสาร

ประกอบการสอน

ประกอบการ

1. ลิสต์ (List)

ข้อมูลเบื้องต้น ลงมือปฏิบัติ และ

สอน

2. ทูเพิลส์ (Tuples)

ได้

สรุปผลการเรียนรู้

- ใบงาน ที่ 2

9) เลือกใช้

โดยครูให้การชี้แนะ

- สื่อ

กระตุ้น ส่งเสริม

ประกอบการ

3. ดิกต์ (Dict)
4. เซท (Set)

โครงสร้าง

ข้อมูลเบื้องต้น สนับสนุน

บรรยาย

ได้

- เว็บไซต์

- วัดผลประเมินผล
จากการทากิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย

89

22 - 27 บทที่ 3 การเขียนโปรแกรมเชิง
(6)

10) อธิบายแนวคิด - ศึกษาเอกสาร

- เอกสาร

เกี่ยวกับการเขียน

ประกอบการสอน

ประกอบการ

1. แนวคิดเกี่ยวกับการ

โปรแกรมเชิงวัตถุ

ลงมือปฏิบัติ และ

สอน

เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

11) เขียนโปรแกรม สรุปผลการเรียนรู้

- ใบงาน ที่ 3

2. เริ่มต้นการเขียน

สร้างคลาสได้

- สื่อ

โปรแกรมเชิงวัตถุด้วยไพ

12) เขียนโปรแกรม กระตุ้น ส่งเสริม

ประกอบการ

ทอน

สร้างอินแสตนซ์

สนับสนุน

บรรยาย

- การสร้างคลาส

ของวัตถุได้

- วัดผลประเมินผล

- เว็บไซต์

วัตถุเบื้องต้น

จากการทากิจกรรม

- การสร้างอินแสตนซ์

ที่ได้รับมอบหมาย

ของวัตถุ
10

28 - 30

โดยครูให้การชี้แนะ

ประเมินผลกลางภาคเรียน

11 - 12 31 - 36 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
13) เขียนโปรแกรม
เบื้องต้น (ต่อ)
เข้าถึงแอทริบิวต์และ
(6)
- การสร้างอินแสตนซ์ของวัตถุ เมธอดได้
14) เขียนโปรแกรม
(ต่อ)
การเข้าถึงแอทริบิวต์และเมธอด สืบทอดคุณสมบัติของ

16
สัปดาห์
ที่

คาบที่

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน

- การสืบทอดคุณสมบัติของ
คลาส
3.
การโอเวอร์โหลดดิ้ง
และโอเวอร์ไรด์ดิ้งเมธอด

13 - 14

15

คลาสได้
15) เขียนโปรแกรม
สร้างโอเวอร์โหลดดิ้ง
เมธอดได้
16) เขียนโปรแกรม
สร้างโอเวอร์ไรด์ดิ้งเมธ
อดได้
37 - 42 บทที่ 4 การเขียนโปรแกรม
17) อธิบายการ
(6)
เพื่อจัดการกับข้อมูลอย่างง่าย
จัดการข้อมูลอย่าง
1. การเขียนไฟล์
ง่ายได้
2. การอ่านไฟล์
18) เขียนโปรแกรม
3. การจัดการกับข้อมูล
สาหรับการอ่านและ
เขียนข้อมูลในไฟล์ได้
- การค้นหาข้อมูล
19) เขียนโปรแกรม
- การเรียงลาดับข้อมูล
สาหรับการค้นหา
และการเรียงลาดับ
ข้อมูลได้
43 - 45
การสอบย่อยภาคปฏิบัติ
20) เขียนโปรแกรม
(3)
บทที่ 5 การประยุกต์ใช้เพื่อ
เรียกใช้งาน ไลบารี
สร้างชิ้นงาน
สาหรับการสร้าง
1. การเรียกใช้งานไลบารี แผนภูมิได้
สาหรับการสร้าง
21) เขียนโปรแกรม
แผนภูมิ
เชิงวัตถุเพื่อแก้ปญ
ั หา
2. การประยุกต์ด้าน
และสร้างชิ้นงานได้
คณิตศาสตร์และสถิติ
3. การประยุกต์ด้าน
วิทยาศาสตร์

- ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน ลง
มือปฏิบัติ และ
สรุปผลการเรียนรู้
โดยครูให้การชี้แนะ
กระตุ้น ส่งเสริม
สนับสนุน
- วัดผลประเมินผล
จากการทากิจกรรมที่
ได้รับมอบหมาย
- ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน
ลงมือปฏิบัติ และ
สรุปผลการเรียนรู้
โดยครูให้การชี้แนะ
กระตุ้น ส่งเสริม
สนับสนุน
- วัดผลประเมินผล
จากการทากิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน
- ใบงาน ที่ 4
- สื่อ
ประกอบการ
บรรยาย
- เว็บไซต์

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน
- ใบงาน ที่ 5
- สื่อ
ประกอบการ
บรรยาย
- เว็บไซต์
- ชิ้นงาน
นักเรียน
- แบบประเมิน
ชิ้นงาน

17
สัปดาห์
ที่

คาบที่

สาระการเรียนรู้

16 - 18

46 - 54
(9)

สร้างชิ้นงาน

19

55 - 57
(3)
58 - 60
(3)

นาเสนอผลงาน

20

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

22) เขียนโปรแกรม - ให้นักเรียนลงมือ
เชิงวัตถุเพื่อแก้ปัญหา ปฏิบัติ โดยครูให้การ
และสร้างชิ้นงานได้ ชี้แนะ กระตุ้น
ส่งเสริมสนับสนุน
23) นาเสนอชิ้นงาน - นักเรียนนาเสนอ
ที่นักเรียนพัฒนาขึ้นได้ ผลงาน
ประเมินผลปลายภาคเรียน

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ง30201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ประเมินจาก
1) การทาใบงาน
2) ฝึกปฏิบัติ
3) การสร้างชิ้นงาน
4) การนาเสนอชิ้นงาน
โดยมีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย

55

คะแนน

4.2 การประเมินจากการสอบย่อยภาคปฏิบัติ

15

คะแนน

4.3 การประเมินจากการสอบกลางภาค

15

คะแนน

4.4 การประเมินจากการสอบปลายภาค

15

คะแนน

รวม 100

คะแนน

สื่อการสอน

18
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (55 คะแนน)
รายการ
1. ประเมินจากการทาใบงานครั้งที่ 1
เรื่อง การเขียนฟังก์ชันและโมดูล
2. ประเมินจากการทาใบงานครั้งที่ 2
เรื่อง โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น
3. ประเมินจากการทาใบงานครั้งที่ 3
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น

รูปแบบ

สัปดาห์

สัปดาห์ที่

เวลาที่นักเรียน

ของงาน

ที่มอบหมาย

กาหนดส่ง

ควรใช้(นาที)

งานเดี่ยว

1

4

60

10

งานเดี่ยว

5

7

60

10

งานเดี่ยว

8

12

40

8

งานเดี่ยว

13

14

40

7

คะแนน

4. ประเมินจากการทาใบงานครั้งที่ 4
เรื่อง การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับ
ข้อมูลอย่างง่าย
5. ประเมินจากการทาใบงานครั้งที่ 5
เรื่อง ชิ้นงานและการนาเสนอ

450
งานกลุ่ม

11

19

(ในเวลา + นอก

20

เวลา)
รวม

650

หมายเหตุ เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่า ในการทางานหรือการบ้านชิ้นนั้น ๆ
นักเรียนควรใช้เวลาทาประมาณเท่าใด การประมาณการดังกล่าว ครูได้พิจารณาจากความยาก
ความซับซ้อน และปริมาณของงานหรือการบ้านชิ้นนั้น ๆ

55

19
ประเมินจากการสอบย่อย (15 คะแนน)
รายวิชานี้จะมีการสอบย่อยจานวน 1 ครั้ง ดังนี้
การสอบ
ย่อยครั้ง
ที่
1

สัปดาห์ ระยะเวลา
ที่

สอบ

15

80

ลักษณะ

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
บทที่ 3 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น

ข้อสอบ

คะแนน

เขียนโปรแกรม

15

รวม

15

4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (15 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคในสัปดาห์ที่ 10 เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและ
ลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

จุดประสงค์

บทที่ 1 การเขียนฟังก์ชันและ

1) อธิบายความหมายและประโยชน์ของฟังก์ชัน

โมดูล

ได้

ลักษณะ
ข้อสอบ

คะแนน

2) สร้างและเรียกใช้ฟังก์ชันได้
3) อธิบายขอบเขตของตัวแปรได้
4) อธิบายขอบเขตของฟังก์ชันได้

อัตนัย

8

อัตนัย

7

5) สร้างและเรียกใช้โมดูลได้
6) อธิบายหลักการและใช้งานเนมสเปซ
7) สร้างและเรียกใช้แพคเกจได้
บทที่ 2 โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น

8) อธิบายโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้นได้
9) เลือกใช้โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้นได้
รวม

15

20
4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค (15 คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาคในสัปดาห์ที่ 15 เวลาที่ใช้การสอบ 60 นาที หัวข้อ เนื้อหาและ
ลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

จุดประสงค์

บทที่ 3 การเขียนโปรแกรมเชิง 10) อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุเบื้องต้น
วัตถุ
11) เขียนโปรแกรมสร้างคลาสได้
12) เขียนโปรแกรมสร้างอินแสตนซ์
ของวัตถุได้
13) เขียนโปรแกรมเข้าถึงแอทริบิวต์และเมธอดได้
14) เขียนโปรแกรมสืบทอดคุณสมบัติของคลาสได้
15) เขียนโปรแกรมสร้างโอเวอร์โหลดดิ้งเมธอดได้
16) เขียนโปรแกรมสร้างโอเวอร์ไรด์ดิ้งเมธอดได้
บทที่ 4 การเขียนโปรแกรม
17) อธิบายการจัดการข้อมูลอย่างง่ายได้
เพื่อจัดการกับข้อมูลอย่างง่าย 18) เขียนโปรแกรมสาหรับการอ่านและเขียนข้อมูล
ในไฟล์ได้
19) เขียนโปรแกรมสาหรับการค้นหา และการ
เรียงลาดับข้อมูลได้
รวม

ลักษณะ
ข้อสอบ

คะแนน

อัตนัย

10

อัตนัย

5

15

21
รายวิชา ง30202 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
3 คาบ / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1.5 หน่วยกิต

คาอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาองค์ความรู้หรือวิทยาการในปัจจุบัน ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหานั้น
วัตถุประสงค์รายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้
2. วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้
3. ประยุกต์ใช้หลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาได้
ไม่มีแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ

รายวิชา ง30161 การออกแบบทางวิศวกรรม
ยังไม่มีข้อมูล
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คณะทางาน
ที่ปรึกษาพิเศษ
คณะกรรมการที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
2. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
3. นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ
4. นายธงชัย ชิวปรีชา
5. นายสมเกียรติ ชอบผล
6. รองศาสตราจารย์พินิต รตะนนุกูล
ที่ปรึกษา
1.นายการุณ สกุลประดิษฐ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
3.นายพะโยม ชิณวงศ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
4.นางสาวพจนีย์ เจนพนัส
อนุกรรมการวิชาการ
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
5.นางพุทธชาต ทองกร
อนุกรรมการวิชาการ
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
รศ.ดร.สมพงษ์ วิทยศักดิ์พันธ์
นางนฤนาถ ธีรภัทรธารง
ดร.จงกล ทาสวน
นายสมาน แก้วไวยุทธ
รศ.กรรวี บุญชัย
รศ.อรุณีย์ อิทศร
ผศ.ดร.สุรชัย ธชีพันธ์

ประธานอนุกรรมการด้านวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

23
8. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์
9. อาจารย์ศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์
10. นายปัญญา ทรงเสรีย์
11. อาจารย์ระวิวรรณ ภาคพรต
12. อาจารย์สุภรณ์ สภาพงศ์
13. นายอภิสิทธิ์ ธงไชย
14. อาจารย์อัจฉรา เก่งบัญชา
15. ผศ.ดร.สมชาย นาคะผดุงรัตน์
16. อาจารย์ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
17. ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม
18. ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร
19. ดร.อลันด์ คงไทย

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้รับผิดชอบโครงการ จภวภ.
ศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1.ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ที่ปรึกษา
2.นายภูริวรรษ คาอ้ายกาวิน
ผู้อานวการศูนย์บริหารโครงการฯ
3.นางภานุมาส ธรรมถาวรสกุล
ครู ช่วยราชการ ศ.จภ.
4.นางสาวสายชล สาละ
ครู ช่วยราชการ ศ.จภ.
คณะกรรมการอานวยการ
1.นายไพรัช วงศ์นาถกุล
2.นายสมร ปาโท
3.นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี
4.นายวิทยา อรุณแสงฉาน
5.นายชาตรี ประดุจชนม์
6.นายสรยุทธ หนูเกื้อ
7.นายพงศ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน
8.นายศักดิ์ รุ่งแสง

ประธานกลุ่มและผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธ รรมราช
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
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9.นายทินกร นนทการ
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
10.นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
11.รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
12.รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

คณะกรรมการรับฟังข้อมูลและแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
1. นายสมทรง ฝั่งชลจิตร
2. นายประกาศ อ่อนตาม
3. นายปรีชา ไพรินทร์
4. นางสาวสมพิศ ผาดไธสง
5. นายวุฒิชัย สุขม่วง
6. นายประทีปแสง พลรักษา
7. นางจิตินันท์ ศูนย์กลาง

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

8. นายปฎิพล ดารงศุภปัญญา

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

9. นางอรทัย ล่าสัน

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

10. นางตรีชฏา ถาวรมาศ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

11.นางสาวสินีนาถ ธรรมชาติ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

12.นางสาวคณิตา สุขเจริญ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

13.นางสาวสรารัตน์ คนซื่อ

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

14.นายบุญเลิศ จรัส

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

15.นายวิเชียร ดอนแรม

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

16.นางรัตเนตร วิชัยผิน

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

17.นางพิมพ์ใจ พุ่มประทีป

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

18.นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

19.นายศุภนัส นงค์นวล

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

20.นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
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คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มวิชาการงานอาชีพ
1. นายคมฤขิต โต๊ะชาลี
2. นายณัฐชนน ศรีเมือง
3. นายจักรพันธุ์ ศรีวราพันธุ์
4. นายพีระ บุญฉลาด
5. สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์
6. นายธีระวัฒน์ ไชยศรี
7. นางดุจดาว ผ่องใส
8. นายประเสริฐ สุดโลก
9. นางสาวกฤติยา ราชสีห์
10. นายไพบูลย์ ประเสริฐสุข
11. นายวนัส หมาดโซ๊ะ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นางสายสมร ใจสืบ
2. นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์
3. ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด
4. นางมริสา อริยะวงศ์
5. นางสาวพนิดา ผาทอง
6. นายดนุรุจ สามัญ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1. นายไมตรี สมบูรณ์
2. นายวุฒิพงษ์ ประทุมมา
3. นางพัชรินทร์ บุญยืน
4. นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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5. นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
6. นางรัศนียา อุดมเจริญศักดิ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
7. นางสาวษิราณีย์ บุญเกิด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
8. นางประภาศรี จิตจานอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
9. นายสถาฝน สัตบุตร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
10. นางสาวชัชฎาภรณ์ ประจันพล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
11. นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
12. นางสาวดาวเรือง บุตรทรัพย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
13. นางนิตตรา บุญรอด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
14. นางวรรณภา มานักฆ้อง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
15. นางสายใจ ประเสริฐสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
16. นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
17. นางไสลา รูปเหลี่ยม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
18. นางสาวพัดชา บุตรดีวงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
19. นายศุภสฤษฎ์ ชาปัญญา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
20. นางสาวมณธิชา คล้ายแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
21. นางสาวจันทนา เปรมฤดีปรีชาชาญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
22. นายทนงเกียรติ พลไชยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
23. นายปรัชญากร ฮดมาลี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
24. นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
25. นายลักณ์ษมัน ซียง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
1. นายเชาวเลิศ พลรัตน์
2. นายชวลิต ธิจันดา
3. นายเฉลิม ขวัญดา
4. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ
5. นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร
6. นายธีระกาญจน์ ปกรช์ สันโส
7. นางกรรณิกา จันทร์วงศ์
8. นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ
9. นายธนบัตร กองแก้ว

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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10. นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัย
11. นายวิชัย บัวเนี่ยว

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาเคมี
1. นางอัญมณี พุทธมงคล
2. นางสาวนารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล
3. นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์
4. นางสาววัชราภรณ์ แสนนา
5. นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง
6. นางดวงนภา สมพงษ์
7. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์
8. นางวราภรณ์ แสงเจริญ
9. นางสาวอานวยพร ศรีสวัสดิ์
10. นางน้าผึ้ง สุพรมอินทร์
11. นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาชีววิทยา
1. นางสาวพรปวีณ์ ทนสูงเนิน
2. นางกาญจนา คาจีนะ
3. นายกอบชัย วรณะเกียรติพงศ์
4. นางสาวอาภรณ์ รับไซ
5. นายธิติ เพียรโคตร
6. นางสาวศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง
7. นางสุดคนึง คุ้มเกตุ
8. นางสาวคณิตา สุขเจริญ
9. นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์
10. นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี
11. นายเทพนฤทธิ์ สุเภาแสน
12. นางกัญญ์ณพัชร์ เพิ่มพูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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กลุ่มวิชาดนตรี
1. นางสาวสุภารัตน์ ศรีคง
2. นายภิญโญ จันทพุ่ม
3. นายกัมสิทธิ์ เมตตาพล
4. นายวิษณุ หนูแย้ม
5. นายอนันตพงษ์ จันทรกุล
กลุ่มวิชาทัศนศิลป์
1. นางสุมล วรนุช
2. นางพรรณี อินทรปาน
3. นายสุพล สิ่วไธสง
4. นายมานะชัย วงศ์ประชา
5. นายอนุชิต ชัยเรียบ
กลุ่มวิชานาฎศิลป์
1. นายชาตรี ถนอมวงษ์
2. นางสาวกนิษฐา สอนชา
3. นางสาวนทิตา สุทะปัญญา
4. นางศุภรดา ทองโสม
5. นายพีระพงษ์ เตียนจันทึก
6. นายณัฐพล เทพศิริ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ฯ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม
1. นางสุภาพร ราชา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
2. นางคุณากร จิตตางกูร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
3. นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
4. นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นางสาวรัชนี วุฒิยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
6. นายขุนทอง คล้ายทอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
7. นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
8. นายณัฐพล กลิ่นพุฒ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
9. นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
10. นางวันวิสาข์ แก้วอาภา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
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11. นายณรงค์ศักดิ์ แสงขาว
12. นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ และศาสนา
1. นางพัชชา อนกูลเวช
2. นายชัยนันท์ จินะพรม
3. นางยุพา ชูเนตร์
4. นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์
5. นางอรุณศรี มณีวรรณ
6. นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ
7. นางสาวษุรพีฐ์ บุญคง
8. นางสาวโสลัดดา วงษ์ไร
9. นางสาววิลาวัลย์ สุคาภา
10. นางวรรณภา เจริญสุข
11. นายสิทธิชัย เทียมไธสงค์
12. นายพงศ์เทพ กลิ่นเขียว

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1. นางนาฏยา สุวรรณกิจเจริญ
2. นายพิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน
3. นายวิชชุ อายุสุข
4. นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์
5. นางสาวรวิวรรณ กองมาศ
6. นายนิติ ไชยวงศ์คต
7. นายวีระพล พงศ์ดา
8. นายธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์
9. นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ
10. นางสาวสุพัตรา ยี่สุ่นทอง
11. นางสาวสุพลา ทองแป้น

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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กลุ่มวิชาภาษาไทย
1. นางฐิตินันท์ เอี่ยมรัศมี
2. นางบัวตูม ออนตะไคร้
3. นางสาวสุธารัตน์ ชานาญเหนาะ
4. นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์
5. นายวรวัฒน์ วัฒนธีรางกูร
6. นางสาวสุนิตดา กล่อมแสง
7. นางภาวิณีย์ บุญประสพ
8. นางสาวจุฑาธิป เปลาเล
9. นางสาวพรทิภา มากมูลดี
10. นางเยาวลักษณ์ ศรีภักดี
11. นางศิรริ ัตน์ บุญเต็ม
12. นางสวง พลอยเจริญ
13. นางเพชราภรณ์ โสลาภา
14. นางสาวจริยา จิตตพงศ์
กลุ่มวิชาโลกและดาราศาสตร์
1. นางขวัญตา วรรณรัตน์
2. นางสุวิภา เกตุทัต
3. นายภัชรพงศ์ พระไว
4. นายสมคิด รูปเหมาะ
5. นางสาวปัฐมาพร สุราสา
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1. นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร
2. นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
3. นางจินดา ทองอ่อน
4. นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปารยะ
5. นางสาวพัชรดา สระทองดี
6. นายสิทธิพร ธิมาชัย
7. นางพิมพ์ใจ พุ่มประทีป
8. นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์
9. นางสาวอรุณรัตน์ ยืนยง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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10. นางสาวพิมพ์วรีย์ ใจสุข
11. นายอุไทย โกยชัย
12. นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายธเนศ ทองไทย
2. ว่าที่ ร.ต.สุรยุทธ ชานาญยา
3. นายอุทิศ สุวรรณคีรี
4. นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์
5. นายภาณุพงษ์ ชาญศรี
6. นายกาพล นรชาญ
7. นางศุภลักษณ์ ปู่ซึ้ง
8. นางอภิวันท์ เจี้ยมดี
9. นายกิตติกร พันธ์สุวรรณ
10. นายพิเชษฐ์ สนธิบ่าย
11. นายอาทิตย์ บุญผ่องศรี
12. ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ เส็มหมาน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. นางศิริรัตน์ พรหมอินทร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
2. นายวสัน ปุ่นผล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
3. นางเครือวัลย์ ศักดิ์แก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
4. นางอรษา กมล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
5. นางสาวพรนัชชา มาตา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
6. นางวรุบล พลไชย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
7. นางสาวพัชรกนกฉัตร กระดานลาดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
8. นางสาวสุรีพร โบราณมูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
9. นายภูริวัฒ เฉิดฉาย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
10. นายคมสรรค์ ศัตรูพ่าย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
11. นายทรรศกร วงจันทร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
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12. นางสาววิรัลพัชร บุตรจันทร์
13. นางสาวซีต้า ไรมันซา
14. นางสาวปนรรฐพร ชวนรัมย์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรมั ย์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
1. นางสาวสุนันทา ไพรินทร์
2. นางสุภรณ์ คงนก
3. นางสาวกรรณิกา แสงระวี
4. นางสุมาพร แท่นมาก
5. นางพัชราภรณ์ คุณาธรภักดี
6. นางสาวสมถวิล วงศ์ประณุท
7. นางสาวอรพรรณ เปาอินทร์
8. ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย ช่วงบุญศรี
9. นางศิริพร คาสิงห์
10. นางสาววรรณวิศา ลีทอง
11. นายนิธิโรจน์ เรืองธนะวิชญ์
12. นางสาววิมลมาลย์ แก้ววิมล
13. นางนพมาศ ไทยภักดี
14. นายเชิดชัย หยีหรีม

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. นางเอมอร กุลบุญ
2. ดร.สุวิวชั ร สมมาตย์
3. นางศรัณย์ภรณ์ นาคา
4. นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อ
5. ดร.ขัตติยานันท์ โนนไธสง
6. นางสาววรรณพร สุวิเศษ
7. นางสาวกรุณา จันทร์งาม
8. นางสาวอรพรพรรณ สืบศักดิ์
9. นางเรณู นวลคา
10. นายวิจิตร นิยมเดชา
11. นางสาวอังคณา บุญทา

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

33
12. นางปวิตรา แดงวิไล
13. นางสาวกาญจนา แก้วจารัส

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2560
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
คณะกรรมอานวยการและผู้ทรงคุณวุฒิ
1.ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.หัวหน้าสาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
5.หัวหน้าสาขาวิชาฟิสกิ ส์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
6.หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
7.หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
8.หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
คณะกรรมการประสานการดาเนินงาน
1.นายไพรัช วงศ์นาถกุล ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
2.นายสมร ปาโท ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
3.นายสมทรง ฝั่งชลจิตร รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
4.นางอรทัย ล่าสัน ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
5.นายทวีวัฒน์ ศรีสวุ รรณ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6.นายประยงค์ ปิยนารถ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
7.นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
8.นายธนกฤช ผลศิริ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร วิชาแคลคูลัสเบื้องต้น 2
1 นายนคร จันละ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายธรรมนูญ ผุยรอด
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายบุญเลิศ จรัส
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
4.นางสาวษิราณีย์ บุญเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
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5.นางอมรรัตน์ นิธุรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
6.นางสาวเสาวณีย์ ทองเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
7.นายปรัชญากร ฮดมาลี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
8.นายไมตรี สมบูรณ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
9.นายชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
10.นายลักณ์ษมัน ซียง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
11.นางสายใจ ประเสริฐสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
12.นางสาวมณิชชา คลายแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
13. นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
14.นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร สาขาวิชาเคมี
1. นายศราวุทธ แสงอุไร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. นางสาวปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7. นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
8. นางสาวนารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
9. นางดวงนภา สมพงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
10. นางสาวศิริพร นันท์ชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
11. นางสาวดาราณี ไชยเวช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
12. นางสาวนาถรถี ชูอ่อน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
13. นางสาววัชราภรณ์ แสนนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
14. นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
15. นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
16. นางสาวอานวยพร ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาโลกศาสตร์และภูมิศาสตร์
1.นายวีรวุฒิ เทียนขาว
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายวัลลพ คงนะ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางสาวสิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
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4.นางเจีรนัย สังสุทธิพงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5.นายธวัชชัย จุติประภาค
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6.นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7.นางสาวจิราวรรณ เนียมศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
8.นายภิโชติ เอียดเฉลิม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
9.นางสาวบุศรินทร์ จิตเส้ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
10.นายนวมินทร์ วงค์ไชย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
11.นางมยุรี มูลสวัสดิ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
12.นางสุวิภา เกตุทัต
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
13.นางดวงใจ พรหมมา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
14.นายเริงณรงค์ กงแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
15.นางเพ็ญศรี สมบูรณ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
16.นางสาวปัฐมาพร สุราสา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
17.นางขนิษฐา โลขันธ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
18.นางตรีชฏา ถาวรมาศ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
19.นายสนอง ตูลเพ็ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
20.นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
21.นางอรุณศรี มณีวรรณ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
22.นางรัชนี รักอยู่
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
23.นางกัลยา ปัญญา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
24.ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
25.นางสาวชญาน์นันท์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
26.นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
27.นางอรุณี สารยคง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
1.นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นางสาวสิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางทิพนาถ น้อยแก้ว
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1.นายภูริทัศน์ สุกนวล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
2.นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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5.นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
6.นางสาวษุรพีฐ์ ไชยศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
7.นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
8.นายอุทัย โกยชัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
9.นางยุพา ชูเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
10.นางสาวพัชรดา สระทองดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
11.นายอนุทิน พยุงวงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
12.นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
13.นางวรรณนภา เจริญสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาบูรณาการความรู้
1.นางปภากร วงศ์ศิลปะกุล
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายเดี่ยว ใจบุญ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางสาวขวัญสกุล ศรีจอมขวัญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปาระยะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช .
5.นายภูริทัศน์ สุกนวล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
6.นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
7.นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
8. นางสาวษุรพีฐ์ ไชยศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
9.นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
10.นายอุทัย โกยชัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
11.นางยุพา ชูเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
12.นางสาวพัชรดา สระทองดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
13.นายอนุทิน พยุงวงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
14.นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
15.นางวรรณนภา เจริญสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์
1. นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
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5. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6. นายศิวรักษ์ จิตอุทัศน์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7. นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
8. นายวิชัย บั่วเนี่ยว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
9. นางสุนีย์ ยามี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
10.นางมนัสชนก ตามวงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
11.นางพุทธพร อินอ่อน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
12.นางยุภาพร เปรมกมล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
13. นางอรจิรา ยอดคา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
14. นายพิษณุวัชร์ สวัสดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
15. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
16.นางมิ่งขวัญ ขาวดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
17. นายเฉลิม ขวัญดา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
18. นายปรีชา ศาลางาม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
19.นายพีระ บุญฉลาด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
20.นายพิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
21. นายธนบัติ กองแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
22.นางสาวทวีพร ผดุงสงฆ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
23.นายธีระกาญจน์ ปกรณ์ สันโส
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
24.นางสาวกฤติยา ราชสีห์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
25. นายอดิเรก สาระยาม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาการออกแบบและพื้นฐานทางวิศวกรรม
1.นายสมพร บัวประทุม
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายพรชัย โกพัฒนา
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายวิทวัส พันมุณี
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นายธวัช ไกรนุกูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5.นางดุจดาว ผ่องใส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
6.นายอิสรา สาเร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
7.นายมนัสชนก ตามวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
8.นายธีระวัฒน์ ไชยศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
9.นายคมฤขิต โต๊ะชาลี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
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10.นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
11.นายจักรพันธุ์ ศรีวราพันธุ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
12.นายสถเกียรติ ขันทอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
13.นายสมชัย เถาว์หมอ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
14.สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
15.นายธวัชชัย มันอาษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
16.นายณัชนน ศรีเมือง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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กลุ่มโรงเรียนวิทยาวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คานา
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้ขออนุญาตใช้กรอบโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
พุทธศักราช 2560 เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการจัดทารายละเอียดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และรายวิชาให้
สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในลักษณะเดียวกัน
ในฐานะที่เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของประเทศ และมอบหมายให้อนุกรรมการกลุ่มบริหารด้าน
วิชาการ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ดาเนินการจัดทาหลักสูตรรายวิชาแผนการจัดการเรียนรู้และ
แผนการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ฉบับย่อ ให้แล้วเสร็จและส่งมอบให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ทุกโรงเรียนนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
เพื่อขออนุมัติใช้หลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
อนุกรรมการกลุ่มบริหารด้านวิชาการ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้นากรอบโครงสร้างหลักสูตร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มาจัดทารายละเอียดรายวิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2
พร้อมประชุม กาหนดกรอบคณะกรรมการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องแล้วมอบหมายให้โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ปทุมธานี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ ทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนตามกรอบโครงสร้างหลักสูตร กาหนด เมื่อ
วันที่ 17-79 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี สืบเนื่องจากหลายรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นวิชาใหม่กลุ่มโรงเรียนขาดผู้ทรงคุณวุฒิและครูผู้สอนขาด
ประสบการณ์ในการจัดทารายละเอียดอย่างเข้าใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จึงขอรับ
ความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดผู้เชี่ยวชาญ
ช่วยเหลือครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ดาเนินการจนจัดทาหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ เมื่อวันที่ 6-10 มีนาคม 2560 ทุกรายวิชาจนแล้วเสร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ทุกประการ
ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการด้านวิชาการ ในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ศูนย์บริหารโครงการฯสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)ทุกโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขาวิชา และคณะครูกลุ่มโรงเรียนจุฬา
ภรณลัยทุกสาขาวิชา ที่ได้ทุ่มเทเสียสละดาเนินการจัดทาหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผล
การเรียนรู้ ฉบับย่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีความเหมาะสม
ต่อการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้อย่างเต็มศักยภาพ ไว้ ณ
โอกาสนี้ด้วย
คณะอนุกรรมการกลุ่มบริหารด้านวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
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สารบัญ
เรื่อง

หน้า

รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

(รหัส อ 30101)

3

รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

(รหัส อ 30102)

44

รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3

(รหัส อ 30103)

78

รายวิชา ภาษาอังกฤษวิชาการ 1

(รหัส อ 30201)

111

รายวิชา ภาษาอังกฤษวิชาการ 2

(รหัส อ 30202)

147

รายวิชา ภาษาอังกฤษวิชาการ 3

(รหัส อ 30203)

176
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แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รายวิชา วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Foundation English 4 (ENG 30101)
จานวน 2.0 หน่วยกิต
เวลา 80 ชั่วโมง
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559
ผู้สอน คณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา (Course Description)
ศึกษารูปแบบชนิดของคา โครงสร้างไวยากรณ์และความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ของประโยคที่ส่งผล
ต่อความหมายในประโยค เนื้ อหาบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่อ งในชีวิ ตประจาวัน ประกาศแจ้งข้อมู ล คาสั่ ง
คาแนะนา การแสดงความคิดเห็นเบื้องต้นจากข้อมูล เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ บทความทางวิชาการทั้ง
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กลยุทธ์การอ่านเพื่อความเข้าใจ การอ่านจับใจวามสาคัญ การอ่านสรุป
ความ การเดาความหมายของคาศัพท์จากบริบทด้วยวิธีที่หลากหลายจากสื่อสิ่งพิมพ์ บทอ่านที่หลากหลา ย
รูปแบบการเขียนย่อหน้าประเภทการบรรยายและพรรณนา
โดยใช้ทักษะกระบวนการ ฟังจับใจความ พูดโต้ตอบและแสดงความคิดเห็น อ่านสรุปความและเขียน
บรรยาย เพื่อฝึกทักษะทางภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการฟังแล้วจับใจความและสามารถปฏิบัติตามได้ พูดโต้ตอบ
แสดงความคิดเห็น และนาเสนอเกี่ยวกับเรื่องตนเอง ครอบครัว โรงเรียนหรือสังคมรอบตัว สามารถอ่านทา
ความเข้าใจเพื่อจับใจความสาคัญ สรุปความ เดาความหมายของคาศัพท์ในบริบทได้ และเขียนย่อหน้า ความ
เรียง ประเภทตอบคาถาม บรรยายและพรรณนา โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมอย่างน้อย 150-250 คา
Study parts of speech and grammatical structures that affect the meaning in the
sentence. Practice conversations about daily life. Make announcements, commands, and
suggestions. Give opinion, learn expression and about interesting issues write formal and
informal academic articles. Reading comprehension strategies, reading for main idea, reading
for summarize guessing the meaning from the context, clues, study the form of writing
narrative and write descriptive paragraph and essays.
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Practice learning skills: listening comprehension, giving opinions, reading for
summarize and writing descriptive essays.Improve listening for the main idea and be able to
response. Express opinions and present about ourselves family school or environment. Be
able to understand the main idea and summarize the readings. Guess the unknown words
by using context clues. Write paragraphs and essays by using appropriate and correct
language, 150-250 words approximately.
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Learning Outcome)
1. ฟังบทสนทนาขนาดสั้นเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจาวัน ประกาศแจ้งข้อมูล คาสั่ง และคาแนะนา
ความยาว 1-3 นาที พร้อมปฏิบัติตามได้
Listen to short conversations about daily life, announcements, commands and
suggestions, 1-3 minutes in length.
2. พูดโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นเบื้องต้น นาเสนอเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจาวัน โรงเรียนหรือสังคม
รอบตัว การแสดงความเห็นจากข้อมูล เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ บทความทางวิชาการทั้งอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ
Respond and express opinions about daily life, school or environment, information,
interesting situations and write formal and informal academic articles.
3. อ่านและศึกษากลยุทธ์ในการทาความเข้าใจเพื่อจับใจความสาคัญ สรุปความ จากคาสั่ง คาแนะนา
จากสื่อสิ่งพิมพ์ บทอ่านที่ห ลากหลาย ความยาว 200-250 คา และสามารถเดาความหมายของคาศัพท์ใน
บริบทได้
Read and understand the main idea, summarize commend, suggestions form text,
read various passages that are 200-250 words in length and be able to guess the meaning of
the words from context clues.
4. วิเคราะห์ โครงสร้างไวยากรณ์ ชนิดของคา ประโยค ข้อความ เพื่อฝึกการเขียนย่อหน้า และความ
เรียง ประเภทตอบคาถาม บรรยายและพรรณนา โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมอย่างน้อย 150-250 คา
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Understand grammatical structures and analyze parts of speech in sentences. Read
passages in order to write a narrative and descriptive paragraphs and essays by using an
appropriate and correct language, 150-200 words approximately

3. โครงสร้างรายวิชา (Learning Target)
Learning Target
Listening Skill
1. Listening Strategies
1.1 Listening for gist and details
1.1.1 Length
1.1.2 Text Type :
- two-way communication (conversation:
general)
- one-way communication: announcement,
advertisement, etc.
1.2 Note-taking
1.3 Summarizing
2. Pronunciation (Listening)
2.1 Identifying sounds /stress /
intonation

Speaking Skill
1. Conversation
Text Types :
general, social, academic
1.1 in pair
1.2 in group

M4
1st Semester

Remark

2-5 mins


F/M

2-3 mins
2-3 mins

I=
Introduction
F=
Familiarity
M = Mastery
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Learning Target
2. Oral presentation
3. Debate
4. Group discussion
5. Interview
6. Pronunciation (Speaking)
6.1 Phonetics
6.1.1 Consonants: voiced, voiceless
6.1.2 Vowels
6.2 Phonology
6.2.1 Intonation
6.2.2 Rising & Falling
6.2.3 Pausing & Linking
Reading Skill
1. Reading Techniques
1.1 Skimming (for main idea)
1.2 Scanning (for details)
1.3 Reference
1.4 Context clues
1.5 Inference/ Implication
1.6 Distinguishing fact and opinion
1.7 Writer's purpose
1.8 Tone / Mood / Attitude
1.9 Summarizing and outlining
1.10 Paraphrasing
1.11 Quoting
1.12 Note-taking
1.13 Reflection
Text Types / Text Organization
1. Descriptive / Spatial order

M4
1st Semester
3-5 mins
3-5 mins
3-5 mins

F/M
F/M
F/M
F/M
F/M

F/M
F/M
F/M
F
F
I
F
I
I
I
I
I


Remark
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Learning Target
2. Narrative / Chronological order
3. Expository
3.1 Compare - Contrast
3.2 Cause - Effect
3.3 Problem - Solution
4. Argumentative
5. Persuasive
6. Research / Scientific abstract or equivalence
Writing Skill
1. Descriptive (80-100 words)
2. Narrative (100-120 words)
3. Comparison/ Contrast (120-150 words)
4. Reflection (150-200 words)
5. Opinion (200-250 words)
6. Argumentative (200-250 words )
7. Compare & Contrast (200-250 words )
8. Cause & Effect (200-250 words)
9. Problem solution (200-250 words)
10. Persuasive (300-350 words)
11. Essay for University Admission (300-350
words)
12. Compare-Contrast (300-350 words)
13. Problem Solution (300-350 words)
Grammar
1) Part of speech
1.1 Noun
1.1.1 Countable / Uncountable
1.1.2 Proper / Common
1.1.3 Abstract / Concrete
1.1.4 Collective / Compound

M4
1st Semester








-

M
M
M
M

Remark

8

Learning Target
1.2 Pronoun
1.2.1 Subject Pronoun
Basic
Cluster
1.2.2 Object Pronoun
Basic
Cluster
1.2.3 Possessive Pronoun
1.2.4 Possessive Adjective
1.2.5 Reflexive Pronoun
1.2.6 Demonstrative
1.2.7 Interrogative
1.2.8 Relative
1.2.9 Indefinite
1.3 Verb
1.3.1 Action Verb
1.3.2 Helping Verb (Auxiliary)
1.3.3 Modal Verb
1.3.4 Linking Verb (Stative Verb)
1.3.5 Finite/ Non-finite Verb
1.3.6 Phrasal Verb
1.3.7 Transitive Verb and Intransitive Verb
1.4 Adjective
1.4.1 Adjective Order
1.4.2 Descriptive Adjective
1.4.3 Demonstrative Adjective
1.4.4 Interrogative Adjective
1.4.5 Indefinite Adjective
1.4.6 Article

M4
1st Semester

I
I
M
M
M
M
I/F/M
F/M
F/M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Remark
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Learning Target
1.4.7 Number and Quantity
1.5 Adverb
1.5.1 Adverb Modifying Verb
1.5.1.1 Adverb of frequency
1.5.1.2 Adverb of manner
1.5.1.3 Adverb of time
1.5.1.4 Adverb of place
1.5.2 Adverb Modifying Adjective
1.5.3 Adverb Modifying Other Adverb
1.6 Conjunction
1.6.1 Coordinating
1.6.2 Correlative
1.6.3 Subordinating
1.7 Preposition
1.7.1 Preposition of time
1.7.2 Preposition of place
1.7.3 Prepositional Phrase
1.8 Interjection
2. Verb Tense
2.1 Present Simple
2.2 Present Continuous
2.3 Present Perfect
2.4 Present Perfect Continuous
2.5 Past Simple
2.6 Past Continuous
2.7 Past Perfect
2.8 Past Perfect Continuous
2.9 Future Simple
2.10 Future Continuous

M4
1st Semester
M

M
M
F/M
M
I
I
M
I
I
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
F/M
I
M
F

Remark
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Learning Target
2.11 Future Perfect
2.12 Future Perfect Continuous
3) Types of sentence
3.1 Imperative
3.2 Statement/ Declarative
3.3 Negative
3.4 Interrogative
4) Passive Voice
4.1 Present Simple
4.2 Past Simple
5) Sentence Types
5.1 Simple Sentence
5.2 Compound Sentence
5.3 Complex Sentence
5.4 Compound – Complex Sentence
6) Parts of a Sentence
6.1 Subject
6.2 Predicate (Nominative, Adjective)
6.3 Direct Object & Indirect Object
6.4 Objective Complement
7) Question Tags
7.1 Present Simple
7.2 Past Simple
8) Phrases
8.1 Prepositional
8.2 Gerund
8.3 Infinitive
8.4 Appositive
8.5 Participial

M4
1st Semester
I
I
M
M
M
M
M
M
M
M
F/M
I/F
M
M
M
M
M
I/F
I/F
I/F
I/F
I/F

Remark
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Learning Target
8.6 Absolute
9) Clauses
9.1 Dependence / Independence Clauses
9.2 Noun Clause
9.3 Adjective/ Relative Clause
9.4 Adverb Clause
10) Comparison
10.1 Positive/ Negative Degree (as…….as)
10.2 Comparative Degree
10.3 Superlative Degree
11) Determiner
11.1 A / An / The
11.2 This / That / These / Those
11.3 Some / any
11.4 Many / much
11.5 A lot of / lots of
11.6 Number of / amount of
11.7 Few / a few
11.8 Little/ a little
11.9 A large number of
12) Causative
13) Direct-Indirect Speech
13.1 Present Simple
13.2 Past Simple
14) Conditionals
14.1 Type 0
14.2 Type I
14.3 Type II
14.4 Type III

M4
1st Semester
I/F
F/M
F/M
F/M
F/M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Remark
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Learning Target
15) Parallel Structure
16) Inversion

M4
1st Semester
I/F
-

Remark

4. แผนการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
W
1

2

Date /
Periods
(1st– 4th
periods)

(5th – 8th
periods)

Core - Contents
Course Orientation
1. Introducing the course syllabus
2. Approaches and ways to learn
3. Books and materials used
4. Expectations/grading
5. Introduction of the course:
Mechanics of writing, IPA, Academic
Presentation, Sharing opinions)
6. Individual/Group Assignments
(listening-speaking tasks)

1. Reading Workshop (1)
Personal Reflection: Sharing
experiences

Purposes / In-week expected
learning outcome
1. The students understand the
scope of the course syllabus,
assessment, development of
their own learning objectives
and expectations for class
activities.
2. Sts understand the course
outline/syllabus, ways to grade
them, and teachers remind them
about rules and regulations
while studying; teachers provide
them the overall details and the
needed information they should
recognize while studying.
3. Understand why they have to
focus on listening and speaking
tasks, what to do,and when they
will have to present a given
topic.
1. Sts learn different reading
styles like skimming and
scanning which suit the text and

13

W

Date /
Periods

Core - Contents
(Narration)
1.1 Skimming and Scanning
Techniques (1)
-Main Idea and Specific
Information
(Reading Model)
1.2 Article “What‖s in a Name?”
(CTSTF: p1-2) (HC: p18)
2. Developmental Language Skills
(1)
-Nouns/Relative Pronouns
(DLS: p7-8) (HC: p410)
-SAS Curriculum Pathways (Optional)
3. Sentence, Paragraph and
Composition (1)
-Identifying sentence fragments
(SPC: practice A and B, worksheet
1 and 2, p1-2) (HC: p341)
-SAS Curriculum Pathways (Optional)

4. IPA Practice (1)
International Phonetic Alphabet
-definition, function
-components: consonants, vowels,
stress symbol
(overview)
-IPA vowels 1

Purposes / In-week expected
learning outcome
one‖s purpose of reading.
Formulate and answer questions
by scanning materials for specific
information. Draw conclusion;
make guesses and predictions
based on their
experiences and on the
selection read.
2. Recognize that relative
pronouns introduce a
subordinate clause (that, which,
who, whom and whose), and it
cannot stand alone: be attached
to a sentence.
3. Identify sentence fragments
and revise them to create
complete sentences, and
construct correct and complete
sentences with proper
punctuations in writing a
narrative discourse.
4. Gain knowledge about IPA,
what it is about, its function,
how it started and have an
overview of the vowel,
consonant sounds and the stress
symbol. Furthermore, they
determine the point of
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Date /
Periods

Core - Contents
get not cup cat away put hit

3

(9th –12th
periods)

1. Developmental Language Skills
(2)
-Indefinite Pronouns
(DLS: p9-10) (HC: p411-412)
-SAS Curriculum Pathways (Optional)
2. Combining Sentence (1)
Using Compound Elements
(SC: Lesson 1, p1-2)

3. Academic Listening (1)
-Short Dialogue (1: Tips and Tricks:
Idiomatic Expressions and detail
questions)

Purposes / In-week expected
learning outcome
articulation of each vowel
whether it is it is close-mid front
unrounded, open back
unrounded vowel, open-mid
back unrounded, near open
front rounded, mid central, near
close near back
rounded, or near close near
front unrounded vowel.
1. Sts recognize indefinite
pronouns on the given
sentences and use them
properly in constructing
sentences.
2. Identify the roles of the
compound elements in
sentences. Combine words and
phrases and sentences correctly
by using the compound
elements.
3. Identify the literal
representations of idioms
through class discussions,
drawings, and writing. Show an
understanding of the
metaphorical meanings of
selected idioms by using them in
sentences, and construct short
dialogues using idiomatic
expressions.
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4

Date /
Periods

(13th –16th
periods)

Purposes / In-week expected
learning outcome
4. Writing Workshop (1)
4. Deeply understand the parts
Personal Reflection: Sharing
and structure of good paragraphs
Experiences
and essays by recognizing and
1.1 Introduction to Academic
identifying topic
Writing)
sentences, supporting details,
-Paragraph Organization
concluding sentences and by
-Essay Organization
determining the unity,
-Narrative Essay
coherence and logical
-Introduction to Narrative Essay arrangements of the sentences.
Organization (Reflecting on
Effectively express thoughts and
experiences)
feelings by
(Writing Model)
narrating their own personal
-Article: “Reaching the Heights”
experiences. Start exploring his
(Narration): (CT: p1-3, HC: p18)
or her own inner self and come
to a self- realization or epiphany
about his/her life.
5. Speaking
5. The students fully understand
General topics
what they are speaking about,
learn some tips that they need
to do before, during and after
the speaking tasks and decide
for a topic within the given
theme which suit their interests.
1. Reading Workshop (2)
1. Sts skim rapidly for major
Personal Reflection: Sharing
ideas and scan for specific
Experiences
information. Answer the
(Narration)
questions about the reading
1.1 Skimming and Scanning
passage correctly by improving
Techniques (2)
sentence structure and word
(Reading Model)
choice, rewriting some parts of it
Core - Contents

16
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Date /
Periods

Core - Contents
1.2 Article “An early draft of a
student essay” (CTSTF: p3-5) (HC:
p28)
2. Developmental Language Skills
(3)
-Adjectives (DLS: p11-12) (HC: p412415)
-SAS Curriculum Pathways (Optional)

Purposes / In-week expected
learning outcome
and by considering its
organization and development.

2. Become familiar with the rules
that govern the use of adjectives
and main verbs in well-written
sentences. Develop basic skills in
using adjectives and main verbs
in sentences through various
exercises.
3. Extensive Listening (1)
3. Recognize the tremendous
-Listening for pleasure (optional
knowledge gaining from listening
activity)
to news, lectures or discussions,
and accept it as parts of their
grown-ups to be a well-rounded
4. Sentence, Paragraph and
person.
Composition (2)
4. Understand a fragments,
-Revising Phrase fragments
phrases and sentences and
(SPC: practice A and B, worksheet revise phrases by adding nouns,
3 and 4, p3-4) (HC: p343)
correct verbs and proper
punctuations marks. In addition
they should be able to do a
presentation comparing and
contrasting a given topic and
share their opinions related to
5. Writing Practice (1)
the topic.
- Narrative Essay (Start writing the 5. Understand the purposes of
First Draft of Personal Reflection:
essay writing and start writing the
200-250 words)
first draft of Narrative Essay.

17
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5

Date /
Periods

(17th - 20th
periods)

Purposes / In-week expected
learning outcome
6. IPA practice (2)
6. Observe correct pronunciation
-Phonetic Symbol 2 (The International of critical long vowel sounds.
Phonetic Alphabets: IPA)
The students further pronounce
-IPA vowels 2: Long vowel sounds the words with proper stress and
intonation and learn to use the
dictionary in checking the proper
sea do bird car four
pronunciation of the vowels
whether they are long vowels or
not.
Core - Contents

1. Developmental Language Skills
(4)
-Verbs A (Main and Helping Verbs)
(DLS: p13-14 (HC: p417)
-SAS Curriculum Pathways (Optional)
2. Combining Sentence (2)
-Using Semicolons
(CS: lesson 2, p3-4)
-SAS Curriculum Pathways (Optional)

1. Sts demonstrate correct usage
of different verbs,
including past and present tense
verbs and helping verbs.

3. Academic Listening (2)
-Short Dialogue 2 (Idiomatic
Expressions)

3. Identify the idioms from the
listening text, understand its
meaning and construct short
dialogue using these idioms.
Explore and use the
characteristics of different types
of texts, aesthetic elements, and

2. Correctly recognize situations
where semicolons are used in a
written sentence. Determine
where and under what situations
semicolons should be used
within various sentence
situations

18
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Date /
Periods

Core - Contents

4. Writing Workshop (2)
(Personal Reflection: Sharing
Experiences)
-Narrative Article: “Becoming a
part of the Lake”
(CT: p5-6, HC: p28)
5. Speaking
General topics

6

(21st -24th
periods)

1. Reading Workshop (3)
1.1 Guessing the meaning from
context clues (1)
1.2 Narrative Article (general)
2. Developmental Language Skills
(5)
-Verbs B (Action verbs and Linking
verbs)
(DLS: p15-18) (HC: p418-421)

Purposes / In-week expected
learning outcome
mechanics including text
structure, figurative and
descriptive language, spelling
punctuation, and grammar to
construct and convey meaning.
4. Find out the problems in
content, organization, style and
grammar of the given essay, and
write the first draft of their own
personal reflection examining
their inner selves and narrating
their experiences.
5. With some ideas they have
gathered, the students present
to the class the outline of their
speaking and the
importance of discussing this
topic.
1. Sts completely understand
the passage through context
clues.

2. Understand that an action
verb expresses either physical
(something that a person,
animal, or object can do) or
mental (something the people
or animals can do with their

19
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Date /
Periods

Purposes / In-week expected
learning outcome
minds) activity.

Core - Contents

3. Extensive Listening (2)
-Listening for pleasure (optional
activity)

3. Recognize the tremendous
knowledge gaining from listening
to news, lectures or discussions,
and accept it as parts of their
grown-ups to be a well-rounded
person.

4. Sentence, Paragraph and
Composition (3)
-Revising subordinate clause
fragments
(SPC: practice A and B,
worksheet 5 and 6, p5-6) (HC: p345)

4. Revise sentences, paragraphs
and compositions by joining the
subordinate with the
independent clauses using
proper conjunctions and
punctuation marks.

5. Writing Practice (2)
- Narrative Essay (the Second
Draft of Personal Reflection: 200250 words)

5. Understand the teacher‖s
feedback and start writing the
second of the Narrative Essay.

6. IPA practice (3)
-Phonetic Symbols 3 (The
International Phonetic Alphabets:
IPA) (diphthongs 1)
near

say

tour

toy

6. Familiarize themselves with
diphthongs and
pronounce them properly. Read
words and phrases with correct
pronunciation, stress and
intonation. Widen their
understanding on the proper
pronunciation of vowels and
diphthongs using dictionaries.

20

W
7

Date /
Periods
(25th –28th
periods)

Core - Contents
1. Developmental Language Skills
(6)
-Transitive and Intransitive Verbs
(DLS: p219-20) (HC: p421)

2. Combining Sentence (3)
-Using Colons, Dashes, and
Parentheses
(CS: lesson 3, p5-6)
-SAS Curriculum Pathways (Optional)

3. Academic Listening (3)
-Short Dialogue 3 (Assumptions and
Inferences)
Writing Workshop (3)
4. Writing Workshop
4.1 Narrative article
(Writing Model)
4.2 Article (General)
5. Speaking
General topics

Purposes / In-week expected
learning outcome
1. Sts know the concepts of
transitive and intransitive verbs,
identify the adverbs on the given
sentences, and connect
sentences using correlative
conjunctions properly.
2. Understand the importance of
punctuation in writing and
punctuate sentences correctly.
Illustrate the need for
punctuation in written language
by relating it to pauses in spoken
language.
3. Listen and answer the
questions based on the listening
texts.

4. Learn the elements of
narrative essay.

5. The students present the
development of their
speaking tasks by presenting to
the class the data they have
gathered using different
educational media like power
point presentation, illustration,
diagram, graph, pictures etc. The

21
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8

Date /
Periods

(29th –32nd
periods)

Core - Contents

1. Reading Workshop (4)
1.1 Guessing the meaning from
context clues (2)
1.2 Narrative Article (general)

2. Developmental Language Skills
(6)
-Adverbs
(DLS: p21-22) (HC: p422-424)
-SAS Curriculum Pathways (Optional)
3. Extensive Listening (3)
-Listening for pleasure (optional
activity)

4. Sentence, Paragraph and
Composition (4)
-Using subordinate clauses in

Purposes / In-week expected
learning outcome
other groups give some opinions
for them to improve their
speaking tasks in order to have a
better understanding of the
topic.
1. Sts get main ideas based on
the reading passage arrive at the
meaning of the unfamiliar words
through context clues and share
ideas related to the topic read.
Guess the meaning of idiomatic
expression by noting keywords in
expressions, context clues,
collocations, clusters or related
words, etc.
2. Recognize that adverbs
modify or describe a verb, an
adjective, or another adverb.

3. Are motivated to improve
their listening skills by giving
them chances to explore to a
wide range of listening resources
such as news from BBC or VOA.
4. Deeply understand the
difference between a phrase and
a clause, identify the clauses in

22
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Date /
Periods

Core - Contents
sentences
(SPC: practice A and B, worksheet
7 and 8, p7-8) (HC: p346)

5. Writing Practice (3)
(Continue finishing their Final
Draft of Narrative Essay: 200-250
words)
6. IPA practice (4)
Phonetic Symbols 4 (The
International
Phonetic Alphabets: IPA )
diphthongs 2

go

9

(33rd –36th
periods)

hair

eye

now

1. Developmental Language Skills
(7)
(Prepositions)
(DLS: p23-24) (HC: p426-427)

Purposes / In-week expected
learning outcome
sentences, properly use
independent clauses and
construct complete sentences
by adding independent clauses
to the subordinate ones
including proper punctuation
marks.
5. Edit the final draft of their
composition following the
corrections given.

6. Familiarize themselves with
more diphthongs and pronounce
them properly. Read more
words and phrases with correct
pronunciation, stress and
intonation. Widen their
understanding on the proper
pronunciation of vowels and
diphthongs using dictionaries.
1. Sts correctly use prepositions
of location, movement, time and
place in verbal and written form,
and also become familiar with
concept, correct usage and the
rules that govern the use of
prepositions, conjunctions and
interjections in well-written

23

W

Date /
Periods

Core - Contents

2. Combining Sentence (4)
-Using Correlative Conjunctions
(CS: lesson 4, p7-8)
-SAS Curriculum Pathways (Optional)

3. Academic Listening (6)
-Short Dialogues 4 (Problems and
Dialogue Guessing)

4. Writing Workshop (4)
Narrative Essay

5. IPA practice (5) (Test)
-IPA vowels/diphthongs
-Giving Opinions

Purposes / In-week expected
learning outcome
sentences and develop basic
skills in using them through
practices in various writing
situations.
2. Understand and can use
correlative conjunctions to
connect words that come in
pairs (when you use one, you
usually use the other: both…and,
not only…but also etc.).
3. Listen to short dialogues and
answer the questions in
complete sentences depending
on whatever opinion they
gather.
4. Study the writing model and
then edit an article following
guidelines concerning content,
format and mechanics of writing.
Revise their composition about
their personal reflection based
on the corrections given and
following the guidelines, format
and mechanics of writing.
5. Read a paragraph with
vowels/diphthongs written in IPA
with proper pronunciation,
intonation and stress patterns,
pausing and blending. Observe
proper articulation while giving

24

W

Date /
Periods

Core - Contents

10

(37th –40th
periods)

Midterm Exam
(Reading + Writing +
Developmental Language Skills (20
points)

11

(41st – 44th
periods)

1. Reading Workshop (5)
(Description)
(Reading Model)
1.1 Introduction to Descriptive
Article
1.2 Descriptive Article
1.3 One reading passage(s) taken
from Standardized Tests
2. Developmental Language Skills
(8)
(Conjunctions)
(DLS: p25-26) (HC: p428-30)
-SAS Curriculum Pathways (Optional)

3. Extensive Listening (4)
-Listening for pleasure (optional
activity)

Purposes / In-week expected
learning outcome
opinion to the problems
presented which are related to
the topic of their mini-seminar.
Based on the general standard
test styles by using seen and
unseen passages, the paper
test consists of reading, writing
and grammar: 90 minutes.
1. Sts identify how descriptive
articles are organized and also
identify words/phrases that show
the
aspects of descriptive articles in
the texts.

2. Know that coordinating
conjunctions (and, but, for, nor,
or, so, yet, for) are used to join
words or word groups that are
used in the same way, and
understand that correlative
conjunctions (neither…nor,
either…or etc.) are pairs of
conjunctions that join words or
word groups that are used in the
same way.
3. Know that it is necessary for
them to find more knowledge
from listening to news or any

25
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Date /
Periods

Core - Contents

4. Sentence, Paragraph and
Composition (5)
-Identifying and Revising fragments
(SPC: practice A and B, worksheet
9 and 10, p9-10) (HC: p347)

5. IPA practice (6)
Phonetic Symbols 5 (The
International
Phonetic Alphabets: IPA)
Consonants 1
Unvoiced
pen tea
Voiced

12

th

th

(45 – 48
periods)

chin

kick

bad dog judge get
1. Developmental Language Skills
(9)
-The subjects (Simple, Compound,
and Complete Subjects)
(DLS: p27-28) (HC: p439-48)

Purposes / In-week expected
learning outcome
medias to improve their
knowledge.
4. Are able to identify and revise
fragments and can rearrange the
provided passage. They also can
link the fragment to an
independent clause, or develop
the fragment into a complete
sentence.
5. Differentiate the voiced and
unvoiced vowels, identify how
they differ, read words and
phrases properly, knowing the
place and
manner of articulation of every
letter. Gain a deeper
understanding on how to
pronounce every word properly
through listening and the use of
dictionary.
1. Sts understand that sentences
consist of two basic parts:
subjects and predicates. Know
that the main word or word
group that tells whom or what
the sentence is about is called
the simple subject, the
complete subject is made up of
all the words that tell whom or
what the sentences is about,

26

W

Date /
Periods

Core - Contents

2. Combining Sentence (5)
-Using Subordinating conjunctions
(CS: lesson 5, p9-10)
-SAS Curriculum Pathways (Optional)

3. Academic Listening (5)
-Long Conversation and Talks 1

4. Writing Workshop (5)
Descriptive Essay
(Writing Model)
4.1 Introduction to Descriptive
Essay

Purposes / In-week expected
learning outcome
and the compound subjects
consist of two or more subjects
that are joined by a conjunctions
and that have the same verb.
2. Understand that using
subordinating conjunctions to
combine sentences can help
them express complex ideas,
and when they use a
subordinating conjunction, they
create a subordinate clause.
3. Comprehend to the
conversation listen to and
answer the questions correctly,
and listen for clues and links to
show the speaker‖s trend of
thought, describe the speaker‖s
attitude towards the subject,
arrive at conclusions regarding
the attitude of the speaker
toward his subject by noting
clues
and links to show the speaker‖s
stand and assumptions.
4. Understand the guidelines,
mechanics and format of writing
a descriptive essay. Determine
how the writer showed the
descriptive aspects on the
passage and write their own

27

W

Date /
Periods

Core - Contents
4.2 Article: “The Darkened Sky”
(CT: p13-16, HC: p92)
5. IPA practice (7)
Phonetic Symbols 6 (The
International
Phonetic Alphabets: IPA)
Consonants 2
Unvoiced
food thin
Voiced

13

(49th – 52nd
periods)

so

shine

very then zero leisure
1. Reading Workshop (6)
(Reading Model)
Descriptive Article (General)

2. Developmental Language Skills
(11)
-The Predicates (Simple and
Complete predicates)
(DLS: p29- 30) (HC: p438- 48)
-SAS Curriculum Pathways (Optional)

Purposes / In-week expected
learning outcome
essay about a given topic
indicating descriptive aspects.
5. Differentiate the voiced and
unvoiced vowels, identify how
they differ, read words and
phrases properly, knowing the
place, and manner of
articulation of every letter. Gain
a deeper understanding on how
to pronounce every word
properly through listening and
the use of dictionary.
1. Sts determine the descriptive
aspects of some issues
addressed by the writer in the
reading passage and respond to
the questions pertaining to the
text.
2. Develop deep understanding
of sentences by knowing the
concept of predicate adjectives
as describing words and by
identifying them correctly in
sentences. Furthermore, the
students understand that
participial phrases act as
adjectives in sentences too, use
them properly by combining
sentences and placing proper

28
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Date /
Periods

Core - Contents
3. Extensive Listening (5)
-Listening for pleasure (optional
activity)

4.Sentence, Paragraph and
Composition (6)
-Revising by correcting run-ons
(SPC: practice A and B, worksheet
11 and 12, p11-12) (HC: p349)
5. Writing Practice (4)
- Descriptive Essay
-(First draft of Descriptive Essay:
200 – 250 words)

6. Speaking
-Introduction to Presentation
14

(53rd – 56th
periods)

1. Developmental Language Skills
(10)
-Predicate nominatives
(DLS: p31-32) (HC: p453-454)
-SAS Curriculum Pathways (Optional)

Purposes / In-week expected
learning outcome
punctuation marks.
3. Are motivated that one of
many ways to improve their
listening skills is to listen to
news or any informative
resources as much as possible.
4. Can use the method of
revision indicated in parentheses
to correct reach run-on
sentence.
5. Understand the guidelines,
mechanics and format of writing
a descriptive essay. Determine
how the writer showed the
description on the passage and
start writing their own first draft
of it.
6. Introduce steps of
presentation and skills required
for making a presentation.
1. Sts know that predicate
nominatives are one kind of
complement; a predicate
nominative is a word or word
group that is in the predicate
and that indicates the subject of
refers to it. And they also
recognize that a predicate
nominative appears only in a

29
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15

Date /
Periods

(57th – 60th
periods)

Purposes / In-week expected
learning outcome
sentence that has a linking verb.
2. Combining Sentence (6)
2. Combine sentences using
-Choosing how to combine 1
various sentence structures by
(SC: lesson 6, p. 11-12)
adding a word, a phrase or a
clause at the beginning, middle
or end of a given statement.
3. Academic Listening (6)
3. Listen for clues and links to
-Long Conversation and Talks 2
show the speaker‖s trend of
thought, describe the speaker‖s
attitude towards the subject,
arrive at conclusions regarding
the attitude of the speaker
toward his subject by noting
clues, and links to show the
speaker‖s stand and
assumptions.
4. Writing Workshop (6)
4. Revise an essay by checking
Descriptive Essay (Writing Model) the style, organization and
Descriptive Article (General)
grammar of the given text.
5. Speaking
5. Develop their presentation
Presentation Practice (1)
through practice and by giving
opinions on how to improve it
more.
1. Reading Workshop (7)
1. Sts understand that the
Descriptive Article
descriptive essay should catch
(Reading Model)
the audience‖s attention, that
1.1Descriptive Article
the body should appeal to the
audience, provide support in
each paragraph etc., and that
the conclusion should convey
Core - Contents
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Date /
Periods

Core - Contents

2. Developmental Language Skills
(13)
(Predicate adjectives)
(DLS: p33-34) (HC: p454)
-SAS Curriculum Pathways (Optional)

3. Extensive Listening (6)
-Listening for pleasure (optional
activity)
4. Sentence, Paragraph and
Composition (7)
-Correcting fragments and run-on
sentences
(SPC: practice A and B, worksheet
13 and 14, p13-14) (HC: p350)

5. Writing Practice (5)
5.1 Descriptive Essay

Purposes / In-week expected
learning outcome
key information or main points
to the audience.
2. Understand that a predicate
adjective is an adjective that is in
the predicate and that modifies
the subject of a sentence or a
clause. Like a predicate
nominative, a predicate adjective
complete the meaning of a
linking verb.
3. Like and enjoy listening to
some provided extensive
listening activities such as music,
movies and things related.
4. Recognize comma splices in
which sentences are incorrectly
connected by a comma and so
determine run-on sentences in
which two sentences incorrectly
run together with no
punctuation or connectors.
Demonstrate how to correct
comma splices and run-on
sentences by
using coordinating conjunctions,
subordinating conjunctions,
conjunctive adverbs, semicolons,
and periods, as appropriate.
5. Study the teacher‖s feedback
and continue to finish their
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Date /
Periods

Core - Contents
5.2 Continue finishing the
Second draft of the Descriptive
Essay: 200-250 words
6. Speaking
Presentation practice (2)

16

(61st – 64th
periods)

1. Combining Sentence (7)
-Combining notes in sentences
(CS: lesson 7, p13-14)

2. Academic Listening (7)
-Long Conversation and Talks 3

3. Writing Workshop (7)
(Writing Model)
Descriptive Article
4. Speaking
Group Presentation (1)

Purposes / In-week expected
learning outcome
descriptive essay.

6. Develop their presentation
through practice and by giving
opinions on how to improve it
more.
1. Sts recognize that a sentence
is a group of words that contains
a subject and a verb and
expresses a complete thought.
And the sts make sure that each
of their sentences meets each of
these qualifications.
2. Determine the claims,
perspective, assumptions and
the line of argumentation of the
speaker, listen for important
points signaled by pausing and a
slow rate of speech and listen
for clues to enable one to tune
in to the topic discussed.
3. Understand more about the
organization, styles and target
audience of the descriptive
essay.
4. Present the topic they have
developed and answer the
questions raised by the other
students and the teacher. Proper
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17

Date /
Periods

(65th – 68th
periods)

Purposes / In-week expected
learning outcome
pronunciation, stress, intonation,
pausing and blending will be
observed while they talked and
during the peer evaluation, other
groups are asked to give some
suggestions on how to develop
more the presentation.
1. Reading Workshop (8)
1. Sts evaluate and revise the
(Reading Model)
content and organization of a
Descriptive Article
descriptive essay, and become
1.2 One reading passage (Cloze
familiar with Cloze Test Format,
Test Format), taken from
increase their reading
Standardized Tests
comprehension and predict
words that belong to the blanks
of the cloze passage.
2. Extensive Listening (7)
2. Recognize the significance of
-Listening for pleasure (optional
improving their knowledge by
activity)
exploring to many different kinds
of listening resources such as
news, songs, discussions,
lectures and movies.
3. Sentence, Paragraph and
3. Are able to revise the given
Composition (8)
sentence fragments and run-on
-Revising fragments and run-on
sentences by adding, deleting, or
sentences
moving words as necessary, and
(SPC: practice A and B, worksheet 15 change the punctuation and
and 16, p15-16) (HC: p351)
capitalization wherever
necessary.
4. Writing Practice (6)
4. Write the final draft of their
- Descriptive Essay(Final draft of descriptive essay based on the
Core - Contents
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Date /
Periods

Core - Contents
the Descriptive Essay: 200-250
words)
5. IPA practice (8)
-Phonetic Symbols 7 (The
International Phonetic Alphabets:
IPA) Consonants 3

18

(69th – 72nd
periods)

man

not

bring how

love

rain

wind

yes

1. Reading Workshop (9)
(Reading Practice)
1.1 One reading passage, taken
from any Standardized Tests
1.2 10 items of Error Identification
1.3 10 items of Sentence
Completion

Purposes / In-week expected
learning outcome
corrections given and following
the guidelines, format and
mechanics of writing.
5. Read words, phrases,
sentences or paragraphs
properly by reading every letter
with proper articulation.
Furthermore, they read different
materials with correct
pronunciation through the help
of IPA and the dictionary.3.
Combine pair of sentences to
form complex sentences by
changing the second sentence
into a subordinate clause and
inserting it to the first sentence,
by adding or deleting words and
adding commas if necessary.
1. Sts use structural, lexical and
contextual devices in deriving the
meaning of unknown words and
ambiguous and information-dense
discourse, in finding implications
and in drawing inferences. Identify
the sense
and reference of words in reading
texts for a better understanding
of a selection. Correctly identify
the errors on the given
statements.
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W

Date /
Periods

Core - Contents
2. Combining Sentence (8)
-Using Adjectives and Adverbs
(CS: lesson 8, p. 15-16)
-SAS Curriculum Pathways (Optional)

3. Academic Listening (8)
-Short Conversation and Talks 4

4. Writing Workshop (8)
(Writing Model)
Descriptive Essay

5. Speaking
Group Presentation (2)

Purposes / In-week expected
learning outcome
2. Recognize that an adjective is a
word used to modify a noun or a
pronoun. An adverb is a word
used to modify a verb, an
adjective and another adverb be
telling how, when, where or to
what extent the action is taking
place.
3. Determine the claims,
perspective, assumptions and the
line of argumentation of the
speaker, listen for important
points signaled by pausing and a
slow rate of speech and listen for
clues to enable one to tune in to
the topic discussed.
4. Study the writing model and
use their learned knowledge to
identify a problem of this essay
containing problems in style,
content, usage, and grammar.
5. Present the topic they have
developed and answer the
questions raised by the other
students and the teacher. Proper
pronunciation, stress, intonation,
pausing and blending will be
observed while they talked and
during the peer evaluation, other
groups are asked to give some
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W

Date /
Periods

19

(73rd – 76th
periods)

20

(77th – 80th
periods)

Purposes / In-week expected
learning outcome
suggestions on how to develop
more the presentation.
1. Reading Workshop (10)
1. Sts use structural, lexical and
1.1 One reading passage, taken
contextual devices in deriving the
from Standardized Tests
meaning of unknown words and
1.2 Wrapping up all reading
ambiguous and information-dense
techniques taught
discourse, in finding implications
1.3 Reminding the students the
and in drawing inferences. Identify
final test structures
the sense and reference of words
in reading texts for a better
understanding of a selection
2. Understand that prepositional
2. Combining Sentence (9)
phrases can help them combine
-Using prepositional phrases
sentences and make their writing
(CS: lesson 9, p. 17-18)
more interesting and more
-SAS Curriculum Pathways (Optional) powerful.
3. Review of writing techniques
3. Writing Workshop (9)
(organization of paragraph, essay
-Wrapping up of all parts of writing and relevant matters—to all the
processes (Sentences/Paragraphs and lessons taken for the whole
Essay Organization)
semester.)
4. Read a paragraph written in IPA
4. Speaking: Test
pronouncing every word correctly
IPA: vowels and consonants
with proper stress, intonation,
pausing and blending.
Final Examination
Based on the general standard
(Reading + Writing + Developmental test styles by using unseen
Language Skills)
passages, the paper test consists
(20 points)
of reading, writing and grammar:
120 minutes.
Core - Contents
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Materials :
1. Elements of Language fourth Course
2. Any selected materials

5. การประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment)
1. Midterm (Integrated Test: Reading-Speaking-Writing-Usage)1

= 20 %

2. Final Examination (Integrated Test: Reading-Speaking-Writing-Usage)1

= 20 %

3. Assignments

= 20 %

4. Speaking Tests

= 10 %

5. Reading Quizzes

= 10 %

6. Essay

= 10 %

7. Listening Tests

= 10 %

Total

= 100 %

Assessment Criteria:
The final assessment is criterion-referenced. Raw scores will be assessed as follows:
100 - 80  grade 4

64 – 60

grade 2

79 - 75  grade 3.5

59 – 55

grade 1.5

74 - 70 

grade 3

54 – 50

grade 1

69 - 65 

grade 2.5

49 – 0 

grade 0
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6. Course Policies
6.1 Attend regularly
The importance of attending regularly cannot be overestimated. Please arrive to
class on time and remain until class is over. Your attendance and participation will appear in
your final grade in the form of points assigned for in-class exercises. These exercises cannot
be made up. If you arrive late and miss an in-class exercise, you will not be permitted to
complete it. If you leave early and miss an in-class exercise, you will not be permitted to
complete it (the mentioned will be accepted only if the students have a permission letter
from the assigned authority.)
6.2 Come prepared
Please bring your textbooks or handouts with you to class. Have all assignments
ready to turn in at the beginning of the class on the day they are due.
6.3 Keep up if you miss class
It is your responsibility to keep up with assignments if you miss class. “I wasn’t here
last week” is never an acceptable excuse for coming to class unprepared. If you miss class,
check the syllabus and contact the instructor or another student to collect your
assignments.
6.4 Papers must be neatly typed or written
All assignments (including drafts) should be typed or neatly written.
6.5 Save your work
It is your responsibility to keep an extra copy of all assignments that you turn in.
6.6 Submit your work on time
(1) In-class exercises and drafts may not be submitted late.
(2) Final versions of some papers may be submitted late, but for each week that
they are late, your grade will be reduced.
7. Student Behavior Statement
Students should always conduct themselves in a respectful manner. No conduct will
be tolerated that might endanger or threaten anyone in the class. Disruptive behavior,
downgrading or disparaging remarks, and any other behavior that shows a lack of respect for
the instructor or other students, will not be tolerated. At the instructor’s discretion, a
student causing problems may be asked to leave the class for the session.
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8. Midterm Examination Structure
(Integrated Test : Reading-Speaking-Writing-Language Usage) / 20 points
Mid-term Examination Structure
Point : 20 Points

Time: 120 minutes

Date: -

Type of Questions/ number and time
frame
Part One: Reading
Passage One (3 points)
Comprehension
-9 multiple choice questions on one
-It is a Reading Pattern: covering
reading passage--containing ~200-250
responses in naming topic sentences words in length (Items 1-9)
or main ideas, vocabulary questions,
reference questions, sentence
Passage Two (2 points)
insertion questions, sentence
-It is two short-answer questions on
restatement questions, detail
one reading passage containing ~200questions, unstated detail questions, 250 words in length.(Items 10-11)
inference questions (multiple
choices and short-answer questions)
Content

Part Two: Developmental
Language Skill
-To complete the first part, the
students need to understand the
grammatical basic rules, and to
complete the second section, the
students require, besides recognizing
the grammatical structures, the
reading techniques—finding the
topic sentence or the main idea.

Sentence Completion (5 points)
-There are 20 multiple choice
questions and each question contains
~ 20 - 50 words. One grammatical part
of the sentence will be deleted. (Items
12-31)

Points
(1/3) for the
1st passage,
and 1 point
each for the
2nd passage.
(5 points in
total)

(1/4)
5 points
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Content
Part Three: Error Identification
-To solve these questions, the
students need to understand many
different grammatical usages like
part of speeches, subject verb
agreement, and word choice and so
on.
Part Four: Academic Writing
(Narrative/Descriptive Essay)
-Reflect or support opinions on
the provided issue by using
explanation, convincing reasons,
examples, details and related
information.

Type of Questions/ number and time
frame
There are 10 multiple choice questions,
containing of ~ 15 – 40 words in length,
and each question contains one
grammatically incorrect. (Items 32-41)

Students are given three topics; they
must choose only one of them and
develop an essay on the topic of 150200 words in length. (Items 42)

Points
(1/2)
5 points

5 points
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9. Final Examination Structures
(Integrated Test: Reading-Writing-Language Usage) /20 points
Final Examination Structure
Point : 20 Points
Time: 120 minutes
Date: Type of Questions/ number and
Content
time frame
Part One: Reading Comprehension Passage One (3 points)
-It is a Reading Pattern: covering
-9 multiple choice questions on one
responses in naming topic sentences reading passage--containing ~200-250
or main ideas, vocabulary questions, words in length (Items 1-9)
reference questions, sentence
insertion questions, sentence
Passage Two (2 points)
restatement questions, detail
-It is two short-answer questions
questions, unstated detail questions, on one reading passage containing
inference questions (multiple choices ~200-250 words in length.(Items 10and short-answer questions)
11)
Part Two: Developmental Language Sentence Completion (5 points)
Skill
-There are 20 multiple choice
-To complete the first part, the
questions and each question contains
students need to understand the
~ 20 - 50 words. One grammatical part
grammatical basic rules, and to
of the sentence will be deleted.
complete the second section, the
(Items 12-31)
students require, besides recognizing
the grammatical structures, the
reading techniques—finding topic
sentence or main idea.
Part Three: Error Identification
There are 10 multiple choice
-To solve these questions, the
questions, containing of ~ 15 – 40
students need to understand many
words in length, and each question
different grammatical usages like part contains one grammatical incorrect.
of speeches, subject- verb agreement, (Items 32-41)
and word choice and so on.

Points
(1/3) for the
1st passage,
and 1 point
each for the
2nd passage.
(5 points in
total)

(1/4)
5 points

(1/2)
5 points
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Content
Part Four: Academic Writing
(Narrative/ Descriptive Essay)
-Reflect or support opinions on the
provided issue by using explanation,
convincing reasons, examples, details
and related information.

Type of Questions/ number and
time frame
Students are given three topics; they
must choose only one of them and
develop an essay on the topic of 200250 words in length. (Items 42)

Points
5 points

Remark : Writing Criteria for Midterm and Final Exam
Writing Rubrics/Grading Criteria
Writing (Short Answer) 1 point for complete and correct answer based on the reading
(1 point each, 2 total) passage given.
½ point for only one part of the correct information, but not
complete answer.
0 point for incomplete and incorrect answer.
*Essay Writing

5 points

Task Description
An essay at this level largely accomplishes all of the following :
- In-depth understanding : key concepts related to the question and the
story are identified and fully defined; excellent use of literary techniques
such as comparison and contrast
- The student integrates personal feelings, experiences, hopes, fears,
reflections or beliefs with the text. The personal response is rooted in
the text and a clear understanding of the whole text, and its subtext(s),
and makes connections to other texts.
- Fully, relative to the topic
- Literary style completely clear and effective, excellent grammar and
spelling.
- Varied sentence structure, essay well developed and cohesive.
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*Essay Writing

4 points

3 points

2 points

Task Description
An essay at this level largely accomplishes all of the following :
- Key concepts related to the question and the story are adequately
identified and defined; average use of literary techniques to describe
viewpoints
- The student connects personal feelings, experiences, hopes, fears,
reflections or beliefs with the text. The personal response refers to the
text, conveys a sense of understanding of the text and partial
understanding of its subtext.
- Mostly relative to the topic without errors
- Literary style partially clear and effective, good grammar & spelling
- Sentence structure somewhat varied; essay well developed and
cohesive
An essay at this level is marked by one or more of the following :
- Key concepts are partially identified and defined; statement that
viewpoints exist but little use of supporting details
- The student explores personal feelings, experiences, hopes, fears,
reflections or beliefs and makes a superficial or concrete connection to
the text.
- Partially relative with minor errors
- Use of literary technique to convey main ideas but lacking clarity
- Sentence structure lacks variety but essay mostly develope
An essay at this level may reveal one or more of the following :
- Some concepts are identified but not defined; lack of reference to any
viewpoints
- The student retells or paraphrases the text or identifies devices in
isolation making only a superficial reference to personal feelings or
experiences. Or the student writes about personal feelings, etc., without
connecting to or referring to the text.
- Somewhat relative with significant errors.
- Lacks use of literary technique.
- Many errors in grammar and spelling.
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*Essay Writing
*Essay Writing

1 point

Task Description
Task Description
An essay at this level may reveal one or more of the following :
- Complete lack of reference to the question and the story; irrelevant
information; unsupported statements, incomplete details.
- The student response shows little or no interaction with or
understanding of the text.
- Not relative to the topic at all.
- Irrelevant and/or erroneous information, main ideas unclear, illegible,
grammar and spelling errors consistent throughout essay.
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แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รายวิชา วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Foundation English 2 (ENG 30102)
จานวน 2.0 หน่วยกิต
เวลา 80 ชั่วโมง
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2
ผู้สอน คณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
__________________________________________________________________
1. คาอธิบายรายวิชา (Course Description)
ศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น วิเคราะห์ แยกส่วนประกอบของประโยคความสัมพันธ์ที่
ส่งผลต่อความหมายของวลี ประโยค และข้อความ กลยุทธ์การฟังจากบทสนทนาที่มีความยาวมากขึ้น เกี่ยวกับ
เรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจาวัน เพลง ข่าว และสิ่งแวดล้อม ข้อความ คาศัพท์ในการพูดโต้ตอบ การแสดงความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราว จากบทอ่ า นเหตุ ก ารณ์ ที่ อ ยู่ ใ นความสนใจ กลยุ ท ธ์ ก ารอ่ า นเพื่ อ ความเข้ า ใจ
รายละเอียด สรุปใจความสาคัญ การตีความ การอนุมาน และการอ้างอิง รูปแบบการเขียนความเรียงประเภท
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั่วไปและสิ่งแวดล้อม
โดยใช้ทักษะกระบวนการ ฟังจั บใจความ พูดโต้ตอบและแสดงความคิดเห็ น อ่านสรุปความและ
วิเคราะห์ และเขียนบรรยาย เพื่อฝึกทักษะทางภาษา
เพื่อพัฒนาทักษะการฟังแล้วจับใจความและสามารถปฏิบัติตามได้ พูดโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น และ
นาเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจาวัน เพลง ข่าว และสิ่งแวดล้อม สามารถอ่านทาความเข้าใจเพื่อ
จับใจความสาคัญ สรุปความ เดาความหมายของคาศัพท์ในบริบทได้ และเขียนความเรียง ประเภทแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั่วไปและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมอย่างน้อย 200-250 คา
Study more complex grammatical structures, analyze and distinguish elements of
phrases and sentences as they affect meaning. Learn listening strategies from longer
conversation about daily life, songs, news, environment, messages. Learn vocabulary for
responses, opinions expression from passages. Learn reading strategies for details, main
ideas, interpretations, inferences, references. Practice writing strategies for opinions,
paragraphs and essays about different situations and environment.
Practice learning skills: listening comprehension responding and expressing idea;
reading for summarizing, analyzing writing to give opinions.
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Improve listening skills for comprehension, responses, opinions expressions, and
present events in daily life. Listen to songs, news, environment. Reading skills for
comprehension, summarizing, guessing meaning from context clues. Writing opinion essays
about events and environment using accurate and appropriate language, 200-250 words.
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Learning Outcome)
1. ฟัง ตอบคาถามและสรุปใจความสาคัญ จากบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจาวันที่มีความ
ยาว 3-5 นาที
Listen to conversation about daily life, answer the questions and summarize main
idea from daily life conversations about 3-5 minutes.
2. พูดโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวจากบทอ่าน เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจและ
นาเสนอหรือแสดงความคิดเห็นได้
Speak and express opinions about the interesting passages and situations.
3. อ่านเพื่อความเข้าใจ รายละเอียด สรุปใจความสาคัญ การตีความ การอนุมาน การอ้างอิง ของเรื่อง
สั้น ข่าว บทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั่วไปและสิ่งแวดล้อม
Read for comprehension, details, summary, interpretation, inferences, references
from short stories, news, formal and informal article and environment.
4. ระบุโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อน ระบุองค์ประกอบของการเขียนเรียงความ และเขียนเรียงความ
เพื่อแสดงความคิดเห็น โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม อย่างน้อย 200 - 250 คา
Employ advanced grammatical structures and essay components in order to write an
opinion essay using accurate and appropriate language, 200-250 words.
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3. โครงสร้างรายวิชา (Learning Target)
Learning Target
Listening Skill
1. Listening Strategies
1.1 Listening for gist and details
1.1.1 Length
1.1.2 Text Type :
- two-way communication (conversation: general)
- one-way communication: announcement,
advertisement, etc.
1.2 Note-taking
1.3 Summarizing
2. Pronunciation (Listening)
2.1 Identifying sounds /stress /
intonation

Speaking Skill
1. Conversation
Text Types :
general, social, academic
1.1 in pair
1.2 in group
2. Oral presentation
3. Debate
4. Group discussion
5. Interview
6. Pronunciation (Speaking)
6.1 Phonetics
6.1.1 Consonants: voiced, voiceless

M4
2 semester

Remark

nd

2-5 mins



F/M

2-3 mins
2-3 mins
3-5 mins
3-5 mins
3-5 mins

F/M

I=
Introduction
F = Familiarity
M = Mastery
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Learning Target
6.1.2 Vowels
6.2 Phonology
6.2.1 Intonation
6.2.2 Rising & Falling
6.2.3 Pausing & Linking
Reading Skill
1. Reading Techniques
1.1 Skimming (for main idea)
1.2 Scanning (for details)
1.3 Reference
1.4 Context clues
1.5 Inference/ Implication
1.6 Distinguishing fact and opinion
1.7 Writer's purpose
1.8 Tone / Mood / Attitude
1.9 Summarizing and outlining
1.10 Paraphrasing
1.11 Quoting
1.12 Note-taking
1.13 Reflection
Text Types / Text Organization
1. Descriptive / Spatial order
2. Narrative / Chronological order
3. Expository
3.1 Compare - Contrast
3.2 Cause - Effect
3.3 Problem - Solution
4. Argumentative
5. Persuasive

M4
2nd semester
F/M
F/M
F/M
F/M

F/M
F/M
F/M
F
F
F
F
F
F
F
F
F








Remark
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Learning Target
6. Research / Scientific abstract or equivalence
Writing Skill
1. Descriptive (80-100 words)
2. Narrative (100-120 words)
3. Comparison/ Contrast (120-150 words)
4. Reflection (150-200 words)
5. Opinion (200-250 words)
6. Argumentative (200-250 words )
7. Compare & Contrast (200-250 words )
8. Cause & Effect (200-250 words)
9. Problem solution (200-250 words)
10. Persuasive (300-350 words)
11. Essay for University Admission (300-350
words)
12. Compare-Contrast (300-350 words)
13. Problem Solution (300-350 words)
Grammar
1) Part of speech
1.1 Noun
1.1.1 Countable / Uncountable
1.1.2 Proper / Common
1.1.3 Abstract / Concrete
1.1.4 Collective / Compound
1.2 Pronoun
1.2.1 Subject Pronoun
Basic
Cluster
1.2.2 Object Pronoun
Basic
Cluster

M4
2nd semester


-

M
M
M
M

F
F

Remark
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Learning Target
1.2.3 Possessive Pronoun
1.2.4 Possessive Adjective
1.2.5 Reflexive Pronoun
1.2.6 Demonstrative
1.2.7 Interrogative
1.2.8 Relative
1.2.9 Indefinite
1.3 Verb
1.3.1 Action Verb
1.3.2 Helping Verb (Auxiliary)
1.3.3 Modal Verb
1.3.4 Linking Verb (Stative Verb)
1.3.5 Finite/ Non-finite Verb
1.3.6 Phrasal Verb
1.3.7 Transitive Verb and Intransitive Verb
1.4 Adjective
1.4.1 Adjective Order
1.4.2 Descriptive Adjective
1.4.3 Demonstrative Adjective
1.4.4 Interrogative Adjective
1.4.5 Indefinite Adjective
1.4.6 Article
1.4.7 Number and Quantity
1.5 Adverb
1.5.1 Adverb Modifying Verb
1.5.1.1 Adverb of frequency
1.5.1.2 Adverb of manner
1.5.1.3 Adverb of time
1.5.1.4 Adverb of place

M4
2nd semester
M
M
M
M
I/F/M
F/M
F/M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M

Remark
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Learning Target
1.5.2 Adverb Modifying Adjective
1.5.3 Adverb Modifying Other Adverb
1.6 Conjunction
1.6.1 Coordinating
1.6.2 Correlative
1.6.3 Subordinating
1.7 Preposition
1.7.1 Preposition of time
1.7.2 Preposition of place
1.7.3 Prepositional Phrase
1.8 Interjection
2. Verb Tense
2.1 Present Simple
2.2 Present Continuous
2.3 Present Perfect
2.4 Present Perfect Continuous
2.5 Past Simple
2.6 Past Continuous
2.7 Past Perfect
2.8 Past Perfect Continuous
2.9 Future Simple
2.10 Future Continuous
2.11 Future Perfect
2.12 Future Perfect Continuous
3) Types of sentence
3.1 Imperative
3.2 Statement/ Declarative
3.3 Negative
3.4 Interrogative

M4
2nd semester
F/M
F/M
M
F/M
F/M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
I
M
F/M
I
I/F
M
M
M
M

Remark
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Learning Target
4) Passive Voice
4.1 Present Simple
4.2 Past Simple
5) Sentence Types
5.1 Simple Sentence
5.2 Compound Sentence
5.3 Complex Sentence
5.4 Compound – Complex Sentence
6) Parts of a Sentence
6.1 Subject
6.2 Predicate (Nominative, Adjective)
6.3 Direct Object & Indirect Object
6.4 Objective Complement
7) Question Tags
7.1 Present Simple
7.2 Past Simple
8) Phrases
8.1 Prepositional
8.2 Gerund
8.3 Infinitive
8.4 Appositive
8.5 Participial
8.6 Absolute
9) Clauses
9.1 Dependence / Independence Clauses
9.2 Noun Clause
9.3 Adjective/ Relative Clause
9.4 Adverb Clause
10) Comparison

M4
2nd semester
M
M
M
M
F/M
F/M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F/M
F/M
F/M
F/M

Remark
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Learning Target
10.1 Positive/ Negative Degree (as…….as)
10.2 Comparative Degree
10.3 Superlative Degree
11) Determiner
11.1 A / An / The
11.2 This / That / These / Those
11.3 Some / any
11.4 Many / much
11.5 A lot of / lots of
11.6 Number of / amount of
11.7 Few / a few
11.8 Little/ a little
11.9 A large number of
12) Causative
13) Direct-Indirect Speech
13.1 Present Simple
13.2 Past Simple
14) Conditionals
14.1 Type 0
14.2 Type I
14.3 Type II
14.4 Type III
15) Parallel Structure
16) Inversion

M4
2nd semester
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
I/F
M
M
M
M
M
M
I/F
I/F

Remark
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4. แผนการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)

W
1

2

Date/
Periods
(1st – 4th
periods)

(5th -8th
periods)

Purposes / In-week expected
learning outcome
Orientation
1. The students understand the
1. Introducing the course syllabus
scope of the course syllabus,
2. Approaches and ways to learn
assessment, development of their
3. Books and materials used
own learning objectives and
4. Expectations/grading
expectations for class activities.
2. Students understand the course
outline/syllabus, ways to grade
them, and teachers remind them
about rules and regulations while
studying; teachers provide them the
overall details and the needed
information they should recognize
while studying.
Reading Workshop (1)
1. Students study the organization of
Literary Analysis (1)
the Literary Analysis Essay,
-Article 1: Fake Life or Fake
understand the main idea of the
Necklace? (CTSTF: chapter 5, p20-21, story, and find out the problems in
HC: p168)
content, organization, style and
grammar of the given essay.
2. Students are able to recall what
2.Grammar (1)
they have learned in the last
-Grammar reviewing (1) (what they
semester.
have learned from the 1st semester) 3. The students recall the parts and
3.Sentence, Paragraph and
structure of good paragraphs and
Composition (1)
essays by recognizing and identifying
-Revising a paragraph and essay
topic sentences, supporting details,
organization
concluding sentences and by
-Combining by inserting phrases (SPC: determining the unity, coherence
Core-Contents

54

W

3

Date/
Periods

(9th – 12th
periods)

Purposes / In-week expected
learning outcome
worksheet 21, p21-22, HC: p356)
and logical arrangement of the
sentences. Furthermore, they find
out the problems in content,
organization, style and grammar of
the given paragraph and essay and
revise them to have better
organization.
4.Creative Speaking(1)
4. Students share and understand
-Sharing Your Ideas: What should we different cultures and traditions
learn from a Short Story?
imbedded in the short stories
through the author‖s creativity,
personal expression and artistic
integrity.
1.Grammar (2)
1. Students are able to recall what
-Grammar reviewing (2) (what they
they have learned in the last
st
have learned from the 1 semester) semester.
2.Combining Sentence (1)
2. Students understand the
-Using adjectives and adverbs (CS:
grammatical function of the
lesson 8, p15-16)
adjectives and adverbs and can
explain their functions when using
the sentences.
3.Listening (1)
3. Students recognize the
-Dictation (2 short passages, 40
significance of improving their
words each)
listening skill and can write down
what they have learned correctly.
4.Writing Workshop (1)
4. Identify the author‖s use of
-Article 1: Literary Analysis (Shadow various literary elements in a given
Evidence in “The Pit and the
text, and explain how the use of
Pendulum”) (CT: chapter 5, p25-27, these techniques makes the text
HC: p168)
more realistic and compelling.
Core-Contents

55

W

4

Date/
Periods

(13th –
16th
periods)

Purposes / In-week expected
learning outcome
5.Creative Speaking(2)
5. Engage in conversation with peers
-Expressing Your Ideas: What is
about literature particularly their
your favorite story (from a novel, or favorite story or novel sharing the
a short story? Give reasons why?
author‖s technique in presenting the
plot, the characters, the setting and
the use of different figurative
languages.
1.Reading Workshop (2)
1. Students understand more about
-Article 2: an early draft of a student the structure of the analytical essay,
essay (CTSTF: chapter 5, p22-24, HC: comprehend the whole story the
p178)
writer tries to communicate to the
readers, and learn the writer‖s tone
and emotional voice. They can also
evaluate the writer‖s overall
2.Grammar (3)
purpose.
-Prepositional Phrases A(Commonly 2. Students understand the meaning
used prepositions, Adjective) and B of the phrase ―Predicate
(Commonly used prepositions,
Nominatives‖ and can explain their
Adverbs) (DLS: p41-44) (HC: p467-70) relationships within its sentence.
3.Sentence, Paragraph and
Composition (2)
3. Choose the best way to combine
-Combining using compound
sets of sentences using compound
subjects and verbs (SPC: worksheet subjects and verbs.
23, p23-24, HC: p357)
4. 1st assignment: The first draft of 4. Write the first draft of their Literary
the Literary Analysis Essay (350 – Analysis Essay by carefully examining
400 words)
and evaluating a work or an aspect
of a work of literature.
5.Creative Speaking(3)
5. Analyze and criticize scenes from
-Discussing: The most capturing
famous movies by discussing their
Core-Contents

56

W

5

Date/
Periods

(17th –
20th
periods)

Purposes / In-week expected
learning outcome
scene from their famous movies)
overall impression of the film while
mentioning the movie‖s title,
director, and key actors.
1.Grammar (4)
1. Besides understanding this focus
-The Participial and the participial
language, the students can explain
phrase
or compare the function of predicate
(DLS: p45-46) (HC: p472-474)
nominatives and predicate adjective,
and are able to underline these
target languages appearing in any
reading passage.
2.Combining Sentence (2)
2. Students expand their knowledge
-Using prepositional phrases (CS:
about using prepositions and
lesson 9, p17-18)
prepositional phrases; moreover,
they know that there are two kinds
of prepositions—single prepositions
and compound prepositions. The
point is that they can figure out its
function when using in the sentence.
3.Listening (2)
3. Students are familiar with the
-Short conversation (TOEFL
Toefl listening materials and know
materials)
the normal pattern of them.
4.Writing Workshop (2)
4. The students comprehend on the
-Article 2: Revising and Proofreading selection read and find out the
(Caution and Recklessness in “Trap problems in content, organization,
of Gold” (CT: chapter 5, p29-30, HC: style and grammar of the given
p178)
paragraph and essay and revise them
to have better organization.
5.Creative Speaking(4)
5. Sts understand the basic
-Sharing Your Ideas: What should
components of a well-written
we learn from Research Article?
research article.
Core-Contents

57

W
6

Date/
Periods
(21st –
24th
periods)

Purposes / In-week expected
learning outcome
1.Reading Workshop (3)
1. Students gain more knowledge
-Article 3: Research Article (CTSTF:
the basic components of a wellchapter 6, p25-27, HC: 208)
written research article and through
reading this article, they learn more
about a particular topic that they are
studying. They further understand
that research article is designed to
solve a particular existing problem
so there is a much larger audience
to support research that is likely to
be profitable or solve problems of
immediate concern.
2.Grammar (5)
2. Students know there may have
-The gerund and the gerund
more than one object in the
phrase(DLS: p47-48) (HC: p476-478) sentence, and each object work
different functions.
3.Sentence, Paragraph and
3. Sts recognize dependent and
Composition (3)
independent clauses, define the
-Combining to create compound
different types of sentence
sentences (SPC: worksheet 25, p25- structures: simple, compound,
26, HC: 358)
complex, and compound-complex
and join sentences together to
create compound sentences using
proper conjunctions, conjunctive
adverbs and punctuation marks.
nd
4. 2 assignment: The second
4. Revise their Literary Analysis essay
draft of the Literary Analysis Essay based on the corrections given and
(350 – 400 words)
following the guidelines, format and
mechanics of writing.
5.Creative Speaking (5)
5. Sts discuss and understand certain
Core-Contents

58

W

7

Date/
Periods

(25th –
28th
periods)

Purposes / In-week expected
learning outcome
-Discussing: What should be the
aspects of research paper, following
components of doing research? Do the prescribed essay format
we need to concern about the social correctly, giving citations and
consequences in doing any research? references correctly as and when
required.
1.Grammar (6)
1. Students can use direct and
-The infinitive and the infinitive
indirect object in the sentence
phrase
appropriately—know that indirect
(DLS: p49-50) (HC: p579-81)
object is a noun, pronoun or word
group that often appears in
sentences containing direct objects.
2.Combining Sentence (3)
2. Students know the functions of
-Using appositive phrases (CS:
appositive phrases and can use it
lesson 10 and 11, p19-21)
correctly—understand that an
appositive phrase is a noun or a
pronoun placed beside another
noun or pronoun to identify or
explain it.
3.Listening (3)
3. Students understand and can jot
-Lecture (TOEFL materials)
down the main ideas of the listening
passage.
4.Writing Workshop (3)
4.Stswiden their ideas by analyzing
-Article 3: Research Article (The
research articles which investigates
Durian: A difficult delicacy) (CT:
topics that have concrete findings or
chapter 6, p31-33, HC: p208)
results.
5.Speaking(6)(Only one scene of
5. Sts use their critical thinking skills
the chosen film)
to develop a new vocabulary for
-Testing:Critiquing a film (a pair
discussing and critiquing films. They
work)
further develop evaluative and
(Group 1 – 3, 10 minutes each, 5 analytic skills by applying this new
Core-Contents

59

W

8

Date/
Periods

(29th –
32nd
periods)

Purposes / In-week expected
learning outcome
points)
terminology to a scene in both
classroom discussions and writing
and they become more media
literate by exploring how film texts
are constructed and how camera
angles and music impact a viewer‖s
experience.
1.Reading Workshop (4)
1. Students recognize that the
-Article 4: Research Paper (Three
research paper‖s introduction should
Points in Contact) (CTSTF: chapter 6, grab the reader‖s attention, include
p28-30, HC: p218)
a thesis statement and identify the
topic and suggest which aspects of
the topic are covered, that its body
should support a thesis statement
and that its conclusion should
restate the thesis, and leave the
reader with an insight.
2.Grammar (7)
2. Students understand that a
-The Appositive and the appositive prepositional phrase includes a
phrase (DLS: p51-52) (HC: p483-485) preposition, the object of the
preposition, and any modifiers of
that object. They also understand
that adjective phrase modifies a
noun or a pronoun and adverb
phrase modifies a verb, an adjective
and adverb.
3.Sentence, Paragraph and
3. Sts recognize dependent and
Composition (4)
independent clauses, define the
-Combing to create complex
different types of sentence
sentences (SPC: worksheet 27, p27- structures: simple, compound,
Core-Contents

60

W

9

Date/
Periods

(33rd –
36th
periods)

Purposes / In-week expected
learning outcome
28, HC: 360)
complex, and compound-complex
and join sentences together to
create complex sentences.
rd
4. 3 assignment: The third draft 4. Revise their Literary Analysis essay
of the Literary Analysis Essay (350 based on the corrections given and
– 400 words)
following the guidelines, format and
mechanics of writing.
5.Creative Speaking(7)(Only one
5. Sts use their critical thinking skills
scene of the chosen film)
to develop a new vocabulary for
-Testing: Critiquing a film(a pair
discussing and critiquing films. They
work)
also synthesize what they have
(Group 3 – 6, 10 minutes each, 5 learned by outlining a scene of their
points)
own and presenting it to the class
and they participate as
knowledgeable, reflective, creative,
and critical persons in respectful
dialogue with one another during
class discussions and while working
in cooperative groups.
1.Grammar (8)
1. Students know that there are two
-Grammar reviewing
kinds of participles, present
participles (end in –ing) and past
participles (end in –d or –ed) and
know that a participial phrase
consists of a participle and any
modifiers or complements the
participle has: the entire phrase is
used as an adjective.
2.Combining Sentence (4)
2. Students gain more knowledge
-Using participial phrases (CS: lesson about using participial phrase and
Core-Contents

61

W

Date/
Periods

Core-Contents
12, p22-23)
3.Listening (4)
-Dictation (1 passage)
-Lecture (1 article)
4.Writing Workshop (4)
-Article 4: Revising and Proofreading
(The Galveston Hurricane) (CT:
chapter 6, p35-36, HC: 218)
5.The final draft of the Literary
Analysis Essay (350 – 400 words)

6.Creative Speaking(8)(Only one
scene of the chosen film)
-Testing: Critiquing a film(a pair
work) (Group 7 – 9, 10 minutes
each, 5 points)
10 (37th–40th Midterm Exam
periods) (Reading + Writing + Language
Usage
(20 points)
11 (41st –
44th
periods)

Purposes / In-week expected
learning outcome
can combine each set of sentences
by inserting a participial phrase.
3. Students know the significance of
listening skill and can follow the
lesson provided.
4. Sts develop a wider perspective
on how a good essay is written and
edit an article following guidelines
concerning content, style and
grammar.
5. Revise their Literary Analysis essay
based on the corrections given and
following the guidelines, format and
mechanics of writing.
6. Sts use their critical thinking skills
to develop a new vocabulary for
discussing and critiquing films.

Based on the general standard
test styles by using seen and
unseen passages, the paper test
consists of reading, writing and
grammar: 120 minutes.
1.Reading Workshop (5)
1. Students know that its
-Article 5: Persuasive Article (It‖s not introduction should grab the
news to me) (CTSTF: chapter 7, p31- reader‖s attention, include necessary
32, HC: p252)
background information and provide
a clear opinion statement, its body

62

W

Date/
Periods

Core-Contents

2.Grammar (9)
-The adjective clause (DLS: p47-48)
(HC: p560-561)

3.Sentence, Paragraph and
Composition (5)
-Revising sentences by combining
(SPC: worksheet 29, p29-30, HC:
p361)

4.Creative Speaking(9)
-Discussing (group work): What is
the best way to persuade other
people or to make a good speech?

Purposes / In-week expected
learning outcome
should support the opinion
statement with adequate reasons
and sufficient evidence, and that its
conclusion should restate the
writer‖s opinion in an effective
conclusion etc.
2. Students know that a gerund is a
verb form that ends in –ing and that
is used as a noun, and they also
know that a gerund can be used as a
subject, a predicate nominative, a
direct object, an indirect object or an
object of a preposition.
3. Sts recognize dependent and
independent clauses, define the
different types of sentence
structures: simple, compound,
complex, and compound-complex
and join sentences together to
create compound and complex
sentences using proper conjunctions,
conjunctive adverbs and punctuation
marks.
4. Sts define the elements of
persuasion, recognize the elements
of personal credibility, develop
methods to analyze other student‖s
speeches, understand outlining main
ideas and create a persuasive
speech.

63

Date/
W Periods
12 (45th –
48th
periods)

Purposes / In-week expected
learning outcome
1.Grammar (10)
1. Students know that an infinitive is
-The noun Clause (DLS: p49-50) (HC: a verb that can be used as a noun,
p479-481)
an adjective, or an adverb, and most
infinitives begin with to, and also
know that the entire infinitive phrase
can be used as a noun, an adjective
and an adverb.
2.Combining Sentence (5)
2. Students can combine two
-Using infinitive phrases (CS: lesson sentences by using infinitive and
13, p24-25)
infinitive phrase.
3.Listening (5)
3. Students gain more listening skills
-A complete set of listening practice from practicing and have their own
(short conversation, lecture: TOEFL ways to improve their listening skills.
materials)
4.Writing Workshop (5)
4. Differentiate a fact from opinion
-Article 5: Persuasive Newspaper
and use essential questions in order
(Saving the night sky) (CT: chapter 7, to discover persuasive techniques
p37-39, HC: p252)
when reading the article.
5.Creative Speaking(10)
5.Sts recognize the specific features
-Sharing Your Ideas: What should of the persuasive speech, apply
we do first before persuading
what they have learned about
people?
effective persuasive speaking to both
their dealings with others and their
own life, analyze the type of
audience to whom they are
speaking, adapt their persuasive
approach to match the makeup of
their audience and understand and
implement logical, emotional and
personal appeals.
Core-Contents

64

Date/
W Periods
13 (49th –
52nd
periods)

Purposes / In-week expected
learning outcome
1.Reading Workshop (6)
1. Students understand the main
-Article 6: Persuasive Essay (Don‖t
idea of the article, learn its
wait until you graduate) (CTSTF:
organization as a good guide to write
chapter 7, p33-35, HC: p263)
their own essay, and can solve the
problems that follow.
2.Grammar (11)
2. Students understand that the
-The adverb clause (DLS: p51-52)
appositive phrase usually follows the
(HC: p565-566)
noun or pronoun it identifies or
describes, acting as an adjective
phrase.
3.Sentence, Paragraph and
3. Sts understand that parallel
Composition (6)
structure means using the same
-Revising sentences to create parallel pattern of words to show that two
structure (SPC: worksheet 33, p33-34, or more ideas have the same level
HC: p363)
of importance. Furthermore, they
recognize faulty parallels in their
writing, and balance them in a series
using conjunctions.
4. 1st assignment: The first draft of 4. Construct their first draft of
the Persuasive Essay, 350 – 400
persuasive essay bringing attitudinal
words)
and/or behavioral change in the
5.Creative Speaking(11)
readers.
-Methods: How can we deliver a
5. Sts define the elements of
good persuasive speech?
persuasion, recognize the elements
of personal credibility, develop
methods to analyze other student‖s
speeches, understand outlining main
ideas and create a persuasive
speech.
Core-Contents

65

Date/
W Periods
14 (53rd –
56th
periods)

Purposes / In-week expected
learning outcome
1.Grammar (12)
1. Students understand that
-Sentence Structure A (Simple and
adjective clause is a subordinate
Compound Sentences) (DLS: p53-54) clause that modifies (or describes) a
(HC: p569-570)
noun or a pronoun. Recognize that
the sentences containing adjective
clause are a complex-sentence.
2.Combining Sentence (6)
2. Students deeply understand the
-Using adjective clauses (CS: lesson structure of the sentence containing
15, p28-29)
adjective clauses (completededuced clause), and can combine
two simple sentences into one
sentence by changing one sentence
into adjective clause.
3.Listening (6)
3. Students are familiar with the
-A complete set of listening practice listening test patterns of Toefl
(short conversation, lecture: TOEFL materials.
materials)
4.Writing Workshop (6)
4. Sts develop a wider perspective
-Article 6: Revising and Proofreading on how a good essay is written and
(The Benefits of Learning a Second edit an article following guidelines
Language (CT: chapter 7, p41-42, HC: concerning content, style and
p263)
grammar.
5.Creative Speaking(12)
5. Demonstrate the appropriate
-Practice:A good example of
classroom public speaking and
delivering persuasive speech.
listening skills (e.g., body language,
articulation, listening to be able to
identify specific examples of
speaker‖s coordination of talking and
action) that would be necessary to
influence or change someone‖s
Core-Contents

66

W

Date/
Periods

15 (57th –
60th
periods)

Purposes / In-week expected
learning outcome
mind or way of thinking about a
topic.
1.Reading Workshop (7)
1. Students know the purposes of
-Article 7: Persuasive Brochure
creating persuasive brochure, and
(CTSTF: chapter 8, p36-37, HC: p296) know that there are four parts of
persuasive brochure: the front panel,
the inside spread, the middle panel,
and the back panel, and each part
has its own specific input. Students
also remember to eliminate clichés
and maintain a consistent verb
tense.
2.Grammar (13)
2. Students understand that an
-Sentence Structure B (Complex and adverb clause is a subordinate
Compound-complex sentences)
clause that modifies (or describes) a
(DLS: p55-56) (HC: p571)
verb, an adjective, an adverbs.
3.Sentence, Paragraph and
3. Sts understand that stingy
Composition (7)
sentences are with too many clauses
-Revising stringy sentences (SPC:
usually connected with and, but, so,
worksheet 35, p35-36, HC: p364)
and because, forming one very long
sentence.
nd
4. 2 assignment: The second
4. Revise their Persuasive essay
draft of the Persuasive Essay, 350 based on the corrections given and
– 400 words)
following the guidelines, format and
mechanics of writing.
5.Creative Speaking(13)(an
5. Demonstrate the appropriate
individual work)
classroom public speaking and
(Summarizing and practicing
listening skills (e.g., body language,
before their real testing)
articulation, listening to be able to
-Delivering a persuasive speech
identify specific examples of
Core-Contents

67

W

Date/
Periods

16 (61st –
64th
periods)

Core-Contents

1.Grammar (13)
-Subject-Verb Agreement A (Singular
and Plural subjects) (DLS: p57-60)
(HC: p578-583)

2.Combining Sentence (7)
-Using noun clauses (CS: lesson 16,
p30-31)

3.Listening (7)
-Lecture (note-taking) (TOEFL
materials)
4.Writing Workshop (7)
-Article 7: Persuasive Brochure (CT:
chapter 8, p43-45, HC: p296)
5.Creative Speaking(14)(an
individual work)(Testing 1, 5

Purposes / In-week expected
learning outcome
speaker‖s coordination of talking and
action) that would be necessary to
influence or change someone‖s
mind or way of thinking about a
topic.
1. The students know that a noun
clause is a subordinate clause that is
used as a noun. They also know that
a noun clause may be used as a
subject, a predicate nominative, a
direct object, an indirect object, or
the object of a preposition (a noun
clauses is used in all the same ways
that nouns are used.)
2. Students recognize that when
they use a noun clause to combine
sentences, they will usually need to
introduce the clause with one of the
following words (who, whom, what,
which, when, where, why, how and
that).
3. Students are able to cope with
the Toefl materials and are
accustomed to the patterns of Toefl
test.
4. Analyze a persuasive brochure
article determining its strong impact,
how it stimulates curiosity and
captures attention.
5. Demonstrate the appropriate

68

W

Date/
Periods

17 (65th –
68th
periods)

Purposes / In-week expected
learning outcome
points)
classroom public speaking and
-Delivering a persuasive speech, No. listening skills (e.g., body language,
1-6, 3-5 minutes each)
articulation, listening to be able to
identify specific examples of
speaker‖s coordination of talking and
action) that would be necessary to
influence or change someone‖s
mind or way of thinking about a
topic.
1.Reading Workshop (8)
1. Students experience more the
-Article 8: Persuasive Brochure
patterns of creating a persuasive
(CTSTF: chapter 8, p38-39, HC: p306) brochure and can create their own.
Core-Contents

2.Grammar (14)
- Subject-Verb Agreement C
(Collective Nouns) and D (When the
subject follows the verb) (DLS: p6164) (HC: p584-586)

2. Students know that the structure
of a sentence is determined by the
number and types of clause it has.
They realize that a simple sentence
contains one independent clause
and no subordinate clauses, and
that a compound sentence contains
two or more independent clauses
and ob subordinate clauses.
3. Gain a deeper understanding
about proper sentence construction
and revise wordy sentences by
removing unnecessary words.
4. Revise their Persuasive essay
based on the corrections given and
following the guidelines, format and
mechanics of writing.

69

W

Date/
Periods

18 (69th –
72nd
periods)

Core-Contents

1.Grammar (15)
-Pronoun-Antecedent A and B (DLS:
65-68) (HC: p593-596)

2.Combining Sentence (8)
-Using conjunctive adverbs (CS:
lesson 17-18, p32-33)

3.Listening (8)
-A complete set of listening (TOEFL
materials)
4.Writing Workshop (8)
-Article 8: Revising and Proofreading
(CT: chapter 8 , p47-48, HC: p306)

Purposes / In-week expected
learning outcome
5. Demonstrate the appropriate
classroom public speaking and
listening skills (e.g., body language,
articulation, listening to be able to
identify specific examples of
speaker‖s coordination of talking and
action) that would be necessary to
influence or change someone‖s
mind or way of thinking about a
topic.
1. Students recognize that a
complex sentence contains one
independent clause and at least one
subordinate clause, using
subordinate conjunctions to connect
sentence together.
2. Students recognize that when
joining sentence by using conjunctive
adverbs, they need a semicolon
before conjunctive adverbs and a
comma after it.
3. Students are able to deal with the
test practices provided.
4. Follow the guidelines in revising
and correcting the errors on the
brochure presented by checking the
problems in content, style and
grammar.

70

W

Date/
Periods

19 (73rd –
76th
periods)

Purposes / In-week expected
learning outcome
5.Creative Speaking(16)(an
5. Demonstrate the appropriate
individual work) (Testing 3, 5
classroom public speaking and
points)
listening skills (e.g., body language,
-Delivering a persuasive speech, No. articulation, listening to be able to
13 -18, 3-5 minutes each)
identify specific examples of
speaker‖s coordination of talking and
action) that would be necessary to
influence or change someone‖s
mind or way of thinking about a
topic.
1.Combining Sentence (9)
1. Students understand that a
-Using gerund phrases (CS: lesson 18, gerund is a verb form ending in –ing
p34-35)
that is used a noun. It consists of a
gerund and any modifiers and
complements it may have, and the
entire gerund phrase also acts as a
noun.
2.Listening (9)
2. Students deeply understand the
-Finalize the listening activities
overall concepts of listening practice
and the reasons why it is important
for them to gain benefit from it.
3.Sentence, Paragraph and
3. Write series of sentences with
Composition (9)
various beginnings using
-Varying sentence beginnings (SPC: prepositional phrases, participial
worksheet 39, p39-40, HC: p367)
phrases, adverb clauses, and
adjective clauses
4.Creative Speaking(17)
4. Demonstrate the appropriate
-Finalize the speaking activities
classroom public speaking and
listening skills (e.g., body language,
articulation, listening to be able to
Core-Contents

71

W

Date/
Periods

20 (77th –
80th
periods)

Core-Contents

Final Examination
(Reading + Writing + Language
Usage)
(20 points)

Purposes / In-week expected
learning outcome
identify specific examples of
speaker‖s coordination of talking and
action) that would be necessary to
influence or change someone‖s
mind or way of thinking about a
topic.
Based on the general standard
test styles by using seen and
unseen passages, the paper test
consists of reading, writing and
grammar: 120 minutes.

Materials :
1. Elements of Language fourth Course
2. Any selected materials
5. การประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment)
1. Midterm (Integrated Test: Reading-Speaking-Writing-Usage)1

= 20 %

2. Final Examination (Integrated Test: Reading-Speaking-Writing-Usage)1

= 20 %

3. Assignments

= 20 %

4. Speaking Tests

= 10 %

5. Reading Quizzes

= 10 %

6. Essay

= 10 %

7. Listening Tests

= 10 %

Total

= 100 %

72

Assessment Criteria:
The final assessment is criterion-referenced. Raw scores will be assessed as follows:
100 - 80  grade 4
64 – 60 grade 2
79 - 75  grade 3.5
59 – 55 grade 1.5
74 - 70  grade 3
54 – 50 grade 1
69 - 65  grade 2.5
49 – 0  grade 0
6. Course Policies
6.1 Attend regularly
The importance of attending regularly cannot be overestimated. Please arrive to
class on time and remain until class is over. Your attendance and participation will appear in
your final grade in the form of points assigned for in-class exercises. These exercises cannot
be made up. If you arrive late and miss an in-class exercise, you will not be permitted to
complete it. If you leave early and miss an in-class exercise, you will not be permitted to
complete it (the mentioned will be accepted only if the students have a permission letter
from the assigned authority.)
6.2 Come prepared
Please bring your textbooks or handouts with you to class. Have all assignments
ready to turn in at the beginning of the class on the day they are due.
6.3 Keep up if you miss class
It is your responsibility to keep up with assignments if you miss class. “I wasn’t here
last week” is never an acceptable excuse for coming to class unprepared. If you miss class,
check the syllabus and contact the instructor or another student to collect your
assignments.
6.4 Papers must be neatly typed or written
All assignments (including drafts) should be typed or neatly written.
6.5 Save your work
It is your responsibility to keep an extra copy of all assignments that you turn in.
6.6 Submit your work on time
(1) In-class exercises and drafts may not be submitted late.
(2) Final versions of some papers may be submitted late, but for each week that
they are late, your grade will be reduced.
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7. Student Behavior Statement
Students should always conduct themselves in a respectful manner. No conduct will
be tolerated that might endanger or threaten anyone in the class. Disruptive behavior,
downgrading or disparaging remarks, and any other behavior that shows a lack of respect for
the instructor or other students, will not be tolerated. At the instructor’s discretion, a
student causing problems may be asked to leave the class for the session.
8. Midterm Examination Structure
(Integrated Test : Reading-Speaking-Writing-Language Usage) / 20 points
Mid-term Examination Structure
Point : 20 Points Time: 120 minutes
Date: Type of Questions/ number and
Content
Points
time frame
Part One: Reading Comprehension Passage One (3 points)
(1/3) for the
-It is a Reading Pattern: covering
-9 multiple choice questions on one
1st passage,
responses in naming topic sentences reading passage--containing ~200-250 and 1 point
or main ideas, vocabulary questions, words in length (Items 1-9)
each for the
reference questions, sentence
2nd passage.
insertion questions, sentence
Passage Two (2 points)
(5 points in
restatement questions, detail
-It is two short-answer questions
total)
questions, unstated detail questions, on one reading passage containing
inference questions (multiple choices ~200-250 words in length.(Items 10and short-answer questions)
11)
Part Two: Developmental Language Sentence Completion (5 points)
(1/4)
Skill
-There are 20 multiple choice
5 points
-To complete the first part, the
questions and each question contains
students need to understand the
~ 20 - 50 words. One grammatical part
grammatical basic rules, and to
of the sentence will be deleted.
complete the second section, the
(Items 12-31)
students require, besides recognizing
the grammatical structures, the
reading techniques—finding the topic
sentence or the main idea.
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Part Three: Error Identification
-To solve these questions, the
students need to understand many
different grammatical usages like part
of speeches, subject verb agreement,
and word choice and so on.

There are 10 multiple choice
questions, containing of ~ 15 – 40
words in length, and each question
contains one grammatically incorrect.
(Items 32-41)

Type of Questions/ number and
time frame
Part Four: Academic Writing
Students are given three topics; they
(Narrative/Descriptive Essay)
must choose only one of them and
-Reflect or support opinions on the develop an essay on the topic of 150provided issue by using explanation, 200 words in length. (Items 42)
convincing reasons, examples, details
and related information.
Content

(1/2)
5 points

Points
5 points

9. Final Examination Structures
(Integrated Test: Reading-Writing-Language Usage) /20 points
Final Examination Structure
Point : 20 Points
Time: 120 minutes
Date: Content
Part One: Reading Comprehension
-It is a Reading Pattern: covering
responses in naming topic sentences
or main ideas, vocabulary questions,
reference questions, sentence
insertion questions, sentence
restatement questions, detail
questions, unstated detail questions,
inference questions (multiple choices
and short-answer questions)

Type of Questions/ number and
time frame
Passage One (3 points)
-9 multiple choice questions on one
reading passage--containing ~200-250
words in length (Items 1-9)
Passage Two (2 points)
-It is two short-answer questions
on one reading passage containing
~200-250 words in length.(Items 1011)

Points
(1/3) for the
1st passage,
and 1 point
each for the
2nd passage.
(5 points in
total)
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Content
Part Two: Developmental
Language Skill
-To complete the first part, the
students need to understand the
grammatical basic rules, and to
complete the second section, the
students require, besides recognizing
the grammatical structures, the
reading techniques—finding topic
sentence or main idea.
Part Three: Error Identification
-To solve these questions, the
students need to understand many
different grammatical usages like
part of speeches, subject- verb
agreement, and word choice and so
on.
Part Four: Academic Writing
(Narrative/ Descriptive Essay)
-Reflect or support opinions on the
provided issue by using explanation,
convincing reasons, examples,
details and related information.

Type of Questions/ number and time
frame
Sentence Completion (5 points)
-There are 20 multiple choice
questions and each question contains ~
20 - 50 words. One grammatical part of
the sentence will be deleted. (Items
12-31)

Points
(1/4)
5 points

There are 10 multiple choice questions,
containing of ~ 15 – 40 words in length,
and each question contains one
grammatical incorrect. (Items 32-41)

(1/2)
5 points

Students are given three topics; they
must choose only one of them and
develop an essay on the topic of 200250 words in length. (Items 42)

5 points
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Remark : Writing Criteria for Midterm and Final Exam
Writing Rubrics/Grading Criteria
Writing (Short Answer) 1 point for complete and correct answer based on the reading
(1 point each, 2 total) passage given.
½ point for only one part of the correct information, but not
complete answer.
0 point for incomplete and incorrect answer.
*Essay Writing

5 points

4 points

Task Description
An essay at this level largely accomplishes all of the following :
- In-depth understanding : key concepts related to the question and the story
are identified and fully defined; excellent use of literary techniques such as
comparison and contrast
- The student integrates personal feelings, experiences, hopes, fears,
reflections or beliefs with the text. The personal response is rooted in the
text and a clear understanding of the whole text, and its subtext(s), and
makes connections to other texts.
- Fully, relative to the topic
- Literary style completely clear and effective, excellent grammar and
spelling.
- Varied sentence structure, essay well developed and cohesive.
An essay at this level largely accomplishes all of the following :
- Key concepts related to the question and the story are adequately
identified and defined; average use of literary techniques to describe
viewpoints
- The student connects personal feelings, experiences, hopes, fears,
reflections or beliefs with the text. The personal response refers to the text,
conveys a sense of understanding of the text and partial understanding of its
subtext.
- Mostly relative to the topic without errors
- Literary style partially clear and effective, good grammar & spelling
- Sentence structure somewhat varied; essay well developed and cohesive
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*Essay Writing

3 points

2 points

1 point

Task Description
An essay at this level is marked by one or more of the following :
- Key concepts are partially identified and defined; statement that viewpoints
exist but little use of supporting details
- The student explores personal feelings, experiences, hopes, fears,
reflections or beliefs and makes a superficial or concrete connection to the
text.
- Partially relative with minor errors
- Use of literary technique to convey main ideas but lacking clarity
- Sentence structure lacks variety but essay mostly developed
An essay at this level may reveal one or more of the following :
- Some concepts are identified but not defined; lack of reference to any
viewpoints
- The student retells or paraphrases the text or identifies devices in isolation
making only a superficial reference to personal feelings or experiences. Or the
student writes about personal feelings, etc., without connecting to or referring
to the text.
- Somewhat relative with significant errors.
- Lacks use of literary technique.
- Many errors in grammar and spelling.
An essay at this level may reveal one or more of the following :
- Complete lack of reference to the question and the story; irrelevant
information; unsupported statements, incomplete details.
- The student response shows little or no interaction with or understanding of
the text.
- Not relative to the topic at all.
- Irrelevant and/or erroneous information, main ideas unclear, illegible,
grammar and spelling errors consistent throughout essay.
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แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
Fundamental English(อ30103)
จานวน 2.0 หน่วยกิต
เวลา 80 ชั่วโมง
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่
1
ผู้สอน คณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา(Course description)
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสร้างของคา วิเคราะห์และแยกแยะหน้าที่ทางภาษาในบริบทที่ซับซ้อน และกลยุทธ์ทางการ
อ่านโดยใช้สื่อต่างๆ เช่น นิตยสาร วารสาร บทความทางวิชาการ แผ่นพับ คู่มือต่างๆ และ วรรณกรรม
ฝึกทักษะการฟังระดับสูงจากการฟังบทความในหัวข้อทั่วไปทั้งแบบสั้นและยาว จากสื่อประเภทต่างๆ
เช่น สื่อโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต แผ่นซีดี ซีดีรอม และฝึกทักษะการจดบันทึก
ฝึกทักษะการสื่อสารในหัวข้อที่สนใจ การให้คาแนะนา การแลกเปลี่ยนข้อมูล การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านและฟัง นาเสนอทัศนคติในรูปของข้อมูลได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ศึกษาโครงสร้างของการเขียนเรียงความ ฝึกการเขียนเรียงบทความโต้แย้ง (Argumentative Essay)
การเขียนเรียงความแบบเปรียบเทียบและขัดแย้ง (Compare-Contrast Essay)
พัฒนาความสามารถในการใช้คาที่มีห น้าที่ต่างๆ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ
เพื่อให้ใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม กับบริบททางวิชาการและอื่นๆ และฝึกการทาข้อสอบเพื่อให้คุ้นเคยกับ
ข้อสอบรูปแบบต่างๆ
Study word structures, analyze and identify the functions of the language in contexts
that are more complex in order to master reading skills. Apply reading strategies to acquire
comprehension using various media such as magazines, journals, pamphlets, manuals and
literature.
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Practice various advanced listening materials in order to develop skills by listening to
short and longer dialogues on general topics from various media such as television, Internet,
CDs, etc, and practice note-taking skills from listening to short and long dialogues.
Practice communication at discourses level on topics of interest, such as giving,
suggestions, exchanging information, expressing attitudes towards the reading and the
listening, present viewpoints and information both inside and outside the class.
Study essay structures and practice writing argumentative and compare-contrast
Essays.
Develop students‖ ability to use words functions and grammatical structures
appropriately in a particular contexts and others.
Practice mastering the tests to be acquainted with different forms of tests.
2. ผลการเรียนรู้(Learning Outcomes)
1. นักเรียนเข้าใจบทความในหัวข้อทั่วไปแบบสั้นและยาว จากสื่อประเภทต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต แผ่นซีดี ซีดีรอม และฝึกทักษะการจดบันทึก
Understand short and long dialogues on general topics from various media such as
television, Internet, CDs etc.
2. นักเรียนสามารถใช้กลยุทธ์ในการอ่านเพื่อทาความเข้าใจบทความ
Comprehend the reading passages by using various reading strategies.
3. นักเรียนสามารถสื่อสารในหัวข้อที่สนใจ ให้คาแนะนา แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นต่อเรื่อง
ทีอ่ ่านและฟัง นาเสนอทัศนคติ และข้อมูลทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
Express response to opinions on topics of interest including giving suggestions,
exchange information and express attitudes towards reading and listening of their interests
as well as present viewpoints and information both inside and outside class.
4. นั กเรีย นสามารถวิเคราะห์ และใช้คาที่มีห น้าที่ต่างๆ รวมทั้งประยุกต์ใช้โ ครงสร้างประโยค
ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถเขียนบทความได้ถูกต้องตามหลักการเขียนบทความแบบโต้แย้ง
(Argumentative Essay) การเขียนเรียงความแบบเปรียบเทียบและขัดแย้ง (Compare-Contrast Essay)
Identify function of the language use and apply advanced grammatical structures,
and use essay components to write compositions of argumentative and compare-contrast
essay.
5. นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบรูปแบบต่างๆ
Be familiar with different forms of tests.
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3. โครงสร้างรายวิชา (Learning Targets)
Learning Targets
LISTENING SKILL
1. Listening Strategies
1.1 Listening for gist and details
1.1.1 Length
1.1.2 Text Type

1.2 Note-taking
1.3 Summarizing
2. Pronunciation (Listening)
2.1 Identifying
sounds/stress/intonation
SPEAKING SKILL
1. Conversation
Text Types
1.1 in pair
1.2 in group
2. Oral presentation
3. Debate
4. Group discussion
5. Interview
6. Pronunciation (Speaking)
6.1 Phonetics
Consonants: voiced, voiceless
Vowels
Intonation
Rising & falling

M.5
1

2-5 mins
two-way communication (conversation:
general)
one-way communication: announcement,
advertisement, etc.
/
/
F/M

general, social, academic
2-3 mins
2-3 mins
3-5 mins
5-10 mins
3-5 mins
3-5 mins

F/M
F/M
F/M
F/M

หมายเหตุ
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Pausing & linking
Reading Techniques
READING SKILL
Learning Targets
1. Skimming (for main idea)
2. Scanning (for details)
3. Reference
4. Context clues
5. Inference/ Implication
6. Distinguishing fact and opinion
7. Writer's purpose
8. Tone/ Mood/Attitude
9. Summarizing and outlining
10. Paraphrasing
11. Quoting
12. Note-taking
13. Reflection
Text Types / Text Organization
1. Descriptive / Spatial order
2. Narrative / Chronological (time)
order
3. Expository
3.1 Compare-Contrast
3.2 Cause-Effect
3.3 Problem-Solution
4. Argumentative
5. Persuasive
6. Research/ Scientific abstract or
equivalence
WRITING SKILL
1. Argumentative (200-250 words)

F/M

M.5
1
F/M
F/M
F/M
F
F
F
F
F
F
F
M
F
/
/

/
/
/
/
/
/

/

หมายเหตุ
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2. Compare & Contrast
(200-250 words )
3. Cause & Effect (200-250 words)
4. Problem Solution (200-250
words )
Learning Targets
GRAMMAR
1) Part of speech
1.1 Noun
1.1.1 Countable /
Uncountable
1.1.2 Proper/ Common
1.1.3 Abstract/ Concrete
1.1.4 Collective / Compound
1.2 Pronoun
1.2.1 Subject Pronoun
- Cluster
1.2.2 Object Pronoun
- Cluster
1.2.3 Possessive Pronoun
1.2.4 Possessive Adjective
1.2.5 Reflexive Pronoun
1.2.6 Demonstrative
1.2.7 Interrogative
1.2.8 Relative
1.2.9 Indefinite
1.3 Verb
1.3.1 Action Verb
1.3.2 Helping Verb (Auxiliary)
1.3.3 Modal Verb
1.3.4 Linking Verb (Stative Verb)

/

M.5
1

M
M
M
M

F/M
M
M
M
M
M
I/F/M
F/M
F/M
M
M
M
M

หมายเหตุ
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1.3.5 Finite/ Non-finite Verb
1.3.6 Phrasal Verb
1.3.7 Transitive Verb and
Intransitive Verb
1.4 Adjective
1.4.1 Adjective Order
1.4.2 Descriptive Adjective
Learning Targets
1.4.3 Demonstrative Adjective
1.4.4 Interrogative Adjective
1.4.5 Indefinite Adjective
1.4.6 Article
1.4.7 Number and Quantity
1.5 Adverb
1.5.1 Adverb Modifying Verb
1.5.1.1 Adverb of frequency
1.5.1.2 Adverb of manner
1.5.1.3 Adverb of time
1.5.1.4 Adverb of place
1.5.2 Adverb Modifying Adjective
1.5.3 Adverb Modifying
1.6 Conjunction
1.6.1 Coordinating
1.6.2 Correlative
1.6.3 Subordinating
1.7 Preposition
1.7.1 Preposition of time
1.7.2 Preposition of place
1.7.3 Prepositional Phrase
1.8 Interjection
2) Verb Tense

M
M
M

M
M
M.5
1
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

หมายเหตุ
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2.1 Present Simple
2.2 Present Continuous
2.3 Present Perfect
2.4 Present Perfect Continuous
2.5 Past Simple
2.6 Past Continuous
2.7 Past Perfect
2.8 Past Perfect Continuous
2.9 Future Simple
Learning Targets
2.10 Future Continuous
2.11 Future Perfect
2.12 Future Perfect Continuous
3) Types of sentence
3.1 Imperative
3.2 Statement/ Declarative
3.3 Negative
3.4 Interrogative
4) Passive Voice
4.1 Present Simple
4.2 Past Simple
5) Sentence Types
5.1 Simple Sentence
5.2 Compound Sentence
5.3 Complex Sentence
5.4 Compound – Complex
Sentence
6) Parts of a Sentence
6.1 Subject
6.2Predicate(Predicate
Nominative, Predicate Adjective)

M
M
M
F
M
M
M
I
M
M.5
1
F/M
F
F/M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

M
M

หมายเหตุ
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6.3 Direct Object & Indirect
Object
6.4 Objective Complement
7) Question Tags
7.1 Present Simple
7.2 Past Simple
8) Phrases
8.1 Prepositional
8.2 Gerund
8.3 Infinitive
8.4 Appositive
Learning Targets
8.5 Participial
8.6 Absolute
9)Clauses
9.1 Dependence / Independence
Clauses
9.2 Noun Clause
9.3 Adjective Clause/Relative
Clause
9.4 Adverb Clause
10) Comparison
10.1 Positive/Negative Degree
(as…….as) Degree
10.2 Comparative
10.3 Superlative Degree
11) Determiner
11.1 A/An/The
11.2This/That/These/Those
11.3 Some/ any
11.4 Many/ much

M
I
M
M
F/M
F/M
F/M
F/M
M.5
1
F/M
F/M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

หมายเหตุ
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11.5 A lot of/ lots of
11.6 Number of/ amount of
11.7 Few/ a few
11.8 Little/ a little
11.9 A large number of
12) Causative
13) Direct-Indirect Speech
13.1 Present Simple
13.2 Past Simple

Learning Targets
14) Conditionals
Type 0
Type I
Type II
Type III
15) Parallel Structure
16) Inversion

M
M
M
M
M
M
M

M.5
1
M
M
M
M
F/M
I/F

หมายเหตุ
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4. แผนการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
(First Semester: Academic Year 2016)
(Intermediate Level)
W

1

2

Date/
Periods

11-15
May

18-22
May

Core-Contents
Course Orientation
1. Introducing the course
syllabus
2. Approaches and ways to
learn
3. Books and materials used
4. Expectations/grading
Course Orientation
1. Introduction of the course
2. Group Assignments
(Grouping for Mini-seminar in
English: It is about 3 for each
group.)
- Why? How? When?

Grammar
- Parts of speech
1.Noun
1.1 Countable/
Uncountable
1.2 Proper/ Common
1.3 Abstract/ Concrete
1.4 Collective Compound
2. Pronoun
2.1 Subject Pronoun

Purposes/In-week expected learning outcome
1. The students understand the scope of the
course syllabus, assessment, development of
their own learning objectives and expectations for
class activities.

1. Sts understand the course outline/syllabus,
ways to grade them, and teachers remind them
about rules and regulations while studying;
teachers provide them the overall details and the
needed information they should recognize while
studying.
2. Sts able to convey their information to the
audience and know how to respond to the
questions raised among their seminar.
1. Sts recognize the type of the parts of speech
and know how to use them correctly.
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- Cluster
2.2 Object Pronoun
- Cluster
2.3 Possessive Pronoun
2.4 Possessive Adjective
2.5 Reflexive Pronoun
2.6 Demonstrative
2.7 Interrogative
2.8 Relative
2.9 Indefinite
Reading

1. Sts understand the purposes and technique of
scanning.
-Speed reading (Scanning)
2. Sts are able to answer detail questions using
the technique of scanning.
3. Sts scan texts from various media such as
newspapers, magazines, journals, pamphlets,
textbooks and literature.
Listening & Speaking
1. Sts are able to understand the gist of short
-Listening practice to identify dialogues in various situations.
2. Sts are able to relate the gist of short dialogues
information and main idea
from conversations and answer to others.
the questions verbally.
Writing
Students are able to understand and write the
- Note- taking (Listen and write main ideas of listening exercises in various
contexts.
down the gist.)
Grammar
- Verb
3

25-29
May

1 Action Verb
2 Helping Verb (Auxiliary)
3 Modal Verb
4 Linking Verb (Stative Verb)

Students recognize the type of the parts of
speech and know how to use them correctly.
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5 Finite/ Non-finite Verb
6 Phrasal Verb
7 Transitive Verb and
Intransitive Verb
Reading
-Skimming

Listening & Speaking
- Listening practice to identify
information and main ideas
from conversations and answer

1. Students understand the purposes and
technique of skimming.
2. Students are able to answer questions about
main ideas, purposes and target audience using
the technique of skimming.
3. Students skim texts from various media such as
newspapers, magazines, and pamphlets.
1. Students are able to understand the gist of
longer dialogues in various situations.
2. Students are able to relate the gist of longer
dialogues to others.

questions verbally.
Writing
Note-taking(Listen and write
down the details.)
Grammar
-Adjective
1 Adjective Order
4

1-5
June

2 Descriptive Adjective
3 Demonstrative Adjective
Interrogative Adjective
5 Indefinite Adjective
6 Article
7 Number and Quantity

1. Students are able to understand and write the
details (answering questions ―What‖, ―Where‖,
―When‖, ―Why‖, and ―How‖) often listening to
conversations in various contexts.
Students recognize the type of the parts of
speech and know how to use them correctly.
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1 Adverb Modifying Verb
5.1.1 Adverb of frequency
5.1.2 Adverb of manner
5.1.3 Adverb of time
5.1.4 Adverb of place
5.2 Adverb Modifying
Adjective
5.3 Adverb Modifying Other
Adverb
Reading
- Differentiate facts from
opinions.
-Recognize opinions and biases

1. Students are able to differentiate facts from
opinions in reading passages.
2. Students recognize opinions and biases in
reading passages.

in reading texts.
Listening & Speaking
Listen to academic
conversations (main ideas)
Writing

1. Students understand the main ideas of
academic conversations on various topics.
2. Students are able to relate the main ideas of
academic conversations to others.

1. Students are able to identify the characteristics
of argumentative writing.
Argumentative composition
2. Students are able to identify the cohesive
(Opinion)
-What are the characteristics of devices in argumentative writing.
3. Students recognize good argumentative
argumentative writings?
-What are the cohesive devices writings.
in argumentative writings?
-Read examples of good
argumentative writings.
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Grammar
-Adverb
1 Adverb Modifying Verb

Students recognize the type of the parts of
speech and know how to use them correctly.

1.1 Adverb of frequency
1.2 Adverb of manner
1.3 Adverb of time
5

8-12
June

1.4 Adverb of place
1.5 Adverb Modifying Adjective
1.6 Adverb Modifying Other
Adverb
-Preposition
1 Preposition of time
2 Preposition of place
3 Prepositional Phrase
- Interjection
Reading
Reference Words
-Pronoun References
Listening & Speaking
Listen to academic topics
(main ideas & details)

1. Students understand pronoun references.
2. Students are able to identify pronoun
references and referents.
1. Students understand the main ideas and details
of academic lectures on various topics.
2. Students are able to relate the main ideas and
details of academic lectures to others.
1. Students are able to identify the characteristics

Writing
Argumentative (opinion)
of argumentative writing.
composition
2. Students are able to write an argumentative
-What are the characteristics of
essay outline on topics provided in class.
argumentative essay outline?
-Write an argumentative essay
outline on topics provided in
class.
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6
15-19
June

7

22-26
June

Grammar
- Conjunction
1 Coordinating
2 Correlative
3 Subordinating
- Interjection
Reading
Reference Words
-General References
-Indefinite References

1. Students recognize the type of the parts of
speech and know how to use them correctly.

Listening & Speaking
(Note-Taking)
-Listen to conversations and
lectures.
-Take notes from the
conversations and lectures.
Writing
Argumentative (opinion)
Composition
-What are the characteristics of
the introductory paragraph of
an argumentative essay?
-Write an introductory paragraph
for the argumentative essay
outline from Week 5.
Grammar
-Present Tense (4 tenses)
1.Present Simple

1. Students understand the main ideas and details

2 Present Continuous

how to use them correctly.

3 Present Perfect
4 Present Perfect Continuous

1. Students understand general references and
indefinite references.
2. Students are able to identify general references
and indefinite references.
of conversations and lectures.
2. Students are able to take notes of the main
ideas and details from conversations and lectures.
1. Students are able to identify the characteristics
of the introductory paragraph of an argumentative
essay.
2. Students are able to write an introductory
paragraph for the argumentative essay outline
from Week 5.

1. Students recognize the English present tense
(present simple, present progressive, present
perfect and present perfect progressive) and know
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Reading
argumentative reading
-Characteristics of
argumentative texts
-Examples of argumentative
texts
1. Focus (making argument)
2. Main idea
3. Supporting details
4. Context clues
5. Reference
6. Summarizing
7. Writer‖s purpose
Listening & Speaking
-Words and phrases for
expressing opinions and
attitudes.
-Express opinions and attitudes
(suggestions/advice/recommen
dations) on general topics
based on information from
various media such as
television, radio, newspapers,
magazines and pamphlets.
Writing
Argumentative composition
-What are the characteristics of
the body paragraphs of an
argumentative essay?
-Write body paragraphs for the
argumentative essay outline
from Week 5.

1. Students understand the characteristics of
argumentative texts.
2. Students are able to recognize argumentative
texts and to identify the focus, the main idea and
the supporting details of the sample texts.

Students are able to express opinions and
attitudes (suggestions/advice/recommendations)
on general topics based on information from
various media such as television, radio,
newspapers, magazines and pamphlets.

1. Students are able to identify the characteristics
of the body paragraphs of an argumentative
essay.
2. Students are able to write body paragraphs for
the argumentative essay outline from Week 5.
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Grammar

Students recognize the English past tense (past

Past Tense (4 Tenses)
Past Simple

simple, past progressive, past perfect and past

6 Past Continuous

perfect progressive) and know how to use them
correctly.

7 Past Perfect
8 Past Perfect Continuous
Reading

8

29
June-3
July

Argumentativereading
-Read argumentative texts
from various media such as
newspapers, magazines, and
pamphlets and identify the
following:
1. Focus (making argument)
2. Main idea
3. Supporting details
4. Context clues
5. Reference
6. Summarizing
7. Writer‖s purpose
Listening & Speaking

Students understand and are able to identify the
focus, main idea and supporting details of
argumentative texts from various media such as
newspapers, magazines, and pamphlets.

Students are able to express opinions and
Express opinions and attitudes attitudes (suggestions/advice/recommendations)
(suggestions/advice/recommen on academic topics based on information from
various sources such as journals, textbooks and
dations) on academic topics
literature.
based on information from
various sources such as
journals, textbooks and
literature.
Writing
1.Students are able to identify the characteristics
of the concluding paragraph of an argumentative
Argumentative composition
-What are the characteristics of essay.
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the concluding paragraph of a 2. Sts are able to write the concluding paragraph
argumentative essay?
for the argumentative essay outline from Week 5.
-Write the concluding paragraph
for the argumentative essay
outline from Week 5.
Grammar
Students recognize the English future tense
6-10
July

Future Tense (4 Tenses)
8.Future Simple

(future simple, future progressive, future perfect

9.Future Continuous

use them correctly.

and future perfect progressive) and know how to

11. Future Perfect

9

12 Future Perfect Continuous
Reading
Argumentative reading
-Read argumentative texts
from various academic texts
such as journals, textbooks,
and literature and identify the
following:
1. Focus (making argument)
2. Main idea
3. Supporting details
4. Context clues
5. Reference
6. Summarizing
7. Writer‖s purpose
Listening & Speaking

Students understand and are able to identify the
focus, main idea and supporting details of
argumentative texts from various academic texts
such as journals, textbooks, and literature.

Students are able to express opinions and
Express opinions and attitudes attitudes (suggestions/advice/recommendations)
on academic topics based on information from
(suggestions/advice/
various sources.
recommendations) on
academic topics based
on information from various
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sources.
Writing
Argumentative composition

Students are able to revise and edit the
argumentative essays produced during Weeks 6-8.

-Revise and edit the
argumentative essays
produced during Weeks 6-8.
Midterm 13-17 July, 2015

10
20-24
July

Grammar

Students recognize the active or passive voice

Passive Voice

and know how to use them correctly.

1 Present Simple
2 Past Simple
Reading
-Affixes (Prefixes)
Listening & Speaking
Exchange Information

11

(Discussion)
-Words and phrases for
exchanging information.
-Exchange information on
general and academic topics
based on information from
various media such as
television, radio, newspapers,
magazines, pamphlets, journals,
textbooks and literature.
Writing
Compare-contrast Composition
-What are the characteristics of
compare-contrast writing?
-What are the cohesive devices

Students are able to guess meaning of difficult
words using the knowledge of the English prefixes.
Students are able to exchange information on
general and academic topics based on
information from various media such as television,
radio, newspapers, magazines, pamphlets,
journals, textbooks and literature.
.

1. Students are able to identify the characteristics
of compare-contrast writing.
2. Students are able to identify the cohesive
devices in compare-contrast writing.
3. Students recognize good compare-contrast
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in compare-contrast writing?
-Read examples of good
compare-contrast writings.
Grammar
Subject-verb agreement
Reading
-Affixes (Suffixes)
Listening & Speaking
Exchange Information
(Discussion)

12

13

27-31
July

3-7
August

-Exchange information on
general and academic topics
based on information from
various media such as
television, radio, newspapers,
magazines, pamphlets,
journals, textbooks and
literature using comparecontrast structure.
Writing

writings.

1. Students recognize the subject-verb agreement
and know how to use them correctly.
Students are able to guess meanings and parts of
speech of difficult words using the knowledge of
the English suffixes.
Students are able to exchange information on
general and academic topics based on
information from various media such as television,
radio, newspapers, magazines, pamphlets,
journals, textbooks and literature using comparecontrast structure.

1. Students are able to identify the characteristics
Compare-contrast composition of compare-contrast writing.
-What are the characteristics of 2. Students are able to write a compare-contrast
compare-contrast essay outline? essay outline on topics provided in class.
-Write a compare-contrast essay
outline on topics provided in
class.
Grammar
Students are able identify and know how to use
them correctly.
Parts of a sentence:
1 Subject
2 Predicate(Predicate
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Nominative, Predicate
Adjective)
3 Direct Object & Indirect
Object
4 Objective Complement
Reading

Students recognize synonyms and antonyms in
reading passages.

Synonyms and Antonyms
Listening & Speaking
Exchange Information
(Discussion)
-Exchange information on
general and academic topics
based on information from

Students are able to exchange information on
general and academic topics based on
information from various media such as television,
radio, newspapers, magazines, pamphlets,
journals, textbooks and literature using comparecontrast structure.

various media such as
television, radio, newspapers,
magazines, pamphlets,
journals, textbooks and
literature using comparecontrast structure.
Writing

1. Sts are able to identify the characteristics of the
Compare-contrast Composition introductory paragraph of a compare-contrast
-What are the characteristics of essay.
2. Sts are able to write an introductory paragraph
the introductory paragraph of a
for the compare-contrast essay outline from Week
Compare-contrast essay?
12.
-Write an introductory paragraph
for the compare-contrast essay
outline from Week 12.
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Grammar
Question Tag

Students are able identify and know how to use
them correctly.

1. Present Simple
2. Past Simple
Reading

14

10-14
August

Compare-contrast reading
-Read compare-contrast texts
from various academic texts
such as journals, textbooks,
and literature and identify the
following:
1. Focus (contrastive analysis)
2. Main idea
3. Supporting details
4. Context clues
5. Reference
6. Summarizing
7. Writer‖s purpose
Listening & Speaking
Exchange Information
(Discussion)
-Exchange information on
general and academic topics
based on information from
various media such as
television, radio, newspapers,
magazines, pamphlets, journals,
textbooks and literature using
compare-contrast structure.

1.Students are able to draw inferences from
reading texts.

1.Students recognize the presentation
components.
2.Students understand the public speaking
techniques.
3.Students are able to give brief presentations on
given topics.
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Writing

1. Students are able to identify the characteristics
Compare-contrast Composition of the body paragraphs of a Problem-Solution
-What are the characteristics of essay.
2. Students are able to write body paragraphs for
the body paragraphs of a
the Problem-Solution essay outline from Week
Compare-contrast essay?
12.
-Write body paragraphs for the
Compare-contrast essay
outline from Week 12.
Grammar
Students are able identify and know how to use
Parts of a sentence: Predicate them correctly.

14

15

17-21
August

(direct object, indirect object,
objective complement)

Reading

15

17-21
August

Compare-contrast reading
-Read compare-contrast texts
from various academic texts
such as journals, textbooks,
and literature and identify the
following:
1. Focus (contrastive analysis)
2. Main idea
3. Supporting details
4. Context clues
5. Reference
6. Summarizing
7. Writer‖s purpose

1.Students are able to differentiate facts from
opinions in reading passages.
2.Students recognize opinions and biases
in reading passages.
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W

Date/
Periods

Core-Contents
Listening & Speaking
Exchange Information
(Discussion)

Purposes/In-week expected learning outcome
1.Students provide presentation topics.
2.Students search for information for their
presentations.

-Exchange information on
general and academic topics
based on information from
various media such as
television, radio, newspapers,
magazines, pamphlets,
journals, textbooks and
15

literature using comparecontrast structure.
Writing

1. Students are able to identify the characteristics
Compare-contrast composition of the concluding paragraph of a compare-What are the characteristics of contrast essay.
2. Students are able to write the concluding
the concluding paragraph of a
paragraph for the compare-contrast essay outline
compare-contrast essay?
from Week 12.
-Write the concluding
paragraph for the comparecontrast essay outline from
Week 12.
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W

Date/
Periods

Core-Contents
Grammar
Parallel Structures

Purposes/In-week expected learning outcome
Students are able to identify the parallel structure
in English texts.

-Explain the parallel structures.
-Give examples of parallel
structures in English texts.
-Exercises
Reading

16

Compare-contrast reading
-Characteristics of comparecontrast texts
-Examples of compare-contrast

1.Students understand the characteristics of
compare-contrast texts.
2.Students are able to recognize ProblemSolution texts and to identify the main idea and
the supporting details of the sample texts.

texts
24-28
August

1. Focus (contrastive analysis)
2. Main idea
3. Supporting details
4. Context clues
5. Reference
6. Summarizing
7. Writer‖s purpose
Listening & Speaking
Mini-seminar
Writing
Compare-contrast
-Revise and edit the comparecontrast essays produced
during Weeks 13-15.

Students are able to give oral presentations using
notes they have collected.
Students are able to revise and edit the
compare-contrast essays produced during Weeks
13-15.
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W

Date/
Periods

Core-Contents
Grammar
Error Identification
-Sample sentences and

Purposes/In-week expected learning outcome
1.Students recognize errors in English usage.
2.Students are able to identify errors in English
sentences.

explanation
-Exercises
Reading

Students understand and are able to identify the
main idea and supporting details of compareCompare-contrast reading
-Read compare-contrast texts contrast texts from various media such as
newspapers, magazines, and pamphlets.
from various media such as

31
August-4 newspapers, magazines, and
Septem pamphlets and identify the
ber
following:
17
1. Focus (contrastive analysis)
2. Main idea
3. Supporting details
4. Context clues
5. Reference
6. Summarizing
7. Writer‖s purpose
Listening & Speaking
Mini-seminar
Writing
Writing Applications:
Compare-contrast essays
-Write compare-contrast
essays based on given topics.

Students are able to give oral presentations in
groups.
-Students are able to write Cause and Effect essays
based on given topics.
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W

Date/
Periods

Core-Contents
Grammar
Error Identification

Purposes/In-week expected learning outcome
Students are able to identify errors in English
sentences.

-Exercises
Reading

Students understand and are able to identify the
main idea and supporting details of compareCompare-contrastreading
contrast texts from various academic texts such as
-Read compare-contrast
texts from various academic journals, textbooks, and literature.
texts such as journals,
textbooks, and literature
and identify the following:
1. Focus (contrastive
analysis)
2. Main idea
18 7-11
Septem 3. Supporting details
4. Context clues
ber
5. Reference
6. Summarizing
7. Writer‖s purpose
Listening & Speaking
Students are able to give oral presentations in
groups.
Mini-seminar
Writing
Writing Application:
Compare-contrast essays
-Write compare-contrast
essays based on given
topics.

Students are able to write compare-contrast essays
based on given topics.

105

W

Date/
Periods

Core-Contents

Purposes/In-week expected learning outcome

Grammar
Wrap-up
- Comparison

-Students analyze advanced grammar on
comparison, determiner and causative, and do the

1. Positive/ Negative Degree exercise.
(as…….as)
2. Comparative Degree
3. Superlative Degree
- Determiner
1. A/An/The
2 .This/That/These/Those
3. Some/ any
14-18
19
Sep.

4..Many/ much
5.A lot of/ lots of
6. Number of/ amount of
7. Few/ a few
8. Little/ a little
9. A large number of
Reading
Wrap-up
Listening & Speaking
Wrap-up
Writing
Wrap-up

20

Final Examination
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Materials
Elements of Language sets used for this teaching plan
1. Hard Cover (HC) book for teacher (Chapter 1– 4)
2. Grammar, Usage, and Mechanics (GUM)
3. Chapter Test (CT) / (Chapter 1 – 4)
4. Chapter Test in Standardized Test Format (CTSTF) / (Chapter 1 – 4)
5. Vocabulary Workshop Tests (VWT)
6. Sentences, Paragraphs, and Compositions (SPC)
7. Combining Sentence (CS) (Lesson 1- 9)
8. Developmental Language Skills (DLS) (Chapter 14 and 15)
9. SAS Curriculum Pathways (Additional Resources)
5. การประเมินผลการเรียนรู้ (Assessments)
Both Teacher
1. Midterm (Vocabulary-Grammar -Reading- Writing)
2. Final Examination (Vocabulary-Grammar -Reading- Writing)
3. Assignments (Homework, Presentation)
4. Speaking Tests
5.Reading Quiz
6. Essay
7. Listening Test
Total

= 20 %
= 20 %
= 20 %
= 10 %
= 10 %
= 10 %
= 10 %
100 %

Assessment Criteria:
The final assessment is criterion-referenced. Raw scores will be assessed as follows:
100 - 80 
79 - 75 
74 - 70
69 - 65

grade 4
grade 3.5
grade 3
grade 2.5

64 – 60
59 – 55
54 – 50
49 – 0 

grade 2
grade 1.5
grade 1
grade 0
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5.1 Test Guidelines
5.1.1 Midterm (Integrated Test: Reading-Speaking-Writing-Grammar) /20 points.
Mid-term Examination Structure
Point: 20 Points
Time: 120 minutes
Date: Type of Questions/ number and time
Content
Points
frame
Part One: Conversation
Passage One(2 points)
(1/4)
Daily life conversation related to
- There are 8 items questions, and each
2 points
health and advertisement.
conversation contains of~40-80 words.
(Items 1-8)
Part Two: Reading
Passage One (3 points)
(1/3) for the 1st
Comprehension
- 9 multiple choice questions on one passage, and 1
It is a reading pattern and in-class
reading (unseen) passage--containing of
point each for
reading patterns: covering responses ~250-350 words in length (Items 9-17)
the 2nd passage.
in naming topic sentences or main Passage Two (2 points)
(5 points)
ideas, vocabulary questions,
-It is two short-answer questions on
reference questions, writer‖s
one reading (unseen) passage, containing
purpose questions, questions, detail of ~200-300 words in length)(Items 18questions, unstated detail questions 19)
and summarizing questions (multiple
choices and short-answer questions)
Part Three: Language (Grammar) Section One: Word usages (1 point)
(1/4)
To complete the sentence, the
-There are 4 items questions, and each
2 points
students need to understand the
question contains of~30-60 words.
grammatical basic rules, and to
Students are required to use the right
complete the gap-filling, the
parts of speech. (Items 20-23)
students require, besides recognizing Section Two: Sentence Completion: (1
the grammatical structures, the
point)
reading techniques.
-There are 4 multiple choice
questions and each question contains of
~ 30 - 60 words. One grammatical part of
the sentence is deleted. (Items 24-27)
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Content
Part Three: Error Identification
To solve these questions, the
students need to understand many
different grammatical usages like
parts of speech, subject-verb
agreement, tenses, active and
passive voice, word-order and wordchoice and so on.
Part Four: Academic Writing
(Argumentative Essay: Opinion)
Reflect or support opinions on the
provided issue by using explanation,
convincing reasons, examples,
details and related information.

Type of Questions/ number and time
frame
There are 10 multiple choice questions,
containing of ~60 – 120 words in length,
and each question contains one incorrect
grammatical part. (Items 28-37)

Students choose one of the three topics
and compose a well-organized
argumentative essay, 200-250 words in
length. (Items 38)

Points
(1/2)
5 points

6 points

5.2 Final Exam
5.2.1 Final (Integrated Test: Reading-Speaking-Writing-Grammar) /20 points
Final Examination Structure
Point: 20 Points
Content
Part One: Conversation
Daily life conversation related to
lifestyle and teenagers.

Time: 120 minutes
Date: Type of Questions/ number and
Points
time frame
Passage One(2 points)
(1/4)
- There are 8 items questions, and
2 points
each conversation contains of~40-80
words. (Items 1-8)
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Content
Part Two: Reading Comprehension
It is a reading pattern and in-class
reading patterns: covering responses
in naming topic sentences or main
ideas, vocabulary questions,
reference questions, writer‖s purpose
questions, questions, detail
questions, unstated detail questions
and summarizing questions (multiple
choices and short-answer questions)
Part Three: Language (Grammar)
To complete the sentences, the
students need to understand the
grammatical basic rules, and to
complete the gap-filling, the
students require, besides recognizing
the grammatical structures, the
reading techniques.

Part Three: Error Identification
To solve these questions, the
students need to understand many
different grammatical usages like
parts of speech, subject-verb
agreement, tenses, active and passive
voice, word-order and word-choice
and so on.

Type of Questions/ number and time
Points
frame
Passage One (3 points)
(1/3) for the 1st
- 9 multiple choice questions on
passage, and 1
one reading (unseen) passage–
point each for the
containing of ~250-350 words in length
2nd passage.
(Items 9-17)
(5 points)
Passage Two (2 points)
-It is two short-answer questions on
one reading (unseen) passage,
containing of ~200-300 words in
length)(Items 18-19)
Section One: Word usages (1 point)
(1/4)
-There are 4 items questions, and each
2 points
question contains of~30-60 words.
Students are required to use the right
parts of speech. (Items 20-23)
Section Two: Sentence Completion:
(1 point)
-There are 4 multiple choice
questions and each question contains
of ~ 30 – 60 words. One grammatical
part of the sentence is deleted. (Items
24-27)
There are 10 multiple choice questions,
(1/2)
containing of ~60 – 120 words in
5 points
length, and each question contains one
incorrect grammatical part. (Items 2837)
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Type of Questions/ number and
time frame
Part Four: Academic Writing
Students choose one of the three
(Compare-Contrast Essay)
topics and compose a well-organized
Reflect or support opinions on the compare-contrast essay, 200-250
provided issue by using explanation, words in length. (Items 38)
convincing reasons, examples,
details and related information.
Content

Remarks:
Writing Criteria for Midterm and Final Exam (6 points)
Organization 1 point
Content (idea presentation) 2 points
Grammatical structure, punctuation (3 points)

Points
6 points

111

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาภาษาอังกฤษวิชาการ 1 (อ30201)
จานวน 2.0 หน่วยกิต
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่
ผู้สอน คณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา (Course Description)

Academic English 1(ENG30201)
เวลา 80 ชั่วโมง
2

ศึกษาคาศัพท์เฉพาะทาง จากบทความทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือบทความอื่นๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ใน
การพูดและการเขียนและเพื่อให้สามารถเข้าใจสิ่งที่ฟังและอ่าน
ศึกษารูปแบบการนาเสนอแบบปากเปล่าและการโต้วาทีเพื่อให้สามารถนาเสนอโครงงานทางวิทยาศาสตร์
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจจากหัวข้อทั่วๆไป และบทบรรยายทางวิชาการ เพื่อให้มีทักษะการจด
บันทึก(Note-taking)
พัฒนากลยุทธ์ทางการอ่านและทักษะการเขียนบทความทางวิชาการและศึกษาองค์ประกอบของการเขียน
บทความประเภทเหตุและผล (Cause-Effect) ปัญหาและการแก้ปัญหา (Problem-Solution) และบทคัดย่อ
(Abstract)
พัฒนาความสามารถในการใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ใช้ภาษาได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับบริบททางวิชาการและอื่นๆ
ฝึกการทาแบบทดสอบเพื่อให้คุ้นเคยกับแบบทดสอบรูปแบบต่างๆ
Study technical terms of scientific fields or other articles to obtain more vocabulary
which is essential for applying in speaking and writing presentation and for understanding the
listening and the reading contexts.
Study oral presentations and how to give science project presentations and study
debating patterns to express ideas about social and environmental issues.
Develop students‖ listening comprehension skills from general topics and academic
lectures for note-taking skills.

112

Develop students‖ reading strategies and writing skills on academic articles and study
the elements of Cause-Effect, Problem-Solution and abstract.
Develop students‖ ability to use English structures appropriately in a particular
academic contextand others.
Practice mastering the tests to acquaint students with different forms of tests.
2. ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)
1) นักเรียนสามารถใช้และประยุกต์ใช้คาศัพท์ประเภทต่างๆ ในการพูดและการเขียน และความเข้าใจ
ด้านการอ่านและการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Effectively use and apply various vocabulary for speaking, writing and
understanding listening and reading in various contexts.
2) นักเรียนสามารถนาเสนอโครงงานและโต้วาที ตามหัวข้อที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Proficiently present experimental projects and debate on specified topics.
3) นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่ฟังทั้งบทความทางวิชาการและหัวข้อต่างๆ ทั้งแบบสั้นและแบบยาว รวมถึง
สามารถจดบันทึกจากการฟัง
Efficiently comprehend short and long general topics and academic lectures and
take note of the spoken texts.
4) นักเรียนเข้าใจเนื้อหาของบทอ่านต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยการวิเคราะห์โครงสร้างคาและการเดา
ความหมายจากบริบท
Accurately understand the meaning of reading passages by analyzing wordstructure
and using context clues.
5) นักเรียนสามารถใช้โครงสร้างประโยครูปแบบต่างๆในระดับที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมและเขียน
บทความตามองค์ป ระกอบได้อย่ างถู กต้องตามหลั กการเขียนบทความแบบเหตุและผล (Cause-Effect)
ปัญหาและการแก้ปัญหา (Problem-Solution) และบทคัดย่อ (Abstract)
Appropriately use various sentence structures and specify advanced grammatical
structures, use essay components to write composition of Cause-Effect, Problem-Solution
and abstracts.
6) นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้คา วลี อนุประโยค และประโยค ในบริบททางวิชาการและอื่นๆ ได้
อย่างเหมาะสม
Appropriately apply English words, phrases, clauses and sentences in a particular
academic context and others.
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3. โครงสร้างรายวิชา (Learning Target)
Learning Targets
LISTENING SKILL
1. Listening Strategies
1.1 Listening for gist and details
1.1.1 Length
1.1.2 Text Type

1.2 Note-taking
1.3 Summarizing
2. Pronunciation (Listening)
2.1 Identifying
sounds/stress/intonation
SPEAKING SKILL
1. Conversation
Text Types
1.1 in pair
1.2 in group
2. Oral presentation
3. Debate
4. Group discussion
5. Interview
6. Pronunciation (Speaking)
6.1 Phonetics
Consonants: voiced, voiceless
Vowels
Intonation
Rising & falling
Pausing & linking

M.5
2

2-5 mins
two-way communication
(conversation: general)
one-way communication:
announcement, advertisement, etc.
/
/
F/M

general, social, academic
2-3 mins
2-3 mins
3-5 mins
5-10 mins
3-5 mins
3-5 mins

F/M
F/M
F/M
F/M
F/M

หมายเหตุ
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Reading Techniques
Learning Targets
READING SKILL
1. Skimming (for main idea)
2. Scanning (for details)
3. Reference
4. Context clues
5. Inference/ Implication
6. Distinguishing fact and opinion
7. Writer's purpose
8. Tone/ Mood/Attitude
9. Summarizing and outlining
10. Paraphrasing
11. Quoting
12. Note-taking
13. Reflection
Text Types / Text Organization
1. Descriptive / Spatial order
2. Narrative/Chronological (time) order
3. Expository
3.1 Compare-Contrast
3.2 Cause-Effect
3.3 Problem-Solution
4. Argumentative
5. Persuasive
6. Research/ Scientific abstract or
equivalence
WRITING SKILL
1. Argumentative (200-250 words)
2.Compare &Contrast (200-250 words)
3. Cause & Effect (200-250 words)

M.5
2
M
M
F/M
F
F
M
F
I
F
F
M
M
F
/
/
/
/
/
/
/
/

/

หมายเหตุ
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Learning Targets
4. Problem Solution 200-250 words )
GRAMMAR
1) Part of speech
1.1 Noun
1.1.1 Countable /
Uncountable
1.1.2 Proper/ Common
1.1.3 Abstract/ Concrete
1.1.4 Collective / Compound
1.2 Pronoun
1.2.1 Subject Pronoun
- Cluster
1.2.2 Object Pronoun
- Cluster
1.2.3 Possessive Pronoun
1.2.4 Possessive Adjective
1.2.5 Reflexive Pronoun
1.2.6 Demonstrative
1.2.7 Interrogative
1.2.8 Relative
1.2.9 Indefinite
1.3 Verb
1.3.1 Action Verb
1.3.2 Helping Verb (Auxiliary)
1.3.3 Modal Verb
1.3.4 Linking Verb (Stative Verb)
1.3.5 Finite/ Non-finite Verb
1.3.6 Phrasal Verb
1.3.7 Transitive Verb and
Intransitive Verb

M.5
2
/

M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
I/F/M
F/M
M
M
M
M
M
M
M
M

หมายเหตุ
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1.4 Adjective
Learning Targets
1.4.1 Adjective Order
1.4.2 Descriptive Adjective
1.4.3 Demonstrative Adjective
1.4.4 Interrogative Adjective
1.4.5 Indefinite Adjective
1.4.6 Article
1.4.7 Number and Quantity
1.5 Adverb
1.5.1 Adverb Modifying Verb
1.5.1.1 Adverb of frequency
1.5.1.2 Adverb of manner
1.5.1.3 Adverb of time
1.5.1.4 Adverb of place
1.5.2 Adverb Modifying Adjective
1.5.3 Adverb Modifying
1.6 Conjunction
1.6.1 Coordinating
1.6.2 Correlative
1.6.3 Subordinating
1.7 Preposition
1.7.1 Preposition of time
1.7.2 Preposition of place
1.7.3 Prepositional Phrase
1.8 Interjection
2) Verb Tense
2.1 Present Simple
2.2 Present Continuous
2.3 Present Perfect

M.5
2
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

หมายเหตุ
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Learning Targets
2.4 Present Perfect Continuous
2.5 Past Simple
2.6 Past Continuous
2.7 Past Perfect
2.8 Past Perfect Continuous
2.9 Future Simple
2.10 Future Continuous
2.11 Future Perfect
2.12 Future Perfect Continuous
3) Types of sentence
3.1 Imperative
3.2 Statement/ Declarative
3.3 Negative
3.4 Interrogative
4) Passive Voice
4.1 Present Simple
4.2 Past Simple
5) Sentence Types
5.1 Simple Sentence
5.2 Compound Sentence
5.3 Complex Sentence
5.4 Compound – Complex
Sentence
6) Parts of a Sentence
6.1 Subject
6.2Predicate(Predicate
Nominative, Predicate Adjective)
6.3 Direct Object & Indirect
Object
6.4 Objective Complement

M.5
2
F
M
M
M
I
M
M
F
F/M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
F

หมายเหตุ
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7) Question Tags
7.1 Present Simple
7.2 Past Simple

Learning Targets
8) Phrases
8.1 Prepositional
8.2 Gerund
8.3 Infinitive
8.4 Appositive
8.5 Participial
8.6 Absolute
9)Clauses
9.1 Dependence / Independence
Clauses
9.2 Noun Clause
9.3 Adjective Clause/Relative
Clause
9.4 Adverb Clause
10) Comparison
10.1 Positive/Negative Degree
(as…….as) Degree
10.2 Comparative
10.3 Superlative Degree
11) Determiner
11.1 A/An/The
11.2This/That/These/Those
11.3 Some/ any
11.4 Many/ much
11.5 A lot of/ lots of

M
M
M.5
2
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

หมายเหตุ
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Learning Targets
11.6 Number of/ amount of
11.7 Few/ a few
11.8 Little/ a little
11.9 A large number of
12) Causative
13) Direct-Indirect Speech
13.1 Present Simple
13.2 Past Simple
14) Conditionals
Type 0
Type I
Type II
Type III
15) Parallel Structure
16) Inversion

M.5
2
M
M
M
M
F/M
M
M
M
M
M
M
M
F

หมายเหตุ
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4. แผนการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
Academic English 1 (ENG30204)
(Second Semester: Academic Year 2016)
(Intermediate Level)
W Periods

1

(1st – 4th
periods)

Core-Contents
Course Orientation
1. Introducing the course
syllabus
2. Approaches and ways to
learn
3. Books and materials used
4. Expectations/grading
Course Orientation
1. Introduction of the course
2. Group Assignments
(Grouping for oral presentation
and debating)
- Why? How? When?

Grammar
- Practice identifying errors
2

th

(5 –
8th
periods)

and doing sentence
completion practice on
1.Noun
1.1 Countable/
Uncountable
1.2 Proper/ Common

Purposes/In-week expected learning outcome
1. Students understand the scope of the course
syllabus, assessment, development of their own
learning objectives and expectations for class
activities.

1. Students understand the course
outline/syllabus, ways to grade them, and
teachers remind them about rules and regulations
while studying; teachers provide them the overall
details and the needed information they should
recognize while studying.
2. Students are able to convey their information
to the audience and know how to respond to the
questions raised among their presentations and
debates.
Students learn the parts of speech and know how
to use them correctly.
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1.3 Abstract/ Concrete
1.4 Collective Compound
2. Pronoun
2.1 Subject Pronoun
- Cluster
2.2 Object Pronoun
- Cluster
2.3 Possessive Pronoun
2.4 Possessive Adjective
2.5 Reflexive Pronoun
2.6 Demonstrative
2.7 Interrogative
2.8 Relative
Reading
- Reading strategies:
- Main idea, topic (Skimming)
- Details (Scanning)
- Context clues
- Reference
- Writer‖s purpose
- Inference
- Implication
- Paraphrasing /Restatement
- Tone of the passage
Listening & Speaking
-Listen to short dialogues

1. Students understand and are able to identify
the focus, main idea and details of Expository
texts from various academic texts such as
journals, textbooks, and literature.

1. Students are able to understand the gist of
short dialogues in various situations.
2. Students are able to relate the gist of short
dialogues to others.
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Writing

1. Students are able to understand and write the
- Note- taking (Listen and write main ideas of listening exercises in various
contexts.
down the gist.)

Grammar
- Reinforce error identification

Students learn the parts of speech and know how
to use them correctly.

and sentence completion
practice on
Verb
3.1 Action Verb
3.2 Helping Verb (Auxiliary)
3.3 Modal Verb
3.4 Linking Verb (Stative
Verb)
3.5 Finite/ Non-finite Verb
3

(9th –
12th
periods)

3.6 Phrasal Verb
3.7 Transitive Verb and
Intransitive Verb
Reading
- Reading strategies:
- Main idea, topic (Skimming)
- Details (Scanning)
- Context clues
- Reference
- Writer‖s purpose
- Inference
- Implication
- Paraphrasing /Restatement
- Tone of the passage

1. Students understand and are able to identify
the focus, main idea and details of Expository
texts from various academic texts such as
journals, textbooks, and literature.
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Listening & Speaking

4

(13th –
16th
periods)

1. Students are able to understand the gist of
longer dialogues in various situations.
Listen to longer dialogues
2. Students are able to relate the gist of longer
dialogues to others.
Writing
1. Students are able to understand and write the
details (answering questions ―What‖, ―Where‖,
Note-taking(Listen and write
―When‖, ―Why‖, and ―How‖) of listening exercises
down the details.)
in various contexts.
Grammar
Students learn the parts of speech and know how
- Practice identifying errors and to use them correctly.
doing sentence completion
practice on
Adjective
4.1 Adjective Order
4.2 Descriptive Adjective
4.3 Demonstrative
Adjective
4.4 Interrogative Adjective
4.5 Indefinite Adjective
4.6 Article
4.7 Number and Quantity
5 Adverb
5.1 Adverb Modifying Verb
5.1.1 Adverb of
frequency
5.1.2 Adverb of manner
5.1.3 Adverb of time
5.1.4 Adverb of place
5.2 Adverb Modifying
Adjective
5.3 Adverb Modifying
Other Adverb
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Reading
- Reading strategies:
- Main idea, topic (Skimming)
- Details (Scanning)
- Context clues
- Reference
- Writer‖s purpose
- Inference
- Implication
- Paraphrasing /Restatement
- Tone of the passage
Listening & Speaking

1. Students understand and are able to identify
the focus, main idea and details of Expository
texts from various academic texts such as
journals, textbooks, and literature.

1. Students understand the main ideas, details
and specific information of academic
Listen to academic
conversations on various topics.
conversations (main ideas,
2. Students are able to relate the main ideas,
details and specific
details and specific information of academic
information)
conversations to others.
- Note-taking
3. Students are able to take notes of the main
ideas and details from conversations.
Writing
1. Students are able to identify the characteristics
of expository (cause-effect) writing.
Expository Composition
2. Students are able to identify the cohesive
(Cause-Effect)
-What are the characteristics of devices in expository (cause-effect) writing.
3. Students recognize good expository (causeExpository (Cause-Effect)
effect) writings.
writings?
-What are the cohesive devices
in Cause-Effect writings?
-Read examples of good
Cause-Effect writings.
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Grammar
- Reinforce error identification

Students learn the parts of speech and know how
to use them correctly.

and sentence completion on
6 Conjunction
6.1 Coordinating
6.2 Correlative
6.3 Subordinating
7 Preposition
7.1 Preposition of time
7.2 Preposition of place
7.3 Prepositional Phrase
8 Interjection
5

(17th –
20th
periods)

Reading
Expository (Cause-Effect)
reading
-Characteristics of expository
(cause-effect) texts
-Examples of expository
(cause-effect) texts
1. Focus (expressing causeeffect)
2. Main idea, topic (Skimming)
3. Details (Scanning)
4. Context clues
5. Reference
6. Writer‖s purpose
7. Inference
8. Implication
9. Paraphrasing /Restatement

1. Students understand the characteristics of
Expository (Cause-Effect) texts.
2. Students are able to recognize Expository
(Cause-Effect) texts and to identify the focus, the
main idea and the details of the sample texts and
so on.

126

10. Tone of the passage
Listening & Speaking
Listen to academic
conversations (main ideas,
details and specific
information)
- Note-taking

Writing
Expository (Cause-Effect)
Composition
-What are the characteristics of
expository (cause-effect) essay
outline?
-Write an expository (causeeffect) essay outline on topics
provided in class.
Grammar

1. Students understand the main ideas, details
and specific information of academic
conversations on various topics.
2. Students are able to relate the main ideas,
details and specific information of academic
conversations to others.
3. Students are able to take notes of the main
ideas and details from conversations.
1. Students are able to identify the characteristics
of expository (cause-effect) writing.
2. Students are able to write an expository (causeeffect) essay outline on topics provided in class.

1. Students recognize the verb tenses and know
- Practise identifying errors and how to use them correctly.
sentence completion
9 Verb Tense
6

(21th –
24th
periods)

9.1 Present Simple
9.2 Present Continuous
9.3 Present Perfect
9.4 Present Perfect
Continuous
9.5 Past Simple
9.6 Past Continuous
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9.7 Past Perfect
9.8 Past Perfect Continuous
9.9 Future Simple
9.10 Future Continuous
9.11 Future Perfect
9.12 Future Perfect
Continuous
Reading
Expository (Cause-Effect)
reading
-Characteristics of expository
(cause-effect) texts
-Examples of expository
(cause-effect) texts
1. Focus (expressing causeeffect)
2. Main idea, topic (Skimming)
3. Details (Scanning)
4. Context clues
5. Reference
6. Writer‖s purpose
7. Inference
8. Implication
9. Paraphrasing /Restatement
10. Tone of the passage
Listening & Speaking
- Oral presentation structure

1. Students understand the characteristics of
Expository (Cause-Effect) texts.
2. Students are able to recognize Expository
(Cause-Effect) texts and to identify the focus, the
main idea and the details of the sample texts and
so on.

1. Students understand a well-organized structure
of how to give oral presentations.
2. Students recognize the useful discourses of
how to give a well-organized oral presentation.
3. Students organize their science project
presentations and rehearse giving presentations.
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Writing
Expository (Cause-Effect)
Composition
-What are the characteristics of
the introductory paragraph of
expository (cause-effect) essay?
-Write an introductory
paragraph for the expository
(cause-effect) essay outline
from Week 5.
Grammar
- Reinforce error identification

1. Students are able to identify the characteristics
of the introductory paragraph of an expository
(cause-effect) essay.
2. Students are able to write an introductory
paragraph for the expository (cause-effect) essay
outline from Week 5.

1. Students recognize the type of sentences and
know how to use it correctly.

and sentence completion
10. Types of sentence
10.1 Imperative
10.2 Statement/Declarative
10.3 Negative
10.4 Interrogative
7

(25th –
28th
periods)

Reading
Expository (Cause-Effect)
reading
-Characteristics of expository
(cause-effect) texts
-Examples of expository
(cause-effect) texts
1. Focus (expressing causeeffect)
2. Main idea, topic (Skimming)
3. Details (Scanning)
4. Context clues
5. Reference

1. Students understand the characteristics of
Expository (Cause-Effect) texts.
2. Students are able to recognize Expository
(Cause-Effect) texts and to identify the focus, the
main idea and the details of the sample texts and
so on.
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6. Writer‖s purpose
7. Inference
8. Implication
9. Paraphrasing /Restatement
10. Tone of the passage
Listening & Speaking
- Oral presentation structure

Writing
Expository (Cause-Effect)
Composition
-What are the characteristics of
the body paragraphs of an
expository (cause-effect) essay?
-Write body paragraphs for the
expository (cause-effect) essay
outline from Week 5.

1. Students understand a well-organized structure
of how to give oral presentations.
2. Students recognize the useful discourses of
how to give a well-organized oral presentation.
3. Students organize their science project
presentations and rehearse giving presentations.
1. Students are able to identify the characteristics
of the body paragraphs of an expository (causeeffect) essay.
2. Students are able to write body paragraphs for
the expository (cause-effect) essay outline from
Week 5.

Grammar
1. Students recognize the passive voice and know
- Practice identifying errors and how to use it correctly.
sentence completion
11. Passive Voice
8

(29th –
32nd
periods)

11.1 Present Simple
11.2 Past Simple
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Reading
Expository (Cause-Effect)
reading
-Characteristics of expository
(cause-effect) texts
-Examples of expository (causeeffect) texts
1. Focus (expressing causeeffect)
2. Main idea, topic (Skimming)
3. Details (Scanning)
4. Context clues
5. Reference
6. Writer‖s purpose
7. Inference
8. Implication
9. Paraphrasing /Restatement
10. Tone of the passage
Listening & Speaking
- Giving an oral presentation

1. Students understand the characteristics of
Expository (Cause-Effect) texts.
2. Students are able to recognize Expository
(Cause-Effect) texts and to identify the focus, the
main idea and the details of the sample texts and
so on.

1. Students present their science projects.
2. Students who are the audience are able to ask
questions or respond to the presentations they
listen to.

Writing
Expository (Cause-Effect)
Composition
-What are the characteristics of
the concluding paragraph of an
expository (cause-effect) essay?
-Write the concluding
paragraph for the expository
(cause-effect) essay outline
from Week 5.

1. Students are able to identify the characteristics
of the concluding paragraph of an expository
(cause-effect) essay.
2. Students are able to write the concluding
paragraph for the expository (cause-effect) essay
outline from Week 5.
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9

(33rd –
36th
periods)

Grammar
- Reviewing all error
identification and sentence
completion.
Reading
Expository (Cause-Effect)
reading
-Characteristics of expository
(cause-effect) texts
-Examples of expository (causeeffect) texts
1. Focus (expressing causeeffect)
2. Main idea, topic (Skimming)
3. Details (Scanning)
4. Context clues
5. Reference
6. Writer‖s purpose
7. Inference
8. Implication
9. Paraphrasing /Restatement
10. Tone of the passage
Listening & Speaking
- Giving an oral presentation

- Students practice doing the error identification
and completion tests.

1. Students understand the characteristics of
Expository (Cause-Effect) texts.
2. Students are able to recognize Expository
(Cause-Effect) texts and to identify the focus, the
main idea and the details of the sample texts and
so on.

1. Students present their science projects.
2. Students who are the audience are able to ask
questions or respond to the presentations they
listen to.

Writing
1. Students are able to revise and edit the
Expository (Cause-Effect)
expository (cause-effect) essays produced during
Composition
Weeks 6-8.
-Revise and edit the expository
(cause-effect) essays produced
during Weeks 6-8.
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10 (37th–40th periods)
Midterm
Grammar
- Study test strategies for
Standardized Test
- Practice doing
Standardized Test on
12. Sentence Types
12.1 Simple Sentence
12.2 Compound
Sentence
12.3 Complex Sentence
12.4 Compound –
Complex Sentence
Reading
Expository (Problemst
(41 –
Solution) reading
11 44th
-Characteristics of expository
periods) (problem-solution) texts
-Examples of expository
(problem-solution) texts
1. Focus (expressing
problem-solution)
2. Main idea, topic
(Skimming)
3. Details (Scanning)
4. Context clues
5. Reference
6. Writer‖s purpose
7. Inference
8. Implication
9. Paraphrasing/Restatement
10. Tone of the passage

1. Students recognize the sentence types and know
how to use it correctly.

1. Students understand the characteristics of
Expository (Problem-Solution) texts.
2. Students are able to recognize Expository
(Problem-Solution) texts and to identify the focus,
the main idea and the details of the sample texts
and so on.
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Listening & Speaking
Exchange Information
(Discussion)

1. Students are able to exchange information on
general and academic topics based on information
from various media such as television, radio,
newspapers, magazines, pamphlets, journals,
textbooks and literature.

-Words and phrases for
exchanging information.
-Exchange information on
general and academic
topics based on information
from various media such as
television, radio,
newspapers, magazines,
pamphlets, journals,
textbooks and literature.
Writing
1. Students are able to identify the characteristics of
expository (problem-solution) writing.
Expository (Problem2. Students are able to identify the cohesive devices
Solution) Composition
-What are the characteristics in expository (problem-solution) writing.
3. Students recognize good expository (problemof expository (problemsolution) writings.
solution) writing?
4. Students are able to write an expository (problem-What are the cohesive
solution) essay outline on topics provided in class.
devices in expository
(problem-solution) writing?
-Read examples of good
expository (problemsolution) writings.
-What are the characteristics
of expository (problemsolution) essay outline?
-Write an expository
(problem-solution) essay
outline on topics provided
in class.
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Grammar
- Practice doing

1. Students recognize the parts of sentences and
know how to use them correctly.

standardized tests on
13. Parts of a Sentence
13.1 Subject
13.2 Predicate(Predicate
Nominative, Predicate
Adjective)
13.3 Direct Object &
Indirect Object
13.4 Objective
Complement
(45th –
12 48th
periods)

Reading
Expository (ProblemSolution) reading
-Characteristics of
expository (problemsolution) texts
-Examples of expository
(problem-solution) texts
1. Focus (expressing
problem-solution)
2. Main idea, topic
(Skimming)
3. Details (Scanning)
4. Context clues
5. Reference
6. Writer‖s purpose
7. Inference

1. Students understand the characteristics of
Expository (Problem-Solution) texts.
2. Students are able to recognize Expository
(Problem-Solution) texts and to identify the focus,
the main idea and the details of the sample texts
and so on.
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8. Implication
9. Paraphrasing
/Restatement
10. Tone of the passage
Listening & Speaking

1. Students understand the main ideas, details and
Listen to academic lectures specific information of academic lectures on various
topics.
(main ideas, details and
2. Students are able to relate the main ideas, details
specific information)
and specific information of academic lectures to
- Note-taking
others.
3. Students are able to take notes of the main ideas
and details from lectures.
Writing
1. Students are able to identify the characteristics of
the introductory paragraph of a expository (problemExpository (Problemsolution) essay.
Solution) Composition
2. Students are able to write an introductory
-What are the characteristics
paragraph for the expository (problem-solution)
of the introductory
essay outline from Week 11.
paragraph of a expository
(problem-solution) essay?
-Write an introductory
paragraph for the expository
(problem-solution) essay
outline from Week 11.

th
13 (49 –
52nd
periods)

Grammar
- Practise doing
standardized tests on
14. Question Tags
14.1 Present Simple
14.2 Past Simple
15. Phrases
15.1 Prepositional

1. Students recognize the question tags and phrases
and know how to use them correctly.
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15.2 Gerund
15.3 Infinitive
15.4 Appositive
15.5 Participial
15.6 Absolute
Reading
Expository (ProblemSolution) reading
-Characteristics of
expository (problemsolution) texts
-Examples of expository
(problem-solution) texts
1. Focus (expressing
problem-solution)
2. Main idea, topic
(Skimming)
3. Details (Scanning)
4. Context clues
5. Reference
6. Writer‖s purpose
7. Inference
8. Implication
9. Paraphrasing
/Restatement
10. Tone of the passage
Listening & Speaking

1. Students understand the characteristics of
Expository (Problem-Solution) texts.
2. Students are able to recognize Expository
(Problem-Solution) texts and to identify the focus,
the main idea and the details of the sample texts
and so on.

1. Students understand the main ideas, details and
Listen to academic lectures specific information of academic lectures on various
topics.
(main ideas, details and
2. Students are able to relate the main ideas, details
specific information)
and specific information of academic lectures to
- Note-taking
others.
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3. Students are able to take notes of the main ideas
and details from lectures.
Writing
1. Students are able to identify the characteristics of
the body paragraphs of an expository (problemExpository (Problemsolution) essay.
Solution) Composition
2. Students are able to write body paragraphs for the
-What are the characteristics
expository (problem-solution) essay outline from
of the body paragraphs of
Week 11.
an expository (problemsolution) essay?
-Write body paragraphs for
the expository (problemsolution) essay outline from
Week 11.
Grammar
- Practice doing

1. Students recognize the clauses of contrast and
know how to use them correctly.

standardized tests on
16 Clauses
16.1 Dependence /
Independence Clauses
(53rd –
14 56th
periods)

16.2 Noun Clause
16.3 Adjective
Clause/Relative Clause
16.4 Adverb Clause
Reading
Expository (ProblemSolution) reading
-Characteristics of
expository (problemsolution) texts

1. Students understand the characteristics of
Expository (Problem-Solution) texts.
2. Students are able to recognize Expository
(Problem-Solution) texts and to identify the focus,
the main idea and the details of the sample texts
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-Examples of expository
(problem-solution) texts
1. Focus (expressing
problem-solution)
2. Main idea, topic
(Skimming)
3. Details (Scanning)
4. Context clues
5. Reference
6. Writer‖s purpose
7. Inference
8. Implication
9. Paraphrasing
/Restatement
10. Tone of the passage
Listening & Speaking

and so on.

1. Students understand the main ideas, details and
Listen to academic lectures specific information of academic lectures on various
topics.
(main ideas, details and
2. Students are able to relate the main ideas, details
specific information)
and specific information of academic lectures to
- Note-taking
others.
3. Students are able to take notes of the main ideas
and details from lectures.
Writing
1. Students are able to identify the characteristics of
Expository (Problemthe concluding paragraphs of an expository
Solution) Composition
(problem-solution) essay.
-What are the characteristics 2. Students are able to write concluding paragraphs
of the concluding
for the expository (problem-solution) essay outline
paragraphs of an expository from Week 11.
(problem-solution) essay?
-Write concluding
paragraphs for the
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expository (problemsolution) essay outline from
Week 11.
Grammar
1. Students recognize the comparison, determiner
and causative and know how to use them correctly.
- Practice doing
standardized tests on
17. Comparison
17.1 Positive/ Negative
Degree (as…….as)
17.2 Comparative Degree
17.3 Superlative Degree
18. Determiner
18.1 A/An/The
18.2
(57th –
15 60th
periods)

This/That/These/Those
18.3 Some/ any
18.4 Many/ much
18.5 A lot of/ lots of
18.6 Number of/ amount
of
18.7 Few/ a few
18.8 Little/ a little
18.9 A large number of
19. Causative
Reading
Abstract: Scientific Research
-Characteristics of scientific
research abstracts
-Examples of scientific

1. Students understand the characteristics of
scientific research abstracts.
2. Students are able to recognize scientific research
abstracts and to identify the introduction, the
methods, the results and the discussion of the
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research abstracts
Listening & Speaking

abstracts.
1. Students listen to a good debate.
2. Students understand the concept of debates.
- Debate structure
3. Students recognize the useful discourses of how
to organize a debate.
Writing
1. Students are able to identify the characteristics of
Abstract: Scientific Research the scientific research abstract.
-What are the characteristics 2. Students are able to write the scientific research
abstract outline.
of scientific research
abstract?
-Write the scientific research
abstract outline.

st
16 (61 –
64th
periods)

Grammar
- Study test strategies for
standardized tests on
20. Conditionals
(Type 0, Type I, Type II,
Type III)
21. Inversion
Reading
Abstract: Scientific Research
-Characteristics of scientific
research abstracts
-Examples of scientific
research abstracts

1. Students recognize the conditionals and know
how to use them correctly.

Listening & Speaking

1. Students understand the concept of debates.
2. Students recognize the useful discourses of how
to organize a debate.
3. Students organize their debates and rehearse
them in their group.

- Debate structure

1. Students understand the characteristics of
scientific research abstracts.
2. Students are able to recognize scientific research
abstracts and to identify the introduction, the
methods, the results and the discussion of the
abstracts.
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Writing

1. Students are able to write the scientific research
Abstract: Scientific Research abstract.
-Write the scientific research
abstract.
Grammar
- Practice doing
standardized tests on

1. Students recognize the direct-indirect speech and
Parallel structure and know how to use them
correctly.

22. Direct-Indirect Speech
22.1 Present Simple
22.2 Past Simple
23. Parallel Structure

(65th –
17 68th
periods)

Reading
Abstract: Scientific Research
-Characteristics of scientific
research abstracts
-Examples of scientific
research abstracts

1. Students understand the characteristics of

Listening & Speaking

1. Students construct their debates.

scientific research abstracts.
2. Students are able to recognize scientific research
abstracts and to identify the introduction, the
methods, the results and the discussion of the
abstracts.

- Debate structure
Writing

1. Students are able to proofread and edit the
Abstract: Scientific Research scientific research abstract.
(Proofreading & Editing)
-Proofread and edit the
scientific research abstract.
(69th –
18 72nd
periods)

Grammar
- Reviewing all grammar on
standardized tests.

1. Students are able to do standardized tests.
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Reading
Abstract: Scientific Research
-Characteristics of scientific
research abstracts
-Examples of scientific
research abstracts

1. Students understand the characteristics of

Listening & Speaking

1. Students construct their debates.

- Debate structure
Writing

scientific research abstracts.
2. Students are able to recognize scientific research
abstracts and to identify the introduction, the
methods, the results and the discussion of the
abstracts.

1. Students are able to proofread and edit the
Abstract: Scientific Research scientific research abstract.
(Proofreading & Editing)
-Proofread and edit the
scientific research abstract.

rd
19 (73 –
76th
periods)

Grammar
Wrap-up
Reading
Wrap-up
Listening & Speaking
Wrap-up
Writing
Wrap-up

(77th –
20 80th
periods)

Final Examination
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Materials
Elements of Language sets used for this teaching plan
1. Hard Cover (HC) book for teacher (Chapter 5– 8)
2. Grammar, Usage, and Mechanics (GUM)
3. Chapter Test (CT) / (Chapter 5 – 8)
4. Chapter Test in Standardized Test Format (CTSTF) / (Chapter 5 – 8)
5. Vocabulary Workshop Tests (VWT)
6. Sentences, Paragraphs, and Compositions (SPC)
7. Combining Sentence (CS)
8. Developmental Language Skills (DLS)
5. การประเมินผลการเรียนรู้ (Assessments)
Both Teacher
1. Midterm (Vocabulary-Grammar -Reading- Writing)
2. Final Examination (Vocabulary-Grammar -Reading- Writing)
3. Assignments (Homework, Presentation)
4. Speaking Tests
5. Reading Quiz
6. Essay
7. Listening Test
Total

= 20 %
= 20 %
= 20 %
= 10 %
= 10 %
= 10 %
= 10 %
100 %

Assessment Criteria:
The final assessment is criterion-referenced. Raw scores will be assessed as follows:
100 - 80 
79 - 75 
74 - 70
69 - 65

grade 4
grade 3.5
grade 3
grade 2.5

64 – 60
59 – 55
54 – 50
49 – 0 

grade 2
grade 1.5
grade 1
grade 0
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5.1 Test Guidelines
5.1.1 Midterm (Integrated Test: Reading-Speaking-Writing-Grammar) /20 points.
Mid-term Examination Structure Point: 20 Points
Time: 120 minutes
Type of Questions/ number and time
Content
Points
frame
Part One: Reading Comprehension
Passage One (3 points)
(1/3) for the
It is an Reading Pattern and In-class
-8 multiple choice questionson one
1st passage,
Reading Patterns: covering responses in reading passage--containing of ~200-250
and 1 point
naming topic sentences or main ideas, words in length (Items 1-9)
each for the
vocabulary questions, reference
2ndpassage.
questions, sentence insertion questions, Passage Two (2 points)
(5 points)
sentence restatement questions, detail
-It is two short-answer questions on
questions, unstated detail questions,
one reading passage (seen or unseen
inference questions (multiple choices passage), containing of ~200-250 words in
and short-answer questions)
length)(Items 10-11)
Part Two:Developmental Language
Section One: Grammatical Structures
(1/4)
Skills
-There are 8 items questions, and each
4 points
To complete the sentence, the
question contains of~30-60 words. Follow
students need to understand the
the directions and choose the best answer.
grammatical basic rules, and to
(Items 12-19)
complete the gap-filling, the students Section Two: Sentence Completion: (2
require, besides recognizing the
points)
grammatical structures, the reading
-There are 8 multiple choice questions
techniques—finding topic sentence or and each question contains of ~ 30 - 60
main idea.
words. One grammatical part of the
sentence will be deleted. (Items 20-27)
Part Three: Error Identification
There are 12 multiple choice questions,
(1/2)
To solve these questions, the students containing of ~60 – 120 words in length,
5 points
need to understand many different
and each question contains one
grammatical usages like part of
grammatical incorrect. (Items 28-39)
speeches, subject verb agreement, and
word-choice and so on.
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Content
Part Four: Academic Writing
(Compare-contrast)support opinions
on the provided issue by using
explanation, convincing reasons,
examples, details and related
information.

Type of Questions/ number and time
frame
Students can choose to write a comparecontrast essay, depending on the topics
provided: 200-250 words in length. (Items
40)

Points
6 points

5.2 Final Exam
5.2.1 Final (Integrated Test: Reading-Speaking-Writing-Grammar) /20 points
Final Examination Structure
Point: 20 Points

Time: 120 minutes

Date: -

Type of Questions/ number and time
frame
Part One: Reading Comprehension
Passage One (2 points)
It is an Reading Pattern and In-class
-8 multiple choice questionson one
Reading Patterns: covering responses in reading passage--containing of ~200-250
naming topic sentences or main ideas, words in length (Items 1-9)
vocabulary questions, reference
questions, sentence insertion
Passage Two (2 points)
questions, sentence restatement
-It is two short-answer questions on
questions, detail questions, unstated
one reading passage (seen or unseen
detail questions, inference questions
passage), containing of ~200-250 words in
(multiple choices and short-answer
length)(Items 10-11)
questions)
Content

Points
(1/3) for the
1st passage,
and 1 point
each for the
2ndpassage.
(5 points)
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Content
Part Two:Developmental Language
Skills
To complete the sentence, the
students need to understand the
grammatical basic rules, and to
complete the gap-filling, the students
require, besides recognizing the
grammatical structures, the reading
techniques—finding topic sentence or
main idea.

Type of Questions/ number and time
frame
Section One: Grammatical Structures
-There are 8 items questions, and each
question contains of~30-60 words. Follow
the directions and choose the best
answer. (Items 12-19)

Points
(1/4)
4 points

Section Two: Sentence Completion: (2
points)
-There are 8 multiple choice questions
and each question contains of ~ 30 - 60
words. One grammatical part of the
sentence will be deleted. (Items 20-27)
Part Three: Error Identification
There are 12 multiple choice questions,
(1/2)
To solve these questions, the students containing of ~60 – 120 words in length,
5 points
need to understand many different
and each question contains one
grammatical usages like part of
grammatical incorrect. (Items 28-39)
speeches, subject verb agreement, and
word-choice and so on.
Part Four: Academic Writing
Students can choose to write a problem
6 points
(Giving Opinion)
solution, depending on the topics
support opinions on the provided issue provided: 200-250 words in length.
by using explanation, convincing
(Items 40)
reasons, examples, details and related
information.
Remark:
Writing Criteria for Midterm and Final Exam (6 points)
Organization 1 point
Content (idea presentation) 2 points
Grammatical structure, punctuation (3 points)

147

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รายวิชา ภาษาอังกฤษวิชาการ 2

Academic English II (ENG 30202)

จานวน 2.0 หน่วยกิต

เวลา 80 ชั่วโมง

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1

ผู้สอน คณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา (Course Description)
พัฒนาทักษะการฟังเนื้อหาด้านวิ ชาการจากบทสนทนา การบรรยายทางวิชาการ การโต้วาที การ
กล่าวสุนทรพจน์ การสัมมนาเชิงวิชาการ แล้วระบุ บอกรายละเอียด ตอบคาถาม แยกแยะ สรุปใจความสาคัญ
ฝึกทักษะการพูดโต้ตอบในการสัมภาษณ์เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อหรือขอรับทุนการศึกษาได้ การพูด
นาเสนอผลงานทางวิชาการ และการกล่าวสุนทรพจน์
พัฒ นาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและสามารถวิจารณ์ คิดวิเคราะห์ จากบทความทั่ว ไปและ
บทความทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง
ฝึกวิเคราะห์โ ครงสร้างของประโยคที่ซับซ้อนเพื่อให้ เกิดความเข้าใจความหมายอย่างแท้จริง และ
สามารถนาไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
พัฒนาทักษะและฝึกฝนการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ Persuasive Essay / Scholarship Essay
Develop academic listening skills from conversations, lectures, debates, speeches, as
well as seminars in order to identify details, answer questions, differentiate and summarize
the information from them.
Practice interviewing for undergraduate admissions or scholarship applications,
making speeches, and giving academic presentations.
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Develop reading comprehension skills so as to critique and analyze both general and
academic articles correctly.
Practice analyzing the structures of complex sentences in order to understand their
meanings and use them correctly and appropriately.
2. ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจ และสรุปความ จากการฟังการสนทนาทั่วไป การสนทนาทางวิชาการ
การบรรยายทางวิชาการ
Understand and make a summary from general conversations, academic
conversations, and lectures they listen to.
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบในการสัมภาษณ์เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อหรือขอรับทุนการศึกษา
และสามารถนาเสนอผลงานทางวิชาการได้
Respond to interviews for undergraduate admissions or scholarship applications,
make speeches, and give academic presentations.
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและวิจารณ์บทความทั่วไปและบทความทางวิชาการได้
Read and critique general and academic articles.
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
และสามารถนาไปใช้ได้
Analyze the structures of complex sentences which are more complicated and be
able to use them.
5. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนเรียงความเชิงวิชาการความยาวประมาณ 300-350 คา ได้
Write academic essays (persuasive and scholarship) with 300-350 words in length.
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3. โครงสร้างรายวิชา (Learning Target)
Learning Target
LISTENING SKILL
1. Listening Strategies
1.1 Listening for gist and details
1.1.1 Length
1.1.2 Text Type

1.2 Note-taking
1.3 Summarizing
2. Pronunciation (Listening)
2.1 Identifying
sounds/stress/intonation
SPEAKING SKILL
1. Conversation
Text Types
1.1 in pair
1.2 in group
2. Oral presentation
3. Debate
4. Group discussion
5. Interview
6. Pronunciation (Speaking)
6.1 Phonetics
Consonants: voiced, voiceless
Vowels
Intonation
Rising & falling
Pausing & linking

M.6
1

2

2-5 mins
2-5 min
two-way communication (conversation: general)
one-way communication: announcement,
advertisement, etc.
/
/
/
/
F/M

F/M

general, social, academic
2-3 mins
2-3 mins
2-3 mins
2-3 mins
3-5 mins
3-5 mins
5-10 mins
5-10 mins
3-5 mins
3-5 mins
3-5 mins
3-5 mins

F/M
F/M
F/M
F/M
F/M

F/M
F/M
F/M
F/M
F/M

หมายเหตุ
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Learning Target
Reading Techniques
READING SKILL
1. Skimming (for main idea)
2. Scanning (for details)
3. Reference
4. Context clues
5. Inference/ Implication
6. Distinguishing fact and opinion
7. Writer's purpose
8. Tone/ Mood/Attitude
9. Summarizing and outlining
10. Paraphrasing
Text Types / Text Organization
1. Descriptive / Spatial order
2. Narrative / Chronological (time)
order
3. Expository
3.1 Compare-Contrast
3.2 Cause-Effect
3.3 Problem-Solution
4. Argumentative
5. Persuasive
6. Research/ Scientific abstract or
equivalence
WRITING SKILL
1.Persuasive (300-350 words )
2. Essay for University Admission
(300-350 words )
3.Compare-Contrast (300-350
words)

M.6
1

2

M
M
M
M
M
M
M
F
M
M

M
M
M
M
M
M
M
F
M
M

/
/

/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/

หมายเหตุ
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4.Problem Solution(300-350words )
Learning Target
GRAMMAR
1) Part of speech
1.1 Noun
1.1.1 Countable /
Uncountable
1.1.2 Proper/ Common
1.1.3 Abstract/ Concrete
1.1.4 Collective / Compound
1.2 Pronoun
1.2.1 Subject Pronoun
- Cluster
1.2.2 Object Pronoun
- Cluster
1.2.3 Possessive Pronoun
1.2.4 Possessive Adjective
1.2.5 Reflexive Pronoun
1.2.6 Demonstrative
1.2.7 Interrogative
1.2.8 Relative
1.2.9 Indefinite
1.3 Verb
1.3.1 Action Verb
1.3.2 Helping Verb (Auxiliary)
1.3.3 Modal Verb
1.3.4 Linking Verb (Stative Verb)
1.3.5 Finite/ Non-finite Verb
1.3.6 Phrasal Verb
1.3.7 Transitive Verb and
Intransitive Verb

/
M.6
1

2

M

M

M
M
M

M
M
M

M

M

M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M

หมายเหตุ
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1.4 Adjective
1.4.1 Adjective Order
1.4.2 Descriptive Adjective
Learning Target
1.4.3 Demonstrative Adjective
1.4.4 Interrogative Adjective
1.4.5 Indefinite Adjective
1.4.6 Article
1.4.7 Number and Quantity
1.5 Adverb
1.5.1 Adverb Modifying Verb
1.5.1.1 Adverb of frequency
1.5.1.2 Adverb of manner
1.5.1.3 Adverb of time
1.5.1.4 Adverb of place
1.5.2 Adverb Modifying Adjective
1.5.3 Adverb Modifying
1.6 Conjunction
1.6.1 Coordinating
1.6.2 Correlative
1.6.3 Subordinating
1.7 Preposition
1.7.1 Preposition of time
1.7.2 Preposition of place
1.7.3 Prepositional Phrase
1.8 Interjection
2) Verb Tense
2.1 Present Simple
2.2 Present Continuous
2.3 Present Perfect

M
M

M
M
M.6

1
M
M
M
M
M

2
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
M

M
M
M

หมายเหตุ
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2.4 Present Perfect Continuous
2.5 Past Simple
2.6 Past Continuous
2.7 Past Perfect
2.8 Past Perfect Continuous
2.9 Future Simple
Learning Target
2.10 Future Continuous
2.11 Future Perfect
2.12 Future Perfect Continuous
3) Types of sentence
3.1 Imperative
3.2 Statement/ Declarative
3.3 Negative
3.4 Interrogative
4) Passive Voice
4.1 Present Simple
4.2 Past Simple
5) Sentence Types
5.1 Simple Sentence
5.2 Compound Sentence
5.3 Complex Sentence
5.4 Compound – Complex
Sentence
6) Parts of a Sentence
6.1 Subject
6.2Predicate(Predicate
Nominative, Predicate Adjective)
6.3 Direct Object & Indirect
Object
6.4 Objective Complement

M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M.6

1
M
M
M

2
M
M
M

M
M
M
M

M
M
M
M

M
M

M
M

M
M
M
M

M
M
M
M

M
M

M
M

M

M

M

M

หมายเหตุ
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7) Question Tags
7.1 Present Simple
7.2 Past Simple
8) Phrases
9.1 Prepositional
9.2 Gerund
9.3 Infinitive
9.4 Appositive
Learning Target
9.5 Participial
9.6 Absolute
10)Clauses
10.1 Dependence /
Independence Clauses
10.2 Noun Clause
10.3 Adjective Clause/Relative
Clause
10.4 Adverb Clause
11) Comparison
11.1 Positive/Negative Degree
(as…….as) Degree
11.2 Comparative
11.3 Superlative Degree
12) Determiner
12.1 A/An/The
12.2This/That/These/
Those
12.3 Some/ any
12.4 Many/ much
12.5 A lot of/ lots of
12.6 Number of/ amount of

M
M

M
M

M
M
M
M

M
M
M
M
M.6

หมายเหตุ

1
M
M

M
M

M

M

M
M

M
M

M

M

M

M

M
M

M
M

M
M

M

M
M
M
M

M
M
M
M
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12.7 Few/ a few
12.8 Little/ a little
12.9 A large number of
13) Causative
14) Direct-Indirect Speech
14.1 Present Simple
14.2 Past Simple

Learning Target
15) Conditionals
Type 0
Type I
Type II
Type III
16) Parallel Structure
17) Inversion

M
M
M
M

M
M
M
M

M
M

M
M

M.6

หมายเหตุ

1
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
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4. แผนการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)

W

Dates/
Periods

Core-contents
1. Course Introduction

Objectives/In-week
Learning Outcomes
Sts understand the scope of

- Course syllabus

the course syllabus,

- Grading criteria

assessment, and set their

- Learning Strategies

own learning objectives to

2. Reading

meet the learning

- Context clues practice on Environment

requirements of the course.

topic from any selected reading materials

1

st

th

(1 – 4

periods)

(about 300 words in length).

Reading

3- 4. Listening and Speaking

- Sts practise reading skills

-Listening practice to identify information

by finding main ideas,

and main idea from conversations and

topics, details, unstated

answer the questions verbally

details, pronoun references,

-Interviewing for a scholarship.

as well as making
inferences.
- Sts are able to increase
vocabulary range in reading.
Listening
- Sts practise listening to
identify information and
answer questions
asked by the teacher.
Speaking
- Sts are able to response
the interview
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W

Dates/
Periods
1. Reading

Objectives/In-week
Learning Outcomes
Reading

- Context clues practice on Environment

- Sts practise reading skill by

topic from any selected reading materials

finding main idea, topic,

(about 300 words in length) (continue).

details, unstated details,

Core-contents

pronoun and short phrase
2. Listening and Speaking

references.

-Listening practice to identify information

- Sts are able to increase

and main ideas from conversations and

vocabulary range in reading.

answer questions verbally.

Listening

- - Interviewing for a scholarship.

- Sts practise listening to
identify information and
answer questions

2

(5th –8th
periods

asked by the teacher.
3. Grammar

Speaking

- Advanced grammar on article and parts

- Sts are able to respond to

of speech

the interview.

1.Noun

Grammar

1.1 Countable/ Uncountable

-Sts have an overview of

1.2 Proper/ Common

advanced grammar on

1.3 Abstract/ Concrete

nouns and pronouns, and

1.4 Collective Compound

do the exercise.

2. Pronoun
2.1 Subject Pronoun
- Cluster
2.2 Object Pronoun
- Cluster

Writing
- Sts practise writing the first
draft of an essay.
- Sts edit their peers‖ essay
outside class.
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W

Dates/
Periods

Core-contents

Objectives/In-week
Learning Outcomes

2.3 Possessive Pronoun
2.4 Possessive Adjective
2.5 Reflexive Pronoun
2.6 Demonstrative
2.7 Interrogative
2.8 Relative
4. Writing skill
-Writing a persuasive essay
- Introduction to a persuasive essay and its
outline.
- The first draft of persuasive essay.
- Outside -class persuasive essay peer
editing
1. Reading skill

Reading

- Making inference practice from

- Sts make inference from

Environment from any selected reading

the reading passage.

materials (about 300 words in length).

- Sts identify the message
unstated by the authors.

3

(9th – 12th
periods)

2. Listening and Speaking

Listening

- Listening practice to a lecture on the

- Sts practice listening to a

Environment topic.

passage of Environment and

- Interviewing for a scholarship

discuss and answer
questions raised by the
teacher.

3. Grammar

Grammar

- Advanced grammar on

- Sts have an overview of
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W

Dates/
Periods

Core-contents
3. Verb

Objectives/In-week
Learning Outcomes
advanced grammar on

3.1 Action Verb

verbs , and do the

3.2 Helping Verb (Auxiliary)

exercise.

3.3 Modal Verb
3.4 Linking Verb (Stative Verb)
3.5 Finite/ Non-finite Verb
3.6 Phrasal Verb
3.7 Transitive Verb and Intransitive
Verb
1. Reading

Reading

- Skimming practice from a passage on

-Sts apply the skimming

Technology topic from any selected

strategy taught in class in

reading materials (about 300 words in

reading the given passage.

length).

-Sts are able to identify the
topic and main idea of the
reading passage.

4

(13rd –

2. Listening and Speaking

Listening

16th

-Listening practice from a debate and

- Sts are able to answer the

periods)

speech

questions from the debate

-Practise how to debate and make a

and speech.

speech on the assigned topics in different
situations.

Speaking
- Sts practice role playing
the dialogues on the
assigned topics in different
situations.
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Dates/
Periods
3. Grammar

Objectives/In-week
Learning Outcomes
Grammar

- Advanced grammar on

- Sts have an overview of

4 Adjective

advanced grammar on

Core-contents

4.1 Adjective Order

adjective and adverb, and

4.2 Descriptive Adjective

do the exercise.

4.3 Demonstrative Adjective

Writing

4.4 Interrogative Adjective

- Sts correct their second

4.5 Indefinite Adjective

draft of persuasive essay.

4.6 Article
4.7 Number and Quantity
5 Adverb
5.1 Adverb Modifying Verb
5.1.1 Adverb of frequency
5.1.2 Adverb of manner
5.1.3 Adverb of time
5.1.4 Adverb of place
5.2 Adverb Modifying Adjective
5.3 Adverb Modifying Other Adverb
4. Writing
- Teacher‖s conference of the second draft
of persuasive essay

5

1. Reading

Reading

(17th –

-Scanning practice on Social Issue topic

- Sts apply the scanning

20th

from any selected reading materials (about strategy taught in the class

periods)

300 words in length).

to identify specific details in
reading.

161

W

Dates/
Periods

2. Listening and speaking

Objectives/In-week
Learning Outcomes
Listening

- Listening practice from a seminar.

-Sts practise listening to the

Core-contents

seminar.
-Sts practise note taking
from listening.
3. Grammar

Grammar

- Advanced grammar on

- Sts have an overview of

6 Conjunction

advanced grammar on

6.1 Coordinating

conjunction, preposition ,

6.2 Correlative

interjection and do the

6.3 Subordinating

exercise.

7 Preposition
7.1 Preposition of time
7.2 Preposition of place
7.3 Prepositional Phrase
8 Interjection
1. Reading

Reading

- Topic sentence practice on Science topic - Sts identify the topic
from any selected reading materials (about sentence of the reading
(21st –
6

24th
periods)

300 words in length).

passage.

2. Listening and Speaking

Listening

- Listening practice from a conversation on -Sts practice listening to a
related scientific issues.

conversation on related

- Note taking skills

scientific issues.
- Sts practise note taking
from the conversation.
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Dates/
Periods
3. Grammar

Objectives/In-week
Learning Outcomes
Grammar

- Advanced grammar on

- Sts have an overview of

9 Verb Tense

advanced grammar on verb

Core-contents

9.1 Present Simple

tense, and do the exercise.

9.2 Present Continuous
9.3 Present Perfect
9.4 Present Perfect Continuous
9.5 Past Simple
9.6 Past Continuous
9.7 Past Perfect
9.8 Past Perfect Continuous
9.9 Future Simple
9.10 Future Continuous
9.11 Future Perfect
9.12 Future Perfect Continuous
1. Reading

Reading

- Main idea sentence practice on

- Sts find the main ideas of

Language and Culture topic from any

reading passage.

selected reading materials (about 300
7

(25th -28th
periods)

words in length).
2. Listening and Speaking

Listening

- Listening practice from a conversation on - Sts practise listening to a
a language and culture topic.

conversation.

- Summarizing the gist from the listening

- Sts practise summarizing

text orally.

the gist from the listening
text orally.
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Dates/
Periods
3. Grammar

Objectives/In-week
Learning Outcomes
Grammar

- Advanced grammar on

-Sts have an overview of

10. Types of sentence

advanced grammar on

Core-contents

10.1 Imperative

types of sentence, and do

10.2 Statement/Declarative

the exercise.

10.3 Negative
10.4 Interrogative
1. Reading
- Reading for details practice on
Entertainment topic from any selected

Reading
- Sts respond to questions
from the reading passage.

reading materials (about 300 words in
length).
2. Listening and Speaking
- Listening practice from a short lecture in
the Science class.
-Summarizing the gist from the listening
8

(29th-32nd

text orally.

periods)
3. Grammar
- Advanced grammar on
11. Passive Voice
11.1 Present Simple
11.2 Past Simple
4. Writing
- Teacher‖s conference of the third draft
of a persuasive essay

Listening
-Sts practise listening to a
short lecture in the Science
class.
- Sts practise summarizing
the gist from the listening
text orally.
Grammar
Sts have an overview of
advanced grammar on
passive voice, and do the
practice.
Writing
- Sts correct their third draft
of a persuasive essay and
submit all the drafts in a
hardcopy to the teacher.
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Dates/
Periods
1. Reading

Objectives/In-week
Learning Outcomes
Reading

- Reading to detect unstated details on

-Sts respond to the

Entertainment topic from any selected

questions from the reading

reading materials (about 300 words in

passage.

Core-contents

length).
9

(33rd -36th
periods)

2. Listening and Speaking

Listening

- Listening practice from a conversation on - Sts practise listening to a
Entertainment topic.

conversation.

-Filling the gaps using vocabularies from

Grammar

the conversation.

Sts practise doing the

3. Grammar

grammars exercises.

- Reviewing all grammars that students
have practiced.
10

Midterm 20 marks

(37th –40th

(Reading + Writing + Grammar)

periods)

11

1. Reading

Reading

- Reading approaches: top-down reading

-Sts label types of reading

and bottom-up reading: Environment

in reading passages on

topic (about 300 words in length).

environment topic.

(41st –44th

2. Listening and speaking skills

Listening and Speaking

periods)

-Listening to an academic conference

- Sts practice listening to an
academic colloquium and
answer questions as well as
making comments.
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Dates/
Periods
3.Grammar

Objectives/In-week
Learning Outcomes
Grammar

-Advanced grammar on

-Sts analyze advanced

12. Sentence Types

grammar on sentence types,

Core-contents

12.1 Simple Sentence

and do the exercise.

12.2 Compound Sentence
12.3 Complex Sentence
12.4 Compound – Complex Sentence
4. Writing

Writing

- Transitional words and signposts in an

- Sts practise connecting

essay writing

sentences using transitional
words and signposts.

1. Reading

Reading

- Recognizing conventional formats of a

- Sts label formats of a

research article (about 300 words in

research article provided.

length).

12

2. Listening and Speaking

Listening and speaking

-Listening to a research presentation in a

Skill

(45th –48th conference.

- Sts indicate the purposes,

periods)

- Briefing the purposes, samples, research

samples, research

methodologies, results, recommendations

methodologies, results,

and implications from a research

recommendations and

presentation.

implications from the
research presentation.

3. Grammar

Grammar

- Advanced grammar on

-Sts analyze advanced

13. Parts of a Sentence

grammar on parts of a
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Dates/
Periods

13.1 Subject

Objectives/In-week
Learning Outcomes
sentence, and do the

13.2 Predicate(Predicate Nominative,

exercise.

Core-contents

Predicate Adjective)
13.3 Direct Object & Indirect Object
13.4 Objective Complement
4. Writing

Writing

- Introduction to a scholarship essay and - Sts practise writing the first
its outline.

draft of scholarship essay.

- The first draft of scholarship essay.
- Outside -class scholarship essay peer
editing

13

1. Reading

Reading

- Inductive reading on Technology topic

- Sts practise doing

(about 300 words in length).

inductive reading exercises.

2. Listening and Speaking

Listening and Speaking

- Listening to a research presentation in a

- Sts indicate the purposes,

conference.

samples, research

(49th –52nd - Briefing the purposes, samples, research

methodologies, results,

periods)

methodologies, results, recommendations

recommendations and

and implications from a research

implications from a research

presentation.

presentation.

3.Grammar

Grammar

- Advanced grammar on

-Sts analyze advanced

14. Question Tags

grammar on question tags,

14.1 Present Simple

phrases ,and do the

14.2 Past Simple

exercise.
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Dates/
Periods

Core-contents
15. Phrases

Objectives/In-week
Learning Outcomes
Writing

15.1 Prepositional

- Sts practise writing the

15.2 Gerund

second draft of scholarship

15.3 Infinitive

essay.

15.4 Appositive
15.5 Participial
15.6 Absolute
4. Writing
- The second draft of scholarship essay.
- Outside -class scholarship essay peer
editing.

14

1. Reading

Reading

- Inductive reading on Social Issue (about

- Sts practice doing

300 words in length).

inductive reading exercises.

2. Listening and Speaking

Listening

- Listening to a panel discussion

- Sts identify main points

- Doing a role play of a panel discussion

from a panel discussion.

3. Grammar

Grammar

(53rd – 56th - Advanced grammar on

Sts analyze advanced

periods)

grammar on clauses ,and do

16 Clauses
16.1 Dependence / Independence
Clauses

the exercise.
Writing

16.2 Noun Clause

- Sts correct their third draft

16.3 Adjective Clause/Relative Clause

scholarship essay and

16.4 Adverb Clause

submit all the drafts in a

4. Writing

hardcopy to the teacher.
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Dates/
Periods

Core-contents

Objectives/In-week
Learning Outcomes

- Teacher‖s conference of the third draft
of scholarship essay.

15
(57th -60th
periods)

1. Reading
- Deductive reading on Science topic
(about 300 words in length).
2. Listening and Speaking
- Listening to a panel discussion.
(Continued.)
- Doing a role play of a panel discussion.
(Continued.)
3. Grammar
- Advanced grammar on
17. Comparison
17.1 Positive/ Negative Degree (as…….as)
17.2 Comparative Degree
17.3 Superlative Degree
18. Determiner
18.1 A/An/The
18.2 This/That/These/Those
18.3 Some/ any
18.4 Many/ much
18.5 A lot of/ lots of
18.6 Number of/ amount of
18.7 Few/ a few
18.8 Little/ a little
18.9 A large number of
19. Causative

Reading
-Sts practise doing
deductive reading exercises.
Listening
- Sts identify main points in
a panel discussion.

Grammar
- Sts analyze advanced
grammar on comparison,
determiner and causative,
and do the exercise.
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Dates/
Periods

16
(61st –64th
periods)

17

(65th –68th
periods)

Core-contents
1. Reading
- Deductive reading on Science topic
(about 300 words in length).
2. Listening and Speaking
- Listening to a speech over presiding
ceremonies.
- Doing a role play as a distinguished guest
giving a speech to preside over
ceremonies
3. Grammar
- Advanced grammar on
20. Conditionals
(Type 0, Type I, Type II, Type III)
21. Inversion
1. Reading
- Article review and critique (about 300
words in length)
2. Listening and Speaking
- Listening to a speech over presiding
ceremonies (Continued)
- Doing a role play as a distinguished guest
giving a speech to preside over
ceremonies (Continued)
3. Grammar
- Advanced grammar on
22. Direct-Indirect Speech
22.1 Present Simple
22.2 Past Simple
23. Parallel Structure

Objectives/In-week
Learning Outcomes
Reading
- Sts practise doing
deductive reading exercises.
Listening Skill
- Sts identify main points in
the speech.

Grammar
- Sts analyze advanced
grammar on conditionals
and inversion, and do the
exercise.
Reading
- Sts practice reviewing and
critiquing articles.
Listening Skill
- Sts identify main points in
a panel discussion.

Grammar
- Sts analyze advanced
grammar on direct-indirect
speech and parallel
stucture, and do the
exercise
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Dates/
Periods

W

18

(69th -72nd
periods)

19

(73rd –76th
periods)

20

77th -80th
periods)

Core-contents
1. Reading
- Articles review and critique (about 300
words in length) (Continued)
2. Listening and speaking skills
- Listening to an interview for an entrance
examination
- Taking turn doing an interview for an
entrance examination.
3. Grammar
- Reviewing all grammars that students
have practised
Wrap-up session and assignments
submission for collective scores
Final Examination

Objectives/In-week
Learning Outcomes
Reading Skill
- Sts practice reviewing and
critiquing articles.
Listening Skill
- Sts listen to an interview
for an entrance examination
and do a role play to
simulate an interview in an
entrance examination.
Grammar
Sts practice doing the
grammars exercises.
Wrap-up session and
assignments submission for
collective scores
Final Examination

Materials
1. Elements of Language Sixth Course
2. Any selected materials
5. การประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment)
1. Midterm (Integrated Test: Reading-Speaking-Writing-Usage)1
2. Final Examination (Integrated Test: Reading-Speaking-Writing-Usage)1
3. Assignments
4. Speaking Tests
5. Reading Quizzes
6. Essay
7. Listening Tests
Total

= 20 %
= 20 %
= 20 %
= 10 %
= 10 %
= 10 %
= 10 %
= 100 %
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Assessment Criteria:
The final assessment is criterion-referenced. Raw scores will be assessed as
follows:
100 - 80  grade 4

64 – 60

grade 2

79 - 75  grade 3.5

59 – 55

grade 1.5

74 - 70 

grade 3

54 – 50

grade 1

69 - 65 

grade 2.5

49 – 0 

grade 0

1. Midterm (Integrated Test: Reading-Writing-Grammar) /20 points.
Mid-term Examination Structure
Point: 20 Points
Time: 120 minutes
Content
Type of Questions/ number and time frame
Part 1 : Conversations
2 dialogues (8 items/ 2 points)
Based on educational situations,
- Educational situations (1 dialogue)
academic interviews and lectures.
- An interview (1 dialogue)
Part 2 : Reading Comprehension
Passage One (9 items/ 3 points)
This section covers both multiple - 9 questions with multiple choices from a 400
choices questions, including main - 450 word passage.
idea, stated details, unstated
Passage Two (2 questions/ 2 points)
details, references (pronoun/short - 2 short-answer questions on one reading
phrases), vocabulary items, and
passage (250 – 300 words)
implied questions and shortanswer questions.

Points
1/4 point for
each dialog
(2 points)
1/3 point for
the 1st passage
and 1 point
each for the
2nd passage.
(5 points)
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Content
Part 3 : Vocabulary
(Reading Passage : Vocabulary)
Based on these topics: technology,
science, environment, social issues,
entertainment and language and
culture.
Part 4 : Grammar
This grammatical part consists of
article, parts of speech, word
order, word choices, subject-verb
agreement, tense, passive-active
voice, gerund – infinitive, finitenon-finite, causative, comparisons,
parallel structures, phrases and
clauses.
Part 5 : Academic Writing
(Persuasive Essay or
Argumentative Essay)

Type of Questions/ number and time frame
Points
Cloze Test (4 items/ 2 points)
(1/2 point for
This is a multiple-choice cloze test which
each )
vocabulary items of the reading passage will
2 points
be deleted.
Section One : Sentence Completion (4 items
/ 2 points)
There are 4 multi choices questions.
Section Two : Error Identification
(10 items/5 points)
There are 10 multiple choice questions and
each of which contains one grammatical error.

(1/2 point for
each )
2 points
(1/2 point for
each )
5 points

Students will be able to write a persuasive
4 points
essay on the topic given of 300-350 words in
length. They need to justify and persuade
using clear evidence examples and statistical
information.
2. Final Examination (Integrated Test: Reading-Writing-Grammar) /20 points.
Final Examination Structure
Point: 20 Points
Time: 120 minutes
Date: Content
Type of Questions/ number and time frame
Points
Part 1 : Conversation
2 dialogues (8 items/ 2 points)
1/4 point for
Based on educational situations,
-An interview (1 dialogue)
each dialog
academic interviews and lectures. -A lecture (1 dialogue)
(2 points)
Part 2 : Critical Reading
Passage One (9 items/ 3 points)
1/3 point for
This section covers both multiple - 9 questions with multiple choices from a 400 - the 1st
choices questions, including
450 word passage.
passage and
purpose of the passage,
Passage Two (2 questions/ 2 points)
1 point each
restatement, tone, attitude,
- 2 short-answer questions on one reading
for the 2nd
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Content
paraphrase, inference, opinion,
unstated details and insertion and
short-answer questions.
Part 3 : Vocabulary
(Reading Passage : Vocabulary)
Based on these topics: technology,
science, environment, social issues,
entertainment and language and
culture
Part 4 : Grammar
This grammatical part consists of
article, parts of speech, word
order, word choices, subject-verb
agreement, tense, passive-active
voice, gerund – infinitive, finitenon-finite, causative, comparisons,
parallel structures, phrases and
clauses.
Part 5 : Academic Writing
(Scholarship Essay)

Type of Questions/ number and time frame
passage (250 – 300 words)

Points
passage.
(5 points)

Cloze Test (4 items/ 2 points)
This is a multiple-choice cloze test which
vocabularies of the reading passage will be
deleted.

(1/2 point for
each )
2 points

Section One : Sentence Completion (4 items /
2 points)
There are 4 multi choices questions.
Section Two : Error Identification (10 items/5
points)
There are 10 multiple choice questions and
each of which contains one grammatical error.

(1/2 point for
each)
2 points
(1/2 point for
each )
5 points

Students will be able to write a scholarship
4 points
essay of 300-350 words in length. They need to
justify and give reasons to make their essay
enough effective to be granted for a scholarship.

Remark:
Writing Criteria for Midterm and Final Exam
Writing Rubrics/Grading Criteria
Writing (Short Answer) 1 point for complete and correct answer based on the reading passage
(1 point each, 2 total) given.
1/2 point for only one part of the correct information, but not
complete answer.
0 point for incomplete and incorrect answer.
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*Essay Writing

Task Description

4 points

An essay at this level largely accomplishes all of the following:
-effectively addresses the topic and task
-is well organized and well developed, using clearly appropriate
explanations, and/or details
-displays unity, progression, and coherence
-displays consistent facility in the use of language, appropriate word
choice, and idiomaticity, though it may have minor lexical or
grammatical errors.

3 points

An essay at this level largely accomplishes all of the following:
-addresses the topic and task well, though some points may not be
fully elaborated.
-is generally well organized and well developed, using appropriate and
sufficient explanations, and/or details.
-displays unity, progression, and coherence, though it may contain
occasional redundancy, digression, or unclear connections.

2 points

An essay at this level is marked by one or more of the following:
-addresses the topic and task using somewhat developed explanations.
-displays unity, progression, and coherence, though connection of ideas
may be occasionally obscured.
-may demonstrate inconsistent facility in sentence formation and word
choice that may result in lack of clarity and occasionally obscure
meaning.
-may display an accurate but limited range of syntactic structures and
vocabulary.
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*Essay Writing

Task Description

1 point

An essay at this level may reveal one or more of the following
weaknesses:
-limited development in response to the topic and task.
-inadequate organization or connection of ideas.
-inappropriate or insufficient exemplifications, explanations, or details to
support or illustrate generalizations in response to the task.
-a noticeably inappropriate choice of words or words forms
-an accumulation of errors in sentence structure and/or usage.
-copies words from the topic, rejects the topic, or is otherwise not
connected to the topic, is written in a foreign language, consists of
keystroke characters, or is blank.
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แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รายวิชา ภาษาอังกฤษวิชาการ 3
จานวน 2.0 หน่วยกิต
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

Academic English III (ENG 30203)
เวลา 80 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 2

ผู้สอน คณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา (Course Description)
พัฒนาทักษะการฟังเนื้อหาทางวิชาการจากการสนทนา การบรรยายทางวิชาการ การโต้วาที การ
กล่าวสุนทรพจน์ สัมมนาทางวิชาการ แล้ว ระบุ บอกรายละเอียด ตอบคาถาม แยกแยะ สรุปใจความสาคัญ
วิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็น
ฝึกพูดโต้ตอบในการสั มภาษณ์ เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ หรือ ขอรับทุน กล่ าวสุ นทรพจน์ และพูด
นาเสนอผลงานทางวิชาการ ได้
พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและสามารถวิจารณ์ คิดวิเคราะห์บทความทั่วไปและบทความ
ทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง
ฝึกวิเคราะห์โ ครงสร้างของประโยคที่ซับซ้อนเพื่อให้ เกิดความเข้าใจความหมายอย่างแท้จริง และ
สามารถนาไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเขียนความเรียงเชิงวิชาการ Compare-Contrast / Argumentative
Essay
Develop academic listening skills from conversations, lectures, debates, speeches, as
well as seminars in order to indentify details, answer questions, differentiate and summarize
the information, analyze, critique, and give opinions about them.
Practise interviewing for undergraduate admissions or scholarship applications,
making speeches, and giving academic presentations.
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Develop reading comprehension skills so as to critique and analyze both general and
academic articles correctly.
Practise analyzing the structures of complex sentences in order to understand their
meanings and use them correctly and appropriately.
Practise and develop academic writing skills on comparison/ contrast and problemsolution essays.
2. ผลการเรียนรู้ (Learning outcome)
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจ และสรุปความ จากการฟังการสนทนาทั่วไป การสนทนาทางวิชาการ
การบรรยายทางวิชาการ
Understand and make a summary from general conversations, academic
conversations, and lectures they listen to.
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบในการสัมภาษณ์เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อหรือขอรับทุนการศึกษา
ได้ กล่าวสุนทรพจน์ และสามารถนาเสนอผลงานทางวิชาการได้
Respond to interviews for undergraduate admissions or scholarship applications,
make speeches, and give academic presentations.
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและวิจารณ์บทความทั่วไปและบทความทางวิชาการได้
Read and critique general and academic articles.
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และสามารถ
นาไปใช้ได้
Analyze the structures of complex sentences which are more complicated and be
able to use them.
5. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนเรียงความเชิงวิชาการความยาวประมาณ 300-350 คา ได้
Write academic essays (comparison/ contrast and problem-solution) with 300-350
words in length
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3. โครงสร้างรายวิชา (Learning Target)
Learning Target
LISTENING SKILL
1. Listening Strategies
1.1 Listening for gist and details
1.1.1 Length
1.1.2 Text Type

1.2 Note-taking
1.3 Summarizing
2. Pronunciation (Listening)
2.1 Identifying
sounds/stress/intonation
SPEAKING SKILL
1. Conversation
Text Types
1.1 in pair
1.2 in group
2. Oral presentation
3. Debate
4. Group discussion
5. Interview
6. Pronunciation (Speaking)
6.1 Phonetics
Consonants: voiced, voiceless
Vowels
Intonation

M.6
1

2

2-5 mins
2-5 mins
two-way communication (conversation:
general)
one-way communication: announcement,
advertisement, etc.
Academic
/
/
/
/
F/M

F/M

general, social, academic
2-3 mins
2-3 mins
2-3 mins
2-3 mins
3-5 mins
3-5 mins
5-10 mins
5-10 mins
3-5 mins
3-5 mins
3-5 mins
3-5 mins

F/M
F/M
F/M

F/M
F/M
F/M

หมายเหตุ
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Rising & falling
Pausing & linking
Learning Target
Reading Techniques
READING SKILL
1. Skimming (for main idea)
2. Scanning (for details)
3. Reference
4. Context clues
5. Inference/ Implication
6. Distinguishing fact and opinion
7. Writer's purpose
8. Tone/ Mood/Attitude
9. Summarizing and outlining
10. Paraphrasing
Text Types / Text Organization
1. Descriptive / Spatial order
2. Narrative / Chronological (time)
order
3. Expository
3.1 Compare-Contrast
3.2 Cause-Effect
3.3 Problem-Solution
4. Argumentative
5. Persuasive
6. Research/ Scientific abstract or
equivalence
WRITING SKILL
1.Persuasive (300-350 words )
2. Essay for University Admission
(300-350 words )

F/M
F/M

F/M
F/M
M.6

1

2

M
M
M
M
M
M
M
F
M
M

M
M
M
M
M
M
M
F
M
M

/
/

/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
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3.Compare-Contrast (300-350
words)
4.Problem Solution (300-350
words )
Learning Target
GRAMMAR
1) Part of speech
1.1 Noun
1.1.1 Countable /
Uncountable
1.1.2 Proper/ Common
1.1.3 Abstract/ Concrete
1.1.4 Collective / Compound
1.2 Pronoun
1.2.1 Subject Pronoun
- Cluster
1.2.2 Object Pronoun
- Cluster
1.2.3 Possessive Pronoun
1.2.4 Possessive Adjective
1.2.5 Reflexive Pronoun
1.2.6 Demonstrative
1.2.7 Interrogative
1.2.8 Relative
1.2.9 Indefinite
1.3 Verb
1.3.1 Action Verb
1.3.2 Helping Verb (Auxiliary)
1.3.3 Modal Verb
1.3.4 Linking Verb (Stative Verb)
1.3.5 Finite/ Non-finite Verb

/
/
M.6
1

2

M

M

M
M
M

M
M
M

M

M

M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
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1.3.6 Phrasal Verb
1.3.7 Transitive Verb and
Intransitive Verb
1.4 Adjective
1.4.1 Adjective Order
1.4.2 Descriptive Adjective

M
M

M
M

M
M

M
M
M.6

Learning Target
1.4.3 Demonstrative Adjective
1.4.4 Interrogative Adjective
1.4.5 Indefinite Adjective
1.4.6 Article
1.4.7 Number and Quantity
1.5 Adverb
1.5.1 Adverb Modifying Verb
1.5.1.1 Adverb of frequency
1.5.1.2 Adverb of manner
1.5.1.3 Adverb of time
1.5.1.4 Adverb of place
1.5.2 Adverb Modifying Adjective
1.5.3 Adverb Modifying
1.6 Conjunction
1.6.1 Coordinating
1.6.2 Correlative
1.6.3 Subordinating
1.7 Preposition
1.7.1 Preposition of time
1.7.2 Preposition of place
1.7.3 Prepositional Phrase
1.8 Interjection
2) Verb Tense
2.1 Present Simple

M
M
M
M
M

2
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M
M

M

M
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2.2 Present Continuous
2.3 Present Perfect
2.4 Present Perfect Continuous
2.5 Past Simple
2.6 Past Continuous
2.7 Past Perfect
2.8 Past Perfect Continuous
2.9 Future Simple

M
M
M
M
M
M
M
M
M.6

Learning Target
2.10 Future Continuous
2.11 Future Perfect
2.12 Future Perfect Continuous
3) Types of sentence
3.1 Imperative
3.2 Statement/ Declarative
3.3 Negative
3.4 Interrogative
4) Passive Voice
4.1 Present Simple
4.2 Past Simple
5) Sentence Types
5.1 Simple Sentence
5.2 Compound Sentence
5.3 Complex Sentence
5.4 Compound – Complex
Sentence
6) Parts of a Sentence
6.1 Subject
6.2Predicate(Predicate
Nominative, Predicate Adjective)
6.3 Direct Object & Indirect

M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
M

2
M
M
M

M
M
M
M

M
M
M
M

M
M

M
M

M
M
M
M

M
M
M
M

M
M

M
M

M

M
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Object
6.4 Objective Complement
7) Question Tags
7.1 Present Simple
7.2 Past Simple
8) Phrases
9.1 Prepositional
9.2 Gerund
9.3 Infinitive
9.4 Appositive

M

M

M
M

M
M

M
M
M
M

M
M
M
M
M.6

Learning Target
9.5 Participial
9.6 Absolute
10)Clauses
10.1 Dependence /
Independence Clauses
10.2 Noun Clause
10.3 Adjective Clause/Relative
Clause
10.4 Adverb Clause
11) Comparison
11.1 Positive/Negative Degree
(as…….as) Degree
11.2 Comparative
11.3 Superlative Degree
12) Determiner
12.1 A/An/The
12.2This/That/These/
Those
12.3 Some/ any
12.4 Many/ much

M
M

2
M
M

M

M

M
M

M
M

M

M

M

M

M
M

M
M

M
M

M

M
M

M
M
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12.5 A lot of/ lots of
12.6 Number of/ amount of
12.7 Few/ a few
12.8 Little/ a little
12.9 A large number of
13) Causative
14) Direct-Indirect Speech
14.1 Present Simple
14.2 Past Simple

M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M

M
M

M
M

M.6

Learning Target
15) Conditionals
Type 0
Type I
Type II
Type III
16) Parallel Structure
17) Inversion

2
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
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4. แผนการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)

W

Dates/
Periods

Core-contents
1. Course Introduction:

1

(1st – 4th
periods)

Objectives/In-week Learning
Outcomes
- Teachers explain the course syllabus

- Course syllabus

and grading criteria, as well as also

- Grading criteria

discuss with students about a good

- Characteristics of good

language learner and learning

language learners
- Learning strategies

strategies.
- Students do pretests.

2. Pretest (Grammar/Reading)
3. Listening Review
4. Speaking Review

2

th

th

(5 – 8

periods)

1. Reading

Reading

- Equip students with vocabulary in

- Sts familiarize with vocabulary in

academic reports, articles, reading

academic reports, articles, reading

materials in the fields of science

materials in the fields of science and

and technology.

technology.

- Study reading strategies for a

- Sts are able to do a cloze test using

cloze test.

reading strategies they learned.

2. Listening and Speaking

Listening

- Listen to a conversation related - - Sts practise listening to a
to academic situations.

conversation related to academic

- - Elicit key points in a conversation. situations, elicit key points, and
- - Answer questions from a
conversation.

answer questions from a conversation.
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Dates/
Periods

Core-contents

Objectives/In-week Learning
Outcomes

3. Grammar
- Practise identifying errors and
doing sentence completion practice
on

Grammar
- Sts learn test strategies for error
identification and sentence

1.Noun
1.1 Countable/ Uncountable
1.2 Proper/ Common

completion types and practise doing
the tests.

1.3 Abstract/ Concrete
1.4 Collective Compound
2. Pronoun
2.1 Subject Pronoun
- Cluster
2.2 Object Pronoun
- Cluster
2.3 Possessive Pronoun
2.4 Possessive Adjective
2.5 Reflexive Pronoun
2.6 Demonstrative
2.7 Interrogative
2.8 Relative
4. Writing
- Review writing correction codes.

Writing
- Sts recognize the writing correction
codes

-Introduce a comparison/contrast

- Sts familiarize with the pattern of a

essay and its outlines, transitional

comparison/contrast essay, transitional
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Dates/
Periods

words, sign posts, as well as

Objectives/In-week Learning
Outcomes
words and signposts.

outlines of the sample essay.

- Sts practice doing exercises about

Core-contents

the use of transitional words and
signposts.

3

(9th – 12th
periods)

1. Reading

Reading

- Read an academic article on

- Sts practise reading an academic

scientific and technological topics

article on scientific and technological

with comparison and contrast

topics with a comparison and contrast

pattern.

pattern.

- Identify cause and effect

- Sts identify cause and effect

statements in a reading passage.

statements in a reading passage.

- Practise doing a cloze exercise on

- Sts are able to apply reading

the reading.

strategies to do a cloze test.

2. Listening and Speaking

Listening

- Listen to an academic lecture on -- Sts practise listening to an academic
various topics

lecture, identify a main idea, interpret

- Identify a main idea and interpret

information, and answer the questions

information from the academic

from it.

lecture.
-- Answer the questions from the
academic lecture.
-- Speak about the academic lecture.
3. Grammar

Grammar
- Sts learn test strategies for error

- Reinforce error identification and

identification and sentence

sentence completion practice on

completion types and practise doing
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Dates/
Periods

Core-contents
3. Verb
3.1 Action Verb

Objectives/In-week Learning
Outcomes
the tests.
- Sts take the test. (10 points)

3.2 Helping Verb (Auxiliary)
3.3 Modal Verb
3.4 Linking Verb (Stative Verb)
3.5 Finite/ Non-finite Verb
3.6 Phrasal Verb
3.7 Transitive Verb and
Intransitive Verb

Writing
- Sts practise brainstorming ideas and

4. Writing

specific vocabulary used in a cause

- Brainstorm ideas and specific

and effect essay.

vocabulary used in a comparison

-Sts practice outlining a comparison

and contrast essay.

/contrast essay.

- Outline a comparison/contrast
essay.

4

1. Reading

Reading

- Skim and scan for information

-Sts are able to answer the questions

from an advertisement.

from the advertisement.

(13rd –

- Read and answer the questions

16th

from an advertisement.

periods)

2. Listening and Speaking
- Listen to a debate.
- Identify the main idea from the
debate.

Listening
- - Sts practise listening to a debate,
identify the main idea, and answer the
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Dates/
Periods

Core-contents
- Ask and answer the questions

Objectives/In-week Learning
Outcomes
questions from it.

from the debate.
3. Grammar
- Practise identifying errors and

Grammar
- Sts learn test strategies for error

doing sentence completion practice identification and sentence
on
completion types and practise doing
4 Adjective

the tests.

4.1 Adjective Order
4.2 Descriptive Adjective
4.3 Demonstrative Adjective
4.4 Interrogative Adjective
4.5 Indefinite Adjective
4.6 Article
4.7 Number and Quantity
5 Adverb
5.1 Adverb Modifying Verb
5.1.1 Adverb of frequency
5.1.2 Adverb of manner
5.1.3 Adverb of time
5.1.4 Adverb of place
5.2 Adverb Modifying Adjective
5.3 Adverb Modifying Other
Adverb
4. Writing
- Learn how to write an introductory Writing
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Dates/
Periods

paragraph, a body paragraph, and a

Objectives/In-week Learning
Outcomes
- Sts practise writing an introductory

conclusion paragraph of a

paragraph, a body paragraph, and a

comparison/contrast essay.

conclusion paragraph of a

- Practise writing an introductory

comparison/contrast essay.

Core-contents

paragraph, a body paragraph, and a
conclusion paragraph of a
comparison/contrast essay (1).
1. Reading

Reading

- Read an academic report on

- Sts practise reading an academic

scientific and technological topics.

report on scientific and technological

- Identify the referents in the

topics.

reading passage.

- Sts identify the referents from the

- Do a cloze test practice on the

reading passage.

reading passage.
5

(17th –20th
periods)

- Test on reading (Scientific and
technological speech topics and

- Sts are able to apply reading
strategies to do a cloze test.

advertisements)

- Sts do the reading test.

2. Listening and Speaking

Listening

- Listen to a speech.

- - Sts practise listening to a speech.

- Outline for a speech.

Speaking

- Give a main idea of a speech.

- Sts do a speech using recycled

- - Practise speaking a speech.

language in a speech.

3. Grammar

Grammar

- Reinforce error identification and

- Sts learn test strategies for error
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Dates/
Periods

sentence completion on

Objectives/In-week Learning
Outcomes
identification and sentence

6 Conjunction

completion types and practise doing

Core-contents

6.1 Coordinating

the tests.

6.2 Correlative

- Sts take the test. (10 points)

6.3 Subordinating
7 Preposition
7.1 Preposition of time
7.2 Preposition of place
7.3 Prepositional Phrase
8 Interjection

Writing

4. Writing

- Sts practise writing an introductory

- Practise writing an introductory

paragraph, a body paragraph, and a

paragraph, a body paragraph, and a

conclusion paragraph of a

conclusion paragraph of a

comparison/contrast essay.

comparison/contrast essay (2).
1. Reading

6

- Read for comprehension in
academic reports or articles in
scientific and technological topics.
(21st –24th - Interpret details of the reading
passage logically.
periods)
2. Listening and Speaking Skill

Reading
- Sts practise reading for
comprehension in academic reports or
articles in scientific and technological
topics.
- Sts interpret details found in the
reading passages logically.

Listening
- Listen to an academic seminar.
- Give the information and details. - - Sts practise listening to an academic
- Manage the system of academic
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Dates/
Periods

Core-contents
seminar.

Objectives/In-week Learning
Outcomes
seminar.
- Sts complete passages with
information from listening texts.
Speaking

3. Grammar
- Practise identifying errors and
sentence completion
9 Verb Tense
9.1 Present Simple
9.2 Present Continuous
9.3 Present Perfect
9.4 Present Perfect Continuous
9.5 Past Simple
9.6 Past Continuous
9.7 Past Perfect
9.8 Past Perfect Continuous
9.9 Future Simple
9.10 Future Continuous
9.11 Future Perfect
9.12 Future Perfect Continuous
4. Writing

7

- - Sts practise writing an academic
seminar content outline.
Grammar
- Sts practise doing the error
identification and sentence
completion tests.

Writing

- Practise writing the first draft
of a comparison/contrast essay.

- Sts practise writing the first draft of a

(25th -28th

1. Reading

Reading

periods)

- Read for comprehension in

- Sts practise reading for

academic reports or articles in

comprehension in academic reports or

comparison/contrast essay.
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Dates/
Periods

scientific and technological topics.

Objectives/In-week Learning
Outcomes
articles in scientific and technological

- Detect unstated details in the

topics.

reading passages.

- Sts practise detecting unstated

2. Listening and Speaking

details found in reading passages.

Core-contents

- Listen to an academic
conversation.
- Specify and tell the details.
- - Answer the questions.
3. Grammar
- Reinforce error identification and
sentence completion
10. Types of sentence

Listening
- - Sts practise listening to an academic
conversation
Speaking
- Sts practise using expressions and
phrases in a listening text to role play
academic colloquium.
- Grammar

10.1 Imperative

- Sts learn test strategies for error and

10.2 Statement/Declarative

sentence completion test and practise

10.3 Negative

doing the tests.

10.4 Interrogative

- Sts take the test. (10 points)

4. Writing

Writing

- Do teacher-student writing

- Sts practise writing the second draft

conferences (individual, small

of a comparison/contrast using the

group, or whole class).

correction writing codes and feedback

- Use the teacher‖s correction

given by the teacher.

writing codes and feedback to write
the second draft of a comparison
/contrast essay.
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Dates/
Periods

Core-contents
1. Reading skill

Reading

- Read for comprehension in

- Sts practise reading for

academic reports or articles in

comprehension in academic reports or

scientific and technological topics.

articles in scientific and technological

- Make inference in reading

topics.

passages.

- Sts practise making inference in

- Test on reading.

reading passages.

2. Listening and Speaking

Listening

- Listen to academic lectures on
various topics.
- Digest and summarize the main
8

th

nd

(29 -32

periods)

Objectives/In-week Learning
Outcomes

- - Sts practise listening to an academic
lecture content in various types.
- - Sts complete passages with

detail.

information from listening texts.

- Test.

Speaking
- Sts practise postures, eye contact,
gestures and voice inflection in
academic lecture content.
- Grammar

3. Grammar

- Sts practise doing the error

- Practise identifying errors and

identification and sentence

sentence completion

completion tests.

11. Passive Voice
11.1 Present Simple
11.2 Past Simple
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Dates/
Periods

Core-contents

Objectives/In-week Learning
Outcomes

4. Writing

Writing

-Do teacher-student writing

- Sts practise writing the final draft of a

conferences (individual, small

comparison/contrast using the

group, or whole class).

correction writing codes and feedback

- Use the teacher‖s correction

given by the teacher.

writing codes and feedback to write
the final draft of a
comparison/contrast essay.
1. Reading

Reading

- Read for comprehension in

- Sts practise reading for

academic reports or articles in

comprehension in academic reports or

scientific and technological topics.

articles.

- Answer questions from the reading - Sts answer questions in the reading
passages.
passages.
2. Listening and Speaking
9

Listening

(33rd -36th - Listen to a debate.
periods)
- Analyze, review, and give

- - Sts practice listening to a debate.

comments.

information from listening texts.

- Practise for a debate.

- Sts complete passages with
Speaking
- Sts practise for a debate.

3. Grammar
- Reviewing all error identification
and sentence completion.

- Grammar
- Students practise doing the error
identification and completion tests.
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Dates/
Periods
4. Writing

Objectives/In-week Learning
Outcomes
Writing

- The final draft of comparison and

- Sts recognize the pattern of

contrast dues.

comparison/contrast essay.

Core-contents

- Review a comparison/contrast
essay.
- Preparation for midterm writing
exam.

10

Midterm20 marks

(37th –40th
periods)

(Conversation+ Reading + Writing
+ Grammar)
1. Reading

Reading

- Study and read research articles.

- Sts familiarize with parts of a

- Introduce to parts of a research

research article.

article.
2. Listening and Speaking
11

(41st –44th
periods)

Listening

- Speak and present an academic - - Sts practise listening to a lecture on
project (portfolio).
- - Prepare the first draft for an
academic project (portfolio).

academic project and elicit key points
from listening texts by answering
questions.
Speaking
- - Sts practise writing the first draft of
script for an academic project.
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Dates/
Periods

Core-contents
3. Grammar

Objectives/In-week Learning
Outcomes
Grammar

- Study test strategies for

- Sts learn test strategies for

Standardized Test

Standardized Test and practice doing

- Practise doing Standardized Test

the test.

on
12. Sentence Types
12.1 Simple Sentence
12.2 Compound Sentence
12.3 Complex Sentence
12.4 Compound – Complex
Sentence
4. Writing

Writing

- Introduce to problem-solution

- Sts familiarize with the patterns of

essay and its outlines, transitional

problem-solution essay, transitional

words, sign posts as well as its

words and sign posts.

outlines of the sample essay.

- Sts practise doing exercises on the
use of transitional words and sign
posts.

12

(45th-48th
periods)

1. Reading

Reading

- Recognize authors‖ purposes in

- Sts practise finding authors‖

reading academic reports and

purposes in reading academic reports

research articles.

and research articles.

2. Listening and Speaking

Listening

- Listen to a speech.

- - Sts practice listening to a speech
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Dates/
Periods

- Talk about the speech.

Objectives/In-week Learning
Outcomes
and elicit key points from listening

- Give main idea of the speech.

texts by answering questions.

- Identify the purpose of the

Speaking

Core-contents

speech.

- Sts practise writing a speech.
- Sts deliver a speech on any topics.

3. Grammar
- Practise doing standardized tests

Grammar
- Sts practise doing standardized tests.

on
13. Parts of a Sentence
13.1 Subject
13.2 Predicate(Predicate
Nominative, Predicate Adjective)
13.3 Direct Object & Indirect
Object
13.4 Objective Complement
4. Writing
- Brainstorm ideas and specific
vocabulary used in a problemsolution essay.
- Outline a problem solution essay.

13

(49th-52nd
periods)

Writing
- Sts practise brainstorming ideas and
specific vocabulary used in a problemsolution essay.
-Sts practise outlining a problemsolution essay.

1. Reading

Reading

- Recognize authors‖ attitudes in
academic reports and research
articles.

- Sts practise finding authors‖
attitudes in academic reports and
research articles.
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Dates/
Periods

Core-contents
2. Listening and Speaking
- Listen to an interview.
- Speak and respond to the
interview for admission.
. – Give information and details.
- - Test.
3. Grammar

Objectives/In-week Learning
Outcomes
Listening
- - Sts practise listening to the
interview and elicit key points from
listening texts by answering questions.
Speaking
- Sts respond to the interview.

- Practise doing standardized tests on Grammar
14. Question Tags
- Sts practise doing standardized tests
14.1 Present Simple
using t test strategies learnt.
14.2 Past Simple
15. Phrases
15.1 Prepositional
15.2 Gerund
15.3 Infinitive
15.4 Appositive
Writing
15.5 Participial
- Sts practise writing an introductory
15.6 Absolute
paragraph, a body paragraph, and a
4. Writing
conclusion paragraph of a problem- Learn how to write an
solution essay.
introductory paragraph, a body
paragraph, and a conclusion
paragraph of a problem-solution
essay.
- Practise writing an introductory
paragraph, a body paragraph, and a
conclusion paragraph of a problemsolution essay (1).
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Dates/
Periods

Objectives/In-week Learning
Outcomes

Core-contents
1. Reading

Reading

- Analyze and synthesize academic

- Sts practise analyzing and

reports and articles.

synthesizing academic reports and

- Critique academic reports and

research articles.

articles.
2. Listening and Speaking

Listening

- Listen to a scholarship interview. - - Sts practice listening to the
- Speak and respond to the

interview for scholarship applications.

interview for scholarship
application.
- Fill details in each information
box.

14
(53rd–56th
periods)

Speaking
- - Sts practise answering the interviews.
- - Sts respond to the interviews for

. 3. Grammar
- Practise doing standardized tests on

scholarship applications.
Grammar
- Sts practise doing standardized test.

16 Clauses
16.1 Dependence /
Independence Clauses
16.2 Noun Clause
16.3 Adjective Clause/Relative
Clause
16.4 Adverb Clause
4. Writing
- Practise writing an introductory

Writing
- Sts practise writing an introductory

201

W

Dates/
Periods

Core-contents
paragraph, a body paragraph, and a

Objectives/In-week Learning
Outcomes
paragraph, a body paragraph, and a

conclusion paragraph of a problem- conclusion paragraph of a problemsolution essay (2).

solution essay.

1. Reading

Reading

- Analyze and synthesize academic

- Sts practise analyzing and

reports and articles.

synthesizing academic reports and

- Critique academic reports and

research articles.

articles.
2. Listening and Speaking
- Listen to a debate.
- - Orally critique each topic of the
debate.

Listening
- - Sts practise listening to a debate.
Speaking
- - Sts practise critiquing debate and

15

speaking for debate.

.
(57th –60th
periods)

3. Grammar
Practise doing standardized tests on
17. Comparison
17.1 Positive/ Negative Degree
(as…….as)
17.2 Comparative Degree
17.3 Superlative Degree
18. Determiner
18.1 A/An/The
18.2 This/That/These/Those

Grammar
- Sts practise doing standardized tests.
Writing
- Sts practise writing the first draft of a
problem-solution essay.
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Dates/
Periods

Core-contents

Objectives/In-week Learning
Outcomes

18.3 Some/ any
18.4 Many/ much
18.5 A lot of/ lots of
18.6 Number of/ amount of
18.7 Few/ a few
18.8 Little/ a little
18.9 A large number of
19. Causative
4. Writing
- Practise writing the first draft of a
problem-solution essay.
1. Reading

Reading

- Study literary devices used by

- Sts practice identifying literary

playwrights.

devices found in master pieces of
literary works.

2. Listening and Speaking
- Listen to an academic project

16

presentation.
- - Speak and present an academic
(61st -64th
periods)

project.

Listening
- - Sts practice listening to an academic
project presentation.
Speaking
- - Sts practice critiquing, speaking, and
giving an academic project
presentation
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Dates/
Periods

Core-contents
3. Grammar

Objectives/In-week Learning
Outcomes
- Grammar

- Study test strategies for

- Students practice doing standardized

standardized tests on

tests.

20. Conditionals
(Type 0, Type I, Type II, Type III)
21. Inversion
4. Writing

Writing

- Do teacher-student writing

- Sts practise writing the second draft

conferences (individual, small

of a problem-solution using the

group, or whole class).

correction writing codes and feedback

- Use the teacher‖s correction

given by the teacher.

writing codes and feedback to write
the second draft of a problemsolution essay.

17
(65th–68th
periods)

1. Reading

Reading

- Identify settings, moods, tones,

- Sts practise identifying settings,

and moral embedded in

moods, tones, and moral embedded

contemporary literary works.

in contemporary literary works.

2. Listening and Speaking

Listening

- Listen to a scholarship applicant - - Sts practice listening to a scholarship
interview.
- - Speak and respond to the
interview for scholarship
applications

applicant interview.
- Speaking
- - Sts practise interpreting texts and
identifying key points in a scholarship
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Dates/
Periods

Core-contents
- - Test

Objectives/In-week Learning
Outcomes
applicant interview.
- - Sts respond to the questions in the
interview for scholarship applications.
- Grammar

3. Grammar

- Sts practise doing standardized tests.

Practise doing standardized tests on
22. Direct-Indirect Speech
22.1 Present Simple
22.2 Past Simple
23. Parallel Structure
4. Writing

Writing

-Do teacher-student writing

- Sts practise writing the final draft of a

conferences (individual, small

problem-solution using the correction

group, or whole class).

writing codes and feedback given by

- Use the teacher‖s correction

the teacher.

writing codes and feedback to write
the final draft of a problem-solution
essay.
1. Reading

Reading

- Identify conflicts, climax, and

- Sts practise identifying conflicts,

resolution embedded in

climax, and resolution embedded in

contemporary literary works.

contemporary literary works.

- Read and summarize information

- Sts are able to summarize

from graphs.

information from graphs.
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W

Dates/
Periods

18

Objectives/In-week Learning
Outcomes

Core-contents

Listening

2. Listening and Speaking

- Listen to an admission interview. - - Sts practise listening to the
admission interview.
- Practise interviewing.
(69th-72nd

- Speak and interview individually.

Speaking Skill
- - Sts practise respond to the

periods)

admission interview.
3. Grammar

- Grammar

- Reviewing all grammar on

- Sts practise doing standardized tests.

standardized tests.
4. Writing

Writing Skill

- A final draft of problem-solution

- Sts recognize the pattern of a

essay dues.

problem-solution essay.

- Review a problem-solution essay
- Preparation for final writing exam.
19

20

(73rd–76th Preparation for Standardized Tests
periods)
(77th-80th
periods)

Final Examination 20 marks
(Conversation+ Reading + Writing
+ Grammar)

Materials
1. Any selected materials
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5. การประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment)
1. Midterm (Integrated Test: Reading-Speaking-Writing-Usage)1

= 20 %

2. Final Examination (Integrated Test: Reading-Speaking-Writing-Usage)1

= 20 %

3. Assignments

= 20 %

4. Speaking Tests

= 10 %

5. Reading Quizzes

= 10 %

6. Essay

= 10 %

7. Listening Tests

= 10 %

Total

= 100 %

Assessment Criteria:
The final assessment is criterion-referenced. Raw scores will be assessed as follows:
100 - 80  grade 4

64 – 60

grade 2

79 - 75  grade 3.5

59 – 55

grade 1.5

74 - 70 

grade 3

54 – 50

grade 1

69 - 65 

grade 2.5

49 – 0 

grade 0
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1. Midterm (Integrated Test: Reading-Writing-Grammar) /20 points.
Mid-term Examination Structure
Point: 20 Points

Time: 120 minutes

Content
Part 1: Conversation

Type of Questions/ number and time
frame
2 dialogues (8 items/ 2 points)

Based on educational situations,

- Educational situations (1 dialogue)

academic interviews and lectures.

- A lecture (1 dialogue)

Part 2 : Reading
Comprehension/Critical Reading
This section covers both multiple
choices questions included main
idea, stated details, unstated
details , references (pronoun/short
phrases) , vocabulary items ,
implied questions , purpose of the
passage, restatement , tone,
attitude, paraphrase , inference,
opinion, unstated details and
intention and short-answer
questions.

Passage One (9 items/ 3 points)

Points
1/4 point
for each
dialog
(2 points)
1/3 point

st
- 9 questions with multiple choices from for the 1
passage and
a 400 - 450 word passage.

Passage Two (2questions/ 2 points)
- 2 short-answer questions on one
reading passage (250 – 300 words)

1 point
each for the
2nd passage.
(5 points)

Part 3 : Vocabulary

Cloze Test (4 items/ 2 points)

(Reading Passage : Vocabulary)

This is a multiple-choice cloze test which for each)

Based on these topics: technology, vocabulary items of the reading passage
science, environment, social issues, will be deleted.
entertainment and graphic aids.

(1/2 point
2 points
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Content
Part 4 : Grammar
This grammatical part consists of

Type of Questions/ number and time
frame

Points

Section One : Sentence Completion

(1/2 point

(4 items / 2 points)

for each )

article, parts of speech, word order, There are 4 multi choices questions.

2 points

word choices, subject-verb

Section Two : Error Identification (10

agreement, tense, passive-active

items/5 points)

(1/2 point

There are 10 multiple choice questions

for each )

and each of which contains one

5 points

voice, gerund – infinitive, finitenon-finite, causative, comparisons,
parallel structures, phrases and
clauses.

grammatical error.

Part 5 : Academic Writing

Students will be able to write a

(Compare-Contrast)

compare-contrast essay on the topic
given of 300-350 words in length. They
need to make differences and similarities
which make their essay effectively.

4 points
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2. Final Examination (ENG 30206)
Point: 20 Points
Content
Part 1 : Conversation

Time: 120 minutes
Type of Questions/ number and time
frame
2 dialogues (8 items/ 2 points)

Points
1/4 point for

Based on educational situations,

- Educational situations (1 dialogue)

each dialog

academic interviews and lectures.

-An interview (1 dialogue)

(2 points)

Part 2 : Reading Comprehension/ Passage One (9 items/ 3 points)

1/3 point for

Critical Reading

- 9 questions with multiple choices from

the 1st

This section covers both multiple

a 400 - 450 word passage.

passage and

choices questions included main

Passage Two (2 questions/ 2 points)

idea, stated details, unstated

1 point each
for the 2nd

- 2 short-answer questions on one reading passage.
passage (250 – 300 words)
phrases), vocabulary items, implied
(5 points)
details, references (pronoun/short

questions, purpose of the passage,
restatement , tone, attitude,
paraphrase and intention and
short-answer questions.
Part 3 : Vocabulary

Cloze Test (4 items/ 2 points)

(1/2 point for

(Reading Passage : Vocabulary)

This is a multiple-choice cloze test which

each )

Based on these topics: technology, vocabulary items of the reading passage
science, environment, social issues, will be deleted.
entertainment and graphic aids.

2 points
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Type of Questions/ number and time
frame

Content

Points

Part 4 : Grammar

Section One : Sentence Completion (4 (1/2 point for

This grammatical part consists of

items / 2 points)

article, parts of speech, word order, There are 4 multi choices questions.
word choices, subject-verb

Section Two : Error Identification (10

agreement, tense, passive-active

items/5 points)

voice, gerund – infinitive, finite-

each)
2 points

There are 10 multiple choice questions

(1/2 point for

and each of which contains one

each)

grammatical error.

5 points

Part 5 : Academic Writing

Students will be able to write a problem

4 points

(Problem Solution)

solution essay on the topic given of 300-

non-finite, causative, comparisons,
parallel structures, phrases and
clauses.

350 words in length. They need to
propose a solution which makes their
essay effectively.

Remark:
Writing Rubrics/Grading Criteria for Midterm and Final Exam
Writing (Short Answer) 1 point for complete and correct answer based on the reading
(1 point each, 2 total) passage given.
1/2 point for only one part of the correct information, but not
complete answer.
0 point for incomplete and incorrect answer.
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*Essay Writing

Task Description
An essay at this level largely accomplishes all of the following:
-effectively addresses the topic and task
-is well organized and well developed, using clearly appropriate

4 points

explanations, and/or details
-displays unity, progression, and coherence
-displays consistent facility in the use of language, appropriate word
choice, and idiomaticity, though it may have minor lexical or
grammatical errors.
An essay at this level largely accomplishes all of the following:
-addresses the topic and task well, though some points may not be
fully elaborated.

3 points

-is generally well organized and well developed, using appropriate and
sufficient explanations, and/or details.
-displays unity, progression, and coherence, though it may contain
occasional redundancy, digression, or unclear connections.
An essay at this level is marked by one or more of the following:

2 points

-addresses the topic and task using somewhat developed explanations.
-displays unity, progression, and coherence, though connection of ideas
may be occasionally obscured.
-may demonstrate inconsistent facility in sentence formation and word
choice that may result in lack of clarity and occasionally obscure
meaning.
-may display an accurate but limited range of syntactic structures and
vocabulary.
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*Essay Writing

Task Description
An essay at this level may reveal one or more of the following
weaknesses:
-limited development in response to the topic and task.
-inadequate organization or connection of ideas.

1 point

-inappropriate or insufficient exemplifications, explanations, or details to
support or illustrate generalizations in response to the task.
-a noticeably inappropriate choice of words or words forms
-an accumulation of errors in sentence structure and/or usage.
-copies words from the topic, rejects the topic, or is otherwise not
connected to the topic, is written in a foreign language, consists of
keystroke characters, or is blank.
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คณะทางาน
ที่ปรึกษาพิเศษ
คณะกรรมการที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
2. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
3. นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ
4. นายธงชัย ชิวปรีชา
5. นายสมเกียรติ ชอบผล
6. รองศาสตราจารย์พินิต รตะนนุกูล
ที่ปรึกษา
1.นายการุณ สกุลประดิษฐ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
3.นายพะโยม ชิณวงศ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
4.นางสาวพจนีย์ เจนพนัส
อนุกรรมการวิชาการ
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
5.นางพุทธชาต ทองกร
อนุกรรมการวิชาการ
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
รศ.ดร.สมพงษ์ วิทยศักดิ์พันธ์
นางนฤนาถ ธีรภัทรธารง
ดร.จงกล ทาสวน
นายสมาน แก้วไวยุทธ
รศ.กรรวี บุญชัย
รศ.อรุณีย์ อิทศร
ผศ.ดร.สุรชัย ธชีพันธ์

ประธานอนุกรรมการด้านวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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8. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์
9. อาจารย์ศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์
10. นายปัญญา ทรงเสรีย์
11. อาจารย์ระวิวรรณ ภาคพรต
12. อาจารย์สุภรณ์ สภาพงศ์
13. นายอภิสิทธิ์ ธงไชย
14. อาจารย์อัจฉรา เก่งบัญชา
15. ผศ.ดร.สมชาย นาคะผดุงรัตน์
16. อาจารย์ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
17. ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม
18. ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร
19. ดร.อลันด์ คงไทย

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้รับผิดชอบโครงการ จภวภ.
ศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1.ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ที่ปรึกษา
2.นายภูริวรรษ คาอ้ายกาวิน
ผู้อานวการศูนย์บริหารโครงการฯ
3.นางภานุมาส ธรรมถาวรสกุล
ครู ช่วยราชการ ศ.จภ.
4.นางสาวสายชล สาละ
ครู ช่วยราชการ ศ.จภ.
คณะกรรมการอานวยการ
1.นายไพรัช วงศ์นาถกุล
2.นายสมร ปาโท
3.นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี
4.นายวิทยา อรุณแสงฉาน
5.นายชาตรี ประดุจชนม์
6.นายสรยุทธ หนูเกื้อ
7.นายพงศ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน
8.นายศักดิ์ รุ่งแสง

ประธานกลุ่มและผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธ รรมราช
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
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9.นายทินกร นนทการ
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
10.นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
11.รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
12.รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

คณะกรรมการรับฟังข้อมูลและแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
1. นายสมทรง ฝั่งชลจิตร
2. นายประกาศ อ่อนตาม
3. นายปรีชา ไพรินทร์
4. นางสาวสมพิศ ผาดไธสง
5. นายวุฒิชัย สุขม่วง
6. นายประทีปแสง พลรักษา
7. นางจิตินันท์ ศูนย์กลาง

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

8. นายปฎิพล ดารงศุภปัญญา

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

9. นางอรทัย ล่าสัน

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

10. นางตรีชฏา ถาวรมาศ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

11.นางสาวสินีนาถ ธรรมชาติ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

12.นางสาวคณิตา สุขเจริญ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

13.นางสาวสรารัตน์ คนซื่อ

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

14.นายบุญเลิศ จรัส

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

15.นายวิเชียร ดอนแรม

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

16.นางรัตเนตร วิชัยผิน

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

17.นางพิมพ์ใจ พุ่มประทีป

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

18.นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

19.นายศุภนัส นงค์นวล

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

20.นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
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คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มวิชาการงานอาชีพ
1. นายคมฤขิต โต๊ะชาลี
2. นายณัฐชนน ศรีเมือง
3. นายจักรพันธุ์ ศรีวราพันธุ์
4. นายพีระ บุญฉลาด
5. สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์
6. นายธีระวัฒน์ ไชยศรี
7. นางดุจดาว ผ่องใส
8. นายประเสริฐ สุดโลก
9. นางสาวกฤติยา ราชสีห์
10. นายไพบูลย์ ประเสริฐสุข
11. นายวนัส หมาดโซ๊ะ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นางสายสมร ใจสืบ
2. นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์
3. ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด
4. นางมริสา อริยะวงศ์
5. นางสาวพนิดา ผาทอง
6. นายดนุรุจ สามัญ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1. นายไมตรี สมบูรณ์
2. นายวุฒิพงษ์ ประทุมมา
3. นางพัชรินทร์ บุญยืน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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4. นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
5. นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
6. นางรัศนียา อุดมเจริญศักดิ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
7. นางสาวษิราณีย์ บุญเกิด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
8. นางประภาศรี จิตจานอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
9. นายสถาฝน สัตบุตร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
10. นางสาวชัชฎาภรณ์ ประจันพล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
11. นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
12. นางสาวดาวเรือง บุตรทรัพย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
13. นางนิตตรา บุญรอด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
14. นางวรรณภา มานักฆ้อง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
15. นางสายใจ ประเสริฐสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
16. นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
17. นางไสลา รูปเหลี่ยม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
18. นางสาวพัดชา บุตรดีวงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
19. นายศุภสฤษฎ์ ชาปัญญา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
20. นางสาวมณธิชา คล้ายแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
21. นางสาวจันทนา เปรมฤดีปรีชาชาญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
22. นายทนงเกียรติ พลไชยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
23. นายปรัชญากร ฮดมาลี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
24. นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
25. นายลักณ์ษมัน ซียง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
1. นายเชาวเลิศ พลรัตน์
2. นายชวลิต ธิจันดา
3. นายเฉลิม ขวัญดา
4. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ
5. นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร
6. นายธีระกาญจน์ ปกรช์ สันโส
7. นางกรรณิกา จันทร์วงศ์
8. นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ
9. นายธนบัตร กองแก้ว

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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10. นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัย
11. นายวิชัย บัวเนี่ยว

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาเคมี
1. นางอัญมณี พุทธมงคล
2. นางสาวนารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล
3. นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์
4. นางสาววัชราภรณ์ แสนนา
5. นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง
6. นางดวงนภา สมพงษ์
7. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์
8. นางวราภรณ์ แสงเจริญ
9. นางสาวอานวยพร ศรีสวัสดิ์
10. นางน้าผึ้ง สุพรมอินทร์
11. นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาชีววิทยา
1. นางสาวพรปวีณ์ ทนสูงเนิน
2. นางกาญจนา คาจีนะ
3. นายกอบชัย วรณะเกียรติพงศ์
4. นางสาวอาภรณ์ รับไซ
5. นายธิติ เพียรโคตร
6. นางสาวศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง
7. นางสุดคนึง คุ้มเกตุ
8. นางสาวคณิตา สุขเจริญ
9. นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์
10. นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี
11. นายเทพนฤทธิ์ สุเภาแสน
12. นางกัญญ์ณพัชร์ เพิ่มพูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาดนตรี
1. นางสาวสุภารัตน์ ศรีคง
2. นายภิญโญ จันทพุ่ม

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
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3. นายกัมสิทธิ์ เมตตาพล
4. นายวิษณุ หนูแย้ม
5. นายอนันตพงษ์ จันทรกุล
กลุ่มวิชาทัศนศิลป์
1. นางสุมล วรนุช
2. นางพรรณี อินทรปาน
3. นายสุพล สิ่วไธสง
4. นายมานะชัย วงศ์ประชา
5. นายอนุชิต ชัยเรียบ
กลุ่มวิชานาฎศิลป์
1. นายชาตรี ถนอมวงษ์
2. นางสาวกนิษฐา สอนชา
3. นางสาวนทิตา สุทะปัญญา
4. นางศุภรดา ทองโสม
5. นายพีระพงษ์ เตียนจันทึก
6. นายณัฐพล เทพศิริ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ฯ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม
1. นางสุภาพร ราชา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
2. นางคุณากร จิตตางกูร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
3. นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
4. นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นางสาวรัชนี วุฒิยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
6. นายขุนทอง คล้ายทอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
7. นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
8. นายณัฐพล กลิ่นพุฒ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
9. นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
10. นางวันวิสาข์ แก้วอาภา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
11. นายณรงค์ศักดิ์ แสงขาว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
12. นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ และศาสนา
1. นางพัชชา อนกูลเวช

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
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2. นายชัยนันท์ จินะพรม
3. นางยุพา ชูเนตร์
4. นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์
5. นางอรุณศรี มณีวรรณ
6. นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ
7. นางสาวษุรพีฐ์ บุญคง
8. นางสาวโสลัดดา วงษ์ไร
9. นางสาววิลาวัลย์ สุคาภา
10. นางวรรณภา เจริญสุข
11. นายสิทธิชัย เทียมไธสงค์
12. นายพงศ์เทพ กลิ่นเขียว

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1. นางนาฏยา สุวรรณกิจเจริญ
2. นายพิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน
3. นายวิชชุ อายุสุข
4. นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์
5. นางสาวรวิวรรณ กองมาศ
6. นายนิติ ไชยวงศ์คต
7. นายวีระพล พงศ์ดา
8. นายธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์
9. นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ
10. นางสาวสุพัตรา ยี่สุ่นทอง
11. นางสาวสุพลา ทองแป้น

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาภาษาไทย
1. นางฐิตินันท์ เอี่ยมรัศมี
2. นางบัวตูม ออนตะไคร้
3. นางสาวสุธารัตน์ ชานาญเหนาะ
4. นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์
5. นายวรวัฒน์ วัฒนธีรางกูร
6. นางสาวสุนิตดา กล่อมแสง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
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7. นางภาวิณีย์ บุญประสพ
8. นางสาวจุฑาธิป เปลาเล
9. นางสาวพรทิภา มากมูลดี
10. นางเยาวลักษณ์ ศรีภักดี
11. นางศิริรัตน์ บุญเต็ม
12. นางสวง พลอยเจริญ
13. นางเพชราภรณ์ โสลาภา
14. นางสาวจริยา จิตตพงศ์
กลุ่มวิชาโลกและดาราศาสตร์
1. นางขวัญตา วรรณรัตน์
2. นางสุวิภา เกตุทัต
3. นายภัชรพงศ์ พระไว
4. นายสมคิด รูปเหมาะ
5. นางสาวปัฐมาพร สุราสา
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1. นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร
2. นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
3. นางจินดา ทองอ่อน
4. นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปารยะ
5. นางสาวพัชรดา สระทองดี
6. นายสิทธิพร ธิมาชัย
7. นางพิมพ์ใจ พุ่มประทีป
8. นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์
9. นางสาวอรุณรัตน์ ยืนยง
10. นางสาวพิมพ์วรีย์ ใจสุข
11. นายอุไทย โกยชัย
12. นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายธเนศ ทองไทย
2. ว่าที่ ร.ต.สุรยุทธ ชานาญยา

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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3. นายอุทิศ สุวรรณคีรี
4. นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์
5. นายภาณุพงษ์ ชาญศรี
6. นายกาพล นรชาญ
7. นางศุภลักษณ์ ปู่ซึ้ง
8. นางอภิวันท์ เจี้ยมดี
9. นายกิตติกร พันธ์สุวรรณ
10. นายพิเชษฐ์ สนธิบ่าย
11. นายอาทิตย์ บุญผ่องศรี
12. ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ เส็มหมาน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. นางศิริรัตน์ พรหมอินทร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
2. นายวสัน ปุ่นผล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
3. นางเครือวัลย์ ศักดิ์แก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
4. นางอรษา กมล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
5. นางสาวพรนัชชา มาตา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
6. นางวรุบล พลไชย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
7. นางสาวพัชรกนกฉัตร กระดานลาดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
8. นางสาวสุรีพร โบราณมูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
9. นายภูริวัฒ เฉิดฉาย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
10. นายคมสรรค์ ศัตรูพ่าย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
11. นายทรรศกร วงจันทร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
12. นางสาววิรัลพัชร บุตรจันทร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
13. นางสาวซีต้า ไรมันซา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
14. นางสาวปนรรฐพร ชวนรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
1. นางสาวสุนันทา ไพรินทร์
2. นางสุภรณ์ คงนก

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
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3. นางสาวกรรณิกา แสงระวี
4. นางสุมาพร แท่นมาก
5. นางพัชราภรณ์ คุณาธรภักดี
6. นางสาวสมถวิล วงศ์ประณุท
7. นางสาวอรพรรณ เปาอินทร์
8. ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย ช่วงบุญศรี
9. นางศิริพร คาสิงห์
10. นางสาววรรณวิศา ลีทอง
11. นายนิธิโรจน์ เรืองธนะวิชญ์
12. นางสาววิมลมาลย์ แก้ววิมล
13. นางนพมาศ ไทยภักดี
14. นายเชิดชัย หยีหรีม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. นางเอมอร กุลบุญ
2. ดร.สุวิวชั ร สมมาตย์
3. นางศรัณย์ภรณ์ นาคา
4. นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อ
5. ดร.ขัตติยานันท์ โนนไธสง
6. นางสาววรรณพร สุวิเศษ
7. นางสาวกรุณา จันทร์งาม
8. นางสาวอรพรพรรณ สืบศักดิ์
9. นางเรณู นวลคา
10. นายวิจิตร นิยมเดชา
11. นางสาวอังคณา บุญทา
12. นางปวิตรา แดงวิไล
13. นางสาวกาญจนา แก้วจารัส

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

นครศรีธรรมราช
ตรัง
เชียงราย
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
พิษณุโลก
เพชรบุรี
มุกดาหาร
ลพบุรี
เลย
เลย
สตูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2560
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
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คณะกรรมอานวยการและผู้ทรงคุณวุฒิ
1.ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.หัวหน้าสาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
5.หัวหน้าสาขาวิชาฟิสกิ ส์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
6.หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
7.หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
8.หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
คณะกรรมการประสานการดาเนินงาน
1.นายไพรัช วงศ์นาถกุล ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
2.นายสมร ปาโท ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
3.นายสมทรง ฝั่งชลจิตร รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
4.นางอรทัย ล่าสัน ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
5.นายทวีวัฒน์ ศรีสวุ รรณ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6.นายประยงค์ ปิยนารถ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
7.นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
8.นายธนกฤช ผลศิริ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร วิชาแคลคูลัสเบื้องต้น 2
1 นายนคร จันละ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายธรรมนูญ ผุยรอด
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายบุญเลิศ จรัส
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
4.นางสาวษิราณีย์ บุญเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5.นางอมรรัตน์ นิธุรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
6.นางสาวเสาวณีย์ ทองเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
7.นายปรัชญากร ฮดมาลี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
8.นายไมตรี สมบูรณ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
9.นายชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
10.นายลักณ์ษมัน ซียง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
11.นางสายใจ ประเสริฐสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
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12.นางสาวมณิชชา คลายแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
13. นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
14.นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร สาขาวิชาเคมี
1. นายศราวุทธ แสงอุไร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. นางสาวปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7. นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
8. นางสาวนารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
9. นางดวงนภา สมพงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
10. นางสาวศิริพร นันท์ชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
11. นางสาวดาราณี ไชยเวช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
12. นางสาวนาถรถี ชูอ่อน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
13. นางสาววัชราภรณ์ แสนนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
14. นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
15. นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
16. นางสาวอานวยพร ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาโลกศาสตร์และภูมิศาสตร์
1.นายวีรวุฒิ เทียนขาว
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายวัลลพ คงนะ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางสาวสิรริ ัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นางเจีรนัย สังสุทธิพงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5.นายธวัชชัย จุติประภาค
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6.นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7.นางสาวจิราวรรณ เนียมศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
8.นายภิโชติ เอียดเฉลิม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
9.นางสาวบุศรินทร์ จิตเส้ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
10.นายนวมินทร์ วงค์ไชย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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11.นางมยุรี มูลสวัสดิ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
12.นางสุวิภา เกตุทัต
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
13.นางดวงใจ พรหมมา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
14.นายเริงณรงค์ กงแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
15.นางเพ็ญศรี สมบูรณ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
16.นางสาวปัฐมาพร สุราสา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
17.นางขนิษฐา โลขันธ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
18.นางตรีชฏา ถาวรมาศ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
19.นายสนอง ตูลเพ็ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
20.นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
21.นางอรุณศรี มณีวรรณ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
22.นางรัชนี รักอยู่
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
23.นางกัลยา ปัญญา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
24.ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
25.นางสาวชญาน์นันท์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
26.นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
27.นางอรุณี สารยคง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
1.นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นางสาวสิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางทิพนาถ น้อยแก้ว
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1.นายภูริทัศน์ สุกนวล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
2.นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
5.นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
6.นางสาวษุรพีฐ์ ไชยศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
7.นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
8.นายอุทัย โกยชัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
9.นางยุพา ชูเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
10.นางสาวพัชรดา สระทองดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
11.นายอนุทิน พยุงวงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
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12.นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ
13.นางวรรณนภา เจริญสุข

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาบูรณาการความรู้
1.นางปภากร วงศ์ศิลปะกุล
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายเดี่ยว ใจบุญ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางสาวขวัญสกุล ศรีจอมขวัญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปาระยะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช .
5.นายภูริทัศน์ สุกนวล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
6.นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
7.นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
8. นางสาวษุรพีฐ์ ไชยศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
9.นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
10.นายอุทัย โกยชัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
11.นางยุพา ชูเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
12.นางสาวพัชรดา สระทองดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
13.นายอนุทิน พยุงวงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
14.นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
15.นางวรรณนภา เจริญสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์
1. นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6. นายศิวรักษ์ จิตอุทัศน์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7. นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
8. นายวิชัย บั่วเนี่ยว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
9. นางสุนีย์ ยามี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
10.นางมนัสชนก ตามวงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
11.นางพุทธพร อินอ่อน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
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12.นางยุภาพร เปรมกมล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
13. นางอรจิรา ยอดคา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
14. นายพิษณุวัชร์ สวัสดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
15. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
16.นางมิ่งขวัญ ขาวดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
17. นายเฉลิม ขวัญดา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
18. นายปรีชา ศาลางาม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
19.นายพีระ บุญฉลาด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
20.นายพิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
21. นายธนบัติ กองแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
22.นางสาวทวีพร ผดุงสงฆ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
23.นายธีระกาญจน์ ปกรณ์ สันโส
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
24.นางสาวกฤติยา ราชสีห์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
25. นายอดิเรก สาระยาม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาการออกแบบและพื้นฐานทางวิศวกรรม
1.นายสมพร บัวประทุม
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายพรชัย โกพัฒนา
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายวิทวัส พันมุณี
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นายธวัช ไกรนุกูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5.นางดุจดาว ผ่องใส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
6.นายอิสรา สาเร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
7.นายมนัสชนก ตามวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
8.นายธีระวัฒน์ ไชยศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
9.นายคมฤขิต โต๊ะชาลี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
10.นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
11.นายจักรพันธุ์ ศรีวราพันธุ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
12.นายสถเกียรติ ขันทอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
13.นายสมชัย เถาว์หมอ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
14.สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
15.นายธวัชชัย มันอาษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
16.นายณัชนน ศรีเมือง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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