โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาไทย 3 รหัสวิชา ท 32101
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ภาคเรียนที่ 1
ครูผู้สอน นางพิศมัย สารผล , นางสาวดาริณี สุขชัย

จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2563

2. คาอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดี
และวรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ การเขียนเรียงความ
การเขียนในรูปแบบต่างๆ การประเมินคุณค่างานเขียน การเขียนรายงานเชิงวิชาการ การเขียนบันทึกความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและการเลือกเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณการพูดในโอกาสต่าง ๆ การศึกษา
ธรรมชาติของภาษาลักษณะของภาษาการใช้คาและกลุ่มคาสร้างประโยควิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
และภาษาถิ่น อธิบายหลักการสร้างคาในภาษาไทย และการแต่งคาประพันธ์ประเภทร่ายและฉันท์
วิเคราะห์ วิจารณ์ และสังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี
บทละครพูดคาฉันท์ เรื่อง มัทนะพาธา ลิลิตตะเลงพ่าย คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
และโคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรอง
ที่มีคุณค่าตามความสนใจ
โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดนาไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
กระบวนการเขียนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟังและดู
และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย
การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
อย่างเห็นคุณค่านามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทใน การอ่าน
การเขียน การฟัง การดูและการพูด
ตัวชี้วัดรายวิชา
ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1
ส 3.1
รวม 25 ตัวชี้วัด

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

ม.4-6/3
ม.4-6/4
ม.4-6/5
ม.4-6/2
ม.4-6/2

ม.4-6/5
ม.4-6/5
ม.4-6/6
ม.4-6/4
ม.4-6/3

ม.4-6/7
ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/8
ม.4-6/5 ม.4-6/6
ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6

3. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
คะแนนก่อนกลางภาค.
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนหลังกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

70 : 30
25
20
25
30

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1-5 ท 1.1 ม.4-6/7 1. มหาเวสสันดรชาดก
15 - แบบฝึกหัด
- หนังสือเรียน
ท 5.1 ม.4-6/1 กัณฑ์มัทรี
- ชิ้นงาน
ภาษาไทยชั้นม.5
ม.4-6/2
- ทดสอบหลังเรียน - ใบความรู้
ม.4-6/4
- ใบงาน
ม.4-6/5
- ห้องศูนย์
ม.4-6/6
ภาษาไทย
ส 3.1 ม.4-6/2
- ห้องสมุดนมร.บร.
ฯลฯ
6-8 ท 1.1 ม.4-6/7 2. บทละครพูดคาฉันท์
10 - แบบฝึกหัด
- หนังสือเรียน
ท 5.1 ม.4-6/1 เรื่อง มัทนะพาธา
- ชิ้นงาน
ภาษาไทยชั้นม. 5
ม.4-6/2
- ทดสอบหลังเรียน - ใบความรู้
ม.4-6/3
- ใบงาน
ม.4-6/4
- ห้องศูนย์การ
ม.4-6/6
เรียนรู้ภาษาไทย
- ห้องสมุดโรงเรียน
นมร.บร
.ฯลฯ

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
ท
1.1
ม.4-6/7
9 -10
ท 5.1 ม.4-6/1
ม.4-6/2
ม.4-6/3
ม.4-6/4
ม.4-6/5
ม.4-6/6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1. มหาเวสสันดรชาดก
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
กัณฑ์มัทรี
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
2. บทละครพูดคาฉันท์
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
เรื่อง มัทนะพาธา
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 1 ข้อ

3.4 คะแนนหลังกลางภาค

30

คะแนน

สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
11-13 ท 1.1 ม. 4-6/1 3. การอ่านออกเสียง
3 - แบบฝึกหัด
- ชิ้นงาน
- ทดสอบหลังเรียน

14

ท 1.1 ม.4-6/3 4. หลักการอ่านเพื่อ
ม.4-6/5 การวิเคราะห์วิจารณ์

3

- แบบฝึกหัด
- ชิ้นงาน
- ทดสอบหลังเรียน

15

ท 2.1 ม.4-6/2 5. การเขียนเรียงความ

4

- แบบฝึกหัด
- ชิ้นงาน
- ทดสอบหลังเรียน

16

ท 2.1 ม.4-6/5 6. การประเมินคุณค่า

5

- แบบฝึกหัด

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- หนังสือเรียน
ภาษาไทยชั้นม. 5
- ใบความรู้
- ใบงาน
- ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทย
- ห้องสมุดโรงเรียน
นมร.บร ฯลฯ
- หนังสือเรียน
ภาษาไทยชั้นม.5
- ใบความรู้
- ใบงาน
- ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทย
- ห้องสมุดโรงเรียน
นมร.บร ฯลฯ
- หนังสือเรียน
ภาษาไทยชั้นม.5
- ใบความรู้
- ใบงาน
- ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทย
- ห้องสมุดโรงเรียน
นมร.บร ฯลฯ
- หนังสือเรียน

งานเขียน

17-18

19

- ชิ้นงาน
- ทดสอบหลังเรียน

ท 2.1 ม.4-6/4 7. การเขียนสารคดี

5

- แบบฝึกหัด
- ชิ้นงาน
- ทดสอบหลังเรียน

ท 4.1 ม.4-6/1 8. วัฒนธรรมกับภาษา
ม.4-6/5

5

- รายงาน

ภาษาไทยชั้นม. 5
- ใบความรู้
- ใบงาน
- ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทย
- ห้องสมุดโรงเรียน
นมร.บร ฯลฯ
- หนังสือเรียน
ภาษาไทยชั้นม. 5
- ใบความรู้
- ใบงาน
- ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทย
- ห้องสมุดโรงเรียน
นมร.บร ฯลฯ
- หนังสือเรียน
ภาษาไทยชั้นม. 5
- ใบความรู้
- ใบงาน
- ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทย
- ห้องสมุดโรงเรียน
นมร.บร ฯลฯ

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
20
ท 1.1 ม.4-6/1
ม.4-6/3
ม.4-6/5
ท 2.1 ม.4-6/2
ม.4-6/4
ม.4-6/5
ท 4.1 ม.4-6/1
ม.4-6/5

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
3. การอ่านออกเสียง
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
4. หลักการอ่านเพื่อการวิเคราะห์
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
วิจารณ์
50 ข้อ
5. การเขียนเรียงความ
- แบบทดสอบอัตนัย
6. การประเมินคุณค่างานเขียน
(เช่น แสดงวิธีทา/เติมคา/อื่นๆ)
7. การเขียนสารคดี
จานวน 1 ข้อ
8. วัฒนธรรมกับภาษา

3.6 ชิ้นงาน 1 ชิ้นงาน (รายงานภาษาไทยเรื่อง “ความสัมพันธ์ของภาษาไทยกับวัฒนธรรมท้องถิ่น”)
ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
8. ภาษากับวัฒนธรรม
ท4.1 ม 4-6/1 ม 4-6/5

วิธีการเก็บ
คะแนน
ตรวจรายงาน

ลักษณะ
ประเภท
รายงาน

จานวน
ชิ้นงาน
1

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่งงาน

งานเดี่ยว

30 ก.ย. 2563
(ก่อนสอบปลายภาค)

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา
วรรณคดีมรดก
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาคเรียนที่ 1
ครูผู้สอน นางนุช เมืองแก้ว

40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

รหัสวิชา ท 32205
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2563

2. รายวิชาคาอธิบาย
(K) ศึกษาที่มา ความหมาย ประเภท ของวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ (ฉบับรัชกาลที่ ๑) ขุนช้าง
ขุนแผน อิเหนา พระอภัยมณี บอกความสาคัญประโยชน์และคุณค่า
(P) แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บ ตั วละครที่ ส าคั ญ แนวคิ ด ในเนื้ อเรื่อ งโดยเปรีย บเที ยบกับ
เหตุการณ์ในชีวิตปัจจุบัน วิเคราะห์วิธีการสืบสานอนุรักษ์วรรณคดีมรดก ตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น
วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมไทยใน
อดีต ประเมินค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
(A) สร้างความตระหนักรักในภูมิปัญ ญาทางภาษา สืบสานอนุรักษ์วรรณคดีมรดกและนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันของตนได้ เกิดความประทับใจในศิลปะการประพันธ์ สามารถนาไปกล่าว
อ้างได้
3. ตัวชี้วัดรายวิชา 4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 :30.คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25
คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20
คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 25
คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30
คะแนน
4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
1-2
3-5
6-9

ตัวชี้วัด
-

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- วรรณคดีเบื้องต้น
9
- แบบทดสอบ
- เอกสาร
- วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี
8
- แบบทดสอบ
ประกอบการเรียนรู้
- วรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน
8
- แบบทดสอบ
- สื่อมัลติมีเดีย

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- วรรณคดีเบื้องต้น
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
- วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- วรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน ๑ ข้อ
4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์
ที่
11 – 14
15 - 19

ตัวชี้วัด
-

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
- วรรณคดีเรื่องอิเหนา
8
- แบบทดสอบ
- วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์
8
- แบบทดสอบ
- ชิ้นงาน วรรณคดีสามมิติ
9

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- เอกสาร
ประกอบการเรียนรู้
- สื่อมัลติมีเดีย

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- วรรณคดีเรื่องอิเหนา
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
- วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์
ตัวเลือก จานวน 60 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เติมคา) จานวน ๑ ข้อ
4.6 ชิ้นงาน วรรณคดีสามมิติ

หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ
- วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี
- วรรณคดีเรื่องขุนช้าง
ขุนแผน
- วรรณคดีเรื่องอิเหนา
- วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน
- นักเรียนจัดเนื้อหา
วรรณคดีมรดกในรูปแบบ
ภาพสามมิติ ไม่จากัด
รูปแบบ
1 เรื่อง
4 กลุ่ม คือ
1. พระอภัยมณี
2. ขุนช้างขุนแผน
3. อิเหนา
4. รามเกียรติ์
ในหัวข้อต่อไปนี้
- ชื่อผู้แต่ง
- ประวัติผู้แต่ง

ลักษณะ
ประเภท

จานวน
ชิ้นงาน

แผ่นภาพ
สามมิติ

1

หมายเหตุ
- กากับ
ติดตาม
ความ
คืบหน้า
เป็นระยะ

กาหนดเวลา
ส่งงาน
เมื่อจบ
บทเรียน

-

ลักษณะการแต่ง
ที่มาของเรื่อง
เนื้อเรื่องย่อ
คุณค่าที่ได้รับ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
5.

ชื่อรายวิชา สืบสานวรรณศิลป์
จานวนชั่วโมง 2ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาคเรียนที่ 1
ครูผู้สอน นางสาวณัฐนันท์ ปานกูล

รหัสวิชา ท 32206
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
ปีการศึกษา 2563

6. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและเขียนตัวอักษรได้อย่างถูกต้องตามอักขรวิธิสร้างสรรค์งานเขียนในรูปแบบต่างๆจาก
จินตนาการประสบการณ์ความประทับใจจากความรู้สึกหรือการไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทั้งในและ
นอกประเทศหรือศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากสื่อสารสนเทศมาประกอบการอ้างอิงและอธิบายเหตุผลด้วย
ภาษาที่นุ่มนวล สละสลวย จัดรูปเล่มนาเสนองานเขียนผลงานของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้ประเมินคุณค่า
งานเขียนของผู้อืน่ ในด้านต่าง ๆ เช่น แนวคิดของผู้เขียน การใช้ถ้อยคา สานวนโวหาร กลวิธีในการเขียน
มาพัฒนางานเขียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ทักษะกระบวนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โน้ม
น้าวใจ เขียนเล่าเรื่อง เขียนรายงาน กระบวนการกลุ่มศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี
แสวงหาความรู้และมีมารยาทในการเขียนเพื่อให้มีความรู้เขียนได้อย่างมีเนื้อหาสาระตรงตามความจริง
ความซื่อตรง มีมโนธรรมแฝงด้วยความคิดสร้างสรรค์ใช้สานวนภาษาได้อย่างสละสลวยน่าอ่าน ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในการเขียน มีนิสัยรักการเขียน เขียนอย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผล มีความซื่อตรงต่องาน
เขียน สามารถใช้ทักษะทางภาษาสร้างสรรค์ งานเขียนด้วยการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล เห็นคุณค่าของการ
นาทักษะทางภาษาไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่น ในการทางาน อย่างมีความรับผิดชอบ
บนพื้นฐานความซื่อตรง เรียบง่ายการงาน รักเมตตากตัญญูรู้คุณ อันเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล
และสาระสาคัญชัดเจน
2. เขียนเรียงความได้
3. เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบ และเนื้อหาหลากหลาย
4. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆ
5. สามารถแต่งคาประพันธ์ได้

3. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70: 30
คะแนนก่อนกลางภาค
25
คะแนนสอบกลางภาค
20
คะแนนหลังกลางภาค
25
คะแนนสอบปลายภาค
30
3.2 คะแนนก่อนกลางภาค

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

25

คะแนน

สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1-4 1. เขียนสื่อสารในรูปแบบ - ปฐมนิเทศ
5
ประเมินจากความ
ใบความรู้
ต่าง ๆ ได้ตรงตาม
- ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ถูกต้องของใบงาน
วัตถุประสงค์โดยใช้ภาษา วรรณศิลป์
เรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล
และ สาระสาคัญชัดเจน
5-6

2. เขียนเรียงความได้

7-8

การเขียนเรียงความ

5

3. เขียนย่อความจากสื่อที่ การอ่านจับใจความและเขียน
มีรูปแบบ และเนื้อหา ย่อความจากสื่อต่างๆ
หลากหลาย

9

4. ผลิตงานเขียนของ
ตนเองในรูปแบบต่าง ๆ

งานเขียนประเภทต่าง ๆ

3.3 คะแนนสอบกลางภาค
สัปดาห์
ที่
10

5

20

10

ประเมินจากความ
ช่องทางออนไลน์
ถูกต้องของเรียงความ
ประเมินจากการจับ
ใบความรู้
ใจความและย่อความ
ประเมินจากผลงาน
ด้านงานเขียนของ
นักเรียน

ช่องทางออนไลน์

คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน

1.เขียนสื่อสารใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์โดย
ใช้ภาษาเรียบเรียง
ถูกต้อง มีข้อมูล และ
สาระสาคัญชัดเจน

- สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับงาน
เขียนประเภทต่าง ๆ
เช่น เรียงความ ย่อความ
หนังสือราชการ เป็นต้น
-สามารถเขียนบรรยายจาก
ความคิดของตนเองได้

20

รูปแบบข้อสอบ
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย ( เช่น เติมคา )
จานวน 1 ข้อ

3.4 คะแนนหลังกลางภาค
สัปดาห์ที่
ตัวชี้วัด
11 -13

25

คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน

5. สามารถแต่งคา - แต่งคาประพันธ์ประเภทต่าง ๆ
ประพันธ์ได้
ได้

3.5 คะแนนสอบปลายภาค

30

25

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้
ประเมินจากการสรุป ใบความรู้
เนื้อหาและความ
ช่องทาง
ถูกต้องของฉันทลักษณ์ ออนไลน์

คะแนน

สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20
4. ผลิตงานเขียนของ
- สรุปรูปแบบงานเขียน
30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ประเภทต่าง ๆ
ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
-สามารถผลิตรูปงานเขียนชนิด
- แบบทดสอบอัตนัย ( เช่น เติมคา )
ต่าง ๆ
จานวน 10 ข้อ

3.6 ชิ้นงานสื่อการเรียนออนไลน์ เกี่ยวกับการแต่งคาประพันธ์
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
ชิ้นงานสื่อการเรียนออนไลน์
เกี่ยวกับการแต่งคาประพันธ์

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน
1. แต่งคาประพันธ์
แล้วส่งทางช่องทาง
ออนไลน์ที่กาหนด
โดยให้คะแนนจาก
ความถูกต้องของ
ฉันทลักษณ์ และ
รูปแบบ
2. เนื้อหามีใจความ
เป็นเอกภาพ มีข้อคิด
และคติเตือนใจ

ลักษณะ
ประเภท
ชิ้นงาน

จานวน
ชิ้นงาน
คนละ 1
ชิ้นงาน

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน
จัดแสดงทาง
ช่องทางออนไลน์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์สากล
รหัสวิชา ส 32105
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาวจินตนา ปานเถื่อน
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึง การเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและวิธีทางประวัติศาสตร์ที่มีประโยชน์ต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์สากล อารธรรมลุ่มแม่น้าไทกรีส - ยูเฟรทีส ไนล์ หวงเหอ สินธุ และอารยธรรมกรีก โรมัน การติดต่อ
ระหว่างโลกตะวันออกกับตะวันตกที่มีผลต่อการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของโลก เหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจ จุ บัน การขยาย การล่าอาณานิคมของประเทศในยุ โรปไปยัง ทวีป อเมริ ก า
แอฟริกาและเอเชีย และผลกระทบ ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลก สถานการณ์สาคัญของ
โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21
โดยใช้ วิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ กระบวนการคิ ด กระบวนการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล กระบวนการปฏิ บั ติ
กระบวนการสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสาคัญของกรศึกษาประวัติศาสตร์สากลมีลักษณะที่พึง
ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ด้ า น ใ ฝ่ เ รี ย น ร็ มุ่ ง มั่ น ใ น ก า ร ท า ง า น ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี วิ นั ย มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ
ตัวชี้วัดรายวิชา
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ม.4-6/1 ตระหนักถึงความสาคัญของเวลาและ ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชาติ
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ม.4-6/1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรมโบราณ และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก
ที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก
ม.4-6/2 วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน
ม.4-6/3 วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและ
เอเชีย
ม.4-6/4 วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21
รวม 5 ตัวชี้วัด

3. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
คะแนนก่อนกลางภาค
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนหลังกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

70 : 30 คะแนน
25
คะแนน
20
คะแนน
25
คะแนน
30
คะแนน

3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
1-2

3-5

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบการ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ประเมิน
ส 4.1 ม. 4-6/1 เวลาและการแบ่ง
10
- ใบงาน
- หนังสือแบบเรียน
ยุคสมัยทาง
- แบบทดสอบย่อย - ข้อมูลสารสนเทศจาก
ประวัติศาสตร์
- ชิ้นงาน ผังมโน เว็บไซต์ (Web Site)
สากล
ทัศน์สังคมมนุษย์ - ห้องสมุดโรงเรียน
และวัฒนธรรมไทย - ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา
- ห้องศูนย์บริการข้อมูล
Resource Center
- ระบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (www.dlit.ac.th)
ส 4.1 ม. 4-6/1 การสร้างองค์
15
- ใบงาน
- หนังสือแบบเรียน
ความรู้ใหม่ทาง
- แบบทดสอบย่อย - ข้อมูลสารสนเทศจาก
ประวัติศาสตร์
เว็บไซต์ (Web Site)
สากล
- ห้องสมุดโรงเรียน
- ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา
- ห้องศูนย์บริการข้อมูล
Resource Center
- ระบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (www.dlit.ac.th)

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ส 4.1 ม. 4-6/1 1. เวลาและการ
10
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
แบ่งยุคสมัยทาง
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
ประวัติศาสตร์
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
10
สากล
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ
2. สร้างองค์ความรู้
ใหม่ประวัติศาสตร์
สากล

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ตัวชี้วัด
11 - 12 ส 4.2 ม. 46/1

13 - 15 ส 4.2 ม. 46/2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
อารยธรรมของโลก
5 - ใบงาน
- หนังสือแบบเรียน
ยุคโบราณ
- แบบทดสอบย่อย - ข้อมูลสารสนเทศจาก
- ผังมโนทัศน์อารย เว็บไซต์ (Web Site)
ธรรมของโลกยุค
- ห้องสมุดโรงเรียน
โบราณ
- ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา
- ห้องศูนย์บริการข้อมูล
Resource Center
- ระบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (www.dlit.ac.th)
เหตุการณ์สาคัญทาง
10 - ใบงาน
- หนังสือแบบเรียน
ประวัติศาสตร์ที่มีผล
- แบบทดสอบย่อย - ข้อมูลสารสนเทศจาก
ต่อโลกปัจจุบัน
เว็บไซต์ (Web Site)
- ห้องสมุดโรงเรียน
- ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา
- ห้องศูนย์บริการข้อมูล
Resource Center
- ระบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (www.dlit.ac.th)

สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
16 - 17 ส 4.2 ม. 46/3 - 4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
สถานการณ์สาคัญ
10 - ใบงาน
- หนังสือแบบเรียน
ของโลกใน
- แบบทดสอบย่อย - ข้อมูลสารสนเทศจาก
คริสต์ศตวรรษที่ 21
เว็บไซต์ (Web Site)
- ห้องสมุดโรงเรียน
- ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา
- ห้องศูนย์บริการข้อมูล
Resource Center
- ระบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (www.dlit.ac.th)

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ส 4.2 ม. 4-6/1 - 4
1. อารยธรรมโลกโบราณ
10
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
2. เหตุการณ์สาคัญทาง
10
60 ข้อ
ประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
โลกปัจจุบัน
วิธีทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 10
3. สถานการณ์สาคัญของ
10
ข้อ
โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21

3.6 ชิ้นงาน ผังมโนทัศน์อารยธรรมของโลกยุคโบราณ
หน่วยการเรียนรู้ หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือผล
การเรียนรู้/บูรณาการ
อารยธรรมของโลกยุคโบราณ

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน

ลักษณะ
ประเภท
เก็บจากชิ้นงาน และ เดี่ยว
การนาเสนอ

จานวน
ชิ้นงาน
1

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน
สัปดาห์ที่ 12
หลังเรียนจบ
หน่วยการเรียนรู้
อารยธรรมของ
โลกยุคโบราณ

ลงชื่อ .................................................... ครูผู้สอน
( นางสาวจินตนา ปานเถื่อน )

ลงชื่อ ..................................................
( นางเพชรินทร์ วงศ์ข้าหลวง )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ลงชื่อ ..........................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา พระพุทธศาสนา 3
รหัสวิชา ส32103
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/ สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางอัญชลี ไชยบรรดิษฐ์
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ สังคมชมพูทวีป และคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้าหรือสังคมสมัยของ
ศาสดาที่ตนนับถือ พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอน และ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กาหนด พุทธประวัติด้านการบริหารและ
การธ ารงรั ก ษาศาสนา หรื อ วิ เ คราะห์ ป ระวั ติ ศ าสดาที่ ต นนั บ ถื อ ตามที่ ก าหนด ข้ อ ปฏิ บั ติ ท างสายกลางใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด การพัฒนาศรัทธาและปัญ ญาที่ถูกต้องใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ ตามที่ ก าหนด การฝึ ก ฝนและพั ฒ นาตนเอง การพึ่ ง ตนเอง และการมุ่ ง อิ ส รภาพใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่ง
เน้ น ความสั ม พั น ธ์ ข องเหตุ ปั จ จั ย กั บ วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา หรื อ แนวคิ ด ของศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ ตามที่ ก าหนด
พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคม และโลก หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบ
ยั่ง ยืน หรือแนวคิดของศาสนาที่ ตนนับถือตามที่กาหนด ความสาคัญ ของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่
สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนดหลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือ
หลักคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ข้อคิดและแบบอย่างการดาเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศา
สนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนดหลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญ ทางศาสนาและเทศกาลที่สาคัญ ของ
ศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้ถูกต้องและปฏิบัติตนถูกต้อง
ตามศาสนพิธี พิธีกรรมตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต นาไปแก้ปัญหาของตนเองและ
ครอบครั ว มี คุ ณ ลั ก ษณะอั นพึงประสงค์ ใ นด้ า นรัก ชาติ ศาสน์ กษั ต ริ ย์ ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี วิ นั ย ใฝ่ เ รียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
มาตรฐานและตัวชี้วัดรายวิชา
ส 1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2
6/7
ม.4-6/8 ม.4-6/9
ส 1.2 ม.4-6/2 ม.4-6/4
รวม 2 มาตรฐาน 16 ตัวชี้วัด
3. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้

ม.4-6/3
ม.4-6/10

ม.4-6/4
ม.4-6/11

ม.4-6/5
ม.4-6/12

ม.4-6/6
ม.4-6/13

ม . 4ม.4-6/14

3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อแหล่งเรียนรู้
1-9 ส 1.1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
25
-การตอบคาถามใน 1. หนังสือเรียนรายวิชา
ม.4-6/1
เรื่อง ประวัติและ
ชั้นเรียน/ใบงาน
พื้นฐานพระพุทธศาสนา
ม.4-6/2
ความสาคัญของ
-รายงานผลการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ม.4-6/3
พระพุทธศาสนา
สืบค้นข้อมูลตาม
2. หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม
ม.4-6/4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ประเด็นที่กาหนด
3. แบบทดสอบก่อน-หลัง
ม.4-6/5
เรื่อง พุทธประวัติ
-ชิ้นงาน/ภาระงาน เรียน
ม.4-6/6
และชาดก
-แบบทดสอบหลัง
4. บัตรภาพ
ม.4-6/8
เรียน
5. ใบงาน
ม.4-6/9
6. กระดาษชาร์ต อุปกรณ์
ม.4-6/10
7. ข้อมูลสารสนเทศจาก
ม.4-6/11
เว็บไซต์ (Web Site)
ม.4-6/12
8. ห้องสมุดโรงเรียน
ม.4-6/14
9. ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา
10. ห้องศูนย์บริการข้อมูล
Resource Center
11. ระบบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
(www.dlit.ac.th)
3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
10
ส 1.1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
ม.4-6/1
เรื่องประวัติและ
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
ม.4-6/2
ความสาคัญของ
15 คะแนน
ม.4-6/3
พระพุทธศาสนา
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 10 ข้อ
ม.4-6/4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
5 คะแนน
ม.4-6/5
พุทธประวัติและชาดก
ม.4-6/6
ม.4-6/8

ม.4-6/9
ม.4-6/10
ม.4-6/11
ม.4-6/12
ม.4-6/14
3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
11-19

ตัวชี้วัด
ส 1.1
ม.4-6/13
ส 1.2
ม.4-6/2
ม.4-6/4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
สื่อแหล่งเรียนรู้
ประเมิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 25 -การตอบ
1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
เรื่อง วันสาคัญทาง
คาถามในชั้น พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
พระพุทธศาสนา
เรียน/ใบงาน 2. หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม
และศาสนพิธี
-รายงานผล 3. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
การสืบค้น
4. บัตรภาพ
เรื่อง หลักธรรมทาง
ข้อมูลตาม
5. ใบงาน
พระพุทธศาสนา
ประเด็นที่
6. กระดาษชาร์ต และอุปกรณ์
กาหนด
7. ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์
-ชิ้นงาน/ภาระ (Web Site)
งาน
8. ห้องสมุดโรงเรียน
-แบบทดสอบ 9. ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา
หลังเรียน
10. ห้องศูนย์บริการข้อมูล Resource
Center
11. ระบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(www.dlit.ac.th)

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20
ส 1.1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
ม.4-6/13
เรื่อง วันสาคัญทาง
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ 20 คะแนน
ส 1.2
พระพุทธศาสนา
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 10 ข้อ 10
ม.4-6/2
และศาสนพิธี
คะแนน
ม.4-6/4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา

3.6 ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
สมุดความรู้
เรื่อง ประวัติและความสาคัญ
ของพระพุทธศาสนา
หนังสือเล่มเล็ก
เรื่อง คุณค่าพุทธประวัติ
และชาดก
บันทึกผลการวิเคราะห์
หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวัน
สาคัญทางศาสนา และแนวทาง
ในการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
แผนผังความคิด
เรื่อง คุณของพระรัตนตรัย
รายงานการวิเคราะห์หลักธรรม
ในกรอบอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย)
บันทึกการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 :
มรรค

วิธีการเก็บคะแนน
การใช้เกณฑ์การประเมิน
ชิ้นงาน

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน
สมุด
1
ความรู้

หมายเหตุ กาหนดเวลา
ส่งงาน
งานเดี่ยว
3-4

การใช้เกณฑ์การประเมิน
ชิ้นงาน

หนังสือ
เล่มเล็ก

1

งานเดี่ยว

8-9

การใช้เกณฑ์การประเมิน
ชิ้นงาน

สมุดบันทึก

1

งานเดี่ยว

11-12

การใช้เกณฑ์การประเมิน
ชิ้นงาน
การใช้เกณฑ์การประเมิน
ชิ้นงาน
การใช้เกณฑ์การประเมิน
ชิ้นงาน

แผนผัง
ความคิด
รายงาน

1

งานเดี่ยว

15-16

1

งานเดี่ยว

17

สมุดบันทึก

1

งานเดี่ยว

18-19

ลงชื่อ……………………………………………ครูผู้สอน
(นางอัญชลี ไชยบรรดิษฐ์)

ลงชื่อ……………………………………………………………
(นางเพชรินทร์ วงศ์ข้าหลวง)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ลงชื่อ……………………………………………………..
(นางเยาวนาท สุนทร)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
7. ชื่อรายวิชา........ สังคมศึกษา 3........
รหัสวิชา .....ส32101…..
จานวนชั่วโมง........1.......ชั่วโมง/สัปดาห์…20…ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต....0.5...หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...........5..........
ภาคเรียนที่................1................
ปีการศึกษา.......2563.................
ครูผู้สอน นายพงษ์พันธ์ พรมทอง และนางสาวพิมพ์สิริ พันธ์เตี้ย
8. คาอธิบายรายวิชา
ตัวชี้วัดรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล ภูมิสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งทาให้เกิดปัญหาทางกายภาพ หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ใน
ประเทศไทยและทวีปต่าง ๆ การประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่า เป็นผลจากการกระทาของมนุษย์
หรือธรรมชาติ สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาบทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือ ทั้ง ในประเทศและนอก
ประเทศ เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม ในการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้งในประเทศไทยและโลก การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการดาเนิน
ชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เครื่องมือทางภูมิ ศาสตร์
ในการสืบค้นข้อมูล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน มีวินัย มีจิตสาธารณะ เห็น
คุณค่าและมีจิตสานึกในการร่วมมือกันแก้ปัญหาอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดรายวิชา
ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อการใช้แผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ม. 4-6/1 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่ในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์
ม. 4-6/3 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งทาให้เกิดปัญหาหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย
และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
ม. 4-6/3 ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ และนาภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ
ดาเนินชีวิต มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ม. 4-6/1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ ในการ
สร้างสรรค็วิถีการดาเนินชีวิตของท้องถิ่น ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและเห็นความสาคัญของ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดารงชีวิตของมนุษย์
ม. 4-6/2 วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
รวม 5 ตัวชี้วัด
9. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค......70..... : ........30.......คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค.........................25...................... คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค.........................20..................... คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค..........................25.................... คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค........................ 30................... คะแนน
9.2 คะแนนก่อนกลางภาค…………25………คะแนน
สัปดาห์
ที่

ตัวชี้วัด
ส 5.1 ม.4-6/3

1-2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการ
คะแนน รูปแบบการ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เรียนรู้
ประเมิน
เครื่องมือทาง
5
- ใบงาน
- เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
- หนังสือเรียน
- โปรแกรมแสดงภาพนิ่ง
- วีดีทัศน์
- ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์ (Web
Site)
- ห้องสมุดโรงเรียน
- ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา
- ห้องศูนย์บริการข้อมูล Resource
Center
- ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม
(www.dlit.ac.th)

สัปดาห์
ที่

ตัวชี้วัด

3-4

ส 5.1 ม.4-6/3

5-9

ส 5.1 ม.4-6/1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการ
คะแนน รูปแบบการ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เรียนรู้
ประเมิน
เทคโนโลยี
5
- ใบงาน
- เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
สารสนเทศ
- หนังสือเรียน
- โปรแกรมแสดงภาพนิ่ง
- วีดีทัศน์
- ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์ (Web
Site)
- ห้องสมุดโรงเรียน
- ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา
- ห้องศูนย์บริการข้อมูล Resource
Center
- ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม
(www.dlit.ac.th)
ลักษณะทาง
15
- ชิ้นงาน
-เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
กายภาพและ
สมุดภาพ
-หนังสือเรียน
การ
เรื่อง
-โปรแกรมแสดงภาพนิ่ง
เปลี่ยนแปลง
ลักษณะทาง -วิดิทัศน์
ของโลก
กายภาพ
-- ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์ (Web
และการ
Site)
เปลี่ยนแปลง - ห้องสมุดโรงเรียน
ของโลก
- ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา
- ห้องศูนย์บริการข้อมูล Resource
Center
- ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม
(www.dlit.ac.th)

3.3 คะแนนสอบกลางภาค...........20.......... คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ตัวชี้วัด
ส 5.1 ม.4-6/1
ส 5.1 ม.4-6/3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
-เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 ตัวเลือก จานวน....40......ข้อ
-ลักษณะทางกายภาพและ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
การเปลี่ยนแปลงของโลก
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน..5...ข้อ

3.4 คะแนนหลังกลางภาค...........25......... คะแนน
สัปดาห์
ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ประเมิน
11-15 ส 5.1 ม.4-6/1 การเปลี่ยนแปลงที่
15
- ใบงาน
- เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ส 5.1 ม.4-6/3
ส่งผลต่อภูมิ
- หนังสือเรียน
ประเทศ
- โปรแกรมแสดงภาพนิ่ง
- วิดิทัศน์
- ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์
(Web Site)
- ห้องสมุดโรงเรียน
- ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา
- ห้องศูนย์บริการข้อมูล Resource
Center
- ระบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(www.dlit.ac.th)
16-19 ส 5.1 ม4-6/1
ภูมิอากาศ
10
- ใบงาน
- เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ส 5.1 ม.4-6/3
และ
- หนังสือเรียน
ทรัพยากรธรรมชาติ
- โปรแกรมแสดงภาพนิ่ง
- วิดิทัศน์
- ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์
(Web Site)
- ห้องสมุดโรงเรียน
- ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา
- ห้องศูนย์บริการข้อมูล Resource
Center
- ระบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(www.dlit.ac.th)
3.6 คะแนนสอบปลายภาค.........30....... คะแนน

4

สัปดาห์
ที่
20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ส 5.1 ม.4-6/1
- การเปลี่ยนแปลงที่
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
ส 5.1 ม.4-6/3
ส่งผลต่อภูมิประเทศ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน.....
- ภูมิอากาศและ
60......ข้อ
ทรัพยากรธรรมชาติ
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 5 ข้อ

3.6 ชิ้นงาน..............สมุดภาพ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของโลก.................
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน

ส 5.1 ม.4-6/1-2

ชิ้นงานและการ
นาเสนอ

ลักษณะ
ประเภท
สมุดภาพ

จานวน
ชิ้นงาน
1

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน

งานเดี่ยว

หลังสัปดาห์ที่ 9

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
( นายพงษ์พันธ์ พรมทอง )
ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
( นางสาวพิมพ์สิริ พันธ์เตี้ย
)
ลงชื่อ..................................................
(นางเพชรินทร์ วงค์ข้าหลวง )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ลงชื่อ...........................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เหตุการณ์ปัจจุบัน
จานวนชั่วโมง 2ชั่วโมง/สัปดาห์

รหัสวิชา ส 30282
40 ชั่วโมง / ภาคเรียน

จานวน 1.0 หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2563

ครูผู้สอน นางจีราภรณ์ อรุณศรีพิมาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสาคัญของหลักธรรม ค่านิยมแต่ละศาสนาที่นามาซึ่งปัญหาความขัดแย้ง เพื่อการแก้ไขให้เกิด
สันติสุขในสังคมโลก ความขัดแย้ง การประสานประโยชน์ทางการเมืองการปกครอง วัฒนธรรมประเพณี เพื่อการ
อยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่
ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
โดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสภาวการณ์ในปัจจุบันตระหนักในปัญหาพื้นบานสาคัญโลกและผลกระทบที่
เกิดขึ้น
ตัวชี้วัดรายวิชา
ผลการเรียนรู้
1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
รวมทั้งแนวความคิดและความเชื่อแบบเก่า
2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมือง การแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการเผยแผ่ศาสนาของ
ชาติตะวันตก ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในทวีปเอเชียและทวีป
แอฟริกา
3 .รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการขยายอิทธิพลของประเทศมหาอานาจ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองจน
เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ
4. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของภูมิภาคต่างๆ หลังสิ้นสุด
สงครามโลกครั้งที่สอง
5. เข้าใจลักษณะและพัฒนาการความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆ ในปัจจุบัน

6. เข้าใจผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาการที่มีต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม
และความร่วมมือระหว่างประเทศในแต่ละด้าน ต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม
7. เข้าใจความสาคัญของหลักธรรมและค่านิยมที่ดีงามใน แต่ละศาสนา และสามารถนามาเป็นหลัก
ปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
8. นาเสนอวิธีการการประสานประโยชน์ทางการเมือง การปกครอง วัฒนธรรม ประเพณีเพื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
รวม 8 ตัวชี้วัด
3. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค

25 คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค

20 คะแนน

คะแนนหลังกลางภาค

25 คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัป
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ดา
ผลการเรียนรู้
หน่วยการ
คะ รูปแบบการ
สื่อแหล่งเรียนรู้
ห์ท่ี
เรียนรู้
แนน ประเมิน
1-9 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ หน่วยการ
10 -การตอบ
1. เอกสารประกอบการเรียนวิชา
การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ เรียนรู้ที่ 1 เรื่อง
คาถาม
เหตุการณ์ปัจจุบนั เรื่อง สงครามเย็น
ส่งผลกระทบต่อสภาพ
สงครามเย็น
ในชั้นเรียน/ 2. เอกสารประกอบการเรียนวิชา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง หน่วยการ
15 ใบงาน
เหตุการณ์ปัจจุบัน เรื่อง โลกใน
รวมทั้งแนวความคิดและ เรียนรู้ที่ 2
-รายงานผล คริสต์ศตวรรษที่21
ความเชื่อแบบเก่า
เรื่อง โลกใน
การสืบค้น 3. รูปภาพเหตุการณ์
2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ คริสต์ศตวรรษที่
ข้อมูลตาม 4. ใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง
แนวคิดทางการเมือง การ 21
ประเด็นที่ สาเหตุและความเป็นมาของสงคราม
แข่งขันทางเศรษฐกิจ และ
กาหนด
เย็น
การเผยแผ่ศาสนาของชาติ
-ชิ้นงาน/
5. ใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง
ตะวันตก ที่ส่งผลกระทบ
ภาระงาน
วิธีการที่ใช้ในสงครามเย็น
ต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม
6. ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่2 เรื่อง
และการเมืองในทวีปเอเชีย
ความขัดแย้งของประเทศ
และทวีปแอฟริกา

3 .รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
การขยายอิทธิพลของ
ประเทศมหาอานาจ
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่
สองจนเป็นสาเหตุที่ทาให้
เกิดความขัดแย้งใน
ภูมิภาคต่าง ๆ
4. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหาทางด้านการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมของ
ภูมิภาคต่าง ๆ หลังสิ้นสุด
สงครามโลกครั้งที่สอง

ประชาธิปไตยและสังคมนิยมในภาวะ
สงครามเย็น
7. ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่2 เรื่อง
การก่อการร้าย 11 กันยายน 2001
8. ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่2
เรื่อง สงครามอ่าวเปอร์เซีย
9. ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่2
เรื่อง ภาวะโลกร้อน
10. ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์
(Web Site)
11. ห้องสมุดโรงเรียน
12. ห้องศูนย์บริการข้อมูล Resource
Center13. YouTube,สื่อการสอน
DLIT resources

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
10
1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 10 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ส่งผล
เรื่อง สงครามเย็น
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
กระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การเมืองรวมทั้งแนวความคิดและ เรื่อง โลกใน
10 - แบบทดสอบอัตนัย จานวน 2 ข้อ
ความเชื่อแบบเก่า
คริสต์ศตวรรษที่21
2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด
ทางการเมือง การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ และการเผยแผ่ศาสนา
ของชาติตะวันตก ที่ส่งผลกระทบ
ต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองในทวีปเอเชียและทวีป
แอฟริกา
3 .รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการขยาย
อิทธิพลของประเทศมหาอานาจ
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองจน
เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดความ
ขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ
4. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมของภูมิภาคต่าง ๆ หลัง
สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการ คะแนน รูปแบบการ
สื่อแหล่งเรียนรู้
เรียนรู้
ประเมิน
11-19 5. เข้าใจลักษณะและพัฒนาการ หน่วยการ
10 -การตอบ
1. เอกสารประกอบการ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการด้าน เรียนรู้ที่ 3
คาถามในชั้น เรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน
ต่างๆ ในปัจจุบัน
เรื่อง โลกยุค
เรียน/ใบงาน เรื่อง โลกยุคโลกาภิวัตน์
6. เข้าใจผลกระทบของ
โลกาภิวัตน์
15 -รายงานการ 2. เอกสารประกอบการ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่มีต่อ
สืบค้นข้อมูล เรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ตามประเด็นที่ เรื่อง ความร่วมมือเพื่อ
ศิลปวัฒนธรรม และความร่วมมือ
กาหนด
อนาคตที่ยั่งยืนและ
ระหว่างประเทศในแต่ละด้าน ต่อ
ชิ้นงาน/ภาระ กรณีศึกษาต่างๆ
วิถีชีวิตของคนในสังคม
งาน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการ คะแนน รูปแบบการ
สื่อแหล่งเรียนรู้
เรียนรู้
ประเมิน
11-19 7. เข้าใจความสาคัญของ
หน่วยการ
3. รูปภาพเหตุการณ์
หลักธรรมและค่านิยมที่ดีงามใน เรียนรู้ที่ 4
4. ใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แต่ละศาสนา และสามารถนามา เรื่อง ความ
เรื่องโลกยุคโลกาภิวัตน์
เป็นหลัก
ร่วมมือเพื่อ
5. ใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อนาคตที่ยั่ง
เรื่องความร่วมมือเพื่ออนาคต
สุข
ยื่นและ
ที่ยั่งยื่นและกรณีศึกษาต่างๆ
8. นาเสนอวิธีการการประสาน
กรณีศึกษา
6. ข้อมูลสารสนเทศจาก
ประโยชน์ทางการเมือง การ
ต่างๆ
เว็บไซต์ (Web Site)
ปกครอง วัฒนธรรม ประเพณีเพื่อ
7. ห้องสมุดโรงเรียน
การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
8. ห้องศูนย์บริการข้อมูล
สังคมโลกอย่างสันติสุข
Resource Center
9. YouTube,สื่อการสอน
DLIT resources

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20 5. เข้าใจลักษณะและพัฒนาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
30
- แบบทดสอบปรนัย
ความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆ เรื่อง โลกยุคโลกาภิ
ชนิดเลือกตอบ
ในปัจจุบัน
วัตน์
4 ตัวเลือก จานวน 50
6. เข้าใจผลกระทบขอความก้าวหน้า หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ข้อ
ทางวิทยาการที่มีต่อการเมือง
เรื่อง ความร่วมมือเพื่อ
- แบบทดสอบอัตนัย
เศรษฐกิจ สังคมศิลปวัฒนธรรม และ อนาคตที่ยั่งยื่นและ
จานวน 5 ข้อ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในแต่ละ กรณีศึกษาต่างๆ
ด้าน ต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม
7. เข้าใจความสาคัญของหลักธรรม
และค่านิยมที่ดีงามใน แต่ละศาสนา
และสามารถนามาเป็นหลัก
ปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
8. นาเสนอวิธีการการประสาน
ประโยชน์ทางการเมือง การปกครอง
วัฒนธรรม ประเพณีเพื่อการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติ
สุข
3.6 ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
วิธีการเก็บคะแนน
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้เกณฑ์การประเมิน
เหตุการณ์สาคัญในโลกยุค
ชิ้นงาน
ปัจจุบัน

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน
แผนผัง
1
ความคิด

หมายเหตุ กาหนดเวลา
ส่งงาน
งานเดี่ยว
15-16

ลงชื่อ……………………………………………ครูผู้สอน
(นางจีราภรณ์ อรุณศรีพิมาน)

ลงชื่อ……………………………………………………………

ลงชื่อ……………………………………………………..

(นางเพชรินทร์ วงศ์ข้าหลวง)

(นางเยาวนาท สุนทร)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา อาเซียนศึกษา
รหัสวิชา ส 30285
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาวพิมพ์สิริ พันธ์เตี้ย
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา และสืบค้นกาเนิดอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน วิสัยทัศน์อาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน ธงอาเซียน
คาขวัญอาเซียน เพลงประจาอาเซียน กฎบัตรอาเซียน การบริหารงานของอาเซียน ภาษาของอาเซียน ประเทศ
สมาชิกอาเซียนในเรื่องธงชาติ ตราประจาแผ่นดิน สภาพทางภูมิศาสตร์ การเมืองการปกครอง ระบบเงินตรา
สังคม และวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย บทบาทของประเทศไทยในอาเซียน ประเทศไทย
กับการดารงตาแหน่งประธานอาเซียน ประโยชน์ที่ไ ทยได้รับจากการเป็นสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจราจา
อาเซียน อาเซียน +3 อาเซียน +6 อาเซียนกับสหภาพยุโรป อาเซียนกับสหประชาชาติ ความเป็นมาของ
ประชาคมอาเซียน และเสาหลักประชาคมอาเซียน
โดยการบูรณาการ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการทางาน กระบวนการพัฒนาค่านิยม กระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยี
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ตระหนัก เห็น
คุณค่า มีความภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นอาเซียน ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน มีวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี/สันติธรรม ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาสนา และดา
เนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้เกิดค่านิยม ตระหนัก เจตนคติในการเป็นสมาชิกที่ดี
การเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน รู้แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางประชาสัง คม
วัฒนธรรม ปรับตนในการเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้กฎบัตรของอาเซียนสามารถดารงชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่าง
เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนในเรื่องอาเซียน สมาชิกอาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน ธงอาเซียน
คาขวัญของอาเซียน เพลงประจาอาเซียน ภาษาของอาเซียน
2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของธงชาติ สัญลักษณ์ของแต่ละประเทศ สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติ
ความเป็นมา ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ และสภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ
ในอาเซียนได้
3. อธิบายความสัมพันธ์ของประเทศไทยที่มีต่อประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนได้
4. อธิบายเกี่ยวกับอาเซียนในเรื่องกาเนิดอาเซียน สมาชิกเริ่มต้นในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน และ
การดาเนินการจัดตั้งจนถึงปัจจุบัน
5. อธิบาย และวิเคราะห์ความหมายความสาคัญ และสาระสาคัญของกฎบัตรอาเซียนได้
6. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในเรื่อง ภูมิหลังประชาคมอาเซียน และเสาหลักประชาคม
อาเซียน รวมทั้งวิเคราะห์บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
7. อธิบายความสาคัญของการรวมกลุ่มประเทศอาเซียนได้

8. เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยสันติวิธีได้
9. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของอาเซียนต่อประเทศสมาชิกทั้งต่อประเทศไทยและต่อประเทศ
คู่เจรจาที่สาคัญอื่น ๆ ได้
10. วิเคราะห์บทบาทของอาเซียนที่มีผลต่อประเทศไทยได้
11. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของประชาคมอาเซียน สามารถอธิบายบทบาทของประเทศไทยในฐานะ
สมาชิกของประชาคมอาเซียนได้
12. สามารถนาเสนอแนวทางปฏิบัติตนเพื่อให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียนได้
รวม 12 ตัวชี้วัด
3. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
คะแนนก่อนกลางภาค
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนหลังกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

70 : 30 คะแนน
25
คะแนน
20
คะแนน
25
คะแนน
30
คะแนน

3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
1-7

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการ คะแนน รูปแบบการ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เรียนรู้
ประเมิน
1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ใครเป็นใคร
15
- ใบงาน
- หนังสือแบบเรียนรายวิชา
อาเซียนในเรื่องอาเซียน
ในอาเซียน
- ภาระงาน/ อาเซียนศึกษา
สมาชิกอาเซียน สัญลักษณ์
ชิ้นงาน
- แผนที่เอเชียตะวันออกเฉียง
อาเซียน ธงอาเซียน
ใต้
- การ
คาขวัญของอาเซียน เพลง
นาเสนอ
- ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์
ประจาอาเซียน ภาษาของ
ผลงาน
(Web Site)
อาเซียน
- ห้องสมุดโรงเรียน
2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
- ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา
ลักษณะของธงชาติ
- ห้องศูนย์บริการข้อมูล
สัญลักษณ์ของแต่ละประเทศ
Resource Center
สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติ
- ระบบการพัฒนาคุณภาพ
ความเป็นมา ระบบการเมือง
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
การปกครอง ระบบ
(www.dlit.ac.th)
เศรษฐกิจ และสภาพสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศ
ต่าง ๆ ในอาเซียนได้

สัปดาห์
ที่
1-7

8-9

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการ คะแนน รูปแบบการ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เรียนรู้
ประเมิน
3. อธิบายความสัมพันธ์ของ ใครเป็นใคร
15
- ใบงาน
- หนังสือแบบเรียนรายวิชา
ประเทศไทยที่มีต่อประเทศ ในอาเซียน
- ภาระงาน/ อาเซียนศึกษา
ต่าง ๆ ในอาเซียนได้
ชิ้นงาน
- แผนที่เอเชียตะวันออกเฉียง
4. อธิบายเกี่ยวกับอาเซียน
ใต้
- การ
ในเรื่องกาเนิดอาเซียน
นาเสนอ
- ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์
สมาชิกเริ่มต้นในการก่อตั้ง
ผลงาน
(Web Site)
ประชาคมอาเซียน และการ
- ห้องสมุดโรงเรียน
ดาเนินการจัดตั้งจนถึง
- ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา
ปัจจุบัน
- ห้องศูนย์บริการข้อมูล
5. อธิบาย และวิเคราะห์
Resource Center
ความหมายความสาคัญ และ
- ระบบการพัฒนาคุณภาพ
สาระสาคัญของกฎบัตร
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
อาเซียนได้
(www.dlit.ac.th)
1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
จากความ
10
- ใบงาน
- หนังสือแบบเรียนรายวิชา
ประชาคมอาเซียนในเรื่อง
หลากหลาย
อาเซียนศึกษา
ภูมิหลังประชาคมอาเซียน
สู่ความเป็น
แบบทดสอบ - แผนที่เอเชียตะวันออกเฉียง
และเสาหลักประชาคม
หนึ่ง
ย่อย
ใต้
อาเซียน รวมทัง้ วิเคราะห์
- ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์
บทบาทของไทยในการจัดตั้ง
(Web Site)
ประชาคมอาเซียน
- ห้องสมุดโรงเรียน
- ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา
- ห้องศูนย์บริการข้อมูล
Resource Center
- ระบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(www.dlit.ac.th)

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการ
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
เรียนรู้
1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนใน 1. ใครเป็นใคร
15
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
เรื่องอาเซียน สมาชิกอาเซียน
ในอาเซียน
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
สัญลักษณ์อาเซียน ธงอาเซียน คา
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ขวัญของอาเซียน เพลงประจา
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ
อาเซียน ภาษาของอาเซียน
2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ
ของธงชาติ สัญลักษณ์ของแต่ละ
ประเทศ สภาพทางภูมิศาสตร์
ประวัติความเป็นมา ระบบ
การเมืองการปกครอง ระบบ
เศรษฐกิจ และสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ใน
อาเซียนได้
3. อธิบายความสัมพันธ์ของ
ประเทศไทยที่มีต่อประเทศต่าง ๆ
ในอาเซียนได้
4. อธิบายเกี่ยวกับอาเซียนในเรื่อง
กาเนิดอาเซียน สมาชิกเริ่มต้นใน
การก่อตั้งประชาคมอาเซียน และ
การดาเนินการจัดตั้งจนถึงปัจจุบัน
5. อธิบาย และวิเคราะห์
ความหมายความสาคัญ และ
สาระสาคัญของกฎบัตรอาเซียนได้
1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม 2. จากความ
5
อาเซียนในเรื่อง ภูมิหลังประชาคม หลากหลายสู่
อาเซียน และเสาหลักประชาคม ความเป็นหนึ่ง
อาเซียน รวมทั้งวิเคราะห์บทบาท
ของไทยในการจัดตั้งประชาคม
อาเซียน

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ประเมิน
11 - 14 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
จากความ
15 - ใบงาน
- หนังสือแบบเรียน
ประชาคมอาเซียนในเรื่อง
หลากหลายสู่
- แบบทดสอบ รายวิชาอาเซียนศึกษา
ภูมิหลังประชาคมอาเซียน
ความเป็นหนึ่ง
ย่อย
- แผนที่เอเชียตะวันออก
และเสาหลักประชาคม
เฉียงใต้
อาเซียน รวมทัง้ วิเคราะห์
- ข้อมูลสารสนเทศจาก
บทบาทของไทยในการจัดตั้ง
เว็บไซต์ (Web Site)
ประชาคมอาเซียน
- ห้องสมุดโรงเรียน
- ห้องศูนย์วิชาสังคม
ศึกษา
- ห้องศูนย์บริการข้อมูล
Resource Center
- ระบบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
(www.dlit.ac.th)
15 - 19 1. อธิบายความสาคัญของ
สานสัมพันธ์
10 - ใบงาน
- หนังสือแบบเรียน
การรวมกลุ่มประเทศ
อาเซียนสู่ภูมิภาค
รายวิชาอาเซียนศึกษา
อาเซียนได้
โลก
แบบทดสอบ - แผนที่เอเชียตะวันออก
2. เสนอแนวทางการแก้ไข
ย่อย
เฉียงใต้
ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
- ข้อมูลสารสนเทศจาก
ประเทศโดยสันติวิธีได้
เว็บไซต์ (Web Site)
3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
- ห้องสมุดโรงเรียน
บทบาทของอาเซียนต่อ
- ห้องศูนย์วิชาสังคม
ประเทศสมาชิกทั้งต่อ
ศึกษา
ประเทศไทยและต่อประเทศ
- ห้องศูนย์บริการข้อมูล
คู่เจรจาที่สาคัญอื่น ๆ ได้
Resource Center
4. วิเคราะห์บทบาทของ
- ระบบการพัฒนา
อาเซียนที่มีผลต่อประเทศ
คุณภาพการศึกษาทางไกล
ไทยได้
ผ่านดาวเทียม
(www.dlit.ac.th)

สัปดาห์
ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ประเมิน
15 - 19 5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
หน้าที่ของประชาคม
อาเซียน สามารถอธิบาย
บทบาทของประเทศไทยใน
ฐานะสมาชิกของประชาคม
อาเซียนได้
6. สามารถนาเสนอ
แนวทางปฏิบัติตนเพื่อให้
สอดคล้องกับประชาคม
อาเซียนได้
3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 1. จากความ
15 - แบบทดสอบปรนัย
ในเรื่อง ภูมิหลังประชาคมอาเซียน และ หลากหลายสู่ความเป็น
ชนิดเลือกตอบ 4
เสาหลักประชาคมอาเซียน รวมทั้ง
หนึ่ง
ตัวเลือก จานวน 60
วิเคราะห์บทบาทของไทยในการจัดตั้ง
ข้อ
ประชาคมอาเซียน
- แบบทดสอบอัตนัย
1. อธิบายความสาคัญการรวมกลุ่ม
(เช่น แสดงวิธีทา/เติม
ประเทศอาเซียนได้
คา/อื่นๆ) จานวน 10
2. เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความ
15 ข้อ
ขัดแย้งระหว่างประเทศโดยสันติวิธีได้
2. สานสัมพันธ์
3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ
อาเซียนสู่ภูมิภาคโลก
อาเซียนต่อประเทศสมาชิกทั้งต่อประเทศ
ไทยและต่อประเทศคู่เจรจาที่สาคัญอื่นได้
4. วิเคราะห์บทบาทของอาเซียนที่มีผล
ต่อไทยได้
5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของ
ประชาคมอาเซียน สามารถอธิบาย
บทบาทของประเทศไทยในฐานะสมาชิก
ของประชาคมอาเซียนได้
6. สามารถนาเสนอแนวทางปฏิบัติตน
เพื่อให้สอดคล้องกับอาเซียนได้

3.6 ชิ้นงาน สมุดนาเที่ยวอาเซียน
หน่วยการเรียนรู้ หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือผล
การเรียนรู้/บูรณาการ

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน

ลักษณะ
ประเภท

จานวน
ชิ้นงาน

ใครเป็นใคร
ในอาเซียน

เก็บจากชิ้นงาน และ
การนาเสนอ

เดี่ยว

1

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน
สัปดาห์ที่ 7
หลังเรียนจบ
หน่วยการเรียนรู้
ใครเป็นใคร ใน
อาเซียน

ลงชื่อ .................................................... ครูผู้สอน
( นางสาวพิมพ์สิริ พันธ์เตี้ย )

ลงชื่อ ..................................................
( นางเพชรินทร์ วงศ์ข้าหลวง )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ลงชื่อ ..........................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
10. ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 3
รหัสวิชา ว 32101
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นายนรุตม์ อัฐนาค
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ และแปลความหมายของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ ระยะทาง การกระจัด
อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง ลักษณะของแรง การหาแรงลัพธ์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลมและปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบวงกลม แรงสู่ศูนย์กลาง
ความเร่งสู่ศูนย์กลาง การประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่แบบวงกลมในการอธิบายการเคลื่อนที่ของรถบนถนนโค้ง
การแกว่งของวัตถุติดปลายเชือก การสั่นของวัตถุติดปลายสปริง แรงโน้มถ่วงและสนามโน้มถ่วง การเคลื่อนที่ของ
วัตถุในสนามโน้มถ่วงของโลก ประโยชน์จากสนามโน้มถ่วง แรงไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า ผลของสนามไฟฟ้าต่อ
อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ประโยชน์จากสนามไฟฟ้า แรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก ผลของสนามแม่เหล็กต่ออนุภาค
ที่มีประจุไฟฟ้า ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวนาที่มีกระแสไฟฟ้า ประโยชน์จากสนามแม่เหล็ก แรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม
แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน พลังงานในชีวิตประจาวัน พลังงานทดแทนประเภทสิ้นเปลือง พลังงานทดแทนประเภท
หมุนเวียน ไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานนิวเคลียร์ฟิชชัน พลังงาน
นิวเคลียร์ฟิวชัน เทคโนโลยีด้านพลังงาน คลื่นกล ส่วนประกอบของคลื่นกล อัตราเร็วของคลื่น สมบัติของคลื่น
เสียง สมบัติของเสียง ระดับเสียง ความเข้มเสียง หูกับการได้ยิน บีต ดอปเพลอร์ ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้อง
การนาความรู้เรื่องเสียงไปใช้ประโยชน์ แสง ตากับการมองเห็น การผสมแสงสี การผสมสารสี และการใช้ประโยชน์
การบอดสี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม
ระยะไกล การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการสื่อสารข้อมูล สัญญาณแอนะล็อก และสัญญาณดิจิทัล
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย และการสรุปผล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
ว 2.2 ม.5/1 วิเ คราะห์แ ละแปลความหมายข้อ มูล ความเร็วกับเวลาของการเคลื่อ นที่ข องวัต ถุ เพื่อ อธิบ าย
ความเร่งของวัตถุ
ว 2.2 ม.5/2 สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่อยู่ในระนาบเดียวกันที่กระทาต่อวั ตถุ
โดยการเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์
ว 2.2 ม.5/3 สังเกต วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์ที่กระทาต่ อวั ตถุ
และมวลของวัตถุ
ว 2.2 ม.5/4 สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หนึ่ง ๆ
ว 2.2 ม.5/5 สังเกตและอธิบายผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ ได้แก่ การเคลื่อนที่แนว
ตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบสั่น
ว 2.2 ม.5/6 สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงโน้มถ่วงที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ รอบโลก
ว 2.2 ม.5/7 สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า

ว 2.2 ม.5/8 สังเกตและอธิบายแรงแม่เหล็กที่กระทาต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก และ
แรงแม่เหล็กที่กระทาต่อลวดตัวนาที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายหลักการ
ทางานของมอเตอร์
ว 2.2 ม.5/9 สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทั้งยกตัวอย่างการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ว 2.2 ม.5/10 สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงเข้มและแรงอ่อน
รวม 10 ตัวชี้วัด
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
10.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
1-3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
1-2
-แรงและการเคลื่อนที่
10 -การเข้าเรียนออนไลน์
-แบบทดสอบออนไลน์
4-6
3-4
-แรงและการเคลื่อนที่
10 -การเข้าเรียนออนไลน์
-แบบทดสอบออนไลน์
7-9
5
-แรงและการเคลื่อนที่
5
-การเข้าเรียนออนไลน์
-แบบทดสอบออนไลน์
3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์
ที่
10

ตัวชี้วัด
1-5

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-หนังสือเรียน
-สไลด์
-หนังสือเรียน
-สไลด์
-หนังสือเรียน
-สไลด์

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
-แรงและการเคลื่อนที่
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 2 ข้อ

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน

ตัวชี้วัด

11-13

6-7

-แรงในธรรมชาติ

15

14-19

8-10

-แรงในธรรมชาติ

10

-การเข้าเรียนออนไลน์
-แบบทดสอบออนไลน์
-การเข้าเรียนออนไลน์
-แบบทดสอบออนไลน์

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้
-หนังสือเรียน
-สไลด์
-หนังสือเรียน
-สไลด์

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1-10
-แรงและการเคลื่อนที่
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
-แรงในธรรมชาติ
4 ตัวเลือก จานวน40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน
2 ข้อ
3.6 ชิ้นงาน แผนผังจาลองระบบต่างๆของร่างกาย

หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
3-5

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน
ประเมินชิ้นงาน

ลักษณะ
จานวน
ประเภท
ชิ้นงาน
แบบจาลอง 1 ชิ้น/กลุ่ม

หมายเหตุ
-

กาหนดเวลา
ส่งงาน
สัปดาห์ที่ 6

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
( นายนรุตม์ อัฐนาค )
ลงชื่อ..................................................
( นายพุทธิพงษ์ ทิพวาที )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ...........................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
11. ชื่อรายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี 2
รหัสวิชา ว32103
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นายพีระเทพ กาวินชัย
12. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือความต้องการที่คานึงถึงผู้ใช้ด้วยการคิดเชิงออกแบบ และ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ เพื่อทาความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งและรอบ
ด้าน เพื่อพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการ พัฒนาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่
ตนเองสนใจโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ศึกษาการพัฒนาผลงาน การสร้างประโยชน์จ าก
ผลงาน และการคุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเพื่ อ น าความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาหรื อ สร้าง
ประโยชน์จากผลงานและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหรือ
สร้างประโยชน์ในการพัฒนาหรือสร้างประโยชน์จากผลงานของตนเองและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของตนเองให้เป็นที่รู้จักและก่อให้เกิดประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
1. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งทรัพยากร ในการทาโครงงาน
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
รวม 1 ตัวชี้วัด
13. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค
25
คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค
25
คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค
30
คะแนน
13.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25
คะแนน
สัปดาห์
ที่
1-9

ตัวชี้วัด
ว4.1 ม.5/1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1-4
10 - ใบงาน
- PowerPoint
15 - แบบฝึกหัด
- หนังสือเรียน
- Google
Classroom
- อินเตอร์เน็ต

3.3 คะแนนสอบกลางภาค
สัปดาห์
ที่
10-13

20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
5-6
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 1 ข้อ

ตัวชี้วัด
ว4.1 ม.5/1

3.4 คะแนนหลังกลางภาค
สัปดาห์
ที่
14-19

ตัวชี้วัด
ว4.1 ม.5/1

คะแนน

25

คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
7-9
5
- ใบงาน
10 - แบบฝึกหัด
15 - ชิ้นงาน

3.5 คะแนนสอบปลายภาค

30

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- PowerPoint
- หนังสือเรียน
- Google
Classroom
- อินเตอร์เน็ต

คะแนน

5

สัปดาห์
ที่
20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ว4.1 ม.5/1
10
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
วิธีทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน
5 ข้อ

3.6 ชิ้นงาน

1 ชิ้น (ชื่อชิ้นงาน : โครงงานซอฟท์แวร์)

หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
4-9

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บ
คะแนน
ประเมินจากการ
ประมวลผล
ความรู้ นามา
สร้างชิ้นงาน

ลักษณะ
ประเภท
โครงงานและ
งานประดิษฐ์

จานวน
ชิ้นงาน
1

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน

งานกลุ่ม

สัปดาห์สุดท้าย
ก่อนสอบปลาย
ภาค

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
(นายพีระเทพ กาวินชัย)
ลงชื่อ..................................................
( นายพุทธิพงษ์ ทิพวาที )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ...........................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
14. ชื่อรายวิชาเคมีเพิ่มเติม 3
รหัสวิชา ว32221
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต. 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางกรรณา ดิษยธารงกุล
15. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและอธิบายความสัมพันธ์ของปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิ คานวณหาปริมาตร ความดัน
หรือ อุณหภูมิของแก๊สตามกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์ - ลูสแซก และกฎรวมแก๊ส คานวณหา
ปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จานวนโมล หรือมวลของแก๊สตามกฎของอาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ
คานวณความดันย่อย หรือจานวนโมลของแก๊สในแก๊สผสมโดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน ศึกษาและ
ทดลองการแพร่และอัตราการแพร่ ของแก๊ส คานวณเกี่ยวกับกฎการแพร่ของเกรแฮม ศึกษาเทคโนโลยี
เกี่ยวข้องกับสมบัติของแก๊ส ศึกษาและ ทดลองเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี คานวณหาอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีของสารจากกราฟ ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้ทฤษฎี
จลน์และการชนกันของอนุภาค ศึกษา ทดลอง และอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารข้างต้น
อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมียกตัวอย่างและอิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาวันและอุตสาหกรรม ศึกษาการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า ปฏิ กิริยา
ย้อนกลับ และปฏิกิริยาผันกลับได้ ทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ ศึกษาและทดลองสมดุลเคมีใน
ปฏิกิริยา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ณ ภาวะสมดุล ค่าคงที่สมดุ ล กับ
สมการเคมี คานวณหาค่าคงที่สมดุล และหาความเข้มข้นของสารในปฏิกิริยา ณ ภาวะ สมดุล ทดลองเพื่อ
ศึกษาผลของความเข้มข้น ความดัน และอุณหภูมิต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุล ศึกษาหลักของเลอ ชาเตอลิเอ และการนาหลักเลอชาเตอลิเอไปใช้อธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่ง มีชี วิต
ปรากฎการณ์ในธรรมชาติ และกระบวนการในอุตสาหกรรม
โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ
สามารถน าความรู้ แ ละหลั ก การไปใช้ ป ระโยชน์ เชื่ อ มโยง อธิ บ ายปรากฎการณ์ หรื อ แก้ ปั ญ หาใน
ชีวิตประจาวัน สามารถจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

16. ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความสัมพันธ์และคานวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎของ
บอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์- ลูสแซก
2. คานวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส
3. คานวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จานวนโมลหรือมวลของแก๊สจากความสัมพันธ์ตามกฎของอาโวกา
โดร และกฎแก๊สอุดมคติ
4. คานวณความดันย่อยหรือจานวนโมลขแงแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน
5. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊สคานวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ส
โดยใช้กฎการแพร่ของเกรแฮม
6. สืบค้นข้อมูล นาเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่างๆของแก๊ส
ในการอธิบายปรากฎการณ์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันและในอุตสาหกรรม
7. ทดลอง และเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารที่ทาการวัดในปฏิกิริยา
8. คานวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและเขียนกราฟการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารที่ไม่ได้วัดในปฏิกิริยา
9. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี
10. ทดลอง และอธิบาย ผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มี
ต่ออัตรการเกิดปฏิกิริยา
11. เปรียบเทียบการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิและ
ตัวเร่งปฏิกิริยา
12. ยกตัวอย่างและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาวัน หรืออุตสาหกรรม
13. ทดสอบและอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล
14. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะสมดุล
15. คานวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา
16. คานวณความเข้มข้นที่ภาวะสมดุล
17. คานวณค่าคงที่สมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน
18. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้ง คาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุล ของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ
19. ยกตัวอย่างและอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฎการณ์ในธรรมชาติและ
กระบวนการในอุตสาหกรรม
รวม 19 ผลการเรียนรู้

17. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
คะแนนก่อนกลางภาค
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนหลังกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค
17.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

70 : 30
25
20
25
30

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
1-9 1. อธิบายความสัมพันธ์และ
- หน่วยที่ 7 แก๊ส
25 -การทาแบบฝึกหัด
หลังเรียน 10
คานวณปริมาตร ความดัน หรือ และสมบัติของ
คะแนน
อุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ แก๊ส
-การเขียนผัง
ตามกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล - หน่วยที่ 8
อัตราการ
ความคิด
กฎของเกย์- ลูสแซก
เกิดปฏิกิริยาเคมี
5 คะแนน
2. คานวณปริมาตร ความดัน
-การทาชิ้นงานสมุด
หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะ
pop up เรื่อง แก๊ส
ต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส
และสมบัติของแก๊ส
3. คานวณปริมาตร ความดัน
10 คะแนน
อุณหภูมิ จานวนโมลหรือมวล
ของแก๊สจากความสัมพันธ์ตาม
กฎของอาโวกาโดร และกฎ
แก๊สอุดมคติ
4. คานวณความดันย่อยหรือ
จานวนโมลขแงแก๊สในแก๊สผสม
โดยใช้กฎความดันย่อยของดอล
ตัน
5. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดย
ใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊สคานวณ
และเปรียบเทียบอัตราการแพร่

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและ
หลังเรียน
2. สื่อสิ่งพิมพ์
และเว็บไซต์ต่าง
ๆ ทาง
อินเทอร์เน็ตที่
เกี่ยวข้อง
3. อุปกรณ์การ
ทดลองของแต่ละ
กิจกรรมในการ
จัดการเรียนรู้แต่
ละครั้ง
4. ใบงาน
5. หนังสือเรียน
สาระการเรียนรู้
วิชา เคมี 3
6.ppt.เรื่อง
6.1 แก๊สและ
สมบัติของแก๊ส
6.2 อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี

ของแก๊ส โดยใช้กฎการแพร่ของ
เกรแฮม
6. สืบค้นข้อมูล นาเสนอ
ตัวอย่าง และอธิบายการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
สมบัติและกฎต่างๆของแก๊สใน
การอธิบายปรากฎการณ์หรือ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันและ
ในอุตสาหกรรม
7. ทดลอง และเขียนกราฟการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารที่ทา
การวัดในปฏิกิริยา
8. คานวณอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีและเขียนกราฟ
การลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารที่
ไม่ได้วัดในปฏิกิริยา
9. เขียนแผนภาพ และอธิบาย
ทิศทางการชนกันของอนุภาค
และพลังงานที่ส่งผลต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี
10. ทดลอง และอธิบาย ผล
ของความเข้มข้น พื้นที่ผิวของ
สารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่ง
ปฏิกิริยาที่มีต่ออัตรการ
เกิดปฏิกิริยา
11. เปรียบเทียบการ
เกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พื้นที่
ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิและ
ตัวเร่งปฏิกิริยา

12. ยกตัวอย่างและอธิบาย
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีใน
ชีวิตประจาวัน หรือ
อุตสาหกรรม
3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ
10 1.อธิบายความสัมพันธ์และคานวณปริมาตร ความดัน - หน่วยที่ 7 แก๊สและ 20 - แบบทดสอบ
ปรนัยชนิด
หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎของบอยล์ สมบัติของแก๊ส
- หน่วยที่ 8 อัตรา
เลือกตอบ 4
กฎของชาร์ล กฎของเกย์- ลูสแซก
ตัวเลือก
2.คานวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ การเกิดปฏิกิริยาเคมี
จานวน30
ภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส
ข้อ
3.คานวณปริมาตร ความดันอุณหภูมิ จานวนโมลหรื
- แบบทดสอบ
อมวลของแก๊สจากความสัมพันธ์ตามกฎของอาโวกา
อัตนัย (
โดร และกฎแก๊สอุดมคติ
แสดงวิธีทา)
4. คานวณความดันย่อยหรือจานวนโมลขแงแก๊สใน
จานวน2ข้อ
แก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน
5. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
คานวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ส โดยใช้
กฎการแพร่ของเกรแฮม
6. สืบค้นข้อมูล นาเสนอตัวอย่าง และอธิบายการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่างๆของแก๊ส
ในการอธิบายปรากฎการณ์หรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวันและในอุตสาหกรรม
7. ทดลอง และเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
สารที่ทาการวัดในปฏิกิริยา
8. คานวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและเขียนกราฟ
การลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารที่ไม่ได้วัดในปฏิกิริยา

9. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของ
อนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี
10. ทดลอง และอธิบาย ผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว
ของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่ออัตร
การเกิดปฏิกิริยา
11. เปรียบเทียบการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น
อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยา
12. ยกตัวอย่างและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาวัน หรืออุตสาหกรรม
3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ตัวชี้วัด

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
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13. ทดสอบและอธิบาย
9. สมดุลเคมี
ความหมายของปฏิกิริยาผัน
กลับได้และภาวะสมดุล
14. อธิบายการเปลี่ยนแปลง
ความเข้มข้นของสาร อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า
และอัตราการเกิดปฏิกิริยา
ย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยา
จนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะ
สมดุล
15. คานวณค่าคงที่สมดุลของ
ปฏิกิริยา
16. คานวณความเข้มข้นที่
ภาวะสมดุล
17. คานวณค่าคงที่สมดุลหรือ
ความเข้มข้นของปฏิกิริยา
หลายขั้นตอน
18. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะ
สมดุลและค่าคงที่สมดุลของ
ระบบ รวมทั้งคาดคะเนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อ
ภาวะสมดุล ของระบบถูก
รบกวน โดยใช้หลักของเลอชา
เตอลิเอ
19. ยกตัวอย่างและอธิบาย
สมดุลเคมีของกระบวนการที่
เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต
ปรากฎการณ์ในธรรมชาติและ
กระบวนการในอุตสาหกรรม

5.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
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-การทาแบบฝึกหัด
หลังเรียน 10
คะแนน
-การเขียนผัง
ความคิด
5 คะแนน
-การทาชิ้นงานสมุด
pop up เรื่อง
สมดุลเคมี 10
คะแนน

1. แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและ
หลังเรียน
2. สื่อสิ่งพิมพ์
และเว็บไซต์ต่าง
ๆ ทาง
อินเทอร์เน็ตที่
เกี่ยวข้อง
3. อุปกรณ์การ
ทดลองของแต่ละ
กิจกรรมในการ
จัดการเรียนรู้แต่
ละครั้ง
4. ใบงาน
5. หนังสือเรียน
สาระการเรียนรู้
วิชา เคมี 3
6.ppt.เรื่อง
สมดุลเคมี

สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20 13. ทดสอบและอธิบายความหมายของ
9. สมดุลเคมี
30
- แบบทดสอบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4
ปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล
ตัวเลือก จานวน30
14. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ
ข้อ
สาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และ
- แบบทดสอบอัตนัย (
อัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่ม
แสดงวิธีทา)
ปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะสมดุล
จานวน 2 ข้อ
15. คานวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา
16. คานวณความเข้มข้นที่ภาวะสมดุล
17. คานวณค่าคงที่สมดุลหรือความเข้มข้น
ของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน
18. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและ
ค่าคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุล ของ
ระบบถูกรบกวน โดยใช้หลักของเลอชาเตอลิ
เอ
19. ยกตั ว อย่ า งและอธิ บ ายสมดุ ล เคมี ข อง
ก ร ะ บ ว น ก า ร ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น สิ่ ง มี ชี วิ ต
ปรากฎการณ์ในธรรมชาติและกระบวนการใน
อุตสาหกรรม
3.6 ชิ้นงาน. Popup เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส , สมดุลเคมี
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

Pop up

ลักษณะ
ประเภท
Pop up

จานวน
ชิ้นงาน
1

Pop up

Pop up

1

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน

-

24-28 /08/63

-

26-30 /10/63

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
( นางกรรณา ดิษยธารงกุล )
ลงชื่อ..................................................
( นายพุทธิพงษ์ ทิพวาที )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ...........................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
18. ชื่อรายวิชาชีววิทยา 3
รหัสวิชา ว 32241
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา2563
ครูผู้สอน นางสาวรัตติยา สุขนิจรัญ
19. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา เกี่ยวกับการดารงชีวิตของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก เนื้อเยื่อพืช อวัยวะและ
หน้าที่ของอวัยวะของพืชจากราก ลาต้น และใบ การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้าของพืช การลาเลียง
น้าของพืช การลาเลียงสารอาหารของพืช และการลาเลียงอาหารของพืช ศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสง
การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง โฟโตเรสไพเรชัน กลไก
การเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืชC4 และพืชCAM ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตรา
การสังเคราะห์ด้วยแสงรวมทั้งการปรับตัวของพืชทางโครงสร้างของใบ ทิศทางของใบ และการจัดเรียงตัว
ของใบเพื่อรับแสง ศึกษาการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชมีดอกและการเจริญเติบโต วัฎจักรชีวิตและ
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของดอกและการสร้างสปอร์ เรณู ถุงเอ็มบริโอ การ
สร้างเซลล์สืบพันธุ์และการปฎิสนธิ ผลและเมล็ด และการงอกของเมล็ด การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของ
พืชมีดอกและการขยายพันธุ์พืช รวมทั้งการวัดการเจริญเติบโตของพืช ศึกษาสารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืชและการตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม การนาความรู้เกี่ยวกับพืชมาประยุกต์ใช้ใชีวิตประจาวัน
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต
การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย สรุป
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และ
นาความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง และดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดรายวิชา
ว 1.1 ม4-6/1 ม4-6/2 ม4-6/3 ม4-6/4
ว 1.2 ม4-6/1 ม4-6/2 ม4-6/3 ม4-6/4
ว 2.1 ม4-6/1 ม4-6/2 ม4-6/3
ว 2.2 ม4-6/1 ม4-6/2 ม4-6/3
ว 8.1 ม4-6/1 ม4-6/2 ม4-6/3 ม4-6/4 ม4-6/5 ม4-6/6ม4-6/7 ม4-6/8 ม4-6/9
ม4-6/10 ม4-6/11 ม4-6/12
รวม26ตัวชี้วัด
20. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค
25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค
20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค
25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค
30 คะแนน

20.2 คะแนนก่อนกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
1- 9 ว 1.1 ( 1-4 )
ว 1.2 ( 1-4 )

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
คะแนน รูปแบบการประเมิน
หน่วยการเรียนรู้
1. โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 10 -ใบงาน
2. การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการ
เจริญเติบโต

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-แผนภาพดอกและ
ส่วนประกอบ
15 -แบบฝึกหัด:อธิบายส่วน -แผนภาพ
ประกอบเซลล์ ,วาดภาพ ขบวนการสร้างsex
ส่วนประกอบของดอก cell

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
10 ว 1.1 ( 1-4 )
ว 1.2 ( 1-4 )

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1. โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
10
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
2. การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการ
10
- แบบทดสอบอัตนัย(เช่น แสดงวิธี
เจริญเติบโต
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 2 ข้อ
3.4คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน

สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
11-19 ว 2.1 (1-3) 3. การสังเคราะห์ด้วยแสง
15
-ใบงาน:photosyntesis
ว 2.2 (1-3)
ว 8.1 (1-12) 4. การควบคุมการ
- แบบฝึกหัด
เจริญเติบโตและการ
10
-รายงาน
ตอบสนองของพืช

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-แผนภาพ:
photosyntesis

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
6

สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
20 ว 2.1 (1-3)
ว 2.2 (1-3)
ว 8.1 (1-12)

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
3. การสังเคราะห์ด้วยแสง
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
4. การควบคุมการ
10
40 ข้อ
เจริญเติบโตและการ
- แบบทดสอบอัตนัย(เช่น แสดง
ตอบสนองของพืช
วิธีทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 4
ข้อ

3.6 ชิ้นงาน รายงานเรื่อง
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด วิธีการเก็บคะแนน
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
- พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชที่
ข้าพเจ้าสนใจ

สังเกตให้คะแนน
จากการรายงาน
และผลิตภัณฑ์

ชิ้นงาน
ลักษณะ
ประเภท
-รายงาน/
ผลิตภัณฑ์

จานวน
ชิ้นงาน
1

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน
เมื่อเรียนจบ
บทเรียน 1
สัปดาห์

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
( นางสาวรัตติยา สุขนิจรัญ )
ลงชื่อ..................................................
( นายพุทธิพงษ์ ทิพวาที )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ...........................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา เคมีเพิ่มเติม 5
รหัสวิชา ว 33321
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาววราพร ผลดีดก
2. คาอธิบายรายวิชา
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ส ารวจตรวจสอบ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ อ ภิ ป ราย และอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ปฏิ กิ ริ ย ารี ดอกซ์
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน ตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ ในด้านการถ่ายโอนอิเล็กตรอน การ จัดลาดับ
ความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของธาตุ หรือไอออน ความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ ดุล
สมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชนและใช้ครึ่งปฏิกิริยา การเขียนภาพของเซลล์กัลป์วานิก ศักย์ไฟฟ้า ของ
เซลล์และศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ประเภทของเซลล์กัลวานิก การแยกสลายด้วยกระแสไฟฟ้า แยก
สารที่หลอมเหลวด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า การทาโลหะให้บริสทธุ์ โดยใช้เซลล์อิเล็กโทร
ไลต์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี อุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมเซรามิกส์ การ
เตรียมวัตถุดิบ การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ การเผาและเคลือบผลิตภัณ ฑ์เซรามิกส์ อุตสาหกรรม เกี่ยวข้องกับ การ
ผลิตโซเดียมคลอไรด์ การผลิตเกลือสุมทร การผลิตเกลือสินเธาว์ โซเดียมไฮดรอกไซด์และแก๊สคลอรีน โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมลู และการ
อภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถใน การตัดสินใจ
เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมใน ท้องถิ่น และ
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อยู่
อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย และมีจิต สาธารณ
ศึกษาความหมายของสารประกอบอินทรีย์และเคมีอินทรีย์ การเขียนสูตรโครงสร้างแบบลิวอิส แบบย่อ
แบบผสม แบบใช้เส้นและมุม ศึกษาทดลองการเกิดไอโซเมอร์ของสารประกอบอินทรีย์ ศึกษาและทดลอง
เกี่ยวกับหมู่อะตอมที่แสดงสมบัติเฉพาะหรือหมู่ฟัง ก์ชั่นในโมเลกุลของสาร ศึกษาหมู่ฟัง ก์ชัน การจาแนก
ประเภทของสารประกอบอินทรีย์ ศึกษาโครงสร้าง การเขียนสูตร การเรียกชื่อ แนวโน้มของจุดหลอมเหลว
และ จุดเดือด การละลายในน้า ปฏิกิริย าบางชนิด การนาไปใช้ประโยชน์ และอันตรายของสารประกอบ
อินทรีย์
ประเภทแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรด
คาร์บอกซิลิก เอสเทอร์ เอมีนและเอไมด์ ศึกษาและทดลองสมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
การเตรียมเอสเทอร์ จากปฏิกิริยาที่เรียกว่าเอสเทอริฟิเคชันและปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเอสเทอร์ ศึกษา
การเกิดและองค์ประกอบ ทางเคมีของเชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์ การสารวจหาแหล่งปิโตรเลียม กระบวนการ
กลั่นน้ามันดิบและแยกแก๊สธรรมชาติ เลขออกเทน เลขซีเทน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการใช้ประโยชน์
ของปิโตรเคมีภัณฑ์
โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ
สามารถนาความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์หรือ แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
มีความสามารถในการจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ แก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่ เหมาะสม

3. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
1-9

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
1. เคมีไฟฟ้า
25
ใบงาน
(15 คะแนน)
สอบประจาบท
(10 คะแนน)
3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หนังสือ
เว็บไซต์

สัปดาห์
ที่
10

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1. เคมีไฟฟ้า
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีทา/เติม
คา/อื่นๆ) จานวน 2 ข้อ
3.4 คะแนนหลังกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์
ที่
11 – 19

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
2. เคมีอินทรีย์
25 ใบงาน (15 คะแนน)
หนังสือ
สอบประจาบท
เว็บไซต์
(10 คะแนน)
3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สัปดาห์
ที่
20

ตัวชี้วัด

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
2. เคมีอินทรีย์
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
วิธีทา/เติมคา/อื่นๆ)
จานวน 4 ข้อ

3.6 ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือผล
การเรียนรู้/บูรณาการ

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บ
คะแนน

หมาย
เหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

-

เมื่อจบบทเรียน

ใบงานที่ 1 เรื่อง เลขออกซิเดชัน

ตรวจชิ้นงาน

ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิน้ งาน
แบบฝึกหัด
1

ใบงานที่ 2 เรื่อง ดุลสมการรีดอกซ์

ตรวจชิ้นงาน

แบบฝึกหัด

1

-

เมื่อจบบทเรียน

ใบงานที่ 3 เรื่อง ค่า Eo เซลล์

ตรวจชิ้นงาน

แบบฝึกหัด

1

-

เมื่อจบบทเรียน

ใบงานที่ 4 การอ่านชื่อสารเคมีอินทรีย์

ตรวจชิ้นงาน

แบบฝึกหัด

1

-

เมื่อจบบทเรียน

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
(นางสาววราพร ผลดีดก)
ลงชื่อ..................................................
( นายพุทธิพงษ์ ทิพวาที )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ...........................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
21. ชื่อรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 1
รหัสวิชา ว 30281
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นายพุทธิพงษ์ ทิพวาที และนางอาภรณ์ ศิริคณินทร์
22. คาอธิบายรายวิชา
การค้นคว้าสืบค้นข้อมูล ฝึก ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กาหนดตัวแปรและควบคุมตัว
แปร การจักระเบียบข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้กราฟแสดงข้อมูล การแปลข้อมูลและการลง
ข้อสรุป และกิจกรรมในรูปแบบต่างที่เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสารวจ การทดลอง
สิ่งประดิษฐ์และทฤษฎี วิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ ศึกษาเอกสารและสารวจธรรมชาติรอบตัวใน
ท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่การระบุปัญหาและหัวเรื่องในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ตามขั้นตอนทาง
วิทยาศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างมีระบบฝึกทักษะการตั้งปัญหา ตั้งสมมติฐาน ออกแบบการทดลอง
กาหนดและควบคุมตัวแปร การใช้เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้กระบวนการโครงงานวิทยาศาสตร์ การสังเกต การ เปรียบเทียบ การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ บันทึกและอธิบาย การทดลอง นาเสนอ
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถฝึกทักษะกระบวนวิทยาศาสตร์ จาก
ประสบการณ์ตรงตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์
ผลการเรียนรู้
1.สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์และทากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
ที่เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ
3.สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
4.สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการคิดชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
5.สืบค้นข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
6.ตั้งคาถามที่กาหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สาคัญในการสารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจ
จากการสารวจธรรมชาติรอบตัวได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้
7.สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และวางแผนการสารวจตรวจสอบได้หลายๆวิธี
8.เลือกเทคนิควิธีการตรวจสอบ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุ
เครื่องมือที่เหมาะสม และรวบรวมข้อมูล จัดกระทาข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
9.วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้ง
สมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจาการสารวจตรวจสอบ
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้

23. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค
25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค
20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค
25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค
30 คะแนน
23.2

คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์
ที่
ผลการเรียนรู้
1- 4 ข้อ1-3
5-9 ข้อ 5

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
1.โครงงานวิทยาศาสตร์
10 - ทาใบงาน
2.ประเภทของโครงงาน
10
3.ขั้นตอนการทาโครงงาน
5
3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์
ที่
ผลการเรียนรู้
10 ข้อ1-5

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ตัวอย่างโครงงาน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1.โครงงานวิทยาศาสตร์
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
2.ประเภทของโครงงาน
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
3.ขั้นตอนการทาโครงงาน
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 2 ข้อ

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ผลการเรียนรู้
11-19 ข้อ 6-8

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1.ตัวแปรและสมมติฐาน
10 -ทาใบงาน
ตัวอย่างโครงงาน
2.การนาเสนอโครงงาน
15 -นาเสนอผลงาน

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20 ข้อ4-9
1.ขั้นตอนการทาโครงงาน
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
2.ตัวแปรและสมมติฐาน
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
3.การนาเสนอโครงงาน
40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
วิธีทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 4
ข้อ

3.6 ชิ้นงาน รายงานการเขียน บทที่ 1-3
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด วิธีการเก็บคะแนน
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
1.องค์ประกอบโครงงาน
วิทยาศาสตร์

ชิ้นงาน
ลักษณะ
ประเภท
-รายงาน

จานวน
ชิ้นงาน
1

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน
- เมื่อเรียนจบ
บทเรียน

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
( นายพุทธิพงษ์ ทิพวาที )
ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
( นางอาภรณ์ ศิริคณินทร์ )
ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
(
)
ลงชื่อ..................................................
( นายพุทธิพงษ์ ทิพวาที )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ...........................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
24. ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 3
รหัสวิชา ว 32201
จานวนชั่วโมง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 2.0 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นายสันติ ทองชุม
25. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการของคลื่นในเรื่อง องค์ประกอบและการเคลื่อนที่ของคลื่น สมบัติของคลื่น ธรรมชาติของ
เสียง สมบัติของคลื่นเสียง การอธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับคลื่นเสียง การสั่นพ้องของเสียง บีตส์
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก หูและการได้ยิน ความเข้มของเสียงและมลพิษทางเสียง
ธรรมชาติของแสง แสงเชิงเรขาคณิต กระจกเงาโค้ง เลนส์บางและหลักการของทัศนอุปกรณ์บางชนิด
การรับรู้สีของนัยน์ตาคน แสงเชิงฟิสิกส์และการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับคลื่นแสง โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การสารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิดมี
ความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การนา ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์
จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
1. อธิบายการเคลื่อนที่แบบคลื่น และการเกิดคลื่นกล
2. อธิบายสมบัติของคลื่น ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน
3. อธิบายการเกิดคลื่นนิ่ง
4. อธิบายการเกิดเสียงและสมบัติของเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และ
การเลี้ยวเบน
5. อธิบายเกี่ยวกับการได้ยินได้แก่ ระดับเสียง ระดับสูงต่าของเสียง คุณภาพเสียง และผลของ
มลพิษทางเสียงต่อการได้ยิน
6. อธิบายความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้องของวัตถุ
7. อธิบายปรากฏการณ์บางอย่างของเสียง และการนาความรู้มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ
8. อธิบายการสะท้อนของแสง การหาตาแหน่ง ขนาดและชนิดของภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ
และกระจกเงาโค้ง ทั้งโดยการเขียนภาพและการคานวณ
9. อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางสองชนิด
10. อธิบายการหาตาแหน่ง ขนาดและชนิดของภาพที่เกิดจากเลนส์บาง ทั้งโดยการเขียนภาพและ
การคานวณ
11. อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง ได้แก่ การกระจายแสง การสะท้อนกลับหมดของแสง รุ้ง
การทรงกลด และมิราจ
12. อธิบายหลักการทางานของทัศนอุปกรณ์บางชนิด ได้แก่ เครื่องฉายภาพ กล้องถ่ายรูป
กล้องจุลทรรศน์ และกล้องโทรทรรศน์
13. อธิบายความสว่างและการมองเห็นสี
14. อธิบายการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสงที่ผ่านช่องเล็กยาว (หรือสลิต) และการใช้เกรตติง
15. อธิบายการกระเจิงของแสง
รวม 15 ผลการเรียนรู้

26. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
26.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
1-5

ตัวชีว้ ัด
ผลการ
เรียนรู้
ที่ 1-4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการ คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เรียนรู้
คลื่นกล
25 - ตรวจแบบฝึกหัด
- ห นั ง สื อ เ รี ย น ร า ย วิ ช า เ พิ่ ม เ ติ ม
- ทดสอบหลังเรียน วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์เล่ม 1
- เอกสารประกอบการเรียน
- ก า ร์ ด เ ก ม
คาอุปสรรค
- ชุดอุปกรณ์การทดลอง

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
6-10

ตัวชี้วัด
ผลการเรียนรู้
ที่ 4
ผลการเรียนรู้
ที่ 5 และ 7

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการ
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
เรียนรู้
คลื่นกล
5
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัยแสดงวิธีทาจานวน 2 ข้อ
คลื่นเสียง
10

1.2 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
11-15

ตัวชี้วัด
ผลการ
เรียนรู้
ที่ 8-11

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
แสงและทัศน
25
- ตรวจแบบฝึกหัด
- หนั ง สื อ เรี ย นรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม
อุปกรณ์
- ทดสอบหลังเรียน วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์เล่ม 1
- เอกสารประกอบการเรียน
- การ์ดเกมคาอุปสรรค
- ชุดอุปกรณ์การทดลอง

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

7

สัปดาห์
ที่
16-20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
แสงและทัศนอุปกรณ์
15
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัยแสดงวิธีทา
แสงเชิงฟิสิกส์
15
จานวน 2 ข้อ

ตัวชีว้ ัด
ผลการเรียนรู้
ที่ 11-13
ผลการเรียนรู้
ที่ 14-15
3.6 ชิ้นงาน

หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน

ลักษณะ
ประเภท
หน่วยการเรียนรู้ แสงและทัศน พิจารณาชิ้นงานจาก สิ่งประดิษฐ์
อุปกรณ์
เนื้อหา ความถูกต้อง จากการ
ผลการเรียนรู้ที่ 6-7
เรี ย บร้ อ ย สวยงาม เรียนรู้
และตรงต่อเวลา

จานวน
ชิ้นงาน
1

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน

-

ภายในสัปดาห์ที่
15

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
( นายสันติ ทองชุม )
ลงชื่อ..................................................
( นายพุทธิพงษ์ ทิพวาที )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ...........................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 3
รหัสวิชา ค32101
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ครูผู้สอน
นางศิรินทร์ เอี่ยมเจริญ
นางสามยุรี เวชประมูล
นางสาวภิดาพรรธน์ เกษมสมิทธิพงศ์
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
1.คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค............................25...................... คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค............................20...................... คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค.............................25...................... คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค............................30...................... คะแนน
2.คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
1-5
6-9

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
รูปแบบการ
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
ประเมิน
ค 1.1 ม.5/1
เลขยกกาลัง
15
-แบบฝึกหัด
-แบบทดสอบ
ค 1.2 ม.5/1
ฟังก์ชัน
10
-แบบฝึกหัด
-แบบทดสอบ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ใบความรู้
ใบความรู้

3.คะแนนสอบกลางภาค20คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ตัวชี้วัด
ค 1.1 ม.5/1
ค 1.2 ม.5/1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
-เลขยกกาลัง
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
-ฟังก์ชัน
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 20 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย(เช่น แสดงวิธี
ทา/เติมคา/อื่นๆ)
จานวน 2 ข้อ

4.คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการ
รูปแบบการ
ตัวชี้วัด
คะแนน
เรียนรู้
ประเมิน
ค 1.2 ม.5/1
-ฟังก์ชัน
25
-แบบฝึกหัด
-แบบทดสอบ

สัปดาห์
ที่
11-19

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้

5. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
11-19

ตัวชี้วัด
ค 1.2 ม.5/1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
-ฟังก์ชัน
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 20 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
(เช่น แสดงวิธีทา/เติมคา/อื่นๆ)
จานวน 2 ข้อ

6.ชิ้นงานสรุปเนือ้ หาเรื่องเลขยกกาลัง
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
เลขยกกาลัง

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บ
คะแนน

ลักษณะ
ประเภท
ทาแบบฝึกหัดแต่ แบบฝึก
ละแบบฝึกหัด
ทักษะ

จานวน
ชิ้นงาน
Mind
Map
ฟังก์ชัน

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่งงาน
เมื่อเรียนจบหน่วย
การเรียนรู้
เรื่องเลขยกกาลัง

ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
รหัสวิชา ค32201
จานวนชั่วโมง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
80ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 2.0 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ครูผู้สอน
นางสาวสุภาวดี แรกตั้ง
นายสมพงษ์ อาพันเสน
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
1.คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค............................25...................... คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค............................20...................... คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค.............................25...................... คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค............................30...................... คะแนน
2.คะแนนก่อนกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
1–3

4–6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
รูปแบบการ
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ประเมิน
ข้อที่ 1
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 10 - แบบฝึกหัด - หนังสือเรียน
- แบบทดสอบ
รายวิชา
คณิตศาสตร์
เพิ่มเติม 3
- ห้องสมุด
ข้อที่ 2
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 10 - แบบฝึกหัด - หนังสือเรียน
- แบบทดสอบ
รายวิชา
คณิตศาสตร์
เพิ่มเติม 3
ห้องสมุด

3.คะแนนสอบกลางภาค20คะแนน
สัปดาห์
ที่
9-10

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ข้อที่ 1
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
25
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
ข้อที่ 2
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 16 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น
แสดงวิธีทา/เติมคา/อื่น ๆ)
จานวน2ข้อ

4.คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
11-12

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการ
รูปแบบการ
ผลการเรียนรู้
คะแนน
เรียนรู้
ประเมิน
ข้อที่ 3
ฟังก์ชันเอกซ์
10
- แบบฝึกหัด
โพเนนเชียลและ
- แบบทดสอบ
ฟังก์ชัน
ลอการิทึม

13-15

ข้อที่ 4

ฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียลและ
ฟังก์ชันลอการิทึม

10

- แบบฝึกหัด
- แบบทดสอบ

16-18

ข้อที่ 5

ฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียลและ
ฟังก์ชันลอการิทึม

10

- แบบฝึกหัด
- แบบทดสอบ

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้
- หนังสือ
รายวิชา
คณิตศาสตร์
เพิ่มเติม3
- ห้องสมุด
- หนังสือ
เรียน
รายวิชา
คณิตศาสตร์
เพิ่มเติม3
- ห้องสมุด
- หนังสือ
เรียน
รายวิชา
คณิตศาสตร์
เพิ่มเติม3
- ห้องสมุด

5. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
19-20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ข้อที่ 3
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
ข้อที่ 4
และฟังก์ชันลอการิทึม
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ข้อที่ 5
จานวน16ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น
แสดงวิธีทา/เติมคา/อื่น ๆ)
จานวน2ข้อ

6.ชิ้นงานเกมคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
1. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
2. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ
ฟังก์ชันลอการิทึม

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บ
คะแนน
ตรวจชิ้นงาน

ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิน้ งาน
ชิ้นงานที่
1
ออกแบบ
โดยใช้
การบูร
ณาการ

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่งงาน
สัปดาห์ที่ 18

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1.ชื่อรายวิชา การอาชีพ 1
รหัสวิชา ง30295
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางวัฒนาศิริ ชุ่มธิ นางสาวประไพพรรณ ทองกาเหนิด
2.คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเย็บและปัก เครื่องใช้ และเครื่องตกแต่งภายในบ้าน การออกแบบการเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งบ้านแบบต่างๆ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์หลักการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ การเลือกวัสดุอุปกรณ์การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการผลิต
ฝึกปฏิบัติโดยการเตรีย มวั สดุ อุป กรณ์ ในการประดิ ษ ฐ์ข องใช้ ของตกแต่ง บ้ านก าหนดราคาค่ า บริก ารจั ด
จาหน่ายจดบันทึกการปฏิบัติงานทาบัญชีรับจ่าย ใช้ทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพได้แก่ทักษะ
กระบวนการทางานทักษะ กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน ทักษะแสวงหาความรู้และทักษะการ
จัดการในการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความสามารถในการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งบ้าน การ
จัดทาบรรจุภัณฑ์สามารถให้บริการและจัดจาหน่ายได้และเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการสร้างรายได้
ระหว่างเรียน
มีความซื่อสัตย์เสียสละ ยุติธรรม ประหยัด ขยั นอดทนรับผิดชอบ ตรงเวลา รอบคอบปลอดภัย สะอาด
ประณีต มีเหตุผล มีมารยาท ช่วยเหลือ ตนเองทางานบรรลุ เป้าหมาย ทางานถูกวิธีเ ป็น ขั้น ตอน มีความคิ ด
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมายและความสาคัญของงานประดิษฐ์ได้ถูกต้อง
2. มีความเข้าใจหลักการและวิธีการในการสร้างงาน Quilting
3. มีความเข้าใจหลักการออกแบบการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งบ้าน
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บ และวิธีการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์การเย็บ
5. มีทักษะในการเย็บด้วยมือเช่น การปักลวดลาย การเนา การสอย การด้นเป็นต้น
6. มีความรู้ ความเข้าใจ ในปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตรอบคอบ
ซื่อสัตย์ประหยัด สะอาดปลอดภัยและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการผลิตปลอกหมอน
7. มีความรู้ ความเข้าใจ ในปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตรอบคอบ
ซื่อสัตย์ประหยัด สะอาดปลอดภัยและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการผลิตกระเป๋า
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้
3.การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน
3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน

สัปดาห์
ที่
1-2
3-4
5-9

ผลการเรียนรู้
1-4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการ
ประเมิน
1. งานประดิษฐ์
5
ตรวจใบงาน
2. ออกแบบสร้างสรรค์
5
และผลงาน
3. หมอนใบสวย
20

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หนังสือเรียน
ใบงาน
ห้องสมุด
เว็บไซด์

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1-4
1-3
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 2 ข้อ
3.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการ สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ประเมิน
11 – 14
5-7
4. อุปกรณ์และวิธีการ
10
ตรวจใบงาน หนังสือเรียน
เย็บด้วยมือ
และผลงาน ใบงาน
15 - 19
5. กระเป๋าน่าใช้
20
ห้องสมุด
เว็บไซด์
7.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

8

สัปดาห์
ที่
20

ตัวชี้วัด
5-7

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
4-5
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
วิธีทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน
2 ข้อ

3.6 ชิ้นงาน หมอนใบสวย ,กระเป๋าน่าใช้
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บ
คะแนน

หมอนใบสวย

ตรวจผลงาน

กระเป๋าน่าใช้

ตรวจผลงาน

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน

ลักษณะ
ประเภท
- งานตัดเย็บ
ปลอกหมอน

จานวน
ชิ้นงาน
1 ชิ้น

งานเดี่ยว

ก่อนสอบกลาง
ภาค สัปดาห์ที่ 9

- งานตัดเย็บ
กระเป๋า

1 ชิ้น

งานเดี่ยว

ภายในคาบเรียน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1.ชื่อรายวิชา การจัดดอกไม้
รหัสวิชา ง30294
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาวพิกุล เสนทรนารถ
2.คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาคุณสมบัติของดอกไม้ ใบไม้ชนิดต่าง ๆ การจัดเตรียมดอกไม้ การดูแลดอกไม้หลัง การ
จัดการจัดดอกไม้ตามองค์ประกอบ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สารวจแหล่งวัสดุ อุปกรณ์ที่มีใน
ท้องถิ่นและนามาใช้งาน ออกแบบชิ้นงานที่เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศึกษาแหล่งวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ อันเป็นแนวทางประกอบอาชีพ
ฝึกทักษะด้านกระบวนการทางาน กระบวนการกลุ่ม และการจัดการ การออกแบบให้เหมาะสม
กับการใช้งาน
ส่งเสริมลักษณะนิสัยรักการทางาน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม มีน้าใจ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีจิต
สาธารณะ
ผลการเรียนรู้
1. อธิบายคุณสมบัติของดอกไม้ ใบไม้ชนิดต่างๆได้
2. อธิบายหลักการและขั้นตอนการจัดดอกไม้ได้ถูกต้อง
3. นักเรียนเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ได้ถูกต้องหลังเลิกใช้งาน
4. สามารถต่อก้านดอกไม้และนาไปใช้ได้ตรงกับชิ้นงาน
5. สามารถจัดดอกไม้เข็มกลัดช่อดอกไม้ได้
6. อธิบายองค์ประกอบศิลป์กับการจัดดอกไม้ได้
7. สามารถจัดเตรียมดอกไม้และการดูแลหลังการจัดได้ถูกต้องตามการนาไปใช้
8. สามารถจัดดอกไม้ในภาชนะได้ถูกต้องตามหลักการ
9. สามารถจัดช่อบูเก้ดอกไม้ตามความเหมาะสม
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้
3.การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
1-9

ผลการเรียนรู้
1-5

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
1. นานาดอกไม้
30
- แบบทดสอบ(10คะแนน)
2. ต่อเติมเสริมแต่ง
- ตรวจชิ้นงาน (ต่อก้าน
ดอกและใบไม้ 10 คะแนน)
-ตรวจชิ้นงาน(จัดเข็มกลัด
ช่อดอกไม้10 คะแนน)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-หนังสือเรียนการ
จัดดอกไม้
-VDO การจัด
ดอกไม้
-ดอกไม้ต่อก้าน

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ผลการเรียนรู้
1-5

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1. นานาดอกไม้
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
2. ต่อเติมเสริมแต่ง
ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 2-5 ข้อ

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
11-19

ผลการเรียนรู้
6-9

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
3. การจัดดอกไม้ใน
15
- แบบทดสอบ(10คะแนน)
ภาชนะ
- ตรวจชิ้นงาน (จัดดอกไม้
4. การจัดช่อบูเก้
15
2 แบบ10 คะแนน)
- ตรวจชิ้นงาน(จัดช่อบูเก้
10 คะแนน)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-หนังสือเรียนการ
จัดดอกไม้
-VDO การจัด
ดอกไม้
-แจกันดอกไม้
แบบต่าง ๆ

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
20

ผลการเรียนรู้
6-9

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
3. การจัดดอกไม้ในภาชนะ
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
4. การจัดช่อบูเก้
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
วิธีทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน
2 – 5 ข้อ

3.6 ชิ้นงาน การต่อก้านดอก, การจัดเข็มกลัดช่อดอกไม้, การจัดดอกไม้ในภาชนะ ,การจัดช่อบูเก้
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
-การต่อก้านดอก
-การจัดเข็มกลัดช่อดอกไม้
-การจัดดอกไม้ในภาชนะ
-การจัดช่อบูเก้

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน
- ตรวจชิ้นงาน
การนาเสนอถูกต้อง
ตามเกณฑ์
- ตรวจชิ้นงาน
การนาเสนอถูกต้อง
ตามเกณฑ์
- ตรวจชิ้นงาน
การนาเสนอถูกต้อง
ตามเกณฑ์
- ตรวจชิ้นงาน
การนาเสนอถูกต้อง
ตามเกณฑ์

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน

ลักษณะ
ประเภท
ต่อก้าน
ดอกและ
ใบไม้
จัดเข็มกลัด
ช่อดอกไม้

จานวน
ชิ้นงาน
1

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 6-7

1

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 8-9

จัดดอกไม้
2 แบบ

2

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 15-16

จัดช่อบูเก้

1

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 17-18

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
27. ชื่อรายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
รหัสวิชา I 30201
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาวประกายดาว จันทรา นางสาวอัญชลี สารนา
28. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งคาถามในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเองเชื่อมโยง
กับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้า
แสวงหาความรู้เหี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิ ธีการที่เหมาะสม ทางานบรรลุผลตาม
เป้าหมายในกรอบการดาเนินงานที่กาหนด โดยการกากับดูแล ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง สังเคราะห์
สรุปองค์ความรู้และรวบกันเสนอแนวคิด กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์ เพื่อให้
เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้เปรียบเทียบเชื่อมโยงองค์ความรู้ สังเคราะห์ สรุป อภิปราย
เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ผลการเรียนรู้
1. ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชนท้องถิ่น ประเทศ
2. ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ
3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้กับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้
6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม
7. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ
9. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้
29. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 80 : 20
คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค
30
คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค
30
คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค
30
คะแนน

29.2

คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน

สัปดาห์
ที่
1-3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ข้อที่ 1-5
1,2
10 - ทดสอบความรู้ก่อน - Power point
เรียน
- Internet
- ตรวจผลงานแบบ
- ห้องสมุด
บันทึกกิจกรรม
- ประเมินพฤติกรรม
ระหว่างเรียน
- ประเมินการทางาน
กลุ่ม
- แบบฝึกหัดท้ายบท
4-7
ข้อที่ 1-5
1,2
10 - ตรวจผลงานแบบ
- Power point
บันทึกกิจกรรม
- Internet
- ประเมินพฤติกรรม - ห้องสมุด
ระหว่างเรียน
- ประเมินการทางาน
กลุ่ม
- แบบฝึกหัดท้ายบท
8-10
ข้อที่ 1-5
1,2
10 - ตรวจผลงานแบบ
- Power point
บันทึกกิจกรรม
- Internet
- ประเมินพฤติกรรม - ห้องสมุด
ระหว่างเรียน
- ประเมินการทางาน
กลุ่ม
- แบบฝึกหัดท้ายบท
- ทดสอบความรู้หลัง
เรียน
3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์
ที่
11

ผลการเรียนรู้
ข้อที่ 1-5

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1,2
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 2 ข้อ

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
12-14

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ข้อที่ 6-9
2,3
10 - รูปเล่มรายงาน IS - Power point
3 บท (บทที่ 1)
- Internet
- ห้องสมุด
15-17
ข้อที่ 6-9
2,3
10 - รูปเล่มรายงาน IS - Power point
3 บท (บทที่ 2)
- Internet
- ห้องสมุด
18-19
ข้อที่ 6-9
2,3
10 - รูปเล่มรายงาน IS - Power point
3 บท (บทที่ 3)
- Internet
- ห้องสมุด
8.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

สัปดาห์
ที่
20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ข้อที่ 1-9
1-3
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
วิธีทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 2
ข้อ
3.6 ชิ้นงาน รูปเล่มเค้าโครงรายงาน IS

หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
ข้อที่ 1-9

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน
รูปเล่มเค้าโครง
รายงานสมบูรณ์
- บทที่ 1
- บทที่ 2
- บทที่ 3

ลักษณะ
ประเภท
เล่ม
รายงาน

จานวน
ชิ้นงาน
1 เล่ม

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน

งานกลุ่ม

ก่อนสอบปลาย
ภาค

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
30. ชื่อรายวิชา การบริหารการจัดการ
รหัสวิชา ง 30267
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาวช่อทิพย์ ขุนพิลึก
31. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการจัดการความเป็นมาและแนวคิดในการจัดการ
หลักการและกระบวนการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการงานบุคคล การอานวยการ
กากับดูแล แรงงานสัมพันธ์และประกันสังคม เพื่อนามาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน รู้จักนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
นาความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารการจัดการไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพสาขาต่างๆ เพื่อให้เกิด
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เห็นคุณค่าของการทางานเป็นกลุ่ม รักการทางานตระหนักถึงคุณธรรมในการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการ
มีความรู้ความเข้าใจหน้าที่และกระบวนการในการจัดการ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ ประกันสังคม
นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการได้อย่างเหมาะสม
นาความรู้ในการจัดการไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพสาขาต่างๆได้
สามารถใช้หลักจริยธรรมในการจัดการได้

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้
32. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

32.2
สัปดาห์
ที่
1-7

คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
ผลการเรียนรู้
ข้อ 1-3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
30 - เขียนแผนภาพ
หลักการจัดการ
ความคิด (10 คะแนน)
2. การวางแผนและการ
- แบบทดสอบ
จัดองค์กร
- (10 คะแนน)
3. การจัดการงานบุคคล
- ใบงาน (10 คะแนน)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- บัตรรูปภาพ
- Power point
ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับหลักการ
จัดการ
- ตัวอย่างการวาง
แผนการจัด
องค์กร
- Power point
การจัดการงาน
บุคคล

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
8

ผลการเรียนรู้
ข้อ 1-3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
หลักการจัดการ
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
2. การวางแผนและการจัด
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
องค์กร
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 2 ข้อ
3. การจัดการงานบุคคล

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
9-19

ผลการเรียนรู้
ข้อ 4-6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
4. การอานวยการและ
30 - สมุดจิ๋ว(10 คะแนน)
ประสานงาน
5. การควบคุมและ
- แบบทดสอบ
ติดตาม ประเมินผลการ
(10 คะแนน)
ปฏิบัติงาน
6. การประยุกต์หลักการ
- ใบงาน (10 คะแนน)
จัดการในงานอาชีพ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- เว็บไซด์ต่างๆ
- Power point
การอานวยการ
และประสานงาน
- Power point
การประยุกต์การ
จัดการในงาน
อาชีพ

8.6 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาคภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ข้อ 4-6
4. การอานวยการและ
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
ประสานงาน
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
5. การควบคุมและติดตาม
30 ข้อ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
6. การประยุกต์หลักการ
วิธีทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน
จัดการในงานอาชีพ
2 ข้อ

3.6 ชิ้นงาน 1. แผนภาพความคิดการจัดการ 2. สมุดจิ๋วทฤษฎีนี้ของใครกัน?
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
ข้อที่ 1-3

ข้อที่ 4-6

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บ
คะแนน

ลักษณะ
ประเภท
ตรวจแผนภาพ แผนภาพ
ความคิด
ความคิด
หลักการทั่วไป หลักการ
เกี่ยวกับการ ทั่วไป
บริหารจัดการ เกี่ยวกับการ
ตามเกณฑ์ที่ บริหาร
กาหนด
จัดการ
-ตรวจสมุด
สมุดบันทึก
บันทึกทฤษฎีนี้
ของใครกัน?

หมายเหตุ กาหนดเวลาส่งงาน

จานวน
ชิ้นงาน
1

งานกลุ่ม

เมื่อเรียนจบสัปดาห์
ที่ สัปดาห์ที่ 10(หรือ
เรียนจบผลการ
เรียนรู้ข้อ 1-3)

1

งานเดี่ยว

เมื่อเรียนจบสัปดาห์
ที่ 20 (หรือเรียนจบ
ผลการเรียนรู้ข้อ 46)

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 3
รหัสวิชา พ32101
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่
1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นายจตุรงค์ พันธุ
นายพูลสุข ชานาญไพร
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับความคิดรวบยอดการเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆในการเล่นกีฬา
ประเภทบุคคล/คู่ ประเภททีม ใช้ความสามารถของตนในการเล่นกีฬาเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมแสดงการ
เคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์และนาหลักการ แนวคิดของกิจกรรมนันทนาการไปปรับปรุงและพัฒนาตนเอง โดย
คานึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม เพื่อให้มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิตโดย
ใช้ทักษะ กระบวนการศึกษาหาความรู้ ความคิด การสืบค้น และการปฏิบัติ
เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซื่อสัตย์สุจริต (Honesty and integrity) มีวินัย (self-discipline)
ใฝ่เรียนรู้
(Avidity for learning) มีจิตสาธารณะ (public-mindedness) และมีความรู้
(Knowledgeable)
รหัสตัวชี้วัด
พ 3.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5
รวม 5 ตัวชี้วัด
3. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
คะแนนก่อนกลางภาค
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนหลังกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

80 : 20 คะแนน
30
คะแนน
20
คะแนน
30
คะแนน
20
คะแนน

สัปดาห์
ที1่
1

3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
การปฐมนิเทศนักเรียน
-

2-4

มาตรฐาน
พ 3.1
ม.4-6/1

หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้ทั่วไป
ของการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา

3-9

มาตรฐาน หน่วยการเรียนที่ 2 การเล่นกีฬา
พ 3.1
ประเภทบุคคล/คู่ ประเภททีม
ม.4-6/2,3
ประวัติความเป็นมาของกีฬา

20 วิเคราะห์การ
(3ชม.) เคลื่อนไหวในการเล่น
กีฬา

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หนังสือเรียน/VDO
การเคลื่อนไหว

20 การวางแผนกาหนด ค้นคว้าทางระบบ
(7ชม.) กิจกรรมการออกกาลัง อินเทอร์เน็ต
กายและเล่นกีฬา
10 รูปเล่มรายงาน

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
10 พ 3.1 ม. หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้ทั่วไป
20 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
4-6/1,2,3 ของการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา
จานวน 28 ข้อ
หน่วยการเรียนที่ 2 การเล่นกีฬา
แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีทา/เติมคา/
ประเภทบุคคล/คู่ ประเภททีม
อื่นๆ) จานวน 3 ข้อ
3.4 คะแนนหลังกลางภาค
สัปดาห์
ที1่
ตัวชี้วัด
11-12 พ 3.1
ม.4-6/4
13-19 พ 3.1
ม.4-6/5

30 คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
หน่วยการเรียนที่ 3
20 รูปแบบของการ
การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์
(1ชม.) เคลื่อนไหวในรูปแบบ
ต่างๆ
หน่วยการเรียนที่ 4
30 การเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาตนเอง
(7ชม.) กิจกรรมนันทานการใน
ทักษะ/กระบวนการ
และนอกโรงเรียน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หนังสือเรียนพล
ศึกษา/แบบทดสอบ
ก่อนเรียน/หลังเรียน
หนังสือเรียนพล
ศึกษา/แบบทดสอบ
ก่อนเรียน/หลังเรียน

3.5 คะแนนสอบปลายภาค

20 คะแนน

สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
หน่วยการเรียนที่ 3
20 พ 3.1
20 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ม.4-6/4,5 การเคลือ่ นไหวที่สร้างสรรค์
จานวน 28 ข้อ
หน่วยการเรียนที่ 4
แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีทา/เติมคา/
กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาตนเอง
อื่นๆ) จานวน 3 ข้อ
ทักษะ/กระบวนการ

3.6ชิ้นงาน ประวัติความเป็นมาของกีฬาไทยและกีฬาสากล
หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผล
การบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
พ 3.1 ม.4-6/2,3

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน

ประวัติกีฬา

ลักษณ
ประเภท

จานวน
ชิ้นงาน

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน

รายงาน

1 ชิ้น

-

สัปดาห์ที่ 8

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
รหัสวิชา : ศ 32101
รายวิชา : ศิลปะ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
ครูผู้สอน : นายพัชรพล จันทร์ศรี / นายไตรภพ สุทธกุล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
คาอธิบายรายวิชา (Course Description)
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และวิเคราะห์การใช้ทั ศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสื่อความหมายใน
รูปแบบต่าง บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์และ
กระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์ วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ เทคนิคและเนื้อหาเพื่อสร้างสรรค์ง านทัศนศิลป์ ประเมินและวิจารณ์ง านทัศนศิลป์โดยใช้ทฤษฏีการ
วิจารณ์ศิลปะ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก ระบุงานทัศนศิลป์ของ
ศิลปินที่มีชื่อเสียง และบรรยายผลตอบรับของสังคม อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มี
ผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด :
ศ 1.1 ม.4–6/1 , ม.4–6/2 , ม.4–6/3 , ม.4–6/4 , ม.4–6/7 , ม.4–6/8
ศ 1.2 ม.4–6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3
รวม 9 ตัวชี้วัด
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
1. คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
คะแนนก่อนกลางภาค
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนหลังกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค
2. คะแนนก่อนกลางภาค
30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
2-5 ศ 1.1 ม.4–6/1

วิเคราะห์การใช้ทัศน
ธาตุ และหลั ก การ
ออกแบบในการสื่ อ
ความหมายใน
รูปแบบต่าง ๆ

80 : 20
30
20
30
20

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
30
คะแนนผลงาน/ชิ้นงาน
1. ห้องปฏิบัติการศิลปะ
หน่วยที่ 1
2. ห้องสมุด ร.ร.
ทัศนศิลป์
นมร.บ.ร.
องค์ประกอบศิลปะ
3. Internet / Youtube
และหลักการออกแบบ
และ Social Media ต่างๆ

3. คะแนนสอบกลางภาค

20 คะแนน

สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
10 ศ 1.1 ม.4–6/1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
หน่วยที่ 1
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
วิเคราะห์การใช้ทัศ นธาตุ ทัศนศิลป์ องค์ประกอบ
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
และหลักการออกแบบใน ศิลปะและหลักการออกแบบ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
การสื่ อ ความหมายใน
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 2 ข้อ
รูปแบบต่าง ๆ

ศ 1.1 ม.4–6/2

หน่วยที่ 2
บรรยายจุดประสงค์และ ศิลป์วิจารณ์และการบรรยาย
เนื้อหาของงานทัศ นศิล ป์ ผลงานทัศนศิลป์
โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์

ศ 1.1 ม.4–6/8
ประเมินและวิจ ารณ์ง าน
ทั ศ นศิ ล ป์ โดยใช้ ท ฤษฎี
การวิจารณ์ศิลปะ

4. คะแนนหลังกลางภาค

30 คะแนน

สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
11-12 ศ 1.1 ม.4–6/3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
หน่วยที่ 3
15 คะแนนผลงาน/ชิ้นงาน
วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุ รูปแบบการสร้างสรรค์
อุปกรณ์ และเทคนิค ของ ผลงานทัศนศิลป์

18-19

ศิ ล ปิ น ในการแสดงออก
ทางทัศนศิลป์
ศ 1.1 ม.4–6/4
มีทักษะและเทคนิคในการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ และ
กระบวนการที่สูงขึ้น ใน
การสร้างงานทัศนศิลป์
ศ 1.2 ม.4-6/2
หน่วยที่ 4
ระบุงานทัศนศิลป์ของ
งานทัศนศิลป์ไทยและ
ศิลปินที่มีชื่อเสียง และ
อิทธิพลจากวัฒนธรรม
บรรยายผลตอบรับของ
สังคม
ศ 1.2 ม.4-6/3
อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพล
ของวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศที่มีผลต่อ
งานทัศนศิลป์ในสังคม

15

คะแนนผลงาน/ชิ้นงาน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
ศิลปะ
2. ห้องสมุด ร.ร.
นมร.บ.ร.
3. Internet /
Youtube และ
Social Media
ต่างๆ
1. ห้องปฏิบัติการ
ศิลปะ
2. ห้องสมุด ร.ร.
นมร.บ.ร.
3. Internet /
Youtube และ
Social Media
ต่างๆ

5. คะแนนสอบปลายภาค
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
20 ศ 1.2 ม.4-6/2

20 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
หน่วยที่ 4
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
งานทัศนศิลป์ไทยและ
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
อิทธิพลจากวัฒนธรรม
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 2 ข้อ

ระบุงานทัศนศิลป์ของ
ศิลปินที่มีชื่อเสียง และ
บรรยายผลตอบรับของ
สังคม
ศ 1.2 ม.4-6/3
อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพล
ของวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศที่มีผลต่อ
งานทัศนศิลป์ในสังคม
ศ 1.2 ม.4-6/1
หน่วยที่ 5
วิเคราะห์ และเปรียบเทียบ ศิลปะตะวันออก
งานทัศนศิลป์ในรูปแบบ
ตะวันออกและรูปแบบ
ตะวันตก

6. ผลงาน / ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
วิธีการเก็บคะแนน
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
หน่วยที่ 1
ศ 1.1 ม.4–6/1

ทัศนศิลป์ องค์ประกอบศิลปะ
และหลักการออกแบบ
หน่วยที่ 1
ศ 1.1 ม.4–6/1

ทัศนศิลป์ องค์ประกอบศิลปะ
และหลักการออกแบบ

คะแนนผลงาน/ชิ้นงาน

รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน
ทัศนศิลป์

ลักษณะ
ประเภท
งานจุด
ขนาด A3

งานจัด
คะแนนผลงาน/ชิ้นงาน องค์ประกอบ
ศิลป์
ขนาด A3

หน่วยที่ 3
ศ 1.1 ม.4–6/3 , ม.4-6/4

ชิ้นงาน

คะแนนผลงาน/ชิ้นงาน

สื่อผสม
ขนาด A3

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

1

งานเดี่ยว

ก่อนสอบกลาง
ภาคเรียนที่
1/2563

1

งานกลุ่ม
3-4 คน

ก่อนสอบกลาง
ภาคเรียนที่
1/2563

1

งานกลุ่ม
3-4 คน

ก่อนสอบปลาย
ภาคเรียนที่
1/2563

จานวน
ชิ้นงาน

หน่วยที่ 4
ศ 1.2 ม.4-6/2 , ม.4-6/3

งานทัศนศิลป์ไทยและอิทธิพล
จากวัฒนธรรม

RE-Product
คะแนนผลงาน/ชิ้นงาน งานศิลปะ
ไทยร่วมสมัย

1

งานกลุ่ม
3-4 คน

ก่อนสอบปลาย
ภาคเรียนที่
1/2563

ลงชื่อ .................................................... ครูผู้สอน
( นายพัชรพล จันทร์ศรี )
ลงชื่อ ..................................................
( นายอภิญญ์ ภาณุศานต์ )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ลงชื่อ ..........................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 3
รหัสวิชา พ32101
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่
1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นายจตุรงค์ พันธุ
นายพูลสุข ชานาญไพร
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับความคิดรวบยอดการเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆในการเล่นกีฬา
ประเภทบุคคล/คู่ ประเภททีม ใช้ความสามารถของตนในการเล่นกีฬาเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมแสดงการ
เคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์และนาหลักการ แนวคิดของกิจกรรมนันทนาการไปปรับปรุงและพัฒนาตนเอง โดย
คานึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม เพื่อให้มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิตโดย
ใช้ทักษะ กระบวนการศึกษาหาความรู้ ความคิด การสืบค้น และการปฏิบัติ
เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซื่อสัตย์สุจริต (Honesty and integrity) มีวินัย (self-discipline)
ใฝ่เรียนรู้
(Avidity for learning) มีจิตสาธารณะ (public-mindedness) และมีความรู้
(Knowledgeable)
รหัสตัวชี้วัด
พ 3.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5
รวม 5 ตัวชี้วัด
3. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
คะแนนก่อนกลางภาค
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนหลังกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

80 : 20 คะแนน
30
คะแนน
20
คะแนน
30
คะแนน
20
คะแนน

สัปดาห์
ที1่
1

3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
การปฐมนิเทศนักเรียน
-

2-4

มาตรฐาน
พ 3.1
ม.4-6/1

หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้ทั่วไป
ของการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา

3-9

มาตรฐาน หน่วยการเรียนที่ 2 การเล่นกีฬา
พ 3.1
ประเภทบุคคล/คู่ ประเภททีม
ม.4-6/2,3
ประวัติความเป็นมาของกีฬา

20 วิเคราะห์การ
(3ชม.) เคลื่อนไหวในการเล่น
กีฬา

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หนังสือเรียน/VDO
การเคลื่อนไหว

20 การวางแผนกาหนด ค้นคว้าทางระบบ
(7ชม.) กิจกรรมการออกกาลัง อินเทอร์เน็ต
กายและเล่นกีฬา
10 รูปเล่มรายงาน

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
10 พ 3.1 ม. หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้ทั่วไป
20 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
4-6/1,2,3 ของการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา
จานวน 28 ข้อ
หน่วยการเรียนที่ 2 การเล่นกีฬา
แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีทา/เติมคา/
ประเภทบุคคล/คู่ ประเภททีม
อื่นๆ) จานวน 3 ข้อ

3.4 คะแนนหลังกลางภาค
สัปดาห์
ที1่
ตัวชี้วัด
11-12 พ 3.1
ม.4-6/4
13-19 พ 3.1
ม.4-6/5

30 คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
หน่วยการเรียนที่ 3
20 รูปแบบของการ
การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์
(1ชม.) เคลื่อนไหวในรูปแบบ
ต่างๆ
หน่วยการเรียนที่ 4
30 การเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาตนเอง
(7ชม.) กิจกรรมนันทานการใน
ทักษะ/กระบวนการ
และนอกโรงเรียน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หนังสือเรียนพล
ศึกษา/แบบทดสอบ
ก่อนเรียน/หลังเรียน
หนังสือเรียนพล
ศึกษา/แบบทดสอบ
ก่อนเรียน/หลังเรียน

3.5 คะแนนสอบปลายภาค

20 คะแนน

สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
หน่วยการเรียนที่ 3
20 พ 3.1
20 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ม.4-6/4,5 การเคลือ่ นไหวที่สร้างสรรค์
จานวน 28 ข้อ
หน่วยการเรียนที่ 4
แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีทา/เติมคา/
กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาตนเอง
อื่นๆ) จานวน 3 ข้อ
ทักษะ/กระบวนการ

3.6ชิ้นงาน ประวัติความเป็นมาของกีฬาไทยและกีฬาสากล
หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผล
การบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
พ 3.1 ม.4-6/2,3

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน

ประวัติกีฬา

ลักษณ
ประเภท

จานวน
ชิ้นงาน

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน

รายงาน

1 ชิ้น

-

สัปดาห์ที่ 8

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
รหัสวิชา อ32101
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาวภัทราภรณ์ ศรีสุธรรม,นางสาวพนิดา ศรีจานงค์, นายภูษณุ แต่งงาม
2. คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตามคาแนะนาในคู่มือการใช้งานต่างๆ คาชี้แจง คาอธิบายบรรยายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง
ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน อธิบายและ
เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน ให้สัมพันธ์กับประโยค และ
ข้อความที่ฟังหรืออ่าน จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟัง
และอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและเขียน
โต้ ต อบข้ อ มู ล บรรยายความรู้ สึ ก และแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ตนเองและเรื่ อ งต่ า ง ๆ ใกล้ ตั ว
ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/ เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม เลือกและใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบายอย่างคล่องแคล่ว พูดและเขียนแสดง
ความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียน
สรุปใจความสาคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความ
สนใจ ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้ง ในท้องถิ่น สัง คม และโลก พร้อมทั้ง ให้เหตุ ผ ลและยกตัว อย่ า ง
ประกอบ เลือกใช้ภาษา น้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิตความคิด ความเชื่อและที่มาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
อย่างเหมาะสม อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย
สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความ
แตกต่ า งระหว่ า งวิ ถี ชี วิ ต ความเชื่ อ และวั ฒ นธรรมของเจ้ า ของภาษากั บ ของไทยและน าไปใช้ อ ย่ า งมี
เหตุผล ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เ กี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนาเสนอด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนาไปใช้อย่างมี
เหตุผล เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสาร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัย ซื่อสัตย์ มีความเป็น
ไทย รักและภูมิใจในท้องถิ่นของตน และมีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัดรายวิชา
รหัสตัวชี้วัด
ต 1.1 ม.4-6/1 ต 1.1 ม.4-6/2
ต 1.2 ม.4-6/3 ต 1.2 ม.4-6/4
ต 2.1 ม.4-6/1 ต 2.1 ม.4-6/2
ต 4.1 ม.4-6/1 ต 4.2 ม.4-6/1

ต 1.1 ม.4-6/3 ต 1.1 ม.4-6/4 ต 1.2 ม.4-6/1 ต 1.2 ม.4-6/2
ต 1.2 ม.4-6/5 ต 1.3 ม.4-6/1 ต 1.3 ม.4-6/2 ต 1.3 ม.4-6/3
ต 2.1 ม.4-6/3 ต 2.2 ม.4-6/1 ต 2.2 ม.4-6/2 ต 3.1 ม.4-6/1
ต 4.2 ม.4-6/2

รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด
3. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด

1 - 3 ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/5,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 2.1 ม.4-6/1,
ต 2.2 ม.4-6/1,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1

หน่วยการเรียนรู้
Press Star to Repeat

คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
5

1.แบบฝึกหัดบทที่ 1 - หนังสือเรียน
2.แบบทดสอบย่อย New World 5
บทที่ 1
- แบบฝึกหัด

4-6

ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/1,
ต 1.2 ม.4-6/2,
ต 1.2 ม.4-6/3,
ต 1.2 ม.4-6/5,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 1.3 ม.4-6/3 ,
ต 2.1 ม.4-6/1,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1

What are you doing
tonight?

10

1.แบบฝึกหัดบทที่ 2 - หนังสือเรียน
2.แบบทดสอบย่อย New World 5
บทที่ 2
- แบบฝึกหัด

7-9

ต 1.1 ม.4-6/3,
ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/1,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 2.1 ม.4-6/ 3,
ต 2.2 ม.4-6/1,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1

If and When

10

1.ข้อสอบรายหน่วย - หนังสือเรียน
20 ข้อ
New World 5
10 คะแนน
- แบบฝึกหัด
2.แบบฝึกหัดราย
หน่วย

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน

รูปแบบข้อสอบ

10

ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/1,
ต 1.2 ม.4-6/2,
ต 1.2 ม.4-6/3,
ต 1.2 ม.4-6/5,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 1.3 ม.4-6/3 ,
ต 2.1 ม.4-6/1,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1

1.Press Star to Repeat
2. What are you doing
tonight?
3. If and When

20

-แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
-แบบทดสอบอัตนัย
จานวน 10 ข้อ

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ตัวชี้วัด/
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน

รูปแบบการ
ประเมิน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

11-13 ต 1.1 ม.4-6/3,
ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/3,
ต 1.2 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/5,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 1.3 ม.4-6/3,
ต 2.1 ม.4-6/3,
ต 2.2 ม.4-6/1,
ต 2.2 ม.4-6/2,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1,
ต 4.2 ม.4-6/2

It’s No Use
Complaning

10

1.แบบฝึกหัด
- หนังสือเรียน
บทที่ 4
New World 5
2.แบบทดสอบย่อย - แบบฝึกหัด
บทที่ 4

14-16 ต 1.1 ม.4-6/2,
ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/1,
ต 1.2 ม.4-6/4,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 2.1 ม.4-6/1,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1,
ต 4.2 ม.4-6/2

One Upon a Time

10

1.แบบฝึกหัด
- หนังสือเรียน
บทที่ 5
New World 5
2.แบบทดสอบย่อย - แบบฝึกหัด
บทที่ 5

17-19 ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/1,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 2.2 ม.4-6/1,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1,
ต 4.2 ม.4-6/1

Take Care!

5

1.แบบฝึกหัด
- หนังสือเรียน
บทที่ 6
New World 5
2.แบบทดสอบย่อย - แบบฝึกหัด
บทที่ 6

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่

20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ต 1.1 ม.4-6/2,
ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/1,
ต 1.2 ม.4-6/4,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 2.1 ม.4-6/1,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1,
ต 4.2 ม.4-6/2

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน

รูปแบบข้อสอบ

4. It’s No Use
Complaning
5. One Upon a Time
6. Take Care!

30

- แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย 10 ข้อ

3.6 ชิ้นงาน Grammar Booklet
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/
วิธีการเก็บคะแนน
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-12
ต 1.1 ม.4-6/3,
ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/3,
ต 1.2 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/5,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 1.3 ม.4-6/3,
ต 2.1 ม.4-6/3,
ต 2.2 ม.4-6/1,
ต 2.2 ม.4-6/2,

1.ความถูกต้อง
ชิ้นงานตามกาหนด
2.ความถูกต้องของ
คาศัพท์และ
ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ
3.ความน่าสนใจ
ของชิ้นงาน

ชิ้นงาน
ลักษณะ
ประเภท

บัญชี
รายรับรายจ่าย
ภาษา
อังกฤษ

จานวน
ชิ้นงาน

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

1 ชิ้นงาน สามารถ
ชิ้นงานส่งก่อน
5
ปรับแก้ไข การสอบปลาย
คะแนน งานได้ตาม ภาค
เวลาที่
กาหนด

ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1,
ต 4.2 ม.4-6/2
ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
(นางสาวภัทราภรณ์ ศรีสุธรรม)
ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
(นางสาวพนิดา ศรีจานงค์)
ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
(นายภูษณุ แต่งงาม)
ลงชื่อ...........................................................
(นายชาคริต หะซัน).
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ลงชื่อ...........................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
รหัสวิชา อ32102
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาวภัทราภรณ์ ศรีสุธรรม,นางสาวพนิดา ศรีจานงค์, นายภูษณุ แต่งงาม
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาน้าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม
ประเพณี การออกเสียงบทอ่านตามหลักการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหา ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร
บทความ สารคดี บันเทอง สื่อที่เป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียงแบบต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อ อิเล็ก
ทอนิกส์ในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่ง แวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ การศึกษา อาชีพ การซื้อขาย การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาาสตร์
และเทคโนโลยี ภาษาตามมารยาทางสังคม การแสดงความคิดเห็น ความต้องการ เรื่องราวเหตุกาณณ์ในอดีต
ปัจจุบัน และอนาคต สื่อการเรียนทางภาษา การนาเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น บทกวี
หรือละครสั้น ความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ การเข้าสู่สังคมและอาชีพ ภาษาที่ใช้ในการ
สื่อสารในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน
โดยใช้กระบวนการฟัง พูด อ่านและเขียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอภิปราย การบรรยาย การบันทึก
กระบวนการคิด วิเคราะห์ การเข้าร่วมกจกรรม และทางานกลุ่มเพื่อให้เกิดความรู้ความคิด และความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ สามารถนาเสนอผลงานและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความมุ่งมั่นในการทางาน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย
ภูมิใจและรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เห็นคุณค่าของการนาความรู้ ภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัดรายวิชา
รหัสตัวชี้วัด
ต 1.1 ม.4-6/1 ต 1.1 ม.4-6/2 ต 1.1 ม.4-6/3 ต 1.1 ม.4-6/4 ต 1.2 ม.4-6/1 ต 1.2 ม.4-6/2
ต 1.2 ม.4-6/3 ต 1.2 ม.4-6/4 ต 1.2 ม.4-6/5 ต 1.3 ม.4-6/1 ต 1.3 ม.4-6/2 ต 1.3 ม.4-6/3
ต 2.1 ม.4-6/1 ต 2.1 ม.4-6/2 ต 2.1 ม.4-6/3 ต 2.2 ม.4-6/1 ต 2.2 ม.4-6/2 ต 3.1 ม.4-6/1
ต 4.1 ม.4-6/1 ต 4.2 ม.4-6/1 ต 4.2 ม.4-6/2
รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด

3.การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1 - 3 ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/5,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 2.1 ม.4-6/1,
ต 2.2 ม.4-6/1,

What Did They Say?

5

1.แบบฝึกหัดบทที่ 7 - หนังสือเรียน
2.แบบทดสอบย่อย New World 5
บทที่ 1
- แบบฝึกหัด

4-6

Small talk

10

1.แบบฝึกหัดบทที่ 8 - หนังสือเรียน
2.แบบทดสอบย่อย New World 5
บทที่ 2
- แบบฝึกหัด

ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/1,
ต 1.2 ม.4-6/2,
ต 1.2 ม.4-6/3,
ต 1.2 ม.4-6/5,
ต 2.1 ม.4-6/1,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1

7-9

ต 1.2 ม.4-6/1,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 2.1 ม.4-6/ 3,
ต 2.2 ม.4-6/1,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1

As Good As It Gets

10

1.ข้อสอบรายหน่วย - หนังสือเรียน
20 ข้อ
New World 5
10 คะแนน
- แบบฝึกหัด
2.แบบฝึกหัดราย
หน่วย

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่

10

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้
ต 1.2 ม.4-6/3,
ต 1.2 ม.4-6/5,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 1.3 ม.4-6/3 ,
ต 2.1 ม.4-6/1,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน

รูปแบบข้อสอบ

1. What Did They Say?
2. Small Talk
3. As Good As It Gets

20

-แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
-แบบทดสอบอัตนัย
จานวน 10 ข้อ

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ตัวชี้วัด/
ผลการเรียนรู้

11-13 ต 1.1 ม.4-6/3,
ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 1.3 ม.4-6/3,
ต 2.1 ม.4-6/3,
ต 2.2 ม.4-6/1,
ต 2.2 ม.4-6/2,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1,

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน

How Is It Cooked?

5

รูปแบบการ
ประเมิน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1.แบบฝึกหัด
- หนังสือเรียน
บทที่ 10
New World 5
2.แบบทดสอบย่อย - แบบฝึกหัด
บทที่ 10

14-16 ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/1,
ต 1.2 ม.4-6/4,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 2.1 ม.4-6/1,

I Wonder Why..

10

1.แบบฝึกหัด
- หนังสือเรียน
บทที่ 11
New World 5
2.แบบทดสอบย่อย - แบบฝึกหัด
บทที่ 12

17-19 ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/1,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 2.2 ม.4-6/1,
ต 3.1 ม.4-6/1,

Cause And Effect

10

1.แบบฝึกหัด
- หนังสือเรียน
บทที่ 12
New World 5
2.แบบทดสอบย่อย - แบบฝึกหัด
บทที่ 12

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน

รูปแบบข้อสอบ

20

ต 1.1 ม.4-6/2,
ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 2.1 ม.4-6/1,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1,
ต 4.2 ม.4-6/2

4. How Is It Cooked?
5. I Wonder Why..
6. Cause And Effect

30

- แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย 10 ข้อ

3.6 ชิ้นงาน Grammar Booklet
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/
วิธีการเก็บคะแนน
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-12
ต 1.1 ม.4-6/3,
ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/3,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 1.3 ม.4-6/3,
ต 2.1 ม.4-6/3,
ต 2.2 ม.4-6/1,
ต 2.2 ม.4-6/2,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1,
ต 4.2 ม.4-6/2

1.ความถูกต้อง
ชิ้นงานตามกาหนด
2.ความถูกต้องของ
คาศัพท์และ
ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ
3.ความน่าสนใจ
ของชิ้นงาน

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
(นางสาวภัทราภรณ์ ศรีสุธรรม)
ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
(นางสาวพนิดา ศรีจานงค์)
ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
(นายภูษณุ แต่งงาม)
ลงชื่อ...........................................................
(นายชาคริต หะซัน).
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ชิ้นงาน
ลักษณะ
ประเภท

บัญชี
รายรับรายจ่าย
ภาษา
อังกฤษ

จานวน
ชิ้นงาน

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

1 ชิ้นงาน สามารถ
ชิ้นงานส่งก่อน
5
ปรับแก้ไข การสอบปลาย
คะแนน งานได้ตาม ภาค
เวลาที่
กาหนด

ลงชื่อ...........................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา
ภาษาจีน 3
รหัสวิชา
จ 32201
จานวนชั่วโมง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่
1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน
ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
2. คาอธิบายรายวิชา
ฟังบทสนทนาเรื่องราวที่ซับซ้อนมากขึ้น ฟังและเขียนเครื่องหมายกากับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีน ใช้
ภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อสาร การติดต่อ ปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ย ว การเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ที่
กาหนดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสิ่งของ อ่านออกเสียง และเขียน สัทอักษร คาและกลุ่มคาสัทอักษรที่ซับซ้อน
เขียนและอ่านตัวอักษรจีนเป็นกลุ่มคาที่ซับซ้อน โดยการฝึกทักษะทางภาษาจีนทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน มีทักษะในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามัคคีรวมมือกันในการทางาน มีทัศนคติที่ดี และ
เห็นประโยชน์ของภาษาจีน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางานและมีความซื่อสัตย์
ศึ ก ษาไวยากรณ์ ภ าษาจี น โดยเรี ย นรู้ ห น้ า ที่ ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละสามารถวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า ง รวมทั้ ง
ส่วนประกอบต่างๆของประโยคได้ ศึกษาชนิดและหน้าที่ของคา วลี ประโยคแต่ละประเภท ตลอดจนศึกษารูปแบบ
ไวยากรณ์เฉพาะในภาษาจีน ศึกษาเข้าใจคาสั่ง คาแนะนา คาขอร้องภาษาท่าทางและประโยคที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
และหลักการใช้สัทอักษร ได้ถูกต้องสามารถการอ่านออกเสียงสัทอักษรกลุ่มคาและประโยคสั้ นๆได้ถูกต้องชัดเจน
ตามหลักการออก เสียงโดยสื่อสารและอธิบายได้จากบทสนทนาสั้นๆใช้ภาษาง่ายๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและเพื่อแสดงความต้องการของตนและสิ่งต่างๆรอบตัวใช้ถ้อยคาง่ายๆในการปฏิสัมพันธ์อ่านและเขียน
อักษรจีน โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา เช่น การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด
โดยผ่านการเขียนเพื่อขอหรือให้ข้อมูลในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา เข้าใจความแตกต่ า ง
ระหว่างเสียงสระพยัญชนะคาวลีประโยคและ ข้อความเข้าใจวัฒนธรรมจีนเห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาจีนมีความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีความเข้าใจในการ ภาษาและนาไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดรายวิชา
ต 1.1 ม 5/1 ปฏิบัติตามคาสั่ง คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบาย และคาบรรยายที่ฟังและอ่าน
ต 1.1 ม 5/4 ตอบคาถาม จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ สรุปความ และแสดงความคิดเห็น พร้อมให้
เหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน
ต 1.2 ม 5/1 สนทนาอย่างต่อเนื่อง และเขียนโต้ตอบข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม
ต 1.3 ม 5/1 พูดและเขียนนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว หรือเหตุการณ์ หรือเรื่อง
หรือประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม
ต 2.1 ม 5/1 เลือกใช้ภาษา น้าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน
ต 2.2 ม 5/2 วิเคราะห์ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความ
เชือ่ และวัฒนธรรมของจีนกับของไทย และนาไปใช้อย่างเหมาะสม
รวม 6 ตัวชี้วัด

3.การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
คะแนนก่อนกลางภาค
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนหลังกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

70 : 30 คะแนน
20
คะแนน
20
คะแนน
30
คะแนน
30
คะแนน

3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1-3 ต 1.1 ม 5/1, 1.你常去图书馆吗
5
แบบทดสอบท้ายบท
บทเรียนออนไลน์ /
ต 1.1 ม 5/4,
เอกสารประกอบการเรียน /
ต 1.3 ม 5/1
หนังสือเรียนภาษาจีน
HANYU JIAOCHENG
(汉语教程 第二册下)

4-6

ต 1.1 ม 5/1, 2.他在做什么呢
ต 1.1 ม 5/4,
ต 1.3 ม 5/1

10

แบบทดสอบท้ายบท

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน /
หนังสือเรียนภาษาจีน
HANYU JIAOCHENG
(汉语教程 第二册下)

7-9

ต 1.1 ม 5/1, 3.我去超市买东西
ต 1.1 ม 5/4,
ต 1.2 ม 5/1 ,
ต 1.3 ม 5/1

10

แบบทดสอบท้ายบท

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน /
หนังสือเรียนภาษาจีน
HANYU JIAOCHENG
(汉语教程 第二册下)

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
10 ต 1.1 ม 5/1,
Unit 1 - 3
20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
ต 1.1 ม 5/4,
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
ต 1.2 ม 5/1 ,
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แปลคาศัพท์/
ต 1.3 ม 5/1
เติมคา/อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
11-15 ต 1.1 ม 5/1, 4. 可以试试吗
10 แบบทดสอบท้ายบท
บทเรียนออนไลน์ /
ต 1.1 ม 5/4,
เอกสารประกอบการเรียน /
ต 1.2 ม 5/1,
หนังสือเรียนภาษาจีน
ต 1.3 ม 5/1,
HANYU JIAOCHENG
ต 2.1 ม 5/1
(汉语教程 第二册下)
16-19 ต 1.1 ม 5/1, 5. 祝你生日快乐
15 แบบทดสอบท้ายบท
บทเรียนออนไลน์ /
ต 1.1 ม 5/4,
เอกสารประกอบการเรียน /
ต 1.2 ม 5/1,
หนังสือเรียนภาษาจีน
ต 1.3 ม 5/1,
HANYU JIAOCHENG
ต 2.2 ม 5/2
(汉语教程 第二册下)
3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20 ต 1.1 ม 5/1,
Unit 4 - 5
30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
ต 1.1 ม 5/4,
4 ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ
ต 1.2 ม 5/1 ,
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แปลคาศัพท์/
ต 1.3 ม 5/1,
เติมคา/อื่น ๆ) จานวน 10 ข้อ
ต 2.1 ม 5/1,
ต 2.2 ม 5/2
3.6 ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน

-

-

ลักษณะ
ประเภท
-

จานวน
ชิ้นงาน
-

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน

-

-

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
( นายทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์ )
ลงชื่อ.........................................................
( นายชาคริต หะซัน )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ลงชื่อ...........................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา
ภาษาจีน 4
รหัสวิชา
จ 32202
จานวนชั่วโมง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่
2
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน
ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
2. คาอธิบายรายวิชา
ฟังบทสนทนาเรื่องราวที่ซับซ้อนมากขึ้น ฟังและเขียนเครื่องหมายกากับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีน ใช้
ภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อสาร การติดต่อ ปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว การเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ที่
กาหนดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสิ่งของ อ่านออกเสียง และเขียน สัทอักษร คาและกลุ่มคาสัทอักษรที่ซับซ้อน
เขียนและอ่านตัวอักษรจีนเป็นกลุ่มคาที่ซับซ้อน โดยการฝึกทักษะทางภาษาจีนทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน มีทักษะในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามัคคีรวมมือกันในการทางาน มีทัศนคติที่ดี และ
เห็นประโยชน์ของภาษาจีน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางานและมีความซื่อสัตย์
ศึ ก ษาไวยากรณ์ ภ าษาจี น โดยเรี ย นรู้ ห น้ า ที่ ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละสามารถวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า ง รวม ทั้ ง
ส่วนประกอบต่างๆของประโยคได้ ศึกษาชนิดและหน้าที่ของคา วลี ประโยคแต่ละประเภท ตลอดจนศึกษารูปแบบ
ไวยากรณ์เฉพาะในภาษาจีน ศึกษาเข้าใจคาสั่ง คาแนะนา คาขอร้องภาษาท่าทางและประโยคที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
และหลักการใช้สัทอักษร ได้ถูกต้องสามารถการอ่านออกเสียงสัทอักษรกลุ่ มคาและประโยคสั้นๆได้ถูกต้องชัดเจน
ตามหลักการออก เสียงโดยสื่อสารและอธิบายได้จากบทสนทนาสั้นๆใช้ภาษาง่ายๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและเพื่อแสดงความต้องการของตนและสิ่งต่างๆรอบตัวใช้ถ้อยคาง่ายๆในการปฏิสัมพันธ์อ่านและเขียน
อักษรจีน โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา เช่น การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด
โดยผ่านการเขียนเพื่อขอหรือให้ข้อมูลในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา เข้าใจความแตกต่ า ง
ระหว่างเสียงสระพยัญชนะคาวลีประโยคและ ข้อความเข้าใจวัฒนธรรมจีนเห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาจีนมี ความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีความเข้าใจในการ ภาษาและนาไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดรายวิชา
ต 1.1 ม 5/1 ปฏิบัติตามคาสั่ง คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบาย และคาบรรยายที่ฟังและอ่าน
ต 1.1 ม 5/4 ตอบคาถาม จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ สรุปความ และแสดงความคิดเห็น พร้อมให้
เหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน
ต 1.2 ม 5/1 สนทนาอย่างต่อเนื่อง และเขียนโต้ตอบข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม
ต 1.3 ม 5/1 พูดและเขียนนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว หรือเหตุการณ์ หรือเรื่อง
หรือประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม
ต 2.1 ม 5/1 เลือกใช้ภาษา น้าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน
ต 2.2 ม 5/2 วิเคราะห์ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความ
เชื่อ และวัฒนธรรมของจีนกับของไทย และนาไปใช้อย่างเหมาะสม
รวม 6 ตัวชี้วัด

3.การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
คะแนนก่อนกลางภาค
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนหลังกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

70 : 30 คะแนน
20
คะแนน
20
คะแนน
30
คะแนน
30
คะแนน

3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1-3 ต 1.1 ม 5/1, 6.我们明天七点
5
แบบทดสอบท้ายบท
บทเรียนออนไลน์ /
ต 1.1 ม 5/4,
เอกสารประกอบการเรียน /
一刻出发
ต 1.3 ม 5/1
หนังสือเรียนภาษาจีน
HANYU JIAOCHENG
(汉语教程 第二册下)

4-6

ต 1.1 ม 5/1, 7.我打算请老师教我
ต 1.1 ม 5/4,
京剧
ต 1.3 ม 5/1

10

แบบทดสอบท้ายบท

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน /
หนังสือเรียนภาษาจีน
HANYU JIAOCHENG
(汉语教程 第二册下)

7-9

ต 1.1 ม 5/1, 8.学校里边有银行吗
ต 1.1 ม 5/4,
ต 1.2 ม 5/1,
ต 1.3 ม 5/1

10

แบบทดสอบท้ายบท

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน /
หนังสือเรียนภาษาจีน
HANYU JIAOCHENG
(汉语教程 第二册下)

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
10 ต 1.1 ม 5/1,
Unit 6 - 8
20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
ต 1.1 ม 5/4,
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
ต 1.2 ม 5/1,
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แปลคาศัพท์/
ต 1.3 ม 5/1
เติมคา/อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
11-15 ต 1.1 ม 5/1, 9. 我想学太极拳
10 แบบทดสอบท้ายบท
บทเรียนออนไลน์ /
ต 1.1 ม 5/4,
เอกสารประกอบการเรียน /
ต 1.2 ม 5/1,
หนังสือเรียนภาษาจีน
ต 1.3 ม 5/1,
HANYU JIAOCHENG
ต 2.1 ม 5/1
(汉语教程 第二册下)
16-19

ต 1.1 ม 5/1, 10. 她学得很好
ต 1.1 ม 5/4,
ต 1.2 ม 5/1,
ต 1.3 ม 5/1,
ต 2.2 ม 5/2

15

แบบทดสอบท้ายบท

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน /
หนังสือเรียนภาษาจีน
HANYU JIAOCHENG
(汉语教程 第二册下)

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20 ต 1.1 ม 5/1,
Unit 9 - 10
30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
ต 1.1 ม 5/4,
4 ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ
ต 1.2 ม 5/1 ,
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แปลคาศัพท์/
ต 1.3 ม 5/1,
เติมคา/อื่น ๆ) จานวน 10 ข้อ
ต 2.1 ม 5/1,
ต 2.2 ม 5/2
3.6 ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
ชิ้นงาน
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
วิธีการเก็บคะแนน
หมายเหตุ กาหนดเวลาส่ง
ลั
ก
ษณะ
จ
านวน
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
งาน
ประเภท ชิ้นงาน
ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
( นายทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์ )
ลงชื่อ...........................................................
( นายชาคริต หะซัน )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ลงชื่อ...........................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา
เสริมทักษะภาษาจีน 3
รหัสวิชา
จ 32203
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่
1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน
ครูพิราอร จันทร์เปรม
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาคาศัพท์ต่างๆ ตามมาตรฐานของ HSK แต่จะมีการเพิ่มเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของ
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในชีวิตประจาวันของสังคมไทย ศึกษาโครงสร้างของประโยคที่ไม่ซับซ้อนเป็นหลัก
และจะมีการศึกษาโครงสร้างประโยคซับซ้อนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจาวัน โดยจะเน้นประโยคบอกเล่า และประโยค
คาถาม และสอดแทรกคาอุทานที่ ใช้ บ่อยในชีวิ ตประจ าวัน ศึกษาการใช้ภาษา จะเน้นการใช้ภาษาจีนที่ ใ ช้ ใ น
ประเทศจี น ปั จ จุ บั น เป็ น หลั ก และ สอดแทรกการใช้ ภ าษาจี น ในที่ อื่ น ๆให้ ด้ ว ย ศึ ก ษาการอ่ า นอั ก ษรจี น
ส่วนประกอบของอักษรจีน และ เทคนิคในการจา และ การอ่านอักษรจีน และ ศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัว
ย่อ ศึกษาลายเส้นของอักษร , ลาดับในการเขียนลายเส้นอักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษรจีน
ตัวชี้วัดรายวิชา / ผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้
2. เขียนภาษาจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน
3. ใช้ประโยคภาษาจีนเบื้องต้น ในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้
4. เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทยจีน
5. สามารถถ่ายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพูดและเขียนได้
6. ใช้ประโยคสนทนาได้อย่างถูกต้องไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได้
7. ใช้ภาษา ท่าทาง เพื่อการสื่อสาร การติดต่อ ปฏิสัมพันธ์ได้
รวม 7 ผลการเรียนรู้
3. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
คะแนนก่อนกลางภาค
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนหลังกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

70 : 30 คะแนน
20
คะแนน
20
คะแนน
30
คะแนน
30
คะแนน

3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
1-2
1, 2, 3
5
แบบทดสอบ
1.最大的爱好
Favorite hobby

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน

3

1, 2, 3

2. 你经常照相吗？
Do you often take photos ?

5

แบบทดสอบ

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน

4-5

1, 2, 3

3. 没什么打算
Haven’t any plans

5

แบบทดสอบ

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน

6-7

1, 2, 3, 6

4. 去哪儿旅游
Where to travel ?

5

แบบทดสอบ

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน

8-9

1, 2, 3, 6

5
แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
5. 你瘦了
เอกสารประกอบการเรียน
You has lost weight
3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
10
1, 2, 3, 6
Unit 1 - 5
20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แปลคาศัพท์/
เติมคา/อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ
3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
11-12 3, 4, 5, 6, 7 6. 准备礼物
5
แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน
Prepare presents
13-14 3, 4, 5, 6, 7 7. 当然是春节
5
แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน
Of course it’s the Spring Festival
15-16

3, 4, 5, 6, 7 8. 感冒了 Have a cold

5

แบบทดสอบ

17-18

3, 4, 5, 6, 7 9. 腿有点儿疼
Legs are a bit hurt
3, 4, 5, 6, 7 10. 我试试 I will try it

5

แบบทดสอบ

5

แบบทดสอบ

19

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน
บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน
บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20
3, 4, 5, 6, 7
Unit 6 - 10
30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แปลคาศัพท์/
เติมคา/อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ
3.6 ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน

-

-

ลักษณะ
ประเภท
-

จานวน
ชิ้นงาน
-

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่งงาน

-

-

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
( นางสาวพิราอร จันทร์เปรม)
ลงชื่อ..........................................................
( นายชาคริต หะซัน )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ลงชื่อ...........................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา
เสริมทักษะภาษาจีน 4
รหัสวิชา
จ 32204
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่
2
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน
ครูพิราอร จันทร์เปรม
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาคาศัพท์ต่างๆ ตามมาตรฐานของ HSK แต่จะมีการเพิ่มเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของ
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในชีวิตประจาวันของสังคมไทย ศึกษาโครงสร้างของประโยคที่ไม่ซับซ้อนเป็นหลัก
และจะมีการศึกษาโครงสร้างประโยคซับซ้อนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจาวัน โดยจะเน้นประโยคบอกเล่า และประโยค
คาถาม และสอดแทรกคาอุทานที่ ใช้ บ่อยในชีวิ ตประจ าวัน ศึกษาการใช้ภาษา จะเน้นการใช้ภาษาจีนที่ ใ ช้ ใ น
ประเทศจี น ปั จ จุ บั น เป็ น หลั ก และ สอดแทรกการใช้ ภ าษาจี น ในที่ อื่ น ๆให้ ด้ ว ย ศึ ก ษาการอ่ า นอั ก ษรจี น
ส่วนประกอบของอักษรจีน และ เทคนิคในการจา และ การอ่านอักษรจีน และ ศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัว
ย่อ ศึกษาลายเส้นของอักษร , ลาดับในการเขียนลายเส้นอักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษรจีน
ตัวชี้วัดรายวิชา / ผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้
2. เขียนภาษาจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน
3. ใช้ประโยคภาษาจีนเบื้องต้น ในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้
4. เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทยจีน
5. สามารถถ่ายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพูดและเขียนได้
6. ใช้ประโยคสนทนาได้อย่างถูกต้องไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได้
7. ใช้ภาษา ท่าทาง เพื่อการสื่อสาร การติดต่อ ปฏิสัมพันธ์ได้
รวม 7 ผลการเรียนรู้
3. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค
30
คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค
30
คะแนน
3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
1-2
1, 2, 3
5
แบบทดสอบ
11.你想看什么节目?

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน

What programs do you
want to watch?
3

1, 2, 3

12. 我不能迟到
I cannot be late

5

แบบทดสอบ

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน

4-5

1, 2, 3

13.看熊猫 To see Panda

5

แบบทดสอบ

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน

6-7

1, 2, 3, 6

14. 不在东北边
Not the northeast side

5

แบบทดสอบ

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน

8-9

1, 2, 3, 6

5
แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
15.一直向南走
เอกสารประกอบการเรียน
Keeping walking towards
the south
3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
10
1, 2, 3, 6
Unit 11 - 15
20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีทา/
เติมคา/อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ
3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
11-12 3, 4, 5, 6, 7 16. 上网买东西
5
แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน
Online shopping
13
14-15

3, 4, 5, 6, 7 17. 数学考试太难了
Math exam is so difficult
3, 4, 5, 6, 7 18. 你怎么知道的这

5

แบบทดสอบ

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน

แบบทดสอบ

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน

5

แบบทดสอบ

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน

5

แบบทดสอบ

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน

5

么多
How could you know that
much
16-17
18-19

3, 4, 5, 6, 7 19.你能教我吗？
Could you teach me?
3, 4, 5, 6, 7 20. 习惯哪儿的天气

Be used to the weather out
there
3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20
3, 4, 5, 6, 7
Unit 16 - 20
30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีทา/
เติมคา/อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ
3.6 ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
ชิ้นงาน
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
วิธีการเก็บคะแนน
หมายเหตุ กาหนดเวลาส่งงาน
ลั
ก
ษณะ
จ
านวน
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
ประเภท ชิ้นงาน
-

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
( นางสาวพิราอร จันทร์เปรม)
ลงชื่อ...........................................................
( นายชาคริต หะซัน )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ลงชื่อ...........................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง - พูด
รหัสวิชา อ32213
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาวพนิดา ศรีจานงค์
2. คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ใช้ภาษาในการสนทนา เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล เหตุการณ์ และประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม ทิศทาง ที่ตั้งของสิ่งของและสถานที่ และการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จริง
หรือสถานการณ์จาลองอย่างเหมาะสมจับใจความ วิเคราะห์ความสรุปความจากการฟังประโยคข้อความ
บทสนทนาและเรื่องต่างๆได้ รวมทั้งพูดแสดงความรู้สึก อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องและสถานการณ์ต่างๆอย่างมีเหตุผล มีมารยาทสังคมในการเลือกใช้ภาษา น้าเสียงและกริยา
ท่าทางในการพูดและสนทนาได้อย่างเหมาะสมในระดับของบุคคลโอกาส สถานที่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา พี่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีวินัย ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทางานและเห็นคุณค่าของ
ภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพมี
ความรู้จากเข้าใจและภูมิใจในตนเองเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
ผลการเรียนรู้
1.พูดขอและให้ข้อมูล สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง บุคคล กิจกรรมยามว่าง อาชีพ การศึกษา
สถานภาพ วันที่ เวลา ความสามารถของบุคคล ทิศทาง ที่ตั้งของสิ่งของและสถานที่ สถานการณ์ใน
ชีวิตประจาวันต่างๆได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์
2.เข้าใจ จับใจความสาคัญ บอกรายละเอียด ปฏิบัติตามคาสั่งและเขียนบันทึกข้อมูลจากเรื่องหรือบท
สนทนาที่ฟัง
รวมทั้งหมด 2 ผลการเรียนรู้
3. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ภาคเรียนที่ 1
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน

รูปแบบการประเมิน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1-3

ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/5,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 2.1 ม.4-6/1,
ต 2.2 ม.4-6/1,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1

1.Can you speak
English?

5

1.แบบฝึกหัดบทที่ 1 - หนังสือเรียน
2.แบบทดสอบย่อยบท fifty-fifty
ที่ 1
- แบบฝึกหัด

4-6

ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/1,
ต 1.2 ม.4-6/2,
ต 1.2 ม.4-6/3,
ต 1.2 ม.4-6/5,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 1.3 ม.4-6/3 ,
ต 2.1 ม.4-6/1,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1

2.That’s Personal

10

1.แบบฝึกหัดบทที่ 2 - หนังสือเรียน
2.แบบทดสอบย่อยบท fifty - fifty
ที่ 2
- แบบฝึกหัด

7-9

ต 1.1 ม.4-6/3,
ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/1,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 2.1 ม.4-6/ 3,
ต 2.2 ม.4-6/1,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1

3.Time to learn

10

1.ข้อสอบรายหน่วย 20 - หนังสือเรียน
ข้อ
fifty-fifty
10 คะแนน
- แบบฝึกหัด
2.แบบฝึกหัดรายหน่วย

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

10

ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/1,
ต 1.2 ม.4-6/2,
ต 1.2 ม.4-6/3,
ต 1.2 ม.4-6/5,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 1.3 ม.4-6/3 ,
ต 2.1 ม.4-6/1,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน

1.Can you speak English?

20

2.That’s Personal
3. Time to learn

รูปแบบข้อสอบ
แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
30 ข้อ
แบบทดสอบอัตนัย
จานวน 10 ข้อ
-

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

11-13 ต 1.1 ม.4-6/3,
ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/3,
ต 1.2 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/5,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 1.3 ม.4-6/3,
ต 2.1 ม.4-6/3,
ต 2.2 ม.4-6/1,
ต 2.2 ม.4-6/2,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1,
ต 4.2 ม.4-6/2

หน่วยการเรียนรู้
4.Day to Day

คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
5

1.แบบฝึกหัดบทที่ 4 - หนังสือเรียน
2.แบบทดสอบย่อย fifty-fifty
บทที่ 4
- แบบฝึกหัด

14-16 ต 1.1 ม.4-6/2,
ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/1,
ต 1.2 ม.4-6/4,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 2.1 ม.4-6/1,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1,
ต 4.2 ม.4-6/2

5.Where does it go?

10

1.แบบฝึกหัดบทที่ 5 - หนังสือเรียน
2.แบบทดสอบย่อย fifty-fifty
บทที่ 5
- แบบฝึกหัด

17-19 ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/1,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 2.2 ม.4-6/1,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1,
ต 4.2 ม.4-6/1

6.It’s that way

10

1.แบบฝึกหัดบทที่ 6 -หนังสือเรียนfifty2.แบบทดสอบย่อย fifty
บทที่ 6
- แบบฝึกหัด

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์ที่
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
20

ต 1.1 ม.4-6/2,
ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/1,
ต 1.2 ม.4-6/4,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 2.1 ม.4-6/1,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1,
ต 4.2 ม.4-6/2

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน

รูปแบบข้อสอบ

30

- แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย 10 ข้อ

4.Day to Day
5. Where does it go?
6. It’s that way

3.6 ชิ้นงาน map
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด วิธีการเก็บคะแนน
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ

ชิ้นงาน
ลักษณะ
ประเภท

จานวน
ชิ้นงาน

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-12
ต 1.1 ม.4-6/3,
ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/3,
ต 1.2 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/5,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 1.3 ม.4-6/3,
ต 2.1 ม.4-6/3,
ต 2.2 ม.4-6/1,
ต 2.2 ม.4-6/2,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1,
ต 4.2 ม.4-6/2

1.ความถูกต้อง
Map of
ชิ้นงานตามกาหนด direction
2.ความถูกต้องของ
คาศัพท์และ
ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ
3.ความน่าใจสนของ
ชิ้นงาน

1 ชิ้นงาน
5 คะแนน

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
(นางสาวพนิดา ศรีจานงค์)

ลงชื่อ...........................................................

ลงชื่อ...........................................................

(นายชาคริต หะซัน)

( นางเยาวนาท สุนทร )

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ชิ้นงานส่งก่อน
การสอบปลาย
ภาค

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1.ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง - พูด
รหัสวิชา อ32213
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาวพนิดา ศรีจานงค์
2. คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ใช้ภาษาในการสนทนา เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล เหตุการณ์ และประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม ทิศทาง ที่ตั้งของสิ่งของและสถานที่ และการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จริง
หรือสถานการณ์จาลองอย่างเหมาะสมจับใจความ วิเคราะห์ความสรุปความจากการฟังประโยคข้อความ
บทสนทนาและเรื่องต่างๆได้ รวมทั้งพูดแสดงความรู้สึก อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องและสถานการณ์ต่างๆอย่างมีเหตุผล มีมารยาทสังคมในการเลือกใช้ภาษา น้าเสียงและกริยา
ท่าทางในการพูดและสนทนาได้อย่างเหมาะสมในระดับของบุคคลโอกาส สถานที่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา พี่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีวินัย ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทางานและเห็นคุณค่าของ
ภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพมี
ความรู้จากเข้าใจและภูมิใจในตนเองเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
ผลการเรียนรู้
1.พูดขอและให้ข้อมูล สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง บุคคล กิจกรรมยามว่าง อาชีพ การศึกษา
สถานภาพ วันที่ เวลา ความสามารถของบุคคล ทิศทาง ที่ตั้งของสิ่งของและสถานที่ สถานการณ์ใน
ชีวิตประจาวันต่างๆได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์
2.เข้าใจ จับใจความสาคัญ บอกรายละเอียด ปฏิบัติตามคาสั่งและเขียนบันทึกข้อมูลจากเรื่องหรือบท
สนทนาที่ฟัง
รวมทั้งหมด 2 ผลการเรียนรู้
3. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน

รูปแบบการประเมิน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1-3

ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/5,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 2.1 ม.4-6/1,
ต 2.2 ม.4-6/1,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1

7.It’s that way

5

1.แบบฝึกหัดบทที่ 7
2.แบบทดสอบย่อย
บทที่ 7

- หนังสือเรียน
fifty-fifty
- แบบฝึกหัด

4-6

ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/1,
ต 1.2 ม.4-6/2,
ต 1.2 ม.4-6/3,
ต 1.2 ม.4-6/5,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 1.3 ม.4-6/3 ,
ต 2.1 ม.4-6/1,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1

8. All Dressed Up

10

1.แบบฝึกหัดบทที่8 2. - หนังสือเรียน
แบบทดสอบย่อย
fifty - fifty
บทที่ 8
- แบบฝึกหัด

7-9

ต 1.1 ม.4-6/3,
ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/1,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 2.1 ม.4-6/ 3,
ต 2.2 ม.4-6/1,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1

9.Family Portrait

10

1.ข้อสอบรายหน่วย 20 - หนังสือเรียน
ข้อ
fifty-fifty
10 คะแนน
- แบบฝึกหัด
2.แบบฝึกหัดรายหน่วย

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

10

ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/1,
ต 1.2 ม.4-6/2,
ต 1.2 ม.4-6/3,
ต 1.2 ม.4-6/5,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 1.3 ม.4-6/3 ,
ต 2.1 ม.4-6/1,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน
20

7.It’s that way
8. All Dressed Up
9.Family Portrait

รูปแบบข้อสอบ
แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
30 ข้อ
แบบทดสอบอัตนัย
จานวน 10 ข้อ
-

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

11-13 ต 1.1 ม.4-6/3,
ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/3,
ต 1.2 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/5,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 1.3 ม.4-6/3,
ต 2.1 ม.4-6/3,
ต 2.2 ม.4-6/1,
ต 2.2 ม.4-6/2,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1,
ต 4.2 ม.4-6/2

หน่วยการเรียนรู้
11. Like It or Not

คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
5

1.แบบฝึกหัดบทที่11 - หนังสือเรียน
2.แบบทดสอบย่อย fifty-fifty
บทที่ 11
- แบบฝึกหัด

14-16 ต 1.1 ม.4-6/2,
ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/1,
ต 1.2 ม.4-6/4,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 2.1 ม.4-6/1,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1,
ต 4.2 ม.4-6/2

12.About Tomorrow

10

1.แบบฝึกหัดบทที่
122.แบบทดสอบ
ย่อย
บทที่ 12

- หนังสือเรียน
fifty-fifty
- แบบฝึกหัด

17-19 ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/1,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 2.2 ม.4-6/1,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1,
ต 4.2 ม.4-6/1

13.About Yesterday

10

1.แบบฝึกหัดบทที่
132.แบบทดสอบ
ย่อย
บทที่ 13

-หนังสือเรียนfiftyfifty
- แบบฝึกหัด

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์ที่
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
20

ต 1.1 ม.4-6/2,
ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/1,
ต 1.2 ม.4-6/4,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 2.1 ม.4-6/1,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1,
ต 4.2 ม.4-6/2

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน

รูปแบบข้อสอบ

11. Like It or Not
12.About Tomorrow
13.About Yesterday

30

- แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย 10 ข้อ

3.6 ชิ้นงาน map
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด วิธีการเก็บคะแนน
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ

ชิ้นงาน
ลักษณะ
ประเภท

จานวน
ชิ้นงาน

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-12
ต 1.1 ม.4-6/3,
ต 1.1 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/3,
ต 1.2 ม.4-6/4,
ต 1.2 ม.4-6/5,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 1.3 ม.4-6/3,
ต 2.1 ม.4-6/3,
ต 2.2 ม.4-6/1,
ต 2.2 ม.4-6/2,
ต 3.1 ม.4-6/1,
ต 4.1 ม.4-6/1,
ต 4.2 ม.4-6/2

1.ความถูกต้อง
Pop up in
ชิ้นงานตามกาหนด the past
2.ความถูกต้องของ
คาศัพท์และ
ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ
3.ความน่าใจสนของ
ชิ้นงาน

1 ชิ้นงาน
5 คะแนน

ชิ้นงานส่งก่อนการ
สอบปลายภาค

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
(นางสาวพนิดา ศรีจานงค์)

ลงชื่อ...........................................................
(นายชาคริต หะซัน)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ลงชื่อ...........................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3
รหัสวิชา อ32203
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาวภุมรินทร์ เกตุมณี
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาทักษะพื้นฐานทางภาษาในการอ่านและเขียนเกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาชีพที่
น่าสนใจ ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ จากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เหตุการณ์
สถานการณ์ตามความสนใจของสังคม และสังคมโลก ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง บทละครสั้น และ
สาระวิชาอื่น ๆ ที่เรียน โดยบอกใจความสาคัญ วิเคราะห์เรื่อง รายละเอียดของสิ่งที่อ่าน พูด และเขียน
แสดงความรู้สึก ความต้องการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาและของไทย โดยใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะกับระดับบุคคลกาลเทศะและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะ อ่าน – เขียน กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการ
สร้างความตระหนัก กระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยฝึกทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร กระบวนการกลุ่ม และ
การใช้กระบวนการเรียนรู้อนื่ ที่เหมาะสม วางแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งเรียนรู้
ทั้งใน และนอกสถานศึกษา
เห็นคุณค่าการใช้ภาษาอังกฤษ เกิดความมั่นใจในการสื่อสาร รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฝึกฝน
อย่างจริงจังและเพียงพอ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรูว้ ิชาอื่น ประยุกต์ใช้ภาษาเพื่อ
การศึกษาต่อ การอาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีประสิทธิภาพในการสื่อ
ความ มีสุนทรีภาพทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีขันติธรรม
ตัวชี้วัดรายวิชา
ต 1.1 ม.5/1
ต 1.1 ม.5/2
ต 1.1 ม.5/3
ต 1.1 ม.5/4
ต 1.2 ม.5/4
ต 3.1 ม.5/1
รวม 6 ตัวชี้วัด

3.การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
คะแนนก่อนกลางภาค 30
คะแนนสอบกลางภาค 20
คะแนนหลังกลางภาค 20
คะแนนสอบปลายภาค 30
3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
1 - 3 ต 1.1 ม.5/1
ต 1.1 ม.5/2
ต 1.1 ม.5/3
ต 1.1 ม.5/4
ต 1.2 ม.5/4
ต 3.1 ม.5/1
4-6 ต 1.1 ม.5/1
ต 1.1 ม.5/2
ต 1.1 ม.5/3
ต 1.1 ม.5/4
ต 1.2 ม.5/4
ต 3.1 ม.5/1
7-9 ต 1.1 ม.5/1
ต 1.1 ม.5/3
ต 1.1 ม.5/4

70 : 30 คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
Your Personality
5 1. แบบทดสอบราย
หน่วย 30 ข้อ 10
 Right Brain, Left
คะแนน
Brain
2. แบบฝึกหัดราย
 Let’s Face It
หน่วย
Food
 Live a Little: Eat
Potatoes!
 Bugs, Rats, and
Other Tasty
Dishes
Novel Reading Level
1

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หนังสือเรียน
New Weaving
It Together 2

10

1. แบบทดสอบราย
หน่วย 30 ข้อ 10
คะแนน
2. แบบฝึกหัดราย
หน่วย

หนังสือเรียน
New Weaving
It Together 2

10

1. แบบทดสอบหลัง
อ่าน 40 ข้อ 10
คะแนน
2. แบบฝึกหัดระหว่าง
อ่าน

หนังสืออ่านนอก
เวลา

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้
ต 1.1 ม.5/1
ต 1.1 ม.5/3
ต 1.1 ม.5/4

หน่วยการเรียนรู้
1. Your Personality
 Right Brain, Left Brain
 Let’s Face It
2. Food

คะแนน
20

รูปแบบข้อสอบ
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย แบบเขียน
โครงสร้างประโยค จานวน 10 ข้อ

 Live a Little: Eat
Potatoes!
 Bugs, Rats, and Other
Tasty Dishes
3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
สัปดาห์
ตัวชี้วัด/ผลการ
ที่
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
เรียนรู้
11-13 ต 1.1 ม.5/1
Celebrations and
5
1. แบบทดสอบราย
ต 1.1 ม.5/2
Special Days
หน่วย 30 ข้อ 10
ต 1.1 ม.5/3
คะแนน
 Tihar: Festival of
ต 1.1 ม.5/4
2. แบบฝึกหัดราย
Lights
ต 1.2 ม.5/4
หน่วย
 Celebrating a
ต 3.1 ม.5/1
Fifteenth Birthday
14-16 ต 1.1 ม.5/1
Amazing People
10 1. แบบทดสอบราย
ต 1.1 ม.5/2
หน่วย 30 ข้อ 10
 Barrington Irving’s
ต 1.1 ม.5/3
คะแนน
Dream to Fly
ต 1.1 ม.5/4
2. แบบฝึกหัดราย
 The Fearless
ต 1.2 ม.5/4
หน่วย
Fiennes
ต 3.1 ม.5/1
17-19 ต 1.1 ม.5/1
Novel Reading Level 2 10 1. แบบทดสอบหลัง
ต 1.1 ม.5/3
อ่าน 40 ข้อ 10
ต 1.1 ม.5/4
คะแนน
2. แบบฝึกหัดระหว่าง
อ่าน

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้
หนังสือเรียน
New Weaving
It Together 2

หนังสือเรียน
New Weaving
It Together 2

หนังสืออ่าน
นอกเวลา

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด/ผลการ
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
เรียนรู้
20 ต 1.1 ม.5/1
3. Celebrations and Special
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
ต 1.1 ม.5/3
Days
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ต 1.1 ม.5/4
จานวน 50 ข้อ
 Tihar: Festival of Lights
- แบบทดสอบอัตนัย แบบเขียน
 Celebrating a Fifteenth
โครงสร้างประโยค
Birthday
จานวน 5-10 ข้อ
4. Amazing People

 Barrington Irving’s Dream
to Fly
 The Fearless Fiennes
3.6 ชิ้นงาน Write a Paragraph
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
วิธีการเก็บคะแนน
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
Celebrations and Special 1. ความครบถ้วนตาม
Days
หัวข้อที่กาหนด
2. ความถูกต้องของ
 Celebrating a
คาศัพท์ ไวยากรณ์
Fifteenth Birthday
และโครงสร้างทาง
ภาษา
3. ความประณีต
สวยงามของชิ้นงาน

ชิ้นงาน
ลักษณะ
ประเภท
การเขียน
เรียงความ 1
ย่อหน้า

หมายเหตุ
จานวน
ชิ้นงาน
1 ชิ้นงาน สามารถ
5 คะแนน ปรับแก้ไข
งานได้ตาม
เวลาที่
กาหนด

กาหนดเวลา
ส่งงาน
ชิ้นงานส่งก่อน
การสอบปลาย
ภาค

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
(นางสาวภุมรินทร์ เกตุมณี)
ลงชื่อ..................................................
ลงชื่อ...........................................................
(นายชาคริต หะซัน)
(นางเยาวนาท สุนทร)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4
รหัสวิชา อ32204
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาวภุมรินทร์ เกตุมณี
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาทักษะพื้นฐานทางภาษาในการอ่านและเขียนเกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาชีพที่
น่าสนใจ ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ จากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เหตุการณ์
สถานการณ์ตามความสนใจของสังคม และสังคมโลก ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง บทละครสั้น และ
สาระวิชาอื่น ๆ ที่เรียน โดยบอกใจความสาคัญ วิเคราะห์เรื่อง รายละเอียดของสิ่งที่อ่าน พูด และเขียน
แสดงความรู้สึก ความต้องการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษาและของไทย โดยใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะกับระดับบุคคลกาลเทศะและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะ อ่าน – เขียน กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการ
สร้างความตระหนัก กระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยฝึกทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร กระบวนการกลุ่ม และ
การใช้กระบวนการเรียนรู้อนื่ ที่เหมาะสม วางแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งเรียนรู้
ทั้งใน และนอกสถานศึกษา
เห็นคุณค่าการใช้ภาษาอังกฤษ เกิดความมั่นใจในการสื่อสาร รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฝึกฝน
อย่างจริงจังและเพียงพอ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรูว้ ิชาอื่น ประยุกต์ใช้ภาษาเพื่อ
การศึกษาต่อ การอาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีประสิทธิภาพในการสื่อ
ความ มีสุนทรีภาพทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีขันติธรรม
ตัวชี้วัดรายวิชา
ต 1.1 ม.5/1
ต 1.1 ม.5/2
ต 1.1 ม.5/3
ต 1.1 ม.5/4
ต 1.2 ม.5/4
ต 3.1 ม.5/1
รวม 6 ตัวชี้วัด

3.การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
คะแนนก่อนกลางภาค 30
คะแนนสอบกลางภาค 20
คะแนนหลังกลางภาค 20
คะแนนสอบปลายภาค 30
3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
1 - 3 ต 1.1 ม.5/1
ต 1.1 ม.5/2
ต 1.1 ม.5/3
ต 1.1 ม.5/4
ต 1.2 ม.5/4
ต 3.1 ม.5/1
4-6 ต 1.1 ม.5/1
ต 1.1 ม.5/2
ต 1.1 ม.5/3
ต 1.1 ม.5/4
ต 1.2 ม.5/4
ต 3.1 ม.5/1
7-9 ต 1.1 ม.5/1
ต 1.1 ม.5/3
ต 1.1 ม.5/4

70 : 30 คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
Nature Attacks!
5
3. แบบทดสอบราย
หน่วย 30 ข้อ 10
 Lightning
คะแนน
 Chasing Storms
4. แบบฝึกหัดราย
หน่วย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หนังสือเรียน
New Weaving
It Together 2

Inventions
 The GoPro
Camera
 Changing Living
Things?

10

3. แบบทดสอบราย
หน่วย 30 ข้อ 10
คะแนน
4. แบบฝึกหัดราย
หน่วย

หนังสือเรียน
New Weaving
It Together 2

Novel Reading Level
3

10

3. แบบทดสอบหลัง
อ่าน 40 ข้อ 10
คะแนน
4. แบบฝึกหัดระหว่าง
อ่าน

หนังสืออ่านนอก
เวลา

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้
ต 1.1 ม.5/1
ต 1.1 ม.5/3
ต 1.1 ม.5/4

หน่วยการเรียนรู้
1. Nature Attacks!
 Lightning
 Chasing Storms
2. Inventions

คะแนน
20

รูปแบบข้อสอบ
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย แบบเขียน
โครงสร้างประโยค จานวน 10 ข้อ

 The GoPro Camera
 Changing Living Things?
3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
11-13

14-16

17-19

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้
ต 1.1 ม.5/1
ต 1.1 ม.5/2
ต 1.1 ม.5/3
ต 1.1 ม.5/4
ต 1.2 ม.5/4
ต 3.1 ม.5/1
ต 1.1 ม.5/1
ต 1.1 ม.5/2
ต 1.1 ม.5/3
ต 1.1 ม.5/4
ต 1.2 ม.5/4
ต 3.1 ม.5/1
ต 1.1 ม.5/1
ต 1.1 ม.5/3
ต 1.1 ม.5/4

รูปแบบการประเมิน

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้
หนังสือเรียน
New Weaving
It Together 2

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน

Customs and
Traditions
 Flowers, Dishes,
and Dresses
 What’s in a Name?

5

3. แบบทดสอบราย
หน่วย 30 ข้อ 10
คะแนน
4. แบบฝึกหัดราย
หน่วย

Reading from
Literature
 Months
 Fate

10

3. แบบทดสอบราย
หน่วย 30 ข้อ 10
คะแนน
4. แบบฝึกหัดราย
หน่วย

Novel Reading Level 4

10

3. แบบทดสอบหลัง หนังสืออ่าน
อ่าน 40 ข้อ 10
นอกเวลา
คะแนน
4. แบบฝึกหัดระหว่าง
อ่าน

หนังสือเรียน
New Weaving
It Together 2

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด/ผลการ
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
เรียนรู้
20 ต 1.1 ม.5/1
3. Customs and Traditions
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
ต 1.1 ม.5/3
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
 Flowers, Dishes, and
ต 1.1 ม.5/4
จานวน 50 ข้อ
Dresses

 What’s in a Name?
4. Reading from Literature
 Months
 Fate
3.6 ชิ้นงาน Write a Paragraph
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
วิธีการเก็บคะแนน
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
Nature Attacks!
 Chasing Storms

4. ความครบถ้วนตาม
หัวข้อที่กาหนด
5. ความถูกต้องของ
คาศัพท์ ไวยากรณ์
และโครงสร้างทาง
ภาษา
6. ความประณีต
สวยงามของชิ้นงาน

- แบบทดสอบอัตนัย แบบเขียน
โครงสร้างประโยค
จานวน 5-10 ข้อ

ชิน้ งาน
ลักษณะ
ประเภท
การเขียน
เรียงความ 1
ย่อหน้า

หมายเหตุ
จานวน
ชิ้นงาน
1 ชิ้นงาน สามารถ
5 คะแนน ปรับแก้ไข
งานได้ตาม
เวลาที่
กาหนด

กาหนดเวลา
ส่งงาน
ชิ้นงานส่งก่อน
การสอบปลาย
ภาค

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
(นางสาวภุมรินทร์ เกตุมณี)
ลงชื่อ..................................................
(นายชาคริต หะซัน)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ลงชื่อ...........................................................
(นางเยาวนาท สุนทร)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชาเสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 (บูรณาการอาเซียนศึกษา) รหัสวิชา ฝ 32203
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่
1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน
ครูชาคริต หะซัน
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาคาศัพท์ต่างๆ ตามมาตรฐานของ CEFR แต่จะมีการเพิ่มเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของ
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในชีวิตประจาวันของสังคมไทย ศึกษาโครงสร้างของประโยคที่ไม่ซับซ้อนเป็นหลัก
และจะมีการศึกษาโครงสร้างประโยคซับซ้อนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจาวัน โดยจะเน้นประโยคบอกเล่า และประโยค
คาถาม และสอดแทรกคาอุทานที่ใช้บ่อยในชีวิตประจาวัน ศึกษาการใช้ภาษา จะเน้นการใช้ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ใน
ประเทศฝรั่งเศสปัจจุบันเป็นหลัก และ สอดแทรกการใช้ภาษาฝรั่งเศสในที่อื่นๆให้ด้วย
ตัวชี้วัดรายวิชา / ผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้
2. เขียนภาษาฝรั่งเศสได้ถูกต้องตามหลักการเขียน
3. ใช้ประโยคภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้
4. เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทยฝรั่งเศส
5. สามารถถ่ายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพูดและเขียนได้
6. ใช้ประโยคสนทนาได้อย่างถูกต้องไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได้
7. ใช้ภาษา ท่าทาง เพื่อการสื่อสาร การติดต่อ ปฏิสัมพันธ์ได้
รวม 7 ผลการเรียนรู้
3. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค
30
คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค
30
คะแนน

สัปดาห์
ที่
1-3
4-5

6-7

8-9

3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
1, 2, 3
1. La communauté de
5
- แบบฝึกหัด
l’ASEAN
ประชาคมอาเซียน
1, 2, 3
2. ASEAN: Un paradis
5
- แบบฝึกหัด
de foodie
- สอบอ่าน
อาเซี ย น: สวรรค์ แ ห่ ง
อาหารริมทาง
1, 2, 3
3. Mes expériences
5
- แบบฝึกหัด
de foodie en ASEAN
- สอบอ่าน
ประสบการณ์แห่งการลิ้ม
ลองอาหารอาเซียนของ
ครูชาคริต
1, 2, 3, 6
4. Mon weekend
10
- แบบฝึกหัด
parfait à Saïgon
- สอบอ่าน
สุดสัปดาห์อันแสนวิเศษ
ณ กรุ ง โฮจิ มิ น ห์ ข องครู
ชาคริต

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เอกสาร
ประกอบการสอน
เอกสาร
ประกอบการสอน
เอกสาร
ประกอบการสอน

เอกสาร
ประกอบการสอน

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
10
1, 2, 3, 6
1-5
20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แปลคาศัพท์/
เติมคา/อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ
3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
11-12
3, 4, 5, 6, 7
5. Lecture des fiches en
5
- สอบเขียน
ASEAN
- สอบอ่าน
แบบฝึกทักษะการอ่านป้าย
ทั่ ว ไปที่ เ กี่ ย วกั บ อาเซี ย น
เป็นภาษาฝรั่งเศส

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เอกสาร
ประกอบการสอน

13-14

3, 4, 5, 6, 7

6.
Lecture des
5
- สอบเขียน
เอกสาร
announces en ASEAN
- สอบอ่าน
ประกอบการสอน
แบบฝึกทักษะการอ่านป้าย
ประกาศที่เกี่ยวกับอาเซียน
เป็นภาษาฝรั่งเศส
15-16
3, 4, 5, 6, 7
7. Lecture des faire part
5
- สอบเขียน
เอกสาร
en ASEAN
- สอบอ่าน
ประกอบการสอน
แบบฝึกทักษะการอ่านข่าว
เ ห ตุ ก า ร ณ์ บ้ า น เ มื อ งที่
เกี่ยวกับอาเซียนเป็นภาษา
ฝรั่งเศส
17-19
3, 4, 5, 6, 7
8. Lecture des genres 10 - สอบเขียน
textuels en ASEAN
- สอบอ่าน
แบบฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า น
บทความแต่ ล ะประเภทที่
เกี่ยวกับอาเซียนเป็นภาษา
ฝรั่งเศส
3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20
3, 4, 5, 6, 7
6-8
30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แต่งประโยค/
เติมคา/อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ
3.6 ชิ้นงาน นาเสนอวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน (คนละ 1 ประเทศ)
หน่วยการเรียนรู้
ชิ้นงาน
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
วิธีการเก็บคะแนน
หมายเหตุ
ลั
ก
ษณะ
จ
านวน
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
ประเภท ชิ้นงาน
1, 2, 3,
การนาเสนอหน้าห้อง/ เดี่ยว
1
10
ออนไลน์
คะแนน

กาหนดเวลาส่งงาน
ก่อนสอบปลายภาค

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
( นายชาคริต หะซัน)

ลงชื่อ..................................................
...........................................................
( นายชาคริต หะซัน )
สุนทร )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
บริหารวิชาการ

ลงชื่อ
( นางเยาวนาท
รองผู้อานวยการกลุ่ม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา
เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 4
รหัสวิชา
ฝ 32204
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วย
กิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่
2
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน
ครูชาคริต หะซัน
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาคาศัพท์ต่างๆ ตามมาตรฐานของ CEFR แต่จะมีการเพิ่มเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของ
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในชีวิตประจาวันของสังคมไทย ศึกษาโครงสร้างของประโยคที่ไม่ซับซ้อนเป็นหลัก
และจะมีการศึกษาโครงสร้างประโยคซับซ้อนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจาวัน โดยจะเน้นประโยคบอกเล่า และประโยค
คาถาม และสอดแทรกคาอุทานที่ใช้บ่อยในชีวิตประจาวัน ศึกษาการใช้ภาษา จะเน้นการใช้ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ใน
ประเทศฝรั่งเศสปัจจุบันเป็นหลัก และ สอดแทรกการใช้ภาษาฝรั่งเศสในที่อื่นๆให้ด้วย
ตัวชี้วัดรายวิชา / ผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้
2. เขียนภาษาฝรั่งเศสได้ถูกต้องตามหลักการเขียน
3. ใช้ประโยคภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้
4. เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทยฝรั่งเศส
5. สามารถถ่ายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพูดและเขียนได้
6. ใช้ประโยคสนทนาได้อย่างถูกต้องไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได้
7. ใช้ภาษา ท่าทาง เพื่อการสื่อสาร การติดต่อ ปฏิสัมพันธ์ได้
รวม 7 ผลการเรียนรู้
3. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค
30
คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค
30
คะแนน

สัปดาห์
ที่
1-3

4-6

7-9

3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
1, 2, 3
1. Les bijoux/ la négation
10
- แบบฝึกหัด
คาศัพท์เกี่ยวกับ
เครื่องประดับ/ประโยค
ปฏิเสธ
1, 2, 3
2. - Compréhension
10
- แบบฝึกหัด
orale
- สอบอ่าน
ความเข้ า ใจด้ า นการฟั ง
เพื่อเตรียมสอบ DELF A1
1, 2, 3
3. Compréhension
5
- แบบฝึกหัด
écrite
- สอบอ่าน
ความเข้าใจด้านการเขียน
เพื่อเตรียมสอบ DELF A1

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เอกสาร
ประกอบการสอน
เอกสาร
ประกอบการสอน
เอกสาร
ประกอบการสอน

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
10
1, 2, 3, 6
1-5
20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แปลคาศัพท์/
เติมคา/อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ
3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
11-13
3, 4, 5, 6, 7
5. Production écrite 1
5
- สอบเขียน
การเขี ย นในรู ป แบบต่ า งๆ
- สอบอ่าน
เพื่อเตรียมสอบ DELF A1
14-16
3, 4, 5, 6, 7
6. Production orale 1
5
- สอบเขียน
การพู ด เพื่ อ เตรี ย ม ส อ บ
- สอบอ่าน
DELF A1
17
3, 4, 5, 6, 7
7. Production écrite 2
5
- สอบเขียน
การเขี ย นในรู ป แบบต่ า งๆ
- สอบอ่าน
เพื่อเตรียมสอบ DELF A1
18-19
3, 4, 5, 6, 7
8. Production orale 2
10 - สอบเขียน
- สอบอ่าน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เอกสาร
ประกอบการสอน
เอกสาร
ประกอบการสอน
เอกสาร
ประกอบการสอน

การพู ด เพื่ อ เตรี ย ม ส อ บ
DELF A1
3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20
3, 4, 5, 6, 7
6-8
30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แต่งประโยค/
เติมคา/อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ
3.6 ชิ้นงาน จาลองการสอบเสมือนจริง DELF A1
หน่วยการเรียนรู้
ชิน้ งาน
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
วิธีการเก็บคะแนน
หมายเหตุ กาหนดเวลาส่งงาน
ลั
ก
ษณะ
จ
านวน
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
ประเภท ชิ้นงาน
1, 2, 3,
จาลองการสอบเสมือน เดี่ยว
1
10
ก่อนสอบปลายภาค
จริง DELF A1
คะแนน
ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
( นายชาคริต หะซัน)
ลงชื่อ..................................................
...........................................................
( นายชาคริต หะซัน )
สุนทร )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
บริหารวิชาการ

ลงชื่อ
( นางเยาวนาท
รองผู้อานวยการกลุ่ม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาญี่ปุ่น 3 รหัสวิชา ญ 32201
จานวนชั่วโมง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาวอัจฉรา จันทร์แจ่มแจ้ง
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ประโยค ข้อความบทอ่าน คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา
รวมทั้งเข้าใจภาษาท่าทาง ความรู้สึกของผู้พูด พูดและเขียนเกี่ยวกับลักษณะรูปร่าง หน้าตานิสัยของคน
งานอดิเรก ประสบการณ์ เส้นทางการเดินทาง เหตุการณ์ต่าง ๆ เปรียบเทียบสิ่งต่างๆจากความเป็นจริง
และจากความคิดเห็นส่วนตัวได้ แสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ และใช้ภาษาท่าทางได้
เหมาะสม เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่าสนุกสนาน เห็น
คุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น แสวงหาความรู้จากสื่อ สิ่งพิมพ์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆโดยเชื่อมโยงกับ
สาระการเรียนรู้อื่น ใช้ภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและชุมชน เลือกวิธีการเรียน
ภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด และการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม ในการเรียนภาษา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน รัก
การอ่าน มีสุนทรียภาพทางภาษา สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษา ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตัวชี้วัดรายวิชา
-ต 1.1 ม.5/1 ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา คาอธิบาย และคาบรรยายที่ฟังและอ่าน
-ต 1.1 ม.5/2 อ่านออกเสียงคากลุ่มคาประโยค ข้อความ และบทอ่านสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
-ต 1.2 ม.5/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัวสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
ประสบการณ์ และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
-ต 1.2 ม.5/2 เลือกและใช้คาขอร้องให้คาแนะนา คาขออนุญาต คาชี้แจง และคาอธิบายตาม
สถานการณ์อย่างเหมาะสม
-ต 1.2 ม.5/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
-ต 2.2 ม.5/2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
-ต 2.1 ม.5/1 ใช้ภาษา น้าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมกับระดับบุคคลและโอกาสตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
- ต 2.1 ม.5/3 เข้าร่วม แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนุ่ ตามความสนใจ

รวม 8 ตัวชี้วัด
3. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์ที่

ตัวชี้วัด

1–5

ต 1.1
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.2
ต 1.2

ม.5/1
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/3

6–9

ต 1.1
ต 1.1
ต 1.2
ต 2.2

ม.5/1
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
รูปแบบการ
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ประเมิน
10 - แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
ท้ายบท
เอกสารประกอบการ
きょうしつ
เรียน /
หนังสือเรียน Akiko to
ห้องเรียน
tomodachi
15
こうつう
การเดินทาง

- แบบทดสอบ
ท้ายบท

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการ
เรียน /
- หนังสือเรียน Akiko to
tomodachi

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10 ต 1.1
ต 1.2
ต 1.2
ต 2.2

ตัวชี้วัด
ม.5/1
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- ห้องเรียน
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
- การเดินทาง
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 10 ข้อ

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์ที่

ตัวชี้วัด

11

ต 1.1
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.2
ต 1.2

ม.5/1
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/3

12 – 13

ต 1.1
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.2
ต 1.2

ม.5/1
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/3

14 – 15

16 – 19

ต 1.1 ม.5/1
ต 1.1 ม.5/2
ต 1.2 ม.5/1
ต 2.2 ม.5/2
ต 2.1 ม.5/1
ต 2.1 ม.5/3
ต 1.1
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.2

ม.5/1
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
รูปแบบการ
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ประเมิน
5
- แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
ท้ายบท
เอกสารประกอบการ
ともだち
เรียน /
เพื่อน
- หนังสือเรียน Akiko
to tomodachi
5

- แบบทดสอบ
ท้ายบท

5

- แบบทดสอบ
ท้ายบท

10

- แบบทดสอบ
ท้ายบท

りょこう
การท่องเที่ยว

料理
อาหาร

おみやげ
ของฝาก

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการ
เรียน /
- หนังสือเรียน
Akiko to
tomodachi
บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการ
เรียน /
- หนังสือเรียน
Akiko to
tomodachi
บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการ
เรียน /

- หนังสือเรียน
Akiko to
tomodachi
3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์ที่
20

ต 1.1
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.2
ต 1.2

ตัวชี้วัด
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- เพื่อน
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
- การท่องเที่ยว
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
- อาหาร
50 ข้อ
- ของฝาก
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 10
ข้อ

3.6 ชิ้นงาน การทาอาหาร
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ
ต 1.1 ม.5/1
ต 1.2 ม.5/1
ต 1.2 ม.5/3
ต 2.2 ม.5/2
ต 2.1 ม.5/1
ต 2.1 ม.5/3

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน
- ความถูกต้องของ
คาศัพท์
- ความถูกต้องของการใช้
ไวยกรณ์และรูปแบบ
ประโยค
- ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงาน
- ความสวยงามของ
ชิ้นงาน

ลักษณะ
ประเภท
ชิ้นงาน
การแนะนา
เมนูอาหาร
และขั้นตอน
การทา

จานวน
ชิ้นงาน
1

หมายเหตุ
5 คะแนน

กาหนดเวลาส่ง
งาน
สัปดาห์ที่ 15 –
17

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
(น.ส.อัจฉรา จันทร์แจ่มแจ้ง)
ลงชื่อ..................................................
( นายชาคริต หะซัน )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ลงชื่อ...........................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาญี่ปุ่น 4 รหัสวิชา ญ 32202
จานวนชั่วโมง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาวอัจฉรา จันทร์แจ่มแจ้ง
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ประโยค ข้อความบทอ่าน คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา
รวมทั้งเข้าใจภาษาท่าทาง ความรู้สึกของผู้พูด พูดและเขียนเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาการป่วยและการให้
คาแนะนาเรื่องสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงของตัวเองการและสังคมโดยทั่วไป อธิบายเกี่ยวกับการเตรียมงาน
และผลงานในงานนิทรรศการวิชาการได้ ใช้ภาษาตามารยาททางสังคมและแสดงความคิดเห็น แสดงความ
ต้องการ แสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ถ่ายทอดข้อมูลจากการฟังและการอ่าน สร้างองค์
ความรู้จากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึกทักษะต่าง ๆ เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทย เข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่าสนุกสนาน เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น แสวงหาความรู้
จากสื่อ สิ่งพิมพ์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้อื่น ใช้ภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์
ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและชุมชน เลือกวิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับตนเอง และปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด และการเข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ในการเรียนภาษา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะฟัง พูด อ่าน
และเขียน รักการอ่าน มีสุนทรียภาพทางภาษา สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวัน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษา ตลอดจนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
ตัวชี้วัดรายวิชา
1. ต 1.1 ม.5/1 ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา คาอธิบาย และคาบรรยายที่ฟังและอ่าน
2. ต 1.1 ม.5/2 อ่านออกเสียงคากลุ่มคาประโยค ข้อความ และบทอ่านสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
3. ต 1.2 ม.5/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัวสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
ประสบการณ์ และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
4. ต 1.2 ม.5/2 เลือกและใช้คาขอร้องให้คาแนะนา คาขออนุญาต คาชี้แจง และคาอธิบายตาม
สถานการณ์อย่างเหมาะสม
5. ต 1.2 ม.5/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
6. ต 2.2 ม.5/2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

7. ต 2.1 ม.5/1 ใช้ภาษา น้าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมกับระดับบุคคลและโอกาส
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
8. ต 2.1 ม.5/3 เข้าร่วม แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นตามความสนใจ
รวม 8 ตัวชี้วัด
3. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์ที่

ตัวชี้วัด

1–5

ต 1.1
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.2
ต 1.2

ม.5/1
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/3

6–9

ต 1.1
ต 1.1
ต 1.2
ต 2.2

ม.5/1
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
รูปแบบการ
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ประเมิน
10 - แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
びょうき
ท้ายบท
เอกสารประกอบการ
การเจ็บป่วย
เรียน /
หนังสือเรียน Akiko to
tomodachi
むかしと今
สมัยก่อนกับสมัยปัจจุบัน

15

- แบบทดสอบ
ท้ายบท

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการ
เรียน /
- หนังสือเรียน Akiko to
tomodachi

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10 ต 1.1
ต 1.2
ต 1.2
ต 1.3

ตัวชี้วัด
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/2
ม.4/2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- การเจ็บป่วย
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
- สมัยก่อนกับสมัยปัจจุบัน
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 10 ข้อ

ต 2.1 ม.4/1
ต 2.2 ม.4/2
3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์ที่

ตัวชี้วัด

11

ต 1.1
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.2
ต 1.2

ม.5/1
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/3

12 – 13

ต 1.1
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.2
ต 1.2

ม.5/1
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/3

14 – 15

16 – 17

18 – 19

ต 1.1 ม.5/1
ต 1.1 ม.5/2
ต 1.2 ม.5/1
ต 2.2 ม.5/2
ต 2.1 ม.5/1
ต 2.1 ม.5/3
ต 1.1
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.2

ม.5/1
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/2

ต 1.1
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.2

ม.5/1
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
รูปแบบการ
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ประเมิน
5
- แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
お正月の
ท้ายบท
เอกสารประกอบการ
パーティー
เรียน /
- หนังสือเรียน Akiko
งานปีใหม่
to tomodachi
学校のけい

5

- แบบทดสอบ
ท้ายบท

5

- แบบทดสอบ
ท้ายบท

5

- แบบทดสอบ
ท้ายบท

5

- แบบทดสอบ
ท้ายบท

じばん
บอร์ดประชาสัมพันธ์
โรงเรียน
文化祭
งานนิทรรศการวิชาการ

待ち合わせ
การนัดพบ

ぶんか
วัฒนธรรม

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการ
เรียน /
- หนังสือเรียน
Akiko to
tomodachi
บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการ
เรียน /
- หนังสือเรียน
Akiko to
tomodachi
บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการ
เรียน /
- หนังสือเรียน
Akiko to
tomodachi
บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการ
เรียน /

- หนังสือเรียน
Akiko to
tomodachi
3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์ที่
20

ต 1.1
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.2
ต 1.2

ตัวชี้วัด
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- การซื้อของ
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
- วันหยุด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
- วันหยุด 2
50 ข้อ
- ครอบครัว
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 10
- วัฒนธรรม
ข้อ

3.6 ชิ้นงาน อธิบายอาการเจ็บป่วย
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ
ต 1.1 ม.4/1
ต 1.2 ม.4/1
ต 1.3 ม.4/2
ต 2.1 ม.4/1
ต 2.2 ม.4/2

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน
- ความถูกต้องของ
คาศัพท์
- ความถูกต้องของการใช้
ไวยกรณ์และรูปแบบ
ประโยค
- ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงาน
- ความสวยงามของ
ชิ้นงาน

ลักษณะ
ประเภท
ชิ้นงาน
การอธิบาย
อาการ
เจ็บป่วย

จานวน
ชิ้นงาน
1

หมายเหตุ
5 คะแนน

กาหนดเวลาส่ง
งาน
สัปดาห์ที่ 15 –
17

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
(น.ส.อัจฉรา จันทร์แจ่มแจ้ง)
ลงชื่อ..................................................
( นายชาคริต หะซัน )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ลงชื่อ...........................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 รหัสวิชา ญ 32203
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาวอัจฉรา จันทร์แจ่มแจ้ง
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด ประโยค ข้อความบทอ่าน คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา รวมทั้งเข้าใจ
ภาษาท่าทาง ความรู้สึกของผู้พูด พูดบอกและขอให้ผู้อื่นทาอะไรให้ พร้อมทั้งตอบรับและปฏิเสธคาขอของ
ผู้อื่นอธิบายเส้นทางการเดินทาง เปรียบเทียบสิ่งต่างๆจากความเป็นจริง และจากความคิดเห็นส่วนตัว ถาม
และบอกประสบการที่เคยทา และอธิบายขั้นตอนการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
รูปร่าง หน้าตา นิสัย และงานอดิเรกของเพื่อนได้ และใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสม เข้าใจ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม
ของญี่ปุ่นกับของไทย เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น ใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียนและชุมชน เลือกวิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด และการเข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ในการเรียนภาษา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการสื่อสาร มี
สุนทรียภาพทางภาษา สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษา ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตัวชี้วัดรายวิชา
-ต 1.1 ม.5/1 ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา คาอธิบาย และคาบรรยายที่ฟังและอ่าน
-ต 1.1 ม.5/2 อ่านออกเสียงคากลุ่มคาประโยค ข้อความ และบทอ่านสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
-ต 1.2 ม.5/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัวสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
ประสบการณ์ และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
-ต 1.2 ม.5/2 เลือกและใช้คาขอร้องให้คาแนะนา คาขออนุญาต คาชี้แจง และคาอธิบายตาม
สถานการณ์อย่างเหมาะสม
-ต 1.2 ม.5/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
-ต 2.2 ม.5/2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
-ต 2.1 ม.5/1 ใช้ภาษา น้าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมกับระดับบุคคลและโอกาสตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
- ต 2.1 ม.5/3 เข้าร่วม แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนุ่ ตามความสนใจ
รวม 8 ตัวชี้วัด

3. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์ที่

ตัวชี้วัด

1–5

ต 1.1
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.2
ต 1.2

ม.5/1
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/3

6–9

ต 1.1
ต 1.1
ต 1.2
ต 2.2

ม.5/1
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
รูปแบบการ
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ประเมิน
10 - แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
ท้ายบท
เอกสารประกอบการ
きょうしつ
เรียน /
หนังสือเรียน Akiko to
ห้องเรียน
tomodachi
15
こうつう
การเดินทาง

- แบบทดสอบ
ท้ายบท

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการ
เรียน /
- หนังสือเรียน Akiko to
tomodachi

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10 ต 1.1
ต 1.2
ต 1.2
ต 2.2

ตัวชี้วัด
ม.5/1
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- ห้องเรียน
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
- การเดินทาง
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 10 ข้อ

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์ที่

ตัวชี้วัด

11

ต 1.1
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.2
ต 1.2

ม.5/1
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/3

12 – 13

ต 1.1
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.2
ต 1.2

ม.5/1
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/3

14 – 15

16 – 19

ต 1.1 ม.5/1
ต 1.1 ม.5/2
ต 1.2 ม.5/1
ต 2.2 ม.5/2
ต 2.1 ม.5/1
ต 2.1 ม.5/3
ต 1.1
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.2

ม.5/1
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
รูปแบบการ
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ประเมิน
5
- แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
ท้ายบท
เอกสารประกอบการ
ともだち
เรียน /
เพื่อน
- หนังสือเรียน Akiko
to tomodachi
5

- แบบทดสอบ
ท้ายบท

5

- แบบทดสอบ
ท้ายบท

10

- แบบทดสอบ
ท้ายบท

りょこう
การท่องเที่ยว

料理
อาหาร

おみやげ
ของฝาก

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการ
เรียน /
- หนังสือเรียน
Akiko to
tomodachi
บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการ
เรียน /
- หนังสือเรียน
Akiko to
tomodachi
บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการ
เรียน /

- หนังสือเรียน
Akiko to
tomodachi
3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
9
สัปดาห์ที่
20

ต 1.1
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.2
ต 1.2

ตัวชี้วัด
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- เพื่อน
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
- การท่องเที่ยว
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
- อาหาร
50 ข้อ
- ของฝาก
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 10
ข้อ

3.6 ชิ้นงาน อักษรคันจิที่น่าสนใจ
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ
ต 1.1 ม.5/1
ต 1.2 ม.5/1
ต 1.2 ม.5/3
ต 2.2 ม.5/2
ต 2.1 ม.5/1
ต 2.1 ม.5/3

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน
- ความถูกต้องของ
คาศัพท์
- ความถูกต้องของการใช้
ไวยกรณ์และรูปแบบ
ประโยค
- ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงาน
- ความสวยงามของ
ชิ้นงาน

ลักษณะ
ประเภท
ชิ้นงาน
การแนะนา
ตัวอักษรคัน
จิจาก
คาศัพท์ใน
บทเรียน
ต่างๆ

จานวน
ชิ้นงาน
1

หมายเหตุ
5 คะแนน

กาหนดเวลาส่ง
งาน
สัปดาห์ที่ 15 –
17

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
(น.ส.อัจฉรา จันทร์แจ่มแจ้ง)
ลงชื่อ..................................................
( นายชาคริต หะซัน )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ลงชื่อ...........................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1.ชื่อรายวิชา เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 4 รหัสวิชา ญ 32204
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาวอัจฉรา จันทร์แจ่มแจ้ง
2.คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด ประโยค ข้อความบทอ่าน คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา รวมทั้งเข้าใจ
ภาษาท่าทาง ความรู้สึกของผู้พูด พูดเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ใช้ภาษาตา
มารยาททางสังคมและแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ แสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราว
ต่างๆ และใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสม ถ่ายทอดข้อมูลจากการฟัง เข้าใจขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของญีป่ ุ่นกับ
ของไทย เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น ใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
และชุมชน เลือกวิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข
โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะการสื่อสาร มีสุนทรียภาพทางภาษา สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษา ตลอดจนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ตัวชี้วัดรายวิชา
-ต 1.1 ม.5/1 ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา คาอธิบาย และคาบรรยายที่ฟังและอ่าน
-ต 1.1 ม.5/2 อ่านออกเสียงคากลุ่มคาประโยค ข้อความ และบทอ่านสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
-ต 1.2 ม.5/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัวสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
ประสบการณ์ และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
-ต 1.2 ม.5/2 เลือกและใช้คาขอร้องให้คาแนะนา คาขออนุญาต คาชี้แจง และคาอธิบายตาม
สถานการณ์อย่างเหมาะสม
-ต 1.2 ม.5/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
-ต 2.2 ม.5/2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
-ต 2.1 ม.5/1 ใช้ภาษา น้าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมกับระดับบุคคลและโอกาสตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
- ต 2.1 ม.5/3 เข้าร่วม แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนุ่ ตามความสนใจ
รวม 8 ตัวชี้วัด

3. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์ที่

ตัวชี้วัด

1–5

ต 1.1
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.2
ต 1.2

ม.5/1
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/3

6–9

ต 1.1
ต 1.1
ต 1.2
ต 2.2

ม.5/1
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
รูปแบบการ
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ประเมิน
10 - แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
びょうき
ท้ายบท
เอกสารประกอบการ
การเจ็บป่วย
เรียน /
หนังสือเรียน Akiko to
tomodachi
むかしと今
สมัยก่อนกับสมัยปัจจุบัน

15

- แบบทดสอบ
ท้ายบท

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการ
เรียน /
- หนังสือเรียน Akiko to
tomodachi

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10 ต 1.1
ต 1.2
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- การเจ็บป่วย
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
- สมัยก่อนกับสมัยปัจจุบัน
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 10 ข้อ

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์ที่

ตัวชี้วัด

11

ต 1.1
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.2
ต 1.2

ม.5/1
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/3

12 – 13

ต 1.1
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.2
ต 1.2

ม.5/1
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/3

14 – 15

16 – 17

18 – 19

ต 1.1 ม.5/1
ต 1.1 ม.5/2
ต 1.2 ม.5/1
ต 2.2 ม.5/2
ต 2.1 ม.5/1
ต 2.1 ม.5/3
ต 1.1
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.2

ม.5/1
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/2

ต 1.1
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.2

ม.5/1
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
รูปแบบการ
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ประเมิน
5
- แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
お正月の
ท้ายบท
เอกสารประกอบการ
パーティー
เรียน /
- หนังสือเรียน Akiko
งานปีใหม่
to tomodachi
学校のけい

5

- แบบทดสอบ
ท้ายบท

5

- แบบทดสอบ
ท้ายบท

5

- แบบทดสอบ
ท้ายบท

5

- แบบทดสอบ
ท้ายบท

じばん
บอร์ดประชาสัมพันธ์
โรงเรียน
文化祭
งานนิทรรศการวิชาการ

待ち合わせ
การนัดพบ

ぶんか
วัฒนธรรม

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการ
เรียน /
- หนังสือเรียน
Akiko to
tomodachi
บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการ
เรียน /
- หนังสือเรียน
Akiko to
tomodachi
บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการ
เรียน /
- หนังสือเรียน
Akiko to
tomodachi
บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการ
เรียน /
- หนังสือเรียน
Akiko to
tomodachi

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์ที่
20

ต 1.1
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.2
ต 1.2

ตัวชี้วัด
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- การซื้อของ
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
- วันหยุด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
- วันหยุด 2
50 ข้อ
- ครอบครัว
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 10
- วัฒนธรรม
ข้อ

3.6 ชิ้นงาน อักษรคันจิที่น่าสนใจ
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ
ต 1.1 ม.4/1
ต 1.2 ม.4/1
ต 1.3 ม.4/2
ต 2.1 ม.4/1
ต 2.2 ม.4/2

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน
- ความถูกต้องของ
คาศัพท์
- ความถูกต้องของการใช้
ไวยกรณ์และรูปแบบ
ประโยค
- ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงาน
- ความสวยงามของ
ชิ้นงาน

ลักษณะ
ประเภท
ชิ้นงาน
การแนะนา
ตัวอักษรคัน
จิจาก
คาศัพท์ใน
บทเรียน
ต่างๆ

จานวน
ชิ้นงาน
1

หมายเหตุ
5 คะแนน

กาหนดเวลาส่ง
งาน
สัปดาห์ที่ 15 –
17

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
(น.ส.อัจฉรา จันทร์แจ่มแจ้ง)
ลงชื่อ..................................................
( นายชาคริต หะซัน )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ลงชื่อ...........................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
33. ชื่อรายวิชา
ภาษฝรั่งเศส 3
รหัสวิชา
ฝ 32201
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่
1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน
ครูชาคริต หะซัน
34. คาอธิบายรายวิชา
ฟังบทสนทนาเรื่องราวที่ซับซ้อนมากขึ้น ฟังและเขียนเครื่องหมายกากับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาฝรั่งเศส
ใช้ภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อสาร การติดต่อ ปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่ง ท่องเที่ยว การเขียนภาษาฝรั่ง เศสตาม
สถานการณ์ที่กาหนดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสิ่งของ อ่านออกเสียง และเขียน สัทอักษร คาและกลุ่มคาสัทอักษรที่
ซับซ้อน เขียนและอ่านตัวอักษรฝรั่งเศสเป็นกลุ่มคาที่ซับซ้อน โดยการฝึกทักษะทางภาษาฝรั่งเศสทั้ง 4 ด้าน คือ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มีทักษะในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามัคคีรวมมือกันในการทางาน มี
ทัศนคติที่ดี และเห็นประโยชน์ของภาษาฝรั่งเศส มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางานและมีความซื่อสัตย์
ศึกษาไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส โดยเรียนรู้หน้าที่ความสัมพันธ์และสามารถวิเคราะห์โครงสร้าง รวมทั้ง
ส่วนประกอบต่างๆของประโยคได้ ศึกษาชนิดและหน้าที่ของคา วลี ประโยคแต่ละประเภท ตลอดจนศึกษารูปแบบ
ไวยากรณ์ เ ฉพาะในภาษาฝรั่งเศส ศึ ก ษาเข้ า ใจค าสั่ ง ค าแนะน า ค าขอร้ อ งภาษาท่ า ทางและประโยคที่ ใช้ใน
ชีวิตประจาวันและหลักการใช้สัทอักษร ได้ถูกต้องสามารถการอ่านออกเสียงสัทอักษรกลุ่มคาและประโยคสั้นๆได้
ถู ก ต้ อ งชั ด เจนตามหลั กการออก เสี ย งโดยสื่ อ สารและอธิ บ ายได้ จ ากบทสนทนาสั้ น ๆใช้ ภ าษาง่า ยๆเพื่อสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและเพื่ อ แสดงความต้ องการของตนและสิ่ ง ต่ า งๆรอบตั ว ใช้ ถ้ อ ยค าง่ า ยๆในการ
ปฏิสัมพันธ์อ่านและเขียน โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา เช่น การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดโดยผ่านการเขียนเพื่อขอหรือให้ข้อมูลในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา เข้าใจความ
แตกต่างระหว่างเสียงสระพยัญชนะคาวลีประโยคและ ข้อความเข้าใจวัฒนธรรมฝรั่งเศสเห็นประโยชน์ของการรู้
ภาษาฝรั่งเศสมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีความเข้าใจในการ ภาษาและนาไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้
2. เขียนภาษาจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน
3. ใช้ประโยคภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้
4. เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทยฝรั่งเศส
5. สามารถถ่ายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพูดและเขียนได้
6. ใช้ประโยคสนทนาได้อย่างถูกต้องไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได้
7. ใช้ภาษา ท่าทาง เพื่อการสื่อสาร การติดต่อ ปฏิสัมพันธ์ได้
รวม 7 ผลการเรียนรู้

35. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
คะแนนก่อนกลางภาค
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนหลังกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

70 : 30 คะแนน
20
คะแนน
20
คะแนน
30
คะแนน
30
คะแนน

35.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1-2
1, 2, 3
1. Les repas et la cuisine
5 - แบบฝึกหัดท้ายบท
- หนังสือเรียน
วัฒนธรรมการกินแบบ
- สอบเขียน
adosphère
ฝรั่งเศส
-- สอบอ่าน
3-4

1, 2, 3

2. Article Partitif
คานานามแบบเป็นส่วนๆ

5

- แบบฝึกหัดท้ายบท
- สอบเขียน
- สอบอ่าน

- หนังสือเรียน
adosphère
- Kahoot

6-8

9

1, 2, 3

1, 2, 3

3. Passé composé
กาลอดีต

4.les adjectifs possessifs
ค าคุ ณ ศั พ ท์ แ สดงความเป็ น
เจ้าของ

5

10

- แบบฝึกหัดท้ายบท
- สอบเขียน
- สอบไวยากรณ์
- สอบพูด
- สอบอ่าน

- หนังสือเรียน
adosphère

- แบบฝึกหัดท้ายบท
- สอบเขียน

- เอกสาร
ประกอบการสอน
- Kahoot

- Kahoot

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
10
1, 2, 3
1-3
20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แต่งประโยค/
เติมคา/อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ
3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
11-12
1, 2, 3, 6
5. Futur Proche
5
- แบบฝึกหัดท้ายบท
อนาคตอันใกล้
- สอบเขียน
13-15

1, 2, 3, 6

6. Futur Simple

5

อนาคตกาล

- แบบฝึกหัดท้ายบท
- สอบเขียน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เอกสาร
ประกอบการสอน
Kahoot
เอกสาร
ประกอบการสอน
Kahoot

16-17

3, 4, 5, 6, 7

18-19

3, 4, 5, 6, 7

7. les adjectifs
démonstratifs
คาคุณศัพท์ชี้เฉพาะ
8. Les vocabulaires
Les endroits
Les fruits et les
légumes
คาศัพท์เกี่ยวกับสถานที่
ผัก และ ผลไม้

5

- แบบฝึกหัดท้ายบท
- สอบเขียน

10
- แบบฝึกหัดท้ายบท
- สอบเขียน

เอกสาร
ประกอบการสอน
เอกสาร
ประกอบการสอน

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20
4-5
30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
1,2,3, 4, 5, 6, 7
ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แต่งประโยค/
เติมคา/อื่น ๆ) จานวน 10 ข้อ
3.6 ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
ชิ้นงาน
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
วิธีการเก็บคะแนน
หมายเหตุ กาหนดเวลาส่ง
ลั
ก
ษณะ
จ
านวน
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
งาน
ประเภท ชิน้ งาน
-

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
( นายชาคริต หะซัน )
ลงชื่อ..................................................
( นายชาคริต หะซัน )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ลงชื่อ...........................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา
ภาษฝรั่งเศส 4
รหัสวิชา
ฝ 32202
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่
2
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน
ครูชาคริต หะซัน
2. คาอธิบายรายวิชา
ฟังบทสนทนาเรื่องราวที่ซับซ้อนมากขึ้น ฟังและเขียนเครื่องหมายกากับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาฝรั่งเศส
ใช้ภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อสาร การติดต่อ ปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่ง ท่องเที่ยว การเขียนภาษาฝรั่ง เศสตาม
สถานการณ์ที่กาหนดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสิ่งของ อ่านออกเสียง และเขียน สัทอักษร คาและกลุ่มคาสัทอักษรที่
ซับซ้อน เขียนและอ่านตัวอักษรฝรั่งเศสเป็นกลุ่มคาที่ซับซ้อน โดยการฝึกทักษะทางภาษาฝรั่งเศสทั้ง 4 ด้าน คือ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มีทักษะในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามัคคีรวมมือกันในการทางาน มี
ทัศนคติที่ดี และเห็นประโยชน์ของภาษาฝรั่งเศส มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางานและมีความซื่อสัตย์
ศึกษาไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส โดยเรียนรู้หน้าที่ความสัมพันธ์และสามารถวิเคราะห์โครงสร้าง รวมทั้ง
ส่วนประกอบต่างๆของประโยคได้ ศึกษาชนิดและหน้าที่ของคา วลี ประโยคแต่ละประเภท ตลอดจนศึกษารูปแบบ
ไวยากรณ์ เ ฉพาะในภาษาฝรั่งเศส ศึ ก ษาเข้ า ใจค าสั่ ง ค าแนะน า ค าขอร้ อ งภาษาท่ า ทางและประโยคที่ ใช้ใน
ชีวิตประจาวันและหลักการใช้สัทอักษร ได้ถูกต้องสามารถการอ่านออกเสียงสัทอักษรกลุ่มคาและประโยคสั้นๆได้
ถู ก ต้ อ งชั ด เจนตามหลั กการออก เสี ย งโดยสื่ อ สารและอธิ บ ายได้ จ ากบทสนทนาสั้ น ๆใช้ ภ าษาง่า ยๆเพื่อสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและเพื่ อ แสดงความต้ องการของตนและสิ่ ง ต่ า งๆรอบตั ว ใช้ ถ้ อ ยค าง่ า ยๆในการ
ปฏิสัมพันธ์อ่านและเขียน โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา เช่น การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดโดยผ่านการเขียนเพื่อขอหรือให้ข้อมูลในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา เข้าใจความ
แตกต่างระหว่างเสียงสระพยัญชนะคาวลีประโยคและ ข้อความเข้าใจวัฒนธรรมฝรั่งเศสเห็นประโยชน์ของการรู้
ภาษาฝรั่งเศสมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีความเข้าใจในการ ภาษาและนาไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้
2. เขียนภาษาจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน
3. ใช้ประโยคภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้
4. เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทยฝรั่งเศส
5. สามารถถ่ายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพูดและเขียนได้
6. ใช้ประโยคสนทนาได้อย่างถูกต้องไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได้
7. ใช้ภาษา ท่าทาง เพื่อการสื่อสาร การติดต่อ ปฏิสัมพันธ์ได้
รวม 7 ผลการเรียนรู้
3. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
คะแนนก่อนกลางภาค
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนหลังกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค
สัปดาห์
ที่
1-2

3-4

6-8

9

70 : 30 คะแนน
20
คะแนน
20
คะแนน
30
คะแนน
30
คะแนน

3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1, 2, 3
1. La comparaison
5 - แบบฝึกหัดท้ายบท
- หนังสือเรียน
การเปรี ย บเที ย บขั้ น เท่ า กั น
- สอบเขียน
adosphère
และขั้นกว่า
- สอบพูด
1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

2. les magasins/ la
direction
ร้านค้าต่างๆ/ การถาม
เส้นทาง

10

3. Posez des questions
การตั้ ง ค าถามใน รู ป แ บ บ
ต่างๆ

10

Reviser ทบทวน

- แบบฝึกหัดท้ายบท
- สอบเขียน
- สอบพูด

- หนังสือเรียน
adosphère
- Kahoot

-

- แบบฝึกหัดท้ายบท
- สอบไวยากรณ์
- สอบพูด

- หนังสือเรียน
adosphère
- Kahoot
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- Kahoot

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
10
1, 2, 3
1-3
20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แต่งประโยค/
เติมคา/อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
11-12
1, 2, 3, 6
5. Pronom tonique
5
- แบบฝึกหัดท้ายบท
คาสรรพนามที่อา้ งถึงหรือระบุ
- สอบเขียน
ถึง "บุคคล"

13-15

1, 2, 3, 6

6. COD – COI
กรรมตรง - กรรมรอง

5

- แบบฝึกหัดท้ายบท
- สอบเขียน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เอกสาร
ประกอบการสอน
เอกสาร
ประกอบการสอน
Kahoot

16-17

3, 4, 5, 6, 7

18-19

3, 4, 5, 6, 7

7. - Production écrite
- Production orale
ความเข้าใจด้านการฟังพูดเพื่อเตรียมสอบ DELF
A1
8. Les verbes
pronominaux
คากริยาที่เพื่อแสดงการ
กระทาบางด้วยตัวของ
ประธานเอง

5

(ทบทวนเพื่ อ เตรี ย ม
เอกสาร
สอบ DELF A1 )
ประกอบการสอน

10

เอกสาร
ประกอบการสอน

- แบบฝึกหัดท้ายบท
- สอบเขียน

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20
4-5
30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
1,2,3, 4, 5, 6, 7
ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แต่งประโยค/
เติมคา/อื่น ๆ) จานวน 10 ข้อ

3.6 ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน

-

-

ลักษณะ
ประเภท
-

จานวน
ชิ้นงาน
-

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน

-

-

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
( นายชาคริต หะซัน )
ลงชื่อ..................................................
( นายชาคริต หะซัน )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ลงชื่อ...........................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
ชื่อรายวิชา เสริมทักษะอ่าน-เขียน 3 รหัสวิชา อ 332211
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาวนฤมล เลียบสวัสดิ์
คาอธิบายรายวิชา
อ่านบทความสารคดี วรรณกรรมนานาชาติ บทสัมภาษณ์ บทอ่านที่ต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เรื่องทั่วไป และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ศึกษาการเขียนในระดับประโยค ข้อความ รวมทั้งฝึกทักษะและกลวิธีการ
อ่านที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถ เดาความหมายของคาศัพท์ ระบุรายละเอียด จับใจความสาคัญ บอก
วัตถุประสงค์ของผู้เขียน ฝึกการเขียนโดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม และการอภิปราย เพื่ออ้างอิงความ
เรียงลาดับความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน รวมทั้งเห็นคุณค่าของการทางานร่วมกัน ตระหนักใน
ความสาคัญของการอ่านและมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน
ตัวชี้วัดรายวิชา
1. อ่านข้อความ เรื่องราวต่างๆ แล้วบอกรายละเอียด ใจความสาคัญของ วัตถุประสงค์ของเรื่องที่อ่าน
2. สรุปเนื้อหาสิ่งที่อ่านในรูปแบต่างๆ เช่น mind mapping ภาพ หรือ งานเขียน
3. เขียนอ้างอิงความ เรียงลาดับความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน
4. เขียนประโยคและข้อความรูปแบบต่างๆ เช่น ประวัติบุคคล เรื่องสั้น ความเรียง และ e-mail ได้
เห็นคุณค่าของการทางนร่วมกัน
5. มีความตระหนักในความสาคัญของการอ่านและมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน
รวม 5 ตัวชี้วัด
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70: 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

2 คะแนนก่อนกลางภาค
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
1-3 1-5
4-6

1-5

7-8

1-5

25 คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1 Description
10 แบบฝึกหัด
-เอกสารประกอบการเรียน
งานเขียน
ชุด Description
-สืบค้นข้อมูลจาก internet
2 Sequence and
10 แบบฝึกหัด
-เอกสารประกอบการเรียน
oder
งานเขียน
ชุด Speed Reading
-สืบค้นข้อมูลจาก internet
3 Compare and
5 แบบฝึกหัด
-เอกสารประกอบการเรียน
contrast
ชุด Compare and
contrast
-สืบค้นข้อมูลจาก internet

3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
9-10

ตัวชี้วัด
1-5

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแน
รูปแบบข้อสอบ
น
1-3
20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 45 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีทา/เติมคา/อื่นๆ)
จานวน 1 ข้อ

4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
11-14 1-5
4 Cause and effect
15 แบบฝึกหัด
-เอกสารประกอบการเรียน
งานเขียน
ชุด Cause and effect สืบค้นข้อมูลจาก internet
15-18 1-5
5 Problem and
10 แบบฝึกหัด
-เอกสารประกอบการเรียน
solution
งานเขียน
ชุด Problem and solution
-สืบค้นข้อมูลจาก internet

5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
19-20

ตัวชี้วัด
1-10

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
4-6
30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน50 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีทา/เติมคา/
อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ

6 ชิ้นงาน หนังสือเล่มจิ๋ว รวมศัพท์ที่มีความหมายคล้ายกัน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
1-6

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน
ประเมินจาก
1. ความถูกต้องของ
เน้อหา 5 คะแนน
2. ความเรียบร้อย
สวยงาม 2 คะแนน
3. ส่งงานตรงเวลาที่
กาหนด 3 คะแนน

ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน
งานเขียน 4 เรื่อง

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน
ภายในสัปดาห์ที่
4,7,15,18

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
(นางสาวนฤมล เลียบสวัสดิ์)
ลงชื่อ..................................................
(นายชาคริต หะซัน)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ลงชื่อ...........................................................
(นางเยาวนาท สุนทร)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
ชื่อรายวิชา เสริมทักษะอ่าน-เขียน 4 รหัสวิชา อ 332212
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาวนฤมล เลียบสวัสดิ์
คาอธิบายรายวิชา
อ่านบทความสารคดี วรรณกรรมนานาชาติ บทสัมภาษณ์ บทอ่านที่ต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เรื่องทั่วไป และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ศึกษาการเขียนในระดับประโยค ข้อความ รวมทั้งฝึกทักษะและกลวิธีการ
อ่านที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถ เดาความหมายของคาศัพท์ ระบุรายละเอียด จับใจความสาคัญ บอก
วัตถุประสงค์ของผู้เขียน ฝึกการเขียนโดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม และการอภิปราย เพื่ออ้างอิงความ
เรียงลาดับความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน รวมทั้งเห็นคุณค่าของการทางานร่วมกัน ตระหนักใน
ความสาคัญของการอ่านและมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน
ตัวชี้วัดรายวิชา
1. อ่านข้อความ เรื่องราวต่างๆ แล้วบอกรายละเอียด ใจความสาคัญของ วัตถุประสงค์ของเรื่องที่อ่าน
2. สรุปเนื้อหาสิ่งที่อ่านในรูปแบต่างๆ เช่น mind mapping ภาพ หรือ งานเขียน
3. เขียนอ้างอิงความ เรียงลาดับความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน
4. เขียนประโยคและข้อความรูปแบบต่างๆ เช่น ประวัติบุคคล เรื่องสั้น ความเรียง และ e-mail ได้
เห็นคุณค่าของการทางนร่วมกัน
5. มีความตระหนักในความสาคัญของการอ่านและมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน
รวม 5 ตัวชี้วัด
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70: 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
2 คะแนนก่อนกลางภาค
25 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ตัวชี้วัด

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1-3

1-5

1 Main Ideas and
Details

10

แบบฝึกหัด
งานเขียน

4-6

1-5

2 Fact and Opinion

10

แบบฝึกหัด
งานเขียน

7-8

1-5

3 Context Clues

5

แบบฝึกหัด

-เอกสารประกอบการเรียน
ชุด Main Ideas and
Details
-สืบค้นข้อมูลจาก internet
-เอกสารประกอบการเรียน
ชุด Fact and Opinion
-สืบค้นข้อมูลจาก internet
-เอกสารประกอบการเรียน
ชุด Context Clues
-สืบค้นข้อมูลจาก internet

3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
9-10 1-5

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1-3
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 45 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีทา/เติมคา/อื่นๆ)
จานวน 1 ข้อ

4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
11-14 1-5
4 Summarizing
15 แบบฝึกหัด
-เอกสารประกอบการเรียน
งานเขียน
ชุด Summarizing
-สืบค้นข้อมูลจาก internet
15-18 1-5
5 Drawing
10 แบบฝึกหัด
-เอกสารประกอบการเรียน
Conclusions
งานเขียน
ชุด Drawing Conclusions
-สืบค้นข้อมูลจาก internet
5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
19-20

ตัวชี้วัด
1-10

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
4-6
30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน50 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีทา/เติมคา/
อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ

6 ชิ้นงาน หนังสือเล่มจิ๋ว รวมศัพท์ที่มีความหมายคล้ายกัน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
1-6

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน
ประเมินจาก
1. ความถูกต้องของ
เน้อหา 5 คะแนน
2. ความเรียบร้อย
สวยงาม 2 คะแนน
3. ส่งงานตรงเวลาที่
กาหนด 3 คะแนน

ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน
งานเขียน 4 เรื่อง

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน
ภายในสัปดาห์ที่
4,7,15,18

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
(นางสาวนฤมล เลียบสวัสดิ์)
ลงชื่อ..................................................
(นายชาคริต หะซัน)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ลงชื่อ...........................................................
(นางเยาวนาท สุนทร)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
รหัสวิชา อ32201
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน Mister Cornelis Van Wyk, Mister Clinton Sampson
Unit

Conversation topics

1

First day of school.

Functions

Grammar

Introduction Verb be
Beginning of the new Wh-questions:
school term.
Who, What, Where
Interview the
students. Play
games.

2

The Universe

The teacher starts
by talking about the
universe and how
big it is. Can we truly
be alone? Do you
believe in Aliens? or
life on other
planets?

Question’s
followed by
affirmative or
imperative

3

Technology today.

The teacher starts of
by talking about the
technology we have
available today, and
how it has made our
lives easier.

Subject.

Unit

Conversation topics

Functions

Grammar

4

Vision for your life.

What is your vision
for your life? Why
should we set goals?
How to set goals.
Creating a vision
board. Time
Management.

Present
progressive
Future

Language
Who are you?
Explain who you
are and what you
like in two mins,
then let your
friends interview
you and ask you
questions about
you.
Explain to the class
what your opinion
is about life on
other planets. Do
you believe in it?
Yes/No give your
reason.

Vocabulary

N/A

UFO,spaceship,alien
.planet,star,universe.

Explain how we can
have a good
relationship with
technology, and
how we can benefit
from it without it
controlling our
lives.
Language

Cellphones,drones,laptops,
Ipads,cameras,mac books,
playstations,led screens,3d
printers,etc

What career path
do you want to
pursue? I would
like to be a doctor.
What are your
goals? How will you
achieve your goals?
How long will it
take you to reach
your goals?

Health: exercise, Eating healthy
Spiritual: Prayer,
Meditation,Mindfulness
Money: Save, Invest
Wants: Cellphones, Bikes

Vocabulary

5

Project
Vision board

Students create a
Review
vision board using an
A3 paper.
(10 points)

English
Conversation

Review

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
( Mister Cornelis Van Wyk)
ลงชื่อ..................................................
( นายชาคริต หะซัน )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ลงชื่อ...........................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

