โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา ประวัติวรรณคดี
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ภาคเรียนที่ 1
ครูผู้สอน นางอุไร เจ๊ะแล๊ะ

รหัสวิชา ท 33210
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
ปีการศึกษา 2563

2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวรรณคดีสาคัญสมัยสุโขทัยและอยุธยาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ประวัติผู้แต่ง เนื้อหาสังเขป การ
ชาระหนังสือวรรณคดี เพื่อให้รู้ความเป็นมาของวรรณคดีไทย เข้าใจความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างสมัย เข้าใจ
ค่านิยมและลักษณะชีวิตของคนในสมัยนั้น และเห็นคุณค่าของของวรรณคดีสาคัญในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมโดยใช้กระบวนการเรียนทางภาษา กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างความรู้ความ
เข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
2. อธิบายหลักเกณฑ์การแบ่งสมัยและแบ่งสมัยของวรรณคดีและวรรณกรรมไทยได้
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีสมัยสุโขทัย
4. อธิบายความสาคัญหรือคุณค่า ค่านิยมของวรรณคดีสมัยสุโขทัยด้านสานวนภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความรู้ต่างๆและอิทธิพลของวรรณคดีในสมัยต่อมาได้
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น
6. อธิบายความสาคัญหรือคุณค่า ค่านิยมของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้นด้านสานวนภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความรู้ต่างๆและอิทธิพลของวรรณคดีในสมัยต่อมาได้
7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีสมัยอยุธยตอนกลาง
8. อธิบายความสาคัญหรือคุณค่า ค่านิยมของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง ด้านสานวนภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความรู้ต่างๆและอิทธิพลของวรรณคดีในสมัยต่อมาได้
9. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย
10. อธิบายความสาคัญหรือคุณค่า ค่านิยมของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย ในด้านสานวนภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความรู้ต่างๆและอิทธิพลของวรรณคดีในสมัยต่อมาได้

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

70: 30
25
20
25
30

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
1-5

6-8

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
จุดประสงค์การเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1.
มีความรู้ความ
วรรณคดีสุโขทัย
15 - แบบฝึกหัด
- ใบความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ
- ชิ้นงาน
- ใบงาน
ทั่วไปของวรรณคดีและ
- ทดสอบหลังเรียน
- ห้องศูนย์
วรรณกรรมไทย
ภาษาไทย
๒. อธิบายหลักเกณฑ์
- ห้องสมุด
การแบ่งสมัยและแบ่งสมัย
นมร.บร.
ของวรรณคดีและ
ฯลฯ
วรรณกรรมไทยได้
๓. มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ
ทั่วไปของวรรณคดีสมัย
สุโขทัย
5. มีความรู้ความเข้าใจ
วรรณคดีสมัยอยุธยา
เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของ
วรรณคดีสมัยอยุธยา
ตอนต้น

10

- แบบฝึกหัด
- ชิ้นงาน
- ทดสอบหลังเรียน

- ใบความรู้
- ใบงาน
- ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทย
- ห้องสมุด
โรงเรียน นมร.บร
.ฯลฯ

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
9 -10 6. อธิบายความสาคัญ
วรรณคดีสมัย
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
หรือคุณค่า ค่านิยมของ ธนบุรี
- แบบทดสอบอัตนัย(เช่น แสดงวิธี
วรรณคดีสมัยสุโขทัยด้าน
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 1 ข้อ
สานวนภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ความรู้ต่างๆและอิทธิพล
ของวรรณคดีในสมัย
ต่อมาได้
3.4 คะแนนหลังกลางภาค

25 คะแนน

สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
11-13 6. อธิบายความสาคัญ วรรณคดีสมัย
10 - แบบฝึกหัด
รัตนโกสินทร์
- ชิ้นงาน
หรือคุณค่า ค่านิยม
- ทดสอบหลังเรียน
ของวรรณคดีสมัย
สุโขทัยด้านสานวน
ภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความรู้ต่างๆ
และอิทธิพลของ
วรรณคดีในสมัยต่อมา
14 6. อธิบายความสาคัญ วรรณคดีสมัย
10 - แบบฝึกหัด
- ชิ้นงาน
หรือคุณค่า ค่านิยม
รัตนโกสินทร์
- ทดสอบหลังเรียน
ของวรรณคดีสมัย
สุโขทัยด้านสานวน
ภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความรู้ต่างๆ
และอิทธิพลของ
วรรณคดีในสมัยต่อมา

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้
- ใบงาน
- ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทย
- ห้องสมุด
โรงเรียน นมร.บร
ฯลฯ
- ใบความรู้
- ใบงาน
- ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทย
- ห้องสมุด
โรงเรียน นมร.บร
ฯลฯ

สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
6. อธิบายความสาคัญ วรรณคดีสมัย
- แบบฝึกหัด
15 -19 หรือคุณค่า ค่านิยม
5
- ชิ้นงาน
รัตนโกสินทร์
- ทดสอบหลังเรียน
ของวรรณคดีสมัย
สุโขทัยด้านสานวน
ภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความรู้ต่างๆ
และอิทธิพลของ
วรรณคดีในสมัยต่อมา
ได้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้
- ใบงาน
- ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทย
- ห้องสมุด
โรงเรียน นมร.บร
ฯลฯ

3,5คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20 9. อธิบายความสาคัญหรือ สรุปและประเมินค่า
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
คุณค่า ค่านิยมของวรรณคดี วรรณคดี ในแต่ละยุคสมัย
50 ข้อ
สมัยอยุธยาตอนกลาง ด้าน ตั้งแต่สมัยสุโขทัย
จนกระทั่งสมัย
- แบบทดสอบอัตนัย
สานวนภาษา
รัตนโกสินทร์
(เช่น แสดงวิธีทา/เติมคา/อื่นๆ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี
จานวน 1 ข้อ
ความรู้ต่างๆและอิทธิพล
ของวรรณคดีในสมัยต่อมา
ได้
10. อธิบายความสาคัญ
หรือคุณค่า ค่านิยมของ
วรรณคดีสมัยอยุธยาตอน
ปลาย ในด้านสานวนภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ความรู้ต่างๆและอิทธิพล
ของวรรณคดีในสมัยต่อมา
ได้

3.6 ชิ้นงาน1 ชิ้นงาน (โครงงานภาษาไทยเรื่อง“ความสัมพันธ์ของภาษาไทยกับวัฒนธรรมท้องถิน่ ”)
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน

8.ประวัติวรรณคดีในสมัย
ต่าง ๆ

นาเสนอทางช่องทาง
ออนไลน์

ลักษณะ
ประเภท
รายงาน

จานวน
ชิ้นงาน
1

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน

รายงาน
เดี่ยว

(ก่อนสอบปลาย
ภาค)

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาไทย 5
รหัสวิชา ท 33101
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาวสุภารัตน์ เพียกขุนทด นางสาวปรียานุช เสนาธนศักดิ์
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ และฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่า
วรรณคดีและวรรณกรรม โดยฝึกทักษะเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง ตีความ แปลความ และขยายความ ตอบคาถาม
คาดคะเนเหตุการณ์เรื่องที่อ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิด
ใหม่อย่างมีเหตุผล ฝึกทักษะการเขียนบรรยาย เขียนพรรณนา โน้มน้าว โครงการและรายงานการดาเนินโครงการ
รายงานการประชุม เขียนบันเทิงคดี ประเมินคุณค่างานเขียนในด้านต่าง ๆ ฝึกทักษะการพูดสรุปแนวคิด แสดง
ความคิดเห็นและประเมินเรื่องที่ฟังและดู พูดในโอกาสต่างๆ และศึกษาเกี่ยวกับระดับของภาษา อิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศ แต่งบทร้อยกรองประเภทฉันท์
วิเคราะห์วิถีไทยประเมินค่า ความรู้และข้อคิดจากวรรณคดีวรรณกรรมเรื่อง กาพย์เห่เรือ ขุนช้างขุนแผน
สามัคคีเภทคาฉันท์ ท่องจาบทอาขยานที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
โดยใช้กระบวนการอ่าน เพื่อสร้างความรู้ความคิดนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต กระบวนการ
เขียนสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟัง ดู และพูดแสดงความรู้
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การ
ฟัง การดู และการพูด
ตัวชี้วัด
ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1
รวม 25

ม.4-6/1
ม.4-6/1
ม.4-6/1
ม.4-6/3
ม.4-6/1
ตัวชี้วัด

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

ม.4-6/4
ม.4-6/8
ม.4-6/3
ม.4-6/5
ม.4-6/3

ม.4-6/6

ม.4-6/7 ม.4-6/8

ม.4-6/5
ม.4-6/7
ม.4-6/4

ม.4-6/6
ม.4-6/5

ม.4-6/6

ม.4-6/9

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
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
1-4 มาตรฐาน ท 1.1 ปฐมนิเทศ/ขอบเขต/
15 - แบบฝึกหัด
ม.4-6/1,2,3,5,6,7 เนื้อหา/วิธีการ
- ท่องบทอาขยาน
มาตรฐาน ท 2.1 ประเมินผล
- อ่านบทร้อยกรอง
ม.4-6/1,7,8
ทดสอบก่อนเรียน
ประเภทกาพย์
มาตรฐาน ท 3.1 1. กาพย์เห่เรือ
- ทดสอบหลังเรียน
ม.4-6/1,2,3,4,6 - การอ่านจับใจความ
มาตรฐาน ท 4.1 การถอดคาประพันธ์และ
ม.4-6/4
วิเคราะห์วิจารณ์
ประเมินค่า
- พูดสรุปแนวคิดและ
แสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์จากเรื่องที่ฟัง
และดู
- การแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทกาพย์
5-8 มาตรฐาน ท 2.1 - ความงามของภาษา
10 - แบบฝึกหัด
ม.4-6/1,2,5,8
- พันธกิจธรรมชาติ
- การเขียนเรียงความ
มาตรฐาน ท4.1 ของภาษา
- ทดสอบหลังเรียน
ม.4-6/1,2
- หลักการวิเคราะห์
มาตรฐาน ท5.1 วิจารณ์วรรณคดีและวิถี
ม.4-6/1,2,3,4,6 ชีวิตไทย บทอาขยาน
ที่มีคุณค่า
- เรียงความ
โลกในจินตนาการ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- หนังสือเรียน
ภาษาไทยชั้นม.6
- ใบความรู้
- ใบงาน
- ห้องศูนย์
ภาษาไทย
- ห้องสมุด
โรงเรียน นมร.บร.
ฯลฯ

3.3 คะแนนสอบกลางภาค
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
9 -10 มาตรฐาน ท 1.1
ม.4-6/1,2,3,5,6,7
มาตรฐาน ท 2.1
ม.4-6/1,2,5,7,8
มาตรฐาน ท 3.1
ม.4-6/1,2,3,4,6
มาตรฐาน ท 4.1
ม.4-6/1,2,4
มาตรฐาน ท5.1
ม.4-6/1,2,3,4,6

20 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1. กาพย์เห่เรือ
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
- การแต่งบทร้อยกรอง
4 ตัวเลือกจานวน 30 ข้อ
ประเภทกาพย์
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น การเขียน
- ความงามของภาษา
บรรยายแสดงความคิดเห็น/
- พันธกิจธรรมชาติ
เติมคา/อื่นๆ) จานวน 2 ข้อ
ของภาษา
- เรียงความ
โลกในจินตนาการ
- การอ่านจับใจความ
การถอดคาประพันธ์และ
วิเคราะห์วิจารณ์
ประเมินค่า

3.4 คะแนนหลังกลางภาค
สัปดาห์ที่
ตัวชี้วัด
11-13 มาตรฐาน ท 1.1
ม.4-6/1,2,3,5,6,7
มาตรฐาน ท 2.1
ม.4-6/1,4,5,8
มาตรฐาน ท 5.1
ม.4-6/4

25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
2. สามัคคีเภทคาฉันท์
5
- แบบฝึกหัด
- การอ่านจับใจความ
- ทดสอบหลังเรียน
การถอดคาประพันธ์และ
- การแต่งบทร้อย
วิเคราะห์วิจารณ์
กรองประเภทฉันท์
ประเมินค่า
- หลักการเขียนสื่อสารใน
รูปแบบต่าง ๆ และ
ประเมินค่างานเขียนใน
ด้านต่าง ๆ
- การแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทฉันท์

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- หนังสือเรียน
ภาษาไทยชั้นม.6
- ใบความรู้
- ใบงาน
- ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทย
- ห้องสมุด
โรงเรียน นมร.บร
ฯลฯ

- การพูดสรุปแนวคิดและ
แสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องที่ฟังและดู

- หนังสือเรียน
ภาษาไทยชั้นม.6
- ใบความรู้

14-15

มาตรฐาน ท 3.1
ม.4-6/1,6
มาตรฐาน ท4.1

5

- วิเคราะห์โวหาร
ภาพพจน์
- แบบฝึกหัด

สัปดาห์ที่
ตัวชี้วัด
ม.4-6/2,7
มาตรฐาน ท5.1
ม.4-6/1,2,3,4
16-17

มาตรฐาน ท4.1
ม.4-6/2,3

18

มาตรฐาน ท 1.1
ม.4-6/1,2,3,5,6,7
มาตรฐาน ท 2.1
ม.4-6/1,4,5,6,7,8
มาตรฐาน ท 3.1
ม.4-6/1,2,3,4,6

19

มาตรฐาน ท4.1
ม.4-6/5
มาตรฐาน ท5.1
ม.4-6/3,4,5

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
- การวิเคราะห์วิจารณ์
- ทดสอบหลังเรียน
วรรณคดี ประเมินค่าและ
สังเคราะห์วรรณคีและ
วรรณกรรม
- การใช้คากลุ่มคา
5
- แบบฝึกหัด
สร้างประโยค
- ทดสอบหลังเรียน
- ระดับของภาษา
- คาราชาศัพท์
3. ขุนช้างขุนแผน
5
- แบบฝึกหัด
- การอ่านจับใจความ
- ทดสอบหลังเรียน
การถอดคาประพันธ์และ
การถอดคาประพันธ์
วิเคราะห์วิจารณ์
และวิเคราะห์วิจารณ์
ประเมินค่า
- การเขียนอธิบาย
บรรยาย พรรณนา
- การเขียนรายงานทาง
วิชาการ
- การวิเคราะห์แนวคิด
การใช้ภาษาและความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟัง
และดูอย่างมีเหตุผล
- การใช้ ภ าษาถิ่ น และ
5
- แบบฝึกหัด
ภาษาต่างประเทศ
- ทดสอบหลังเรียน
- การประเมินค่า
วรรณคดีพื้นบ้าน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- ใบงาน
- ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทย
- ห้องสมุด
โรงเรียน นมร.บร
ฯลฯ

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
20 มาตรฐาน ท 1.1
ม.4-6/1,2,3,5,6,7
มาตรฐาน ท 2.1
ม.4-6/1,4,5,6,7,8
มาตรฐาน ท 3.1
ม.4-6/1,2,3,4,6
มาตรฐาน ท4.1
ม.4-6/2,3,5,7
มาตรฐาน ท 5.1
ม.4-6/1,2,3,4,5

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
2. สามัคคีเภทคาฉันท์
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
- การแต่งบทร้อยกรอง
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ประเภทฉันท์
จานวน 50 ข้อ
- การพูดสรุปแนวคิดและ
- แบบทดสอบอัตนัย
(เช่น การเขียนบรรยายแสดง
แสดงความคิดเห็นจาก
ความคิดเห็น/เติมคา/อื่นๆ)
เรื่องที่ฟังและดู
จานวน 2 ข้อ
- การวิเคราะห์วิจารณ์
วรรณคดี ประเมินค่าและ
สังเคราะห์วรรณคีและ
วรรณกรรม
- ระดับของภาษา
- คาราชาศัพท์
3. ขุนช้างขุนแผน
- การอ่านจับใจความ
การถอดค าประพั นธ์และ
วิเคราะห์วิจารณ์
ประเมินค่า
- การเขียนรายงานทาง
วิชาการ
- การใช้ภาษาถิ่นและ
ภาษาต่างประเทศ
- การประเมินค่าวรรณคดี
พื้นบ้าน

3.6 ชิ้นงาน 4 ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กาพย์เห่เรือ
(รายงานการศึกษาค้นคว้า
วรรณคดีเรื่องกาพย์เห่เรือ)
มฐ. ท2.1 ม.4-6/6
มฐ. ท5.1 ม.4-6/1,2,3,4,5

แบบประเมิน
ชิ้นงาน

2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
สามัคคีเภทคาฉันท์
(สมุดภาพสามมิติการแต่ง
คาประพันธ์ประเภทฉันท์
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มฐ. ท4.1 ม.4-6/4

แบบประเมิน
ชิ้นงาน

หมาย
ลักษณะ
จานวน
เหตุ
ประเภท
ชิน้ งาน
-การแต่ง
2
งานเดี่ยว
คาประพันธ์
ประเภทฉันท์
-วิเคราะห์
โวหารภาพพจน์
-แผ่นภาพสาม
มิติ
-เรียงความ

2

งานเดี่ยว

กาหนดเวลา
ส่งงาน
(ก่อนสอบกลางภาค)

(ก่อนสอบปลายภาค)

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา วรรณกรรมวิจารณ์
รหัสวิชา ท 33209
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน ครูตรียกนิษฐ์ จันทรสถาพร
2. คาอธิบายรายวิชา
อ่านงานประพันธ์ประเภทชีวประวัติ บทความ บทละครพูด เรื่องสั้น นวนิยาย บทร้อยกรองขนาด
สั้น พิจารณาการใช้คา ข้อความ สานวนโวหาร ประเด็นสาคัญของเรื่อง แยกเนื้อหาที่แสดงอารมณ์ แสดง
ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น เพื่อให้เข้าใจสารของผู้แต่ง เกิดจินตนาการ เข้าใจถึงความไพเราะ และ
ความงามของวรรณกรรม
ใช้กระบวนการทางภาษาในการอธิบาย วิเคราะห์ สรุป บทประพันธ์ประเภทต่าง ๆ
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ใน การทางาน รัก
ความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ
3. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
คะแนนก่อนกลางภาค
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนหลังกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค
2.2 คะแนนก่อนกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
1-2

70 : 30
25
20
25
30

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน

รูปแบบการประเมิน

ความรู้เกี่ยวกับการ
วิจารณ์วรรณคดี

5

สมุด

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้
- ใบงาน
- ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทย

- ห้องสมุด
โรงเรียน นมร.บร.
ฯลฯ

สัปดาห์
ที่
3-6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน

- การอ่านและพิจารณา
วรรณกรรม ประเภท
สารคดี

5

รูปแบบการประเมิน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ใบงาน แบบทดสอบ - ใบความรู้
สมุด
- ใบงาน
- ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทย
- ห้องสมุด
โรงเรียน นมร.บร.
ฯลฯ

7-9

- การอ่านและพิจารณา
วรรณกรรมประเภทเรื่อง
สั้น

10

รายงาน

- ใบความรู้
- ใบงาน
- ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทย
- ห้องสมุด
โรงเรียน นมร.บร.
ฯลฯ

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด

10

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน

รูปแบบข้อสอบ

เนื้อหาจากสัปดาห์ที่ 2 - 9

20

- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 5 ข้อ

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ตัวชี้วัด

11-13

หน่วยการเรียนรู้
- การอ่านและพิจารณา
วรรณกรรม ประเภท
นวนิยาย

คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
10

รายงาน

- ใบความรู้
- ใบงาน
- ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทย
- ห้องสมุด
โรงเรียน นมร.บร.
ฯลฯ

สัปดาห์
ที่
14-16

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ตัวชี้วัด

หน่วยการเรียนรู้
- การอ่านและพิจารณา
วรรณกรรม ประเภท
ร้อยกรอง

คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
10

ใบงาน
- ใบความรู้
แบบทดสอบ สมุด - ใบงาน
- ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทย
- ห้องสมุด
โรงเรียน นมร.บร.

ฯลฯ
17-19

คุณค่าของวรรณกรรม
และการแนะนา
วรรณกรรมที่มีคุณภาพ

10

ใบงาน
- ใบความรู้
แบบทดสอบ สมุด - ใบงาน
- ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทย
- ห้องสมุด
โรงเรียน นมร.บร.
ฯลฯ

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ตัวชี้วัด

20

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน

รูปแบบข้อสอบ

เนื้อหาจากสัปดาห์ที่ 11 19

30

- แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
วิธีทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน
5 ข้อ

3.6 ชิ้นงาน 2 ชิ้นงาน (บทความวิจารณ์วรรณกรรม)
หน่วยการเรียนรู้

ชิ้นงาน

หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ

วิธีการเก็บคะแนน

ลักษณะ
ประเภท

จานวน
ชิ้นงาน

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน

- การอ่านและพิจารณา
วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น

- บทความวิจารณ์
วรรณกรรมประเภท
เรื่องสั้น

บทความ

1

งานเดี่ยว

เมื่อจบบทเรียน

- การอ่านและพิจารณา
วรรณกรรมประเภทนวนิยาย

- บทความวิจารณ์
วรรณกรรมประเภท
นวนิยาย

บทความ

1

งานเดี่ยว

เมื่อจบบทเรียน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา โลกศึกษา
รหัสวิชา ส 30283
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นายเอกพงษ์ โสมา
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ ความสาคัญของสถาบันทางสังคม บทบาทของสถาบันหรือองค์กรในสถานการณ์
โลกความหลากหลายของประชากรด้านชาติพันธุ์ที่มีผลต่อความสัมพันธ์ของมนุษยชาติ อิทธิพลของสภาพแวดล้อม
ที่มีต่อวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ค่านิยมในสังคมโลก การสร้างความเป็นธรรมในสังคมโลก สิทธิมนุษยชนและ
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมโลก บทบาทขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่มีต่อโลก ปัญหาความขัดแย้ง
ในสัง คมโลกและแนวทางการแก้ไขปัญหาความขั ดแย้ง อย่ างยั่ง ยืน วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของสังคมโลกและแนวทางแก้ไขและพัฒนาการ การพึ่งพาอาศัยกันในโลกยุคโลกาภิ
วัตน์
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจความเป็นไปของโลก สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต มีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมโลก มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านการเป็นโลกที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม และสามารถดาเนินชีวิตอย่างสันติในสังคมไทยและสังคมโลก
ผลการเรียนรู้
1. วิเคราะห์บทบาทสาคัญของสถาบันและองค์กรที่มีผลต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน
2. วิ เ คราะห์ ค วามหลากหลายด้ า นชาติ ติ พั น ธ์ ที่ มี ผ ลต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ข องมนุ ษ ยชาติ อิ ท ธิ พ ลของ
สภาพแวดล้อมที่มีต่อวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม
3. วิเคราะห์ค่านิยมที่มีผลต่อการกระทาของคนในสังคม และอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อค่านิยม
4. ตระหนักในความสาคัญของความเสมอภาคและความยุติธรรมในสังคม มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
สร้างความเท่าเทียมกัน และความเป็นธรรมในสังคม
5. ระบุความสาคัญและแนวทางแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดทั้งการสร้างความเป็นธรรมใน
สังคมโลก
6. วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก

7. วิเคราะห์วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่ างๆ ของโลก และแนวทาง
การพัฒนาอย่างยังยืน
8. ตระหนั กถึ งความสั ม พันธ์ เชื่ อ มโยงระหว่ างกั นของผู้ ค นที่ ต้ อ งพึ่ง พาอาศั ย ซึ่ง กันและกั นในโลกยุค
โลกาภิวัฒน์
รวม 8 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
1-4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. รู้และเข้าใจ
สถาบันสาคัญของโลก
15 - ใบงาน
- หนังสือ
และอิทธิพลของ
บทบาทสาคัญของ
- ภาระงาน/ชิ้นงาน แบบเรียนรายวิชา
โลกศึกษา
สถาบันและองค์กรที่มี สิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์
- ข้อมูล
ผลต่อสถานการณ์โลก
สารสนเทศจาก
ปัจจุบัน
เว็บไซต์ (Web
2. รู้และเข้าใจความ
Site)
หลากหลายด้านชาติติ
- ห้องสมุด
พันธ์ที่มีผลต่อ
โรงเรียน
ความสัมพันธ์ของ
- ห้องศูนย์วิชา
มนุษยชาติ อิทธิพล
สังคมศึกษา
ของสภาพแวดล้อมที่มี
ต่อวัฒนธรรม
- ห้อง
เศรษฐกิจ และสังคม
ศูนย์บริการข้อมูล
Resource
Center
- ระบบการ
พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
(www.dlit.ac.th)
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
5 - 9 3. รู้ เข้าใจและ
คุณค่าของุมนุษย์
10 - ใบงาน
วิเคราะห์ค่านิยมที่มีผล
- ภาระงาน/ชิ้นงาน
ต่อการกระทาของคน
ในสังคม และอิทธิพล
ของสื่อที่มีผลต่อ
ค่านิยม
4. ตระหนักใน
ความสาคัญของความ
เสมอภาคและความ
ยุติธรรมในสังคม มี
บทบาทและมีส่วนร่วม
ในการสร้างความเท่า
เทียมกัน และความ
เป็นธรรมในสังคม

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- หนังสือ
แบบเรียนรายวิชา
โลกศึกษา
- ข้อมูล
สารสนเทศจาก
เว็บไซต์ (Web
Site)
- ห้องสมุด
โรงเรียน
- ห้องศูนย์วิชา
สังคมศึกษา
- ห้อง
ศูนย์บริการข้อมูล
Resource
Center
- ระบบการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
(www.dlit.ac.th)

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1. รู้และเข้าใจบทบาท 1. สถาบันสาคัญของโลก
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
สาคัญของสถาบันและ และอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
องค์กรที่มีผลต่อ
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ
สถานการณ์โลกปัจจุบัน 2. คุณค่าของมนุษย์
2. รู้และเข้าใจความ
หลากหลายด้านชาติติ
พันธ์ที่มีผลต่อ
ความสัมพันธ์ของ
มนุษยชาติ อิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมที่มีต่อ
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และสังคม
3. รู้ เข้าใจและ
วิเคราะห์ค่านิยมที่มีผล
ต่อการกระทาของคนใน
สังคม และอิทธิพลของ
สื่อที่มีผลต่อค่านิยม
4. ตระหนักใน
ความสาคัญของความ
เสมอภาคและความ
ยุติธรรมในสังคม มี
บทบาทและมีส่วนร่วมใน
การสร้างความเท่าเทียม
กัน และความเป็นธรรม
ในสังคม

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ผลการเรียนรู้

11 - 14 1. ระบุความสาคัญ
และแนวทางแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ตลอดทั้ง
การสร้างความเป็น
ธรรมในสังคมโลก
2. วิเคราะห์ปัญหา
และแนวทางแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งใน
สังคมโลก

15 - 19 3. วิเคราะห์
วิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก
และแนวทางการ
พัฒนาอย่างยังยืน
4. ตระหนักถึง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ระหว่างกันของผู้คนที่
ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกันในโลกยุค
โลกาภิวัฒน์

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ประเมิน
สิทธิมนุษยชนและปัญหา 10 - ใบงาน
- หนังสือแบบเรียน
ความขัดแย้งในสังคมโลก
- ภาระงาน/ รายวิชาโลกศึกษา
ชิ้นงาน
- ข้อมูลสารสนเทศ
จากเว็บไซต์ (Web
Site)
- ห้องสมุดโรงเรียน
- ห้องศูนย์วิชาสังคม
ศึกษา
- ห้องศูนย์บริการ
ข้อมูล Resource
Center
- ระบบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม
(www.dlit.ac.th)
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนใน
15 - ใบงาน
- หนังสือแบบเรียน
ของสังคมโลก
- การนาเสนอ รายวิชาโลกศึกษา
ผลงาน
- ข้อมูลสารสนเทศ
จากเว็บไซต์ (Web
Site)
- ห้องสมุดโรงเรียน
- ห้องศูนย์วิชาสังคม
ศึกษา
- ห้องศูนย์บริการ
ข้อมูล Resource
Center
- ระบบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม
(www.dlit.ac.th)
3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1. ระบุความสาคัญและแนว 1.สิทธิมนุษยชนและ
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
ทางแก้ไขปัญหาการละเมิด ปัญหาความขัดแย้งใน
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
สิทธิมนุษยชน ตลอดทั้งการ สังคมโลก
60 ข้อ
สร้างความเป็นธรรมใน
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
2. การพัฒนาอย่างยั่งยืน
สังคมโลก
วิธีทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 10
ในของสังคมโลก
ข้อ
2. วิเคราะห์ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคมโลก
3. วิเคราะห์วิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ
ของโลก และแนวทางการ
พัฒนาอย่างยังยืน
4. ตระหนักถึงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงระหว่างกันของ
ผู้คนที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกันในโลกยุค
โลกาภิวัฒน์

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

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน

ลักษณะ
ประเภท
การพัฒนาอย่างอย่างยั่งยืนใน เก็บจากชิ้นงาน และ เดี่ยว
สังคมโลก
การนาเสนอ

จานวน
ชิ้นงาน
1

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน
สัปดาห์ที่ 14

ลงชื่อ .................................................... ครูผู้สอน
( นายเอกพงษ์ โสมา )

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

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

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา 5
รหัสวิชา ส 33101
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาวจินตนา ปานเถื่อน นางสาวพิมพ์สิริ พันธ์เตี้ย และนายพงษ์พันธ์ พรมทอง
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ ความสาคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม การปฏิบัติตนและสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก วัฒนธรรมไทยที่สาคัญ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากล สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและแนวทางการพัฒนา บทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปัญหาการเมืองที่สาคัญในประเทศไทย
การเมือง การปกครอง การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริม
ด้านวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ความสาคัญและความจาเป็นที่ต้องธารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การใช้อานาจรัฐ
กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา กฎหมายอาญาในเรื่องความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย กฎหมายอื่นที่สาคัญ ข้อตกลงระหว่างประเทศ
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิ ญ สถานการณ์ กระบวนการแก้ ปั ญ หา กระบวนการกลุ่ ม และการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ น้ น การให้
ประสบการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้
ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนฝึกการสัง เกต ตอบคาถามหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม
ส่งเสริมการทางานกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม นาไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนาไปประยุกต์ปฏิบัติในการดาเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถ
ดาเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
ตัวชี้วัดรายวิชา
ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ม.4-6/1 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ
และสังคมโลก
ม.4-6/2 วิเคราะห์ความสาคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และ การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม

ม.4-6/3 ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และ
สังคมโลก
ม.4-6/4 ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา
ม.4-6/5 วิเคราะห์ความจาเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล
ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ม.4-6/1 วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่สาคัญในประเทศ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนว
ทางแก้ไข
ม.4-6/2 เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองที่นาไปสู่ความเข้าใจ และ
การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ
ม.4-6/3 วิเคราะห์ความสาคัญและ ความจาเป็นที่ต้องธารงรักษาไว้ซงึ่ การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ม.4-6/4 เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
รวม 9 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

ตัวชี้วัด

1-2

ส 2.1 ม.4-6/2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการ คะแนน รูปแบบการ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เรียนรู้
ประเมิน
สังคมมนุษย์
10 - แบบทดสอบ - หนังสือแบบเรียนรายวิชาหน้าที่
ย่อย
พลเมือง ม.4-6
- ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์ (Web
- การทา
powerpoint Site)
- ห้องสมุดโรงเรียน
นาเสนอ
- ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา
แบบฝึกหัด

สาระหน้าที่
พลเมือง และ
ประวัติศาสตร์

- ห้องศูนย์บริการข้อมูล Resource
Center
- ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (www.dlit.ac.th)
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการ คะแนน รูปแบบการ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เรียนรู้
ประเมิน
3 - 5 ส 2.1 ม.4-6/5 วัฒนธรรมไทย 10 - ใบงาน
- หนังสือแบบเรียนรายวิชาหน้าที่
- แบบทดสอบ พลเมือง ม.4-6
ย่อย
- ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์ (Web
Site)
- ห้องสมุดโรงเรียน
- ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา
- ห้องศูนย์บริการข้อมูล Resource
Center
- ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (www.dlit.ac.th)
6 - 9 ส 2.1 ม.4-6/3 พลเมืองดีของ
5 - ใบงาน
- หนังสือแบบเรียนรายวิชาหน้าที่
ประเทศชาติ
- แบบทดสอบ พลเมือง
ม.4-6
และสังคมโลก
ย่อย
- ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์ (Web
Site)
- ห้องสมุดโรงเรียน
- ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา
- ห้องศูนย์บริการข้อมูล Resource
Center
- ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (www.dlit.ac.th)
3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ตัวชี้วัด
ส 2.1 ม. 4-6/2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1. สังคมมนุษย์
10
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ

ส 2.1 ม. 4-6/5
ส 2.1 ม. 4-6/3

2. วัฒนธรรมไทย
3. พลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก

5
5

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ตัวชี้วัด

11 - 12 ส 2.1 ม.4-6/4

13 - 15 ส 2.2 ม. 46/1
ม. 4-6/2
ม. 4-6/3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการ
คะแนน รูปแบบการ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เรียนรู้
ประเมิน
สิทธิมนุษยชน
5
- ใบงาน
- หนังสือแบบเรียนรายวิชาหน้าที่
พลเมือง ม.4-6
แบบทดสอบ - ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์ (Web
ย่อย
Site)
- ห้องสมุดโรงเรียน
- ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา
- ห้องศูนย์บริการข้อมูล Resource
Center
- ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม
(www.dlit.ac.th)
ระบอบ
5
- ใบงาน
- หนังสือแบบเรียนรายวิชาหน้าที่
พลเมือง ม.4-6
การเมือง
การปกครอง
แบบทดสอบ - ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์ (Web
ย่อย
Site)
- ห้องสมุดโรงเรียน
- ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา
- ห้องศูนย์บริการข้อมูล Resource
Center
- ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม
(www.dlit.ac.th)

สัปดาห์
ที่

ตัวชี้วัด

16 - 17 ส 2.2 ม. 46/4

18 - 19 ส 2.1 ม. 46/1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการ
คะแนน รูปแบบการ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เรียนรู้
ประเมิน
รัฐธรรมนูญแห่ง
5
- ใบงาน
- หนังสือแบบเรียนรายวิชาหน้าที่
พลเมือง ม.4-6
ราชอาณาจักร
ไทย
แบบทดสอบ - ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์ (Web
ย่อย
Site)
- ห้องสมุดโรงเรียน
- ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา
- ห้องศูนย์บริการข้อมูล Resource
Center
- ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม
(www.dlit.ac.th)
กฎหมายในชีวิต
10
- ใบงาน
- หนังสือแบบเรียนรายวิชาหน้าที่
พลเมือง ม.4-6
ประจาวัน
แบบทดสอบ - ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์ (Web
ย่อย
Site)
- ห้องสมุดโรงเรียน
- ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา
- ห้องศูนย์บริการข้อมูล Resource
Center
- ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม
(www.dlit.ac.th)

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20 ส 2.1 ม. 4-6/1
1. สิทธิมนุษยชน
5
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
2. ระบอบการเมือง
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
ส 2.1 ม. 4-6/4
10
การปกครอง
60 ข้อ
ส 2.2 ม. 4-6/1 - 4
3. รัฐธรรมนูญแห่ง
5
ราชอาณาจักรไทย

4. กฎหมายในชีวิต
ประจาวัน

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
วิธีทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 10
ข้อ
3.6 ชิ้นงาน การทา powerpoint นาเสนอแบบฝึกหัดสาระหน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือผล
การเรียนรู้/บูรณาการ

10

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน

ลักษณะ
ประเภท
สังคมมนุษย์ และวัฒนธรรมไทย เก็บจากชิ้นงาน และ เดี่ยว
การนาเสนอ

จานวน
ชิ้นงาน
1

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน
สัปดาห์ที่ 9
หลังเรียนจบ
หน่วยการเรียนรู้
สังคมมนุษย์ และ
วัฒนธรรมไทย

ลงชื่อ .................................................... ครูผู้สอน
( นางสาวจินตนา ปานเถื่อน )
ลงชื่อ .................................................... ครูผู้สอน
( นางสาวพิมพ์สิริ พันธ์เตี้ย )
ลงชื่อ .................................................... ครูผู้สอน
( นายพงษ์พันธ์ พรมทอง )

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

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

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้(Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา รอบรู้กฎหมายไทย
รหัสวิชา ส30223
จานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวน 1 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาววรปภา ริญญาธนันท์
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ ความสาคัญและลักษณะของกฎหมาย ประเภทและศักดิ์ของกฎหมายกระบวนตรา
กฎหมาย รัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ ของปวงชนชาวไทย การใช้อานาจอธิปไตย องค์กรอิสระ
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับบุคคล นิติกรรมสัญญา ทรัพย์ หนี้ ละเมิด ครอบครัว
มรดก กฎหมายอาญาเกี่ยวกับลักษณะกฎหมายอาญา กฎหมายอื่นที่ควรประกอบด้วย กฎหมายปกครอง กฎหมาย
ภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการรับราชการทหาร กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก
โดยใช้ ก ระบวนการคิ ด กระบวนการสื บ ค้ น ข้อ มูล กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการทางสั ง คม และ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ไขปัญหา
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนาไปประยุกต์ปฏิบัติในการดาเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณ์อันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ และ
สามารถดาเนินชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมได้ทุกระดับ
ผลการเรียนรู้
ข้อที่ 1-6
รวม 6 ตัวชี้วัด
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25
คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20
คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 25
คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30
คะแนน
3.2 คะแนนก่อนกลางภาค
สัปดาห์ที่
1-5

ผลการ
เรียนรู้
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมาย

10

- แบบทดสอบ
- หนังสือเรียน
ก่อนและหลังเรียน - ใบความรู้

- ใบงาน

6-9

ข้อที่ 4

กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์น่ารู้

15

- ใบงาน
- DLIT
- Youtube
- www.trueplookpanya.com
- แบบทดสอบ
- ใบความรู้
ก่อนและหลังเรียน - ใบงาน
- ใบงาน
- DLIT
- YouTube
- www.trueplookpanya.com

3.3 คะแนนกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ผลการ
เรียนรู้
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
รูปแบบข้อสอบ
1. ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมาย
2. กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์น่ารู้

20

- แบบทดสอบปรนัย
4 ตัวเลือก
จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
จานวน 5 ข้อ

- แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
จานวน 5 ข้อ

3.4 คะแนนหลังสอบกลางภาค
สัปดาห์
ที่
11-14

ผลการ
เรียนรู้
ข้อ 5

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
กฎหมายอาญาน่ารู้

10

- แบบทดสอบ
ก่อนและหลังเรียน
- วิเคราะห์ข่าว
- ถามตอบ

- หนังสือเรียน
- ใบความรู้
- แผนภาพ/ข่าว
- Youtube
- www.trueplookpanya.com

15-16

ข้อที่ 3

เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
(กฎหมายใน
ชีวิตประจาวัน)

10

- วิเคราะห์ข่าว
- ถามตอบ
- วิเคราะห์ข่าว

17-18

ข้อที่ 6

กระบวนการ
ยุติธรรม

5

- ใบงาน
- ทดสอบหลังเรียน

19

ข้อที่ 1-6

สรุปเนื้อหาก่อนสอบ
ปลายภาค

-

ผังความคิด

- หนังสือเรียน
- ใบความรู้
- แผนภาพ/ข่าว
- Youtube
- www.trueplookpanya.com
- หนังสือเรียน
- ใบความรู้
- แผนผังความคิด
กระบวนการยุติธรรม
- แบบทดสอบหลังเรียน

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
20

3.6 ชิ้นงาน

ผลการ
เรียนรู้
ข้อที่1-6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
รูปแบบข้อสอบ
สอบปลายภาค

30

- แบบทดสอบปรนัย
4 ตัวเลือก
จานวน 40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
จานวน 2 ข้อ

- แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
จานวน 2 ข้อ

สรุปแผนผังความคิด/ป๊อปอัพ
- กฎหมายในชีวิตประจาวัน

หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
กฎหมายในชีวิตประจาวัน

วิธีการเก็บคะแนน
นาเสนอด้วยผังความคิด

ลักษณะ
ประเภท

จานวน
ชิ้นงาน

หมายเหตุ

แผนผัง
ความคิด/
ป็อบอัพ

1

10 คะแนน

กาหนด
เวลาส่ง
สิงหาคม

ลงชื่อ....................................ครูผู้สอน
(นางสาววรปภา ริญาธนันท์)
ลงชื่อ...........................................
(นางเพชรินทร์ วงศ์ข้าหลวง)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ลงชื่อ...........................................
(นางเยาวนาท สุนทร)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
3. ชื่อรายวิชา ชีววิทยาเพิ่มเติม 5
รหัสวิชา ว 33241
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นายภุชงค์ ในพิมาย
4. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล
ลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมนเดล การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม โครโมโซม ดีเอ็นเอ
สมบัติของสารพันธุกรรม มิวเทชัน พันธุวิศวกรรม การโคลนยีน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของดีเอ็น เอ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การกาเนิดของสปีชีส์ ความหลากหลายทางชีวภาพ อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล
อภิปรายและทดลองเพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ
เพื่อให้สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
โดยยึดหลักตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
1. สืบค้นข้อมูล อภิปราย วิเคราะห์ และสรุปผลการทดลองของเมนเดล อธิบายกฎแห่งการแยก และกฏ
แห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ การนากฎของเมนเดลไปใช้ในการทานายอัตราส่วนของจีโนไทป์ และฟีโนไทป์ในรุ่น
F1 และ F2 จากการผสมพันธุ์ที่เกิดจากการพิจารณาหนึ่งลักษณะและสองลักษณะ
2. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายความสัมพันธ์ของการผสมพันธุ์เพื่อทดสอบ การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมบางลักษณะที่ไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดล เปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันต่อเนื่อง
และแปรผันไม่ต่อเนื่อง
3. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดยีนและโครโมโซม รวมทั้งการค้นพบสารพันธุกรรม
อธิบายความหมายของ DNA ยีน โครโมโซม และจีโนม
4. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายส่วนประกอบและโครงสร้างของ DNA กระบวนการสังเคราะห์ DNA
และการสังเคราะห์โปรตีน
5. สืบค้นข้อมูล อภิปราย สรุปสมบัติของยีน และอธิบายเกี่ยวกับการเกิดมิวเทชัน และผลที่เกิดจากมิวเทชัน
6. บอกความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพันธุศาสตร์ได้ สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบาย
กระบวนการสร้าง DNA สายผสม
7. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและเปรียบเทียบการโคลนยีนโดยอาศัยพลาสมิด และเทคนิคพีซีอาร์ วิเคราะห์
การนาเทคโนโลยีทาง DNA ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ
8. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและวิเคราะห์หลักฐานต่างๆ ที่สนับสนุนการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
9. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและและอธิบายเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของลามาร์ก และทฤษฎี
การคัดเลือกโดยธรรมชาติของชาร์ล ดาร์วิน
10. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต

11. สารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ การจัด
หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต การตั้งชื่อของสิ่งมีชีวิต พร้อมทั้งระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดจาแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิต
12. สืบค้นข้อมูล สารวจตรวจสอบ อภิปรายและสรุปลักษณะของลักษณะที่เหมือนและต่างกันของ
สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรต่างๆ
13. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและนาคุณค่าของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
ที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
14. สืบค้นข้อมูล อภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย รวมทั้ง
ตระหนักถึงผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
15. วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
รวม 15 ผลการเรียนรู้
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
5.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
1-3

ผลการเรียนรู้
1-2

4-6

3-5

7-9

6-7

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
การถ่ายทอดทาง
5
-แบบทดสอบ
-หนังสือเรียน
พันธุกรรม
-แบบฝึกหัด
-สไลด์
ยีนและโครโมโซม
10 -แบบจาลอง DNA
-หนังสือเรียน
-สไลด์
พันธุศาสตร์และ
10 -แบบทดสอบ
-หนังสือเรียน
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
-แบบฝึกหัด
-สไลด์

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ผลการเรียนรู้
1-7

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

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
11-13

ผลการเรียนรู้
11-15

14-19

8-10

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
ความหลากหลายทาง
15 -แบบทดสอบ
ชีวภาพ
-แบบฝึกหัด
วิวัฒนาการ
10 -แบบทดสอบ
-แบบฝึกหัด

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-หนังสือเรียน
-สไลด์
-หนังสือเรียน
-สไลด์

3.6 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
20

ผลการเรียนรู้
8-15

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
-ความหลากหลายทางชีวภาพ
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
-วิวัฒนาการ
4 ตัวเลือก จานวน40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน
2 ข้อ

3.6 ชิ้นงาน แบบจาลอง DNA
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
( นาย ภุชงค์ ในพิมาย )
ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
(
)
ลงชื่อ..................................................
( นายพุทธิพงษ์ ทิพวาที )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
6. ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ 5
รหัสวิชา ว33201
จานวนคาบ 4 คาบ/สัปดาห์ 80 คาบ/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/3
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาวสิริลักษณ์ เพ็ชรศิริ
7. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็ก การเคลื่อนที่ของ
อนุภาคในสนามแม่เหล็ก แรงกระทาต่อลวดตัวนาที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านเมื่อวางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก
สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนา แกลแวนอมิเตอร์ มอเตอร์กระแสตรง กระแสเหนี่ยวนา กฎ
การเหนี่ยวนาแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์และกฎของเลนซ์ หลักการของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงวงจร
พื้นฐานของไฟฟ้ากระแสสลับ การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ความร้อน อุณหภูมิ ความจุความ
ร้อน การขยายตัวของวัตถุเนื่องจากความร้อน สถานะและการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การถ่ายโอนความร้อน
แก๊สอุดมคติ กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์ -ลูสแซก กฎของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ความดัน
และพลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊ส อัตราเร็วของโมเลกุลของแก๊ส พลังงานภายในระบบ กฎข้อที่หนึ่งของ
อุณหพลศาสตร์ การประยุกต์เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ ความเค้น ความเครียด มอดูลัสของ
ยัง ความดันในของไหลและกฎพาสคัล แรงพยุงและหลักอาร์คิมีดีส ความตึงผิว การเคลื่อนที่ในของไหล สมบัติของ
ของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลลี
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิ เ คราะห์ การอภิ ป ราย การอธิ บ ายและการสรุ ป ผล เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความรู้ ความคิ ด และความเข้ า ใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ในชีวิตตนเอง ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง
ผลการเรียนรู้
1. สังเกต และอธิบายเส้นสนามแม่เหล็ก อธิบายและคานวณฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณที่กาหนด รวมทั้งสังเกต
และอธิบายสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนาเส้นตรงและโซเลนอยด์ได้
2. อธิบาย และคานวณแรงแม่เหล็กที่กระทาต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่
กระทาต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก รัศมีความโค้งของการเคลื่อนที่เมื่อประจุ
เคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหว่างเส้นลวดตัวนาคู่ขนานที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านได้
3. อธิบายหลักการทางานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งคานวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้
4. สังเกต และอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนา กฎการเหนี่ยวนาของฟาราเดย์ และคานวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งนาความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนาไปอธิบายการทางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้
5. อธิบาย และคานวณความต่างศักย์อาร์เอ็มเอส และกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอสได้
6. อธิบายหลักการทางานและประโยชน์ของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟของหม้อ
แปลง และคานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

7. อธิบายและคานวณความร้อนที่ทาให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความร้อนที่ทาให้สสารเปลี่ยนสถานะ และความ
ร้อนที่เกิดจากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน
8. อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและคานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. อธิบายแบบจาลองของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุลของแก๊ส รวมทั้ง
คานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. อธิบายและคานวณงานที่ทาโดยแก๊สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความ
ร้อน พลังงานภายในระบบ และงานรวมทั้งคานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและนาความรู้ เรื่อง พลังงาน
ภายในระบบไปอธิบายหลักการทางานของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน
11. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เป็นแท่ง เมื่อถูกกระทาด้วยแรงค่าต่าง ๆ รวมทั้ง
ทดลอง อธิบาย และคานวณความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาวและมอดุลัสของยัง และนาความรู้เรื่อง
สภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจาวัน
12. อธิบาย และคานวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ รวมทั้งอธิบายหลักการทางาน
ของแมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิกได้
13. ทดลอง อธิบาย และคานวณขนาดแรงพยุงจากของไหลได้
14. ทดลอง อธิบาย และคานวณความตึงผิวของของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของของเหลวได้
15. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลลี รวมทั้งคานวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และนาความรู้เกี่ยวกับสมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลีไ ปอธิบายหลักการทางานของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
รวม 15 ผลการเรียนรู้
8. 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
1-7
8-9

ผลการเรียนรู้
1-6
7-8

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
- แม่เหล็กไฟฟ้า
25 - ใบงาน/แบบฝึก
- ความร้อนและทฤษฎี
ทักษะ/รายงานผลการ
จลน์ของแก๊ส
ทดลองเรื่องแม่เหล็ก

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้/
power point/
ชุดอุปกรณ์การ

ไฟฟ้า ความร้อนและ
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
(นักเรียนสามารถส่ง
งานทางอินเตอร์เน็ต
ได้)

ทดลองเรื่อง
แม่เหล็กไฟฟ้า
ความร้อนและ
ทฤษฎีจลน์ของ
แก๊ส

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ผลการเรียนรู้
1-6
7-8

3.4 คะแนนหลังกลางภาค
สัปดาห์
ที่
11-13

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- แม่เหล็กไฟฟ้า
10 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
- ความร้อนและทฤษฎีจลน์
10
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
ของแก๊ส
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 2 ข้อ
25 คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
9-10
- ความร้อนและทฤษฎี
20 - ใบงาน/แบบฝึก
จลน์ของแก๊ส (ต่อ)
ทักษะ/รายงานผล
14-19
11-15
- ของแข็งและของไหล
5
การทดลองเรื่อง
ความร้อนและทฤษฎี
จลน์ของแก๊ส
ของแข็งและของไหล
- สิ่งประดิษฐ์ที่สร้าง
โดยการนากฎของ
พาสคัลมาประยุกต์
3.7 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สัปดาห์
ที่
20

ผลการเรียนรู้
11-15

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้/
power point/
ชุดอุปกรณ์การ
ทดลองความร้อน
และทฤษฎีจลน์
ของแก๊ส ของแข็ง
และของไหล

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- ของแข็งและของไหล
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือกจานวน 40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
วิธีทา /เติมคา/อื่นๆ) จานวน 4 ข้อ

3.6 ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างโดยการนากฎของพาสคัลมาประยุกต์
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
ของแข็งและของไหล

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน
ประเมินผลจากการ
ใช้งานได้จริง
ความคิดสร้างสรรค์
ส่งภายในเวลาที่
กาหนด

ลักษณะ
ประเภท
สิ่งประดิษฐ์

จานวน
ชิ้นงาน
1

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน
สัปดาห์ที่ 18

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
( นางสาวสิริลักษณ์ เพ็ชรศิริ )
ลงชื่อ..................................................
( นายพุทธิพงษ์ ทิพวาที )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
9. ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 (โลกและการเปลี่ยนแปลง )
รหัสวิชา ว 33101
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นายพุทธิพงษ์ ทิพวาที และนายไพศาล อรุณศรีพิมาน
10. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างของโลก แผ่นเปลือกโลก และผลของการเคลื่อนที่ กระบวนการเกิด
ภูเขา รอยเลื่อน รอยโค้ง ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับแผ่นดิน ภูเขาไฟระเบิดและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม การหาอายุหิน การลาดับชั้นหิน ลักษณะและอายุของซากดึกดาบรรพ์ และโครงสร้างทางธรณี
เพื่ออธิบายประวัติความเป็นมาของพื้นที่ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางธรณีวิทยา
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต
การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย สรุป
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และ
นาความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง และดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดรายวิชา
ว 3.2 ม4-6/1 – 14
รวม 14 ตัวชี้วัด
11. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค
25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค
20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค
25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค
30 คะแนน
11.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
1- 4 ว.3.2 (1-4)
5-9

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
1.โครงสร้างโลก
10 - เขียนภาพโครงสร้างโลก
2.การเปลี่ยนแปลงทาง
10 - แบบฝึกหัด
ธรณี
5 -ใบงาน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-แผนภาพ
โครงสร้างโลก

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
10 ว.3.2 (1-8)

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1. โลกและการเปลี่ยนแปลง
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
- โครงสร้างโลก
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
- ผลของการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค
- ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 2 ข้อ
3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
11-19 ว.3.2 (11-14 )

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
1. การศึกษาเกี่ยวกับโลก
- การจาแนกชั้นหิน
10 - สมุดภาพตัวอย่าง หิน
- ซากดึกดาบรรพ์
าลองรอยเท้า
10 - โมเดลจ
สัตว์ดึกดาบรรพ์
5
- ใบงาน
3.8 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- ตัวอย่างหิน
- ภาพซากดึก
ดาบรรพ์
-

4

สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
20 ว. 3.2 ( 11-14 )

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
. การศึกษาเกี่ยวกับโลก
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
- การจาแนกชั้นหิน
10
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
- ซากดึกดาบรรพ์
10
40 ข้อ
- การศึกษาอายุของโลกและ
10
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
ความเป็นมาของโลก
วิธีทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 4
ข้อ

3.6 ชิ้นงาน โมเดลจาลองรอยเท้าสัตว์ดึกดาบรรพ์
หน่วยการเรียนรู้
ชิ้นงาน
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ
จานวน
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
ประเภท
ชิ้นงาน
1. . การศึกษาเกี่ยวกับโลก
สังเกตให้คะแนน โมเดล
1
จากผลงาน

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน
หลังจากเรียนจบ
บทเรียน 1
สัปดาห์

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
( นายพุทธิพงษ์ ทิพวาที )
ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
( นายไพศาล อรุณศรีพิมาน )
ลงชื่อ..................................................
( นายพุทธิพงษ์ ทิพวาที )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
12. ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 1
รหัสวิชา ว 33284
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางเอราวัณ ดาภูผา
13. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระบวนการแก้ปัญหา หลักการเบื้องต้นของ
การเขี ย นโปรแกรม เครื่ อ งมื อ การออกแบบโปรแกรม ความเป็ น มาของภาษาคอมพิ ว เตอร์ โครงสร้ า ง
ภาษาคอมพิวเตอร์ ตัวแปรและค่าคงที่ ลักษณะเด่นและด้อยของภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภทข้อมูล องค์ประกอบ
ของค าสั่ ง การค านวณและเปรี ย บเที ย บ ขั้ น ตอนในการท างานของโอเปอเรชั น ค านวณ ค าสั่ ง ต่ า งๆใน
ภาษาคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมงานต่างๆ โดยใช้คาสั่งและฟังก์ชันเบื้องต้นในการเขียน
โปรแกรมภาษาซี
ปฏิบัติการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมด้วยคาสั่งภาษาซี เพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสามารถออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมใช้งาน
รวมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวันได้
ผลการเรียนรู้
1. อธิบายกระบวนการแก้ปัญหาและแก้ปัญหาจากกรณีตัวอย่างที่กาหนดได้
2. นักเรียนสามารถบอกหลักการเบื้องต้นของการเขียนโปรแกรมได้
3. บอกและเขียนขั้นตอนการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขได้
4. สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบวนซ้าได้
5. นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานโดยเขียนโปรแกรมเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
รวม 5 ผลการเรียนรู้
14. 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- 4

ผลการเรียนรู้
1

5 -9

2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
1. การแก้ปัญหา
10 - ใบงานออนไลน์
- แบบทดสอบย่อย
Kahoot
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ภาษาซี
3. บอกหลักการ
โปรแกรมของ โครงสร้าง
ได้
4. ตัวแปรและค่าคงที่

15

- ใบงานออนไลน์
- แบบทดสอบย่อย
Kahoot

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ใบความรู้
ห้องเรียน
ออนไลน์
,kahoot
ใบความรู้
ห้องเรียน
ออนไลน์
,kahoot

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

ผลการเรียนรู้
1,2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1-4
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น เติมคา.
10 ข้อ

3.4 คะแนนหลังกลางภาค...........25............ คะแนน
สัปดาห์
ที่
11-14

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
3
5. คาสั่ง if else
15 - แบบฝึกปฏิบัติการ - Powerpoint
เขียนโปรแกรม
- Google class
room
15-17
4
6. คาสั่ง for ,while, do
10 -แบบฝึกปฏิบัติการ - Powerpoint
while
เขียนโปรแกรม
- Google class
room
4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สัปดาห์
ที่
20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1-5
1-7
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย เติมคา 10
ข้อ

3.6 ชิ้นงาน สร้างชิ้นงานด้วยภาษาซี
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน

1-7

ตรวจชิ้นงาน

ลักษณะ
ประเภท
เขียน
โปรแกรม

จานวน
ชิ้นงาน
1

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน
หลังจากเรียนจบ
1 สัปดาห์

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
( นางเอราวัณ ดาภูผา )
ลงชื่อ..................................................
( นายพุทธิพงษ์ ทิพวาที )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 5
รหัสวิชา ค33101
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
40ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ครูผู้สอน
นายสมพงษ์ อาพันเสน
นายมานิตย์ รองเมือง
นางนฤมล เอี่ยมสาอางค์
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 –9

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
รูปแบบการ
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
ประเมิน
ค3.1 ม.6/1
ข้อมูล
25
แบบฝึกหัด
ตาแหน่งที่ของ
แบบทดสอบ
ข้อมูล
โมเดลนัก
คณิตศาสตร์

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ใบความรู้

3.คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ตัวชี้วัด
ค3.1 ม.6/1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ข้อมูล
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
ตาแหน่งที่ของ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ข้อมูล
จานวน20ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น
แสดงวิธีทา/เติมคา/อื่น ๆ)
จานวน2ข้อ

4.คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
11 – 19

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการ
รูปแบบการ
ตัวชี้วัด
คะแนน
เรียนรู้
ประเมิน
ค3.1 ม.6/1
ค่ากลาง
25
แบบฝึกหัด
(ฐานนิยม
แบบทดสอบ
มัธยฐาน ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต)

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้
ใบความรู้

5. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
20

ตัวชี้วัด
ค3.1 ม.6/1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ค่ากลาง(ฐานนิยม
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
มัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต)
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน24ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น
แสดงวิธีทา/เติมคา/อื่น ๆ)
จานวน2ข้อ

6.ชิ้นงานโมเดลนักคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
ข้อมูล
- ตาแหน่งที่ของข้อมูล
-

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บ
คะแนน

ลักษณะ
ประเภท
1. ความถูกต้อง งานกลุ่ม
ของเนื้อหา
2–3
2. ความน่าสนใจ
คน
3. ความคิด
สร้างสรรค์

จานวน
ชิ้นงาน
1

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่งงาน
สัปดาห์ที่ 8

ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
รหัสวิชา ค33201
จานวนชั่วโมง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
80ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 2.0 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ครูผู้สอน
นางสาวดวงกมล ลิภูนนท์
นางอัชฉรา จิตต์พุทธคุณ
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
1–6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
รูปแบบการ
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ประเมิน
ข้อที่ 1
-ลาดับอนันต์
25 - แบบฝึกหัด - -เอกสาร
ข้อที่ 2
-อนุกรมอนันต์
- แบบทดสอบ
ประกอบการ
ข้อที่ 3
เรียนรู้
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6

3.คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
9-10

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ข้อที่ 1
-ลาดับอนันต์
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
ข้อที่ 2
-อนุกรมอนันต์
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ข้อที่ 3
จานวน20ข้อ
ข้อที่ 4
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น
ข้อที่ 5
แสดงวิธีทา/เติมคา/อื่น ๆ)
ข้อที่ 6
จานวน2ข้อ

4.คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
11-19

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการ
รูปแบบการ
ผลการเรียนรู้
คะแนน
เรียนรู้
ประเมิน
ข้อที่ 7
-แคลคูลัส
25
-แบบฝึกหัด
ข้อที่ 8
เบื้องต้น
-แบบทดสอบ
ข้อที่ 9
ข้อที่ 10
ข้อที่ 11
ข้อที่ 12
ข้อที่ 13

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้
-เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรู้

5. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ข้อที่ 7
-แคลคูลัสเบื้องต้น
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
ข้อที่ 8
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ข้อที่ 9
จานวน16ข้อ
ข้อที่ 10
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น
ข้อที่ 11
แสดงวิธีทา/เติมคา/อื่น ๆ)
ข้อที่ 12
จานวน2ข้อ
ข้อที่ 13

6.ชิ้นงานแบบฝึกทักษะ
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
- ลาดับอนันต์ / อนุกรมอนันต์
- แคลคูลัสเบื้องต้น

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บ
คะแนน
ทาแบบฝึก
ทักษะแต่ละ
หน่วยการ
เรียนรู้

ลักษณะ
ประเภท
แบบฝึก
ทักษะ

จานวน
ชิ้นงาน
2 หน่วย
การ
เรียนรู้

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่งงาน
เมื่อเรียนจบแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1.ชื่อรายวิชา โครงงานอาชีพ 1 (การเพาะเห็ด)
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ภาคเรียนที่ 1
ครูผู้สอน นางขนิษฐา ชมภูศรี

รหัสวิชา ง33261
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2563

2.คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ ของการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม วิธีการเลี้ยงเชื้อ
เห็ดในอาหารวุ้น P.D.A. การเลี้ยงเชื้อเห็ดในเมล็ดข้าวฟ่างและขั้นตอนการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม การ
ปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวเห็ด
เลือกและใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรมอย่างถูกวิธี จัดเตรียมโรงเรือนหรือ
สถานที่เพาะเห็ดอย่างถูกต้องเหมาะสม ดูแลรักษา เก็บเกี่ยวและจัดผลิตผลบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม
เพื่อการจาหน่าย คานวณค่าใช้จ่าย กาหนดราคาขาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน จัดทาบัญชีรายรับ –
รายจ่าย และประเมินผล
มุ่งมั่นในการทางานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ นาความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
ผลการเรียนรู้
1. รู้และเข้าใจความหมาย ความสาคัญของเห็ด
2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสาคัญของเห็ด บอกส่วนประกอบของดอกเห็ด อธิบายวงจรชีวิตของเห็ด
จาแนกประเภทของเห็ดได้
3. รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมอาหาวุ้นPDAเขี่ยเนื้อเยื่อเห็ดบนอาหารวุ้น P.D.Aได้
4. รู้เข้าใจ และสมารถปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมเมล็ดข้าวฟ่าง เลี้ยงเชื้อเห็ดบนเมล็ดข้าวฟ่างได้
5. รู้เข้าใจขั้นตอนการเพาะเห็ด และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตก้อนเชื้อ เปิดดอกเห็ดได้
6. รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาผลผลิตเห็ดได้
7. รู้เข้าใจความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริโภคเห็ด การประกอบอาหารจากเห็ด
8. รู้ เข้าใจ เทคนิคการจาหน่าย การคานวณค่าใช้จ่าย การกาหนดราคาขาย และจัดทาบัญชีได้
รวมทั้งหมด....8....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
ผลการเรียนรู้
1-2
ข้อที่ 1,2

3-9

ข้อที่ 5,8

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบการประเมิน
ความรู้เบื้องต้น
10
- ทดสอบความรู้ก่อน-หลังเรียน
เกี่ยวกับเห็ด
- ตรวจผลงานแบบบันทึกกิจกรรม
- ประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน
- ประเมินการทางานกลุ่ม
การผลิตก้อนเชื้อ
20
- ทดสอบความรู้ก่อน-หลังเรียน
เห็ดการเปิดดอก
ตรวจผลงานแบบบันทึกกิจกรรม
และการดูแลรักษา
ประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน
ผลผลิต
ประเมินการทางานกลุ่ม (15
คะแนน)
- ก้อนเชื้อเห็ด(10 คะแนน)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-โรงเพาะเห็ด
-ห้องสมุด
-สื่ออินเตอร์เน็ต
-PowerPoint
-โรงเพาะเห็ด
-ห้องสมุด
-สื่ออินเตอร์เน็ต
-PowerPoint

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ข้อที่ 1,2,3,5,6
- ความรู้เบื้องต้น
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
เกี่ยวกับเห็ด
4 ตัวเลือก จานวน........30....ข้อ
- การผลิตก้อนเชื้อเห็ด
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
การเปิดดอกและการดูแล
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน...2....ข้อ
รักษาผลผลิต
3.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน

สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบการประเมิน
11-19 ข้อที่ 3,4,7,8 - การผลิตหัวเชื้อเห็ด 30 - ทดสอบความรู้ก่อน-หลังเรียน
- เมนูเด็ดเห็ดนางฟ้า
ตรวจผลงานแบบบันทึกกิจกรรม
ประเมินพฤติกรรม
ระหว่างเรียน ประเมินการทางาน
กลุ่ม (10 คะแนน)
-หัวเชื้อในในอาหารวุ้นP.D.A.
(5คะแนน)
-หัวเชื้อในในเมล็ดข้าวฟ่าง
(5 คะแนน)
-อาหารจากเห็ด (10 คะแนน)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-โรงเพาะเห็ด
-ห้องศูนย์การงาน
-สื่ออินเตอร์เน็ต
-PowerPoint

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20 ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7,8 - ความรูเ้ บื้องต้น
20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
เกี่ยวกับเห็ด
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- การผลิตก้อนเชื้อเห็ด
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีทา/
การเปิดดอกและการ
เติมคา/อื่นๆ) จานวน 2 ข้อ
ดูแลรักษาผลผลิต
- การผลิตหัวเชื้อเห็ด
- เมนูเด็ดเห็ดนางฟ้า
3.6 ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด วิธีการเก็บคะแนน
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
- การผลิตก้อนเชื้อเห็ด
การเปิดดอกและการดูแล
รักษาผลผลิต
- การผลิตหัวเชื้อเห็ด

- เมนูเด็ดเห็ดนางฟ้า

ชิ้นงาน
หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

ลักษณะ
ประเภท
- คุณภาพของก้อน ก้อนเชื้อเห็ด
เชื้อเห็ด

จานวน
ชิ้นงาน
6ก้อน

งานเดี่ยว

ส่งในชั่วโมง
ปฏิบัติงาน

- คุณภาพของหัว
เชื้อเห็ด

1ขวด

งานกลุ่ม

ส่งในชั่วโมง
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
คุณภาพหลังส่ง
3-5 วัน
ส่งในชั่วโมง
ปฏิบัติงาน

-ประเมินผลงาน
สาเร็จตามเวลา
-รับประทานได้
อย่างปลอดภัย

-หัวเชื้อใน
อาหารวุ้น
P.D.A.
-หัวเชื้อใน
เมล็ดข้าวฟ่าง
อาหารจาก
เห็ด

1ขวด
1เมนู

งานกลุ่ม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1.ชื่อรายวิชา โครงงานอาชีพ 2 (สานเส้นพลาสติก)
รหัสวิชา ง 33262
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาวช่อทิพย์ ขุนพิลึก
2.คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ ของงานสานจากเส้นพลาสติก ลักษณะและขนาด
ของเส้นพลาสติก วิธีการสานลายจากเส้นพลาสติก รูปแบบและชนิดของเครื่องใช้ที่เกิดจากงานสานเส้น
พลาสติก
เลือกและใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานสานอย่างเหมาะสม ใช้เทคโนโลยีในการสารวจ คัดเลือกวัสดุ
อุปกรณ์ ที่มีราคาถูกและมีคุณภาพ สานอุปกรณ์เครื่องใช้จากเส้นพลาสติกเพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน และ
เพื่อการจาหน่าย คานวณค่าใช้จ่าย กาหนดราคาขาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน จัดทาบัญชีรายรับ –
รายจ่าย และประเมินผล
เพื่อมุ่งมั่นในการทางานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ผลการเรียนรู้
1. รู้และเข้าใจความหมาย ความสาคัญของงานสานจากเส้นพลาสติก
2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและ ขนาดของเส้นพลาสติกเพื่อใช้ในงานสานได้
3. รู้ เข้าใจ ลักษณะของลวดลายต่างๆเพื่อใช้สาหรับงานสานได้
4. เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมทั้งราคาและคุณภาพที่เหมาะสมได้
5. สามารถสานเส้นพลาสติกเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้
6. รู้เข้าใจเทคนิคการจาหน่าย วิธีการการคานวณค่าใช้จ่าย วิธีการกาหนดราคาได้
7. กาหนดราคาขาย และจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายกลุ่มตนเองได้
8. มีมุ่งมั่นในการทางานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้
3.การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

14.2 คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
1-7
ข้อ 1-4,8
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
30
- แบบทดสอบ
งานสาน
(10คะแนน)
2. เตรียมความพร้อม
- กระดาษสาน
3. งานสานเพื่ออาชีพ
(10คะแนน)
- ตะกร้าเล็ก
(10คะแนน)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- บัตรรูปภาพ
- แบบทดสอบ
- Power point
ความรู้เบื้อต้น
เกี่ยวกับงานสาน
- Power point
ลวดลายงานสาน
- Power point
ประเภทงานสาน

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
8
ข้อ 1-4
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงาน
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
สาน
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
2. เตรียมความพร้อม
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
3. งานสานเพื่ออาชีพ
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 3 ข้อ
3.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
9-19
ข้อ 5-8
5. งานสานเพื่ออาชีพ
30
- สานตะกร้าใหญ่
- แบบทดสอบ
6. เทคนิคการจัดจาหน่าย
(15คะแนน)
- เว็บไซด์ต่างๆ
7. สรุปผล (เยี่ยมหรือแย่)
- ใบงาน(15คะแนน) - Power point
ตัวอย่างเครื่องใช้ที่
เกิดจากงานสาน
เส้นพลาสติก
- วีดีโอวิธีการสาน
- Power point
เทคนิคการจัด
จาหน่าย

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาคภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20
ข้อ 5-8
5. งานสานเพื่ออาชีพ
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
6. เทคนิคการจัดจาหน่าย
4 ตัวเลือก จานวน30 ข้อ
7. สรุปผล (เยี่ยมหรือแย่)
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 3 ข้อ
3.6 ชิ้นงาน 1. การสานตะกร้าขนาดเล็ก-ใหญ่ 2. รูปเล่มโครงงาน 5 บท
ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
วิธีการเก็บคะแนน
หมายเหตุ
ลั
ก
ษณะ
จ
านวน
หรือสาระการเรียนรู้/
ประเภท ชิ้นงาน
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ
ข้อที่ 1-4
ตรวจความสวยงาม- สิ่งประดิษฐ์
2
ประณีตของตะกร้า
- ขนาดเล็ก
งานเดี่ยว
- ขนาดใหญ่
งานกลุ่ม
ข้อที่ 5-8
-ตรวจความสวยงาม- รูปเล่ม
1
งานกลุ่ม
ประณีตของตะกร้า
โครงงาน
-ขนาดใหญ่
-ตรวจรูปเล่มโครงงาน

กาหนดเวลาส่งงาน

เมื่อเรียนจบสัปดาห์ที่
สัปดาห์ที่ 15(หรือ
เรียนจบผลการเรียนรู้
ข้อ 1-5)
เมื่อเรียนจบสัปดาห์ที่
20 (หรือเรียนจบผล
การเรียนรู้ข้อ 5-8)

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1.ชื่อรายวิชา โครงงานอาชีพ 2 (ขนมอบ)
รหัสวิชา ง33262
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางมะลิวัลย์ ศิริสุทธิ์
2.คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ ตลอดทั้งหลักการ วิธีการ ขั้นตอนกระบวนการทางาน การ
จัดการ การประเมินผล สามารถนาเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ปรับปรุง และพัฒนาทาขนมอบแบบต่าง ๆ โดย
คานึงถึงความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสังคม ทั้งยังใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ถูกวิธี และ
ประหยัด ซึ่งสามารถทาได้ตามฤดูกาลของท้องถิ่นโดยใช้กรรมวิธีตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฝึกปฏิบัติขนมปัง ขนมเค้ก คุกกี้ และพาย ฝึกคิดคานวณค่าใช้จ่าย และจัดจาหน่ายทักษะการปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในการปฏิบั ติงาน ซื่อสัตย์ รู้จักรับผิดชอบ รอบคอบ ประณีต
สะอาด เป็นระเบียบในการทางาน
มีเจตคติที่ดีต่องาน และเห็นคุณค่าของการเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค และนาไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้
ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถอธิบายพัฒนาการเทคนิคการทาขนมอบพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ได้
2. นักเรียนบอกความแตกต่างของเครื่องปรุงและเทคนิคการเลือกซื้อวัตถุดิบในการทาขนมอบได้
3. นักเรียนสามารถแยกประเภทของขนมปังและอธิบายวิธีการทาขนมปังได้ถูกต้อง
4. นักเรียนสามารถแยกประเภทของเค้กและอธิบายวิธีการทาเค้กได้ถูกต้อง
5. นักเรียนสามารถแยกประเภทของคุกกี้และอธิบายวิธีการทาคุกกี้ได้ถูกต้อง
6. นักเรียนสามารถแยกประเภทของพายและอธิบายวิธีการทาพายได้ถูกต้องอบ
รวมทั้งหมด 6 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
1-3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการ
ประเมิน
1. เครื่องปรุงที่ดี
5
ตรวจใบงาน
2. อุปกรณ์เหมาะสม
5
และผลงาน
3. ขนมปัง
20

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-หนังสือเรียน
-ใบงาน
-ห้องสมุด
-เว็บไซด์

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
10 ง 1.1 ม.4-6/1-7
1-3
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 2 ข้อ
3.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
สัปดาห์ที่
ผลการเรียนรู้
11 – 13
14 - 17
18 - 19

4-6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการ สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ประเมิน
4. ขนมเค้ก
10
ตรวจใบงาน -หนังสือเรียน
5. คุกกี้
10
และผลงาน -ใบงาน
6. พาย
10
-ห้องสมุด
-เว็บไซด์

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
20

ผลการเรียนรู้
4-6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
4. ขนมเค้ก
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
5. คุกกี้
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
6. พาย
30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
วิธีทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน

2 ข้อ
3.6 ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
3. ขนมปัง
4. เค้ก
5. คุกกี้
6. พาย

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บ
คะแนน

ลักษณะ
ประเภท
ตรวจผลงาน ขนมอบ
ประเภทต่าง ๆ

จานวน
ชิ้นงาน
8 ชนิด

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน

งานกลุ่ม

ภายในคาบเรียน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1.ชื่อรายวิชา ธุรกิจขนาดย่อม
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 60 ชั่วโมง / ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ภาคเรียนที่ 1
ครูผู้สอน นายอนันต์ ขันแก้ว

รหัสวิชา ง30269
จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2563

2.คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ ม ประเภทและรู ป แบบของธุ ร กิ จ
ขนาดย่อม การเป็นผู้ประกอบการ การเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อม การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ กฎหมายและ
องค์การที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจขนาดย่อม ทาเลที่ตั้ง แหล่งเงินทุน การตลาดสาหรั บธุรกิจขนาด
ย่อมและแผนธุรกิจ
ฝึกทักษะการดาเนินธุรกิจ เช่น การวางแผนการบริหารงาน การเป็นผู้ค้าที่ดี เป็นต้นผู้เรียน
เข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจขนาดย่อม จัดการงานอาชีพที่สุจริต
มีคุณธรรม ดาเนินธุรกิจเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพถูกต้องตามกระบวนการ มีเจตคติที่ดีมี
การท างานเป็น กลุ่ ม ร่ว มคิ ด ท า แก้ ปั ญ หาและจั ดการ มี คุ ณ ธรรม มี จิ ต ส านึ ก ในการใช้ พ ลั ง งานและ
สิ่งแวดล้อม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อดารงชีวิตและครอบครัว
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อมได้
2. บอกองค์ประกอบหลักของธุรกิจขนาดย่อมได้
3. สามารถเขียนแผนการจัดการธุรกิจขนาดย่อมได้
4. นาเสนอธุรกิจขนาดย่อมได้อย่างถูกต้อง
5. รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของานธุรกิจ
6. อธิบายโครงสร้างของธุรกิจขนาดย่อม
7. มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจ
8. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจ
รวมทั้งหมด 8 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
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1 - 7 ข้อ 1 - 4 , 8 1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
30
-แบบทดสอบ
- แบบทดสอบ
ธุรกิจขนาดย่อม
(10 คะแนน)
- Power point ความรู้
2. การจัดการธุรกิจขนาด
-ใบงาน (10 คะแนน) เบื้อต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
ย่อม
-ตรวจชิ้นงาน
ขนาดย่อม
3. การวางแผนการ
(แผนการธุรกิจขนาด - ตัวอย่างการเขียน
ดาเนินงานธุรกิจ
ย่อม 10 คะแนน)
แผนธุรกิจขนาดย่อม
- Power point
3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
8
ข้อ 1 - 4
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
ธุรกิจขนาดย่อม
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
2. การจัดการธุรกิจ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
3. การวางแผนการจัดการ
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 2 ข้อ
ดาเนินงานธุรกิจขนาดย่อม
3.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ผลการเรียนรู้
9 – 19

ข้อ 5 - 8

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการ
ประเมิน
5. โครงสร้างธุรกิจขนาดย่อม
30 -แบบทดสอบ
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
(10 คะแนน)
การดาเนินธุรกิจ
-ใบงาน
7. กฎหมายธุรกิจ
(10 คะแนน)
-ตรวจชิ้นงาน
(แผนการธุรกิจ
ขนาดย่อม
10 คะแนน)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- แบบทดสอบ
- เว็บไซด์ต่างๆ
- Power point
ธุรกิจขนาดย่อม
- วีดีโออาชีพต่างๆ
- Power point

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาคภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ข้อ 5 - 8
5. โครงสร้างธุรกิจขนาดย่อม
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
6. การประกอบธุรกิจ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จานวน30 ข้อ
ดาเนินธุรกิจ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
8. กฎหมายธุรกิจการ
วิธีทา/เติมคา/อื่นๆ)
จานวน 2 ข้อ

3.6 ชิ้นงาน

1. แผนธุรกิจขนาดย่อม 2. เล่มรายงาน
ชิ้นงาน

หน่วยการเรียนรู้
วิธีการเก็บ
ลักษณะ
หรือสาระการเรียนรู้/
คะแนน
ประเภท
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ
ข้อที่ 1 - 4
ตรวจการเขียน แผนการธุรกิจ
แผนธุรกิจขนาด ขนาดย่อม
ย่อมตามเกณฑ์
ที่กาหนด
ข้อที่ 5 - 8
ตรวจรายงาน เล่มรายงาน

จานวน
ชิ้นงาน

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่งงาน

1

งานกลุ่ม

เมื่อเรียนจบสัปดาห์ที่
10 (หรือเรียนจบ
ผลการเรียนรู้ ข้อ 1-4)

1

งานเดี่ยว

เมื่อเรียนจบสัปดาห์ที่
20 (หรือเรียนจบผล
การเรียนรู้ ข้อ 5 - 8)

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1.ชื่อรายวิชา เบเกอรี่
รหัสวิชา ง30272
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางวัฒนาศิริ ชุ่มธิ
2.คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ ตลอดทั้งหลักการ วิธีการ ขั้นตอนกระบวนการทางาน การ
จัดการ การประเมินผล สามารถนาเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ปรับปรุง และพัฒนาทาขนมอบแบบต่าง ๆ โดย
คานึงถึงความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้ อม และสังคม ทั้งยังใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ถูกวิธี และ
ประหยัด ซึ่งสามารถทาได้ตามฤดูกาลของท้องถิ่นโดยใช้กรรมวิธีตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฝึกปฏิบัติขนมปัง ขนมเค้ก คุกกี้ และพาย ฝึกคิดคานวณค่าใช้จ่าย และจัดจาหน่าย
ทักษะการปฏิบัติงานร่วมกั บ ผู้อื่นอย่างมี ประสิท ธิภาพ และปลอดภัยในการปฏิ บัติง าน ซื่อสัตย์ รู้จัก
รับผิดชอบ รอบคอบ ประณีตสะอาด เป็นระเบียบในการทางาน มีเจตคติที่ดีต่องาน และเห็นคุณค่าของการเป็น
ผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค และนาไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้
ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถอธิบายพัฒนาการเทคนิคการทาขนมอบพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ได้
2. นักเรียนบอกความแตกต่างของเครื่องปรุงและเทคนิคการเลือกซื้อวัตถุดิบในการทาขนมอบได้
3. นักเรียนสามารถแยกประเภทของขนมปังและอธิบายวิธีการทาขนมปังได้ถูกต้อง
4. นักเรียนสามารถแยกประเภทของเค้กและอธิบายวิธีการทาเค้กได้ถูกต้อง
5. นักเรียนสามารถแยกประเภทของคุกกี้และอธิบายวิธีการทาคุกกี้ได้ถูกต้อง
6. นักเรียนสามารถแยกประเภทของพายและอธิบายวิธีการทาพายได้ถูกต้องอบ
รวมทั้งหมด 6 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
1-3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการ
ประเมิน
1. เครื่องปรุงที่ดี
5
ตรวจใบงาน
2. อุปกรณ์เหมาะสม
5
และผลงาน
3. ขนมปัง
20

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หนังสือเรียน
ใบงาน
ห้องสมุด
เว็บไซด์

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ผลการเรียนรู้
1-3

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

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
สัปดาห์ที่
ผลการเรียนรู้
11 – 13
14 - 17
18 - 19

4-6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการ สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ประเมิน
4. ขนมเค้ก
10
ตรวจใบงาน หนังสือเรียน
5. คุกกี้
10
และผลงาน ใบงาน
6. พาย
10
ห้องสมุด
เว็บไซด์

3.5คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน
5

สัปดาห์
ที่
20

ผลการเรียนรู้
4-6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
4-6
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
วิธีทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน
2 ข้อ

3.6 ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ วิธีการเก็บ
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
คะแนน
3. ขนมปัง
4. เค้ก
5. คุกกี้
6. พาย

ตรวจ
ผลงาน

ชิ้นงาน
ลักษณะ
ประเภท
ขนมอบ
ประเภทต่าง ๆ

จานวน
ชิ้นงาน
8 ชนิด

หมายเหตุ
งานกลุ่ม

กาหนดเวลาส่ง
งาน
ภายในคาบเรียน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1.ชื่อรายวิชา โครงงานอาชีพ 1 (การเพาะเห็ด)
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ภาคเรียนที่ 2
ครูผู้สอน นางขนิษฐา ชมภูศรี

รหัสวิชา ง33261
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2563

2.คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ ของการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม วิธีการเลี้ยงเชื้อ
เห็ดในอาหารวุ้น P.D.A. การเลี้ยงเชื้อเห็ดในเมล็ดข้าวฟ่างและขั้นตอนการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม การ
ปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวเห็ด
เลือกและใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรมอย่างถูกวิธี จัดเตรียมโรงเรือนหรือ
สถานที่เพาะเห็ดอย่างถูกต้องเหมาะสม ดูแลรักษา เก็บเกี่ยวและจัดผลิตผลบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม
เพื่อการจาหน่าย คานวณค่าใช้จ่าย กาหนดราคาขาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน จัดทาบัญชีรายรับ –
รายจ่าย และประเมินผล
มุ่งมั่นในการทางานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ นาความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
ผลการเรียนรู้
1. รู้และเข้าใจความหมาย ความสาคัญของเห็ด
2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสาคัญของเห็ด บอกส่วนประกอบของดอกเห็ด อธิบายวงจรชีวิตของเห็ด
จาแนกประเภทของเห็ดได้
3. รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมอาหาวุ้นPDAเขี่ยเนื้อเยื่อเห็ดบนอาหารวุ้น P.D.Aได้
4. รู้เข้าใจ และสมารถปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมเมล็ดข้าวฟ่าง เลี้ยงเชื้อเห็ดบนเมล็ดข้าวฟ่างได้
5. รู้เข้าใจขั้นตอนการเพาะเห็ด และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตก้อนเชื้อ เปิดดอกเห็ดได้
6. รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาผลผลิตเห็ดได้
7. รู้เข้าใจความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริโภคเห็ด การประกอบอาหารจากเห็ด
8. รู้ เข้าใจ เทคนิคการจาหน่าย การคานวณค่าใช้จ่าย การกาหนดราคาขาย และจัดทาบัญชีได้
รวมทั้งหมด....8....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
ผลการเรียนรู้
1-2
ข้อที่ 1,2

3-9

ข้อที่ 5,8

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบการประเมิน
ความรู้เบื้องต้น
10
- ทดสอบความรู้ก่อน-หลังเรียน
เกี่ยวกับเห็ด
- ตรวจผลงานแบบบันทึกกิจกรรม
- ประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน
- ประเมินการทางานกลุ่ม
การผลิตก้อนเชื้อ
20
- ทดสอบความรู้ก่อน-หลังเรียน
เห็ดการเปิดดอก
ตรวจผลงานแบบบันทึกกิจกรรม
และการดูแลรักษา
ประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน
ผลผลิต
ประเมินการทางานกลุ่ม (15
คะแนน)
- ก้อนเชื้อเห็ด(10 คะแนน)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-โรงเพาะเห็ด
-ห้องสมุด
-สื่ออินเตอร์เน็ต
-PowerPoint
-โรงเพาะเห็ด
-ห้องสมุด
-สื่ออินเตอร์เน็ต
-PowerPoint

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ผลการเรียนรู้
ข้อที่ 1,2,3,5,6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- ความรู้เบื้องต้น
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
เกี่ยวกับเห็ด
4 ตัวเลือก จานวน........30....ข้อ
- การผลิตก้อนเชื้อเห็ด
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
การเปิดดอกและการดูแล
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน...2....ข้อ
รักษาผลผลิต

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ผลการเรียนรู้
11-19 ข้อที่ 3,4,7,8

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบการประเมิน
- การผลิตหัวเชื้อเห็ด
30
- ทดสอบความรู้ก่อน-หลังเรียน
- เมนูเด็ดเห็ดนางฟ้า
ตรวจผลงานแบบบันทึก
กิจกรรม ประเมินพฤติกรรม
ระหว่างเรียน ประเมินการ
ทางานกลุ่ม (10 คะแนน)
-หัวเชื้อในในอาหารวุ้นP.D.A.
(5คะแนน)
-หัวเชื้อในในเมล็ดข้าวฟ่าง
(5 คะแนน)
-อาหารจากเห็ด (10 คะแนน)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-โรงเพาะเห็ด
-ห้องศูนย์การงาน
-สื่ออินเตอร์เน็ต
-PowerPoint

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20 ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7,8 - ความรูเ้ บื้องต้น
20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
เกี่ยวกับเห็ด
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- การผลิตก้อนเชื้อเห็ด
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีทา/
การเปิดดอกและการ
เติมคา/อื่นๆ) จานวน 2 ข้อ
ดูแลรักษาผลผลิต
- การผลิตหัวเชื้อเห็ด
- เมนูเด็ดเห็ดนางฟ้า
3.6 ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด วิธีการเก็บคะแนน
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
- การผลิตก้อนเชื้อเห็ด
การเปิดดอกและการดูแล
รักษาผลผลิต
- การผลิตหัวเชื้อเห็ด

- เมนูเด็ดเห็ดนางฟ้า

ชิ้นงาน
หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

ลักษณะ
ประเภท
- คุณภาพของก้อน ก้อนเชื้อเห็ด
เชื้อเห็ด

จานวน
ชิ้นงาน
6ก้อน

งานเดี่ยว

ส่งในชั่วโมง
ปฏิบัติงาน

- คุณภาพของหัว
เชื้อเห็ด

1ขวด

งานกลุ่ม

ส่งในชั่วโมง
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
คุณภาพหลังส่ง
3-5 วัน
ส่งในชั่วโมง
ปฏิบัติงาน

-ประเมินผลงาน
สาเร็จตามเวลา
-รับประทานได้
อย่างปลอดภัย

-หัวเชื้อใน
อาหารวุ้น
P.D.A.
-หัวเชื้อใน
เมล็ดข้าวฟ่าง
อาหารจาก
เห็ด

1ขวด
1เมนู

งานกลุ่ม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1.ชื่อรายวิชา โครงงานอาชีพ 2 (โอ่งผ้าไหม)
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ภาคเรียนที่ 2
ครูผู้สอน นางสาวพิกุล เสนทรนารถ นางชัชมน ลีละอาไพกุล

รหัสวิชา ง33262
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2563

2.คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาชนิดและประเภทของผ้า ความรู้เกี่ยวกับการทาโอ่งผ้าไหม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาโอ่งผ้าไหม
บอกวิธีการบารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ รู้และเข้าใจพื้นการออกแบบ เทคนิคและวิธีการออกแบบ สามารถออกแบบ
ลวดลายโอ่งผ้าไหมได้ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาโอ่งผ้าไหม สามารถลงมือปฏิบัติการทาโอ่งผ้าไหมได้
รวมทั้งบอกวิธีการเก็บรักษาชิ้นงานได้อย่างถูกวิธี
ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติการทาโอ่งผ้าไหมได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน สามารถทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีออกแบบชิ้นงาน มีการ
วางแผนกระบวนการในการทางาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานอาชีพ
ที่สนใจ
ส่งเสริมลักษณะนิสัยรักการทางาน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความขยันและอดทน มีจิตสาธารณะ รู้จักใช้เวลาว่าง
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าพอเพียงและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความเป็นมาและความสาคัญของโอ่งผ้าไหม
2. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และบอกวิธีการรักษาวัสดุ อุปกรณ์ได้ถูกต้อง
3. สามารถวางแผน ออกแบบ ดาเนินงานตามขั้นตอน และแบบที่กาหนด
4. สามารถวางแผน ออกแบบชิ้นงานด้วยตนเอง และดาเนินงานตามขั้นตอน
5. สามารถประดิษฐ์โอ่งผ้าไหมได้และนาไปใช้งานได้จริง
6. อธิบายโครงการผ้าไหมอันเนื่องมาจากพระราชดาริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
7. สามารถบอกแหล่งหัตถกรรมโอ่งผ้าไหมที่มีอยู่ในท้องถิ่นไทยและร่วมกันอนุรักษ์
8. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพสุจริต
9. มีทักษะกระบวนการกลุ่ม
10. ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบชิ้นงาน
11. รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่า
รวมทั้งหมด 11 ผลการเรียนรู้

3.การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน
14.3

คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน

สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
1-9
1-6
- ภูมิหลังโอ่งผ้าไหม
30
-แบบทดสอบ(10คะแนน)
- โอ่งผ้าไหมกลีบบัว
- ตรวจสอบชิ้นงาน
- โอ่งผ้าไหม
ประดิษฐ์โอ่งผ้าไหมกลีบ
สร้างสรรค์
บัว (10คะแนน)
- ตรวจสอบชิ้นงาน
ประดิษฐ์โอ่งผ้าไหม
สร้างสรรค์ (10คะแนน)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- VDO การทา
โอ่งผ้าไหม
- ตัวอย่างชิ้นงานโอ่ง
ผ้าไหม
- ห้องศูนย์การเรียนรู้
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
- ห้องสมุดโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ
เบญจมราชาลัย

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ผลการเรียนรู้
1-6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- ภูมิหลังโอ่งผ้าไหม
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
- โอ่งผ้าไหมกลีบบัว
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- โอ่งผ้าไหมสร้างสรรค์
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 2 ข้อ

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
11-19

ผลการเรียนรู้
2-11

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- โอ่งผ้าไหม งาน
30
-แบบทดสอบ(10คะแนน) -VDO
ศิลป์แผ่นดินสยาม
การทาโอ่งผ้าไหม

- โอ่งผ้าไหมนวมินทร์

- ตรวจสอบชิ้นงาน
ประดิษฐ์โอ่งผ้าไหม
นวมินทร์ (20คะแนน)

- ตัวอย่างชิ้นงานโอ่ง
ผ้าไหม

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
2-11
- โอ่งผ้าไหม งานศิลป์
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
แผ่นดินสยาม
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
- โอ่งผ้าไหมนวมินทร์
จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
จานวน 2 ข้อ

3.6 ชิ้นงาน โอ่งผ้าไหมกลีบบัว , โอ่งผ้าไหมสร้างสรรค์ , โอ่งผ้าไหมนวมินทร์
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด วิธีการเก็บคะแนน
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
- โอ่งผ้าไหมกลีบบัว
- โอ่งผ้าไหมสร้างสรรค์

- โอ่งผ้าไหมนวมินทร์

ชิ้นงาน
หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน

ลักษณะ
ประเภท
- ตรวจชิ้นงาน
ประดิษฐ์โอ่ง
การนาเสนอถูกต้อง ผ้าไหมกลีบ
ตามเกณฑ์
บัว
- ตรวจชิ้นงาน
ประดิษฐ์โอ่ง
การนาเสนอถูกต้อง
ผ้าไหม
ตามเกณฑ์
สร้างสรรค์

จานวน
ชิ้นงาน
1

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 3-5

1

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 6-7

- ตรวจชิ้นงาน
ประดิษฐ์โอ่ง
การนาเสนอถูกต้อง
ผ้าไหม
ตามเกณฑ์
นวมินทร์

1

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 16-18

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1.ชื่อรายวิชาโครงงานอาชีพ 2 (สานเส้นพลาสติก)
รหัสวิชา ง 33262
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาวช่อทิพย์ ขุนพิลึก
15. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ ของงานสานจากเส้นพลาสติก ลักษณะและขนาด
ของเส้นพลาสติก วิธีการสานลายจากเส้นพลาสติก รูปแบบและชนิดของเครื่องใช้ที่เกิดจากงานสานเส้น
พลาสติก
เลือกและใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานสานอย่างเหมาะสม ใช้เทคโนโลยีในการสารวจ คัดเลือกวัสดุ
อุปกรณ์ ที่มีราคาถูกและมีคุณภาพ สานอุปกรณ์เครื่องใช้จากเส้นพลาสติกเพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน และ
เพื่อการจาหน่าย คานวณค่าใช้จ่าย กาหนดราคาขาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน จัดทาบัญชีรายรับ –
รายจ่าย และประเมินผล
เพื่อมุ่งมั่นในการทางานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ผลการเรียนรู้
9. รู้และเข้าใจความหมาย ความสาคัญของงานสานจากเส้นพลาสติก
10. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและ ขนาดของเส้นพลาสติกเพื่อใช้ในงานสานได้
11. รู้ เข้าใจ ลักษณะของลวดลายต่างๆเพื่อใช้สาหรับงานสานได้
12. เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมทั้งราคาและคุณภาพที่เหมาะสมได้
13. สามารถสานเส้นพลาสติกเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้
14. รู้เข้าใจเทคนิคการจาหน่าย วิธีการการคานวณค่าใช้จ่าย วิธีการกาหนดราคาได้
15. กาหนดราคาขาย และจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายกลุ่มตนเองได้
16. มีมุ่งมั่นในการทางานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้
16. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

16.2
สัปดาห์
ที่
1-7

คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
ผลการเรียนรู้
ข้อ 1-4,8

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
30 - แบบทดสอบ
งานสาน
(10คะแนน)
2. เตรียมความพร้อม
- กระดาษ
3. งานสานเพื่ออาชีพ
สาน
(10คะแนน)
- ตะกร้าเล็ก
(10คะแนน)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- บัตรรูปภาพ
- แบบทดสอบ
- Power point
ความรู้เบื้อต้น
เกี่ยวกับงานสาน
- Power point
ลวดลายงานสาน
- Power point
ประเภทงานสาน

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
8

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

สัปดาห์
ที่
9-19

ผลการเรียนรู้
ข้อ 5-8

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
5. งานสานเพื่ออาชีพ
30
- สาน
6. เทคนิคการจัด
ตะกร้าใหญ่
จาหน่าย
(15คะแนน)
7. สรุปผล (เยี่ยมหรือแย่)
- ใบงาน(15คะแนน)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- แบบทดสอบ
- เว็บไซด์ต่างๆ
- Power point
ตัวอย่างเครื่องใช้
ที่เกิดจากงานสาน
เส้นพลาสติก
- วีดีโอวิธีการสาน
- Power point
เทคนิคการจัด
จาหน่าย

5.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาคภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ข้อ 5-8
5. งานสานเพื่ออาชีพ
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
6. เทคนิคการจัดจาหน่าย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
7. สรุปผล (เยี่ยมหรือแย่)
30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
วิธีทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน
3 ข้อ

3.6 ชิ้นงาน 1. การสานตะกร้าขนาดเล็ก-ใหญ่ 2. รูปเล่มโครงงาน 5 บท
ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ
ข้อที่ 1-4

ข้อที่ 5-8

วิธีการเก็บคะแนน

ลักษณะ
ประเภท

ตรวจความสวยงาม-ประณีต สิ่งประดิษฐ์
ของตะกร้า
- ขนาดเล็ก
- ขนาดใหญ่
-ตรวจรูปเล่มโครงงาน
รูปเล่ม
โครงงาน

จานวน
ชิ้นงาน

หมายเหตุ กาหนดเวลาส่งงาน

2

1

งานเดี่ยว
งานกลุ่ม
งานกลุ่ม

เมื่อเรียนจบสัปดาห์
ที่ สัปดาห์ที่ 15(หรือ
เรียนจบผลการ
เรียนรู้ข้อ 1-5)
เมื่อเรียนจบสัปดาห์
ที่ 20 (หรือเรียนจบ
ผลการเรียนรู้ข้อ 58)

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1.ชื่อรายวิชา โครงงานธุรกิจ
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 60 ชั่วโมง / ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ภาคเรียนที่ 2
ครูผู้สอน นายอนันต์ ขันแก้ว

รหัสวิชา ง30270
จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2563

2.คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความเป็นมาและความสาคัญของโครงงานธุรกิจ องค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้อง
กับโครงงานธุรกิจขนาดย่อม วิธีการดาเนิ นงาน บทบาทหน้าที่ของธุรกิจและเทคนิคการดาเนินธุรกิจ
ในชุมชนและท้องถิ่น และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินธุรกิจ
ฝึกทักษะการดาเนินธุรกิจ เช่น การวางแผนการบริหารงาน การเป็นผู้ค้าที่ดี เป็นต้น
มีเจตคติที่ดีมีการทางานเป็นกลุ่มร่วมคิด ทา แก้ปัญหาและจัดการ มีคุณธรรม มีจิตสานึกในการ
ใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อดารงชีวิตและครอบครัว
ผลการเรียนรู้
9. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานธุรกิจ
10. บอกองค์ประกอบหลักของโครงงานธุรกิจได้
11. สามารถเขียนแผนการจัดการโครงงานธุรกิจได้
12. นาเสนอโครงงานธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
13. รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของานธุรกิจ
14. อธิบายโครงสร้างของโครงงานธุรกิจ
15. มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจ
16. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจ
รวมทั้งหมด 8 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
1-7

ผลการเรียนรู้
ข้อ 1 - 4 , 8

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
30 -แบบทดสอบ
โครงงานธุรกิจ
(10 คะแนน)
2. โครงงานธุรกิจ
-แบบประเมิน
3. การวางแผนการดาเนินงาน
(10คะแนน)
โครงงานธุรกิจ
-ตรวจชิ้นงาน
แผนการโครงงาน
ธุรกิจ (10คะแนน)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- แบบทดสอบ
- Power point
ความรู้เบื้อต้น
เกี่ยวกับโครงงาน
ธุรกิจ
- ตัวอย่างการเขียน
แผนโครงงานธุรกิจ
- Power point

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
8

ผลการเรียนรู้
ข้อ 1 - 4

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

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ผลการเรียนรู้

9 – 19

ข้อ 5 - 8

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการ
ประเมิน
5. โครงสร้างโครงงานธุรกิจ
30 -แบบทดสอบ
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
(10 คะแนน)
การการดาเนินธุรกิจ
-แบบประเมิน
7. กฎหมายธุรกิจ
(10คะแนน)
-ตรวจชิ้นงานเล่ม
รายงาน(10คะแนน)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- แบบทดสอบ
- เว็บไซด์ต่างๆ
- Power point
โครงงานธุรกิจ
- วีดีโออาชีพต่างๆ
- Power point

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาคภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ข้อ 5 - 8
5. โครงสร้างโครงงานธุรกิจ
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
6. การประกอบอาชีพ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จานวน 30 ข้อ
ดาเนินธุรกิจ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
8. กฎหมายธุรกิจการ
วิธีทา/เติมคา/อื่นๆ)
จานวน 2 ข้อ

3.6 ชิ้นงาน

1. แผนโครงงานธุรกิจ

2. เล่มรายงาน
ชิ้นงาน

ผลการเรียนรู้
ข้อที่ 1 - 4
ข้อที่ 5 - 8

วิธีการเก็บคะแนน
ตรวจการเขียนแผน
โครงงานธุรกิจ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตรวจโครงงานธุรกิจ

ลักษณะ
ประเภท
แผนการ
โครงงานธุรกิจ
เล่มรายงาน

หมายเหตุ
กาหนดเวลาส่งงาน
จานวน
ชิ้นงาน
1
งานกลุ่ม เมื่อเรียนจบสัปดาห์ที่ 10
(หรือเรียนจบผลการเรียนรู้
ข้อ 1-4)
1
งานเดี่ยว เมื่อเรียนจบสัปดาห์ที่ 20
(หรือเรียนจบผลการเรียนรู้
ข้อ 5 - 8)

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา แม่บ้านโรงแรม
รหัสวิชา ง30271
จานวนชั่วโมง 3 ชั่ว/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางมะลิวัลย์ ศิริสุทธิ์
2. คาอธิบายรายวิชา
งานแม่บ้านโรงแรม เป็นรายวิชาที่เปิดสอนเพิ่มเติมเพื่อศึกษา หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้าน
บุคลิกลักษณะที่ดีของพนักงานในแผนกแม่บ้านโรงแรม ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกแม่บ้านโรงแรมกับแผนกต่างๆ
หลักการทาความสะอาดและการบารุงรักษาทรัพย์สินของฝ่ายแม่บ้าน การซักรีด การเก็บบันทึกและรายงานของ
แผนกแม่บ้าน การบริการงานแม่บ้าน การพัฒนาและการอบรมพนักงานแม่บ้าน การสับเปลี่ยนหน้าที่ทางการงาน
ตลอดจนคาศัพ ท์ต่ างๆที่ ใ ช้ ในแผนกแม่ บ้ านและน าหลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง/การอนุรัก ษ์พ ลัง งานและ
สิ่งแวดล้อมมาบูรณาการกับการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยมีการฝึกปฏิ บั ติ ทักษะต่ างๆที่ เกี่ยวข้ อง เพื่อให้เกิดความชานาญให้ มี ความรู้ ความเข้ าใจ มีทักษะ
กระบวนการ การปฏิบัติงานของงานแม่บ้านโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประกอบอาชีพได้
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของงานแผนกแม่บ้านโรงแรม
2. นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาบูรณาการกับการเรียน
การสอน
3. สามารถอธิบายบุคลิกลักษณะที่ดีของพนักงานในแผนกแม่บ้านได้
4. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแผนกแม่บ้านโรงแรมกับแผนกต่างๆได้
5. สามารถอธิบายหลักการทาความสะอาดและการบารุงรักษาทรัพย์สินของฝ่ายแม่บ้าน
6. สามารถปฏิบัติการซักรีดได้
7. มีความรู้ความเข้าใจในการเก็บบันทึกและรายงานของแผนกแม่บ้าน
8. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานแม่บ้าน
9. มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและการอบรมพนักงานแม่บ้าน
10. มีความรู้ความเข้าใจในการสับเปลี่ยนหน้าที่การงาน
11. มีความรู้ความเข้าในการใช้ศัพท์ต่างๆที่ใช้ในแผนกแม่บ้าน
12. มีเจคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
และสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
รวมทั้งหมด 12 ผลการเรียนรู้
3.การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
3.1คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 80/20 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน
3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
สัปดาห์ที่
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการ
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการ
เรียนรู้
ประเมิน
1-2
ที่
1. หน้าที่ความรับ
5
-ตรวจใบงาน
3-4
1-6
ผิดชอบ
5
-ตรวจผลงาน
5-9
2. การบูรณาการ
5
3. บุคลิกลักษณะที่ดี
5
4. ความสัมพันธ์กับ
แผนกต่าง ๆ
5
5. หลักการทาความ
สะอาด
5
6. การปฏิบัติการซักรีด

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้
-หนังสือ
-ใบงาน
-ห้องสมุด
-เว็บไซต์
-อุปกรณ์การ
รีดผ้า

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์ที่
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการ
คะแนน
รูปแบบการประเมิน/ข้อสอบ
เรียนรู้
10
ที่ 1-6
1-6
20
-แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ4 ตัวเลือก
จานวน 30 ข้อ
-แบบทดสอบอัตนัย(เช่นแสดงวิธีทา/เติมคา/
และอื่นๆ)จานวน 2 ข้อ
3.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
สัปดาห์ที่
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินหลังกลางภาค
ผลการ
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการ
เรียนรู้
ประเมิน
11-13
ที่ 7-12 7. การบันทึกและการ
5
-ตรวจใบงาน
14-17
รายงาน
-ตรวจผลงาน
18-19
8. การบริหารงาน
5
9. การพัฒนาและการ
5
อบรม
10. การสับเปลี่ยนหน้าที่
5
การงาน
11. การใช้คาศัพท์ต่าง ๆ
5
ในการปฏิบัติงาน

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้
-หนังสือ
-งาน
-ห้องสมุด
-เว็บไซต์
-อุปกรณ์การ
ปฏิบัติงาน

12. เจตคติและความ
รับผิดชอบงาน

5

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน
สัปดาห์ที่
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการ
คะแนน
รูปแบบการประเมิน/ข้อสอบ
เรียนรู้
20
ที่ 7-12
7-12
20
-แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือกจานวน 30 ข้อ
-แบบทดสอบอัตนัย(เช่นแสดงวิธี
ทา/เติมคา/และอื่นๆ)จานวน 2 ข้อ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา ศิลปะ 5 รหัสวิชา ศ33101
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นายอภิญญ์ ภาณุศานต์
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกทักษะทางดนตรีผ่านกระบวนการอธิบาย อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากล ใน
อัตราจังหวะต่างๆ ร้องเพลง หรือเล่นเครื่องดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและ
คุณภาพของการแสดง เปรียบเทียบรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท จาแนกประเภทและ
รูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน
วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆ วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรี
ในวัฒนธรรมต่างๆ เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ อธิบายบทบาทของดนตรีในการ
สะท้อนแนวความคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม นาเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์
ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ
โดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรี ในการแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ การวิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานดนตรี
เพื่อให้เห็นคุณค่างานดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรีกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ศ 2.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5
ศ 2.2 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5
รวม 10 ตัวชี้วัด
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

16.3

คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน

สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
1-9 1. เปรียบเทียบ
30 การเข้าร่วมกิจกรรม
รูปแบบของบทเพลง
กลุ่ม
และวงดนตรีแต่ละ
ประเภท
ศ2.1ม.4-6/1
2. จาแนกประเภท
และรูปแบบของ
วงดนตรีทั้งไทยและ
สากล
ศ2.1ม.4-6/2
3.เปรียบเทียบอารมณ์
และความรู้สึกที่ได้รับ
จากงานดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมต่างกัน
ศ2.2ม.4-6/3
4.อธิบายบทบาทของ
ดนตรีในการสะท้อน
แนวความคิดและ
ค่านิยม
ที่เปลี่ยนไปของคนใน
สังคม
ศ2.2 ม4-6/4
5.นาเสนอแนวทางใน
การส่งเสริมและ
อนุรักษ์ดนตรีในฐานะ
มรดกของชาติ
ศ2.2 ม4-6/5

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- Note Book
- ตัวอย่างการ
ค้นคว้า
-รูปเล่มของงาน
ศิลปะทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการดารงชีวิต
ประจาวัน

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
10 1.อธิบายเหตุผลที่คน
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
ต่างวัฒนธรรม
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
สร้างสรรค์งานดนตรี
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธี
แตกต่างกัน
ทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 1 ข้อ
ศ2.1ม.4-6/3
3.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
11-19 1.อ่าน เขียน โน้ต
30 การเข้าร่วมกิจกรรม
ดนตรีไทยและสากล
กลุ่ม
ในอัตราจังหวะต่าง ๆ
ศ2.1ม4-6/4
2.ร้องเพลง หรือเล่น
ดนตรีเดี่ยวและ
รวมวงโดยเน้นเทคนิค
การแสดงออก
และคุณภาพของการ
แสดง
ศ2.1 ม4-6/5
3.บทบาทของดนตรีใน
สังคม
ศ2.2 ม4-6/4,5
5.6 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- Note Book
- ตัวอย่างการ
ค้นคว้า
-รูปเล่มของงาน
ศิลปะทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการดารงชีวิต
ประจาวัน
-บทเรียน
สาเร็จรูป

สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20 1.วิเคราะห์รูปแบบของ
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
ดนตรีไทยและดนตรีสากล
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
ในยุคสมัยต่าง ๆ
30 ข้อ
ศ2.2ม4-6/1
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง
2.วิเคราะห์สถานะทางสังคม
วิธีทา/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 1
ของนักดนตรีในวัฒนธรรม
ข้อ
ต่าง
ศ2.2 ม4-6/2

3.6 ชิ้นงาน การค้นคว้าข้อมูลของดนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตประจาวัน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
1.บทบาทของดนตรีในสังคม
ศ2.2 ม4-6/4,5

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน
การสืบค้นข้อมูลและ
การนามารวบรวม
เป็นรูปเล่ม

ลักษณะ
ประเภท
ชิ้นงาน

จานวน
ชิ้นงาน
1

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน

15คะแนน
(ก่อนกลาง
ภาค)
15คะแนน
(หลังกลาง
ภาค)

สัปดาห์ที่ 14-15
ของการเรียน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 5
รหัสวิชา พ33101
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่
1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน
นายจตุรงค์ พันธุ
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ สิ่งแวดล้อมในชุมชน สิทธิผู้บริโภค สื่อโฆษณากับผู้บริโภค
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ อารมณ์และความเครียด
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว การสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกายและทางกลไก
โดยใช้ทักษะ กระบวนการ สืบค้นข้อมูล อธิบาย บรรยาย อภิปราย วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ นาเสนอหน้าชั้น
ทารายงาน
เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซื่อสัตย์สุจริต (Honesty and integrity) มีวินัย (self-discipline)
ใฝ่เรียนรู้ (Avidity for learning) มีจิตสาธารณะ (public-mindedness) และมีความรู้ (Knowledgeable)
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖ ม.๔-๖/๗
รวมทั้งหมด

7 ตัวชี้วัด

3. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระกว่างภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค
30 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค
20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค
30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค
20 คะแนน

3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 30
สัปดาห์ที่

คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค

1

ตัวชี้วัด
-

2-3

พ 4.1 ม.4-6/7

4-5

พ 4.1 ม.4-6/1

หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ปฐมนิเทศการเรียน/
การอภิปราย
เนื้อหา/วิธีการวัด
เนื้อหา/การวัดประเมินผล
ประเมินผลการเรียน
สถานีทดสอบ
การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย
และทางกลไก
สิ่งแวดล้อมในชุมชน

5

ฝึกปฏิบัติ

สมรรถภาพ/แบบบันทึก
กาทดสอบสมรรถภาพ

5

สืบค้นข้อมูล

หนังสือสุขศึกษา/แบบ
ฝึกก่อนเรียน/หลังเรียน

การออกกาลังกายและ
นันทนาการ

5

ฝึกปฏิบัติ

ทักษะการเล่นกีฬาที่
สนใจ

6

พ 4.1 ม.4-6/6

7-8

พ 4.1 ม.4-6/2/3 สื่อโฆษณากับการบริโภค

10

สืบค้นข้อมูล/
หนังสือสุขศึกษา/แบบ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน ฝึกก่อนเรียน/หลังเรียน

9

พ 4.1 ม.4-6/6

5

ฝึกปฏิบัติ

การออกกาลังกายและ
นันทนาการ

ทักษะการเล่นกีฬาที่
สนใจ

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์ที่
10

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
พ 4.1 ม.4-6
/1/2/3

หน่วยการเรียนรู้
1. การสร้างเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรคในชุมชน
2. อิทธิพลของสื่อโฆษณากับ
การเลือกบริโภคการปฏิบัติตามสิทธิ
ของผู้บริโภค

คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20 -แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
28 ข้อ (14 คะแนน)
-แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีทา/เติมคา/
อื่นๆ) จานวน 6 ข้อ (6 คะแนน)

3.4 คะแนนสอบหลังกลางภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
11

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
พ 4.1 ม.4-6/6

12-13 พ 4.1 ม.4-6/4
14

พ 4.1 ม.4-6/6

15-16 พ 4.1 ม.4-6/5
17
18-19

พ 4.1 ม.4-6/6
พ 4.1 ม.4-6/7

หน่วยการเรียนรู้
การออกกาลังกายและ
นันทนาการ
โรคติดต่อและโรคที่เกิด
จากการประกอบอาชีพ
การออกกาลังกายและ
นันทนาการ
การวางแผนและพัฒนา
สุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว
อารมณ์และความเครียด
การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายและทางกลไก

คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
5 ฝึกปฏิบัติ
ทักษะการเล่นกีฬาที่
สนใจ
5 วิเคราะห์/นาเสนอ ภาวะโรคติดต่อใน
หน้าชั้นเรียน
ปัจจุบัน
5 ฝึกปฏิบัติ
ทักษะการเล่นกีฬาที่
สนใจ
10 อภิปราย วิเคราะห์ แผนพัฒนาสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว
-

วิเคราะห์

5

ฝึกปฏิบัติ

แบบประเมิน
ความเครียด
สมรรถภาพ/แบบบันทึก
กาทดสอบสมรรถภาพ

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน
สัปดาห์ที่
20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
พ 4.1 ม.4-6
/4/5/6

หน่วยการเรียนรู้
-โรคติดต่อและโรคที่เกิด
จากการประกอบอาชีพ
-การวางแผนและพัฒนา
สุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว
อารมณ์และความเครียด

คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20 -แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
28 ข้อ (14 คะแนน)
-แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีทา/เติมคา/
อื่นๆ) จานวน 6 ข้อ (6 คะแนน)

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียนเชิงวิเคราะห์ 1

รหัสวิชา อ 33215

จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาวเบญญาภา ศิวะสกุล, นายปิยะพงษ์ ไชยเพียร, นางสาวลักษ์ขณา จันทรดา
2. คาอธิบายรายวิชา
ให้ผู้เรียนศึกษา อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อความเรียงและสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนให้สัมพันธ์กับประโยค จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุป
ความ ตีความ และแสดงความคิดเห็น เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ เลือกและใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบายอย่างคล่องแคล่ว พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์จาลอง หรือสถานการณ์จริงอย่าง
เหมาะสม ขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์ นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็นต่างๆ ตามความสนใจ
ของสังคม สรุปใจความสาคัญ /แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
เลือกใช้ภาษา น้าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน
คาพังเพย สุภาษิตและบทกลอน ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนาเสนอด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมวิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ
เป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ
โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามกระบวนการฟัง กระบวนการพูด กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน
เพื่อการสื่อสาร กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการสร้างความตระหนัก โดยมี
ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีมารยาท ถูกต้อง ตามกาลเทศะและบุคคล
เห็นคุณค่ารักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ
ชอบใช้ภาษาอังกฤษเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้วิชาอื่น มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีประสิทธิภาพในการสื่อความ มีสุนทรียภาพทางภาษา มี

นิสัยรักการอ่าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีขันติธรรม ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน การอาชีพ และ
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ผลการเรียนรู้
-อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุ
และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน
-จับใจความสาคัญ คิดวิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่อง
ที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
-เลือกและใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบายอย่างคล่องแคล่ว
-พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์จาลอง
หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม
-พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ ข่าว/ เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
-พูดและเขียนนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/ เหตุการณ์ เรื่อง และ ประเด็นต่างๆ
ตามความสนใจของสังคม
-พูดและเขียนสรุปใจความสาคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์และ
สถานการณ์ตามความสนใจ
-พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม
และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
-เลือกใช้ภาษา น้าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
-อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง ข้อความ สานวน คาพังเพย สุภาษิต และบท
กลอนของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย
-ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนาเสนอด้วยการพูดและการเขียน
-ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ /ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนาเสนอด้วยการพูดและเขียน
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ประเทศชาติ เป็น
ภาษาต่างประเทศ
รวม 13 ผลการเรียนรู้
3. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 30
คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20
คะแนน

คะแนนหลังกลางภาค 20
คะแนนสอบปลายภาค 30

คะแนน
คะแนน

3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
1-5

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
1, 2, 5, 6, 8

หน่วยการเรียนรู้
1. Symbol

คะแนน

รูปแบบการประเมิน

10

1.ข้อสอบรายหน่วย 20
ข้อ 5 คะแนน

Superstition

2.ข้อเขียนหลังจากสอบ
รายหน่วย Unit 1
Write one or two
paragraphs about
superstitions in your
culture. 5 คะแนน
6-9

1, 2, 9, 12, 13

2. Customs
Cultures

15

1.ข้อสอบรายหน่วย 20
ข้อ 5 คะแนน
2.ข้อเขียนหลังจากสอบ
รายหน่วย Unit 2
Write one or two
paragraphs that
show your attitude
and your culture’s
attitude toward
time. 5 คะแนน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หนังสือเรียน
New Weaving
It Together

หนังสือเรียน
New Weaving
It Together

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้

1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 1. Symbol
13
Superstition

คะแนน
20

รูปแบบข้อสอบ
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ

2. Customs

- แบบทดสอบอัตนัย แบบเขียน
โครงสร้างประโยค จานวน 5-10 ข้อ

Cultures

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค

สัปดาห์
ที่

ผลการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้

11-15

1, 2, 5, 6, 12, 13

3. Mind and body

คะแนน

รูปแบบการประเมิน

10

1.ข้อสอบรายหน่วย 20
ข้อ 10 คะแนน*

Health and Welfare

2.ข้อเขียนหลังจากสอบ
รายหน่วย Unit 3
Write one or two
paragraphs that
show your attitude
toward modern
medicine and
alternative forms of
medicine.

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้
หนังสือเรียน
New Weaving
It Together

5 คะแนน
16-19

1, 2, 3, 4, 5, 6

4. People Making a
Difference
People

15

1.ข้อสอบรายหน่วย 20 หนังสือเรียน
ข้อ 10 คะแนน
New Weaving
2.ข้อเขียนหลังจากสอบ It Together
รายหน่วย Unit 4
Write one or two
paragraphs that
show why people
think that George
Washington Carver

was a remarkable
man. 5 คะแนน
5.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้

1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 3. Mind and body
13
Health and Welfare

คะแนน

รูปแบบข้อสอบ

30

- แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย แบบเขียน
โครงสร้างประโยค
จานวน 5-10 ข้อ

4. People Making a
Difference
People
3.6 ชิ้นงาน Paragraph writing / Essay
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1, 2, 3, 4 1.ความคิด เหตุผลและ
รายละเอียดชัดเจน
2.คาศัพท์ สานวน
เหมาะสม
3.การสะกดคา การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน
และอักษรตัวใหญ่ถูกต้อง
4.ประโยคชัดเจนและ
สัมพันธ์กับหัวข้อเรียน
5.โครงสร้างประโยค
และไวยากรณ์ถูกต้อง

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

สามารถ
20 คะแนน ปรับแก้ไข
งานได้ตาม
(ดูรายละเอียด เวลาที่
งานจากรูปแบบ กาหนด
การประเมินแต่
ละหน่วยการ
เรียนรู้)

ชิ้นงานส่งก่อน
กลางภาคและ
การสอบปลาย
ภาค

ลักษณะ จานวนชิ้นงาน
ประเภท
งานเขียน

4 ชิ้นงาน

6.งานเขียนเป็นระเบียบ
เรียบร้อยอ่านง่าย ไม่มี
การขีดฆ่า
7.เนื้อหาน่าสนใจ ชวน
ให้อ่าน

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

ลงชื่อ..............................ครูผู้สอน ลงชื่อ..............................ครูผู้สอน
( นายปิยะพงษ์ ไชยเพียร )

( นางสาวลักษ์ขณา จันทรดา )

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

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียนเชิงวิเคราะห์ 2

รหัสวิชา อ 33216

จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาวเบญญาภา ศิวะสกุล, นายปิยะพงษ์ ไชยเพียร, นางสาวลักษ์ขณา จันทรดา
2. คาอธิบายรายวิชา
ให้ผู้เรียนศึกษา อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อความเรียงและสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนให้สัมพันธ์กับประโยค จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุป
ความ ตีความ และแสดงความคิดเห็น เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ เลือกและใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบายอย่างคล่องแคล่ว พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์จาลอง หรือสถานการณ์จริงอย่าง
เหมาะสม ขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์ นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็นต่างๆ ตามความสนใจ
ของสังคม สรุปใจความสาคัญ /แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว แสดงความคิ ดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
เลือกใช้ภาษา น้าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน
คาพังเพย สุภาษิตและบทกลอน ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนาเสนอด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมวิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ
เป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ
โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามกระบวนการฟัง กระบวนการพูด กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน
เพื่อการสื่อสาร กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการสร้างความตระหนัก โดยมี
ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีมารยาท ถูกต้อง ตามกาลเทศะและบุคคล
เห็นคุณค่ารักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ
ชอบใช้ภาษาอังกฤษเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้วิชาอื่น มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีประสิทธิภาพในการสื่อความ มีสุนทรียภาพทางภาษา มี

นิสัยรักการอ่าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีขันติธรรม ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน การอาชีพ และ
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ผลการเรียนรู้
-อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้ง
ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน
-จับใจความสาคัญ คิดวิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน
เรื่องที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
-เลือกและใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบายอย่างคล่องแคล่ว
-พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์
จาลอง หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม
-พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ ข่าว/ เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
-พูดและเขียนนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/ เหตุการณ์ เรื่อง และ ประเด็น
ต่างๆ ตามความสนใจของสังคม
-พูดและเขียนสรุปใจความสาคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์
และสถานการณ์ตามความสนใจ
-พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น
สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
-เลือกใช้ภาษา น้าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
-อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง ข้อความ สานวน คาพังเพย สุภาษิต และ
บทกลอนของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย
-ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนาเสนอด้วยการพูดและการเขียน
-ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ /ข้อมูลต่างๆ จาก
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนาเสนอด้วยการพูดและเขียน
-เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ประเทศชาติ เป็น
ภาษาต่างประเทศ
รวม 13 ผลการเรียนรู้
3. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 30
คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20
คะแนน

คะแนนหลังกลางภาค 20
คะแนนสอบปลายภาค 30

คะแนน
คะแนน

3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
1-5

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
1, 2, 6, 8, 12

หน่วยการเรียนรู้
5. Food

คะแนน

รูปแบบการประเมิน

10

1.ข้อสอบรายหน่วย 20
ข้อ 5 คะแนน
2.ข้อเขียนหลังจากสอบ
รายหน่วย Unit 5
Write a comparisonand-contrast essay.
P.120 and 133.

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หนังสือเรียน
New Weaving
It Together

5 คะแนน
6-9

5, 6, 7, 8, 13

6. Language
Communication

15

1.ข้อสอบรายหน่วย 20
ข้อ 5 คะแนน
2.ข้อเขียนหลังจากสอบ
รายหน่วย Unit 6
Write an essay about
reasons / a causeand-effect essay.
P.148 and 160.

หนังสือเรียน
New Weaving
It Together

5 คะแนน
3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้
1, 2, 5, 6, 7, 8, 13

หน่วยการเรียนรู้
5. Food
6. Language

คะแนน
20

รูปแบบข้อสอบ
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ

Communication

- แบบทดสอบอัตนัย แบบเขียน
โครงสร้างประโยค จานวน 5-10 ข้อ

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์
ที่
11-15

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ผลการเรียนรู้
5, 6, 7, 8, 13

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน

รูปแบบการประเมิน

10

1.ข้อสอบรายหน่วย 20
ข้อ

7. Environment
Conservation

2.ละครเวที
ภาษาอังกฤษ
16-19

2, 10, 11, 12, 13

8. Reading from
Literature
Entertainment

15

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้
หนังสือเรียน
New Weaving
It Together

1.ข้อสอบรายหน่วย 20 หนังสือเรียน
ข้อ
New Weaving
It Together
2.ละครเวที
ภาษาอังกฤษ

5.6 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้
1, 5, 6, 7, 8, 10,
11, 12, 13

หน่วยการเรียนรู้
7. Environment
Conservation
8. Reading from Literature
Entertainment

คะแนน

รูปแบบข้อสอบ

30

- แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย แบบเขียน
โครงสร้างประโยค
จานวน 5-10 ข้อ

3.7 ชิ้นงาน Essay / ละครเวทีภาษาอังกฤษ
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5, 6, 7, 8 แบบประเมินการเขียน
1.ความคิด เหตุผลและ
รายละเอียดชัดเจน
2.คาศัพท์ สานวน
เหมาะสม
3.การสะกดคา การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน
และอักษรตัวใหญ่ถูกต้อง
4.ประโยคชัดเจนและ
สัมพันธ์กับหัวข้อเรียน
5.โครงสร้างประโยค
และไวยากรณ์ถูกต้อง
6.งานเขียนเป็นระเบียบ
เรียบร้อยอ่านง่าย ไม่มี
การขีดฆ่า
7.เนื้อหาน่าสนใจ ชวน
ให้อ่าน
แบบปะเมินละครเวที
1.ด้านการแสดง
2.ด้านเนื้อหาของบท
ละคร
3.ด้านผลงานการแสดง
4.ด้านการนาเสนอบน
เวที

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

สามารถ
ปรับแก้ไข
10 คะแนน
งานได้ตาม
(ดูรายละเอียด เวลาที่
งานจากรูปแบบ กาหนด
การประเมินแต่
ละหน่วยการ
เรียนรู้)

ชิ้นงานส่งก่อน
กลางภาคและ
การสอบปลาย
ภาค

ลักษณะ จานวนชิ้นงาน
ประเภท
1.งาน
เขียน
2.ละคร
เวที
ภาษาอัง
กฤษ

1. 2 ชิ้นงาน

2.ละครเวที
ภาษาอังกฤษ
20 คะแนน

ลงชื่อ...............................ครูผู้สอน
( นางสาวเบญญาภา ศิวะสกุล )

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

ลงชื่อ..............................ครูผู้สอน ลงชื่อ..............................ครูผู้สอน
( นายปิยะพงษ์ ไชยเพียร )

( นางสาวลักษ์ขณา จันทรดา )

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

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา
ภาษาจีน 5
รหัสวิชา
จ 33201
จานวนชั่วโมง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่
1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน
ครูสาธวินี พลเสน
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเข้าใจคาสั่ง คาขอร้องภาษาท่าทางและประโยคที่ใช้ในชีวิตประจาวันและหลักการใช้สัทอักษร ได้
ถูกต้องสามารถการอ่านออกเสียงสัทอักษรกลุ่มคาและประโยคสั้นๆได้ถูกต้องชัดเจนตามหลักการออก เสียงโดย
สื่อสารและอธิบายได้จากบทสนทนาสั้นๆใช้ภาษาง่ายๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและเพื่อแสดงความ
ต้องการของตนและสิ่งต่างๆรอบตัวใช้ถ้อยคาง่ายๆในการปฏิสัมพันธ์อ่านและเขียนอักษรจีน โดยใช้กระบวนการฝึก
ทักษะทางภาษา เช่น การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดโดยผ่านการเขียนเพื่อขอหรือให้

ข้อมูลในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา เข้าใจความแตกต่างระหว่างเสียงสระพยัญ ชนะคาวลี
ประโยคและ ข้อความเข้าใจวัฒนธรรมจีนเห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาจีนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีความเข้าใจใน
การ ภาษาและนาไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดรายวิชา
ต 1.2 ม 6/1 สนทนาอย่างต่อเนื่องและเขียนโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้
ตัว สถานการณ์ ข่าว และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม
ต 1.2 ม 6/2
อ่านออกเสียงคาศัพท์ ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง ตามหลักการอ่าน
ต 1.2 ม 6/4

พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยาย บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดง
ความคิดเห็นและให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน
ต 1.2 ม 6/5 พูดและเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์ ข่าว หรือเหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผล หรือสอดแทรกสานวนประกอบ
ต 1.3 ม 6/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ เรื่องราวหรือประเด็น
ต่างๆของสังคม
ต 2.1 ม 6/2 อธิบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน
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 1.2 ม 6/1, 1.田芳去哪儿了
5
แบบทดสอบท้ายบท
บทเรียนออนไลน์ /
ต 1.2 ม 6/2,
เอกสารประกอบการเรียน /
ต 1.2 ม 6/4,
หนังสือเรียนภาษาจีน
ต 1.3 ม 6/1
HANYU JIAOCHENG
(汉语教程 第二册 上)

4-6

ต 1.2 ม 6/1, 2.玛丽哭了
ต 1.2 ม 6/2,
ต 1.2 ม 6/4,
ต 1.3 ม 6/1

10

แบบทดสอบท้ายบท

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

7-9

ต 1.2 ม 6/1, 3.我吃了早饭就来
ต 1.2 ม 6/2,
了
ต 1.2 ม 6/4,
ต 1.3 ม 6/1

10

แบบทดสอบท้ายบท

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

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
10 ต 1.2 ม 6/1,
Unit 1 - 3
20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ต 1.2 ม 6/4,
จานวน 40 ข้อ
ต 1.3 ม 6/1
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แปลคาศัพท์/เติมคา/
อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ
3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
น
11-13 ต 1.2 ม 6/1, 4.我都做对了
10 แบบทดสอบท้ายบท
บทเรียนออนไลน์ /
ต 1.2 ม 6/4,
เอกสารประกอบการเรียน /
ต 1.2 ม 6/2,
หนังสือเรียนภาษาจีน
ต 1.2 ม 6/5,
HANYU JIAOCHENG
ต 1.3 ม 6/1
(汉语教程 第二册 上)
14-16 ต 1.2 ม 6/1, 5.我来了两个多月
15 แบบทดสอบท้ายบท
บทเรียนออนไลน์ /
ต 1.2 ม 6/4,
เอกสารประกอบการเรียน /
了
ต 1.2 ม 6/2,
หนังสือเรียนภาษาจีน
ต 1.2 ม 6/5,
HANYU JIAOCHENG
ต 1.3 ม 6/1
(汉语教程 第二册 上)
สัปดาห์
ที่

ตัวชี้วัด

17-19 ต 1.2 ม 6/1,
ต 1.2 ม 6/4,
ต 1.2 ม 6/2,
ต 1.2 ม 6/5,
ต 1.3 ม 6/1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
น
บทเรียนออนไลน์ /
6. 我比你更喜欢音 10 แบบทดสอบท้ายบท
เอกสารประกอบการเรียน /
乐
หนังสือเรียนภาษาจีน
HANYU JIAOCHENG
(汉语教程 第二册 上)

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20 ต 1.2 ม 6/1,
Unit 4 - 6
30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
ต 1.2 ม 6/4,
4 ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ
ต 1.2 ม 6/2,
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แปลคาศัพท์/
ต 1.2 ม 6/5,
เติมคา/อื่น ๆ) จานวน 10 ข้อ
ต 1.3 ม 6/1

3.6 ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน

-

-

ลักษณะ
ประเภท
-

จานวน
ชิ้นงาน
-

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน

-

-

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
( นางสาวสาธวินี พลเสน )
ลงชื่อ..........................................................
( นายชาคริต หะซัน )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

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

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา
ภาษาจีน 6
รหัสวิชา
จ 33202
จานวนชั่วโมง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่
2
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน
ครูสาธวินี พลเสน
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเข้าใจคาสั่ง คาขอร้องภาษาท่าทางและประโยคที่ใช้ในชีวิตประจาวันและหลักการใช้สัทอักษร ได้
ถูกต้องสามารถการอ่านออกเสียงสัทอักษรกลุ่มคาและประโยคสั้นๆได้ถูกต้องชัดเจนตามหลักการออก เสียงโดย
สื่อสารและอธิบายได้จากบทสนทนาสั้นๆใช้ภาษาง่ายๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและเพื่อ แสดงความ
ต้องการของตนและสิ่งต่างๆรอบตัวใช้ถ้อยคาง่ายๆในการปฏิสัมพันธ์อ่านและเขียนอักษรจีน โดยใช้กระบวนการฝึก
ทักษะทางภาษา เช่น การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดโดยผ่านการเขียนเพื่อขอหรือให้
ข้อมูลในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา เข้าใจความแตกต่างระหว่างเสียงสระพยัญ ชนะคาวลี
ประโยคและ ข้อความเข้าใจวัฒนธรรมจีนเห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาจีนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีความเข้าใจใน
การ ภาษาและนาไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดรายวิชา
ต 1.2 ม 6/1 สนทนาอย่างต่อเนื่องและเขียนโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้
ตัว สถานการณ์ ข่าว และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม
ต 1.2 ม 6/2
อ่านออกเสียงคาศัพท์ ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง ตามหลักการอ่าน
ต 1.2 ม 6/4
ต 1.2 ม 6/5
ต 1.3 ม 6/1
ต 2.1 ม 6/2
รวม

6

พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยาย บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดง
ความคิดเห็นและให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน
พูดและเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์ ข่าว หรือเหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผล หรือสอดแทรกสานวนประกอบ
พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ เรื่องราวหรือประเด็น
ต่างๆของสังคม
อธิบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน
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 1.2 ม 6/1, 7. 我们那儿的冬天
5
แบบทดสอบท้ายบท
บทเรียนออนไลน์ /
ต 1.2 ม 6/2,
เอกสารประกอบการเรียน /
跟北京一样冷
ต 1.2 ม 6/4,
หนังสือเรียนภาษาจีน
ต 1.2 ม 6/5,
HANYU JIAOCHENG
ต 1.3 ม 6/1
(汉语教程 第二册 上)
4-6 ต 1.2 ม 6/1, 8.冬天快要到了
10 แบบทดสอบท้ายบท
บทเรียนออนไลน์ /
ต 1.2 ม 6/2,
เอกสารประกอบการเรียน /
ต 1.2 ม 6/4,
หนังสือเรียนภาษาจีน
ต 1.3 ม 6/1
HANYU JIAOCHENG
(汉语教程 第二册 上)

7-9

ต 1.2 ม 6/1, 9.快上来吧，要开
ต 1.2 ม 6/2,
车了
ต 1.2 ม 6/4,
ต 1.3 ม 6/1

10

แบบทดสอบท้ายบท

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

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
10 ต 1.2 ม 6/1,
Unit 7 - 9
20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ต 1.2 ม 6/2,
จานวน 40 ข้อ
ต 1.2 ม 6/4,
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แปลคาศัพท์/เติมคา/
ต 1.3 ม 6/1
อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ
3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
11-13 ต 1.2 ม 6/1, 10我听过钢琴曲协 10 แบบทดสอบท้ายบท
บทเรียนออนไลน์ /
ต 1.2 ม 6/2,
เอกสารประกอบการเรียน /
奏曲《黄河》
ต 1.2 ม 6/4,
หนังสือเรียนภาษาจีน
ต 1.2 ม 6/5,
HANYU JIAOCHENG
ต 1.3 ม 6/1,
(汉语教程 第二册 上)
ต 2.1 ม 6/2
14-16 ต 1.2 ม 6/1, 11.我是跟旅游团
15 แบบทดสอบท้ายบท
บทเรียนออนไลน์ /
ต 1.2 ม 6/2,
เอกสารประกอบการเรียน /
一起来的
ต 1.2 ม 6/4,
หนังสือเรียนภาษาจีน

ต 1.2 ม 6/5,
ต 1.3 ม 6/1

HANYU JIAOCHENG
(汉语教程 第二册 上)

สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
17-19 ต 1.2 ม 6/1, 12.我的护照你找
10 แบบทดสอบท้ายบท
บทเรียนออนไลน์ /
ต 1.2 ม 6/2,
เอกสารประกอบการเรียน /
到了没有
ต 1.2 ม 6/4,
หนังสือเรียนภาษาจีน
ต 1.3 ม 6/1
HANYU JIAOCHENG
(汉语教程 第二册 上)

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20 ต 1.2 ม 6/1,
Unit 10 - 12
30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ต 1.2 ม 6/2,
จานวน 50 ข้อ
ต 1.2 ม 6/4,
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แปลคาศัพท์/
ต 1.2 ม 6/5,
เติมคา/อื่น ๆ) จานวน 10 ข้อ
ต 1.3 ม 6/1,
ต 2.1 ม 6/2
3.6 ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน

-

-

ลักษณะ
ประเภท
-

จานวน
ชิ้นงาน
-

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน

-

-

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
( นางสาวสาธวินี พลเสน )
ลงชื่อ...........................................................
( นายชาคริต หะซัน )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

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

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา
เสริมทักษะภาษาจีน 5
รหัสวิชา
จ 33203
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่
1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน
ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาคาศัพท์ต่างๆ ตามมาตรฐานของ HSK แต่จะมีการเพิ่มเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของ
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในชีวิตประจาวันของสังคมไทย ศึกษาโครงสร้างของประโยคที่ไม่ซับซ้อนเป็นหลัก
และจะมีการศึกษาโครงสร้างประโยคซับซ้อนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจาวั น โดยจะเน้นประโยคบอกเล่า และประโยค
คาถาม และสอดแทรกคาอุทานที่ใช้บ่อยในชีวิตประจาวัน ศึกษาการใช้ภาษา จะเน้นการใช้ภาษาจีนที่ใช้ในประเทศ
จีนปัจจุบันเป็นหลัก และ สอดแทรกการใช้ภาษาจีนในที่อื่นๆให้ด้วย ศึกษาการอ่านอักษรจีน ส่วนประกอบของ
อักษรจีน และ เทคนิคในการจา และ การอ่านอักษรจีน และ ศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัวย่อ ศึกษาลายเส้น
ของอักษร , 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
8. เขียนศัพท์ภาษาจีนเติมประโยคให้สมบูรณ์ได้
รวม 8 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
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1-2
1, 2, 3, 4 1. 外面很凉快
5
แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /

It’s very cool outside
เอกสารประกอบการเรียน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
3
1, 2, 3
5
แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
2.坐火车更节约时间
เอกสารประกอบการเรียน
Traveling by train saves
more time
4-5
1, 2, 3
5
แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
3.这房子家具全
เอกสารประกอบการเรียน
This apartment provides a
whole set of furniture
6-7
1, 2, 3, 6 4. 去丽江旅游
5
แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน
Travel to Lijiang
8-9
1, 2, 3, 6 5 地球变成了一个
5
แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน
小村子
The earth has become a
small village
3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
10
1, 2, 3, 4 ,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 1, 2, 5, 6, 7, 8 6. 生意越做越大
5
แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน
The business grew bigger
and bigger

13-14 1, 2, 5, 6, 7, 8 7. 机会是相同的

5

แบบทดสอบ

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน

5

แบบทดสอบ

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน

The opportunities are the
same

15-16 1, 2, 5, 6, 7, 8 8. 工资还挺高
The salary is quite high

17-18 1, 2, 5, 6, 7, 8 9. 保证很漂亮

5

แบบทดสอบ

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน

5

แบบทดสอบ

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน

I promise it’s beautiful

19

1, 2, 5, 6, 7, 8 10. 丰富工作经验
Enrich work experience

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20
1, 2, 5, 6, 8
Unit 6 - 10
30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แปลคาศัพท์/
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
( นายทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์ )
ลงชื่อ...........................................................
( นายชาคริต หะซัน )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

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

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา
เสริมทักษะภาษาจีน 6
รหัสวิชา
จ 33204
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่
2
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน
ครูทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาคาศัพท์ต่างๆ ตามมาตรฐานของ HSK แต่จะมีการเพิ่มเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของ
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในชีวิตประจาวันของสังคมไทย ศึกษาโครงสร้างของประโยคที่ไม่ซับซ้อนเป็นหลัก
และจะมีการศึกษาโครงสร้างประโยคซับซ้อนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจาวัน โดยจะเน้นประโยคบอกเล่า และประโยค
คาถาม และสอดแทรกคาอุทานที่ใช้บ่อยในชีวิตประจาวัน ศึกษาการใช้ภาษา จะเน้นการใช้ภาษาจีนที่ใช้ในประเทศ
จีนปัจจุบันเป็นหลัก และ สอดแทรกการใช้ภาษาจีนในที่อื่นๆให้ด้วย ศึกษาการอ่านอักษรจีน ส่วนประกอบของ
อักษรจีน และ เทคนิคในการจา และ การอ่านอักษรจีน และ ศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัวย่อ ศึกษาลายเส้น
ของอักษร , 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
8. เขียนศัพท์ภาษาจีนเติมประโยคให้สมบูรณ์ได้
รวม 8 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
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1
1, 2, 3, 4 11. 去热闹的地方
5
แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /

Go to noisy places
เอกสารประกอบการเรียน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
2-3
1, 2, 3
5
12. 性格没有好坏
แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
Personality don’t have
เอกสารประกอบการเรียน
the differences from
good to bad
4-5
1, 2, 3
5
13. 脾气不好难交朋
บทเรียนออนไลน์ /
友
แบบทดสอบ
เอกสารประกอบการเรียน
It’s difficult for A badtempered person to
make friends
6-7
1, 2, 3, 6 14. 颜色影响心情
5
แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน
Colors affect people’s
feelings
8-9
1, 2, 3, 6 15. 最大的幸福
5
แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน
The greatest happiness
3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
10
1, 2, 3, 4 ,6
Unit 11 - 15
20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีทา/เติม
คา/อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ
3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
11
5, 6, 7, 8 16. 运动的好处
5
แบบทดสอบ
บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน
The benefits of exercise
12-13

5, 6, 7, 8

17. 医生的建议
The doctor’s advice

5

แบบทดสอบ

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน

14-15

5, 6, 7, 8

18.电影和电视

5

แบบทดสอบ

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน

节目

Films and teleplays
16-17

5, 6, 7, 8

18-19

5, 6, 7, 8

19. 演员的表演
The performances of
actors/actresses
20.科技发展与生

5

แบบทดสอบ

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน

5

แบบทดสอบ

บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน

活烦恼

The development of
technology and life
troubles
3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20
5, 6, 7, 8
Unit 16 - 20
30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีทา/
เติมคา/อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ
3.6 ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน

-

ลงชื่อ...........................................................
( นายชาคริต หะซัน )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

-

ลักษณะ
ประเภท
-

จานวน
ชิ้นงาน
-

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่งงาน

-

-

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
( นายทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์ )
ลงชื่อ...........................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา เสริมทักษะอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 1
รหัสวิชา อ33211
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8-9
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาวสุจิตรา สาลีวัน
2. คาอธิบายรายวิชา
อ่าน เขียน คาแนะนา คาบรรยาย บทอ่าน ข่าวสาร บทความต่างประเทศที่เป็นความเรียงและไม่
เป็นความเรียงให้เข้าใจ สามารถตีความ จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่อง พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง ประกอบ โดยใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารตามสถานการณ์ รวมทั้งการถ่ายโอน ข้อมูล และการนาเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ
ผลการเรียนรู้
1. อ่านบทอ่านได้เข้าใจ
2. แสดงคิดเห็นจากหัวข้อที่อ่านโดยการพูดและการเขียนได้
3. บอกโครงสร้างของประโยคชนิดต่างๆได้
4. บอกลักษณะและโครงสร้างของคาได้
5. อ่านข้อความแล้วบอกความหมายศัพท์ในข้อความนั้นๆ ได้
7. บอกความหมายของคาที่เติม Prefix และ Suffix ได้ และนาไปใช้ในประโยคได้ถูกต้อง
8. ใช้โครงสร้างทางภาษา คาศัพท์ วลีและสานวนต่างๆ ในการเขียนได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์
รวม 8 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 รูปแบบการ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ประเมิน
1-9 ข้อที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
25
- ประเมินการ 1.เอกสารประกอบการ
ข้อที่ 2
Writing Process Introduction
อ่านและการ
เรียนรู้
ข้อที่ 3
-Sentence Structure
เขียน
2. เครื่องเล่นซีดี
ข้อที่ 4
-Grammar
3. บัตรคาศัพท์
ข้อที่ 5
-Spelling
4. บัตรภาพ
ข้อที่ 6
-Parts of Speech
5.สื่อิเล็กทรอนิกส์
ข้อที่ 7
-Punctuation
- PowerPoint
ข้อที่ 8
-Capitalization
- website: www.rongchang.com/reading.h
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
tm
Description of people
6. ตารางเรียน
-Self Introduction
(schedule)
-Hero
-Celebrity Idol
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
Daily Routine

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
10
ข้อที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
ข้อที่ 2
Writing Process Introduction
- 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
ข้อที่ 3
-Sentence Structure
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น เขียน/เติมคา/
ข้อที่ 4
-Grammar
อื่นๆ) จานวน 1 ข้อ
ข้อที่ 5
-Spelling
ข้อที่ 6
-Parts of Speech
ข้อที่ 7
-Punctuation
ข้อที่ 8
-Capitalization
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
Description of people

-Self Introduction
-Hero
-Celebrity Idol
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
Daily Routine

สัปดาห์
ที่
11-19

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ข้อที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ 4
25
- ประเมินการจาก
1.เอกสารประกอบการ
ข้อที่ 2
The meaning of color
อ่าน และการเขียน เรียนรู้
ข้อที่ 3
2. เครื่องเล่นซีดี
ข้อที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
3. บัตรคาศัพท์
ข้อที่ 5
A nice day!
4. บัตรภาพ
ข้อที่ 6
5.สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อที่ 7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
- PowerPoint
ข้อที่ 8
Shopping
- website:
https://www.rongchang.com/reading.htm

6. ตารางเรียน
(schedule)
สัปดาห์
ที่
20

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ข้อที่ 1
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
ข้อที่ 2
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
หน่วยการเรียนรู้ 4
ข้อที่ 3
40 ข้อ
The meaning of color
ข้อที่ 4
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น การ
หน่
ว
ยการเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
5
ข้อที่ 5
เขียน/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 1
A
nice
day!
ข้อที่ 6
ข้อ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
ข้อที่ 7
Shopping
ข้อที่ 8

3.6 ชิ้นงาน โปสเตอร์บรรยายเกี่ยวกับตนเอง
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
description of people
-Self Introduction
-Hero
-Celebrity Idol

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน
ประเมินการเขียน
บรรยายเกี่ยวกับตนเอง

ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิน้ งาน
โปสเตอร์ /
1
แผ่นพับ

หมาย
เหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน

หมาย
เหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน

โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินการเขียนใช้
เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้

3.7 ชิ้นงาน How color matters for your life?
ชิ้นงาน

หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ 4
The meaning of color

วิธีการเก็บคะแนน
ประเมินการเขียน
บรรยายสีว่ามี
ความสาคัญของชีวิตของ
ตนเองอย่างไร

ลักษณะ
ประเภท
โปสเตอร์/
แผ่นภาพ

จานวน
ชิ้นงาน
1

โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินการจัดทา
โปสเตอร์/แผ่นพับ/แผ่น
ภาพ และใช้เกณฑ์ผ่าน
ระดับพอใช้
ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
( นางสาวสุจิตรา สาลีวัน )
ลงชื่อ..................................................
( นายชาคริต หะซัน )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

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

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา เสริมทักษะอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 1
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ 2
ครูผู้สอน นางสาวสุจิตรา สาลีวัน

รหัสวิชา อ33212
จานวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8-9
ปีการศึกษา 2563

2. คาอธิบายรายวิชา
อ่าน เขียน คาแนะนา คาบรรยาย บทอ่าน ข่าวสาร บทความต่างประเทศที่เป็นความเรียงและไม่
เป็นความเรียงให้เข้าใจ สามารถตีความ จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่อง พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง ประกอบ โดยใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารตามสถานการณ์ รวมทั้งการถ่ายโอน ข้อมูล และการนาเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ
ผลการเรียนรู้
1. อ่านบทอ่านได้เข้าใจ
2. แสดงคิดเห็นจากหัวข้อที่อ่านโดยการพูดและการเขียนได้
3. บอกโครงสร้างของประโยคชนิดต่างๆได้
4. บอกลักษณะและโครงสร้างของคาได้
5. อ่านข้อความแล้วบอกความหมายศัพท์ในข้อความนั้นๆ ได้
7. บอกความหมายของคาที่เติม Prefix และ Suffix ได้ และนาไปใช้ในประโยคได้ถูกต้อง
8. ใช้โครงสร้างทางภาษา คาศัพท์ วลีและสานวนต่างๆ ในการเขียนได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์
รวม 8 ผลการเรียนรู้
2. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สัปดาห์
ที่
1-9

2.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
ข้อที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
25
- ประเมินการการอ่าน
ข้อที่ 2
Field Trip
และการเขียน
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
ข้อที่ 5
Your dream House
ข้อที่ 6
ข้อที่ 7
ข้อที่ 8

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1.เอกสารประกอบการ
เรียนรู้
2. เครื่องเล่นซีดี
3. บัตรคาศัพท์
4. บัตรภาพ
5.สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- PowerPoint
- website:
https://www.rongchang.com/reading.
htm
6. ตารางเรียน
(schedule)

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ผลการเรียนรู้
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6
ข้อที่ 7
ข้อที่ 8

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
20
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
Field Trip
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น การเขียน/
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
เติมคา/อื่นๆ) จานวน 1 ข้อ
Your Dream House

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
11-19
ข้อที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
25
- ประเมินการอ่าน 1. เอกสารประกอบการเรียนรู้
ข้อที่ 2
A movie that change
และการเขียน
2. เครื่องเล่นซีดี
ข้อที่ 3
your life
3. บัตรคาศัพท์
ข้อที่ 4
4. บัตรภาพ
ข้อที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10
5.สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อที่ 6
Food
- PowerPoint
ข้อที่ 7
- website:
ข้อที่ 8
https://www.rongchang.com/reading.htm
6. ตารางเรียน
(schedule)
3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ผลการเรียนรู้
20
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6
ข้อที่ 7
ข้อที่ 8

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
A movie that change
ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
your life
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น การเขียน/เติมคา/
อื่นๆ) จานวน 1 ข้อ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10
Food

3.6 ชิ้นงาน Daily Routine
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
Daily Routine

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน
ประเมินการเขียน
กิจวัตรประจาวันหรือ
บันทึกประจาวัน

ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิน้ งาน
สมุดบันทึก
1

หมาย
เหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

หมาย
เหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

หมาย
เหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

โดยใช้เกณฑ์การเขียน
และใช้เกณฑ์ผ่านระดับ
พอใช้
3.7 ชิ้นงาน A movie that change your life
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
วิธีการเก็บคะแนน
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
A movie that change
your life

ประเมินการเขียน
กิจวัตรประจาวันหรือ
บันทึกประจาวัน

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิน้ งาน
โปสเตอร์ /
1
แผ่นพับ

โดยใช้เกณฑ์การอ่าน
และการเขียน และใช้
เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้
3.8 ชิ้นงาน Food
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10
Food

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน
ประเมินการเขียน
บรรยายถึงอาหารที่ชื่น
ชอบ
โดยใช้เกณฑ์การอ่าน
และการเขียน และใช้
เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้

ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิน้ งาน
โปสเตอร์ /
1
แผ่นพับ

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

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

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์
รหัสวิชา อ33205
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นายภูษณุ แต่งงาม
2. คาอธิบายรายวิชา
เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับข่าวสาร เหตุการณ์สาคัญๆในชีวิตประจาวัน บทความต่าง ๆ ภาษาและฝึก
ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้น การฝึกทักษะฟัง–พูด อย่างเข้มข้นและเพียงพอ
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คา ศัพท์ สานวน โครงสร้างภาษา การออกเสียงคา ประโยค การลงเสียงหนัก –เบา เสียงสูง–ต่า
การพูดรวบคา การตีความจากสานวนภาษาและน้าเสียงของผู้พูด วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวต่างชาติ
รวมทั้งวิธีการฝึกทักษะการฟังและพูดโดยกาหนดเนื้อหาในหัวข้อ การเช่าที่พักอาศัยในเมืองใหญ่ การต่อรองราคา
สินค้า การประกอบอาชีพ ร้านอาหารประเภทต่าง ๆ และการสั่งอาหารการใช้บริการที่ท่าอากาศยานระหว่าง
ประเทศ ภูมิศาสตร์และสถานที่สาคัญของโลก การท่องเที่ยวในมหานครนิวยอร์ก ความเครียดและการผ่อนคลาย
และการใช้ภาษาเพื่อ การสื่อสารในชีวิตจริง เพื่อฝึกทักษะการฟัง จับใจความ การถ่ายโอนข้อมูลเป็นสื่อที่ไ ม่ ใช่
ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ความ สรุปความและตีความจากสานวนภาษาและน้าเสียงของผู้พูด การพูด
แสดงความคิดเห็น การพูดเพื่อขอและให้ข้อมูล การพูดขอร้อง ตอบรับ ปฏิเสธ แสดงความรู้สึกและให้เหตุผล การ
ค้นคว้า รวบรวม สรุปและนาเสนอข้อมูล การแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริงทั้งใน
และนอกห้องเรียน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามกาลเทศะ บุคคล และมารยาททางสังคม เห็นคุณค่าและความสาคัญของภาษาต่างประเทศ ในการใช้เป็น
เครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้ การทางาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีประสิทธิภาพ
ในการสื่อความ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งยังให้ความสาคัญกับเหตุการณ์ทั้งในอดีต และปัจจุบัน
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
รวมทั้งหมด 19 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

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

Basic English (Part
Of Speech)

5

1.แบบฝึกหัด
2.แบบทดสอบย่อย

-ใบงานความรู้
- แบบฝึกหัด

4-6

Toyota Robot Can
Pick Up After
People, Help The
Sick

10

1.แบบฝึกหัด
2.แบบทดสอบย่อย

-ใบงานความรู้
- แบบฝึกหัด

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

คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้

7-9

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

Decline Of
Elephants In
Tanzania

10

1.แบบฝึกหัด
2.แบบทดสอบย่อย

-ใบงานความรู้
- แบบฝึกหัด

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่

10

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้
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

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน

รูปแบบข้อสอบ

1. Basic English (Part Of
Speech)
2. Toyota Robot Can
Pick Up After People,
Help The Sick
3. Decline Of Elephants
In Tanzania

20

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

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ตัวชี้วัด/
ผลการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน

รูปแบบการ
ประเมิน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

11-13 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

A Story Of Hopes

5

1.แบบฝึกหัด
-ใบงานความรู้
2.แบบทดสอบย่อย - 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

Plagiarism

10

1.แบบฝึกหัด
-ใบงานความรู้
2.แบบทดสอบย่อย - 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

Conversations from
Newspaper

10

1.แบบฝึกหัด
-ใบงานความรู้
2.แบบทดสอบย่อย - แบบฝึกหัด

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่

20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
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

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน

รูปแบบข้อสอบ

30

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

4 A Story Of Hopes
5. Plagiarism
6. Conversations
from Newspaper

3.6 ชิ้นงาน Presentation in Group
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.4-6/5,
ต 1.3 ม.4-6/1,
ต 1.3 ม.4-6/3

ชิ้นงาน
ลักษณะ
ประเภท

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

จานวน
ชิ้นงาน

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

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

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

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

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์
รหัสวิชา อ33206
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นายภูษณุ แต่งงาม
2. คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์เป็นรายวิชาที่เน้นให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับข่าวจากหนังสือพิมพ์
เหตุการณ์ที่สาคัญของชาติ ประเทศ การอ่านสรุปความ การตีความจากบทความ การสรุปบทความและอ่านออก
เสียงประโยคข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกความเหมือ น ความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสี ย งประโยคชนิ ด ต่ า ง ๆ การใช้ เ ครื่ อ งหมายวรรคตอนและการล าดั บ ค าตามโครงสร้ า งประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เลือก ระบุประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่
อ่าน บอกใจความสาคัญของเรื่องที่อ่าน นิทาน บทสนทนาและเรื่ องเล่าพร้อมตอบคาถามจากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน
พูด เขียน โต้ตอบเพื่อขอและให้ข้อมูลแสดงความรู้สึก และความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับปฏิเสธ การให้
ความช่วยเหลือในการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว และสิ่งแวดล้อม พูด
เขียนเกีย่ วกับกิจกรรมต่าง ๆ และสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ
เขียนภาพแผนผัง แผนภูมิและตามรางแสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ฟังหรืออ่าน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ
ใกล้ตัว เปรียบเทียบความเหมือน ความต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณี เจ้าของภาษากับของไทย
ใช้ถ้อยคาน้าเสียงและกิริยาท่าทางตามมารยาท สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาค้นคว้ารวบรวมคาศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ จากแหล่งเรียนรู้และนาเสนอด้วยการพูด และเขียน ใช้ภาษาต่างประเทศ
สื่อสารสืบค้น และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการฟัง ดู พูด อ่าน และเขียน การปฏิบัติ การ
จัดลาดับ การแสดงความคิดเห็น ค้นคว้า รวบรวม และการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
นาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนที่สูงขึ้น และในชีวิตประจาวัน มีคุณลักษณะที่ใฝ่เรียนรู้ มุ่ง มั่นในการทางาน
ซื่อสัตย์ มีวินัย และมีจิตสาธารณะ
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
รวมทั้งหมด 17 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.4-6/2,
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

Social media

5

1.แบบฝึกหัด
2.แบบทดสอบย่อย

-ใบงานความรู้
- แบบฝึกหัด

4-6

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,

Taking a basic
multivitamin

10

1.แบบฝึกหัด
2.แบบทดสอบย่อย

-ใบงานความรู้
- แบบฝึกหัด

7-9

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,

Advertising

10

1.แบบฝึกหัด
2.แบบทดสอบย่อย

-ใบงานความรู้
- แบบฝึกหัด

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่

10

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้
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.4-6/3

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน

รูปแบบข้อสอบ

20

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

1. Social media
2. Taking a basic
multivitamin
3. Advertising

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ตัวชี้วัด/
ผลการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้

คะแนน

รูปแบบการ
ประเมิน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

11-13 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,

A Brain Hemorrhage

5

1.แบบฝึกหัด
-ใบงานความรู้
2.แบบทดสอบย่อย - 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

GAT English

10

1.แบบฝึกหัด
-ใบงานความรู้
2.แบบทดสอบย่อย - แบบฝึกหัด

17-19 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

O-NET English

10

1.แบบฝึกหัด
-ใบงานความรู้
2.แบบทดสอบย่อย - แบบฝึกหัด

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่

20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
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,

หน่วยการเรียนรู้
4. A Brain
Hemorrhage
5. GAT English
6. O-NET English

คะแนน

รูปแบบข้อสอบ

30

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

3.6 ชิ้นงาน หนังสือเล่มเล็ก
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/
วิธีการเก็บคะแนน
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-12
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,

ชิ้นงาน
ลักษณะ
ประเภท

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

จานวน
ชิ้นงาน

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

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

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

.

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

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู้1 รหัสวิชา อ 33203
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.5หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาวนฤมล เลียบสวัสดิ์
คาอธิบายรายวิชา
อ่านบทความสารคดี วรรณกรรมนานาชาติ บทสัมภาษณ์ บทอ่านที่ต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป
และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ศึกษาการเขียนในระดับประโยค ข้อความ รวมทั้ง ฝึกทักษะและกลวิธีการอ่ า นที่
หลากหลาย เพื่อให้สามารถ เดาความหมายของคาศัพท์ ระบุรายละเอียด จับใจความสาคัญ บอกวัตถุประสงค์ของ
ผู้เขียน ฝึกการเขียนโดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการอ่านข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อย กรองและ
บทละครสั้น (Skit)ถูกต้องตามหลักการอ่าน อธิบายและเขียนประโยค และข้อความให้สัมพันธ์ กับสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียง รูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุ และเขียน สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และ
ข้อความที่ฟังหรืออ่านจับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็น จากการฟังและ
อ่านเรื่องที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบ
สนทนาและเขี ยนโต้ ตอบข้ อมู ล เกี่ยวกับตนเองเรื่องต่ าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเลือกและใช้คาขอร้อง ให้
คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบายอย่างคล่องแคล่ว
พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จาลอง
หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์
ทั้ง ในท้องถิ่น สังคม และโลกพร้อมทั้งให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบอธิบาย เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
วิเคราะห์อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้า ของ
ภาษา กับของไทยและนาไปใช้อย่างมีเหตุผล ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุป
ความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัดรายวิชา
1.อ่านข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อย กรองและบทละครสั้น ถูกต้องตามหลักการอ่าน

2.อธิบายและเขียนประโยค และข้อความให้สัมพันธ์ กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน รวมทั้ง
ระบุ และเขียน สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน
3.จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็น จากการฟังและอ่านเรื่องที่
เป็นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบ
4. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล เกี่ยวกับตนเองเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว /
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
5. เลือกและใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบายอย่างคล่องแคล่ว
6.พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จาลอง
หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม
7.พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และ
โลกพร้อมทั้งให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบ
8.อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุภาษิต
และบทกลอนของภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
9.วิเคราะห์ /อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา กับของไทยและนาไปใช้อย่างมีเหตุผล
10.ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น / ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้ / ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
รวม 10 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 4,5,6,7,10

25 คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1 Situational Dialogs
10 Test 1/1
-เอกสารประกอบการเรียน
ชุด Situational Dialogs

3-5

4,5,6,7,10

2 Conversations

10

Test 1/2

6-7

3,8,9,10

3 Prefixes

5

Test 1/3

7-8

3,8,9,10

4 Suffixes

-สืบค้นข้อมูลจาก internet
-เอกสารประกอบการเรียน
ชุด Conversations
-สืบค้นข้อมูลจาก internet
-เอกสารประกอบการเรียน
ชุด prefixes
-สืบค้นข้อมูลจาก internet
-เอกสารประกอบการเรียน
ชุด Suffixes
-สืบค้นข้อมูลจาก internet

3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
9-10

ตัวชี้วัด
3,4,5,6,7,8,
9,10

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

4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
11-13 1,2,3,8,9,10 5 Cloze Test
5
Test 1/4
-เอกสารประกอบการเรียน
ชุด Cloze test
-สืบค้นข้อมูลจาก internet
13-15 1,2,3,8,9,10 6 Grammar and
10 Test 1/5
-เอกสารประกอบการเรียน
Structure
ชุด Grammar and
structure
-สืบค้นข้อมูลจาก internet
16-18 1,2,3,8,9,10 7 Sentence
10 Test 1/6
-เอกสารประกอบการเรียน
Completion
ชุด Sentence Completion

-สืบค้นข้อมูลจาก internet
5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
ตัวชี้วัด
19-20 1,2,3,8,9,10

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
5-7
30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน50 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธีทา/เติมคา/
อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ

6 ชิ้นงาน หนังสือเล่มจิ๋ว รวมศัพท์ สานวน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
1-7

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

ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน
หนังสือ 1 เล่ม
เล่มจิ๋ว

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน

10 คะแนน

ภายในสัปดาห์ที่
12

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

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

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 รหัสวิชา อ 33204
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.5หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางสาวนฤมล เลียบสวัสดิ์
คาอธิบายรายวิชา
อ่านบทความสารคดี วรรณกรรมนานาชาติ บทสัมภาษณ์ บทอ่านที่ต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป
และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ศึกษาการเขียนในระดับประโยค ข้อความ รวมทั้งฝึกทักษะและกลวิธีการอ่านที่
หลากหลาย เพื่อให้สามารถ เดาความหมายของคาศัพท์ ระบุรายละเอียด จับใจความสาคัญ บอกวัตถุประสงค์ของ
ผู้เขียน ฝึกการเขียนโดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการอ่านข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อย กรองและบท
ละครสั้น (Skit)ถูกต้องตามหลักการอ่าน อธิบายและเขียนประโยค และข้อความให้สัมพันธ์ กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุ และเขียน สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความ
ที่ฟังหรืออ่านจับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็น จากการฟังและอ่านเรื่อง
ที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบ
สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล เกี่ยวกับตนเองเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเลือกและใช้คาขอร้อง ให้
คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบายอย่างคล่องแคล่ว
พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จาลอง
หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์
ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลกพร้อมทั้งให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบอธิบาย เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
วิเคราะห์อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา กับของไทยและนาไปใช้อย่างมีเหตุผล ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุป
ความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตัวชี้วัดรายวิชา
1.อ่านข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อย กรองและบทละครสั้น ถูกต้องตามหลักการอ่าน
2.อธิบายและเขียนประโยค และข้อความให้สัมพันธ์ กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน รวมทั้ง
ระบุ และเขียน สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน
3.จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็น จากการฟังและอ่านเรื่องที่
เป็นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบ

4. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล เกี่ยวกับตนเองเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว /
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
5. เลือกและใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบายอย่างคล่องแคล่ว
6.พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จาลอง
หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม
7.พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และ
โลกพร้อมทั้งให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบ
8.อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุภาษิต
และบทกลอนของภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
9.วิเคราะห์ /อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา กับของไทยและนาไปใช้อย่างมีเหตุผล
10.ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น / ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้ / ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
รวม 10 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
1-3 1,2,3,10
3-5
6-8

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1 Graph and Table
10 Test 2/1
-เอกสารประกอบการเรียน
ชุด Graph and Table
-สืบค้นข้อมูลจาก internet
1,2,3,10
2 Speed Reading
10 Test 2/2
-เอกสารประกอบการเรียน
ชุด Speed Reading
-สืบค้นข้อมูลจาก internet
1,2,3,8,9,10 3 Meaning
5
Test 2/3
-เอกสารประกอบการเรียน
Recognition
ชุด Meaning Recognition
-สืบค้นข้อมูลจาก internet

3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่

ตัวชี้วัด

9-10

1,2,3,8,9,10

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

4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
11-13 1-10
4 Gat 61
10 Test 2/4
-เอกสารประกอบการเรียน
ชุด Cloze test
-สืบค้นข้อมูลจาก internet
13-15 1-10
5 O-net 59
10 Test 2/5
-เอกสารประกอบการเรียน
ชุด Grammar and
structure
-สืบค้นข้อมูลจาก internet
16-18 1-10
6 O-net 61
5
Test 2/6
-เอกสารประกอบการเรียน
ชุด Sentence Completion
-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
หนังสือ 1 เล่ม
เล่มจิ๋ว

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่ง
งาน
ภายในสัปดาห์ที่
12

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

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

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 5
รหัสวิชา ฝ 33201
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางปาลีรัฐ จันทรางกูร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา เข้าใจ ใช้ภาษาและท่าทาง อธิบาย บรรยาย ตีความ และแสดงความคิดเห็นเปรียบเทียบ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ใช้ภาษาสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ นาเสนอ อภิปราย ถ่ายโอน โดยผู้เรียนศึกษา
น้าเสียงความรู้สึกของผู้พูด คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง คาบรรยาย บทอ่านในชีวิตประจาวัน สื่อ
ที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงแบบซับซ้อน ประเภทสิ่งพิมพ์ ฉลากสินค้า โฆษณา เว็บไซต์ ข้อความ
ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดีจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออีเล็กโทรนิกส์ ในหัวข้อต่างๆ ซึ่ง
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่าง
อาชีพ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ การเดินทาง วัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกภาษาเพื่อ
การสื่อสาร ทั้ง ฟัง พูด อ่านและเขียน ฝึกกระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด การคิด
วิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสมตามมารยาททางสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดาเนินการ
สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม วางแผนในการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา เห็นประโยชน์ เห็นคุณค่า ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม นาไปใช้
อย่างมีวิจารณญาณ แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อขยายโลกทัศน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประยุกต์ความรู้มาพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งมีความมั่นใจในการใช้
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
เห็นคุณค่าของภาษาฝรั่งเศส มีทักษะในการสื่อสาร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม มีนิสัยรักการอ่าน มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้
- เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟัง/อ่านจากสื่อประเภทต่างๆและสรุปใจความสาคัญ ตอบคาถามและแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างถูกต้อง
- พูด/เขียนด้วยประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกได้อย่าง
ถูกต้อง
- พูด/เขียนด้วยประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อน นาเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นได้ถูกต้องและเหมาะสม
4.เข้าใจความเหมือนและความต่างภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย
และนาไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

5.ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น และใช้เป็นพืน้ ฐานในการพัฒนา แสวงหา
ความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตนเอง
6. ใช้ภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษา
ชุมชน และสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
1.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
1-9

ผลการเรียนรู้
1,2,4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
25
- ประเมินการฟัง พูด
J’ai vu mon ami qui
อ่าน เขียน
se promenait.
- แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Il
- แบบทดสอบหลังเรียน
les y a mis, je sais.

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
2. เอกสารประกอบ
การเรียน เล่ม 1
3.ซีดีบันทึกเสียง
4. เครื่องเล่นซีดี
5. บัตรคาศัพท์
6. บัตรภาพ
7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- PowerPoint
- Website

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ผลการเรียนรู้
1,2,4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
J’ai vu mon ami qui se
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
promenait.
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น เติมคา/
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Il les y a
เขียนบรรยาย/อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ
mis, je sais.

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
11-19

ผลการเรียนรู้
1,3,4,5,6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
25
- ประเมินการฟัง พูด
Si je sais, je devrai
อ่าน เขียน
lui dire.
- แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
- แบบทดสอบหลังเรียน
Les activités
quoitidiennes

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เอกสารประกอบ
การเรียน เล่ม 1
ซีดีบันทึกเสียง
เครื่องเล่นซีดี
บัตรคาศัพท์
บัตรภาพ
สื่อเล็กทรอนิกส์
- PowerPoint
- Site-web

5.7 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
6

สัปดาห์
ที่
20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1,3,4,5,6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
Si je sais, je devrai lui
เลือกตอบ
4 ตัวเลือก
dire.
จานวน40 ข้อ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น เติม
Les activités
คา/เขียนบรรยาย/อื่นๆ)
quoitidiennes
จานวน 10 ข้อ

3.6 ภาระงาน/ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

J’ai vu mon ami qui se
promenait

วิธีการเก็บคะแนน

ภาระงาน/ ชิ้นงาน

พูดเล่าเรื่อง
เหตุการณ์ในอดีตตาม
หัวข้อที่กาหนดให้

การพูดเล่าเรื่องใน
อดีต

หมายเหตุ

กาหนด
เวลาส่งงาน
หลังเลิกเรียน
ตามนัดหมาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ทดสอบการอ่านออกเสียง การทดสอบอ่านออก ทดสอบ
Si je sais, je devrai lui dire. ประโยคตามที่กาหนดให้ เสียง
เขียนท้าย
บทเรียน

ภายใน
คาบทดสอบ

ทดสอบพูด
สนทนา
ระหว่าง
บทเรียน

ภายใน
คาบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

งานเขียนบรรยายสิ่งที่
Les activités quoitidiennes นักเรียนทาเป็น
ประจาวัน

งานเขียนบรรยาย
ความยาว
อย่างน้อย
ครึ่งหน้า
กระดาษ

ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน
(นางปาลีรัฐ จันทรางกูร)
ลงชื่อ..................................................
( นายชาคริต หะซัน )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ลงชื่อ...................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
2. ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 6
รหัสวิชา ฝ 33202
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางปาลีรัฐ จันทรางกูร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา เข้าใจ ใช้ภาษาและท่าทาง อธิบาย บรรยาย ตีความ และแสดงความคิดเห็นเปรียบเทียบ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ใช้ภาษาสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ นาเสนอ อภิปราย ถ่ายโอน โดยผู้เรียนศึกษา
น้าเสียงความรู้สึกของผู้พูด คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง คาบรรยาย บทอ่านในชีวิตประจาวัน สื่อ
ที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงแบบซับซ้อน ประเภทสิ่งพิมพ์ ฉลากสินค้า โฆษณา เว็บไซต์ ข้อความ
ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดีจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออีเล็กโทรนิกส์ ในหัวข้อต่างๆ ซึ่ง
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่าง
อาชีพ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ การเดินทาง วัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกภาษาเพื่อ
การสื่อสาร ทั้ง ฟัง พูด อ่านและเขียน ฝึกกระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด การคิด
วิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสมตามมารยาททางสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดาเนินการ
สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม วางแผนในการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา เห็นประโยชน์ เห็นคุณค่า ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม นาไปใช้
อย่างมีวิจารณญาณ แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อขยายโลกทัศน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประยุกต์ความรู้มาพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งมีความมั่นใจในการใช้
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
เห็นคุณค่าของภาษาฝรั่งเศส มีทักษะในการสื่อสาร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม มีนิสัยรักการอ่าน มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้
- เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟัง/อ่านจากสื่อประเภทต่างๆและสรุปใจความสาคัญ ตอบคาถามและแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างถูกต้อง
- พูด/เขียนด้วยประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกได้อย่าง
ถูกต้อง
- พูด/เขียนด้วยประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อน นาเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นได้ถูกต้องและเหมาะสม
4.เข้าใจความเหมือนและความต่างภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย
และนาไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

5.ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น และใช้เป็นพืน้ ฐานในการพัฒนา แสวงหา
ความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตนเอง
6. ใช้ภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษา
ชุมชน และสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
2.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
1-9

ผลการเรียนรู้
1,2,4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
25
- ประเมินการฟัง พูด
J’ai vu mon ami qui
อ่าน เขียน
se promenait.
- แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Il
- แบบทดสอบหลังเรียน
les y a mis, je sais.

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
2. เอกสารประกอบ
การเรียน เล่ม 1
3.ซีดีบันทึกเสียง
4. เครื่องเล่นซีดี
5. บัตรคาศัพท์
6. บัตรภาพ
7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- PowerPoint
- Website

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ผลการเรียนรู้
1,2,4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
J’ai vu mon ami qui se
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
promenait.
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น เติมคา/
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Il les y a
เขียนบรรยาย/อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ
mis, je sais.

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
11-19

ผลการเรียนรู้
1,3,4,5,6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
25
- ประเมินการฟัง พูด
Si je sais, je devrai
อ่าน เขียน
lui dire.
- แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
- แบบทดสอบหลังเรียน
Les activités
quoitidiennes

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เอกสารประกอบ
การเรียน เล่ม 1
ซีดีบันทึกเสียง
เครื่องเล่นซีดี
บัตรคาศัพท์
บัตรภาพ
สื่อเล็กทรอนิกส์
- PowerPoint
- Site-web

6.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
7

สัปดาห์
ที่
20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1,3,4,5,6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
Si je sais, je devrai lui
เลือกตอบ
4 ตัวเลือก
dire.
จานวน40 ข้อ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น เติม
Les activités
คา/เขียนบรรยาย/อื่นๆ)
quoitidiennes
จานวน 10 ข้อ

3.6 ภาระงาน/ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

J’ai vu mon ami qui se
promenait

วิธีการเก็บคะแนน

ภาระงาน/ ชิ้นงาน

พูดเล่าเรื่อง
เหตุการณ์ในอดีตตาม
หัวข้อที่กาหนดให้

การพูดเล่าเรื่องใน
อดีต

หมายเหตุ

กาหนด
เวลาส่งงาน
หลังเลิกเรียน
ตามนัดหมาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ทดสอบการอ่านออกเสียง การทดสอบอ่านออก ทดสอบ
Si je sais, je devrai lui dire. ประโยคตามที่กาหนดให้ เสียง
เขียนท้าย
บทเรียน

ภายใน
คาบทดสอบ

ทดสอบพูด
สนทนา
ระหว่าง
บทเรียน

ภายใน
คาบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

งานเขียนบรรยายสิ่งที่
Les activités quoitidiennes นักเรียนทาเป็น
ประจาวัน

งานเขียนบรรยาย
ความยาว
อย่างน้อย
ครึ่งหน้า
กระดาษ

ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน
(นางปาลีรัฐ จันทรางกูร)
ลงชื่อ..................................................
( นายชาคริต หะซัน )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ลงชื่อ...................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
3. ชื่อรายวิชา เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 5 รหัสวิชา ฝ 33202
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางปาลีรัฐ จันทรางกูร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา เข้าใจ ใช้ภาษาและท่าทาง อธิบาย บรรยาย ตีความ และแสดงความคิดเห็นเปรียบเทียบ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ใช้ภาษาสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ นาเสนอ อภิปราย ถ่ายโอน โดยผู้เรียนศึกษา
น้าเสียงความรู้สึกของผู้พูด คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง คาบรรยาย บทอ่านในชีวิตประจาวัน สื่อ
ที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงแบบซับซ้อน ประเภทสิ่งพิมพ์ ฉลากสินค้า โฆษณา เว็บไซต์ ข้อความ
ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดีจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออีเล็กโทรนิกส์ ในหัวข้อต่างๆ ซึ่ง
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่าง
อาชีพ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ การเดินทาง วัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกภาษาเพื่อ
การสื่อสาร ทั้ง ฟัง พูด อ่านและเขียน ฝึกกระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด การคิด
วิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสมตามมารยาททางสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดาเนินการ
สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม วางแผนในการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา เห็นประโยชน์ เห็นคุณค่า ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม นาไปใช้
อย่างมีวิจารณญาณ แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อขยายโลกทัศน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประยุกต์ความรู้มาพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งมีความมั่นใจในการใช้
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
เห็นคุณค่าของภาษาฝรั่งเศส มีทักษะในการสื่อสาร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม มีนิสัยรักการอ่าน มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้
1. เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟัง/อ่านจากสื่อประเภทต่างๆและสรุปใจความสาคัญ ตอบคาถามและแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างถูกต้อง
2. พูด/เขียนด้วยประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกได้อย่าง
ถูกต้อง
3. พูด/เขียนด้วยประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อน นาเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นได้ถูกต้องและเหมาะสม
4.เข้าใจความเหมือนและความต่างภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย
และนาไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

5.ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น และใช้เป็นพืน้ ฐานในการพัฒนา แสวงหา
ความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตนเอง
6. ใช้ภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษา
ชุมชน และสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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

ผลการเรียนรู้
1,2,3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
25
- ประเมินการฟัง พูด
C’est lui qui m’ a
อ่าน เขียน
volé mon vélo.
- แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
- แบบทดสอบหลังเรียน
Il a autant de
pommes que son
père.

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เอกสารประกอบ
การเรียน ซีดี
บันทึกเสียง
เครื่องเล่นซีดี
บัตรคาศัพท์
บัตรภาพ
สื่อเล็กทรอนิกส์
-PowerPoint
-Sit-web

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ผลการเรียนรู้
1,2,3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
C’est lui qui m’ a volé
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
mon vélo.
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น เติมคา/
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เขียนบรรยาย/อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ
Il a autant de pommes que
son père.

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
11-19

ผลการเรียนรู้
1,4,5,6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
25
- ประเมินการฟัง พูด
Il faut que nous
อ่าน เขียน
soyons forts!
- แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
- แบบทดสอบหลังเรียน
Qu’est-ce qui t’
est arrive?

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เอกสารประกอบ
การเรียน เล่ม 1
ซีดีบันทึกเสียง
เครื่องเล่นซีดี
บัตรคาศัพท์
บัตรภาพ
สื่อเล็กทรอนิกส์
- PowerPoint
- Sit-web

7.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
8

สัปดาห์
ที่
20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1,2,3,4,
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
Il faut que nous
เลือกตอบ
4 ตัวเลือก
soyons forts!
จานวน40 ข้อ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น เติม
Qu’est-ce qui t’ est
คา/เขียนบรรยาย/อื่นๆ)
arrive?
จานวน 10 ข้อ

3.6 ภาระงาน/ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

C’est lui qui m’ a volé
mon vélo.

วิธีการเก็บคะแนน

ภาระงาน/ ชิ้นงาน

เขียนเล่าเรื่อง
เหตุการณ์ตามหัวข้อที่
กาหนดให้

การเขียน
เล่าเรื่อง
ความยาวอย่าง
น้อยครี่งหน้ากระดาษ

หมายเหตุ

กาหนด
เวลาส่งงาน
1สัปดาห์
หลังจากคาบ
เรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

Il faut que nous soyons
forts!

ทดสอบการอ่านออกเสียง การทดสอบอ่านออก ทดสอบ
ประโยคตามที่กาหนดให้ เสียง
เขียนท้าย
บทเรียน

ภายใน
คาบทดสอบ

ทดสอบพูด
ระหว่าง
บทเรียน

ภายใน
คาบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

พูดอธิบายอุบัติเหตุที่
Qu’est-ce qui t’ est arrive? เห็นจากโทรทัศน์

งานพูดอธิบายอุบัติเหตุ
ที่เห็นจากโทรทัศน์

ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน
(นางปาลีรัฐ จันทรางกูร)
ลงชื่อ..................................................
( นายชาคริต หะซัน )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ลงชื่อ...................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
4. ชื่อรายวิชา เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 6 รหัสวิชา ฝ 33204
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน นางปาลีรัฐ จันทรางกูร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา เข้าใจ ใช้ภาษาและท่าทาง อธิบาย บรรยาย ตีความ และแสดงความคิดเห็นเปรียบเทียบ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ใช้ภาษาสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ นาเสนอ อภิปราย ถ่ายโอน โดยผู้เรียนศึกษา
น้าเสียงความรู้สึกของผู้พูด คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง คาบรรยาย บทอ่านในชีวิตประจาวัน สื่อ
ที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงแบบซับซ้อน ประเภทสิ่งพิมพ์ ฉลากสินค้า โฆษณา เว็บไซต์ ข้อความ
ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดีจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออีเล็กโทรนิกส์ ในหัวข้อต่างๆ ซึ่ง
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่าง
อาชีพ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ การเดินทาง วัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกภาษาเพื่อ
การสื่อสาร ทั้ง ฟัง พูด อ่านและเขียน ฝึกกระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด การคิด
วิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสมตามมารยาททางสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดาเนินการ
สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม วางแผนในการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา เห็นประโยชน์ เห็นคุณค่า ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม นาไปใช้
อย่างมีวิจารณญาณ แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อขยายโลกทัศน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประยุกต์ความรู้มาพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งมีความมั่นใจในการใช้
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
เห็นคุณค่าของภาษาฝรั่งเศส มีทักษะในการสื่อสาร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม มีนิสัยรักการอ่าน มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้
- เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟัง/อ่านจากสื่อประเภทต่างๆและสรุปใจความสาคัญ ตอบคาถามและแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างถูกต้อง
- พูด/เขียนด้วยประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อน เพือ่ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกได้อย่าง
ถูกต้อง
- พูด/เขียนด้วยประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อน นาเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นได้ถูกต้องและเหมาะสม
4.เข้าใจความเหมือนและความต่างภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย
และนาไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

5.ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น และใช้เป็นพืน้ ฐานในการพัฒนา แสวงหา
ความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตนเอง
6. ใช้ภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษา
ชุมชน และสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 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
1-9

ผลการเรียนรู้
1,2,4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
25
- ประเมินการฟัง พูด
Les saisons en
อ่าน เขียน
France
- แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
- แบบทดสอบหลังเรียน
L’Effet de serre

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เอกสารประกอบ
การเรียน
ซีดีบันทึกเสียง
เครื่องเล่นซีดี
บัตรคาศัพท์
บัตรภาพ
สื่ออีเล็ก
ทรอนิกส์
- PowerPoint

- Sit-web

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาห์
ที่
10

ผลการเรียนรู้
1,2,4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
Les saisons en France
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 L’Effet
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น เติมคา/
de serre
เขียนบรรยาย/อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
11-19

ผลการเรียนรู้
1,3,4,5,6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
25
- ประเมินการฟัง พูด
La santé et la
อ่าน เขียน
maladie
- แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
- แบบทดสอบหลังเรียน
Les sens propres
et figures des mots

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เอกสารประกอบ
การเรียน ซีดีบันทึกเสียง
เครื่องเล่นซีดี
บัตรคาศัพท์
บัตรภาพ
สื่อเล็กทรอนิกส์
- PowerPoint
- Sit-web

8.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
9

สัปดาห์
ที่
20

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1,3,4,5,6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
30
- แบบทดสอบปรนัยชนิด
La santé et la maladie
เลือกตอบ
4 ตัวเลือก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
จานวน40 ข้อ
Les sens propres et
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น เติม
figures des mots
คา/เขียนบรรยาย/อื่นๆ)
จานวน 10 ข้อ

3.6 ภาระงาน/ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

Les saisons en France

วิธีการเก็บคะแนน

ภาระงาน/ ชิ้นงาน

ทดสอบการอ่านออกเสียง การทดสอบอ่านออก
ประโยคตามที่กาหนดให้
เสียง

หมายเหตุ

กาหนด
เวลาส่งงาน
ในคาบเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

L’Effet de Serre

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

La santé et la maladie
(Dramatisation)

จับกลุ่ม2-3 คนระดม
ความคิดเห็นเรื่องข้อควร
ทา/ข้อห้ามพูด/เขียนใน
การช่วยลดภาวะโลกร้อน

พูด/เขียนสรุปความ
คิดเห็นของกลุ่ม

จับคู่พูดโต้ตอบเกี่ยวกับ
บทบาทสมมุติการ
ปัญหาสุขภาพ
พูด
โต้ตอบ
ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน
(นางปาลีรัฐ จันทรางกูร)

ลงชื่อ..................................................
( นายชาคริต หะซัน )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ลงชื่อ...................................................
( นางเยาวนาท สุนทร )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

คาบถัดไป

ทดสอบพูด
สนทนา
ระหว่าง
บทเรียน

ภายใน
คาบทดสอบ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
ชื่อรายวิชา
เสริมทักษะฟังพูดภาษาอังกฤษ 5
รหัสวิชา
อ33213
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่
1
ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สอน
นางสาวเบญญาภา
ศิวะสกุล
คาอธิบายรายวิชา
การใช้ภาษาในการสนทนาเพื่ อขอและให้ข้ อมู ล เกี่ยวกับ ตนเอง รายละเอียดสิ่ง ของ ขั้นตอนการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องใช้ เหตุผล / ข้ออ้าง / ข้อแก้ตัว และการขอหรือใก้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จริง
หรือสถานการณ์จาลองอย่างเหมาะสม จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุป / ตีความจากการฟัง ประโยค
ข้อความ บทสนทนาหรือเรื่องต่าง ๆ ได้ รวมทั้งพูดปสดงความรู้สึก อธิบาย เปรียบเทียบ แนะนาและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องปละเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล มีมารยาทในการเลือกใช้ภาษา น้าเสียง และกิริยาท่าทาง
ในการพูดปละสนทนาได้อย่างเหมาะสมในระดับของบุคคล โอกาส สถานที่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ได้รับ
การส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รู้จักพัฒนาตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้ทันโลกและเห็นคุณค่า
ของภาษาอัง กฤษในการสืบค้นจากข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ตัวชี้วัดรายวิชา / ผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1. พูด ขอและให้ข้อมู ล สนทนาโต้ตอบเกี่ ยวกั บข้ อมู ล ส่วนตัว รายละเอียดสิ่ง ของ ขอร้อง ขอความ
ช่วยเหลือ ขอคาแนะนาและบรรยายขั้นตอนการใช้เครื่องมือ การขอยืมและให้ยืมสิ่งของ ขออนุญาต บอกเหตุผล
ข้ออ้าง ข้อแก้ตัว สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันได้ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์
2. เข้าใจ จับใจความสาคัญ บอกรายละเอียด ปฏิบัติตามคาสั่งและเขียนบันทึกข้อมูลจากเรื่องหรือบท
สนทนาที่ฟัง
รวมทั้งหมด 2 ผลการเรียนรู้
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค
25
คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค
25
คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค
30
คะแนน

คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
สัปดาห์
ที่
1-2
3-4
5-6
7-8
9

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
Unit 1
1, 2
5
พูดแนะนาตนเอง
เอกสาร
Welcome to school.
ประกอบการสอน
Unit 2
พูดเป้าหมายของ
เอกสาร
What are your goals?
1,2
5
ตนเอง
ประกอบการสอน
CD Track
Unit 3
ฟังบทสนทนาและ
เอกสาร
How do you know Mark?
1,2
5
ตอบคาถาม
ประกอบการสอน
CD Track
Unit 4
ฟังบทสนทนาและ
เอกสาร
I’m phoning about the
1,2
5
ตอบคาถาม
ประกอบการสอน
house.
CD Track
Oral Test
5
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์
ที่
10

สัปดาห์
ที่
11-12
13-14
15-16

ผลการเรียนรู้
1,2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1-4
20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น เขียนเป็น
ประโยค/เติมคา/อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ

คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
Unit 5
1, 2
5
อธิบายขั้นตอนการซื้อ
How do I buy a ticket?
ตั๋วได้ถูกต้อง
Unit 6
สั่งอาหารได้ถูกต้อง
Shall we go out for
1,2
5
dinner?
Unit 7
ฟังบทสนทนาและ
You should go to the
1,2
5
ตอบคาถาม
police.

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เอกสาร
ประกอบการสอน
เอกสาร
ประกอบการสอน
CD Track
เอกสาร
ประกอบการสอน
CD Track

17-18
19

Unit 8
Have you got a
headache?
Oral Test

1,2

ฟังบทสนทนาและ
ตอบคาถาม

5

เอกสาร
ประกอบการสอน
CD Track

5

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20
1,2
5-8
30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แปลคาศัพท์/
เติมคา/อื่นๆ) จานวน 10 ข้อ
ชิ้นงาน ทาคลิปวิดีโอ
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ
1,2

ชิ้นงาน
วิธีการเก็บคะแนน
ทาคลิปวิดีโอสอน
คาศัพท์ สานวนหรือ
ประโยคเป็น
สถานการณ์จาลองใน
เรื่องที่สอนตั้งแต่
Unit 1- 8

ลักษณะ
ประเภท
กลุ่ม

จานวน
ชิ้นงาน
1

หมายเหตุ

กาหนดเวลาส่งงาน

10
คะแนน

ก่อนสอบปลายภาค

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

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

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5

รหัสวิชา อ 33201

จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ 1
ครูผู้สอน Mister Clinton Sampson

จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2563

Unit

Conversation topics

Functions

Grammar

Language

Vocabulary

1

First day of school.

Greetings and introduction.
Give personal info. Talk about
school, subjects and
teachers. Spell words.

Verb be
Wh-questions: Who,
What, Where

School subjects
Ordinal numbers

2

Vision: A person without
a Vision and a dream for
their life will DIE.

To talk about what is a vision
and dream. What is your
vision for your life. Why we
should set goals. How to set
goals. How to create a vision
board.

Present progressive
Future
How-questions

What grade are
you in? I’m in the
12th grade.
Who is your
English teacher
Where’s your
English class?
What career path
do you want to
pursue? I would
like to pursue….
What are your
goals? How will
you achieve your
goals? How long
will it take to
reach your goals?

3

The Brain: Unlimited
Potential.

To discuss why we have a
brain. How the Brain works.
How many brains a human
has. How powerful the
human brain is.

Imperative for
advice. Object
pronouns after
preposition.
Why and Because.

Can we live
without a brain?
No, because…
What are the
three human
brains? Head,
Heart and Gut

Head: Neurons, Thoughts
Heart: Feelings,
hopefulness,
Gut: Intuition, Conscious

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

Unit

Conversation topics

Functions

Grammar

Language

Vocabulary

4

Change: Everyone exists in
Time and Change.

To talk about Change. Is
change important.
Can humans change. Why
humans should change. If
humans don’t change what
will happen.

Auxiliary verbs can
and will.
Past, Present and
Future.

What will you do
to change? I
Will..…
Why do you feel
the need to
change?

Change: Choices,
Behavior, Actions,
Speaking and Thinking.

What will change
if you change?
5

Time: Whoever manages
your time and change
controls and designs your
future.

To talk about time.
Who controls and manages
time.
Who plans your time.
Who will design your future.

Nouns, Verbs and
Adjectives.
Indefinite and
continuous
duration.

6

Leadership: True Leaders
never seek followers,
followers are attracted to
them.

Discuss what is Leadership.
Who can become a Leader.
Why do we need Leaders.
What are The Qualities of a
True Leader.

Possessive,
Comparative,
Adjectives and
Verbs.

Why is time
important? Time
is important
because….
How can you
manage your time
effectively?
How much time
do you have left?
Do you think you
can be a Leader?
Yes/No, because…
What Leadership
qualities do you
have? What can
you do to be a
better leader?

Time: Past, Present,
Future, Eternity, Speed,
Travel.

Leadership: Leader,
Follower, Qualities,
Attract, True, Seek.

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
( Mister Clinton Sampson)
ลงชื่อ..................................................
( นายชาคริต หะซัน )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

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

