
65 

 

แผนการจัดการเรียนรู�และแผนการประเมินผลการเรียนรู�ฉบับย�อ 
รายวิชา    ค30205   พีชคณิตเชิงเส�น 1               2.0  หน�วยกิต                       เวลาเรียน  4 คาบ/สัปดาห# 
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 6    ภาคเรียนท่ี 1                    ป'การศึกษา 2559 

ครูผู�สอน  
 

1.  คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับเมทริกซ# ระบบสมการเชิงเส�น การดําเนินการตามแถวเบ้ืองต�น การกําจัดแบบเกาส#  การ
กําจัด แบบเกาส#-จอร#แดน พีชคณิตของเมทริกซ# เมทริกซ#ผกผัน เมทริกซ#มูลฐาน การเรียงสับเปลี่ยน การกระจายโค
แฟคเตอร#  การดําเนินการตามแถว ดีเทอร#มินันต#  เมทริกซ#ผูกพัน  กฎของคราเมอร# 

ศึกษาเก่ียวกับ ปริภูมิเวกเตอร#  ปริภูมิย�อย  ผลรวมเชิงเส�น  ความเป>นอิสระเชิงเส�น  มูลฐานและมิติใน
ปริภูมิเวกเตอร#  แรงค# 

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก�ปAญหา การให�เหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร#และนําประสบการณ#ด�านความรู� ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได�ไปใช�ในการเรียนรู�สิ่งต�าง ๆ และใช�
ในชีวิตประจําวันอย�างสร�างสรรค# รวมท้ังเห็นคุณค�าและมีเจตคติท่ีดีต�อคณิตศาสตร# สามารถทํางานอย�างเป>นระบบ
ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อม่ันในตนเอง โดยจัดประสบการณ#หรือ
สร�างสถานการณ#ในชีวิตประจําวันท่ีใกล�ตัวให�ผู�เรียนได�ศึกษาค�นคว�า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน 

2.  ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 
1. ดําเนินการเก่ียวกับเมทริกซ#และพีชคณิตของเมทริกซ#ได� 
2. แก�ระบบสมการเชิงเส�น โดยใช�ความรู�เรื่องเมทริกซ#ได� 
3. หาเมทริกซ#ผกผันได� 
4. หาดีเทอร#มินันต#ของเมทริกซ#ท่ีกําหนดให�ได� 
5. นําความรู�เรื่อง เมทริกซ#  ดีเทอร#มินันต# และเมทริกซ#ผกผันไปประยุกต#ในการแก�ปAญหาได� 
6. แสดงได�ว�า เซตและการดําเนินการท่ีกําหนดให�เป>นปริภูมิเวกเตอร# 
7. แสดงได�ว�า เซตของเวกเตอร#ท่ีกําหนดให�เป>นอิสระเชิงเส�น 
8. หามูลฐานและมิติของปริภูมิเวกเตอร#ท่ีกําหนดให�ได� 
9. หาแรงค#ของเมทริกซ#ท่ีกําหนดให�ได� 
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3.  กําหนดการสอนและจุดประสงค.การเรียนรู� 

week Period Contents objective 
method/activity/ 

homework 
Materials/resource 

1 
 

1-4 1. Linear systems and Matrix 
- Fields 
1.1 Introduction to Systems 
of Linear Equations 

     1.2 Gaussian Elimination 

1. Find the set of solutions to a  
consistent linear system.  
2. Use Gaussian elimination to find the  
general solution of a linear system. 
3. Use Gauss-Jordan elimination in  
order to find the general solution of a 
linear system. 
4. Analyze homogeneous linear  
systems using the Free Variable 
Theorem for Homogeneous Systems. 
5. Applied of System of Linear 
Equations. 

Discussion  method 
Inquiry  method 
Teaching by asking 
Problem base learning 
 

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

2 
 

5-8 1.3 Matrices and Matrix  
Operations 
     1.4 Inverses; Algebraic 
Properties  of Matrices 
      1.5 Elementary Matrices And 
a Method for Find A-1     
 
 

1. Know the arithmetic properties of  
matrix operations. 
2. Be able to prove basic properties  
involving invertible matrices. 
3.  Apply elementary row     
operations to reduce a given  square   
matrix to the identity matrix. 
4. Express an invertible matrix as a  
product of elementary matrices. 

Discussion  method 
Co-operative learning 
Teaching by asking 
Problem base learning 

1. Anton, Howard and 
Rorres, Chris, 
Elementary Linear 
Algebra : Application 
Version, 9th  
John Wiley, c2005.  
2. power point  
3. graphic calculator  
4. Maple, Mathematica 
5. work sheet 
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week Period Contents objective 
method/activity/ 

homework 
Materials/resource 

3 
 

9-12      1.6 Further Results on 
Systems of Equations and 
Invertibility 

1.7 Diangonal,Triangular,  
and Symmetric Matrices 
 
   

1. Understand how the transpose  
operation affects diagonal and   
triangular matrices.  
2. Understand how inversion affects  
diagonal and triangular matrices. 

Discussion  method 
Co-operative 
learning 
Process teaching 

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

4 13-16 2. Determinants 
2.1 A Combinatorial  

approach To Determinants 
     2.2 Determinants by  
Cofactor Expansion 

1. Find determinant by a combinatorial  
approach 
2. Use cofactor expansion to evaluate  
the determinant of a square matrix. 
Use the determinant of a 2x2 invertible 
matrix to find the inverse of that matrix. 

Discussion  method 
Teaching by asking 
Problem base 
learning 
Process teaching 

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

homework 
Materials/resource 

5 
 

17-20   2.3 Evaluating Determinants by 
Row Reduction  
     2.3.1 A Basic Theorem  
     2.3.2 Elementary Row 
Operations  
     2.3.3 Elementary Matrices  
     2.3.4 Matrices with 
Proportional Rows or Columns  
     2.3.5 Evaluating 
Determinants by Row Reduction  

1. Know the effect of elementary row 
operations on the value of a 
determinant.  
2. Know the determinants of the three 
types of elementary matrices.  

Discussion  method 
Teaching by asking 

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

6 21-24  2.4 Properties of Determinants; 
Cramer's Rule  
    2.4.1 Basic Properties of 
Determinants  
    2.4.2 Determinant of a Matrix 
Product  
    2.4.3 Determinant Test for 
Invertibility  
    2.4.4 Adjoint of a Matrix  
    2.4.5 Cramer's Rule  
 

1. Know how to introduce zeros into 
the rows or columns of a matrix to 
facilitate the evaluation of its 
determinant.  
2. Use row reduction to evaluate the 
determinant of a matrix.  
3. Use column operations to evaluate 
the determinant of a matrix.  
4. Combine the use of row reduction 
and cofactor expansion to evaluate the 
determinant of a matrix.  
5. Know how determinants behave with 
respect to basic arithmetic operations, , 

Discussion  method 
Teaching by asking 

 1. Anton, Howard and 
Rorres, Chris, 
Elementary Linear 
Algebra : Application 
Version, 9th ed., New 
York : John Wiley, c2005.  
2. work sheet 
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week Period contents objective 
method/activity/ 

homework 
Materials/resource 

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

  

7 
 

25-28 3. Euclidean Vector Spaces  
  3.1 Vectors in 2-Space, 3-
Space, and n-Space  
    3.1.1 Geometric Vectors  
 

1. Perform geometric operations on 
vectors: addition, subtraction, and 
scalar multiplication.  
2. Perform algebraic operations on 
vectors: addition, subtraction, and 
scalar multiplication.  
3. Determine whether two vectors are  
equivalent.  

Discussion  method 
Teaching by asking 
 

1. Anton, Howard and 
Rorres, Chris, 
Elementary Linear 
Algebra : Application 
Version, 9th ed., New 
York : John Wiley, c2005.  
2. work sheet  
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week Period contents objective 
method/activity/ 

homework 
Materials/resource 

   4. Determine whether two vectors are 
collinear 

  

8 29-32     3.1.2 Vectors in Coordinate 
Systems  
    3.1.3 n-Space  

1. Sketch vectors whose initial and 
terminal points are given.  
2. Find components of a vector whose 
initial and terminal points are given.  
3. Prove basic algebraic properties of 
vectors (Theorems 3.1.1 and 3.1.2).  
 

Discussion  method 
Teaching by asking 
 

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

9 33-36   3.2 Norm, Dot Product, and 
Distance in Rn  
 

1. Compute the norm of a vector in Rn.  
2. Determine whether a given vector in 
Rn is a unit vector.  
3. Normalize a nonzero vector in Rn.  
4. Determine the distance between two 
vectors in Rn.  

 5.Compute the dot product  of two    
 vectors in Rn.  
6. Compute the angle between two 
nonzero vectors in Rn.  
7. Prove basic properties pertaining to 
norms and dot products (Theorems 
3.2.1–3.2.3 and 3.2.5–3.2.7).  

Discussion  method 
Inquiry  method 
Teaching by asking 

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

10 37-40 Midterm Examination 
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week Period contents objective 
method/activity/ 

homework 
Materials/resource 

11 41-44   3.3 Orthogonality  
    3.3.1 Orthogonal Vectors  
    3.3.2 Lines and Planes 
Determined by Points and 
Normals  
    3.3.3 Orthogonal Projections  
    3.3.4 The Theorem of 
Pythagoras  
    3.3.5 Distance Problems  
 

1. Determine whether two vectors are 
orthogonal.  
2. Determine whether a given set of 
vectors forms an orthogonal set.  
3. Find equations for lines (or planes) by 
using a normal vector and a point on the 
line (or plane)  
4. Find the vector form of a line or plane 
through the origin.  
5. Compute the vector component of u 
along  and orthogonal to a.  
6. Find the distance between a point and 
a line in R2 or R3.  
7. Find the distance between two 
parallel planes in R3 
8. Find the distance between a point and 
a plane. 

Discussion  method 
Teaching by asking 

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

12 
 

45-48   3.4 The Geometry of Linear 
Systems  
    3.4.1 Vector and Parametric 
Equations of Planes in Rn  
    3.4.2 Lines Through Two  

1. Express the equations of lines in and 
using either vector R2 or R3 parametric 
equations.  
2. Express the equations of planes in Rn 
using either vector or parametric  
equations.  
 

Discussion  method 
Inquiry  method 
 

1. Anton, Howard and 
Rorres, Chris, 
Elementary Linear 
Algebra : Application 
Version, 9th ed., New  
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week Period contents objective 
method/activity/ 

homework 
Materials/resource 

  Points in Rn  
    3.4.3 Dot Product Form of a 
Linear System  
    3.4.4 The Relationship 
Between   Ax = 0 and Ax = b 

3. Express the equation of a line 
containing two given points in R2 or R3 
using either vector or parametric 
equations. 
4. Find equations of a line and a line  
segment.  
5. Verify the orthogonality of the row 
vectors of a linear system of equations 
and a solution vector.  
6. Use a specific solution to the 
nonhomogeneous linear system Ax=b 
and the general solution of the 
corresponding linear system Ax=0 to 
obtain the general solution to Ax=b 

 York : John Wiley, c2005.  
2. work sheet  
 

13 49-52 4. General Vector Spaces  
  4.1 Real Vector Spaces  
     4.1.1 Vector Space Axioms  
    4.1.2 Examples of Vector 
Spaces  
    4.1.3 Some Properties of 
Vectors  
  4.2 Subspace  
    4.2.1 Example of subspaces  
    4.2.2 Building Subspaces  
 

1. Determine whether a given set with 
two operations is a vector space.  
2. Show that a set with two operations is 
not a vector space by demonstrating that 
at least one of the vector space axioms 
fails.  
3. Determine whether a subset of a 
vector space is a subspace.  
4. Show that a subset of a vector space 
is a subspace.  

Discussion  method 
Inquiry  method 
 

1. Anton, Howard and 
Rorres, Chris, 
Elementary Linear 
Algebra : Application 
Version, 9th ed., New 
York : John Wiley, c2005.  
2. work sheet  
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week Period contents objective 
method/activity/ 

homework 
Materials/resource 

       5. Show that a nonempty subset of a 
vector space is not a subspace by  
demonstrating that the set is either not 
closed under addition or not closed 
under scalar multiplication. 

  

14 53-56   4.3 Linear Combination and 
Span  
  4.4 Linear Independence  
    4.4.1 Linear Independence 
and Dependence  
    4.4.2 An Alternative 
Interpretation of Linear 
Independence  
    4.4.3 Sets with One or Two 
Vectors  
    4.4.4 Geometric 
Interpretation of Linear 
Independence  
    4.4.5 Linear Independence 
of Functions  

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

Discussion  method 
Inquiry  method 
 

1. Anton, Howard and 
Rorres, Chris, 
Elementary Linear 
Algebra : Application 
Version, 9th ed., New 
York : John Wiley, c2005.  
2. work sheet  
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week Period contents objective 
method/activity/ 

homework 
Materials/resource 

15 57-60   4.5 Basis and Dimension  
    4.5.1 Nonrectangular 
Coordinate Systems  
    4.5.2 Coordinates Relative 
to a Basis  
    4.5.3 Some Fundamental 
Theorems  
 

1. Show that a set of vectors is a basis for 
a vector space.  
2. Find the coordinates of a vector 
relative to a basis.  
3. Find the coordinate vector of a vector 
relative to a basis.  
4. Find a basis for and the dimension of 
the solution space of a homogeneous 
linear system.  
5. Use dimension to determine whether 
a set of vectors is a basis for a finite-
dimensional vector space.  
6. Extend a linearly independent set to a 
asis.  

Discussion  method 
Inquiry  method 
 

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

16 61-64   4.6 Row Space, Column 
Space and Null Space  
    4.6.1 Row Space, Column 
Space, and Null Space  
    4.6.2 General and Particular 
Solutions  
    4.6.3 Bases for Row Spaces, 
Column Spaces, and Null 
Spaces  
 

1. Determine whether a given vector is in 
the column space of a matrix; if it is, 
express it as a linear combination of the 
column vectors of the matrix.  
2. Find a basis for the null space of a 
matrix.  
3. Find a basis for the row space of  
a matrix.  
4. Find a basis for the column space of a 
matrix.  

Discussion  method 
Inquiry  method 
 

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



11 

week Period contents objective 
method/activity/ 

homework 
Materials/resource 

      4.6.4 Bases Formed from 
Row and Column Vectors of a 
Matrix  
 

5. Find a basis for the span of a set of 
vectors in Rn. 

  

17 65-68  4.7 Rank and Nullity  
    4.7.1 Row and Column 
Spaces Have Equal Dimensions  
    4.7.2 Rank and Nullity  
    4.7.3 Linear Systems of m 
Equations in n Unknowns  
    4.7.4 Overdetermined and 
Underdetermined Systems  

1. Find the rank and nullity of a matrix.  
2. Find the dimension of the row space 
of a matrix.  
 

Discussion  method 
Inquiry  method 
 

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

18 
 

69-72  4.8 Linear Transformations 
from Rn to Rm  
   4.8.1 Functions from Rn to R  
   4.8.2 Functions from Rn to 
Rm  
   4.8.3 Linear Transformation 
from Rn to Rm  
    4.8.4 Some Notational 
Matters  
    4.8.5 Geometry of Linear 
Transformation  
 

1. Find the domain and co-domain of a 
transformation, and determine whether 
the transformation is linear.  
2. Find the standard matrix for a matrix 
transformation.  
3. Describe the effect of a matrix 
operator on the standard basis in Rn  

Discussion  method 
Inquiry  method 
 

1. Anton, Howard and 
Rorres, Chris, 
Elementary Linear 
Algebra : Application 
Version, 9th ed., New 
York : John Wiley, c2005.  
2. work sheet  
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week Period contents objective 
method/activity/ 

homework 
Materials/resource 

19   
 

73-76   4.9 Properties of Linear 
Transformations from Rn to Rm  
    4.9.1 Compositions of Linear  
Transformations  
    4.9.2 One-to-One Linear 
Transformations  
    4.9.3 Inverse of a One-to-
One Linear Operator  
    4.9.4 Linearity Properties  
 

1. Find the standard matrix for a 
composition of matrix transformations.  
2. Determine whether a matrix operator 
is one-to-one; if it is, then find the 
inverse operator.  
3. Determine whether a transformation is 
a linear transformation.  

Discussion  method 
Inquiry  method 
 

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

20 77-80 Final Examination 
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู�และการมอบหมายงาน  
 

การสอนรายวิชา ค30205 พีชคณิตเชิงเส�น 1 ประจําภาคเรียนท่ี 1 ป'การศึกษา 2559 
ประเมินเป>นอัตราส�วน (ร�อยละ) ดังนี้  

ร�อยละของคะแนนระหว�างภาค : ร�อยละของคะแนนปลายภาค = 70 : 30  
ร�อยละของคะแนนระหว�างภาค = ร�อยละของคะแนนสอบก�อนกลางภาค + ร�อยละของคะแนนสอบ 
กลางภาค + ร�อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค + ร�อยละของคะแนนจิตพิสัย  
                                      = 15+30+15+10  
แผนการประเมินผลการเรียน คือ  

4.1 ประเมินจากงานหรือการบ�านท่ีมอบหมาย ร�อยละ 10  
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย) ร�อยละ 10  
4.3 ประเมินจากการสอบย�อย 2 ครั้ง ร�อยละ 20  

4.3.1 สอบย�อยครั้งท่ี 1 ร�อยละ 10  
4.3.2 สอบย�อยครั้งท่ี 2 ร�อยละ 10  

4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาค ร�อยละ 30  
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาค ร�อยละ 30  

 
การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย) (ร�อยละ 10 )  
 

การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน รายวิชา ค30205 พีชคณิตเชิงเส�น 1 ประจําภาคเรียนท่ี 1  
ป'การศึกษา 2559 ได�กําหนดหัวข�อการประเมินได�ดังแสดงในตารางข�างล�าง 
 

หัวข�อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. การเข�าห�องเรียนตรงเวลา      
2. การตรงต�อเวลาในการส�งงาน      
3. การมีส�วนร�วมในการเรียน      
4. ความมีวินัยในตนเอง      
5. ความรับผิดชอบต�อการเรียน      
6. ความสามารถในการทํางานร�วมกับผู�อ่ืน      
7. ความต้ังใจในห�องเรียน      
8. ความสามารถในการบริหารและจัดการเวลา      
9. ความสามารถในการแก�ปAญหาทางคณิตศาสตร#      
10. ความคิดริเริ่มสร�างสรรค#ทางคณิตศาสตร#      
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การประเมินจากการสอบย�อย ( ร�อยละ 20)  
 

รายวิชานี้จะมีการสอบย�อย 2 ครั้ง โดยผู�สอนจัดสอบเอง ดังนี้  
1. กําหนดการสอบย�อยครั้งท่ี 1 (10 คะแนน)  

- ช�วงสัปดาห#ท่ี 6  
- เวลาท่ีใช�สอบ 50 นาที  
- เนื้อหาเรื่อง Linear systems and Matrix  

2 กําหนดการสอบย�อยครั้งท่ี 2 (10 คะแนน)  
- ช�วงสัปดาห#ท่ี 15  
- เวลาท่ีใช�สอบ 50 นาที  
- เนื้อหาเรื่อง General vector space  

การประเมินจากการสอบกลางภาค ( ร�อยละ 30)  
กําหนดสอบกลางภาคเรียนท่ี 1   เวลาท่ีใช�ในการสอบ 120 นาที 

เนื้อหาสาระการเรียนรู� และลักษณะข�อสอบท่ีใช�ในการสอบกลางภาคเรียน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

หัวข�อ/เนื้อหาท่ีใช�สอบ 
ลักษณะและจํานวน

ข�อสอบ 
คะแนน 

1. Linear systems and Matrix  
    1.1 Introduction to Systems of Linear Equations  Linear 
Equations, System of Linear Equations,    Augmented Matrices and 
Elementary Row Operations  
    1.2 Gaussian Elimination  Echelon Forms, Elimination Methods, 
Homogeneous System of Linear Equations, Free Variable in 
Homogeneous Linear Systems  

อัตนัย  1  ข�อ 
(คํานวณ) 

5  คะแนน 

    1.3 Matrices and Matrix Operations Matrix Notation and 
Terminology, Equality of Matrices, Addition and Subtraction, Scalar 
Multiples, Matrix Products as Linear Combinations, Multiplying 
Matrices, Transpose of Matrix  
    1.4 Inverses; Algebraic Properties of Matrices Properties of 
Matrix Addition and Scalar Multiplication, Properties of Matrix 
Multiplication, Zero Matrices, Identity Matrix, Inverse of Matrix 
Properties of Inverses, Powers of a Matrix, Matrix Polynomials 
Properties of the Transpose  
    1.7 Diagonal, Triangular, and Symmetric Matrices  

อัตนัย  1  ข�อ 
(พิสูจน#) 

5  คะแนน 

    1.5 Elementary Matrices And a Method for Find A-1  
          Elementary Matrix, Inverse Operations, A Method for 
Inverting Matrices  
    1.6 Further Results on Systems of Equations and Invertibility  
 

อัตนัย  1  ข�อ 
(คํานวณ) 

5  คะแนน 

2. Determinant  
    2.1  A Combinatorial approach To Determinants  

อัตนัย  1  ข�อ 
(คํานวณ) 

5  คะแนน 
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หัวข�อ/เนื้อหาท่ีใช�สอบ 
ลักษณะและจํานวน

ข�อสอบ 
คะแนน 

    2.2 Determinants by Cofactor Expansion Minors and Cofactors, 
Definition of a General Determinant  
    2.3 Evaluating Determinants by Row Reduction  
         A Basic Theorem, Elementary Row Operations  
         Elementary Matrices, Matrices with Proportional Rows or 
Columns,  
         Evaluating Determinants by Row Reduction  
    2.4 Properties of Determinants; Cramer's Rule  
         Basic Properties of Determinants, Determinant of a Matrix 
Product  
         Determinant Test for Invertibility, Adjoint of a Matrix, 
Cramer's Rule  

อัตนัย  1  ข�อ 
(พิสูจน#) 

5  คะแนน 

3. Euclidean Vector Spaces  
    3.1 Vectors in 2-Space, 3-Space, and n-Space  
         Geometric Vectors, Vectors in Coordinate Systems, n-Space  
    3.2 Norm, Dot Product, and Distance in Rn  
    3.3 Orthogonality  
         Orthogonal Vectors, Lines and Planes Determined by Points 
and  Normals, Orthogonal Projections, The Theorem of 
Pythagoras, Distance Problems  
    3.4 The Geometry of Linear Systems  
         Vector and Parametric Equations of Planes in Rn, Lines 
Through Two Points in Rn, Dot Product Form of a Linear System, 
The Relationship Between Ax = 0 and Ax = b   

อัตนัย  1  ข�อ 
(คํานวณ) 

5  คะแนน 

รวม   6  ข�อ 30  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

การประเมินจากการสอบปลายภาค ( ร�อยละ 30)  
กําหนดสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 เวลาท่ีใช�ในการสอบ 120 นาที  
เนื้อหาสาระการเรียนรู� และลักษณะข�อสอบท่ีใช�ในการสอบปลายภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

หัวข�อ/เนื้อหาท่ีใช�สอบ ลักษณะและจํานวน
ข�อสอบ 

คะแนน 

4. General Vector Spaces  
    4.1 Real Vector Spaces  
         Vector Space Axioms, Examples of Vector Spaces, Some 
Properties of Vectors  
    4.2 Subspace  
         Example of subspaces, Building Subspaces  

อัตนัย  1  ข�อ 
(พิสูจน#) 

5  คะแนน 

    4.3 Linear Combination and Span  
    4.4 Linear Independence  
        Linear Independence and Dependence, An Alternative  
Interpretation of Linear Independence, Sets with One or Two 
Vectors, Geometric Interpretation of Linear Independence  

อัตนัย  1  ข�อ 
(พิสูจน#) 

5  คะแนน 

    4.5 Basis and Dimension  
        Nonrectangular Coordinate Systems, Coordinates Relative to 
a Basis, Some Fundamental Theorems  

อัตนัย  1  ข�อ 
(พิสูจน#) 

5  คะแนน 

    4.6 Row Space, Column Space and Null Space  
        Row Space, Column Space, and Null Space, General and 
Particular Solutions, Bases for Row Spaces, Column Spaces, and 
Null Space, Bases Formed from Row and Column Vectors of a 
Matrix  
    4.7 Rank and Nullity  
        Row and Column Spaces Have Equal Dimensions, Rank and 
Nullity, Linear Systems of m Equations in n Unknown, Over-
determined and Underdetermined Systems  

อัตนัย  1  ข�อ 
(คํานวณ) 

5  คะแนน 

    4.8 Linear Transformations from Rn to Rm  
        Functions from Rn to R, Functions from Rn to Rm, Linear 
Transformation from Rn to Rm, Some Notational Matters, Geometry 
of Linear Transformation  

อัตนัย  1  ข�อ 
(คํานวณ) 

5  คะแนน 

    4.9 Properties of Linear Transformations from Rn to Rm 
        Compositions of Linear Transformations, One-to-One Linear 
Transformations, Inverse of a One-to-One Linear Operator, 
Linearity Properties  

อัตนัย  1  ข�อ 
(พิสูจน#) 

5  คะแนน 

รวม 6 ข�อ 30  คะแนน 
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5. เอกสารอ�างอิง  
      Anton, Howard and Rorres, Chris, Elementary Linear Algebra : Application Version, 9th 
ed, New York : John Wiley, c2005.  
      Friedberg, S. H., Insel, A. J., and Spence, L. E., Linear Algebra, Pearson Education Inc, 2003.  
      กมล เอกไทยเจริญ, พีชคณิตเชิงเส น : และเทคนิคการใช  Linear algebra : graphing calculator, 
กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2545. 
 



 ๑

 
 

 
 

                                                           
 

 
แผนการจัดการเรียนรู�และประเมินผลการเรียนรู�ฉบับย�อ 

สาขาวิชา ภาษาไทย      จํานวนหน�วยกิต    ๑.๐ หน�วยกิต 
รายวิชา   ท ๓๐๑๐๕  หลักภาษาไทยในชีวิตประจําวัน    เวลาเรียน  ๒ คาบ/สัปดาห+ 
ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๖         ภาคเรียนท่ี ๑ ป0การศึกษา ๒๕๕๙ 
ครูผู�สอน   ................................................................................................ 
 
ผู�ทรงคุณวุฒิประจําสาขาวิชา 
  ผู�ทรงคุณวุฒิประจําสาขาวิชา 

รศ.ดร. สมพงศ�    วิทยศักด์ิพันธุ�   
ประธานกรรมการระดับกลุ�มสาระการเรียนรู�   

นางเยาวลักษณ� ศรีภักดี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
คณะกรรมการระดับมัธยมศึกษาป0ท่ี ๖  กลุ�มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

๑. นายสมโชค     สิกขาจารย�     ประธานกรรมการ 
๒. นายทวีศักด์ิ     แตงร+ม    รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวหทัยทิพย�     สุกใส     กรรมการ   
๔. นางบัวตูม   ออนตะไคร2     กรรมการ 
๕. นางกุหลาบ     สําราญสุข    กรรมการ     
๖. นางสวง   พลอยเจริญ   กรรมการ 
๗. นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวัสด์ิ กรรมการ 
๘. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล  กรรมการ 
๙. นางสาวสุนิตดา  กล+อมแสง กรรมการ 
๑๐. นางสาววิไลพร      คงอินทร�  กรรมการ 
๑๑. นายคมสัน   กรวยสวัสด์ิ กรรมการ 
๑๒. นางสาวกัญญารัตน�  บุญไชย  กรรมการ 
๑๓. นางสาวอินทร�นัดดา  สีเดือน  กรรมการ   
๑๔. นางสาวพรทิภา    มากมูลดี       กรรมการและเลขานุการ  

 
๑.  คําอธิบายรายวิชา 
 
 ศึกษาการใช2ภาษาไทยในชีวิตประจําวันของคนไทยจากสื่อต+าง ๆ ท้ังในด2านการพูดและการเขียน มีความรู2
ความเข2าใจในธรรมชาติของภาษา พันธกิจของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของภาษา ศึกษาส+วนประกอบของ
ภาษา ลักษณะข2อควรสังเกตบางประการของภาษาไทย ศึกษาหลักการสร2างคําในภาษาไทย (คําซํ้า คําซ2อน คําประสม 
คําสมาส) ชนิดของคํา กลุ+มคําและประโยค ภาษาพัฒนาการคิด คําภาษาถ่ิน และภาษาต+างประเทศในภาษาไทย   
คําทับศัพท� และศัพท�บัญญัติ การใช2ถ2อยคํา สํานวน ระดับภาษา และคําราชาศัพท�  



 ๒

 
๒.  ตัวช้ีวัด 
 

๑. อธิบายธรรมชาติ พันธกิจ พลังของภาษาและการเปลี่ยนแปลงของภาษาได2 
๒. บอกลักษณะและข2อควรสังเกตบางประการของภาษาไทยได2 
๓. บอกส+วนประกอบของภาษา (เสียงสระ เสียงวรรณยุกต� พยัญชนะ พยางค� และเสียงหนักเสียงเบา) ได2 
๔. บอกลักษณะของคํามูลและการสร2างคํา คําซํ้า คําซ2อน คําประสม คําสมาสได2 
๕. บอกชนิดและหน2าท่ีของคําตามหลักภาษาได2 
๖. วิเคราะห�ประโยคชนิดต+างๆ ได2 
๗. บอกลักษณะการใช2คําภาษาถ่ิน และภาษาต+างประเทศในภาษาไทยได2 
๘. ใช2สํานวน สุภาษิต  และคําพังเพยได2ถูกต2องเหมาะสม 
๙. ใช2ภาษาพัฒนาการคิดได2อย+างมีประสิทธิภาพ 
๑๐. ใช2ถ2อยคํา สํานวนภาษา ระดับภาษา คําราชาศัพท� และเจตนาของการสื่อสารได2ถูกต2องเหมาะสม 

 
๓.  กําหนดการสอนและจุดประสงค+การเรียนรู� 
 
สัปดาห+ท่ี/ 

วันท่ี 
หัวข�อ/ สาระการเรียนรู� จุดประสงค+การเรียนรู� 

กิจกรรม/ งานท่ี
มอบหมาย 

สื่อการสอน/ แหล�ง 
เรียนรู� 

เคร่ืองมือวัด
และประเมินผล 

สัปดาห+ท่ี 
๑ 

๑๖-๒๐ 
พ.ค.๕๙ 
(๒ คาบ) 

 
 
 

ปฐมนิเทศรายวิชาและ
แนะนําเนื้อหา  
๑. ปฐมนิเทศ 
๒. ทดสอบก+อนเรียน 
(เน้ือหาตามตัวช้ีวัด ข2อ 
๑ -๑๐ ปรนัย จํานวน 
๒๐ ข2อ) 

 

เข2าใจแนวการจัดการ
เรียนการสอน การวัด
ประเมินผลการเรียนรู2 
และสามารถทํา
แบบทดสอบก+อนเรยีน
ได2 

๑. ทําแบบทดสอบก+อน
เรียน 
๒. แบบวิเคราะห�ผู2เรยีน
รายบุคคล 

๑. แผนการจัดการเรยีนรู2
และประเมินผลการ
เรียนรู2ฉบับย+อ 
๒. สไลด�มัลติมีเดียจาก
โปรแกรม PowerPoint 
Presentation ปฐมนิเทศ
รายวิชา 
๓. แบบทดสอบก+อนเรียน 
๔. หนังสือเรียน รายวิชา
หลักการใช2ภาษาไทย/
เอกสารประกอบการสอน 

๑. แบบทดสอบ
ก+อนเรียน 
๒. แบบ
วิเคราะห�ผู2เรียน
รายบุคคล 

สัปดาห+ท่ี  
๒  

๒๓- ๒๗ 
พ.ค. ๕๙ 
(๒ คาบ) 

 
 
 

พันธกิจของภาษา 
ธรรมชาติของภาษา 
พลังของภาษาและการ
เปลี่ยนแปลงของภาษา 
๑. พันธกิจของภาษา 
- ภาษาช+วยธํารงสังคม 
- ภาษาแสดงความเปTน
ปUจเจกบุคคล 
- ภาษาช+วยให2มนุษย�
พัฒนา 
- ภาษาช+วยกําหนด
อนาคต 
- ภาษาช+วยจรรโลงใจ 
 

๑. อธิบาย ธรรมชาติ 
พันธกิจ พลัง และการ
เปลี่ยนแปลงของภาษา
ได2 
 

๑. ทําแบบทดสอบก+อน
เรียน 
๒. กิจกรรม ให2นักเรยีน
วิเคราะห�พันธกิจของ
ภาษา ธรรมชาติของภาษา 
พลังของภาษาและการ
เปลี่ยนแปลงของภาษา
จากข2อความในสื่อต+างๆ
เช+น คําขวัญ คําคม    
คติธรรม ภาษาสแลง 
ช่ือ-สกุล, ไม2มงคล, 
เน้ือเพลง การพาดหัวข+าว, 
ฯลฯ  
 

๑. แบบทดสอบก+อนเรียน 
๒. สไลด�มัลติมีเดียจาก
โปรแกรม PowerPoint 
Presentation /  
ใบความรู2 เรื่อง  
พันธกิจของภาษา 
ธรรมชาติของภาษา  
พลังของภาษาและการ
เปลี่ยนแปลงของภาษา 
และความเก่ียวข2อง
ระหว+างวัฒนธรรมกับ
ภาษา 
๓. ข2อความในสื่อต+างๆ
เช+น คําขวัญ คําคม 

แบบทดสอบ 



 ๓

สัปดาห+ท่ี/ 
วันท่ี 

หัวข�อ/ สาระการเรียนรู� จุดประสงค+การเรียนรู� 
กิจกรรม/ งานท่ี

มอบหมาย 
สื่อการสอน/ แหล�ง 

เรียนรู� 
เคร่ืองมือวัด

และประเมินผล 
๒. ธรรมชาติของภาษา 
-ภาษาใช2เสียงสื่อ
ความหมาย 
-หน+วยในภาษาประกอบ
เปTนหน+วยท่ีใหญ+ข้ึน 
-ภาษามีการ
เปลี่ยนแปลง 
-ภาษาต+างๆ มลีักษณะท่ี
เหมือนและต+างกัน 
๓. พลังของภาษาหรือ
อิทธิพลของภาษาต+อ
มนุษย� 
๔. การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษา 
-สาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงของภาษา 
-ลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของภาษา 
-ผลของการเปลี่ยนแปลง
ของภาษา 
๕. ความเก่ียวข2อง
ระหว+างวัฒนธรรมกับ
ภาษา 

๓. ทําแบบทดสอบหลัง
เรียน (๓ คะแนน) 

 คติธรรม ภาษาสแลง  
ช่ือ-สกุล, ไม2มงคล, 
การพาดหัวข+าว,เน้ือเพลง 
ฯลฯ 
๔. แบบทดสอบหลังเรยีน  

สัปดาห+ท่ี 
๓ 

๓๐ พ.ค.-๓
มิ.ย. ๕๙ 
( ๒ คาบ) 

 

ลักษณะและข�อควร
สังเกตบางประการใน
ภาษาไทย 
- ลักษณะของภาษาไทย 
 

๒. บอกลักษณะและข2อ
ควรสังเกตบางประการ
ในภาษาไทยได2 
 

๑. กิจกรรม วิเคราะห�คํา
ภาษาไทยให2ตรงตาม
ลักษณะของภาษาไทย 
๒. ร+วมกิจกรรมประกวด
ทักษะทางภาษาไทยเน่ือง
ในโอกาสสัปดาห� 
วันสุนทรภู+ (๒๐–๒๕ มิ.ย. 
๕๙) คัดลายมือตัวบรรจง
ครึ่งบรรทัดหัวกลม(แบบ
กระทรวงศึกษาธิการ) 
๓. ทําแบบทดสอบหลัง
เรียน(๓ คะแนน) 

๑. สไลด�มัลติมีเดียจาก
โปรแกรม PowerPoint 
Presentation/ใบความรู2 
เรื่องลักษณะและข2อควร
สังเกตบางประการใน
ภาษาไทย 
๒. ใบงานการวิเคราะห�คํา
ภาษาไทย 
๒. แบบฟอร�มคัดลายมือ 
๓. แบบทดสอบหลังเรยีน 

แบบทดสอบ 
 

สัปดาห+ท่ี  
๔-๖ 

๖ – ๒๔ 
มิ.ย. ๕๙ 
(๖ คาบ) 

 
 

ส�วนประกอบของภาษา 
(เสียง พยางค+และคํา) 
๑. เสยีง 
- สระ 
- พยัญชนะ 
- วรรณยุกต� 
๒. การผันอักษร 

๓. บอกส+วนประกอบ
ของภาษา (เสียงสระ 
วรรณยุกต� พยัญชนะ
และพยางค�และเสียง
หนักเสียงเบา)ได2 
 

๑. ทําแบบทดสอบก+อน
เรียน 
๒. กิจกรรมทบทวนความรู2
การออกเสียงในภาษาไทย  
๓. ทําแบบฝ[กวิเคราะห�
โครงสร2างพยางค� 
๔. ทําแบบทดสอบหลัง

๑. แบบทดสอบก+อนเรียน 
๒. เอกสารเรื่องระบบเสียง
ในภาษาไทย 
๓. แบบฝ[กวิเคราะห�
โครงสร2างพยางค� 
๔. แบบทดสอบหลังเรยีน 
๕. หนังสือเรียน หลักการ

 แบบทดสอบ 



 ๔

สัปดาห+ท่ี/ 
วันท่ี 

หัวข�อ/ สาระการเรียนรู� จุดประสงค+การเรียนรู� 
กิจกรรม/ งานท่ี

มอบหมาย 
สื่อการสอน/ แหล�ง 

เรียนรู� 
เคร่ืองมือวัด

และประเมินผล 
 - อักษรสามหมู+ 

(ไตรยางศ�) 
๓. พยางค� 
- องค�ประกอบของ
พยางค� 
- โครงสร2างของพยางค� 
๔. คํา 
- องค�ประกอบของคํา 
- คํามูล 

 ๕.  เสียงหนักเสียงเบา 
        * คําครุ  คําลหุ 

เรียน(๘ คะแนน) ใช2ภาษาไทย  

สัปดาห+ท่ี  
๗-๙ 

๒๗ มิ.ย.–
๑๕ ก.ค๕๙  
(๖ คาบ) 

การสร�างคําใน
ภาษาไทย 
๑. คําประสม 
๒. คําซํ้า 
๓. คําซ2อน 
๔. คําสมาส 
- คําสมาสแบบมีสนธิ 
- คําสมาสแบบไม+มีสนธิ 
 

๔. บอกลักษณะของ คํา
มูล และการสร2างคําซํ้า    
คําซ2อน คําประสม 
คําสมาสได2 

๑. กิจกรรมจัดกลุ+มคําตาม
การสร2างคําในภาษาไทย 
๒. ทําแบบฝ[กเรื่อง 
การสร2างคําในภาษาไทย 
(คําซํ้า  คําซ2อนและ 
คําประสม) 
๓. ทําแบบฝ[กเรื่อง  
การสร2างคําในภาษาไทย 
(คําสมาส) 
๔. ทําแบบทดสอบหลัง
เรียน (๕ คะแนน)  

๑. สไลด�มัลติมีเดียจาก
โปรแกรม Power Point 
Presentation/ใบความรู2 
เรื่องการสร2างคําใน
ภาษาไทย 
๒. แบบฝ[กเรื่อง การสร2าง
คําในภาษาไทย (คําซํ้า  
คําซ2อน คําประสมและ
คําสมาส) 
๓. แบบทดสอบหลังเรยีน 

๑. แบบทดสอบ 
 

สัปดาห+ท่ี 
๑๐ 

๑๘-๒๒ 
ก.ค. ๕๙ 
(๒ คาบ) 

ชนิดและหน�าท่ีของคํา
ตามหลักภาษาไทย 
๑. ชนิดของคําตามหลัก
ภาษาไทย 
๒. หน2าท่ีของคําตาม
หลักภาษาไทย 

๕. บอกชนิดและหน2าท่ี
ของคําตามหลักภาษาได2 
 

๑. ทําแบบทดสอบก+อน
เรียน 
๒. แบบฝ[ก เรื่องชนิดและ
หน2าท่ีของคําตามหลัก
ภาษาไทย 
๓. ทําแบบทดสอบหลัง
เรียน (๕ คะแนน) 

๑. แบบทดสอบก+อนเรียน 
๒. สไลด�มัลติมีเดียจาก
โปรแกรม PowerPoint 
Presentation/ใบความรู2
เรื่องชนิดและหน2าท่ีของ
คําในไวยากรณ� 
๓. แบบทดสอบหลังเรยีน 
๔. หนังสือเรียน หลักการ
ใช2ภาษาไทย 

๑. แบบทดสอบ 
 

สัปดาห+ท่ี 
๑๑ 

ประเมินผลการเรียนรู�กลางภาคเรียน  (๒๕ –๒๙ ก.ค. ๕๙) 
*ตามตารางของโรงเรียน 

(๒๐ คะแนน) 
สัปดาห+ท่ี 
๑๒-๑๓ 
๑- ๑๑ 
ส.ค. ๕๙ 
(๔ คาบ) 

 
 

 

วิเคราะห+การร�อยเรียง
ประโยค 
๑. ชนิดของประโยค 
- พิจารณาตามโครงสร2าง
ของประโยค 
- พิจารณาตามเจตนา
ของผู2ส+งสาร 
 

๖. วิเคราะห�ประโยค
ชนิดต+างๆได2 
 

๑. แบบฝ[กวิเคราะห�
ประโยค 
๒. แบบทดสอบหลังเรยีน 
(๕ คะแนน) 

๑. สไลด�มัลติมีเดียจาก
โปรแกรม PowerPoint 
Presentation /ใบความรู2 
เรื่อง ชนิดของประโยค
และการพิจารณาประโยค 
๒. แบบทดสอบหลังเรยีน 

แบบทดสอบ 
 



 ๕

สัปดาห+ท่ี/ 
วันท่ี 

หัวข�อ/ สาระการเรียนรู� จุดประสงค+การเรียนรู� 
กิจกรรม/ งานท่ี

มอบหมาย 
สื่อการสอน/ แหล�ง 

เรียนรู� 
เคร่ืองมือวัด

และประเมินผล 
๒. การพิจารณาประโยค 
- การพิจารณาว+าเปTน
ประโยคหรือไม+ 
- การพิจารณาประโยค
บกพร+องต+างๆ 
๓. การร2อยเรยีงประโยค 
- หลักท่ัวไปในการร2อย
เรียงประโยค 
- วิเคราะห�การร2อยเรียง
ประโยค 

สัปดาห+ท่ี 
๑๔ 

๑๕ – ๑๙ 
ส.ค. ๕๙ 
 (๒ คาบ) 

 
 

ภาษาถิ่น และ
ภาษาต�างประเทศใน
ภาษาไทย 
๑. ภาษาถิน่ 
๒. อิทธิพลของ
ภาษาต+างประเทศใน
ภาษาไทย(บาลี  
สันสกฤต  เขมร  ชวา 
จีน พม+า มอญ อังกฤษ 
เปอร�เซีย ญี่ปุ̂น ฝรั่งเศส 
อาหรับ โปรตุเกส) 
๓.  การใช2คําทับศัพท�
และศัพท�บัญญัติ  

๗. บอกลักษณะการใช2
คําภาษาต+างประเทศใน
ภาษาไทยได2 
 

๑. ศึกษาตัวอย+างการใช2 
คําทับศัพท�และศัพท�
บัญญัติ  
๒. แบบฝ[กวิเคราะห� 
ภาษาถ่ิน และ
ภาษาต+างประเทศใน
ภาษาไทย 
๓. ทําแบบทดสอบหลัง
เรียน (๕ คะแนน) 
 

๑. สไลด�มัลติมีเดียจาก
โปรแกรม PowerPoint 
Presentation /ใบความรู2 
เรื่องอิทธิพลของภาษา 
ต+างประเทศในภาษาไทย 
การใช2คําทับศัพท�และ
ศัพท�บัญญัต ิ
๒. แบบทดสอบหลังเรยีน 

๑. แบบทดสอบ  

สัปดาห+ท่ี 
๑๕ 

๒๒ – ๒๖ 
ส.ค. ๕๙ 
(๒ คาบ) 

ถ�อยคําและสํานวน ๘. ใช2สํานวน สุภาษิต
และคําพังเพยได2ถูกต2อง
เหมาะสม 
 
 

๑. กิจกรรมทายภาพ/
กิจกรรมอ่ืนๆท่ีส+งเสริมการ
เรียนรู2 เรื่อง สํานวนไทย 
สุภาษิตและคําพังเพย 
๒. กิจกรรมฝ[กพูด/เขียน 
โดยใช2สํานวนไทย สุภาษิต
และคําพังเพย อย+างน2อย 
๑๐ สํานวน 
๒. ทําแบบฝ[กเรื่อง  
สํานวนไทย สุภาษิตและ
คําพังเพย  
๓. ทําแบบทดสอบหลัง
เรียน (๓ คะแนน) 

๑. เอกสารเรื่องสํานวน
ไทย 
๒. หนังสือในห2องสมดุ/ 
อินเทอร�เน็ต/ แหล+งการ
เรียนรู2อ่ืนๆ  
๓. แบบฝ[กเรื่อง  
สํานวนไทย 
๔.แบบทดสอบหลังเรียน 

 แบบทดสอบ 
 

สัปดาห+ท่ี  
๑๖-๑๗ 

๒๙ ส.ค. – 
๙ ก.ย. ๕๙ 
(๔ คาบ) 

การใช�ภาษาพัฒนาการ
คิด 
๑. ความสัมพันธ�ระหว+าง
ภาษากับความคิด 
- บทบาทของภาษาใน
การพัฒนาความคิด 

๙. ใช2ภาษาพัฒนาการ
คิดได2 
 

๑.ศึกษาหลักการใช2ภาษา
พัฒนาการคิด  
๒. จัดกลุ+มวิธีการคิด
ประเภทต+างๆ ด2วยการ
วิเคราะห�ข2อความจาก
สถานการณ�ท่ีกําหนดให2

๑. สไลด�มัลติมีเดียจาก
โปรแกรม PowerPoint 
Presentation /ใบความรู2 
เรื่องความสมัพันธ�ระหว+าง
ภาษากับความคิดและ
เรื่องเหตผุลกับภาษา 

แบบทดสอบ 
 



 ๖

สัปดาห+ท่ี/ 
วันท่ี 

หัวข�อ/ สาระการเรียนรู� จุดประสงค+การเรียนรู� 
กิจกรรม/ งานท่ี

มอบหมาย 
สื่อการสอน/ แหล�ง 

เรียนรู� 
เคร่ืองมือวัด

และประเมินผล 
- วิธีคิดวิเคราะห� 
- วิธีคิดสังเคราะห� 
- วิธีคิดประเมินค+า 
- วิธีคิดแก2ปUญหา 
๒. เหตผุลกับภาษา 
- ความหมายของคํา 
เหตุผล 
- โครงสร2างของการ
แสดงเหตุผล 
- ภาษาท่ีใช2ในการแสดง
เหตุผล 
- วิธีแสดงเหตุผลและ
การอนุมานเหตุและผล 
- การอนุมานเหตุและผล
ท่ีสัมพันธ�กัน 

(บทความ,ข2อความ ฯลฯ) 
๓. ทําแบบทดสอบหลัง
เรียน (๕ คะแนน) 
 

๒. ใบงานการจัดกลุ+ม
วิธีการคิดประเภทต+างๆ 
๓. หนังสือเรียน หลักการ
ใช2ภาษาไทย  
๔.แบบทดสอบหลังเรียน 

สัปดาห+ท่ี  
๑๘-๑๙ 

๑๒ – ๒๔ 
ก.ย. ๕๙ 
(๔ คาบ) 

ระดับภาษา / ราชา
ศัพท+   
๑. ระดับภาษา 
- การแบ+งภาษาเปTน
ระดับต+างๆ 
- ปUจจัยท่ีกําหนดระดับ
ภาษา 
- ลักษณะของภาษา 
ระดับต+างๆ 
๒. ราชาศัพท� 
- ความหมายและ
ความสําคัญของ 
ราชาศัพท� 
- ท่ีมาของราชาศัพท� 
- ข2อสังเกตอ่ืนๆ เก่ียวกับ
การใช2ราชาศัพท� 

๑๐. ใช2ถ2อยคํา สํานวน
ภาษา  ระดับภาษา 
คําราชาศัพท�  และ
เจตนาของการสื่อสารได2
ถูกต2อง 
 

๑. ศึกษาความรู2 เรื่อง
ระดับภาษาและ 
คําราชาศัพท� 
๒. ทําแบบฝ[กทักษะการใช2
ภาษาระดับต+างๆ  
๓. ทําแบบทดสอบหลัง
เรียน (๓ คะแนน) 
 

๑. หนังสือในห2องสมดุ/ 
อินเทอร�เน็ต/ แหล+งการ
เรียนรู2อ่ืนๆ 
๒. สไลด�มัลติมีเดียจาก
โปรแกรม PowerPoint 
Presentation /  
ใบความรู2 / โทรทัศน�ครู 
/DLIT เรื่องระดับภาษา
และคําราชาศัพท� 
๓. แบบฝ[กทักษะการใช2
ภาษาระดับต+างๆ 
๔. แบบทดสอบหลังเรยีน 

 

แบบทดสอบ 
 

สัปดาห+ท่ี 
๒๐ 

๒๖ – ๓๐ 
ก.ย. ๕๙ 
 (๒ คาบ) 

สรุปสาระความรู�  
 
 

สรุปสาระความรู2ท่ีเรียน
เปTนผังมโนภาพได2 

ทําผังมโนภาพ (งานกลุ+ม) 
พร2อมนําเสนอหน2าช้ัน
เรียน (๕ คะแนน) 

กระดาษปรูdฟ   แบบประเมิน
การเขียนผังมโน
ภาพ และการ
นําเสนอ 

สัปดาห+ท่ี 

๒๑ 

ประเมินผลการเรียนรู�ปลายภาคเรียน (๓-๗ ต.ค. ๕๙) ๒๐ คะแนน 

*ตามตารางของโรงเรียน 

 
 
 



 ๗

๔.  แผนการประเมินผลการเรียนรู�และการมอบหมายงาน 
 

การสอนรายวิชา ท๓๐๑๐๕  หลักภาษาไทยในชีวิตประจําวัน ประจําภาคเรียนท่ี ๑  ปeการศึกษา ๒๕๕๙  มี
แผนการประเมินผลการเรียนรู2เปTนอัตราส+วน ดังนี้ 
ร2อยละของคะแนนระหว+างภาค: ร2อยละของคะแนนปลายภาค = ๘๐: ๒๐ 
ร2อยละของคะแนนระหว+างภาคแบ+งเปTน   =     คะแนนเก็บก+อนกลางภาค+คะแนนสอบกลาง
ภาค+คะแนนเก็บหลังกลางภาค+คะแนนจิตพิสัย 

      =   ๒๔ : ๑๐ : ๒๖ :๑๐   
สรุปเปTนแผนประเมินผลการเรียนรู2ได2ดังนี้ 

 ๔.๑  ประเมินจากผลการทดสอบและงานท่ีมอบหมาย     ร2อยละ ๕๐  
 ๔.๒  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย  ร2อยละ ๑๐ 
 ๔.๓  ประเมินจากการสอบกลางภาค      ร2อยละ ๒๐ 
 ๔.๔  ประเมินจากการสอบปลายภาค      ร2อยละ ๒๐ 
รายละเอียดการประเมินผลแต+ละหัวข2อเปTนดังนี้ 

๔.๑  ประเมินจากงานมอบหมาย ๖๐  คะแนน 
 

รายการ 
รูปแบบ 
ของงาน 

วันท่ีมอบหมาย เวลา คะแนน 

๑. แบบทดสอบก+อนเรียน งานเดี่ยว 
สัปดาห+ท่ี ๑ 

๑๖ – ๒๐ พ.ค. ๕๙ 
ในคาบเรียน - 

๒. แบบทดสอบเรื่องพันธกิจ ธรรมชาติ พลังของภาษาและ
การเปลีย่นแปลงของภาษา  

งานเดี่ยว สัปดาห+ท่ี ๒ 
๒๓ – ๒๗ พ.ค. ๕๙ 

ในคาบเรียน 
 

๓ 

๓. แบบทดสอบลักษณะและข2อควรสังเกตบางประการ
ของภาษาไทย 

งานเดี่ยว สัปดาห+ท่ี ๓ 
๓๐ พ.ค.– ๓ มิ.ย. ๕๙ 

ในคาบเรียน 
 

๓ 

๔. แบบทดสอบเรื่องเสยีงพยัญชนะ เสียงสระและเสียง
วรรณยุกต�และโครงสร2างพยางค� 

งานเดี่ยว สัปดาห+ท่ี ๔-๖ 
๖ – ๒๔ มิ.ย. ๕๙ 

ในคาบเรียน ๘ 

๕. แบบทดสอบเรื่องการสร2างคําในภาษาไทย   
(คําซ2อน  คําซํ้า คําประสมและคําสมาส) 

งานเดี่ยว สัปดาห+ท่ี ๗ – ๙ 
๒๗ มิ.ย.– ๑๕ ก.ค. ๕๙ 

ในคาบเรียน 
 

๕ 

๖. แบบทดสอบเรื่องชนิดและหน2าท่ีของคํา 
งานเดี่ยว สัปดาห+ท่ี ๑๐ 

๑๘ ก.ค. – ๒๒ ก.ค. ๕๙ 
ในคาบเรียน ๕ 

๗. แบบทดสอบเรื่องชนิดของประโยคและการพิจารณา
ประโยค 

งานเดี่ยว สัปดาห+ท่ี ๑๒-๑๓ 
๑ – ๑๑ ส.ค. ๕๙ 

ในคาบเรียน ๕ 

๘. แบบทดสอบเรื่องอิทธิพลของภาษาถ่ินและ
ภาษาต+างประเทศในภาษาไทย คําทับศัพท�และ 
ศัพท�บัญญัต ิ

งานเดี่ยว สัปดาห+ท่ี ๑๔ 
๑๕ – ๑๙ ส.ค. ๕๙ 

ในคาบเรียน 
 

๕ 

๑๐. แบบทดสอบเรื่องความหมายของสํานวนไทย สุภาษิต  
คําพังเพย 

งานเดี่ยว สัปดาห+ท่ี ๑๕ 
๒๒ – ๒๖ ส.ค. ๕๙ 

ในคาบเรียน 
 

๓ 

๑๑. แบบทดสอบเรื่องการใช2ภาษาพัฒนาการคิด, 
ภาษากับเหตผุล 

งานเดี่ยว สัปดาห+ท่ี ๑๖ – ๑๗ 
๒๙ ส.ค. – ๙ ก.ย. ๕๙ 

ในคาบเรียน ๕ 

๑๒. แบบทดสอบ เรื่องระดับภาษาและคําราชาศัพท� 
งานเดี่ยว สัปดาห+ท่ี ๑๘-๑๙   

๑๒ – ๒๔ ก.ย. ๕๙ 
ในคาบเรียน ๓ 

๑๓. ทําผังมโนภาพสรุปความรู2จากเรื่องท่ีเรียนมาท้ังหมด
และนําเสนอผังมโนภาพ 

งานกลุ+ม สัปดาห+ท่ี ๑๙ 
๒๖ – ๓๐ ก.ย. ๕๙ 

ในคาบเรียน ๕ 



 ๘
 

 
๔.๒  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (๑๐ คะแนน)  
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ท๓๐๑๐๕ หลักภาษาไทยในชีวิตประจําวันประจําภาคเรียนท่ี ๑    
ปeการศึกษา ๒๕๕๙ กําหนดหัวข2อการประเมินดังตาราง 
 

หัวข�อการประเมิน ผลการประเมิน 

(๑)  ความรับผิดชอบ  (๔  คะแนน) 
     ๑.  เข2าช้ันเรียนตรงเวลา 

ดีเยี่ยม 
(๕) 

ดีมาก (๔) ดี (๓) 
ปานกลาง 

(๒) 
ปรับปรุง 

(๑) 
     

     ๒.  ส+งงานตรงเวลา      
     ๓.  ปรับปรุง – พัฒนาผลงานของตนเองสม่ําเสมอ      

 ๔. มีความพร2อมในการเรียน       
(๒)  การปฏิบัติกิจกรรม  (๓  คะแนน) 
     ๑.  ความร+วมมือในการทํางานกลุ+ม 

     

     ๒.  ความกระตือรือร2นในการทํางาน      
     ๓.  ความคิดสร2างสรรค�ในการทํางาน      
(๓)  ความมุ�งมั่นในการใช�ภาษาไทยท่ีถูกต�อง (๓  คะแนน) 
     ๑. ใช2เลขไทยในรายวิชาภาษาไทย 

     

     ๒. ความตั้งใจท่ีจะใช2ภาษาไทย-เลขไทยให2ถูกต2อง เหมาะสม      
     ๓. ปรับปรุงความบกพร+องในการใช2ภาษาสม่าํเสมอ      

รวม      

 คะแนนท่ีได2      = …….......................………… 
 
 
๔.๓  ประเมินจากการประเมินผลการเรียนรู�กลางภาคเรียน ๒๐  คะแนน 

 กําหนดประเมินผลการเรียนรู2กลางภาคเรียน ๒๕- ๒๙ ก.ค. ๕๙ เวลาท่ีใช2ในการสอบ ๖๐ นาที หัวข2อ/เน้ือหาและลักษณะ
ของข2อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข�อ / เนื้อหาท่ีใช�ในการสอบกลางภาค ลักษณะ/จํานวนข�อสอบ คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี ๓ - ๕ ดังนี้ 
- ตัวช้ีวัดท่ี ๓     ๗ คะแนน 
- ตัวช้ีวัดท่ี ๔     ๗ คะแนน 
- ตัวช้ีวัดท่ี ๕     ๖ คะแนน 

เลือกตอบจํานวน ๒๐ ข2อ (๑๐ คะแนน) 
- ตัวช้ีวัดท่ี ๓   ๓ ข2อ 
- ตัวช้ีวัดท่ี ๔   ๓ ข2อ   
- ตัวช้ีวัดท่ี ๕   ๑๔ ข2อ 
เขียนตอบจํานวน ๒ ข2อ (๑๐ คะแนน) 
- ตัวช้ีวัดท่ี ๓  ๑ ข2อ  
- ตัวช้ีวัดท่ี ๔  ๑ ข2อ  

๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙

๔.๔  ประเมินจากการประเมินผลการเรียนรู�สอบปลายภาคเรียน ๒๐ คะแนน 
 กําหนดประเมินผลการเรียนรู2ปลายภาคเรียน วันท่ี ๓, ๕, ๗ ต.ค. ๕๙  เวลาท่ีใช2ในการสอบ ๖๐ นาที หัวข2อ/เน้ือหาและ
ลักษณะของข2อสอบมรีายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข�อ/เนื้อหาท่ีใช�ในการสอบปลายภาค ลักษณะ/จํานวนข�อสอบ คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี ๖-๑๐ ดังนี้ 
- ตัวช้ีวัดท่ี ๖     ๕ คะแนน 
- ตัวช้ีวัดท่ี ๗     ๕ คะแนน 
- ตัวช้ีวัดท่ี ๘     ๒ คะแนน 
- ตัวช้ีวัดท่ี ๙     ๕ คะแนน 
- ตัวช้ีวัดท่ี ๑๐   ๓ คะแนน 

เลือกตอบจํานวน ๓๐ ข2อ (๑๕ คะแนน) 
- ตัวช้ีวัดท่ี ๖   ๑๐ ข2อ 
- ตัวช้ีวัดท่ี ๗   ๑๐ ข2อ   
- ตัวช้ีวัดท่ี ๙   ๑๐ ข2อ 
เขียนตอบจํานวน ๒ ข2อ (๕ คะแนน) 
- ตัวช้ีวัดท่ี ๘    ๑ ข2อ  
- ตัวช้ีวัดท่ี ๑๐  ๑ ข2อ  

๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

 

 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู�และประเมินผลการเรียนรู�ฉบับย�อ 
สาขาวิชา  ภาษาไทย     รายวิชา ท ๓๐๑๐๖ วรรณคดีกับชีวิต  
จํานวนหน�วยกิต  ๑.๐ หน�วยกิต    ภาคเรียนท่ี ๒  ป$การศึกษา  ๒๕๕๙ 
เวลาเรียน ๒ คาบ / สัปดาห)    ระดับช้ัน มัธยมศึกษาป%ท่ี ๖  
ครูผู�สอน  ................................................................................      
 
ผู�ทรงคุณวุฒิประจําสาขาวิชา 

รศ.ดร. สมพงศ*    วิทยศักด์ิพันธุ*   
ประธานกรรมการระดับกลุ�มสาระการเรียนรู�   

นางเยาวลักษณ*    ศรีภักดี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
คณะกรรมการระดับมัธยมศึกษาป$ท่ี ๖  กลุ�มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

๑. นายสมโชค    สิกขาจารย*     ประธานกรรมการ 
๒. นายทวีศักด์ิ    แตงร�ม    รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวหทัยทิพย*    สุกใส     กรรมการ   
๔. นางบัวตูม  ออนตะไคร9     กรรมการ 
๕. นางกุหลาบ    สําราญสุข    กรรมการ     
๖. นางสวง  พลอยเจริญ   กรรมการ 
๗. นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสด์ิ กรรมการ 
๘. นางสาวจุฑาธิป เปลาเล  กรรมการ 
๙. นางสาวสุนิตดา กล�อมแสง กรรมการ 
๑๐.นางสาววิไลพร     คงอินทร*  กรรมการ 
๑๑. นายคมสัน  กรวยสวัสด์ิ กรรมการ    
๑๒. นางสาวกัญญารัตน* บุญไชย  กรรมการ 
๑๓. นางสาวอินทร*นัดดา สีเดือน  กรรมการ   
๑๔. นางสาวพรทิภา   มากมูลดี       กรรมการและเลขานุการ  

 
๑. คําอธิบายรายวิชา  

 

  ศึกษาความสัมพันธ*ระหว�างวัฒนธรรมกับภาษา วรรณคดีกับสังคม  วิเคราะห)วัฒนธรรม 
ความเปBนอยู� ค�านิยมความเชื่อของคนในสังคมท่ีปรากฏในวรรณคดี วิเคราะห)ลักษณะเด�นของ
วรรณคดี วิเคราะห)และประเมินคุณค�าด9านวรรณศิลปDของวรรณคดีและวรรณกรรม จากหนังสือ
เรียนวรรณคดีวิจักษ* ชั้นมัธยมศึกษาป%ท่ี ๖  ของกระทรวงศึกษาธิการ นําข�อคิดในวรรณคดีและ
วรรณกรรมมาเปBนแนวทางในการดําเนินชีวิต ศึกษาภูมิปFญญาทางภาษา ชีวิตความเปBนอยู�และ
ค�านิยมในวรรณกรรมท่ีเลือกศึกษา 



๒ 
 

 

 
๒. ตัวช้ีวัด 

๑. บอกความสัมพันธ*ระหว�างวรรณคดีกับชีวิตด9านสภาพสังคม ชีวิตความเปBนอยู� วัฒนธรรม 
ค�านิยมความเชื่อ ค�านิยมในวรรณคดีและวรรณกรรมพ้ืนบ9านเรื่องท่ีกําหนดให9ศึกษาได9 

๒. วิเคราะห*ลักษณะเด�นของวรรณคดีเก่ียวกับกับเหตุการณ* ประวัติศาสตร*และวิถีชีวิตของสังคม
ในอดีตได9 

๓. ประมวลคุณค�าทางวรรณศิลปD (การสรรคํา การเรียบเรียงคํา  การใช9โวหารภาพพจน*   
ความไพเราะ) จากวรรณคดีท่ีศึกษาได9 

๔. สังเคราะห*ข9อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือเปBนแนวทางในการดําเนินชีวิตได9 
๕. อธิบายภูมิปFญญาทางภาษาได9 

 

๓. กําหนดการสอนและจุดประสงค)การเรียนรู� 
 

สัปดาห)ท่ี 
(วันท่ี) 

หัวข�อ /  
สาระการเรียนรู� 

จุดประสงค)การเรียนรู� กิจกรรม/ 
งานมอบหมาย 

ส่ือ/ 
แหล�งเรียนรู� 

๑ 
๒๕-๒๘ 
ต.ค. ๕๙ 
(๒ คาบ) 

๑. ปฐมนิเทศ 
๒. ทดสอบก�อนเรียน 
(เน้ือหาตามตัวช้ีวัด 
ข9อ ๑-๕  
แบบเลือกตอบ  
จํานวน ๒๐ ข9อ) 
๓. พิจารณาคุณค�า
วรรณคดีและ
วรรณกรรมด9าน
สังคมและวรรณศิลปD 

๑. บอกวิธีการจัดการ
เรียนรู9ได9 
๒. บอกคุณค�าและ
ความสัมพันธ*ระหว�าง
วรรณคดีกับชีวิต / 
วรรณคดีกับสังคมได9 
๓. ทําแบบฝLกหัดได9ถูกต9อง
ร9อยละ ๘๐ 

๑. ศึกษาและสรุป
ความรู9เรื่องคุณค�า
วรรณคดีและ
วรรณกรรมด9านสังคม
และวรรณศิลปD 
๒. ทําแบบฝLกหัด 

๑. ใบความรู9 เรื่องคุณค�าวรรณคดแีละ
วรรณกรรมด9านสังคมและวรรณศิลปD 
๒. PowerPoint เรื่องคุณค�าวรรณคดีและ
วรรณกรรมด9านสังคมและวรรณศิลปD 
๓. หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษณ* ช้ัน ม. ๖ 
เรื่อง การอ�านวรรณคด ี
๔. แบบฝLกหัด 
๕. แบบทดสอบก�อนเรียน 

๒ - ๓ 
๓๑ ต.ค. 
๕๙-๑๑ 
พ.ย. ๕๙ 
(๔ คาบ) 

ขุนช9างขุนแผน ตอน
ขุนช9างถวายฎีกา 
 

๑. บอกความสมัพันธ*
ระหว�างวรรณคดีกับชีวิต  
ด9านสภาพสังคม  ชีวิต
ความเปBนอยู�  วัฒนธรรม 
ค�านิยม  ความเช่ือค�านิยม
ในวรรณคดีได9 
๒. วิเคราะห* ลักษณะเด�น
ของวรรณคดเีก่ียวกับ
เหตุการณ*ประวัติศาสตร*
และวิถีชีวิตของสังคมใน
อดีต 
๓. ประมวลคุณค�าทาง
วรรณศิลปD (การสรรคํา 
การเรยีบเรยีงคํา  การใช9
โวหาร  ภาพพจน*   
ความไพเราะ) ได9 

๑. ศึกษาเน้ือหาสาระ 
๒. แสดงความคิดเห็น/
สรุป 
๓. ทําใบงาน/กิจกรรม 
เรื่องขุนช9างขุนแผน 
ตอนขุนช9างถวายฎีกา 
๔. ท�องอาขยาน (บท
หลักของ สพฐ. เรื่อง
ขุนช9างขุนแผนตอนขุน
ช9างถวายฎีกา) และบท
ท่ีประทับใจ  
๕. ทําแบบทดสอบหลัง
เรียนตามแนว PISA 
( ๕ คะแนน ) 
 
 

๑. PowerPoint ท่ีมา/แผนผังคําประพันธ*
เรื่องย�อ ขุนช9างขุนแผน 
๒. หนังสือเรียน รายวิชาวรรณคด ี
วิจักษ* ช้ัน ม.๖ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องขุนช9างขุนแผน ตอน ขุนช9างถวายฎีกา 
๓. ใบงาน /กิจกรรม / บทอาขยาน 
๔. แบบทดสอบหลังเรยีนตามแนว PISA 



๓ 
 

 

สัปดาห)ท่ี 
(วันท่ี) 

หัวข�อ /  
สาระการเรียนรู� 

จุดประสงค)การเรียนรู� กิจกรรม/ 
งานมอบหมาย 

ส่ือ/ 
แหล�งเรียนรู� 

๔. สังเคราะห*ข9อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรม
เพ่ือเปBนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตได9 
๕. อธิบายภูมปิFญญาทาง
ภาษาได9 

๔-๕ 
๑๔-๒๕ 
พ.ย.๕๙   
(๔ คาบ) 

สามก[ก ตอน กวนอู
ไปรับราชการกับ            
โจโฉ 

๑. บอกความสมัพันธ*
ระหว�างวรรณคดีกับชีวิต 
ด9านสภาพสังคม  ชีวิต
ความเปBนอยู�  วัฒนธรรม 
ค�านิยม ความเช่ือท่ีปรากฏ
ในวรรณคดี เรื่องสามก[ก 
ตอน กวนอูไปรับราชการ
กับโจโฉได9 
๒. วิเคราะห* ลักษณะเด�น
ของวรรณคดเีก่ียวกับ
เหตุการณ*ประวัติศาสตร*
และวิถีชีวิตของสังคมใน
อดีต 
๓. ประมวลคุณค�าทาง
วรรณศิลปD (การสรรคํา 
การเรยีบเรยีงคํา การใช9
โวหาร  ภาพพจน*                   
ความไพเราะ) ได9 
๔. สังเคราะห*ข9อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรม
เพ่ือเปBนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตได9 
๕. อธิบายภูมปิFญญาทาง
ภาษาได9 

๑. วิเคราะห*
ความสัมพันธ*ระหว�าง
วรรณคดีกับชีวิต   
ด9านสภาพสังคม   
ชีวิตความเปBนอยู�  
วัฒนธรรม ค�านิยม  
ความเช่ือในวรรณคด ี
๒. สืบค9นเพ่ิมเตมิท่ี
ศูนย*วิทยบริการ 
๓. ทําแบบทดสอบหลัง
เรียน (๕ คะแนน) 
 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาวรรณคด ี
วิจักษ* ช้ัน ม.๖ ของกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สามก[ก ตอนกวนอูไปรับราชการ
กับโจโฉ 
๒. สื่อสารสนเทศ เช�น คลิปรายการ  
“แฟนพันธุ*แท9สามก[ก”, ดูภาพยนตร*    
สามก[ก ตอนข9อสญัญา ๓ ข9อ, เกมสามก[ก 
ฯลฯ 
๓.  แบบทดสอบหลังเรยีนตามแนว PISA 

๖ – ๗ 
๒๘ พ.ย.- 
๙ ธ.ค. ๕๙ 
(๖ คาบ) 

กาพย*เห�เรือ 
เจ9าฟbากุ9ง 
 

๑. บอกความสมัพันธ*
ระหว�างวรรณคดีกับชีวิต  
ด9านสภาพสังคม  ชีวิต
ความเปBนอยู�  วัฒนธรรม 
ค�านิยม  ความเช่ือค�านิยม
ในวรรณคดีได9 
๒. วิเคราะห* ลักษณะเด�น
ของวรรณคดเีก่ียวกับ 
ประเพณี วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของสังคมในอดีต ท่ี

๑. ศึกษาเน้ือหาสาระ
ฝLกอ�านบทเห�เรือ 
๒. แสดงความคิดเห็น/
สรุปเน้ือหาสาระเปBน
ช้ินงาน  เช�น หนังสือ
เล�มเล็ก แผ�นพับ 
แผนผังความคิด ฯลฯ
(๕ คะแนน) 
๓. ทําแบบทดสอบหลัง
เรียน (๕ คะแนน) 

๑. PowerPoint หรือสื่ออ่ืนๆ เรื่อง การเห�
เรือ 
๒. ใบงาน / ช้ินงาน 
๓. แบบทดสอบหลังเรยีนตามแนว PISA 



๔ 
 

 

สัปดาห)ท่ี 
(วันท่ี) 

หัวข�อ /  
สาระการเรียนรู� 

จุดประสงค)การเรียนรู� กิจกรรม/ 
งานมอบหมาย 

ส่ือ/ 
แหล�งเรียนรู� 

ปรากฏในเรื่อง 
๓. ประมวลคุณค�าทาง
วรรณศิลปD (การสรรคํา 
การเรยีบเรยีงคํา  การใช9
โวหาร  ภาพพจน*   
ความไพเราะ) ได9 
๔. สังเคราะห*ข9อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรม
เพ่ือเปBนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตได9 
๕. อธิบายภูมปิFญญาทาง
ภาษาได9 

 

๘-๙ 
๑๒ –๒๓ 
ธ.ค. ๕๙ 
(๔ คาบ) 

ขัตติยพันธกรณ ี ๑. บอกความสมัพันธ*
ระหว�างวรรณคดีกับชีวิต  
ด9านสภาพสังคม  ชีวิต
ความเปBนอยู�  วัฒนธรรม 
ค�านิยม  ความเช่ือค�านิยม
ในวรรณคดีได9 
๒. วิเคราะห* ลักษณะเด�น
ของวรรณคดเีก่ียวกับ 
ประเพณี วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของสังคมในอดีต ท่ี
ปรากฏในเรื่อง 
๓. ประมวลคุณค�าทาง
วรรณศิลปD (การสรรคํา 
การเรยีบเรยีงคํา  การใช9
โวหาร  ภาพพจน*  ความ
ไพเราะ) ได9 
๔. สังเคราะห*ข9อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรม
เพ่ือเปBนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตได9 
๕. อธิบายภูมปิFญญาทาง
ภาษาได9 

๑. ศึกษา เรื่อง  
ขัตติยพันธกรณี จาก
หนังสือเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ 
และวีดีทัศน*  
๒. ให9นักเรียนแสดง
ความคิดเห็น โดยการ
พูดหรือเขียน ใน
ประเด็นสําคัญจาก
เรื่องนํามาเช่ือมโยงกับ
เหตุการณ*ปFจจุบัน 
(๕ คะแนน) 
๓. สอบท�องบท
อาขยานและบอก
สารประโยชน*บทท่ี
ประทับใจจาก 
เรื่องขัตติยพันธกรณ ี
  

๑. หนังสือเรียน รายวิชาวรรณคดวิีจักษ* 
ช้ัน ม.๖ ของกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง 
ขัตติยพันธกรณ ี
๒. PowerPoint / สื่ออ่ืนๆ เรื่อง  
ขัตติยพันธกรณ ีเช�น สื่อวีดิทัศน* ฯลฯ 
๓. ใบงานการแสดงความคิดเห็นประเด็น
สําคัญจากเรื่อง ขัตตยิพันธกรณ ี
 

๑๐ 
๒๖ – ๓๐ 
ธ.ค. ๕๙ 

 

ประเมินผลการเรียนรู9กลางภาคเรยีน ( ๑๕ คะแนน) 
ตามปฏิทินของโรงเรียน 

๑๑-๑๓ 
๒- ๒๐ ม.ค. 

๖๐ 

สามัคคีเภทคําฉันท* 
 

๑. บอกความสมัพันธ*
ระหว�างวรรณคดีกับชีวิต  
ด9านสภาพสังคม  ชีวิต

๑. ฝLกอ�านฉันท* 
๒. กิจกรรมการ
อภิปราย/โต9วาที/

๑. สื่อวีดิทัศน*/สื่ออ่ืนๆ  
   เรื่อง สามัคคีเภทคําฉันท* 
๒. เทปบันทึกเสยีง หรือสื่ออ่ืนๆ  



๕ 
 

 

สัปดาห)ท่ี 
(วันท่ี) 

หัวข�อ /  
สาระการเรียนรู� 

จุดประสงค)การเรียนรู� กิจกรรม/ 
งานมอบหมาย 

ส่ือ/ 
แหล�งเรียนรู� 

(๖ คาบ) ความเปBนอยู�  วัฒนธรรม 
ค�านิยม  ความเช่ือค�านิยม
ในวรรณคดีได9 
๒. วิเคราะห* ลักษณะเด�น
ของวรรณคดเีก่ียวกับ 
ประเพณี วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของสังคมในอดีต ท่ี
ปรากฏในเรื่อง 
๓. ประมวลคุณค�าทาง
วรรณศิลปD (การสรรคํา 
การเรยีบเรยีงคํา  การใช9
โวหาร  ภาพพจน*  ความ
ไพเราะ) ได9 
๔. สังเคราะห*ข9อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรม
เพ่ือเปBนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตได9 
๕. อธิบายภูมปิFญญาทาง
ภาษาได9 

บทบาทสมมติ ฯลฯ 
เก่ียวกับสาระสาํคัญ
เรื่องสามัคคีเภทคํา
ฉันท* 
๓. ทําแบบทดสอบหลัง
เรียน (๕ คะแนน) 
๔. สอบการอ�านฉันท*  
- วสันตดิลกฉันท* 
- สัททุลวิกีฬิกฉันท* 
- อินทรวิเชียรฉันท* 
( ๕ คะแนน) 
 

   เรื่อง การอ�านฉันท* 
๓. ใบงาน / กิจกรรมอภิปราย/โต9วาที/
บทบาทสมมติ ฯลฯ 
๔. แบบประเมินการอ�าน 
๕. แบบทดสอบหลังเรยีนตามแนว PISA 

๑๔-๑๖ 
๒๔ ม.ค.- 
๑๑ ก.พ. 

๖๐ 
(๖ คาบ) 

ไตรภูมิพระร�วง 
ตอน มนุสสภูม ิ

๑. บอกความสมัพันธ*
ระหว�างวรรณคดีกับชีวิต  
ด9านสภาพสังคม  ชีวิต
ความเปBนอยู�  วัฒนธรรม 
ค�านิยม  ความเช่ือค�านิยม
ในวรรณคดีได9 
๒. วิเคราะห* ลักษณะเด�น
ของวรรณคดเีก่ียวกับ 
ประเพณี วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของสังคมในอดีต  
ท่ีปรากฏในเรื่อง 
๓. ประมวลคุณค�าทาง
วรรณศิลปD (การสรรคํา 
การเรยีบเรยีงคํา  การใช9
โวหาร  ภาพพจน*  ความ
ไพเราะ) ได9 
๔. สังเคราะห*ข9อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรม
เพ่ือเปBนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตได9 
 

๑. ศึกษาเน้ือหาสาระ 
๒. แสดงความคิดเห็น/
สรุป 
๓. สรปุแผนผัง
ความคิด ๓ ภูม ิ 
(๕ คะแนน) 
๔. เปรยีบเทียบการ
ปฏิสนธิจากเรื่องไตร
ภูมิพระร�วง ตอน  
มนุสสภูมิกับความรู9
ทางวิทยาศาสตร* 
(๕ คะแนน) 
 
 

๑. หนังสือเรียน รายวิชาวรรณคดวิีจักษ* 
ช้ัน ม.๖ ของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ไตรภูมิพระร�วง ตอน มนุสสภมู ิ
๒. สื่อสารสนเทศ เช�น อินเทอร*เน็ต  
สื่อวีดิทัศน* แหล�งเรียนรู9ภายนอกโรงเรียน 
ฯลฯ 
๓. สืบค9นเพ่ิมเตมิจากศูนย*วิทยบรกิาร 



๖ 
 

 

สัปดาห)ท่ี 
(วันท่ี) 

หัวข�อ /  
สาระการเรียนรู� 

จุดประสงค)การเรียนรู� กิจกรรม/ 
งานมอบหมาย 

ส่ือ/ 
แหล�งเรียนรู� 

๕. อธิบายภูมปิFญญาทาง
ภาษาได9 

๑๗-๑๘ 
๑๓-๒๔ 
ก.พ. ๖๐ 
(๔ คาบ) 

วรรณกรรมพ้ืนบ9าน
และวรรณกรรม
นานาชาติ 
 

๑. บอกความสมัพันธ*
ระหว�างวรรณคดีกับชีวิต  
ด9านสภาพสังคม  ชีวิต
ความเปBนอยู�  วัฒนธรรม 
ค�านิยม  ความเช่ือใน
วรรณคดีและวรรณกรรม
พ้ืนบ9านเรื่องท่ีกําหนดให9
ศึกษาได9 
๒. สังเคราะห*ข9อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรม
เพ่ือเปBนแนวทางในการ 
ดําเนินชีวิตได9 
๓. อธิบายภูมปิFญญาทาง
ภาษาได9 

แบ�งกลุ�มนักเรยีน
ออกเปBน ๔ กลุ�ม   
กลุ�มละ ๖ คน  แต�ละ
กลุ�มร�วมกันจัดทํา  
โครงงาน สืบค9น หรือ 
นําเสนอผลงานด9วย
ปากเปล�า เก่ียวกับ
วรรณกรรมพ้ืนบ9าน / 
วรรณกรรมนานาชาติ 
ตามประเด็นท่ีกําหนด 
ดังน้ี  
- ท่ีมาของเรื่อง 
- ตัวละคร 
- ประเภทของ
วรรณกรรม 
- ความสัมพันธ*กับ 
วิถีชีวิตของสังคม 
(๕ คะแนน) 

๑. PowerPoint / สื่อสารสนเทศ  สื่ออ่ืนๆ 
เรื่องวรรณกรรมพ้ืนบ9าน 
๒. หนังสือนิทานไทย /นิทานนานาชาติ/
หนังสืออิเล็กทรอนิกส*/ปbายนิทรรศการ 

๑๙ 
๒๗ ก.พ. – 
๓ มี.ค. ๖๐ 

 
ประเมินผลการเรียนรู9สอบปลายภาคเรียน (๒๐ คะแนน)  ตามปฏิทินของโรงเรียน 

 
 

 

๔. แผนการประเมินผลการเรียนรู�และการมอบหมายงาน 
 การสอนรายวิชา ท๓๐๑๐๖วรรณคดีกับชีวิต ประจําภาคเรียนท่ี ๒ ป%การศึกษา ๒๕๕๙  มีแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู9ดังนี้ 
 ๔.๑ ประเมินจากการทดสอบ งานหรือการบ9านท่ีมอบหมาย   ๕๕ คะแนน 
 ๔.๒ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย  ๑๐ คะแนน 
 ๔.๓ ประเมินจากการสอบกลางภาค     ๑๕ คะแนน 
 ๔.๔ ประเมินจากการสอบปลายภาค     ๒๐ คะแนน 

รวม   ๑๐๐ คะแนน 
  



๗ 
 

 

รายละเอียดการประเมินผลแต�ละหัวข�อเป@นดังนี้ 
๔.๑ ประเมินจากงานหรือการบ�านท่ีมอบหมาย (๕๕ คะแนน) 

 

รายการ รูปแบบ วันท่ีมอบหมาย กําหนดส�ง คะแนน 

๑. เรื่องขุนช9างขุนแผนตอนขุนช9างถวายฎีกา ทดสอบ ๓๑ ต.ค.- 
๑๑ พ.ย.๕๙ 

ในคาบเรียน ๕ 

๒. เรื่องสามก[กตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ ทดสอบ ๑๔-๒๕ พ.ย. ๕๙ ในคาบเรียน ๕ 
๓. เรื่อง กาพย*เห�เรือ ทดสอบ ๒๘ พ.ย.- ๙ ธ.ค. ๕๙ ในคาบเรียน ๕ 
๔. สรุปเนื้อหาเปBนชิ้นงาน เรื่องกาพย*เห�เรือ งานกลุ�ม ๒๘ พ.ย.- ๙ ธ.ค. ๕๙ นอกคาบเรียน ๕ 
๔. เรื่องขัตติยพันธกรณี ทดสอบ ๑๒-๒๓ ธ.ค. ๕๙ ในคาบเรียน ๕ 

ทดสอบกลางภาค  ๑๕  คะแนน 
๕. เรื่อง  สามัคคีเภทคําฉันท* ทดสอบ ๒ - ๒๐ ม.ค. ๖๐  ในคาบเรียน ๕ 
๖.อ�านทํานองเสนาะ วสันตดิลกฉันท*  
สัททุลวิกกีฬิตฉันท* และอินทรวิเชียรฉันท* 

สอบ
ปฏิบัต ิ

งานเด ี่ยว 

๒ - ๒๐ ม.ค. ๖๐ นอกคาบเรียน ๕ 

๗.สรุปแผนผัง เรื่อง ไตรภูมิพระร�วง   
 

งานเด่ียว ๒๔ ม.ค.–๑๑ ก.พ.๖๐ ในคาบเรียน ๕ 

๘. เปรียบเทียบการปฏิสนธิจากเรื่องไตรภูมิ- 
พระร�วง ตอน มนุสสภูมิกับความรู9ทาง
วิทยาศาสตร* 

งานเด่ียว ๒๔ ม.ค.–๑๑ ก.พ.๖๐ ในคาบเรียน ๕ 

๙. โครงงาน/นําเสนอด9วยปากเปล�า วรรณกรรม
พ้ืนบ9านและวรรณกรรมนานาชาติ 

งานกลุ�ม ๑๓-๒๔ ก.พ. ๖๐ ในคาบเรียน ๕ 

๑๐. บทอาขยาน งานเด่ียว ตลอดภาคเรียน  นอกคาบเรียน ๕ 

ทดสอบปลายภาค  ๒๐ คะแนน 
 
 
 
  



๘ 
 

 

๔.๒  การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย ( ๑๐ คะแนน ) 
ประจําภาคเรียนท่ี ๒ ป%การศึกษา ๒๕๕๙ได9กําหนดหัวข9อการประเมินดังตารางข9างล�าง 

 
 

หัวข�อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีมาก 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง
(๒) 

ปรับปรุง
(๑) 

๑. ความขยันหม่ันเพียร / มีความพร9อมในการเรียน สนใจเรียน     
๒. ความสามารถในการเรียนรู9     
๓. ความมีวินัยในตนเอง / เข9าชั้นเรียนตรงเวลา     
๔. ความรับผิดชอบ / การใช9ภาษาไทย ใช9เลขไทย     
๕. ความมีมนุษย*สัมพันธ*      
๖. ความคิดริเริ่มสร9างสรรค*     
๗. ความสามารถในการทํางานร�วมกับผู9อ่ืน     
๘. ความสามารถในการวางแผนและบริหารเวลา / ส�งงานตรงเวลา     
๙. ความสามารถในการแก9ปFญหา     
๑๐.  ความสามารถในการตัดสินใจ     

รวม (คะแนนจริง ๑๐ คะแนน)     
 

๔.๓. การประเมินจากการสอบกลางภาค    (๑๕  คะแนน ) 
กําหนดสอบกลางภาค  ระหว�างวันท่ี  ๒๖-๓๐ ธ.ค. ๕๙ เวลาท่ีใช9ในการสอบ  ๖๐  นาที

หัวข9อ / เนื้อหาและลักษณะของข9อสอบ มีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข�อ/เนื้อหาท่ีใช�ในการสอบกลางภาค ลักษณะ/จํานวนข�อสอบ คะแนน 
ตัวช้ีวัดท่ี๑-๕ ดังนี้ 
- ตัวชี้วัดท่ี ๑    ๔ คะแนน 
- ตัวชี้วัดท่ี ๒    ๓ คะแนน 
- ตัวชี้วัดท่ี ๓    ๓ คะแนน 
- ตัวชี้วัดท่ี ๔    ๔ คะแนน 
- ตัวชี้วัดท่ี ๕    ๑ คะแนน 

แบบทดสอบตามแนว PISA 
-ร9อยกรอง  ๒ สถานการณ* 
-ร9อยแก9ว ๓ สถานการณ* 

 
๑๕ 

 
 
 

  



๙ 
 

 

๔.๔. การประเมินจากการสอบปลายภาค    (๒๐  คะแนน ) 
  กําหนดสอบปลายภาค  ระหว�างวันท่ี  ๒๗ ก.พ. – ๓ มี.ค.  ๒๕๖๐ เวลาท่ีใช9ในการสอบ  
๖๐  นาที หัวข9อ/เนื้อหาและลักษณะของข9อสอบ มีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข�อ/เนื้อหาท่ีใช�ในการสอบปลายภาค ลักษณะ/จํานวนข�อสอบ คะแนน 
ตัวช้ีวัดท่ี๑-๕ ดังนี้ 
- ตัวชี้วัดท่ี ๑    ๕ คะแนน 
- ตัวชี้วัดท่ี ๒    ๕ คะแนน 
- ตัวชี้วัดท่ี ๓    ๕ คะแนน 
- ตัวชี้วัดท่ี ๔    ๕ คะแนน 

แบบทดสอบตามแนว PISA 
-ร9อยกรอง  ๓ สถานการณ* 
-ร9อยแก9ว ๓ สถานการณ* 

 
๒๐ 
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แผนการจัดการเรียนรู� 

รายวิชา พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 ( HPE30105 Health and Physical Education 5 ) 

กลุ2มสาระการเรียนรู� สุขศึกษาและพลศึกษา                               เวลาเรียน 1 ชม./สัปดาห8 

ชั้นมัธยมศึกษาป;ที่ 6       ภาคเรียนที่ 1      เวลา 20 ชั่วโมง                        จํานวน 0.5 หน2วยกิต 

ครูผู�สอน …………………………………... 

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

   1. คําอธิบายรายวิชา 
 วิเคราะห
กระบวนการการทํางานของระบบห�อหุ�มร�างกาย ระบบกระดูก และระบบกล�ามเน้ือท่ีมีผลต�อ
สุขภาพ การดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบห�อหุ�มร�างกาย ระบบกระดูก และระบบกล�ามเน้ือ การ
วางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม ป*จจัยเส่ียงต�อการมีเพศสัมพันธ
แนวทางการป-องกัน
ความรุนแรงระหว�างบุคคล ความแตกต�างระหว�างความรู�สึกนึกคิดเรื่องของเพศชายและเพศหญิงรูปแบบและ
ขอบเขตของความสัมพันธ
ของเพื่อนสนิท แบบคู�รัก การวางแผนชีวิตและการสร�างสัมพันธภาพครอบครัวในชีวิตคู� 
กลวิธีการหาแนวร�วมในการสร�างเสริมสุขภาพและการป-องกันโรคของชุมชนด�วยภูมิป*ญญาไทยท่ีเหมาะสม 

 วิเคราะห
หลักวิทยาศาสตร
การเคล่ือนไหวและรูปแบบการเคล่ือนไหวนําไปประยุกต
ใช�ในทักษะการใช�
แร็กเกต สิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต�างๆ ในระหว�างการเล�น การแข�งขันกีฬากับผู�อ่ืน 

 เพื่อให�มีความรู�ความเข�าใจในระบบห�อหุ�มร�างกาย ระบบกระดูก และระบบกล�ามเน้ือนํามาใช�วางแผนดูแล
สุขภาพของบุคคลในครอบครัว มีค�านิยมที่ดีในการปฏิบัติตนตามค�านิยมที่เหมาะสมของสังคมในป*จจุบัน มีทักษะ
ในการใช�แร็กเกตในการเข�าร�วมกิจกรรมกีฬา แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล�น การแข�งขันกีฬาด�วย
ความมีนํ้าใจนักกีฬา นําไปปฏิบัติในทุกโอกาสจนเป9นบุคลิกภาพที่ดี ใช�ความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของทีมและดูกีฬาด�วยความช่ืนชมและมีสุนทรียภาพ ยอมรับและเห็นคุณค�าของการนําประสบการณ
ท่ีได�รับจาก
กิจกรรมทางการกีฬาไปใช�เป9นแนวทางในการทํางานและดําเนินชีวิตประจําวัน 
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2. ตัวช้ีวัด 
1. วิเคราะห
กระบวนการทํางานของระบบห�อหุ�มร�างกาย ระบบกระดูก และระบบกล�ามเน้ือท่ีมีผลต�อ

สุขภาพได� 
2. รู�วิธีการดํารงประสิทธิภาพกระบวนการทํางานของระบบห�อหุ�มร�างกาย ระบบกระดูก และกล�ามเน้ือ 
3. รู�วิธีการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
4. เห็นคุณค�าของการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
5. วิเคราะห
ป*จจัยเส่ียงของสังคมที่มีต�อการเพศสัมพันธ
 หรือความรุนแรงของคนไทย และเสนอแนว

ทางการป-องกัน 
6. เข�าใจความแตกต�างระหว�างความรู�สึกนึกคิดเรื่องของเพศชายและเพศหญิงที่ถูกต�อง 
7. เข�าใจรูปแบบและขอบเขตของความสัมพันธ
แบบเพื่อนสนิทแตกต�างจากความสัมพันธ
แบบคู�รักท่ี

ถูกต�อง 
8. มีค�านิยมท่ีดีในเรื่องการปฏิบัติตนตามค�านิยมที่เหมาะสมของสังคมป*จจุบัน 
9. รู�วิธีการวางแผนชีวิตและการสร�างสัมพันธภาพครอบครัวในชีวิตคู� 
10. พัฒนากลวิธีในการหาแนวร�วมในการสร�างเสริมสุขภาพและการป-องกันโรคของชุมชนด�วยภูมิป*ญญา

ไทยที่เหมาะสม 
11. วิเคราะห
หลักวิทยาศาสตร
การเคล่ือนไหวและนําไปใช�ในทักษะการใช�แร็กเกต และการสร�างเสริม

สมรรถภาพทางกายได� 
12. วิเคราะห
รูปแบบการเคล่ือนไหวนําไปใช�ในทักษะการใช�แร็กเกต และการสร�างเสริมสมรรถภาพทาง

กายได� 
13. ประยุกต
ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร
การเคล่ือนไหวในกิจกรรมทักษะการใช�

แร็กเกตได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
14. อธิบายและปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต�างๆในระหว�างการเล�น การแข�งขันกีฬากับผู�อ่ืนและ

นําไปสรุปเป9นแนวปฏิบัติและใช�ในชีวิติประจําวันอย�างต�อเน่ืองได� 
15. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล�น การแข�งขันกีฬาด�วยความมีนํ้าใจนักกีฬาและนําไปใช�

ปฏิบัติทุกโอกาส จนเป9นผู�มีบุคลิกภาพที่ดี 
16. สร�างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง 
17. ใช�ความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คํานึงถึงผลที่เกิดต�อผู�อ่ืนและสังคม 
18. เห็นคุณค�าของการออกกําลังกายและการเข�าร�วมกิจกรรมกีฬาประเภททักษะการใช�แร็กเกตได� 
19. ช่ืนชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีนํ้าใจนักกีฬาของการออกกําลังกายและเล�นกีฬา 
20. ยอมรับและเห็นคุณค�าของนําประสบการณ
ที่ได�รับจากกิจกรรมทางการกีฬาไปใช�เป9นแนวทางในการ

ทํางานและดําเนินชีวิตประจําวันได� 
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3. โครงสร�างรายวิชา พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา5 (HPE30105 Health and Physical Education5) 
  3.1 กําหนดการสอนและและตัวชี้วัด 

 
ชั่วโมงที่  หัวข�อ/สาระการเรียนรู� 

 
ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู� 

1-3  
ระบบร2างกาย 
 
1. ปฐมนิเทศการเรียนการสอน 
1) แผนการจัดการเรียนรู�รายวิชา พ30105 
2) ความสําคัญของการเรียนรายวิชา พ30105 
2. ข้ันตอนการออกกําลังกาย 
1) การอบอุ,นร,างกาย 

2) กิจกรรมออกกําลังกาย 
3) การผ,อนคลายกล�ามเน้ือ 

3. กระบวนการสร�างเสริมและดํารงประสิทธิภาพ

การทํางานของระบบอวัยวะต,างๆ 
1) ระบบห,อหุ�มร,างกาย 
2) ระบบกระดูก 
3) ระบบกล�ามเน้ือ 

 
1.บอกองค3ประกอบสาระและมาตรฐานของ 
 
การเรียน กลุ,มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได� 
2.อธิบายและวิเคราะห3ความสําคัญของสาระการ
เรียนรู�ได� 
3.อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล,งการเรียนรู�ท่ี
สนับสนุนการเรียนรู�ของกลุ,มสาระสุขศึกษาและ 
พลศึกษา 
4.อธิบายและระบุเกณฑ3การตัดสินผลการเรียนใน
กลุ,มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษาได� 
5.ปฏิบัติตามข้ันตอนการออกกําลังกายได� 
6.บอกประโยชน3ของการปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ออกกําลังกายได�อย,างน�อย 2 ข�อ 
7.วิเคราะห
กระบวนการทํางานของระบบห�อหุ�ม
ร�างกาย ระบบกระดูก และกล�ามเน้ือท่ีมีผลต�อ
สุขภาพได� 
8.รู�วิธีการดํารงประสิทธิภาพกระบวนการทํางาน
ของระบบห�อหุ�มร�างกาย ระบบกระดูก และระบบ
กล�ามเน้ือ 

4 
 
 

การดูแลสุขภาพ 
4.วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว 

 

1.รู�วิธีการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
2.เห็นคุณค�าของการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคล
ในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
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ชั่วโมงที่  หัวข�อ/สาระการเรียนรู� ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู� 

5-7 เพศศึกษาและการวางแผนชีวิต 
5.วิเคราะห3อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และ
วัฒนธรรมที่มีผลต,อพฤติกรรมทางเพศ และการ
ดําเนินชีวิต 
6.วิเคราะห3ค,านิยมเรื่องเพศ ตามวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมอ่ืนๆ  
7.เลือกใช�ทักษะที่เหมาะสมในการปCองกัน ลดความ
ขัดแย�ง และแก�ปDญหาเรื่องเพศและครอบครัว 
8.วิเคราะห3สาเหตุและผลของความขัดแย�งที่อาจ
เกิดข้ึนระหว,างผู�เรียน หรือเยาวชนในชุมชน และ
เสนอแนวทางการแก�ไขปDญหา 
9.วิเคราะห3อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และ
วัฒนาธรรมที่มีผลต,อพฤติกรรมทางเพศและการ
ดําเนินชีวิต 

 

1.วิเคราะห
ป*จจัยเส่ียงของสังคมท่ีมีต�อการ
เพศสัมพันธ
 หรือความรุนแรงของคนไทย และ
เสนอแนวทางการป-องกัน 
2.เข�าใจความแตกต�างระหว�างความรู�สึกนึกคิด
เรื่องของเพศชายและเพศหญิงที่ถูกต�อง 
3.เข�าใจรูปแบบและขอบเขตของความสัมพันธ

แบบเพื่อนสนิทแตกต�างจากความสัมพันธ
แบบ
คู�รักท่ีถูกต�อง 
4.มีค�านิยมท่ีดีในเรื่องการปฏิบัติตนตามค�านิยม
ท่ีเหมาะสมของสังคมป*จจุบัน 
5.รู�วิธีการวางแผนชีวิตและการสร�าง
สัมพันธภาพครอบครัวในชีวิตคู� 
 

8-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสร�างเสริมสุขภาพและการปKองกันโรค 
10. วิเคราะห3บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคล
ท่ีมีต,อการสร�างเสริมสุขภาพและการปCองกันโรคใน
ชุมชน 

1.พัฒนากลวิธีในการหาแนวร�วมในการสร�าง
เสริมสุขภาพและการป-องกันโรคของชุมชนด�วย
ภูมิป*ญญาไทยท่ีเหมาะสม 
 

10                 วัดและประเมินผลกลางภาค  
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สัปดาห8ที่  หัวข�อ/สาระการเรียนรู� ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู� 

11 – 14 การสร�างเสริมสมรรถภาพทางกายและการเล2นกีฬา 
11.ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคล่ือนไหวรูปแบบ
ต,างๆในการเล,นกีฬา 
12.การวิเคราะห3ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการ
เคล่ือนไหวในรูปแบบต,างๆในการเล,นกีฬา 
13.การใช�ความสามารถของตนในการเล,นกีฬา เพื่อ
เพิ่มศักยภาพของทีมโดยคํานึงผลท่ีเกิดต,อผู�อ่ืนและ
สังคม 
14.กีฬาประเภทบุคคล/คู, ประเภททีม เช,น ฟุตซอล 
รักบี้ ฟุตบอล ยิมนาสติก ลีลาศ ซอฟท3บอล เทนนิส 
เซปDกตะกร�อ มวยไทย กระบี่กระบอง พลอง ง�าว 
15. การเคล่ือนไหวที่สร�างสรรค3 เช,น กิจกรรมเข�า
จังหวะ เชียร3ลีดเดอร3 
16. การนําหลักการและแนวคิดของกิจกรรม
นันทนาการไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนและสังคม 

1.วิเคราะห
หลักวิทยาศาสตร
การเคล่ือนไหว
และนําไปใช�ในทักษะการใช�แร็กเกต และการ
สร�างเสริมสมรรถภาพทางกายได� 
2.วิเคราะห
รูปแบบการเคล่ือนไหวนําไปใช�ใน
ทักษะการใช�แร็กเกต และการสร�างเสริม
สมรรถภาพทางกายได� 
3.ประยุกต
ความคิดรวบยอดจากหลักการทาง
วิทยาศาสตร
การเคล่ือนไหวในกิจกรรมทักษะ
การใช�แร็กเกตได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
4.อธิบายและปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิ กฎ กติกา 
กลวิธีต�างๆในระว�างการเล�น การแข�งขันกีฬา
กับผู�อ่ืนและนําไปสรุปเป9นแนวปฏิบัติและใช�ใน
ชีวิติประจําวันอย�างต�อเน่ืองได� 
5.แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล�น 
การแข�งขันกีฬาด�วยความมีนํ้าใจนักกีฬาและ
นําไปใช�ปฏิบัติทุกโอกาส จนเป9นผู�มีบุคลิกภาพ
ท่ีดี 
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15 - 19 
 
 

กลวิธี หลักการรุก การปKองกันในการเล2นและการ
แข2งขันกีฬา 
17. การออกกําลังกายด�วยวิธีที่ชอบ เช,น ฝNกกาย
บริหารแบบต,างๆ ข่ีจักรยาน การออกกําลังกายจาก
การทํางานในชีวิตประจําวัน การรํากระบอง  
รํามวยจีน 
18. การเล,นกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีม 
19. การใช�ความสามารถของตนในการเพิ่มศักยภาพ
ของทีมในการเล,นกีฬาและการเล,นโดยคํานึงถึง 
ประโยชน3ต,อสังคม 
20. การวางแผนกําหนดกิจกรรมการออกกําลังกาย
และเล,นกีฬา 
21. สิทธิ กฎ กติกาการเล,นกีฬา 
 

1.ออกกําลังกายและเล,นกีฬาที่เหมาะสมกับ
ตนเองอย,างสมํ่าเสมอ และใช�ความสามารถ
ของตนเองเพิ่มศักยภาพของทีม ลดความเปPน
ตัวตนคํานึงถึงผลที่เกิดต,อสังคม 
2.สร�างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
ของตนเอง 
3.ใช�ความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่ม 
ศักยภาพของทีม คํานึงถึงผลท่ีเกิดต�อผู�อ่ืนและ
สังคม 
4.เห็นคุณค�าของการออกกําลังกายและการเข�า
ร�วมกิจกรรมกีฬาประเภททักษะการใช�แร็กเกต
ได� 
5.ช่ืนชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีนํ้าใจ
นักกีฬาของการออกกําลังกายและเล�นกีฬา 
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สัปดาห8ที่  หัวข�อ/สาระการเรียนรู� ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู� 
 22. กลวิธี หลักการรุก การปCองกันอย,างสร�างสรรค3ใน

การเล,นและการแข,งขันกีฬา 
23.การนําประสบการณ3จากการเล,นกีฬาไปใช�ใน
ชีวิตประจําวัน 
24.การปฏิบัติตนในเรื่องมารยาทในการดูการเล,น 
การแข,งขัน ความมีนํ้าใจนักกีฬา 
25. มีบุคลิกภาพท่ีดี 
26.ความสุขท่ีได�จากการเข�าร,วมกิจกรรมทางกายและ
เล,นกีฬา 

6.ยอมรับและเห็นคุณค�าของนําประสบการณ
ท่ี
ได�รับจากกิจกรรมทางการกีฬาไปใช�เป9น
แนวทางในการทํางานและดําเนิน
ชีวิตประจําวันได� 
 

20 วัดผลและประเมินผลปลายภาค  
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3.2 โครงสร�างแผนการจัดการเรียนรู� 
ชั่วโมงที่ หัวข�อ/สาระการเรียนรู� วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู� ส่ือ/แหล2งเรียนรู� 

1-3  
ระบบร2างกาย 
1. ปฐมนิเทศการเรียนการสอน 
   1.1 แผนการจัดการเรียนรู�รายวิชา  
    พ30105 
   1.2 ความสําคัญของการเรียน    
   รายวิชา พ30105 
2. ข้ันตอนการออกกําลังกาย 
   2.1 การอบอุ,นร,างกาย 
   2.2 กิจกรรมออกกําลังกาย 
   2.3 การผ,อนคลายกล�ามเน้ือ 
3. กระบวนการสร�างเสริมและดํารง
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
อวัยวะต,างๆ 
  3.1 ระบบห,อหุ�มร,างกาย 
  3.2 ระบบกระดูก 
  3.3 ระบบกล�ามเน้ือ 

1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
2. วิธีสอนแบบสืบค�นข�อมูล:      
กระบวนการกลุ�ม 

1.  เอกสาร 
2.  รูปภาพ 
3.  ส่ือ  ICT 
4. หนังสือแบบเรียน          

 

4 
 

 

การดูแลสุขภาพ 
4.วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง
และบุคคลในครอบครัว 
 

  1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
  2. วิธีสอนแบบสืบค�นข�อมูล 
  3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ�ม 

  1.เอกสาร 
  2.ส่ือ  ICT 
  3.หนังสือแบบเรียน 
  4.อินเตอร
เน็ต 

5-7 เพศศึกษาและการวางแผนชีวิต 
5. วิเคราะห3อิทธิพลของครอบครัว 
เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมท่ีมีผลต,อ
พฤติกรรมทางเพศ และการดําเนินชีวิต 
6. วิเคราะห3ค,านิยมเรื่องเพศ ตาม
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืนๆ  
 

  1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
  2. วิธีสอนแบบสืบค�นข�อมูล 
  3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ�ม 

  1.แบบบันทึก 
  2.แบบทดสอบ 
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ชั่วโมงที่ หัวข�อ/สาระการเรียนรู� วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู� ส่ือ/แหล2งเรียนรู� 

 7. เลือกใช�ทักษะท่ีเหมาะสมในการ
ปCองกัน ลดความขัดแย�ง และแก�ปDญหา
เร่ืองเพศและครอบครัว 
8. วิเคราะห3สาเหตุและผลของความ
ขัดแย�งท่ีอาจเกิดข้ึนระหว,างผู�เรียน 
หรือเยาวชนในชุมชน และเสนอแนว
ทางการแก�ไขปDญหา 

9. วิเคราะห3อิทธิพลของครอบครัว 

เพื่อน สังคม และวัฒนาธรรมท่ีมีผลต,อ

พฤติกรรมทางเพศและการดําเนินชีวิต 

  

8-9 
 
 
 
 
 
 

การสร�างเสริมสุขภาพและการ

ปKองกันโรค 

10. วิเคราะห3บทบาทและความ

รับผิดชอบของบุคคลที่มีต,อการสร�าง

เสริมสุขภาพและการปCองกันโรคใน

ชุมชน 

1.  วิธีสอนแบบบรรยาย 
2.  วิธีสอนแบบสืบค�นข�อมูล: 
3.  วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ�ม 
4. วิธีสอนโดยกระบวนการสร�าง
ความตระหนัก 

 

  1.เอกสาร 
  2.ส่ือ  ICT 
  3.หนังสือแบบเรียน 
  4. อินเตอร
เน็ต 

10 วัดและประเมินผลกลางภาค   

11 – 14 11. ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการ

เคล่ือนไหวรูปแบบต,างๆในการเล,น

กีฬา 

12. การวิเคราะห3ความคิดรวบยอด

เก่ียวกับการเคล่ือนไหวในรูปแบบ

ต,างๆในการเล,นกีฬา 

13. การใช�ความสามารถของตนในการ

เล,นกีฬา เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดย

คํานึงผลท่ีเกิดต,อผู�อ่ืนและสังคม 

14. กีฬาประเภทบุคคล/คู, ประเภททีม 

เช,น ฟุตซอล รักบ้ี ฟุตบอล ยิมนาสติก  

  1.วิธีสอนแบบบรรยาย 
  2.วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ 
  3.วิธีสอนโดยกระบวนการสร�าง
ความตระหนัก 

 
 

  1.เอกสาร 
  2.ส่ือ  ICT 
  3.หนังสือแบบเรียน 
  4. อินเตอร
เน็ต 



11 

 

สัปดาห8ที่ หัวข�อ/สาระการเรียนรู� วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู� ส่ือ/แหล2งเรียนรู� 

 ลีลาศ ซอฟท3บอล เทนนิส เซปDก

ตะกร�อ มวยไทย กระบ่ีกระบอง พลอง 

ง�าว 

15. การเคล่ือนไหวท่ีสร�างสรรค3 เช,น 

กิจกรรมเข�าจังหวะ เชียร3ลีดเดอร3 

16. การนําหลักการและแนวคิดของ

กิจกรรมนันทนาการไปปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม 

  

15 - 19 
 
 

17. การออกกําลังกายด�วยวิธีท่ีชอบ 
เช,น ฝNกกายบริหารแบบต,างๆ ข่ี
จักรยาน การออกกําลังกายจากการ
ทํางานในชีวิตประจําวัน การรํา
กระบอง รํามวยจีน 
18. การเล,นกีฬาประเภทบุคคลและ 
ประเภททีม 
19. การใช�ความสามารถของตนในการ
เพิ่มศักยภาพของทีมในการเล,นกีฬา
และการเล,นโดยคํานึงถึงประโยชน3ต,อ
สังคม 
20.การวางแผนกําหนดกิจกรรมการ
ออกกําลังกายและเล,นกีฬา 
21.สิทธิ กฎ กติกาการเล,นกีฬา 

  1.วิธีสอนแบบบรรยาย 
  2.วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ 
  3.วิธีสอนโดยกระบวนการสร�างความ
ตระหนัก 

 
 

 1.เอกสาร 
 2.ส่ือ  ICT 
 3.หนังสือแบบเรียน 
 4.อินเตอร
เน็ต 

20 วัดและประเมินผลปลายภาค   
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู�และการมอบหมายงาน 
แผนการประเมินผลการเรียนรู� มีรายละเอียดดังน้ี 

รายการ 
ทดสอบ 

 

ความรู� 

(35คะแนน) 
 
 

เจตคติ 

(20คะแนน) 
 

ทักษะ 

(25คะแนน) 
 
 

สมรรถภาพทางกาย 

(10คะแนน) 
 

คุณลักษณะที่ 

พึงประสงค3 

(10 คะแนน) 

รวม 

(100คะแนน) 

การสอบย2อย
คร้ังที่1 

11 7 12 - 5 35 

สอบกลางภาค 
 

10 
 

5 
 

- 
 

- 
 

- 
 

15 
 

การสอบย2อย
คร้ังที่2 

9 8 8 10 5 40 

สอบปลายภาค 
  

5 - 5 - - 10 

รวม 
 

35 20 25 10 10 100 

หมายเหตุ 
1. ด�านความรู� ใช�เครื่องมือ ใบงาน/ข�อสอบ 
2. ด�านเจคติ ใช�เคร่ืองมือ กิจกรรมเด่ียว/กลุ,ม/แบบบันทึกพฤติกรรม 
3. ด�านทักษะ ใช�เคร่ืองมือ แบบทดสอบ/แบบสังเกต 
4. ด�านสมรรถภาพทางกาย ใช�เครื่องมือ แบบทดสอบ/ใบรับรองแพทย3 
5. ด�านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค3 ใช�เคร่ืองมือ กิจกรรมกลุ,ม/แบบบันทึกพฤติกรรม 
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รายวิชา  พ 30105  สุขศึกษาและพลศึกษา 5   
( HPE 30105 Health and Physical Education 5) 

 ชั้นมัธยมศึกษาป/ที่  6    เวลา   20   ชั่วโมง   คะแนน   100   คะแนน 

ลํา
ดับ
ที ่

ชื่อหน?วยการเรียนรูA 
มาตรฐาน
การเรียนรูA/

ตัวชี้วัด 
ชั่วโมง 

นํ้าหนักคะแนน 

รวม ดAาน 
K 

ดAาน 
A 

ดAาน 
P 

ดAาน 
PF 

ดAาน 
DC 

1 ระบบร,างกาย พ1.1  
ม1/1, ม1/2 

3 5 - 4 - 
1 

10 

2 การดูแลสุขภาพ 
พ2.1  

ม1/1, ม1/2 
1 1 2 1 - 

1 
5 

3 เพศศึกษาและการวางแผนชีวิต 
พ2.1  

ม1/1, ม1/2 
ม1/3, ม1/4 

3 3 3 4 - 
 
2 12 

4 
การสร�างเสริมสุขภาพและการ
ป-องกันโรค 

พ4.1 
ม1/1 

2 2 2 3 - 
 
1 

8 

คะแนนสอบกลางภาค 1 10 5 - - - 15 

5 

การเสริมสร�างสมรรถภาพทางกาย 
การใช�ความสามารถของตนในการ
เล,นกีฬาเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม
โดยคํานึงผลท่ีเกิดต,อผู�อ่ืนและ
สังคม 

พ3.1  
ม1/3, ม1/4 

4 4 4 4 5 

 
 
3 

20 

6 
กลวิธี หลักการรุก การป-องกัน
อย�างสร�างสรรค
ในการเล�นและการ
แข�งขันกีฬา 

พ 3.2  
ม1/1, ม1/2 

 
5 5 4 4 5 

 
2 20 

คะแนนสอบปลายภาค 1 5 - 5 - - 10 

รวมคะแนนตลอดภาคเรียน - 35 20 25 10 10 100 
รวมท้ังส้ินตลอด 1 ภาคเรียน 20       

        
  



14 

 

4.1 ด�านความรู�   35 คะแนน 
 

ที ่ ลักษณะของงาน/การบ�าน 
 

คะแนน 
 

ระยะเวลาที่ใช� 

ทํางาน/การบ�าน 

กําหนดส2ง 

 
1 ใบงานเรื่อง กระบวนการสร�างเสริมและดํารงประสิทธิภาพ

การทํางานของระบบอวัยวะต,างๆ 

5 สัปดาห3ท่ี 3 
 
 

สัปดาห3ท่ี 3 

2 ใบงานเรื่อง การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว  

ชุมชน และสังคม 

1 สัปดาห3ท่ี 4 
 

สัปดาห3ท่ี 4 
 

3 ใบงานเรื่อง เพศศึกษาและการวางแผนชีวิต 3 สัปดาห3ท่ี 7 
 

สัปดาห3ท่ี 7 
 

4 ใบงานเรื่อง การสร�างเสริมสุขภาพและการปCองกันโรคของ

ชุมชนด�วยภูมิปDญญาไทย 

2 สัปดาห3ท่ี 9 
 

สัปดาห3ท่ี 9 
 

5 ใบงานเรื่อง บอกประวัติความเปPนมาของกีฬาสากล(กีฬาท่ี

ใช�แร็กเกต) และ กฎ กติกา มารยาทการเปPนผู�เล,นและผู�ดูท่ี

ดี 

9 สัปดาห3ท่ี 18 
 

สัปดาห3ท่ี 18 
 

6 สอบกลางภาค 10 สัปดาห3ท่ี 10 สัปดาห3ท่ี 10 
 

7 สอบปลายภาค 5 สัปดาห3ท่ี 20 สัปดาห3ท่ี 20 
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4.2 ด�านเจตคติ  20   คะแนน 

ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน ดังน้ี  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเย่ียม 
(5คะแนน) 

ดีมาก 
(4คะแนน) 

ดี 
(3คะแนน) 

ปานกลาง 
(2คะแนน) 

ต�องปรับปรงุ 
(1  คะแนน) 

1. ด�านคุณธรรม  

   1.1 การเข�าเรียนสมํ่าเสมอ      
   1.2 ความซื่อสัตย3 สุจริต       

   1.3 การเสียสละ      

   1.4 เห็นประโยชน3ส,วนรวม      
2.  ด�านจริยธรรม  

   2.1 มีระเบียบวินัย      

   2.2 ความรับผิดชอบ      
   2.3 การตรงต,อเวลา      

   2.4 รู�จักควบคุมอารมณ3      
3.  ด�านค2านิยม      

  3.1 ความขยันหม่ันเพียรสนใจในการเรียน        

  3.2  พัฒนาตนเองอยู,เสมอ        
  3.3  ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน       

  3.4  รู�จักดูแลสุขภาพ      

  3.5  สร�างนิสัยในการดูแลสุขภาพ      
  3.6 ร,วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
พลานามัย  

     

  3.7 รู�จักปCองกันตนเองจากโรคภัยและ
อุบัติภัยต,าง ๆ  
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4.3 ด�านทักษะ   25   คะแนน 
ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน ดังน้ี  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเย่ียม 
(5คะแนน) 

ดีมาก 
(4คะแนน) 

ดี 
(3คะแนน) 

ปานกลาง 
(2คะแนน) 

ต�องปรับปรงุ 
(1  คะแนน) 

ทักษะด�านสุขศึกษา(12 คะแนน)  

1.1 ทักษะการส่ือสารและสร�างสัมพันธภาพ       

1.2 ทักษะการต,อรอง      

1.3 ทักษะการปฏิเสธ      

1.4 ทักษะการคิดวิเคราะห3      

1.5 ทักษะการตัดสินใจและแก�ไขปDญหา ฯลฯ      

2. ทักษะด�านกีฬา(13 คะแนน)  

2.1       

2.2       

2.3       

2.4       

2.5       
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4.4 ด�านสมรรถภาพทางกาย  (ปฏิบัติ / แบบทดสอบ / การสังเกต)   10   คะแนน  

การทดสอบประจําภาคเรียนที่ 1 / ........................ 

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ 
คร้ังที่ 1 

(Pre-test) 

ผลการทดสอบ 
คร้ังที่ 2 

(Post –test) 

หน2วย หมายเหตุ 
 

1. นํ้าหนัก   กิโลกรัม  
  2.ส�วนสูง   เซนติเมตร  
  3.วัดไขมันใต�ผิวหนัง  

     3.1 แขนด�านใน   มิลลิเมตร  
     3.2 น�อง   มิลลิเมตร  
4. ลุกน่ัง 60 วินาที   ครั้ง  
5. ดันพื้น  30 วินาที   ครั้ง  

    6. น่ังงอตัวไปข�างหน�า   เซนติเมตร  
7. ว่ิงอ�อมหลัก   วินาที  

  8. ว่ิงทางไกล 1,600 เมตร   นาที:วินาที  
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4.5 แบบบันทึกพฤติกรรมด�านคุณลักษณะที่พึงประสงค8 (10 คะแนน) 
                                                                  

เลขที่ ช่ือ-สกุล 

การอบอุ2น

ร2างกาย 

กิจกรรมการเรียนการสอน เช็คเวลา

เรียน 

1. 
คว

าม
สน

ใจ
-ต

ั้งใจ
ปฏ

ิบัต
ิ 

2.ป
ฏิบ

ัติไ
ด�ถ

ูกต
�อง

คร
บถ

�วน
 

3.ก
าร

ตร
งต

,อเ
วล

า 

4.ค
วา

มม
ีระ

เบี
ยบ

วินั
ย 

5.ค
วา

มม
ีน้ํา

ใจ
นัก

กีฬ
า 

6.ค
วา

มร
ับผิ

ดช
อบ

 

7.ค
วา

มเ
ปPน

ผู�นํ
า-

ผู�ต
าม

 

8.ก
าร

คว
บค

ุมอ
าร

มณ
3 

9.ค
วา

มส
นุก

สน
าน

แล
ะ

10
.สุ

ขนิ
สัย

 

 

  

          

 

  

          

 

  

          

 

  

          
 

  
ระดับการประเมิน              2 คะแนน  หมายถึง มีพฤติกรรมอยู,ในระดับดี 
                                    1 คะแนน  หมายถึง  มีพฤติกรรมอยู,ในระดับพอใช� 

     0 คะแนน  หมายถึง  มีพฤติกรรมอยู,ในระดับควรปรับปรุง                                                                                                            
 

                                                                                     ลงช่ือ…………………………………..ครูผู�สอน 
                                                                                    ผู�ประเมิน 

                                                                                   วันท่ี......….เดือน………........……พ.ศ............... 
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แผนการจัดการเรียนรู� 

รายวิชา พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ( HPE30106 Health and Physical Education 6 ) 

กลุ2มสาระการเรียนรู� สุขศึกษาและพลศึกษา                               เวลาเรียน 1 ชม./สัปดาห8 

ชั้นมัธยมศึกษาป;ที่ 6       ภาคเรียนที่ 2      เวลา 20 ชั่วโมง                        จํานวน 0.5 หน2วยกิต 

ครูผู�สอน …………………………………... 

********************************************************************************** 
   1. คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาการป	องกันและความเส่ียงต�อการใช��ยา การใช��สารเสพติดและความรุนแรง ป"ญหาในสถานการณ''
เส่ียงต�อสุขภาพและความรุนแรงในสังคมไทย ผลกระทบท่ีเกิดจากครอบครัว การใช��ยา และการจําหน�ายสาร
เสพติด การจัดการกับอารมณ'และความเครียด ภาวะการเป0นผู�นําและผู�ตามท่ีดี ในการออกกําลังกายและการ
เข�าร�วมกิจกรรมนันทนาการ งานสาธารณสุขของชุมชนและของประเทศ  การมีส�วนร�วมในการพัฒนา
สาธารณสุข การสร�างเสริมสุขภาพของตนเอง ชุมชน และสังคมให�เข�มแข็ง การเลือกคบเพื่อน การบริโภคส่ือ
ในรูปแบบต�างๆ ท่ีย่ัวยุให��เกิดความรุนแรงในสังคม การนําทักษะการช�วยชีวิตและการเคหพยาบาล 

 วิเคราะห'หลักวิทยาศาสตร'การเคล่ือนไหวและรูปแบบการเคล่ือนไหวเพื่อประยุกต'ใช�ในกิจกรรม  การ
เคล่ือนไหวเข�าจังหวะและการสร�างเสริมสมรรถภาพทางกาย 

เพื่อให��มีความรู� �ความเข�าใจในเรื่องการใช��ยา การใช��สารเสพติด สามารถวางแผนอย�างมี ทักษะการใช��
กระบวนการทางประชาสังคมลดความรุนแรงได�อย�างมีประสิทธิภาพ สร�างเสริมให��ชุมชน เข��มแข็งปลอดภัย
แสดงทักษะการเคล่ือนไหวเข�าจังหวะอย�างสร�างสรรค'เพื่อสร�างเสริมสุขภาพ เห็นคุณค�าของการออกกําลังกาย 
และการเข�าร�วมกิจกรรมการเคล่ือนไหวเข�าจังหวะ เคารพสิทธิและปฏิบัติ ตามกฎ กติกาการเล�นกีฬาอย�าง
เคร�งครัด มีเจตคติและค�านิยมที่ดีและช่ืนชมในสุนทรียภาพและแสดง ความมีนํ้าใจนักกีฬาของการออกกําลัง
กายและเล�นกีฬา ยอมรับและเห็นคุณค�าของการนํา ประสบการณ'ท่ีได��รับจากกิจกรรมทางการกีฬาไปใช��เป0น
แนวทางในการทํางานและดําเนิน ชีวิตประจําวัน 

  



2 
 

2. ตัวช้ีวัด 

1. มีส�วนร�วมในการป	องกันความเส่ียงต�อการใช�ยา การใช��สารเสพติดและความรุนแรง เพื่อสุขภาพของตนเอง     
ครอบครัว และสังคม 

2. ใช��ทักษะการตัดสินใจแก�ป"ญหาในสถานการณ'เส่ียงต�อสุขภาพและความรุนแรงในสังคมไทยได�  
3. วิเคราะห''ผลกระทบที่เกิดจากครอบครัว  การใช�ยา  และการจําหน�ายสารเสพติด  
4. แสดงศักยภาพของตนเองในการจัดการกับอารมณ'และความเครียดได�อย�างเหมาะสม  
5. มีภาวะการเป0นผู�นําและผู�ตามที่ดีในการออกกําลังกาย และการเข�าร�วมกิจกรรม นันทนาการ และนํา

หลักการแนวคิดไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของตนและสังคม  
6. เข�าใจงานสาธารณสุขของชุมชนประเทศ และแสดงการมีส�วนร�วมในการพัฒนา สาธารณสุขได�เป0นอย�างดี 
7. วิเคราะห''สถานการณ'เส่ียงต�อการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยในโรงเรียน ชุมชนและแนว ทางการป		องกันแก��ไขได�

เป0น 
8. มีส�วนร�วมในการสร�างเสริมสุขภาพของตนเอง ชุมชน และสังคมให�เข�มแข็ง 
9. รู��วิธีการเลือกคบเพื่อน การบริโภคส่ือในรูปแบบต�าง ๆ ที่ย่ัวยุให��เกิดความรุนแรงในสังคม  
10. รู�หลักการและทักษะการช�วยชีวิตการเคหพยาบาลไปใช�ได�อย�างถูกต�อง  
11. วิเคราะห''หลักวิทยาศาสตร''การเคล่ือนไหวและนําไปใช�ในกิจกรรมการเคล่ือนไหวเข�าจังหวะและการสร�าง

เสริมสมรรถภาพทางกายได� 
12. วิเคราะห'รูปแบบการเคล่ือนไหวและนําไปใช�ในกิจกรรมการเคล่ือนไหวเข�าจังหวะและการสร�างเสริม

สมรรถภาพทางกายได� 
13. ประยุกต''ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร'การเคล่ือนไหวในกิจกรรมเคล่ือนไหวเข�าจังหวะ

ได�อย�างมีประสิทธิภาพ  
14. แสดงการเคล่ือนไหวในกิจกรรมเข�าจังหวะได�อย�างสร�างสรรค''  
15. เห็นคุณค�าของการออกกําลังกายและการเข�าร�วมกิจกรรมการเคล่ือนไหวเข�าจังหวะได� 
16. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล�นกีฬาอย�างเคร�งครัด  
17. ช่ืนชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีนํ้าใจนักกีฬาของการออกกําลังกายและเล��นกีฬา  
18. ยอมรับและเห็นคุณค�าของการนําประสบการณ'ที่ได��รับจากกิจกรรมทางการกีฬาไปใช��เป00นแนวทางในการ

ทํางานและดําเนินชีวิตประจําวันได� 
  



3 
 

3. โครงสร�างรายวิชา พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา6 (HPE30106 Health and Physical Education6) 

  3.1 กําหนดการสอนและและตัวชี้วัด 

 
ชั่วโมงที่  หัวข�อ/สาระการเรียนรู� 

 
ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู� 

1-2  
สารเสพติด 
 
1. ปฐมนิเทศการเรียนการสอน 
1) แผนการจัดการเรียนรู�รายวิชา พ30106 
2) ความสําคัญของการเรียนรายวิชา พ30106 
2. ข้ันตอนการออกกําลังกาย 
1) การอบอุ-นร-างกาย 

2) กิจกรรมออกกําลังกาย 
3) การผ-อนคลายกล�ามเน้ือ 
3. สารเสพติด 
1) มีส�วนร�วมในการป	องกันความเส่ียงต�อการใช�
ยา การใช��สารเสพติดและความรุนแรง เพื่อ
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม 
2) วิเคราะห''ผลกระทบที่เกิดจากครอบครัว   
การใช�ยา  และการจําหน�ายสารเสพติด 

 
1. บอกองค/ประกอบสาระและมาตรฐานของ 
 
การเรียน กลุ-มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได� 
2. อธิบายและวิเคราะห/ความสําคัญของสาระการ
เรียนรู�ได� 
3. อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล-งการเรียนรู�ท่ี
สนับสนุนการเรียนรู�ของกลุ-มสาระสุขศึกษาและ 
พลศึกษา 
4. อธิบายและระบุเกณฑ/การตัดสินผลการเรียนใน
กลุ-มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษาได� 
5. ปฏิบัติตามข้ันตอนการออกกําลังกายได� 
6. บอกประโยชน/ของการปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ออกกําลังกายได�อย-างน�อย 2 ข�อ 
7. มีส�วนร�วมในการป	องกันความเส่ียงต�อการใช�ยา 
การใช��สารเสพติดและความรุนแรง เพื่อสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม  
8. ใช��ทักษะการตัดสินใจแก�ป"ญหาในสถานการณ'
เส่ียงต�อสุขภาพและความรุนแรงใน สังคมไทยได�  
9. วิเคราะห''ผลกระทบท่ีเกิดจากครอบครัว  การใช�
ยา  และการจําหน�ายสารเสพติด  
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อารมณ/และความเครียด 
4.วิเคราะห/ป>จจัยที่มีผลต-อสุขภาพ หรือความ
รุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป@องกัน 

1. แสดงศักยภาพของตนเองในการจัดการกับ
อารมณ/และความเครียดได�อย-างเหมาะสม  
 

4 นันทนาการ 
5.ใช�ทักษะการตัดสินใจแก�ป>ญหาในสถานการณ/ท่ี
เส่ียงต-อสุขภาพและความรุนแรง 
 

1. มีภาวะการเปBนผู�นําและผู�ตามที่ดีในการออก
กําลังกาย และการเข�าร-วมกิจกรรม นันทนาการ 
และนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุง และพัฒนา
คุณภาพของตนและสังคม 
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ชั่วโมงที่  หัวข�อ/สาระการเรียนรู� ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู� 

5-7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การสร�างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

6.วางแผน กําหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร�าง

เสริมความปลอดภัยในชุมชน 

7.มีส-วนร-วมในการสร�างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

 

1. เข�าใจงานสาธารณสุขของชุมชนประเทศ 
และแสดงการมีส�วนร�วมในการพัฒนา 
สาธารณสุขได�เป0นอย�างดี 
2. วิเคราะห''สถานการณ'เส่ียงต�อการเกิด
อุบัติเหตุ อุบัติภัยในโรงเรียน ชุมชนและแนว 
ทางการป		องกันแก��ไขได�เป0นอย�างดี 
3. มีส�วนร�วมในการสร�างเสริมสุขภาพของ
ตนเอง ชุมชน และสังคมให�เข�มแข็ง 
4. รู� � วิธีการเลือกคบเพื่อน การบริโภคส่ือใน
รูปแบบต�าง ๆ ท่ีย่ัวยุให� � เกิดความรุนแรงใน
สังคม 

8-9 การช2วยฟLMนคืนชีพ 
8.แสดงวิธีการช-วยฟHIนคืนชีพอย-างถูกต�อง 

1. รู�หลักการและทักษะการช�วยชีวิตการ 
เคหพยาบาลไปใช�ได�อย�างถูกต�อง 

10 วัดและประเมินผลกลางภาค 
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ชั่วโมงที่  หัวข�อ/สาระการเรียนรู� ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู� 

11 – 14 การเสริมสร�างสมรรถภาพทางกาย 
การใช�ความสามารถของตนในการเล2นกีฬา เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพของทีมโดยคํานึงผลที่เกิดต2อผู�อ่ืนและ
สังคม 
9.ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคล่ือนไหวรูปแบบ
ต-างๆในการเล-นกีฬา 

10.การวิเคราะห/ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการ
เคล่ือนไหวในรูปแบบต-างๆในการเล-นกีฬา 

11.การใช�ความสามารถของตนในการเล-นกีฬา เพื่อ
เพิ่มศักยภาพของทีมโดยคํานึงผลท่ีเกิดต-อผู�อ่ืนและ
สังคม 

12.กีฬาประเภทบุคคล/คู- ประเภททีม เช-น ฟุตซอล 
รักบี้ ฟุตบอล ยิมนาสติก ลีลาศ ซอฟท/บอล เทนนิส 
เซป>กตะกร�อ มวยไทย กระบี่กระบอง พลอง ง�าว 

13. การเคล่ือนไหวที่สร�างสรรค/ เช-น กิจกรรมเข�า
จังหวะ เชียร/ลีดเดอร/ 

14. การนําหลักการและแนวคิดของกิจกรรม
นันทนาการไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิเคราะห''หลักวิทยาศาสตร''การเคล่ือนไหว
และนําไปใช�ในกิจกรรมการเคล่ือนไหวเข�า
จังหวะและการสร�างเสริมสมรรถภาพทางกาย
ได�� �  
2. วิเคราะห'รูปแบบการเคล่ือนไหวและนําไปใช�
ในกิจกรรมการเคล่ือนไหวเข�าจังหวะและการ
สร�างเสริมสมรรถภาพทางกายได� 
3. ประยุกต''ความคิดรวบยอดจากหลักการทาง
วิทยาศาสตร'การเคล่ือนไหวในกิจกรรม
เคล่ือนไหวเข�าจังหวะได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
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ชั่วโมงที่  หัวข�อ/สาระการเรียนรู� ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู� 

15 - 19 
 

การเคล่ือนไหว กิจกรรมเข�าจังหวะ อย�าง
สร�างสรรค� 

15. การออกกําลังกายด�วยวิธีที่ชอบ เช-น ฝPกกาย
บริหารแบบต-างๆ ข่ีจักรยาน การออกกําลังกายจาก
การทํางานในชีวิตประจําวัน การรํากระบอง  

รํามวยจีน 

16. การเล-นกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีม 

17. การใช�ความสามารถของตนในการเพิ่มศักยภาพ
ของทีมในการเล-นกีฬาและการเล-นโดยคํานึงถึง 

ประโยชน/ต-อสังคม 

18. การวางแผนกําหนดกิจกรรมการออกกําลังกาย
และเล-นกีฬา 

19. สิทธิ กฎ กติกาการเล-นกีฬา 

 

1. แสดงการเคล่ือนไหวในกิจกรรมเข�าจังหวะ
ได�อย�างสร�างสรรค''  
2. เห็นคุณค�าของการออกกําลังกายและการ
เข�าร�วมกิจกรรมการเคล่ือนไหวเข�าจังหวะได� 
3. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล�น
กีฬาอย�างเคร�งครัด  
4. ช่ืนชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีนํ้าใจ
นักกีฬาของการออกกําลังกายและเล��นกีฬา  
5.  ย อม รั บ แ ล ะ เ ห็ น คุ ณ ค� า ข อ ง ก า ร นํ า
ประสบการณ'ที่ได��รับจากกิจกรรมทางการกีฬา
ไปใช� �เป0นแนวทางในการทํางานและดําเนิน
ชีวิตประจําวันได� 

20 วัดผลและประเมินผลปลายภาค 
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3.2 โครงสร�างแผนการจัดการเรียนรู� 

ชั่วโมงที่ หัวข�อ/สาระการเรียนรู� วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู� ส่ือ/แหล2งเรียนรู� 

1-2  
สารเสพติด 
 
1. ปฐมนิเทศการเรียนการสอน 
1) แผนการจัดการเรียนรู�รายวิชา 
 พ30106 
2) ความสําคัญของการเรียนรายวิชา  
พ30106 
2. ข้ันตอนการออกกําลังกาย 
1) การอบอุ-นร-างกาย 

2) กิจกรรมออกกําลังกาย 
3) การผ-อนคลายกล�ามเน้ือ 
3. สารเสพติด 
1)มีส�วนร�วมในการป	องกันความเส่ียง
ต�อการใช�ยา การใช��สารเสพติดและ
ความรุนแรง เพื่อสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 
2)วิเคราะห''ผลกระทบที่เกิดจาก
ครอบครัว  การใช�ยา  และการ
จําหน�ายสารเสพติด 

1.วิธีสอนแบบบรรยาย 
2.วิธีสอนแบบสืบค�นข�อมูล:      
กระบวนการกลุ�ม 

1. เอกสาร 
2. รูปภาพ 
3. ส่ือ  ICT 
4. หนังสือแบบเรียน          
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อารมณ8และความเครียด 
4.วิเคราะห/ป>จจัยท่ีมีผลต-อสุขภาพ 
หรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอ
แนวทางป@องกัน 
 

 1.วิธีสอนแบบบรรยาย 
 2.วิธีสอนแบบสืบค�นข�อมูล 
 3.วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ�ม 

 1.เอกสาร 
 2.ส่ือ  ICT 
 3.หนังสือแบบเรียน 
 4.อินเตอร'เน็ต 

4 นันทนาการ 
5.ใช�ทักษะการตัดสินใจแก�ป>ญหาใน
สถานการณ/ที่เส่ียงต-อสุขภาพและ
ความรุนแรง 
 

 1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
 2. วิธีสอนแบบสืบค�นข�อมูล 
 3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ�ม 

1.แบบบันทึก 
2.แบบทดสอบ 
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ชั่วโมงที่ หัวข�อ/สาระการเรียนรู� วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู� ส่ือ/แหล2งเรียนรู� 

5-7 
 
 
 
 

การสร�างเสริมความปลอดภัยใน

ชุมชน 

6.วางแผน กําหนดแนวทางลด

อุบัติเหตุ และสร�างเสริมความ

ปลอดภัยในชุมชน 

7.มีส-วนร-วมในการสร�างเสริมความ

ปลอดภัยในชุมชน 

 

1.  วิธีสอนแบบบรรยาย 
2.  วิธีสอนแบบสืบค�นข�อมูล: 
3.  วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ�ม 
4. วิธีสอนโดยกระบวนการสร�าง
ความตระหนัก 

 1.เอกสาร 
 2.ส่ือ  ICT 
 3.หนังสือแบบเรียน 
 4. อินเตอร'เน็ต 

8-9 การช2วยฟLMนคืนชีพ 
8.แสดงวิธีการช-วยฟHIนคืนชีพอย-าง
ถูกต�อง 

1.  วิธีสอนแบบบรรยาย 
2.  วิธีสอนแบบสืบค�นข�อมูล: 
3.  วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ�ม 
4. วิธีสอนโดยกระบวนการสร�าง
ความตระหนัก 

  1.เอกสาร 
  2.ส่ือ  ICT 
  3.หนังสือแบบเรียน 
  4.อินเตอร'เน็ต 

10 วัดและประเมินผลกลางภาค 

11 – 14 การเสริมสร�างสมรรถภาพทางกาย 
การใช�ความสามารถของตนในการ
เล2นกีฬา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม
โดยคํานึงผลที่เกิดต2อผู�อ่ืนและสังคม 
9.ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการ
เคล่ือนไหวรูปแบบต-างๆในการเล-น
กีฬา 

10.การวิเคราะห/ความคิดรวบยอด
เก่ียวกับการเคล่ือนไหวในรูปแบบ
ต-างๆในการเล-นกีฬา 

11.การใช�ความสามารถของตนในการ
เล-นกีฬา เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดย
คํานึงผลท่ีเกิดต-อผู�อ่ืนและสังคม 

12.กีฬาประเภทบุคคล/คู- ประเภททีม 

  1.วิธีสอนแบบบรรยาย 
  2.วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ 
  3.วิธีสอนโดยกระบวนการสร�าง
ความตระหนัก 

 
 

  1.เอกสาร 
  2.ส่ือ  ICT 
  3.หนังสือแบบเรียน 
  4. อินเตอร'เน็ต 
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เช-น ฟุตซอล รักบ้ี ฟุตบอล ยิมนาสติก 
ลีลาศ ซอฟท/บอล เทนนิส เซป>ก
ตะกร�อ มวยไทย กระบ่ีกระบอง พลอง 
ง�าว 

13. การเคล่ือนไหวท่ีสร�างสรรค/ เช-น 
กิจกรรมเข�าจังหวะ เชียร/ลีดเดอร/ 

14. การนําหลักการและแนวคิดของ
กิจกรรมนันทนาการไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม 

15 - 19 
 
 

การเคล่ือนไหว กิจกรรมเข�าจังหวะ 
อย�างสร�างสรรค� 

15. การออกกําลังกายด�วยวิธีท่ีชอบ 
เช-น ฝPกกายบริหารแบบต-างๆ ข่ี
จักรยาน การออกกําลังกายจากการ
ทํางานในชีวิตประจําวัน การรํา
กระบอง  

รํามวยจีน 

16. การเล-นกีฬาประเภทบุคคลและ
ประเภททีม 

17. การใช�ความสามารถของตนในการ
เพิ่มศักยภาพของทีมในการเล-นกีฬา
และการเล-นโดยคํานึงถึง 

ประโยชน/ต-อสังคม 

18. การวางแผนกําหนดกิจกรรมการ
ออกกําลังกายและเล-นกีฬา 

 1.วิธีสอนแบบบรรยาย 
 2.วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ 
 3.วิธีสอนโดยกระบวนการสร�าง
ความตระหนัก 

 
 

  1.เอกสาร 
  2.ส่ือ  ICT 
  3.หนังสือแบบเรียน 
  4.อินเตอร'เน็ต 
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19. สิทธิ กฎ กติกาการเล-นกีฬา 

 
 

20 วัดและประเมินผลปลายภาค 

 
 

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู�และการมอบหมายงาน 

แผนการประเมินผลการเรียนรู� มีรายละเอียดดังน้ี 

รายการ 
ทดสอบ 

 

ความรู� 

(35คะแนน) 
 
 

เจตคติ 

(20คะแนน) 
 

ทักษะ 

(25คะแนน) 
 
 

สมรรถภาพทางกาย 

(10คะแนน) 
 

คุณลักษณะที่ 

พึงประสงค8 

(10 คะแนน) 

รวม 

(100คะแนน) 

การสอบย2อย
คร้ังที่1 

11 7 12 - 5 35 

สอบกลางภาค 
 

10 
 

5 
 

- 
 

- 
 

- 
 

15 
 

การสอบย2อย
คร้ังที่2 

9 8 8 10 5 40 

สอบปลายภาค 
  

5 - 5 - - 10 

รวม 
 

35 20 25 10 10 100 

หมายเหตุ 
1. ด�านความรู� ใช�เครื่องมือ ใบงาน/ข�อสอบ 
2. ด�านเจคติ ใช�เคร่ืองมือ กิจกรรมเด่ียว/กลุ-ม/แบบบันทึกพฤติกรรม 
3. ด�านทักษะ ใช�เคร่ืองมือ แบบทดสอบ/แบบสังเกต 
4. ด�านสมรรถภาพทางกาย ใช�เครื่องมือ แบบทดสอบ/ใบรับรองแพทย/ 
5. ด�านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค/ ใช�เคร่ืองมือ กิจกรรมกลุ-ม/แบบบันทึกพฤติกรรม 
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รายวิชา  พ 30106  สุขศึกษาและพลศึกษา 6  ( HPE 30106 Health and Physical Education 6) 
ช้ันมัธยมศึกษาป>ที่  6    เวลา   20   ช่ัวโมง คะแนน   100   คะแนน 

ลําดั
บที่ 

ช่ือหน�วยการเรียนรู� 
มาตรฐานการ
เรียนรู�/ตัวช้ีวัด 

ชั่วโมง 
น้ําหนักคะแนน 

รวม ด�าน 
K 

ด�าน 
A 

ด�าน 
P 

ด�าน 
PF 

ด�าน 
DC 

1 สารเสพติด พ5.1  
ม1/1, ม1/2 

2 4 3 2 - 
1 

10 

2 อารมณ/และความเครียด 
พ5.1 
ม1/3 

1 1 1 2 - 
1 

5 

3 นันทนาการ 
พ3.1  
ม1/5 

1 1 1 2 - 
1 

5 

4 
การสร�างเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน 

พ5.1 
ม1/4,ม1/5, ม

1/6 
3 5 2 2 - 

 
1 10 

5 การช�วยฟOPนคืนชีพ 
พ5.1 
ม1/7 

2 2 - 3 - 
- 

5 

คะแนนสอบกลางภาค 1 10 5 - - - 15 

6 

การเสริมสร�างสมรรถภาพทางกาย 
การใช�ความสามารถของตนในการ
เล-นกีฬา เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม
โดยคํานึงผลท่ีเกิดต-อผู�อ่ืนและสังคม 

พ3.1  
ม1/3, ม1/4 

4 3 4 4 5 

 
 
4 

 
20 

7 
การเคล่ือนไหว กิจกรรมเข�าจังหวะ 
อย�างสร�างสรรค' 

พ 3.2  
ม1/1, ม1/2 

 
5 4 4 5 5 

 
2 20 

คะแนนสอบปลายภาค 1 5 - 5 - - 10 

รวมคะแนนตลอดภาคเรียน - 35 20 25 10 10 100 
รวมท้ังส้ินตลอด 1 ภาคเรียน 20       
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4.1 ด�านความรู�   35 คะแนน 

ที ่ ลักษณะของงาน/การบ�าน 
 

คะแนน 
 

ระยะเวลาที่ใช� 

ทํางาน/การบ�าน 

กําหนดส2ง 

 
1 ใบงานเรื่อง การป@องกันความเส่ียงต-อการใช�ยา การใช�สาร

เสพติด และความรุนแรง 

4 สัปดาห/ท่ี 2 
 
 

สัปดาห/ท่ี 2 

2 ใบงานเรื่อง วิธีการจัดการอารมณ/และความเครียด 1 สัปดาห/ท่ี 3 
 

สัปดาห/ท่ี 3 
 

3 ใบงานเรื่อง นันทนาการเพื่อสุขภาพ 1 สัปดาห/ท่ี 4 
 

สัปดาห/ท่ี 4 
 

4 ใบงานเรื่อง การสร�างเสริมความปลอดภัยในชุมชน  

 

5 สัปดาห/ท่ี 7 
 

สัปดาห/ท่ี 7 
 

5 ใบงานเรื่อง การช-วยฟHIนคืนชีพ 2 สัปดาห/ท่ี 9 
 

สัปดาห/ท่ี 9 
 

6 ใบงานเรื่อง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 3 สัปดาห/ท่ี 14 สัปดาห/ท่ี 14 
7 ใบงานเรื่อง คุณค�าของการออกกําลังกายและการเข�าร�วม

กิจกรรมเข�าจังหวะ 
4 สัปดาห/ท่ี 19 สัปดาห/ท่ี 19 

6 สอบกลางภาค 10 สัปดาห/ท่ี 10 สัปดาห/ท่ี 10 
 

7 สอบปลายภาค 5 สัปดาห/ท่ี 20 สัปดาห/ท่ี 20 
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4.2 ด�านเจตคติ  20   คะแนน 

ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน ดังน้ี  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเย่ียม 
(5คะแนน) 

ดีมาก 
(4คะแนน) 

ดี 
(3คะแนน) 

ปานกลาง 
(2คะแนน) 

ต�องปรับปรงุ 
(1  คะแนน) 

1. ด�านคุณธรรม  

    1.1 การเข�าเรียนสม่ําเสมอ      

    1.2 ความซ่ือสัตย/ สุจริต       
    1.3 การเสียสละ      

    1.4 เห็นประโยชน/ส-วนรวม      

2.  ด�านจริยธรรม  
     2.1  มีระเบียบวินัย      

     2.2  ความรับผิดชอบ      

     2.3  การตรงต-อเวลา      

     2.4  รู�จักควบคุมอารมณ/      

3.  ด�านค2านิยม      
     3.1 ความขยันหมั่นเพียรสนใจในการ
เรียน   

     

     3.2  พัฒนาตนเองอยู-เสมอ        

     3.3  ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน       

     3.4  รู�จักดูแลสุขภาพ      
     3.5   สร�างนิสัยในการดูแลสุขภาพ      

     3.6   ร-วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
พลานามัย  

     

     3.7   รู�จักป@องกันตนเองจากโรคภัยและ
อุบัติภัยต-าง ๆ  
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4.3 ด�านทักษะ   25   คะแนน 
ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน ดังน้ี  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเย่ียม 
(5คะแนน) 

ดีมาก 
(4คะแนน) 

ดี 
(3คะแนน) 

ปานกลาง 
(2คะแนน) 

ต�องปรับปรงุ 
(1  คะแนน) 

1. ทักษะด�านสุขศึกษา(11 คะแนน)  

1.1 ทักษะการส่ือสารและสร�างสัมพันธภาพ       

1.2 ทักษะการต-อรอง      

1.3 ทักษะการปฏิเสธ      

1.4 ทักษะการคิดวิเคราะห/      

1.5 ทักษะการตัดสินใจและแก�ไขป>ญหา ฯลฯ      

      

2. ทักษะด�านกีฬา(14 คะแนน)  

2.1       

2.2       

2.3       

2.4       

2.5       
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4.4 ด�านสมรรถภาพทางกาย  (ปฏิบัติ / แบบทดสอบ / การสังเกต)   10   คะแนน  

การทดสอบประจําภาคเรียนที่ 2 / ................. 

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ 
คร้ังที่ 1 

(Pre-test) 

ผลการทดสอบ 
คร้ังที่ 2 

(Post –test) 

หน2วย หมายเหตุ 
 

1. นํ้าหนัก   กิโลกรัม  

  2.ส-วนสูง   เซนติเมตร  

  3.วัดไขมันใต�ผิวหนัง  

     3.1 แขนด�านใน   มิลลิเมตร  

     3.2 น-อง   มิลลิเมตร  

4. ลุกน่ัง 60 วินาที   ครั้ง  

5. ดันพื้น  30 วินาที   ครั้ง  

6  6. น่ังงอตัวไปข�างหน�า   เซนติเมตร  

7. ว่ิงอ�อมหลัก   วินาที  

  8. ว่ิงทางไกล 1,600 เมตร   นาที:วินาที  
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4.5 แบบบันทึกพฤติกรรมด�านคุณลักษณะที่พึงประสงค8 (10 คะแนน) 
                                                                    

เลขที่ ช่ือ-สกุล 

การอบอุ2น

ร2างกาย 

กิจกรรมการเรียนการสอน เช็คเวลา

เรียน 

1. 
คว

าม
สน

ใจ
-ต

ั้งใจ
ปฏ

ิบัต
ิ 

2.ป
ฏิบ

ัติไ
ด�ถ

ูกต
�อง

คร
บถ

�วน
 

3.ก
าร

ตร
งต

-อเ
วล

า 

4.ค
วา

มม
ีระ

เบี
ยบ

วินั
ย 

5.ค
วา

มม
ีน้ํา

ใจ
นัก

กีฬ
า 

6.ค
วา

มร
ับผิ

ดช
อบ

 

7.ค
วา

มเ
ปBน

ผู�นํ
า-

ผู�ต
าม

 

8.ก
าร

คว
บค

ุมอ
าร

มณ
/ 

9.ค
วา

มส
นุก

สน
าน

แล
ะ

10
.สุ

ขนิ
สัย

 

 

  

          

 

  

          

 

  

          

 

  

          
 

  
ระดับการประเมิน              2 คะแนน  หมายถึง มีพฤติกรรมอยู-ในระดับดี 
                                    1 คะแนน  หมายถึง  มีพฤติกรรมอยู-ในระดับพอใช� 

     0 คะแนน  หมายถึง  มีพฤติกรรมอยู-ในระดับควรปรับปรุง                                                                                                            
 

                                                                                     ลงช่ือ…………………………………..ครูผู�สอน 
                                                                                    ผู�ประเมิน 

                                                                                    วันที่….เดือน……………พ.ศ............... 
 

 



 
 

 
แผนการจดัการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้  ฉบับย่อ 

รายวชิา ว๓๐๑๙๑ วทิยาศาสตร์โลก ๑ จํานวนหน่วยกิต ๐.๕ หน่วยกิต     เวลาเรียน   ๑ คาบ / สัปดาห์ 
ชั+นมัธยมศึกษาปีที/  ๖ ภาคเรียนที/ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ผู้สอน ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั 
 

���������������������������������� 

๑.  คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาลักษณะวิชาและขอบเขตของการศึกษาทางธรณีวิทยา ลักษณะทางกายภาพของพื"นโลก   

โครงสร้างของโลก   การเปลี'ยนแปลงของเปลือกโลก ที'มีผลทาํใหเ้กิดปรากฏการณ์ทางธรณี ทรัพยากรหิน แร่ 
และดิน ซากดึกดาํบรรพ ์และธรณีกาล 
 เพื'อให้มีความรู้ความเขา้ใจ  มีทกัษะกระบวนการ  มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์  สื'อสาร สิ'งที'เรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ และใช้
เป็นพื"นฐานในการศึกษาวชิาอื'นต่อไป 
 

๒.  ตัวชี+วดั 
๑. สามารถอธิบายโครงสร้างของโลกได ้
๒. สืบคน้และอธิบายการเกิดปรากฏการณ์ทางธรณีที'เกิดจากการเปลี'ยนแปลงภายในโลกได ้
๓. สามารถอธิบายการเปลี'ยนแปลงทางธรณีบนพื"นผวิโลกได ้
๔. สืบคน้และวเิคราะห์ปรากฏการณ์ทางธรณีจากการเคลื'อนที'ของแผน่เปลือกโลกที'มีผลทาํใหเ้กิด

ภูมิประเทศที'แตกต่างกนัได ้
๕. สามารถอธิบายกระบวนการเกิด องคป์ระกอบ และสมบติัของหินได ้
๖. สามารถอธิบายสมบติัของหิน จาํแนกหินและบอกประโยชน์ของหินแต่ละชนิดได ้ 
๗. อธิบายสมบติัของแร่ที'สาํคญัในประเทศไทยและการนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้
๘. สามารถบอกกระบวนการเกิด ปัจจยัที'ทาํใหเ้กิดดิน วเิคราะห์องคป์ระกอบของดินได ้
๙. สามารถบอกสมบติัทางเคมี ทางกายภาพ และทางชีวภาพของดินได ้
๑๐. สามารถยกตวัอยา่งสาเหตุของมลภาวะของดินและเสนอแนวทางแกไ้ขได ้
๑๑. อธิบายอายสุัมบูรณ์ อายเุปรียบเทียบและลาํดบัชั"นหินได ้
๑๒. อธิบายความเป็นมาของโลกโดยใชข้อ้มูลซากบรรพชีวนิและอายขุองหินได ้

 



 
๓.  กําหนดการสอนและตัวชี+วดั 
 

สัปดาห์ที/ คาบที/ สาระการเรียนรู้ ตัวชี+วดั 
วธิีการสอน/กิจกรรม 
งานหรือการบ้านที/

มอบหมาย 

สื/อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

๑ ๑ ปฐมนิเทศการเรียน 
- แนะนาํรายวิชา กิจกรรมการ

เรียน การวดัและการ
ประเมินผลการเรียน 

 

จุดประกายให้นกัเรียนเห็น
ความสาํคญัของการศึกษา
วิชาวิทยาศาสตร์โลก และมี
ความเขา้ใจวิธีการเรียน 
การวดัและประเมินผลการ
เรียน วิชา ว๓๐๑๙๑ 

บรรยาย - สื'อ PowerPoint 

๒-๓ ๒-๓ โครงสร้างของโลก  
คลื/นไหวสะเทือนกับการศึกษา 
โครงสร้างของโลก 
- สมบติัของคลื'นไหวสะเทือน 

seismic wave 
- หลกัการใชค้ลื'นไหวสะเทือน

ในการหาโครงสร้างโลก 
- การประยกุตใ์ชค้ลื'นไหว

สะเทือน 

๑.สามารถอธิบาย
โครงสร้างของโลกได ้
 
 

บรรยาย  
สืบคน้ขอ้มูล 
กิจกรรมกลุ่ม 

- เอกสารประกอบการ
บรรยายเรื'อง โครงสร้าง
ของโลก 
- สื'อ PoweorPoint เรื'อง 
โครงสร้างทางธรณีของ
โลก 
 

๔-๕ ๔-๕ กระบวนการเปลี/ยนแปลงภายใน 
โลก 
- ทฤษฎีวงจรการพาความร้อน 
- ทฤษฎีทวีปเลื'อน 
- ทฤษฎีเปลือกโลกใตม้หาสมุทร

แยกตวั และการชนกนัของแผน่
เปลือกโลก 

- การเกิดแผน่ดินไหวและภูเขาไฟ 

๒.สืบคน้และอธิบายการ
เกิดปรากฏการณ์ทางธรณีที'
เกิดจากการเปลี'ยนแปลง
ภายในโลกได ้
 

บรรยาย 
สืบคน้ขอ้มูล 
ทดลอง 

- เอกสารประกอบการ
บรรยายเรื'อง
กระบวนการ
เปลี'ยนแปลงภายในโลก 
- สื'อ PowerPoint เรื'อง 
กระบวนการ
เปลี'ยนแปลงภายในโลก 
- สื'อ VCD เรื'องการ
ระเบิดของภูเขาไฟ 

๖-๗ ๖-๗ กระบวนการเปลี/ยนแปลงบน
พื+นผวิโลก 
ปัจจัยที/ทําให้เกิดการเปลี/ยนแปลง
บนพื+นผวิโลก 

- การผพุงัทางกายภาพและเคมี 
- การเปลี'ยนแปลงดว้ยตวั

กระทาํที'เคลื'อนที' เช่น นํ"า 
ลม นํ"าแขง็ เป็นตน้ 

วเิคราะห์ข้อมูล กรณศีึกษาการ
เปลี/ยนแปลงทางธรณบีนพื+นผวิโลก 

๓.สามารถอธิบายการ
เปลี'ยนแปลงทางธรณีบน
พื"นผิวโลกได ้
 

บรรยาย 
กิจกรรมกลุ่ม 

- เอกสารประกอบการ
บรรยายเรื'อง 
กระบวนการ
เปลี'ยนแปลงบน
พื"นผิวโลกและการ
เปลี'ยนแปลงลกัษณะ
ทางภูมิประเทศ  
- สื'อ PowerPoint เรื'อง 
กระบวนการ
เปลี'ยนแปลงบน
พื"นผิวโลกและการ
เปลี'ยนแปลงลกัษณะ
ทางภูมิประเทศ 



สัปดาห์ที/ คาบที/ สาระการเรียนรู้ ตัวชี+วดั 
วธิีการสอน/กิจกรรม 
งานหรือการบ้านที/

มอบหมาย 

สื/อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

๘-๙ ๘-๙ การเกิดและการเปลี/ยนแปลง
ลักษณะภูมิประเทศจากการ
เคลื/อนที/ของแผ่นเปลือกโลก 

๔.สืบคน้และวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ทางธรณีจาก
การเคลื'อนที'ของแผน่
เปลือกโลกที'มีผลทาํให้เกิด
ภูมิประเทศที'แตกต่างกนัได ้
 

กระบวนการกลุ่ม 
 

- เอกสารประกอบการ
บรรยายเรื'อง การเกิด
และการเปลี'ยนแปลง
ลกัษณะทางภูมิประเทศ 
- สื'อ PowerPoint เรื'อง 
การเกิดและการเปลี'ยน 
แปลงลกัษณะทางภูมิ
ประเทศ 
- สื'อ อินเตอร์เน็ต 

๑๐ สอบกลางภาค 

๑๑-๑๒ ๑๐-๑๑ หิน 
- กระบวนการเกิดหินและวฏัจกัร

หิน    
- แร่ประกอบหินและสมบติัของ

หิน  
- การจาํแนกหิน 
- การใชป้ระโยชน์จากหิน 

๕ .ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย
กระบวนการเกิดหินวฏัจกัร
หินได ้
 ๖.สามารถอธิบายสมบัติ
ของหิน จาํแนก  หินและ
บอกประโยชน์ของหินแต่
ละชนิดได ้ 
 

บรรยาย 
การทดลอง 

- เอกสารประกอบการ
บรรยายเรื'อง เกิดหิน  
องคป์ระกอบและสมบติั
ของหินและการจาํแนก 
- สื'อ PowerPoint เรื'อง 
เกิดหิน  องคป์ระกอบ
และสมบติัของหินและ
การจาํแนกตวัอยา่งหิน 
 

๑๓-๑๔ ๑๒-๑๓ แร่ 
- ศึกษารูปร่างผลึกของแร่บางชนิด 
- สมบติัทางเคมีและกายภาพและ

การจาํแนกของแร่ 
- การใชป้ระโยชน์จากแร่ 

๗.อธิบายสมบติัของแร่ที'
สาํคญัในประเทศไทยและการ
นาํไปใชป้ระโยชน์ได ้
 

บรรยาย 
การทดลอง 

- เอกสารประกอบการ
บรรยายเรื'อง แร่ 
- สื'อ PowerPoint เรื'อง 
แร่ 
- ตวัอยา่งแร่ที'เกี'ยวขอ้ง
ในชีวิตประจาํวนั เช่น
ยปิซมั สะตุ 
 

๑๕-๑๖ ๑๔-๑๕ ดนิ 
การเกิดดิน ลกัษณะและโครงสร้าง 
ของดิน 
- ส่วนประกอบที'สาํคญัของดิน 
- ชั"นดิน 
- กระบวนการเกิดดิน 
- โครงสร้างและสมบติัของดินแต่

ละชนิด 
การวิเคราะห์ดิน 
- แนวทางการวิเคราะห์แร่ธาตุใน

ดิน N P K 
ปัญหาและแนวทางปรับปรุง

คุณภาพดิน 

๘.สามารถบอกกระบวนการ
เกิด ปัจจยัที'ทาํให้เกิดดิน 
วิเคราะห์องคป์ระกอบของดิน
ได ้
๙.สามารถบอกสมบติัทาง
เคมี ทางกายภาพ และทาง
ชีวภาพของดินได ้
๑๐.สามารถยกตวัอยา่ง
สาเหตุของมลภาวะของดิน
และเสนอแนวทางแกไ้ขได ้

บรรยาย 
การทดลอง 

- เอกสารประกอบการ
บรรยายเรื'อง การเกิดดิน 
ลกัษณะและสมบติัของ
ดิน คุณภาพของดินและ
การวิเคราะห์ดิน  
- สื'อ PowerPoint เรื'อง 
การเกิดดิน ลกัษณะและ
สมบติัของดิน คุณภาพ
ของดินและการ
วิเคราะห์ดิน 
- ชุดการทดลองการ
วิเคราะห์ดิน 



สัปดาห์ที/ คาบที/ สาระการเรียนรู้ ตัวชี+วดั 
วธิีการสอน/กิจกรรม 
งานหรือการบ้านที/

มอบหมาย 

สื/อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

๑๗-๑๙ ๑๖-๑๘ ธรณกีาล 
- ความสาํคญัของซากดึกดาํบรรพ์

ดชันีและธรณีกาล 
- อายสุมับูรณ์ อายเุปรียบเทียบ 
- การศึกษาการลาํดบัชั"นหิน   

๑๑.อธิบายอายสุมับูรณ์ อายุ
เปรียบเทียบและลาํดบัชั"น
หินได ้
๑๒.อธิบายความสาํคญัของ
ซากดึกดาํบรรพแ์ละอายุ
ของหินได ้

บรรยาย 
กิจกรรมกลุ่ม 

- เอกสารประกอบการ
บรรยายเรื'อง ธรณีกาล 
- สื'อ PowerPoint เรื'อง 
ธรณีกาล 

๒๐ 
สอบปลายภาค 

 
๔.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 

การสอนรายวชิา ว๓๐๑๙๑ ประจาํภาคเรียนที' ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ประเมินเป็นอตัราส่วน  (ร้อยละ)  ดงันี"  
 ร้อยละของคะแนนระหวา่งภาค  :  ร้อยละของคะแนนปลายภาค  =  ๗๐  :  ๓๐ 
 ร้อยละของคะแนนระหวา่งภาค  = ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบ
กลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบหลงักลางภาค + ร้อยละของคะแนนจิตพิสัย   = ๒๐+๒๐+๒๐+๑๐ 
 แผนการประเมินผลการเรียน  คือ 
 ๔.๑  ประเมินจากงานหรือการบา้นที'มอบหมาย     ร้อยละ ๒๐ 
 ๔.๒  ประเมินจากแบบฝึกหดั       ร้อยละ ๒๐ 
 ๔.๓  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน (จิตพิสัย)   ร้อยละ ๑๐
 ๔.๔  ประเมินจากการสอบกลางภาค      ร้อยละ ๒๐
 ๔.๕  ประเมินจากการสอบปลายภาค      ร้อยละ ๓๐
  
���� ประเมินจาก การเสนอผลงาน และรายงานการทดลอง (๒๐ คะแนน)  

รายการ รูปแบบ 

ของงาน 

สัปดาห์ที/ 

มอบหมาย 

สัปดาห์ที/ 

ส่งงาน 

เวลาที/นักเรียน 

ควรใช้(นาที) 

คะแนน 

๑. วเิคราะห์ตวัอยา่งการเปลี'ยนแปลงบน
พื"นผวิโลกและภายในโลก 

งานกลุ่ม ๕ ๖ ๕๐ ๑๐ 

๒. ปัญหา และแนวทาง ปรับปรุงคุณภาพ
ดิน 

งานกลุ่ม ๑๔ ๑๖ ๕๐ ๑๐ 

เวลาทั"งหมดที'ใชใ้นการทาํแบบทดสอบยอ่ยและเตรียมนาํเสนอผลงาน ๑๐๐ - 
รวมคะแนนทั"งหมด ๒๐ 



หมายเหตุ   ๑. เวลาที'นกัเรียนควรใช ้หมายถึง เวลาที'ครูไดพ้ิจารณาวา่ ในการทาํงานหรือการบา้นชิ"นนั"นๆ นกัเรียน
ควรใชเ้วลาทาํประมาณเท่าใด การประมาณการดงักล่าว ครูไดพ้ิจารณาจากความยากความซบัซอ้น 
และปริมาณของงานหรือการบา้นชิ"นนั"น ๆ  

                 ๒. อาจมีการแบ่งยอ่ย  งาน กิจกรรม หรือการทาํแบบทดสอบ ในแต่ละหวัขอ้ตามความเหมาะสมโดย 
  คะแนนรวมจะเป็นไปตามหวัขอ้ที'กาํหนดไวใ้นตาราง 

 

����  การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  (จิตพสัิย)  (ร้อยละ  ๑๐) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน  รายวชิา ว๓๐๑๙๑ วทิยาศาสตร์โลก ๑ ประจาํภาคเรียน
ที' ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ไดก้าํหนดหวัขอ้การประเมินไดด้งัแสดงในตารางขา้งล่าง 

 

หัวข้อการประเมนิ ผลการประเมนิ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.  การตรงต่อเวลา      
๒.การรักษาความสะอาดของหอ้งเรียน      
๓.การใชอุ้ปกรณ์อยา่งถูกตอ้งและการดูแลรักษา      
๔.การแสดงความคิดเห็นและการตั"งคาํถาม      
๕.ความกระตือรือร้น (Active) ในการทาํงาน      
๖.การใหค้วามช่วยเหลือผูอื้'น      
๗.ไม่คดัลอกงานผูอื้'น      
๘.ทาํงานเสร็จภายในเวลาที'กาํหนด      
๙.การแต่งกายถูกตอ้งตามกฎระเบียบ      
๑๐.ความสุภาพ ทั"งกายและวาจา      

 
����  การประเมินจากการสอบกลางภาค   ( ร้อยละ  ๒๐)   

  กาํหนดสอบกลางภาคเรียนระหวา่งวนัที' ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลาที'ใชใ้นการสอบ 
๖๐ นาที เนื"อหาสาระการเรียนรู้ และลกัษณะขอ้สอบที'ใชใ้นการสอบกลางภาคเรียน  มีรายละเอียดดงันี"  

หัวข้อ / เนื+อหาที/ใช้ในการสอบ ลักษณะและจํานวนข้อสอบ คะแนน 

1. โครงสร้างทางธรณีของโลก 
• หลกัการศึกษาโครงสร้างโลกโดยคลื'นไหวสะเทือน 
• องคป์ระกอบภายนอกและภายในโลก 

 
อตันยั ๓ ขอ้ 

 
๖ 

2. กระบวนการเปลี'ยนแปลงภายในโลก 
• การเคลื'อนที'ของแผน่เปลือกโลก 

 
อตันยั ๔ ขอ้ 

 
๘ 

3. กระบวนการเปลี'ยนแปลงบนพื"นผวิโลก 
• การผพุงัทางเคมีและการผพุงัเชิงกล 
• การเกิดลกัษณะทางภูมิประเทศต่างๆ 

 
อตันยั ๓ ขอ้ 

 
๖ 

 



����  การประเมินจากการสอบปลายภาค   ( ร้อยละ  ๓๐)   

  กาํหนดสอบปลายภาคเรียนระหวา่งวนัที' ๓๐ กนัยายน – ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลาที'ใชใ้นการ
สอบ ๖๐ นาที เนื"อหาสาระการเรียนรู้ และลกัษณะขอ้สอบที'ใชใ้น 

การสอบปลายภาคเรียน  มีรายละเอียดดงันี"  
หัวข้อ / เนื+อหาที/ใช้ในการสอบ ลักษณะและจํานวนข้อสอบ คะแนน 

1. ดิน 
• การลาํดบัชั"นดิน 
• การเกิดดิน 

 
อตันยั ๔ ขอ้ 

 
๘ 

2. หินและแร่ 
• จาํแนกชนิดของหิน 
• สมบติัของแร่ 

 
อตันยั ๗ ขอ้ 

 
๑๔ 

3. ธรณีกาล 
• การลาํดบัชั"นหิน 
• หลกัการใชซ้ากบรรพชีวนิในการบอกอายหิุน 

 
อตันยั ๔ ขอ้ 

 

 
๘ 

 
๕. เอกสารอ้างอิง 

 หนงัสือเรียน รายวชิาพื"นฐาน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ จดัทาํโดย สถาบนัส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี๒๕๕๓ 
 หนงัสือเรียน รายวชิาเพิ'มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ จดัทาํโดย สถาบนัส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี๒๕๕๔ 



 
แผนการจัดและประเมนิผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

สาขาวชิา เคมี 
รายวชิา ว30192 วทิยาศาสตร์โลก 2 จาํนวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต         เวลาเรียน 1 คาบ / สัปดาห์ 
ชั�นมัธยมศึกษาปีที# 6 ภาคเรียนที& 2    ปีการศึกษา 2559  
ครูผู้สอนโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั 
 

 

1. คําอธิบายรายวชิา   
ศึกษาลกัษณะวิชาและขอบเขตของการศึกษาทางอุทกวิทยา  สมุทรศาสตร์เบื3องต้น วฏัจกัรของนํ3 า  

แหล่งนํ3าบนดินและใตดิ้น  ประโยชน์และความสาํคญัของนํ3า 
 ศึกษาลกัษณะวิชาและขอบเขตของการศึกษาทางอุตุนิยมวิทยา   ส่วนประกอบของบรรยากาศ  ชั3นของ
บรรยากาศ   สมดุลของพลงังานและภูมิอากาศ   ความกดอากาศ  การควบแน่นและการเกิดเมฆ   การเกิดลม   
การพยากรณ์อากาศ  ภยัธรรมชาติที&มีผลต่อการเปลี&ยนแปลงอุณหภูมิ การดาํรงชีวติและสิ&งแวดลอ้ม 

เพื&อให้มีความรู้ความเขา้ใจ  มีทกัษะกระบวนการ  มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์                     
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื&อสาร สิ&งที&เรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ และใช้
เป็นพื3นฐานในการศึกษาวชิาอื&นต่อไป 
  
2. ตัวชี�วดั 

1. อธิบายวฏัจกัรของนํ3า แหล่งนํ3าบนพื3นโลก และแหล่งนํ3าใตดิ้น 
2. อธิบายการไหลเวยีนนํ3าในมหาสมุทร และผลของการเปลี&ยนแปลงได ้
3. อธิบายความหมาย ความสาํคญัของอุตุนิยมวทิยาได ้
4. สามารถอธิบายววิฒันาการของบรรยากาศโลก และบอกโครงสร้างของบรรยากาศได ้
5. สามารถอธิบายสมดุลของพลงังานภายในโลกไดแ้ละเก็บขอ้มูลกรณีศึกษาได ้
6. สามารถบอกลกัษณะของหยาดนํ3าฟ้า และจาํแนกเมฆชนิดต่าง ๆ ได ้
7. อธิบายระบบลมพื3นผวิ ระบบลมชั3นบน  และพายหุมุนได ้
8. สามารถบอกองคป์ระกอบของการพยากรณ์อากาศ แปลความหมายและอ่านแผนที&อากาศได ้
9. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที&มีผลมาจากการเปลี&ยนแปลงอุณหภูมิ ต่อการดาํรงชีวิตและสิ&งแวดลอ้ม

ได ้



3. กําหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

สัปดาห์ที# คาบที# หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ตัวชี�วดั วธิีการสอน/กิจกรรม  
G 1 ปฐมนิเทศการเรียน 

- แนะนาํรายวชิา กิจกรรมการเรียน การวดั
และการประเมินผลการเรียน 

- ความหมายของอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ 

จุดประกายใหน้กัเรียน
เห็นความสาํคญัของ
การศึกษาวชิา
วทิยาศาสตร์โลก 2 และ
มีความเขา้ใจวธิีการ
เรียน การวดัและ
ประเมินผลการเรียน 
วชิา ว30192 

บรรยาย เอกสารประกอบการสอน 
สื&อ PoweorPoint 

2-3 2-3 นํ3าบนพื3นผวิทวปี 
- วฏัจกัรของนํ3า แหล่งนํ3าผวิดินและแหล่งนํ3าใต้

ดิน      

1.  อธิบายวฏัจกัรของ
นํ3า แหล่งนํ3าบนพื3นโลก 
และแหล่งนํ3าใตด้ิน 

บรรยายและอภิปราย 
สืบคน้ นาํเสนอ 

เอกสารประกอบการสอน 
VDO 

4-5 4-5 นํ3าในมหาสมุทร 
- กระแสนํ3าในมหาสมุทร 
- นํ3าขึ3นนํ3าลง 
- ความสัมพนัธ์ของการไหลเวียนของนํ3าในมหาสมุทรกบั

การเปลี&ยนแปลงของโลก 
- การเพิ&มขึ3นของระดบันํ3าทะเลและผลกระทบ 

2.  อธิบายการไหลเวยีน
นํ3าในมหาสมุทร และ
ผลของการเปลี&ยนแปลง
ได ้

บรรยายและอภิปราย 
สืบคน้ นาํเสนอ 

เอกสารประกอบการสอน 
สื&อ PoweorPoint 
VDO 



สัปดาห์ที# คาบที# หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ตัวชี�วดั วธิีการสอน/กิจกรรม  
6-7 6-7 อุตุนิยมวทิยา 

- ความหมาย ความสาํคญัและหลกัการเบื3องตน้ของ
อุตุนิยมวิทยา 

3.  อธิบายความหมาย 
ความสาํคญัของ
อุตุนิยมวทิยาได ้

บรรยายและอภิปราย เอกสารประกอบการสอน 
สื&อ PoweorPoint 

8-9 8-9   -    ววิฒันาการของบรรยากาศโลก โครงสร้างของ
บรรยากาศ 
   

4.  สามารถอธิบาย
ววิฒันาการของ
บรรยากาศโลก และ
บอกโครงสร้างของ
บรรยากาศได ้

บรรยายและอภิปราย เอกสารประกอบการสอน 

10 
สอบกลางภาค 

11-12 
 

11-12 - การไดร้ับพลงังานแสงอาทิตยข์องโลก และ
สมดุลพลงังานบนพื3นผวิโลก ฤดูกาลและ
ภูมิอากาศของโลก 

5.  สามารถอธิบาย
สมดุลของพลงังาน
ภายในโลกไดแ้ละเก็บ
ขอ้มูลกรณีศึกษาได ้

บรรยายและอภิปราย เอกสารประกอบการสอน 

13-14 13-14  - การควบแน่นของไอนํ3า การเกิดเมฆ การจาํแนก
เมฆ กระบวนการเกิดและชนิดของหยาดนํ3าฟ้า 

 

6.   สามารถบอก
ลกัษณะของหยาดนํ3าฟ้า 
และจาํแนกเมฆชนิด  
ต่าง ๆ ได ้

บรรยายและอภิปราย เอกสารประกอบการสอน 



สัปดาห์ที# คาบที# หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ตัวชี�วดั วธิีการสอน/กิจกรรม  
15-16 15-16 - ระบบลมพื3นผิว ระบบลมชั3นบน  และพายหุมุน 

- ผลกระทบของลมต่อมนุษยแ์ละสิ&งแวดลอ้ม 
7.  อธิบายระบบลม
พื3นผิว ระบบลมชั3นบน  
และพายุหมุนได ้

บรรยายและอภิปราย เอกสารประกอบการสอน 

17-18 17-18 - เครื&องมือตรวจวดัอากาศ 
- ระบบสถานีตรวจอากาศ และการส่งขอ้มูล 
- การสร้างแผนที&อากาศ 
- การแปลความหมายแผนที&อากาศ  
- พยากรณ์อากาศ 

8. สามารถบอก
องคป์ระกอบของการ
พยากรณ์อากาศ แปล
ความหมายและอ่าน
แผนที&อากาศได ้

บรรยาย 
สืบคน้ 
อภิปราย 

เอกสารประกอบการสอน 
สื&อ PoweorPoint 

19 19 การเปลี&ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
- ปรากฏการณ์เรือนกระจก ปรากฏการณ์         

เอลนิโญ       และลานิญา 
  -     ภาวะโลกร้อน ปัจจยัและผลกระทบต่อมนุษย ์
  -     การเปลี&ยนแปลงภาวะโลกร้อนในประเทศไทย 

9. อธิบายปรากฏการณ์
ธรรมชาติที&มีผลมาจาก
การเปลี&ยนแปลง
อุณหภูมิ ต่อการ
ดาํรงชีวิตและ
สิ&งแวดลอ้มได ้

บรรยาย 
สืบคน้ 

อภิปราย 

เอกสารประกอบการสอน 
สื&อ PoweorPoint 
VDO 

20 
สอบปลายภาค 

 



4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
การสอนรายวชิา ว30192 วทิยาศาสตร์โลก 2 ประจาํภาคเรียนที& 2 ปีการศึกษา 2558 มีแผนการ

ประเมินผลการเรียนรู้ ดงันี3  
 4.1   ประเมินจากแบบฝึกหดั การเสนอผลงาน และรายงานการทดลอง 30  คะแนน 
 4.2   ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน: จิตพิสัย 10  คะแนน 
 4.3   ประเมินจากการสอบกลางภาค     30  คะแนน 
 4.4   ประเมินจากการสอบปลายภาค     30  คะแนน 
         รวม 100  คะแนน 
 
 4.1 ประเมินจากแบบฝึกหัด การเสนอผลงาน และรายงานการทดลอง (30 คะแนน)  

รายการ รูปแบบ 

ของงาน 

สัปดาห์ที# 

มอบหมาย 

สัปดาห์ที# 

ส่งงาน 

เวลาที#นักเรียน 

ควรใช้(นาที) 

คะแนน 

1. แบบทดสอบยอ่ยเรื&องนํ3 าและมหาสมุทร งานเดี&ยว 5 5 50 10 
2. การอ่านแผนที&อากาศ งานกลุ่ม 16 17 50 10 
3. นาํเสนอปรากฏการณ์ธรรมชาติที&เกิด
จากการเปลี&ยนแปลงของบรรยากาศโลก 

งานกลุ่ม 17 18 50 10 

เวลาทั3งหมดที&ใชใ้นการทาํแบบทดสอบยอ่ยและเตรียมนาํเสนอผลงาน 150 - 
รวมคะแนนทั3งหมด 30 

หมายเหตุ    G. เวลาที&นกัเรียนควรใช ้หมายถึง เวลาที&ครูไดพ้ิจารณาวา่ ในการทาํงานหรือการบา้นชิ3นนั3น ๆ 
นกัเรียนควรใชเ้วลาทาํประมาณเท่าใด การประมาณการดงักล่าว ครูไดพ้ิจารณาจากความยาก
ความซบัซอ้น และปริมาณของงานหรือการบา้นชิ3นนั3น ๆ  

                 X. อาจมีการแบ่งยอ่ย  งาน กิจกรรม หรือการทาํแบบทดสอบ ในแต่ละหวัขอ้ตามความเหมาะสม
โดยคะแนนรวมจะเป็นไปตามหวัขอ้ที&กาํหนดไวใ้นตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพสัิย (10 คะแนน)  

 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนรายวชิา ว30192 วทิยาศาสตร์โลก 2 ประจาํภาคเรียนที& 2    
ปีการศึกษา 2558 ไดก้าํหนดหวัขอ้การประเมินไดด้งัแสดงในตารางขา้งล่าง 

 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี&ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ตอ้งปรับปรุง 

(1) 

1.การตรงต่อเวลา      
2.การรักษาความสะอาดของหอ้งเรียน      
3.การใชอุ้ปกรณ์อยา่งถูกตอ้งและการดูแลรักษา      
4.การแสดงความคิดเห็นและการตั3งคาํถาม      
5.ความกระตือรือร้น (Active) ในการทาํงาน      
6.การใหค้วามช่วยเหลือผูอื้&น      
7.ไม่คดัลอกงานผูอื้&น      
8.ทาํงานเสร็จภายในเวลาที&กาํหนด      
9.การแต่งกายถูกตอ้งตามกฎระเบียบ      
10.ความสุภาพ ทั3งกายและวาจา      

 

4.3 การประเมินผลจากการสอบกลางภาค (2: คะแนน) 

หัวข้อ/เนื�อหาที#ใช้ในการสอบกลางภาค ลักษณะและจํานวนข้อสอบ คะแนน 

1. นํ3าและมหาสมุทร 
• วฏัจกัรของนํ3า แหล่งนํ3าผวิดินและ

แหล่งนํ3าใตดิ้น      

 
อตันยั 3 ขอ้ 

 

 
6 
 

• กระแสนํ3าในมหาสมุทร อตันยั 3 ขอ้ 6 
• การเกิดนํ3าขึ3นนํ3าลง อตันยั 2 ขอ้ 4 
• ความสัมพนัธ์ของมหาสมุทรกบัการ

เปลี&ยนแปลงของโลก 
อตันยั 2 ขอ้ 4 

รวม อัตนัย 10 ข้อ 20 

 

 

 

 

 

 



4.4 การประเมินผลจากการสอบปลายภาค (=: คะแนน) 

หัวข้อ/เนื�อหาที#ใช้ในการสอบปลายภาค ลักษณะและจํานวนข้อสอบ คะแนน 

1. บรรยากาศและอุตุนิยมวทิยา 
• ความหมายของอุตุนิยมวทิยาและ

หลกัการเบื3องตน้ 
• การกาํเนิดบรรยากาศ โครงสร้าง

ของบรรยากาศ 

 
 
 

อตันยั 5 ขอ้ 
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• การเปลี&ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
• สมดุลพลงังานและภูมิอากาศ 

อตันยั 6 ขอ้ 12 

• แปลความหมายแผนที&อากาศ อตันยั 4 ขอ้ 8 

 รวม อัตนัย 15 ข้อ 30 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ 
 
รายวิชา ว30204 คลืน่แมเหล็กไฟฟาและฟสิกสยุคใหม  จํานวน 2.0 หนวยกิต  เวลาเรียน 4 คาบ/สัปดาห 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6           ภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2559  
อาจารยผูสอน   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาหลักการคลื่นแมเหล็กไฟฟา ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาของแมกซเวลล การเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟา
และสเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
 ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของแสง คลื่นแสง การสะทอนและการหักเห การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน
ของแสง การบวกเฟสเซอรของคลื่น หาความยาวคลื่นแสงโดยใชเกรตติง การเปลี่ยนเฟสเน่ืองจากการสะทอน การ
แทรกสอดในฟลมบาง วงแหวนของนิวตัน ปรากฏการณโพลาไรซการหักเหสองแนว การกระเจิงของแสงการเกิด
รุง การเห็นสีของวัตถุ การผสมสารสี การผสมแสงสี สมบัติของแผนกรองแสงสี กฎการสะทอนของแสง  กฎการ
หักเหของแสง การสะทอนกลับหมดของแสง สมบัติเชิงเรขาคณิตของแสงเมื่อสะทอนบนกระจกเงาราบ กระจกเงา
โคง การหักเหของแสงเมื่อผานเลนสชนิดตางๆ เลนสบาง ทัศนูปกรณและนําความรูเรื่องเลนสไปอธิบายการทํางาน
ของทัศนูปกรณตางๆ 
 ศึกษาการคนพบอิเล็กตรอน ทฤษฎีอะตอมของดาลตัน แบบจําลองอะตอมของทอมสัน แบบจําลอง
อะตอมของรัทเทอรฟอรด สเปกตรัมจากอะตอมของแกส การแผรังสีของวัตถุดํา ปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริก การ
ทดลองของฟรังกและเฮิรตซ กฎของแบรกก ปรากฏการณคอมปตัน สมมติฐานของเดอบรอยล ทวิภาพของคลื่น
และอนุภาค หลักความไมแนนอนของไฮเซนเบิรก กลศาสตรควอนตัมเบ้ืองตน เลเซอร ตัวนํา กึ่งตัวนํา และฉนวน 
 ศึกษาการคนพบกัมมันตภาพรังสี การเปลี่ยนสภาพของนิวเคลียส องคประกอบของนิวเคลียส การสลาย
ของนิวเคลียสกัมมันตรังสี ไอโซโทป แรงนิวเคลียร พลังงานยืดเหน่ียว ปฏิกิริยานิวเคลียร ประโยชนของ
กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการปองกัน 
 เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณคาของวิทยาศาสตร สามารถใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาในการสืบเสาะหาความรูและการแกปญหา มีความสามารถในการ
สื่อสาร นําความรูและหลักการไปใชอธิบายปรากฏการณหรือแกปญหาเกี่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟา คลื่นแสง 
ฟสิกสอะตอม ฟสิกสควอนตัมและฟสิกสนิวเคลียร 
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2. ผลการเรียนรู 
1. อธิบายหลักการเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟา แนวคิดเกี่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟาของแมกซเวลล   การแผ

คลื่นแมเหล็กไฟฟา 
2. สืบคนขอมูลและนําเสนอเกี่ยวกับสเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟาและการนําไปใชประโยชน  
3. อธิบายกฎการสะทอนของแสง กฎการหักเหของแสง การสะทอนกลับหมดของแสงในตัวกลางคูหน่ึง

พรอมทั้งคํานวณหาปริมาณตางๆ จากสถานการณที่กําหนดให 
4. อธิบายสมบัติเชิงเรขาคณิตของแสงเมื่อสะทอนบนกระจกเงาราบ กระจกเงาโคง และคํานวณหาปริมาณ

ตางๆ ที่เกี่ยวของจากสถานการณที่กําหนดให  
5. คํานวณหาความสัมพันธของการหักเหของแสงเมื่อผานเลนสชนิดตางๆ เมื่อกําหนดสถานการณตางๆ ให 
6. สังเกตและอธิบายการเห็นสีของวัตถุ การผสมสารสี การผสมแสงสี สมบัติของแผนกรองแสงสี 
7. อธิบายและหาความสัมพันธของการใหพลังงานแสงกับความสวางบนพ้ืนที่รับแสงและคํานวณหา

ปริมาณตางๆ จากสถานการณที่กําหนดให  
8. ทํากิจกรรมเกี่ยวกับทัศนูปกรณและนําความรูเรื่องเลนสไปอธิบายการทํางานของทัศนูปกรณตางๆ 
9. อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของแสงและทําการทดลองเพ่ือศึกษาสมบัติการแทรกสอดของแสง พรอมทั้ง

คํานวณหาปริมาณตางๆ จากสถานการณที่กําหนดให 
10. อธิบายการแทรกสอดของคลื่นจากแหลงกําเนิดอาพันธหลายแหลงดวยการบวกเฟสเซอรของคลื่น 
11. อธิบายการเปลี่ยนเฟสเน่ืองจากการสะทอนโดยใชกระจกเงาของลอยด 
12. อธิบายการแทรกสอด ผลของการแทรกสอดในฟลมบาง วงแหวนของนิวตัน พรอมทั้งคํานวณหา

ปริมาณตางๆ จากสถานการณที่กําหนดให 
13. ทดลองการเลี้ยวเบนของแสงผานสลิตเด่ียว และเกรตติง 
14. สังเกตและอธิบายปรากฏการณโพลาไรซ การกระเจิงของแสงและการเกิดรุง 
15. อธิบายการหักเหสองแนวของแสงผานตัวกลางอสมลักษณ 
16. สืบคนขอมูลและเปรียบเทียบทฤษฎีอะตอมของดาลตัน การคนพบอิเล็กตรอน แบบจําลองอะตอมของ

ทอมสัน แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด และความไมสมบูรณของแบบจําลองแตละแบบ 
17. ทําการทดลองศึกษาความยาวคลื่นของสเปกตรัมเสนสวางจากอะตอมของแกส 
18. อธิบายการแผรังสีของวัตถุดําและสมมติฐานของพลังค กฎการกระจัดของวีนและกฎของสเตฟาน-

โบลทซมาน และนําไปแกปญหาที่เกี่ยวของ 
19. ทําการทดลองศึกษาปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก และประยุกตใชสมการโฟโตอิเล็กทริกในการ

แกปญหาที่เกี่ยวของ 
20. อธิบายแบบจําลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีอะตอมของโบรและความไมสมบูรณของทฤษฎีอะตอม

ของโบร และประยุกตใชทฤษฎีอะตอมของโบรในการแกปญหาที่เกี่ยวของ 
21. อธิบายการทดลองของฟรังกและเฮิรตซ 
22. สืบคนขอมูลการคนพบรังสีเอกซ สมบัติของรังสีเอกซ การเกิดรังสีเอกซตอเน่ืองและรังสีเอกซเฉพาะตัว 
23. สืบคนขอมูลประโยชนและโทษของรังสีเอกซและประยุกตใชกฎของแบรกกในการแกปญหาที่เกี่ยวของ 
24. อธิบายปรากฏการณคอมปตัน พรอมทั้งคํานวณหาปริมาณตางๆ จากสถานการณที่กําหนดให 
25. อธิบายสมมติฐานของเดอบรอยลและคํานวณความยาวคลื่นของเดอบรอยลจากสถานการณที่กําหนดให 
26. อธิบายทวิภาพของคลื่นและอนุภาค 
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27. อธิบายหลักความไมแนนอนของไฮเซนเบิรก พรอมทั้งคํานวณหาปริมาณตางๆ จากสถานการณที่
กําหนดให 

28. อธิบายหลักการเกิดเลเซอร 
29. จําแนกตัวนํา สารกึ่งตัวนํา ฉนวนโดยใชทฤษฎีแถบพลังงาน 
30. อธิบายการคนพบกัมมันตภาพรังสี การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส และการสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี 
31. ทําการทดลองการทอดลูกเตาเพ่ือเปรียบเทียบกับการสลายของธาตุกัมมันตรังสี  
32. อธิบายเกี่ยวกับกัมมันตภาพ ครึ่งชีวิต พรอมทั้งคํานวณหาปริมาณตางๆ จากสถานการณที่กําหนดให 
33. อธิบายองคประกอบของนิวเคลียส ไอโซโทป และจําแนกมวลของไอโซโทป 
34. อธิบายแรงนิวเคลียร พลังงานยึดเหน่ียวของนิวเคลียส เสถียรภาพของนิวเคลียส และคํานวณหา

พลังงานยึดเหน่ียวของนิวเคลียส 
35. อธิบายและเขียนสมการปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชัน นิวเคลียรฟวชัน และคํานวณหาพลังงานของปฏิกิริยานิวเคลียร 
36. สืบคนขอมูลและอธิบายประโยชนของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร กัมมันตภาพรังสีใน

ธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการปองกัน 
37. นําขอมูลจากการสังเกต การสืบคน การสํารวจตรวจสอบหรือการทดลอง มาใชเปนหลักฐานหรือ

ประจักษพยานอางอิง ในการตอบคําถามหรือสรางคําอธิบายตางๆ 
38. เช่ือมโยง วิเคราะห สังเคราะห คําอธิบายหรือคําตอบของคําถามตางๆ อยางมีเหตุผล เพ่ือไปสูองค

ความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งอาจอยูในรูปของแนวความคิดหลัก หลักการ กฎหรือทฤษฎี 

39. อธิบายนําเสนอเพ่ือสื่อสารองคความรูไปยังผูอ่ืนอยางมีเหตุผลดวยความรอบรูเกี่ยวกับหลักวิชาการที่
เกี่ยวของอยางรอบดาน มีความรอบคอบที่จะนําความรูในสาขาตางๆ มาพิจารณาใหเช่ือมโยงกัน นําเสนอขอมูลดวย
ความเปนจริงดวยวิธีการตางๆ ไดอยางนาสนใจและเหมาะสม 
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3.  กําหนดการสอนและจุดประสงคการเรยีนรู 
 
สัปดาห

ที่ 
คาบ
ที่ 

หัวขอการเรียนรู ผลการเรยีนรู 
วิธีการสอน/กิจกรรม งาน
หรือการบานทีม่อบหมาย 

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู 

1 1 การปฐมนิเทศรายวิชา ช้ีแจงเกี่ยวกับรายวิชา
รวมถึงเกณฑการประเมินผล 

-ช้ีแจงประมวลรายวิชา
และขอตกลง 

แผนการจัดการ
เรียนรูและ
ประเมินผลฉบบัยอ 

1-2 2-5 1.1 หลักการเกิดคลื่น
แมเหล็กไฟฟา และการ
แผคลื่นแมเหลก็ไฟฟา  
1.2  คํานวณพลังงาน
และโมเมนตัมในการแผ
คลื่นแมเหล็กไฟฟา โดย
อาศัย Poynting Vector 

1. อธิบายหลักการเกิดคลื่น
แมเหล็กไฟฟา การแผคลื่น 
แมเหล็กไฟฟาได   
 

- บรรยายและอภิปราย - PowerPoint 
Slide 
- หนังสือฟสิกส 
ระดับปริญญาตรี 

2 6-7 1.3 สเปกตรัมคลื่น
แมเหล็กไฟฟาและการ
นําไปใชประโยชน 

2. สืบคนขอมลูและนําเสนอ
เกี่ยวกับสเปกตรัมคลื่น
แมเหล็กไฟฟาและการ
นําไปใชประโยชนได 

- สืบคนขอมูล 
- รายงานผลการสืบคน 
- ทําแบบฝกหดั 

- PowerPoint 
Slide 
- หนังสือฟสิกส 
ระดับปริญญาตรี 

2-3 8-11 2.1 กฎการสะทอนของ
แสง กฎการหกัเหของ
แสง การสะทอนกลับ
หมดของแสงในตัวกลางคู
หน่ึง 

3.อธิบายกฎการสะทอน
ของแสง กฎการหักเหของ
แสง การสะทอนกลับหมด
ของแสงในตัวกลางคูหน่ึง
พรอมทั้งคํานวณหาปริมาณ
ตางๆ ที่เกี่ยวของได 
4. อธิบายปรากฏการณการ
กระจายของแสงและการ
เกิดรุงได 

- บรรยายและอภิปราย  
- สาธิตปรากฏการณ
สะทอนของแสง  การหัก
เหและการกระจายของ
แสง 
- ทําแบบฝกหดั 

- PowerPoint 
Slide 
- หนังสือฟสิกส 
ระดับปริญญาตรี 

3-4 12-13 2.2 การสะทอนบน
กระจกเงาราบ กระจกเงา
โคง 

5.อธิบายสมบัติเชิง
เรขาคณิตของแสงเมื่อ
สะทอนบนกระจกเงาราบ 
กระจกเงาโคง คํานวณหา
ปริมาณตางๆ ที่เกี่ยวของ 
เมื่อกําหนดสถานการณให
ได 

- บรรยายและอภิปราย  
- ทําแบบฝกหดั 

- PowerPoint 
Slide 
- หนังสือฟสิกส 
ระดับปริญญาตรี 

4-5 14-17 2.3 การหักเหของแสง
เมื่อผานเลนสชนิดตางๆ 

6.คํานวณหาความสัมพันธของ
การหักเหของแสงเมื่อผาน
เลนสชนิดตางๆ  เมื่อกําหนด
สถานการณตาง  ๆใหได 

- บรรยายและอภิปราย  
-ทดลองหาความยาว
โฟกัสของเลนสนูน 
- ทําแบบฝกหดั 

- PowerPoint 
Slide 
- หนังสือฟสิกส 
ระดับปริญญาตรี 



 จ 

สัปดาห
ที่ 

คาบ
ที่ 

หัวขอการเรียนรู ผลการเรยีนรู 
วิธีการสอน/กิจกรรม งาน
หรือการบานทีม่อบหมาย 

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู 

5-6 18-21 2.4 การแทรกสอดของยัง 7. อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของแสงและทาํการทดลอง
เพ่ือศึกษาการแทรกสอด
ของแสง และคาํนวณหา
ปริมาณตางๆ ที่เกี่ยวของได 

- การสืบเสาะความรู 
- ทดลองการแทรกสอด
ของยัง  
- ทําแบบฝกหดั 

- ชุดการทดลอง
การแทรกสอด
ของยัง 
- PowerPoint 
Slide 
- หนังสือฟสิกส 
ระดับปริญญาตรี 

6 22-23 2.5 การแทรกสอดของ
คลื่นจากแหลงกําเนิด
อาพันธหลายแหลงดวยการ
บวกเฟสเซอรของคลื่น 

8. อธิบายการแทรกสอด
ของคลื่นจากแหลงกําเนิด
อาพันธหลายแหลงดวยการ
บวกเฟสเซอรของคลื่นได 

- บรรยายและอภิปราย - PowerPoint 
Slide 
- หนังสือฟสิกส 
ระดับปริญญาตรี 

6-7 24-25 2.6 การเปลี่ยนเฟส
เน่ืองจากการสะทอนโดย
ใชกระจกเงาของลอยด
การแทรกสอดในฟลม
บางและวงแหวนของ  
นิวตัน 

9. อธิบายการเปลี่ยนเฟส
เน่ืองจากการสะทอนโดยใช
กระจกเงาของลอยดได 
10. อธิบายการแทรกสอดผล
ของการแทรกสอดในฟลมบาง 
คํานวณหาปริมาณตางๆ ที่
เกี่ยวของเมื่อกําหนด
สถานการณใหได 
11. ทําการทดลองและอธิบาย
วงแหวนของนิวตันได 

- การสืบเสาะความรู 
- ทําแบบฝกหดั 

- กระจกเงาของ
ลอยด 
- ชุดทดลองวง
แหวนของนิวตัน 
- PowerPoint 
Slide 
- หนังสือฟสิกส 
ระดับปริญญาตรี 

7-8 26-29 2.7 การเลี้ยวเบนของ
แสงผานสลิตเด่ียวและ
เกรตติง 
 

12. ศึกษาการเลี้ยวเบนของ
แสงผานสลิตเด่ียว และ
เกรตติง 

- การทดลอง เรื่อง การ
เลี้ยวเบนของแสงผาน 
สลิตเด่ียวและเกรตติง 
- การทดลอง เรื่อง การ
วัดเสนผานศูนยกลาง
ของเสนผมโดยใชเทคนิค
การเลี้ยวเบนของแสง 
- การสืบเสาะหาความรู 

- ชุดทดลองการ
เลี้ยวเบน 
- PowerPoint 
Slide 
- หนังสือฟสิกส 
ระดับปริญญาตรี 

8-9 30-32 2.8 ปรากฏการณโพลาไรซ 
และการกระเจงิของแสง 
 

13. อธิบายปรากฎการณ
โพลาไรซ และการกระเจิง
ของแสงได 
14. อธิบายการหักเหสอง
แนวของแสงผานตัวกลาง 
อสมลักษณได 
 
 

- กิจกรรมโพลาไรเซชัน 
- บรรยายและอภิปราย 

- PowerPoint 
Slide 
- หนังสือฟสิกส 
ระดับปริญญาตรี 



 ฉ 

สัปดาห
ที่ 

คาบ
ที่ 

หัวขอการเรียนรู ผลการเรยีนรู 
วิธีการสอน/กิจกรรม งาน
หรือการบานทีม่อบหมาย 

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู 

9 33-34 2.9 การเห็นสขีองวัตถุ 
การผสมสารสี การผสม
แสงสี สมบัติของแผน
กรองแสงสีและพลังงาน
แสงกับความสวาง 

15. อธิบายการเห็นสีของ
วัตถุการผสมสารสี การผสม
แสงสี สมบัติของแผนกรอง
แสงสีได 
16. การบอกความหมาย
และหาความสมัพันธของ
การใหพลังงานแสงกับความ
สวางบนพ้ืนที่รับแสง 
คํานวณหาปริมาณตางๆ ที่
เกี่ยวของได 

-  บรรยายและอภิปราย 
- สาธิตการผสมสารสี  
ทําแบบฝกหัด 
 

- ชุดอุปกรณผสม
แสงส ี
- PowerPoint 
Slide 
- หนังสือฟสิกส 
ระดับปริญญาตรี 

9 35-36 2.10 ทัศนูปกรณ 17. ทํากิจกรรมเกี่ยวกับ
ทัศนูปกรณและนําความรู
เรื่องเลนสไปอธิบายการ
ทํางานของทัศนูปกรณตางๆ 
ได  

- อภิปรายการทํางาน
ของทัศนูปกรณชนิด
ตางๆ  
 

- ทัศนูปกรณ 
- PowerPoint 
Slide 
- หนังสือฟสิกส 
ระดับปริญญาตรี 

10 37-40 สอบกลางภาค ขอที่ 1-17 - - 

11 41-42 3.1 ทฤษฎีอะตอมของ
ดาลตัน การคนพบ
อิเล็กตรอนแบบจําลอง
อะตอมของทอมสัน 
แบบจําลองอะตอมของ
รัทเทอรฟอรด และความ
ไมสมบูรณของ
แบบจําลองแตละแบบ 

18.อธิบายทฤษฎีอะตอม
ของดาลตัน การคนพบ 
อิเล็กตรอน แบบจําลอง
อะตอมของทอมสัน  
แบบจําลองอะตอมของ
รัทเทอรฟอรด และ 
ความไมสมบูรณของ
แบบจําลองแตละแบบได 

- อภิปรายสรุป 
- ใบงาน 

- PowerPoint 
Slide 
- หนังสือฟสิกส 
ระดับปริญญาตรี 

11-12 43-45 3.2 สเปกตรัมเสนสวาง
จากอะตอมของแกส 

19.ทําการทดลองศึกษา
ความยาวคลื่นของสเปกตรัม 
เสนสวางจากอะตอมของ
แกสได 

- การสืบเสาะความรู 
- ทดลองหาความยาว
คลื่นของเสนสเปกตรัม 

- สเปกโตรมิเตอร 
- PowerPoint 
Slide 
- หนังสือฟสิกส 
ระดับปริญญาตรี 

12 46-48 3.3 การแผรังสีของวัตถุ
ดําและสมมติฐานของ
พลังค กฎการกระจัดของ
วีน และกฎของสเตฟาน-
โบลทซมาน 

20.อธิบายการแผรังสีของ
วัตถุดําและสมมติฐานของ 
พลังค กฎการกระจัดของ
วีน และกฎของสเตฟาน- 
โบลทซมาน และนําไป
แกปญหาที่เกีย่วของได 
 
 

- บรรยายและอภิปราย  
- ทําแบบฝกหดั 
 

- PowerPoint 
Slide 
- หนังสือฟสิกส 
ระดับปริญญาตรี 



 ช 

สัปดาห
ที่ 

คาบ
ที่ 

หัวขอการเรียนรู ผลการเรยีนรู 
วิธีการสอน/กิจกรรม งาน
หรือการบานทีม่อบหมาย 

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู 

13 49-51 3.4 ปรากฏการณโฟโตอิ
เล็กทริก 

21.ทําการทดลองศึกษา
ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก 
 และประยุกตใชสมการโฟ
โตอิเล็กทริกในการ 
แกปญหาที่เกีย่วของได 

- การสืบเสาะความรู 
- ทดลองหาคาคงที่ของ
พลังค 
- ทําแบบฝกหดั 
 

- ชุดทดลอง
ปรากฏการณ 
โฟโตอิเล็กทริก 
- PowerPoint 
Slide 
- หนังสือฟสิกส 
ระดับปริญญาตรี 

13-14 52-53 3.5 แบบจําลองอะตอม
ไฮโดรเจนตามทฤษฎี
อะตอมของโบรและความ
ไมสมบูรณของทฤษฎี
อะตอมของโบร 

22.อธิบายแบบจําลอง
อะตอมไฮโดรเจนตาม
ทฤษฎี อะตอมของโบร และ
ความไมสมบูรณของทฤษฎี
อะตอมของโบร และ
ประยุกตใชทฤษฎีอะตอม
ของโบรในการแกปญหาที่
เกี่ยวของได 

- บรรยายและอภิปราย 
- ทําแบบฝกหดั 
 

- PowerPoint 
Slide 
- หนังสือฟสิกส 
ระดับปริญญาตรี 

14 54 3.6 การทดลองของฟรังก
และเฮิรตซ 

23.อธิบายการทดลอง
ของฟรังกและเฮิรตซได 

- อภิปรายการทดลอง
ของฟรังกและเฮิรตซ 

- PowerPoint 
Slide 
- หนังสือฟสิกส 
ระดับปริญญาตรี 

14 55-56 3.7 รังสีเอกซและกฎของ
แบรกก 

24.อธิบายการคนพบรังสี
เอกซ สมบัติของรังสีเอกซ  
การเกิดรังสีเอกซตอเน่ือง
และรังสีเอกซเฉพาะตัวได 
25.อธิบายประโยชนและ
โทษของรังสีเอกซ และ 
ประยุกตใชกฎของแบรกก
ในการแกปญหา 
ที่เกี่ยวของได 

- บรรยายและอภิปราย  
 

- PowerPoint 
Slide 
- หนังสือฟสิกส 
ระดับปริญญาตรี 

15 57 3.8 ปรากฏการณคอมป
ตัน 

26.อธิบายปรากฏการณ
คอมปตัน และคํานวณหา 
ปริมาณที่เกี่ยวของได 

- บรรยายและอภิปราย  
- ทําแบบฝกหดั 
 

- PowerPoint 
Slide 
- หนังสือฟสิกส 
ระดับปริญญาตรี 

15 58-59 3.9 สมมติฐานของ      
เดอบรอยลทวิภาพของ
คลื่นและอนุภาคและหลัก
ความไมแนนอนของ    
ไฮเซนเบิรก 

27.อธิบายสมมติฐานของ 
เดอบรอยลและคํานวณความ 
ยาวคลื่นของเดอบรอยลจาก
สถานการณที่กําหนดใหได 
28.อธิบายทวิภาพของคลื่น
และอนุภาคได 

- บรรยายและอภิปราย 
- ทําแบบฝกหดั 
 

- PowerPoint 
Slide 
- หนังสือฟสิกส 
ระดับปริญญาตรี 



 ซ 

สัปดาห
ที่ 

คาบ
ที่ 

หัวขอการเรียนรู ผลการเรยีนรู 
วิธีการสอน/กิจกรรม งาน
หรือการบานทีม่อบหมาย 

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู 

29.อธิบายหลักความไม
แนนอนของไฮเซนเบิรก 
และคํานวณหาปริมาณที่
เกี่ยวของได 

15-16 60-61 3.10 หลักการเกิดเลเซอร
และตัวนํา กึ่งตัวนํา 
ฉนวน 

30.อธิบายหลักการเกิด
เลเซอรได และคุณสมบัติ
ของแสงเลเซอร 
31.จําแนกตัวนํา กึ่งตัวนํา 
ฉนวนโดยใชทฤษฎี 
แถบพลังงานได 

- บรรยายและอภิปราย  
 

- PowerPoint 
Slide 
- หนังสือฟสิกส 
ระดับปริญญาตรี 

16-17 62-65 
 
 

4.1 การคนพบ
กัมมันตภาพรังสี การ
เปลี่ยนสภาพนิวเคลียส 
การสลายของนิวเคลียส
กัมมันตรังสีกัมมันตภาพ 
และครึ่งชีวิต 

32.อธิบายการคนพบ
กัมมันตภาพรังสี การเปลี่ยน
สภาพนิวเคลียส และการ
สลายของนิวเคลียส
กัมมันตรังสีได 
33.ทําการทดลองการทอด
ลูกเตาเพ่ือเปรียบเทียบกับ 
การสลายของธาตุ
กัมมันตรังสีได 
34.อธิบายความหมาย
กัมมันตภาพ ครึ่งชีวิต และ 
คํานวณหาปริมาณที่
เกี่ยวของได 

- บรรยายและอภิปราย 
- สาธิต/ทดลองทอด 
ลูกเตาเปรียบเทียบ 
กับการสลายของธาตุ 
กัมมันตรังส ี
- ทําแบบฝกหดั 

- PowerPoint 
Slide 
- หนังสือฟสิกส 
ระดับปริญญาตรี 

17 66-67 4.2 องคประกอบของ
นิวเคลียส ไอโซโทป และ
มวลของไอโซโทป 

35.อธิบายองคประกอบของ
นิวเคลียส ไอโซโทป และ 
จําแนกมวลของไอโซโทปได 

- บรรยายและอภิปราย  - PowerPoint 
Slide 
- หนังสือฟสิกส 
ระดับปริญญาตรี 

17-18 68-70 4.3 แรงนิวเคลยีร 
พลังงานยึดเหน่ียวของ
นิวเคลียส เสถยีรภาพ
ของนิวเคลียส 

36.อธิบายแรงนิวเคลียร 
พลังงานยึดเหน่ียวของ 
นิวเคลียส เสถยีรภาพของ
นิวเคลียส และคํานวณหา 
พลังงานยึดเหน่ียวของ
นิวเคลียสได 

- บรรยายและอภิปราย  
- ทําแบบฝกหดั 

- PowerPoint 
Slide 
- หนังสือฟสิกส 
ระดับปริญญาตรี  

18-19 71-74 
 

4.4 ปฏิกิริยานิวเคลียร
ฟชชัน  นิวเคลียรฟวชัน 

37.อธิบายและเขียนสมการ
ปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชัน  
นิวเคลียรฟวชัน และ
คํานวณหาพลังงานของ 

- บรรยายและอภิปราย  
- ทําแบบฝกหดั 
 

- PowerPoint 
Slide 
- หนังสือฟสิกส 
ระดับปริญญาตรี  
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สัปดาห
ที่ 

คาบ
ที่ 

หัวขอการเรียนรู ผลการเรยีนรู 
วิธีการสอน/กิจกรรม งาน
หรือการบานทีม่อบหมาย 

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู 

ปฏิกิริยานิวเคลียรได 
19 75-76 4.5 ประโยชนของ

กัมมันตภาพรังสีและ
พลังงานนิวเคลียร 
กัมมันตภาพรังสีใน
ธรรมชาติ อันตรายจาก
กัมมันตภาพรังสีและการ
ปองกัน 

38.สืบคนขอมลูและอธิบาย
ประโยชนของ 
กัมมันตภาพรังสีและ
พลังงานนิวเคลียร  
กัมมันตภาพรังสีใน
ธรรมชาติ อันตรายจาก 
กัมมันตภาพรังสีและการ
ปองกันได 

- บรรยายและอภิปราย - PowerPoint 
Slide 
- หนังสือฟสิกส 
ระดับปริญญาตรี 

20 77-80 สอบปลายภาค ขอที่ 18-38 - - 

 
4.  แผนการประเมินการเรียนรูและการมอบหมายงาน 

การสอนรายวิชา ว30204 คลื่นแมเหล็กไฟฟาและฟสิกสยุคใหม ประจาํภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559     
ประเมินเปนอัตราสวน (รอยละ) ดังน้ี 
รอยละของคะแนนระหวางภาค  :  รอยละของคะแนนปลายภาค  =  70  :  30 
รอยละของคะแนนระหวางภาค  =  รอยละของคะแนนสอบกอนกลางภาค + รอยละของคะแนนสอบกลางภาค + 
รอยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค + รอยละของคะแนนจิตพิสัย 

           =  19+25+ 16+ 10 
 แผนการประเมินผลการเรียน  คือ 
4.1 ประเมินจากงานหรือการบานที่มอบหมาย     19 คะแนน 
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรยีนของนักเรียน : จิตพิสัย   10 คะแนน 
4.3 ประเมินจากการสอบยอย 4 ครั้ง ครั้งละ 4 คะแนน    16 คะแนน 
4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาค      25 คะแนน 
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาค      30 คะแนน 

        รวม  100  คะแนน 
 

4.1 ประเมินจากงานหรือการบานที่มอบหมาย (19 คะแนน) 
 

รายการ รูปแบบของงาน วันที่มอบหมาย กําหนดสง คะแนน 

หนวยการเรียนรูที่ 1  คลื่นแมเหล็กไฟฟา     
1. รายงาน เรื่อง การประยุกตใชคลื่น
แมเหล็กไฟฟา 

งานกลุมละ 3 คน สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 1.0 

2.แบบฝกหัดเรื่อง คลื่นแมเหล็กไฟฟา จํานวน 5ขอ งานเด่ียว สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 1.0 
หนวยการเรียนรูที่ 2 แสงเชงิเรขาคณิตและแสง
เชิงกายภาพ 

    

3. การทดลองเรื่องการหาความยาวโฟกัสของเลนส งานกลุมละ 3 คน สัปดาหที่ 4 สัปดาหที่ 5 2.0 



 ญ 

รายการ รูปแบบของงาน วันที่มอบหมาย กําหนดสง คะแนน 

    - จากกราฟความสัมพันธระหวาง  

4. การทดลอง เรื่อง การแทรกสอดของยัง งานกลุมละ 3 คน สัปดาหที่ 6 สัปดาหที่ 7 2.0 
5. การทดลอง เรื่อง การเลี้ยวเบนของแสงผานสลิต
เด่ียวและเกรตติง 

งานกลุมละ 3 คน สัปดาหที่ 7 สัปดาหที่ 8 1.0 

6. การทดลอง เรื่อง การวัดเสนผานศูนยกลางของ
เสนผมโดยใชเทคนิคการเลี้ยวเบนของแสง 

งานกลุมละ 3 คน สัปดาหที่ 7 สัปดาหที่ 8 1.0 

7. แบบฝกหัด เรื่อง แสงเชิงเรขาคณิต จํานวน 5ขอ งานเด่ียว สัปดาหที่ 7 สัปดาหที่ 8 1.0 
8. แบบฝกหัดเรื่องแสงเชิงกายภาพจํานวน 5 ขอ งานเด่ียว สัปดาหที่ 7 สัปดาหที่ 8 1.0 
หนวยการเรียนรูที่ 3 ฟสิกสอะตอม     
9. ใบงาน เรื่อง แบบจําลองอะตอม งานเด่ียว สัปดาหที่ 11 สัปดาหที่ 12 1.0 
10. การทดลอง เรื่องสเปกตรัมเสนสวางจาก
อะตอมของแกส 

งานกลุมละ 3 คน สัปดาหที่ 12 สัปดาหที่ 13 2.0 

11. การทดลอง เรื่อง การหาคาคงที่ของพลังค งานกลุมละ 3 คน สัปดาหที่ 13 สัปดาหที่ 14 2.0 
12. แบบฝกหดัเรื่อง ฟสิกสอะตอมและฟสกิส
ควอนตัม  จํานวน 5 ขอ 

งานเด่ียว สัปดาหที่ 16 สัปดาหที่ 17 1.0 

หนวยการเรียนรูที่ 4 ฟสิกสนิวเคลียร     
13. การทดลอง เรื่อง การทอดลูกเตาเพ่ือ
เปรียบเทียบการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี 

นําเสนอคนละ 2-
3 นาท ี

สัปดาหที่ 16 สัปดาหที่ 17 2.0 

14. แบบฝกหดัเรื่อง ฟสิกสนิวเคลียรจํานวน 5 ขอ งานเด่ียว สัปดาหที่ 18 สัปดาหที่ 19 1.0 

รวม 19.0 

 
4.2 ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรยีนของนักเรียนรายวิชา ว30204  คลื่นแมเหล็กไฟฟาและฟสิกสยุคใหม 
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2559  ไดกําหนดหัวขอการประเมินไดดังแสดงในตารางขางลาง 
 

หัวขอการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

ดีเยี่ยม(5) ดีมาก(4) ดี(3) ปานกลาง (2) ตองปรับปรุง(1) 

1. ปฏิสัมพันธในช้ันเรียน      
2. การตรงตอเวลาการสงงาน      
3. การตรงตอเวลาในการเขาช้ันเรียน      
4. จํานวนคาบที่เขาเรียน      
5. ความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติการ 
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4.3 ประเมินจากการสอบยอย (16 คะแนน) 
รายวิชาน้ีจะมีการสอบยอย 4 ครั้ง ดังน้ี 

       4.3.1 การสอบยอยครั้งที่ 1 จัดสอบในคาบเรียน สัปดาหที่ 3 เวลาที่สอบ 50 นาที 4 คะแนน  
      4.3.2 การสอบยอยครั้งที่ 2 จัดสอบในคาบเรียน สัปดาหที่ 9 เวลาที่สอบ 50 นาที 4 คะแนน  
      4.3.3 การสอบยอยครั้งที่ 3 จัดสอบในคาบเรียน สัปดาหที่ 17 เวลาที่สอบ 50 นาท ี4 คะแนน  
      4.3.4 การสอบยอยครั้งที่ 4 จัดสอบในคาบเรียน สัปดาหที่ 19 เวลาที่สอบ 50 นาท ี4 คะแนน  

โดยเน้ือหาที่สอบ และจํานวนขอสอบยอยในแตละครั้ง มีรายละเอียดแสดงดังตารางขางลางโดยเน้ือหาที่
สอบ และจํานวนขอสอบยอยในแตละครั้ง มีรายละเอียดแสดงดังตารางขางลาง 
 

รายการ ลักษณะและจํานวนขอสอบ คะแนนรวม 

1. การสอบยอยครั้งที ่1  
- ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟา  
- การแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา  
- คํานวณพลังงานและโมเมนตัมในการแผคลื่น
แมเหล็กไฟฟา โดยอาศัย Poynting Vector 

อธิบาย/เติมคํา/แสดงวิธีทํา 
จํานวน 4 ขอ 

4 

2. การสอบยอยครั้งที ่2  
- การหักเหของแสง 
- การแทรกสอดแสง  
- การเลี้ยวเบนของแสง  
- ปรากฏการณโพลาไรเซชัน 

อธิบาย/เติมคํา/แสดงวิธีทํา 
จํานวน 4 ขอ 

4 

รายการ ลักษณะและจํานวนขอสอบ คะแนนรวม 
3. การสอบยอยครั้งที ่3  
- การหาประจุตอมวล 
- ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก 
- ปรากฏการณคอมบตัน 

อธิบาย/เติมคํา/แสดงวิธีทํา 
จํานวน  4  ขอ 

4 

4. การสอบยอยครั้งที ่4  
- การสลายของนิวเคลียสธาตุกัมมันตรังส ี 
- ปฏิกิริยานิวเคลียร  

อธิบาย/เติมคํา/แสดงวิธีทํา 
จํานวน 4 ขอ 

4 

รวม 16 
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4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาค (25 คะแนน) 
 การสอบกลางภาค ของนักเรียนรายวิชา ว30204  คลื่นแมเหล็กไฟฟาและฟสิกสยุคใหม ประจําภาคเรียน
ที่ 1  ปการศึกษา 2559   ไดกําหนดเน้ือหาและลักษณะขอสอบดังตาราง ใชเวลาในการสอบ 120 นาที คะแนน
เต็ม 25 คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 

หัวขอ / เนื้อหาที่ใชในการสอบ ลักษณะและจํานวนขอสอบ คะแนน 

หนวยการเรียนรูที่ 1 คลื่นแมเหล็กไฟฟา 
- หลักการเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟา และการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
- สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟาและการนําไปใชประโยชน 
- คํานวณพลังงานและโมเมนตัมในการแผคลืน่แมเหล็กไฟฟา โดย

อาศัย Poynting Vector 

อธิบายหรือเติมคํา  1  ขอ 
แสดงวิธีทํา  2  ขอ 

5 

หนวยการเรียนรูที่ 2 แสงเชงิเรขาคณิตและแสงเชิงกายภาพ 
- การเห็นสีของวัตถุ การผสมสารสี การผสมแสงสี  
- สมบัติของแผนกรองแสงสีและพลังงานแสงกับความสวาง 
- ทัศนูปกรณ 

อธิบายหรือเติมคํา 1 ขอ 
แสดงวิธีทํา 1 ขอ 

 
3 

- กฎการสะทอนของแสง   
- การสะทอนกลบัหมดของแสงในตัวกลางคูหน่ึง 
-  การสะทอนบนกระจกเงาราบ กระจกเงาโคง  

อธิบายหรือเติมคํา 1 ขอ 
แสดงวิธีทํา 1 ขอ 

 
3 

- กฎการหักเหของแสง   
- การหักเหของแสงเมื่อผานเลนสชนิดตางๆ และการหักเหสองแนว

ของผานตัวกลางอสมลักษณ 
-  การหักเหของแสงผานเลนสชนิดตางๆ 

อธิบายหรือเติมคํา 1 ขอ 
แสดงวิธีทํา 1 ขอ 

 
3 

- การแทรกสอดของยัง 
- การแทรกสอดของคลื่นจากแหลงกําเนิดอาพันธหลายแหลงดวย

การบวกเฟสเซอรของคลื่น 

อธิบายหรือเติมคํา 1 ขอ 
แสดงวิธีทํา 1 ขอ 

 
3 

- การเปลี่ยนเฟสเน่ืองจากการสะทอนโดยใชกระจกเงาของลอยด 
- การแทรกสอดในฟลมบาง และวงแหวนของนิวตัน 

อธิบายหรือเติมคํา 1 ขอ 
แสดงวิธีทํา 1 ขอ 

 
4 

- การเลี้ยวเบนของแสงผานสลติเด่ียว สลิตคู และเกรตติง 
- ปรากฏการณโพลาไรซ การกระเจิงของแสงและการเกิดรุง 

อธิบายหรือเติมคํา 1 ขอ 
แสดงวิธีทํา 1 ขอ 

4 

รวม 25 
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4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาค (30 คะแนน) 
 การสอบปลายภาค ของนักเรียนรายวิชา ว30204 คลื่นแมเหล็กไฟฟาและฟสิกสยุคใหม ประจําภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2559   ไดกําหนดเน้ือหาและลักษณะขอสอบดังตาราง ใชเวลาในการสอบ 120 นาที คะแนน
เต็ม 30 คะแนน 
 

หัวขอ / เนื้อหาที่ใชในการสอบ 
ลักษณะและจํานวน

ขอสอบ 
คะแนน 

หนวยการเรียนรูที่ 3 ฟสิกสอะตอม 
- ทฤษฎีอะตอมของดาลตัน การคนพบอิเล็กตรอน แบบจําลองอะตอมของทอม

สัน แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด และความไมสมบูรณของ
แบบจําลองแตละแบบ 

อธิบายหรือเติมคํา 1 ขอ 
แสดงวิธีทํา 1  ขอ 

3 

- รังสีเอกซและกฎของแบรกก 
- ปรากฏการณคอมปตัน 

อธิบายหรือเติมคํา 1 ขอ 
แสดงวิธีทํา 1  ขอ 

4 

- แบบจําลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีอะตอมของโบรและความไมสมบูรณ
ของทฤษฎีอะตอมของโบร 

- สเปกตรัมเสนสวางจากอะตอมของแกส 

อธิบายหรือเติมคํา 1 ขอ 
 

2 

- ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก แสดงวิธีทํา 1  ขอ 3 
- การแผรังสีของวัตถุดําและสมมติฐานของพลังค กฎการกระจัดของวีน และกฎ

ของสเตฟาน-โบลทซมาน 
- การทดลองของฟรังกและเฮิรตซ 

อธิบายหรือเติมคํา 1 ขอ 
แสดงวิธีทํา 1  ขอ 

4 

- สมมติฐานของเดอบรอยลทวิภาพของคลื่นและอนุภาคและหลักความไม
แนนอนของไฮเซนเบิรก  หลกัการเกิดเลเซอร สมบัติของแสงเลเซอร และ
ตัวนํา กึ่งตัวนํา ฉนวน 

อธิบายหรือเติมคํา 1 ขอ 2 

หนวยการเรียนรูที่ 4 ฟสิกสนิวเคลียร 
- การคนพบกัมมันตภาพรังสี การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส การสลายของ

นิวเคลียสกัมมนัตรังสีกัมมันตภาพ และครึ่งชีวิต 

 
อธิบายหรือเติมคํา 1 ขอ 

แสดงวิธีทํา 1  ขอ 

 
4 

- ปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชัน นิวเคลียรฟวชัน   แรงนิวเคลียร พลังงานยึดเหน่ียว
ของนิวเคลียส เสถียรภาพของนิวเคลียส 

 อธิบายหรือเติมคํา 1 ขอ 
แสดงวิธีทํา 1 ขอ 

4 

- องคประกอบของนิวเคลียส ไอโซโทป และมวลของไอโซโทป อธิบายหรือเติมคํา  1 ขอ 2 
- ประโยชนของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียรกัมมนัตภาพรังสีใน

ธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการปองกัน 
อธิบายหรือเติมคํา  1 ขอ 2 

รวม 30 

 
5. เอกสารอางอิง 
 -  
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
สาขาวิชา เคมี 
รายวิชา ว30234 ไฟฟ้าเคมีและอนินทรีย์เคมี  1.0 หน่วยกิต                  2 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6        ภาคเรียนที่ 1               ปีการศึกษา 2559 
ครูผู้สอน ครู กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
 
************************************************************************************************** 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิกิริยารีดอกซ์และการดุลสมการรีดอกซ์ ศึกษาเซลล์กัลวานิก ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานครึ่งเซลล์ 
เซลล์อิเล็กโทรไลต์ กฎของฟาราเดย์ ศึกษาการแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การ ชุบโลหะ การท าโลหะให้
บริสุทธิ์ การ ผุกร่อนของโลหะและวิธีการป้องกัน ได้แก่ วิธีอะโนไดซ์ วิธีแคโทดิก และการรมด า ศึกษา
ประโยชน์และ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี ได้แก่ เซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว        
การท าอิเล็กโทรไดอะลิซิสน้ าทะเล และเซลล์เชื้อเพลิงแข็ง 

ศึกษาผลของการก าบังของอิเล็กตรอน (Shielding effect) และค านวณหาค่า ประจุนิวเคลียร์สุทธิ  
(Effective nuclear charge, Z*) ของธาตุ ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัล  (Molecular orbital theory, MO)        
การซ้อนเหลื่อมกันของโมเลกุลาร์ออร์บิทัล การจัดเรียงอิเล็กตรอนในโมเลกุลาร์ออร์บิทัล อธิบายสมบัติ
แม่เหล็ก และสภาพน าไฟฟ้าของสารโดยใช้ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัล 
 ศึกษาโครงสร้างของสารประกอบไอออนิก อธิบายและจ าแนกยูนิตเซลล์ของสารประกอบไอออนิก 
ค านวณประสิทธิภาพการบรรจุ (Packing efficiency) ค านวณหาความหนาแน่นของสารประกอบไอออนิก 
 ศึกษาธาตุกลุ่ม  d-block สมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมี การเกิดสารประกอบโคออร์ดิเนชัน      
การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารประกอบโคออร์ดิเนชัน ไอโซเมอร์ของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน การแยก
ของสนามผลึก  (Crystal field splitting) การกระจายของอิเล็กตรอนใน  d-orbital ของสารประกอบ          
โคออร์ดิเนชันที่มีโครงสร้างแบบทรงสี่หน้าและทรงแปดหน้า 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติ และเห็นคุณค่าของ 
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา น าความรู้และหลักการเกี่ยวกับ
เรื่อง ไฟฟ้าเคมี  และอนินทรีย์เคมี ไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาเคมีขั้นสูงต่อไป 
 
2. ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ พร้อมทั้งเขียนและดุลสมการรีดอกซ์ได้ 
2. อธิบายหลักการและส่วนประกอบของเซลล์กัลวานิก การท างานของเซลล์กัลวานิก           

เขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเซลล์กัลวานิกและเขียนแผนภาพของเซลล์กัลวานิกได้ 
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3. อธิบายค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์  (E0) และใช้ค่า E0 ท านายการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ 
และค านวณหาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ในภาวะต่างๆ ได้ 

4. อธิบายและบอกส่วนประกอบของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ ใช้กฎของฟาราเดย์ในการห าความสัมพันธ์
ปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะ การท าโลหะให้บริสุทธิ์ 
พร้อมทั้งเขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น 

5. อธิบายการผุกร่อนของโลหะ วิธีการป้องกันการผุกร่อนของโลหะและเขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ 
6. อธิบายหลักการท างานของแบตเตอรี เซลล์อิเล็กโทรไดอะลิซิส แบตเตอรีลิเทียมแข็งและ      

เซลล์เชื้อเพลิงได้ 
7. ค านวณผลของการก าบังและหาค่า ประจุนิวเคลียร์สุทธิ  (Effective nuclear charge, Z*)     

ของธาตุได ้
8. จัดเรียงอิเล็กตรอนในโมเลกุลาร์ออร์บิทัล อธิบายสมบัติแม่เหล็ก และสภาพน าไฟฟ้าของสาร 

โดยใช้ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัลได้ 
9. ค านวณประสิทธิภาพการบรรจุ และหาความหนาแน่นของสารประกอบไอออนิกได้ 
10. อธิบายสมบัติทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของธาตุกลุ่ม d-block ได ้
11. อธิบายการเกิดสารประกอบโคออร์ดิเนชัน เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบโคออร์ดิเนชันได้ 
12. จ าแนกไอโซเมอร์ของสารประกอบโคออร์ดิเนชันได้ 
13. อธิบายการแยกของสนามผลึก และการกระจายของอิเล็กตรอนใน d-orbital ของสารประกอบ

โคออร์ดิเนชันได้ 
 
3. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  

สัปดาห์ที่ คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 บทที่ 1    ไฟฟ้าเคมี 
ปฐมนิเทศ 

แนะน ารายวิชา วิธีการเรียน การวัด 
และประเมินผลการเรียน 

 1 1-2 
 

บทที่ 1 ไฟฟ้าเคมี 
1.1  ปฏิกิริยารีดอกซ์ 
การทดลอง 1.1 ปฏิกิริยาระหว่างโลหะ
กับสารละลายระหว่าง โลหะไอออน 

 

1. อธิบายการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ 
พร้อมทั้งเขียนและดุลสมการรีดอกซ์
ได้ 
 

2-3 3-6 1.2  การดุลสมการรีดอกซ์ 
1.2.1 โดยเลขออกซิเดชัน 

      1.2.2 โดยครึ่งปฏิกิริยา 
4-5 7-10 1.3 เซลล์กัลวานิก 

1.3.1 หลักการและส่วนประกอบ
ของเซลล์กัลวานิก 
การทดลอง 1.2 การ ถ่ายโอนอิเล็กตรอน
ในเซลล์กัลวานิก 

2. อธิบายหลักการและ
ส่วนประกอบของเซลล์กัลวานิก   
การท างานของเซลล์กัลวานิก    
เขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเซลล์    
กัลวานิกและเขียนแผนภาพของ



 3 

สัปดาห์ที่ คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.3.2 แผนภาพเซลล์ 
 

เซลล์กัลวานิกได้ 
 

6-7 11-14 1.4  ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์
สมการเนินสต์ (ที่อุณหภูมิมาตรฐาน 25 
องศาเซลเซียส) และเซลล์ความเข้มข้น 

3. อธิบายค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน
ของครึ่งเซลล์ (E0) และใช้ค่า E0 
ท านายการเกิด ปฏิกิริยารีดอกซ์และ
ค านวณหาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ใน
ภาวะต่างๆ ได้ 

8 15-16 1.5  เซลล์อิเล็กโทรไลต์ 
1.5.1 การแยกสารละลายด้วยไฟฟ้า 

การทดลอง 1.3 การแยกสารละลายด้วย
กระแสไฟฟ้า 

4. อธิบายและบอกส่วนประกอบของ
เซลล์อิเล็กโทรไลต์  ใช้กฎของ        
ฟาราเดย์ในการหาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยต่างๆที่ใช้ในการแยกสารเคมี
ด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะ     
การท าโลหะให้บริสุทธิ์ พร้อมทั้งเขียน
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได ้

9 17-18 1.5  เซลล์อิเล็กโทรไลต์ 
1.5.2 กฎของฟาราเดย์ 
1.5.3  การชุบโลหะ 
1.5.4  การท าโลหะให้บริสุทธิ์ 

การทดลอง 1.4 การชุบโลหะ 
10  สอบกลางภาค  
11 19-20 1.6 การผุกร่อนของโลหะและวิธีการ

ป้องกัน 
1.6.1 วิธีอะโนไดซ์ 
1.6.2 วิธีแคโทดิก 
1.6.3  การรมด าโลหะ 

การทดลอง 1.5 การป้องกันการผุกร่อน
ของเหล็ก (สังเกตนอกเวลา) 

5. อธิบายการผุกร่อนของโลหะ 
วิธีการป้องกันการผุกร่อนของโลหะ
และเขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ 

12-13 21-24 1.7  ประโยชน์และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี 
       1.7.1 ประโยชน์ของเซลล์กัลวานิก 
       1.7.2 เซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว 
      1.7.3 การท าอิเล็กโทรไดอะลิซิสน้ า
ทะเล 
      1.7.4 เซลล์เชื้อเพลิงแข็ง 
 การทดลอง 1.6 เซลล์สะสมไฟฟ้าแบบ
ตะกั่ว 

6. อธิบายหลักการท างานของ
แบตเตอรี่ เซลล์อิเล็กโทรไดอะลิซิส 
แบตเตอรีลิเทียมแข็งและเซลล์
เชื้อเพลิงได้ 

14 25-26 2.1 การก าบังของอิเล็กตรอน 
       2.1.1 ปรากฏการณ์ก าบังของ

อิเล็กตรอน  

7. ค านวณผลของการก าบังและหา
ค่าประจุนิวเคลียร์สุทธิ (Effective 
nuclear charge, Z*) ของธาตุได้ 
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สัปดาห์ที่ คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

       2.2.2 การค านวณการก าบังด้วยวิธี
สเลเตอร์ การค านวณการก าบังด้วย
วิธีคลิเมนติและไรมอนดิ 

 

15 27-28 2.2 ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัล 
2.2.1 การซ้อมเหลื่อมของออร์บิทัล 
2.2.2 ระดับพลังงานของโมเลกุลาร์
ออร์บิทัล  
2.2.3 การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ
อะตอมคู่ อันดับพันธะและสมบัติ
แม่เหล็ก 

8. จัดเรียงอิเล็กตรอนในโมเลกุลาร์
ออร์บิทัล อธิบายสมบัติแม่เหล็ก 
และสภาพน าไฟฟ้าของสาร โดยใช้
ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัลได้ 

16 29-30 2.3 ของแข็ง 
       2.3.1 ระบบผลึก  
       2.3.2 การค านวณความหนาแน่น
ของผลึก  
       2.3.3 การค านวณประสิทธิภาพ
การบรรจุ (Packing efficiency) 

9. ค านวณประสิทธิภาพการบรรจุ 
และหาความหนาแน่นของ
สารประกอบไอออนิกได้ 

17 31-32 2.4 ธาตุกลุ่ม d-block  
      2.4.1 สมบัติทางกายภาพ และ
ปฏิกิริยาเคมีของธาตุกลุ่ม d-block  
      2.4.2 โครงสร้างโมเลกุลของธาตุ
กลุ่ม d-block 
      2.4.3 อ่านชื่อและเขียนโครงสร้าง
ของ สารประกอบโคออร์ดิเนชัน  

10. อธิบายสมบัติทางกายภาพ และ
ปฏิกิริยาเคมีของธาตุกลุ่ม d-block 
ได้ 
11. อธิบายการเกิดสารประกอบ   
โคออร์ดิเนชัน เขียนสูตรและ
เรียกชื่อสารประกอบโคออร์ดิเนชัน
ได้ 

18 33-34 2.4 ธาตุกลุ่ม d-block 
      2.2.4 การจ าแนกไอโซเมอร์ของ
สารประกอบโคออร์ดิเนชันได้ 

12. จ าแนกไอโซเมอร์ของ
สารประกอบโคออร์ดิเนชันได้ 

19 35-36 2.4 ธาตุกลุ่ม d-block 
     2.4.5 การแยกของสนามผลึก และ
การกระจายของอิเล็กตรอนใน d-orbital 
ของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน 

13. อธิบายการแยกของสนามผลึก 
และการกระจายของอิเล็กตรอนใน 
d-orbital ของสารประกอบ 
โคออร์ดิเนชันได้ 

18-19  สอบปฏิบัติ (นอกเวลา)  
20  สอบปลายภาค   
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4.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 การสอนรายวิชา ว3023 4 ไฟฟ้าเคมีและ อนินทรีย์เคมี ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 255 9       
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

4.1 ประเมินจากการทดลองและเขียนรายงานการทดลอง     
 4.1.1  ก่อนการสอบกลางภาค        5 คะแนน 
 4.1.2  หลังการสอบกลางภาค        5 คะแนน
4.2 ประเมินจากงาน หรือ แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย     
 4.1.1  ก่อนการสอบกลางภาค      10 คะแนน 
 4.1.2  หลังการสอบกลางภาค      10 คะแนน 
4.3 ประเมินจากคุณลักษณะของนักเรียน (จิตพิสัย)               10 คะแนน 
4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาค      20 คะแนน 
4.5 ประเมินจากการสอบภาคปฏิบัติ      10 คะแนน 
4.6 ประเมินจากการสอบปลายภาค      30 คะแนน 
           รวม  100 คะแนน  

 
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อ เป็นดังนี้ 
4.1 ประเมินจากแบบฝึกหัด การสอบย่อย และรายงานการทดลอง (30 คะแนน) 

รายการ 
 

รูปแบบ 
ของงาน 

 
วันที่

มอบหมาย 

 
ก าหนดส่ง 

เวลาที่
นักเรียน
ควรใช ้
(นาที) 

 
คะแนน 

1. การทดลอง 1.1 ปฏิกิริยาระหว่าง
โลหะกับสารละลายระหว่าง โลหะ
ไอออน 

งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 60 

10.0 

2. การทดลอง 1.2 การ ถ่ายโอน
อิเล็กตรอนในเซลล์กัลวานิก 

งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 60 

3. การทดลอง 1.3 การแยกสารละลาย
ด้วยกระแสไฟฟ้า 

งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 8 สัปดาห์ที่ 9 60 

4. การทดลอง 1.4 การชุบโลหะ งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์ที่ 9 60 
5. การทดลอง 1.5 การป้องกันการผุ

กร่อนของเหล็ก 
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 11 สัปดาห์ที่ 12 60 

6. การทดลอง 1.6 เซลล์สะสมไฟฟ้า
แบบตะกั่ว 

 สัปดาห์ที่ 13 สัปดาห์ที่ 14 60 

7. แบบฝึกหัดไฟฟ้าเคมี 
งานเดี่ยว 

สัปดาห์ที่  
1-8 

สัปดาห์ที่ 2-9 120 
5.0 
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รายการ 
 

รูปแบบ 
ของงาน 

 
วันที่

มอบหมาย 

 
ก าหนดส่ง 

เวลาที่
นักเรียน
ควรใช ้
(นาที) 

 
คะแนน 

8. แบบฝึกหัดอนินทรีย์เคมี 
งานเดี่ยว 

สัปดาห์ที่ 
14-18 

สัปดาห์ที่  
15-19 

120 
5.0 

9. สอบย่อยก่อนการสอบกลางภาค สอบ สัปดาห์ที่ 8  60 5.0 
10. สอบย่อยหลังการสอบกลางภาค สอบ สัปดาห์ที่ 17  60 5.0 

เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเขียนรายงานนอกห้องเรียน 360  
เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการท าแบบฝึกหัด และสอบย่อย 360  

รวมคะแนนทั้งหมด 30.0 
 

หมายเหตุ   
1. เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่า ในการท างานหรือการบ้านชิ้นนั้นๆ นักเรีย น

ควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใด การประมาณการดังกล่าว ครูได้พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อน 
และปริมาณของงานหรือการบ้านชิ้นนั้นๆ  

2. งานหรือการบ้านที่มอบหมายแต่ไม่ได้คิดคะแนนก็ได้น าเสนอไว้ในตารางนี้ด้วย  เพ่ือเป็นข้อมูลว่างาน
หรือการบ้านที่ได้มอบหมายทั้งหมดของรายวิชานี้นักเรียนจะต้องใช้เวลาท ามากน้อยเพียงใด 

3. รายงานการทดลอง เป็นงานกลุ่ม ควรให้นักเรียนท าการทดลองและเขียนรายงานให้เสร็จภายในเวลา
เรียน แต่ถ้านักเรียนท าไม่เสร็จ ให้นักเรียนท าเป็นการบ้านต่อไป ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 60 นาทีต่อหนึ่ง
การทดลอง 
 

4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ว3023 4 ไฟฟ้าเคมีและอนินทรีย์เคมี       
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง 
 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง 

(1) 
1. ความสนใจใฝ่รู้ หรือ ความอยากรู้อยากเห็น      
2. การรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ความอดทน      
3. ความมีเหตุผล      
4. ความมีระเบียบและรอบคอบ       
5. ความซื่อสัตย์      
6. ความใจกว้างร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
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4.3. การประเมินจากการสอบย่อย   
        รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 2 ครั้ง ดังนี้ 

4.3.1 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 8 เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที  5 คะแนน 
4.3.2 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 17 เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที 5 คะแนน 

 
เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังตารางข้างล่าง  

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะข้อสอบ คะแนน 
การสอบย่อยครั้งที่ 1 
1. ปฏิกิริยารีดอกซ์ 
2. การดุลสมการรีดอกซ์ 
3. เซลล์กัลวานิก 
4. ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ สมการของเนินสต์และ
เซลล์ความเข้มข้น 

 
อัตนัย 

 
5.0 

รวม อัตนัย 5.0 
การสอบย่อยครั้งที่ 2 
1. การก าบังของอิเล็กตรอน 
2. ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัล 
3. ของแข็ง 
 

 
อัตนัย 

 
5.0 

รวม อัตนัย 5.0 

 



 8 

4.4.  การประเมินจากการสอบกลางภาค   (20 คะแนน)  
ก าหนดสอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 10 เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง  

 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและ

จ านวนข้อสอบ 
คะแนน 

บทที่ 1 ไฟฟ้าเคมี 
1.1  ปฏิกิริยารีดอกซ์ 
การทดลอง 1.1 ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลาย
ระหว่าง โลหะไอออน 

1. อธิบายการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ พร้อมทั้งเขียน 
และดุลสมการรีดอกซ์ได้ 
 

อัตนัย 1 ข้อ 1.0 คะแนน 

1.2  การดุลสมการรีดอกซ์ 
1.2.1 โดยเลขออกซิเดชัน 

      1.2.2 โดยครึ่งปฏิกิริยา 
อัตนัย 1 ข้อ 2.0 คะแนน 

1.3 เซลล์กัลวานิก 
1.3.1 หลักการและส่วนประกอบของเซลล์กัลวานิก 

การทดลอง 1.2 การถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์กัลวานิก 
1.3.2 แผนภาพเซลล์ 

2. อธิบายหลักการและส่วนประกอบของเซลล์กัลวานิก การ
ท างานของเซลล์กัลวานิก เขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเซลล์กัล
วานิกและเขียนแผนภาพของเซลล์กัลวานิกได้ 
 

อัตนัย 2 ข้อ 4.0 คะแนน 

1.4  ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์สมการเนินสต์ (ที่
อุณหภูมิมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส) และเซลล์ความ
เข้มข้น 

3. อธิบายค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ (E0) และใช้
ค่า E0 ท านายการเกิด ปฏิกิริยารีดอกซ์และค านวณหาค่า
ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ในภาวะต่างๆ ได้ 

อัตนัย 2 ข้อ 6.0 คะแนน 

1.5  เซลล์อิเล็กโทรไลต์ 
1.5.1 การแยกสารละลายด้วยไฟฟ้า 

การทดลอง 1.3 การแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้า 

4. อธิบายและบอกส่วนประกอบของเซลล์อิเล็กโทรไลต์  ใช้กฎ
ของฟาราเดย์ในการหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆที่ใช้ใน
การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะ การท าโลหะให้
บริสุทธิ์ พร้อมทั้งเขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ 

 2.0 คะแนน 

1.5  เซลล์อิเล็กโทรไลต์ 
1.5.2 กฎของฟาราเดย์ (1 ข้อ 1 คะแนน) 

 5.0 คะแนน 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและ

จ านวนข้อสอบ 
คะแนน 

1.5.3  การชุบโลหะ (1 ข้อ 2 คะแนน) 
1.5.4  การท าโลหะให้บริสุทธิ์ (1 ข้อ 2 คะแนน) 

การทดลอง 1.4 การชุบโลหะ 
รวม จุดประสงค์ข้อที่ 1-4 อัตนัย 9 ข้อ 20.0 

 

4.5.  การประเมินจากการสอบปลายภาค (40 คะแนน)  
ก าหนดสอบปลายภาคแบบปฏิบัติเวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาท/ีคน 
ก าหนดสอบปลายภาคแบบอัตนัยสัปดาห์ที่ 20 เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและ

จ านวนข้อสอบ 
คะแนน 

1.6 การผุกร่อนของโลหะและวิธีการป้องกัน 
1.6.1 วิธีอะโนไดซ์ 
1.6.2 วิธีแคโทดิก 
1.6.3  การรมด าโลหะ 

การทดลอง 1.5 การป้องกันการผุกร่อนของเหล็ก (สังเกต
นอกเวลา) 

5. อธิบายการผุกร่อนของโลหะ วิธีการป้องกันการผุกร่อน
ของโลหะและเขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ 

อัตนัย 1 ข้อ 2.0 คะแนน 

1.7  ประโยชน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง
กับเซลล์ไฟฟ้าเคมี 
       1.7.1 ประโยชน์ของเซลล์กัลวานิก 
      1.7.2 เซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว 
      1.7.3 การท าอิเล็กโทรไดอะลิซิสน้ าทะเล 
      1.7.4 เซลล์เชื้อเพลิงแข็ง 

6. อธิบายหลักการท างานของแบตเตอรี่ เซลล์อิเล็กโทรไดอะ
ลิซิส แบตเตอรีลิเทียมแข็ง และเซลล์เชื้อเพลิงได้ 

อัตนัย 2 ข้อ 4.0 คะแนน 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและ

จ านวนข้อสอบ 
คะแนน 

 การทดลอง 1.6 เซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว 
2.1 การก าบังของอิเล็กตรอน 
       2.1.1 ปรากฏการณ์ก าบังของอิเล็กตรอน  
       2.2.2 การค านวณการก าบังด้วยวิธีสเลเตอร์ การ

ค านวณการก าบังด้วยวิธีคลิเมนติและไรมอนดิ 

7. ค านวณผลของการก าบังและหาค่าประจุนิวเคลียร์สุทธิ 
(Effective nuclear charge, Z*) ของธาตุได้ 
 

อัตนัย 1 ข้อ 2.0 คะแนน 

2.2 ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัล 
2.2.1 การซ้อมเหลื่อมของออร์บิทัล 
2.2.2 ระดับพลังงานของโมเลกุลาร์ออร์บิทัล  
2.2.3 การจัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอมคู่ อันดับ
พันธะและสมบัติแม่เหล็ก 

8. จัดเรียงอิเล็กตรอนในโมเลกุลาร์ออร์บิทัล อธิบายสมบัติ
แม่เหล็ก และสภาพน าไฟฟ้าของสาร โดยใช้ทฤษฎีโมเลกุลาร์
ออร์บิทัล (Molecular orbital theory, MO) ได้ อัตนัย 2 ข้อ 4.0 คะแนน 

2.3 ของแข็ง 
       2.3.1 ระบบผลึก  
       2.3.2 การค านวณความหนาแน่นของผลึก  
       2.3.3 การค านวณประสิทธิภาพการจัดเรียง 

9. ค านวณประสิทธิภาพการบรรจุ และหาความหนาแน่น
ของสารประกอบไอออนิกได้ 

อัตนัย 1 ข้อ 2.0 คะแนน 

2.4 ธาตุกลุ่ม d-block  
      2.4.1 สมบัติทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของธาตุ
กลุ่ม d-block  
      2.4.2 โครงสร้างโมเลกุลของธาตุกลุ่ม d-block 
      2.4.3 อ่านชื่อและเขียนโครงสร้างของ สารประกอบโค
ออร์ดิเนชัน  

10. อธิบายสมบัติทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของธาตุ
กลุ่ม d-block ได้ 
11. อธิบายการเกิดสารประกอบโคออร์ดิเนชัน เขียนสูตร
และเรียกชื่อสารประกอบโคออร์ดิเนชันได้ 

อัตนัย 2 ข้อ 8.0 คะแนน 

2.4 ธาตุกลุ่ม d-block 
      2.2.4 การจ าแนกไอโซเมอร์ของสารประกอบโคออร์ดิ

12. จ าแนกไอโซเมอร์ของสารประกอบโคออร์ดิเนชันได้ อัตนัย 1 ข้อ 4.0 คะแนน 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและ

จ านวนข้อสอบ 
คะแนน 

เนชันได ้
2.4 ธาตุกลุ่ม d-block 
     2.4.5 การแยกของสนามผลึก และการกระจายของ
อิเล็กตรอนใน d-orbital ของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน 

13. อธิบายการแยกของสนามผลึก และการกระจายของ
อิเล็กตรอนใน d-orbital ของสารประกอบโคออร์ดิเนชันได้ อัตนัย 1 ข้อ 4.0 คะแนน 

สอบปฏิบัติ (นอกเวลา)  ปฏิบัติ 1 ข้อ 10.0 คะแนน 
รวม จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 5-13 อัตนัย 11 ข้อ 40.0 คะแนน 

 



๑ 
 

 
 
 

แผนการจัดและประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
 

สาขาวิชา ชีววิทยา     รายวิชา ว ๓๐๒๖๒ ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ๑.๕ หน่วยกิต ๓ คาบ / สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖     ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
อาจารย์ผู้สอน  

*********************************************************************************************************************************** 
๑. ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ  ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของชนิด  ความหลากหลายทางพันธุกรรม  และความหลากหลายทางนิเวศ  
ศึกษาและจัดจ าแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต ในระดับอนุภาคท่ีมีชีวิต ระดับโดเมนยูแบคทีเรีย อาร์เคียและยูคาเรีย  อาณาจักรโมเนอรา อาณาจักรโปรติสตา อาณาจักรฟังไจ 
อาณาจักรพืช และอาณาจักรสัตว์ โดยใช้ไดโคโตมัสคีย์ และคลาโดแกรม เป็นเครื่องมือ   ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายกับการปรับตัว นิเวศวิทยา กลไกการเกิดและการ
แสดงออกของพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า และพฤติกรรมนิเวศ 

  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้   การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต  การวิเคราะห์ การทดลอง การอธิบายและสรุปเพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง และสังคม มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค ์
 

๒. ผลการเรียนรู้  
๑. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และเสนอแนะแนวทางในการ อนุรักษ์และอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มี

ต่อมนุษยแ์ละสิ่งแวดล้อม 
๒. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย อธิบาย และสรุปเกณฑ์การใช้หลักการของไดโคโตมัสคีย์ และคลาโดแกรม ในการจ าแนกสิ่งมีชีวิต  ในระดับอนุภาคท่ีมีชีวิต ระดับโดเมน    

ยูแบคทีเรีย อาร์เคียและยูคาเรีย อาณาจักรโมเนอรา อาณาจักรโปรติสตา อาณาจักรฟังไจ อาณาจักรพืช และอาณาจักรสัตว์ 
๓. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบาย สังเกตและท าการทดลองเปรียบเทียบลักษณะส าคัญ วัฏจักรชีวิต โดยใช้หลักการของไดโคโตมัสคีย์ และคลาโดแกรม ในการจ าแนก

สิ่งมีชีวิตในระดับอนุภาคท่ีมีชีวิต  ระดับโดเมนยูแบคทีเรีย อาร์เคียและยูคาเรีย  อาณาจักรโมเนอรา อาณาจักรโปรติสตา อาณาจักรฟังไจ อาณาจักรพืช และอาณาจักร
สัตว์ และความส าคัญของสิ่งมีชีวิตแต่ละอาณาจักรที่มีต่อระบบนิเวศและมนุษย์ 



๒ 
 

๔. สืบค้น วิเคราะห์ อภิปราย เปรียบเทียบลักษณะของระบบนิเวศท่ีพบได้ท่ัวไป  เชื่อมโยงข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ต่อความเสถียรของระบบนิเวศ            
ชีวมณฑล กลุ่มสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดพลังงานและวัฏจักรของสาร การเพ่ิมขยายทางชีวภาพ กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างระบบนิเวศกับความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 

๕. สืบค้น อภิปราย วิเคราะห์เกี่ยวกับความหมาย รูปแบบการกระจาย ความหนาแน่น การเติบโต การอยู่รอดของประชากร และโครงสร้างประชากรมนุษย์ 

๖. สืบค้น อภิปราย วิเคราะห์ รูปแบบ และกลไกการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในด้านรูปร่าง  พฤติกรรม และสรีรวิทยา วิเคราะห์ ประเภท รูปแบบ  และกลไกการแสดงออกของ
พฤติกรรม พฤติกรรมนิเวศและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม 

 

๓. ก าหนดการสอนและผลการเรียนรู้ 

สัปดาห์ท่ี คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน 

๑ 
 

๑ ปฐมนิเทศ 
-  ผลการเรียนรู ้
-  ลักษณะเนื้อหาวิชา  
-  วิธีการเรียนการสอน 

    -  การวัดผลและการประเมินผล 

- นักเรียนมีความเข้าใจในขอบข่ายโดยรวมของ
เนื้อหาวิชา 
- นักเรียนมีความเข้าใจตรงกัน เกี่ยวกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน ผลการเรียนรู้  กฎเกณฑ์ในช้ันเรียน 
เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

- บรรยาย - แผนการจัดการเรียนรู้
ฉบับย่อ 

๑-๒ ๒-๔ บทท่ี ๑ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
๑.๑ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
       ๑.๑.๑ ความหลากหลายของชนิด  
       ๑.๑.๒ ความหลากหลายทางพันธุกรรม 
       ๑.๑.๓ ความหลากหลายทางนิเวศ 
 
๑.๒ อนุกรมวิธาน 

๑.๒.๑ การจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต 
๑.๒.๒ การตรวจสอบช่ือวิทยาศาสตร์ของ    
         สิ่งมีชีวิต 
๑.๒.๓ การตั้งช่ือวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต 

๑. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายความส าคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และเสนอแนะแนวทาง
ในการอนุรักษแ์ละอภิปรายผลของความหลากหลาย
ทางชีวภาพท่ีมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
๑.๑ อธิบายความหมายและความส าคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพ และเสนอแนะแนวทางใน  
การอนุรักษ ์
๑.๒ สืบค้น อธิบายเกณฑ์การจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิตใน
ล าดับขั้นต่างๆ การตรวจสอบช่ือวิทยาศาสตร์ของ
สิ่งมีชีวิตโดยใช้ไดโคโตมัสคีย์และคลาโดแกรม       
การตั้งช่ือวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต 

- บรรยาย 
- ทดลอง 

- PowerPoint 
- ปฏิบัติการ 

Dichotomous key 
 



๓ 
 

สัปดาห์ท่ี คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน 

๒ ๕-๖ ๑.๓ ไวรัส  ไวรอยด ์และพริออน 
 
 
 
 
 

๒. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย อธิบาย และสรุป
เกณฑ์การใช้หลักการของไดโคโตมัสคียแ์ละคลาโด   
แกรมในการจ าแนกสิ่งมีชีวิต ในระดับอนุภาคที่มีชีวิต 
ระดับโดเมนยูแบคทีเรีย อาร์เคียและยูคาเรีย 
อาณาจักรโมเนอรา อาณาจักรโปรติสตา อาณาจักร 
ฟังไจ อาณาจักรพืช และอาณาจักรสัตว ์
๓. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบาย สังเกตและท าการ
ทดลองเปรียบเทียบลักษณะส าคัญ วัฏจักรชีวิต โดยใช้
หลักการของไดโคโตมัสคียแ์ละคลาโดแกรมในการ
จ าแนกสิ่งมีชีวิตในระดับอนุภาคที่มีชีวิต  ระดับโดเมน
ยูแบคทีเรีย อาร์เคียและยูคาเรีย อาณาจักรโมเนอรา 
อาณาจักรโปรติสตา อาณาจักรฟังไจ อาณาจักรพืช 
และอาณาจักรสัตว์ และความส าคัญของสิ่งมีชีวิตแต่
ละอาณาจักรที่มีต่อระบบนิเวศและมนุษย ์
 
  

- บรรยาย - PowerPoint 
- ภาพเคลื่อนไหว 

๓ -๔ ๗-๑๐ ๑.๔ อาณาจักรมอเนอรา 
๑.๔.๑ แบคทีเรีย 

- โปรทีโอแบคทีเรีย 
- คลาไมเดีย 
- สไปโรคีทส ์
- ไซยาโนแบคทีเรีย 

          - แบคทีเรียแกรมบวก 
๑.๔.๒ อาร์เคีย 
 

- บรรยาย 
 

- PowerPoint 
- ภาพเคลื่อนไหว 
- ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต 
 

๔-๖ ๑๑-๑๗ ๑.๕ อาณาจักรโปรติสตา 
๑.๕.๑ โพรโทซัว 
๑.๕.๒ สาหร่าย 
๑.๕.๓ ราเมือก 

- บรรยาย 
- ศึกษาจากของจริง 
- ทดลอง 
 

 

- PowerPoint 
- ภาพเคลื่อนไหว 
- ปฏิบัติการ โปรติสตา 
- ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต 

 
๖-๗ ๑๘-๒๑ ๑.๖ อาณาจักรฟังไจ 

๑.๖.๑ ไฟลัมไคทริดิโอไมโคตา 
๑.๖.๒ ไฟลัมไซโกไมโคตา 
๑.๖.๓ ไฟลัมแอสโคไมโคตา 
๑.๖.๔ ไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา 
๑.๖.๕ ไฟลัมดิวเทอโรไมโคตา 

- บรรยาย 
- ทดลอง 

 

- PowerPoint 
- ภาพเคลื่อนไหว 
- ปฏิบัติการจ าแนกฟังไจ 
- ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต 

 
 



๔ 
 

 

สัปดาห์ท่ี คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน 
๘-๑๐ ๒๒-๒๘ ๑.๗อาณาจักรพืช 

๑.๗.๑ ไฟลัมไบรโอไฟตา 
๑.๗.๒ ไฟลัมเฮพาโตไฟตา 
๑.๗.๓ ไฟลัมแอนโทเซอโรไฟตา 
๑.๗.๔ ไฟลัมไลโคไฟตา 
๑.๗.๕ ไฟลัมเทอโรไฟตา 
๑.๗.๖ ไฟลัมกิงโกไฟตา 
๑.๗.๗ ไฟลัมไซคาโดไฟตา 
๑.๗.๘ ไฟลัมนีโตไฟตา 
๑.๗.๙ ไฟลัมโคนิเฟอโรไฟตา 
๑.๗.๑๐ ไฟลัมแอนโทไฟตา 
 

 - บรรยาย 
- ทดลอง 
 

- PowerPoint 
- ปฏิบัติการ การจ าแนกพืช 
- ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต 

 

๑๐ ๒๙-๓๐ สอบกลางภาค (หัวข้อ ๑.๑-๑.๗)    
๑๑-๑๔ ๓๑-๔๐ ๑.๘ อาณาจักรสัตว์ 

      ๑.๘.๑ ไฟลัมพอริเฟอรา 
๑.๘.๒ ไฟลัมไนดาเรีย  
๑.๘.๓ ไฟลัมทีโนฟอรา 
๑.๘.๔ ไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส 
๑.๘.๕ ไฟลัมโรติเฟอรา 
๑.๘.๖ ไฟลัมนีมาโทดา 
๑.๘.๗ ไฟลัมแอนนิลิดา 
๑.๘.๘ ไฟลัมมอลลัสคา 
๑.๘.๙ ไฟลัมอาร์โทรโปดา 
๑.๘.๑๐ ไฟลัมเอคไคโนเดอร์มาตา 
๑.๘.๑๑ ไฟลัมเฮมิคอร์ดาตา 

      ๑.๘.๑๒ ไฟลัมคอร์ดาตา 

 - บรรยาย 
- ทดลอง 

- PowerPoint 
- ปฏิบัติการ การจ าแนก

สัตว์ 
- ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต 

 



๕ 
 

 

สัปดาห์ท่ี คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน 
 

๑๔ 
๑๔ 
๑๕  

 
 

๑๖ 
 
 
 
 

๑๗ 
๑๗ –๑๘ 

 
 
 
 
 

๑๘ 
 

 
๔๑ 
๔๒ 

๔๓ – ๔๕ 
 
 

๔๖-๔๘ 
 
 
 
 

๔๙ 
๕๐- ๕๓ 

 
 
 
 
 

๕๔ 

บทท่ี ๒ นิเวศวิทยา  
๒.๑ ความหมายและประเภทของระบบนิเวศ 
๒.๒ ชีวมณฑล 
๒.๓ นิเวศวิทยาของกลุ่มสิ่งมีชีวิต 
      ๒.๓.๑ องค์ประกอบของกลุ่มสิ่งมีชีวิต 
      ๒.๓.๒ ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มสิ่งมีชีวิต 
๒.๔ นิเวศวิทยาของระบบนิเวศ 

๒.๔.๑ สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได ้
๒.๔.๒ สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได ้
๒.๔.๓การถ่ายทอดพลังงานและวัฏจักรของสาร 
๒.๔.๔ การเพิ่มขยายทางชีวภาพ 

๒.๕ การเปลี่ยนแปลงแทนที ่
๒.๖ นิเวศวิทยาของประชากร 

๒.๖.๑ ความหมายของประชากร 
      ๒.๖.๒ รูปแบบการกระจายของประชากร 
      ๒.๖.๓ ความหนาแน่นของประชากร 
      ๒.๖.๔ การอยู่รอดของประชากร 
      ๒.๖.๕ โครงสร้างประชากรมนุษย ์
๒.๗ ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
     ๒.๗.๑ ปัญหาเรือนกระจก 
     ๒.๗.๒ มลพิษทางน้ า 
     ๒.๗.๓ การอนุรักษ์สัตว์ป่า 
     ๒.๗.๔ การอนุรักษ์เชิงชนิดพันธ์ุ 
     ๒.๗.๕ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

๔. สืบค้น วิเคราะห์ อภิปราย เปรียบเทียบลักษณะ
ของระบบนิเวศท่ีพบได้ทั่วไป เชื่อมโยงข้อมูล
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ต่อความเสถียรของ
ระบบนิเวศ  ชีวมณฑล กลุ่มสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอด
พลังงานและวัฏจักรของสาร การเพิ่มขยายทางชีวภาพ 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ และชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
๕. สืบค้น อภิปราย วิเคราะหเ์กี่ยวกับความหมาย 
รูปแบบการกระจาย ความหนาแน่น การเติบโต      
การอยู่รอดของประชากร และโครงสร้างประชากร
มนุษย์ 

 
 
 
 
 
 
 

- บรรยาย 
- ทดลอง 
- สืบค้นข้อมูล 
- จัดแสดงผลงาน 
 

- PowerPoint 
- ภาพเคลื่อนไหว 
- ปฏิบัติการ การส ารวจ

ระบบนิเวศ 
- ปฏิบัติการ การหาดัชนี

ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต 
 

 
 
 

 



๖ 
 

 

สัปดาห์ท่ี คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน 
๑๙  ๕๕-๕๘ บทท่ี ๓ พฤติกรรมและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 

๓.๑ พฤติกรรมที่มีมาแต่ก าเนิด 
๓.๒ พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู ้
๓.๓ พฤติกรรมนิเวศ 
๓.๔ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 

 

๖. สืบค้น อภิปราย วิเคราะห์ รูปแบบ และกลไกการ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในด้านรูปร่าง พฤติกรรม และ
สรีรวิทยา วิเคราะห์ ประเภท รูปแบบ และกลไกการ
แสดงออกของพฤติกรรม พฤติกรรมนิเวศและปัจจัย
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม 
 

- บรรยาย 
- ทดลอง 

- PowerPoint 
- ปฏิบัติการพฤติกรรม

ของสิ่งมีชีวิต 

๒๐ ๕๙-๖๐ สอบปลายภาค (หัวข้อ ๑.๘-๓.๔)    
 

๔. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
การสอนรายวิชา ว ๓๐๒๖๒ ความหลากหลายทางชีวภาพ ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ประเมินเป็นอัตราส่วน  (ร้อยละ)  ดังนี้  
 ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค  :  ร้อยละของคะแนนปลายภาค = ๘๐ : ๒๐ 
 ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค  =  ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค  

+ ร้อยละของคะแนนจิตพิสัย   
= ๒๐ + ๒๐ + ๓๐ + ๑๐ 

 แผนการประเมินผลการเรียน  คือ 
 ๔.๑ประเมินผลจากงานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย   ร้อยละ ๓๐ 
 ๔.๒ ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย) ร้อยละ ๑๐ 

๔.๓การประเมินผลจากการสอบย่อย     ร้อยละ  ๒๐ 
 ๔.๔ประเมินจากการสอบกลางภาค        ร้อยละ  ๒๐ 
 ๔.๕ประเมินจากการสอบปลายภาค     ร้อยละ  ๒๐ 
   
 
 
     



๗ 
 

รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้ 
๔.๑การประเมินผลจากงานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย (ร้อยละ ๓๐) 

รายการ รูปแบบของงาน เวลาที่นักเรียนควรใช้ (ชม.) ร้อยละ 
๑. เขียนรายงานปฏิบัติการ Dichotomous key งานเดี่ยว ๑ ๑ 

๒. 
เขียนรายงานปฏิบัติการ การจ าแนกโปรติสตาและการหาดัชนีความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต 

งานเดี่ยว ๑ ๒ 

๓. เขียนรายงานปฏิบัติการ การจ าแนกฟังไจ งานเดี่ยว ๑ ๒ 
๔. เขียนรายงานปฏิบัติการ การจ าแนกพืช งานเดี่ยว ๑ ๒ 
๕. เขียนรายงานปฏิบัติการ การจ าแนกสัตว์ งานเดี่ยว ๓ ๒ 
๖. เขียนรายงานปฏิบัติการ การส ารวจระบบนิเวศ  งานเดี่ยว ๑ ๒ 
๗. เขียนรายงานปฏิบัติการพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต งานเดี่ยว ๑ ๒ 

๘. 

เขียนแผนผังมโนทัศน ์หัวเรื่องดังนี ้
๘.๑ อาณาจักรมอเนอรา 
๘.๒ อาณาจักรโปรติสตา 
๘.๓ อาณาจักรฟังไจ 
๘.๔ อาณาจักรพืช 
๘.๕ อาณาจักรสัตว์ 

     ๘.๖ พฤติกรรม 
     ๘.๗ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 

งานเดี่ยว ๗ ๗ 

๙. การจัดแสดงผลงานด้านนิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ งานกลุ่ม ๑๔ ๑๐ 
หมายเหตุ: เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่า ในการท างานหรือการบ้านชิ้นนั้น ๆ นักเรียนควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใด การประมาณดังกล่าวครูได้
พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อน และปริมาณงานหรือการบ้านชิ้นนั้นๆ 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

๔.๒การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย (ร้อยละ ๑๐) 
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ว๓๐๒๖๒ ความหลากหลายทางชีวภาพปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินดังนี ้
 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเย่ียม (๕) ดีมาก(๔) ดี (๓) ปานกลาง(๒) ต้องปรับปรุง (๑) 
๑. ความอยากรู้อยากเห็น                   
๒. ความใจกว้าง      
๓. ความรับผิดชอบและเพียรพยายาม       
๔. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร ์      
๕. ความมีเหตุผล                               
๖. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น      
๗. ความมีระเบียบและรอบคอบ                
๘.ความประหยัด                       
๙.ความซื่อสัตย์                    
๑๐. ความตรงต่อเวลา      
 
๔.๓ การประเมินผลจากการสอบย่อย (ร้อยละ ๒๐) 
รายละเอียดดังนี ้
๔.๓.๑ การสอบก่อนกลางภาค (ร้อยละ ๑๐ ) รายละเอียดดังนี ้
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ ร้อยละคะแนน 

๑.๑ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
๑.๒ อนุกรมวิธาน 

- ปรนัยแบบเลือกตอบ(ข้อละ ๐. ๕ คะแนน) 
-อัตนัย (ข้อละ ๑ หรือ ๒ คะแนน) 

๓ 

๑.๓ ไวรัส ไวรอยด์และพริออน ๓ 

๑.๔ อาณาจักรมอเนอรา ๔ 

 
 



๙ 
 

๔.๓.๒ การสอบหลังกลางภาค(ร้อยละ ๑๐ ) รายละเอียดดังนี ้
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ ร้อยละคะแนน 

๑.๘ อาณาจักรสัตว์ 
      ๑.๘.๑ ไฟลัมพอริเฟอรา 

๑.๘.๒ ไฟลัมไนดาเรีย  
๑.๘.๓ ไฟลัมทีโนฟอรา 
๑.๘.๔ ไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส 
๑.๘.๕ ไฟลัมโรติเฟอรา 
๑.๘.๖ ไฟลัมนีมาโทดา 
๑.๘.๗ ไฟลัมแอนนิลิดา 
๑.๘.๘ ไฟลัมมอลลัสคา 

- ปรนัยแบบเลือกตอบ(ข้อละ ๐.๕ คะแนน) 
-อัตนัย (ข้อละ ๑ หรือ ๒คะแนน) 

๑๐ 

 
๔.๔ การประเมินจากการสอบกลางภาค (ร้อยละ ๒๐) 
ก าหนดการสอบกลางภาคระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลาที่ใช้สอบ ๙๐ นาท ีหัวข้อเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ ร้อยละคะแนน 
๑.๑ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

- ปรนัยแบบเลือกตอบ (ข้อละ ๐.๕ คะแนน) 
- อัตนัย (ข้อละ ๑ หรือ ๒ คะแนน) 

๐.๕ 
๑.๒ อนุกรมวิธาน ๐.๕ 
๑.๓ ไวรัส ไวรอยด์และพริออน ๑ 
๑.๔ อาณาจักรมอเนอรา ๑ 
๑.๕ อาณาจักรโปรติสตา ๖ 
๑.๖ อาณาจักรฟังไจ ๔ 
๑.๗ อาณาจักรพืช ๗ 
 
 
 
 



๑๐ 
 

๔.๕การประเมินจากการสอบปลายภาค (ร้อยละ ๒๐) 
ก าหนดการสอบปลายภาคระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลาที่ใช้สอบ ๙๐ นาท ีหัวข้อเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค ลักษณะ/จ านวนข้อสอบ ร้อยละคะแนน 
๑.๘ อาณาจักรสัตว์ 

      ๑.๘.๑ ไฟลัมพอริเฟอรา 
๑.๘.๒ ไฟลัมไนดาเรีย  
๑.๘.๓ ไฟลัมทีโนฟอรา 
๑.๘.๔ ไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส               ๒ คะแนน 
๑.๘.๕ ไฟลัมโรติเฟอรา 
๑.๘.๖ ไฟลัมนีมาโทดา 
๑.๘.๗ ไฟลัมแอนนิลิดา 
๑.๘.๘ ไฟลัมมอลลัสคา 
๑.๘.๙ ไฟลัมอาร์โทรโปดา 
๑.๘.๑๐ ไฟลัมเอคไคโนเดอร์มาตา            ๔ คะแนน 
๑.๘.๑๑ ไฟลัมเฮมิคอร์ดาตา 

       ๑.๘.๑๒ ไฟลัมคอร์ดาตา 

- ปรนัยแบบเลือกตอบ(ข้อละ ๐.๕ คะแนน) 
-อัตนัย (ข้อละ ๑ หรือ ๒คะแนน) 

 
 
 
 
 
 

๖ 

บทท่ี ๒ นิเวศวิทยา  
๒.๑ ความหมายและประเภทของระบบนิเวศ 
๒.๒ ชีวมณฑล 
๒.๓ นิเวศวิทยาของกลุ่มสิ่งมีชีวิต 
๒.๔ นิเวศวิทยาของระบบนิเวศ 
๒.๕ การเปลี่ยนแปลงแทนที ่
๒.๖ นิเวศวิทยาของประชากร 
๒.๗ ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 

 
 
 

๘ 

บทท่ี ๓ พฤติกรรมและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 
๓.๑ พฤติกรรมที่มีมาแต่ก าเนิด 
๓.๒ พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู ้
๓.๓ พฤติกรรมนิเวศ 

 
 

๖ 



๑๑ 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค ลักษณะ/จ านวนข้อสอบ ร้อยละคะแนน 
๓.๔ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 

 
หมายเหตุ: ลักษณะและจ านวนข้อสอบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามมติของคณะกรรมการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ  



 
แผนการจัดการเรียนรูแ้ละแผนการประเมินผลการเรียนรู้  ฉบับย่อ 

รายวิชา ศ30103 ทัศนศิลป์                                         จ านวนหน่วยกิต 0.5  หน่วยกิต                                  เวลาเรียน   1  คาบ / สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6                                      ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2555 
อาจารย์ผู้สอน  1.นายมานนท์  ผสมสัตย์     2.นายชัยนันท์  วันอินทร์     3.นางปภากร  วงศ์ศิลปกุล 
 

 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ความหมาย ขอบข่าย ทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป์ วิธีการสร้างสรรค์ การวิจารณ์ การประเมินคุณค่าผลงาน และสุนทรียศาสตร์ทางทัศนศิลป์ เปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์กับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์จากศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งศิลปินไทยและสากล เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
ในการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ด้วยรูปแบบและลักษณะเฉพาะตน รวมทั้งน าเสนอผลงานทัศนศิลป์ออกสู่สาธารณะชน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการชื่นชมความงามรวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของผลงานและสามารถปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

2.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. มีความรู้ความเข้าใจในความหมายและขอบข่ายงานทัศนศิลป์ 
2. มีความเข้าใจสุนทรียศาสตร์ทางทัศนศิลป์ 
3. มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ทัศนธาตุ และองค์ประกอบทางศิลปะของผลงานทัศนศิลป์ 
4. มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ด้วยรูปแบบและลักษณะเฉพาะตน 
5. มีความสามารถในการจัดนิทรรศการศิลปะเพ่ือน าเสนอผลงานสู่สาธารณะชน 
6. มีความรู้ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์  วิจารณ์  และประเมินคุณค่าผลงานทัศนศิลป์ได้ 
7. มีความรู้ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
สัปดาห์ที่ คาบที่ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม 

งานหรือการบ้านที่มอบหมาย 
สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

1 1 พื้นฐานศิลปะและความหมายของทัศนศิลป ์
ลักษณะรูปแบบผลงานทัศนศลิป ์
- รูปแบบเหมือนจริง 
- รูปแบบเหนือความเป็นจริง 
- รูปแบบนามธรรม 

1. มีความรู้ความเข้าใจในความหมายและ
ขอบข่ายงานทัศนศิลป ์
2.มีความเข้าใจลักษณะรูปแบบผลงานทัศนศิลป ์ 
3.มีความเข้าใจสุนทรียศาสตร์ทางทัศนศิลป ์
4.มีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ประวัติศาสตร์
ศิลป์ขั้นพื้นฐานกับพัฒนาการความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได ้
 

สัมมนาพ้ืนฐานศลิปะ ความหมาย
และลักษณะรูปแบบทัศนศลิป ์

ภาพนิ่ง ประกอบการ
สัมมนา 

2-3 2-3 ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลปะ 
 

5.มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ทัศนธาตุ และ
องค์ประกอบทางศิลปะของผลงานทัศนศิลป ์
 

สร้างผลงานองค์ประกอบศลิป ์ website 

4 
5-6 
7 

4 
5-6 
7 

จิตรกรรมส าหรบันักเรียนวิทยาศาสตร์    
-Drawing   
-Basic Painting 
 

6.มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะการสร้างสรรค์งาน
จิตรกรรมทั้งประเภทวาดเส้นและการระบายสีขั้น
พื้นฐาน 
7.มีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการ
สร้างสรรค์งานจติรกรรมขั้นพ้ืนฐานและความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร ์
 

- ปฏิบัติการวาดเส้นจากหุ่นนิ่งที่
ก าหนดให ้
- ปฏิบัติการเขยีนภาพสีน้ าจากหุน่
นิ่งที่ก าหนดให้ 

หุ่นนิ่ง 
วัสดุอุปกรณ์การสร้างงาน
จิตรกรรม 

8-10 8-10 ประตมิากรรมส าหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์    
 

8.มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะการสร้างสรรค์งาน
ประตมิากรรมขั้นพื้นฐาน 
9.มีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการ
สร้างสรรค์งานประตมิากรรมขั้นพืน้ฐานและ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร ์

ปฏิบัติการสรา้งสรรค์ผลงาน
ประตมิากรรมนูนต่ าจากหุ่นนิ่งที่
ก าหนดให ้

หุ่นนิ่ง 
วัสดุอปุกรณ์การสร้างงาน
ประตมิากรรม 



สัปดาห์ที่ คาบที่ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม 
งานหรือการบ้านที่มอบหมาย 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

11-12 
13-14 

11-12 
13-14 

ศิลปะภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนวทิยาศาสตร์    
 

10.มีความรู้ความเข้าใจวิธีการสร้างสรรค์ศลิปะ
ภาพพิมพ์ขั้นพื้นฐาน 
11.มีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการ
สร้างสรรค์งานศลิปะภาพพิมพ์ขั้นพื้นฐานและ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร ์
 

ปฏิบัติการสรา้งสรรค์ภาพพิมพด์้วย
กระบวนการทางภาพพิมพ์ 

วัสดุอปุกรณ์การสร้างงาน
ศิลปะภาพพิมพ์ 

15 15 - Installation Art 
- Conceptual Art 

12.มีความรู้ความเข้าใจในผลงานทัศนศิลป์
ประเภทต่างๆ ท่ีอยู่นอกเหนือขอบข่าย 
 

สัมมนาทัศนศลิป์ประเภทต่างๆ ภาพนิ่ง ประกอบการ
สัมมนา 

16-17 16-17 Individual Project 13.มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการในการ
สร้างสรรคผ์ลงานทัศนศลิป ์
 

ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน
ทัศนศิลป์ 

website 

18-19 18-19 น าเสนอผลงาน Individual Project 14.นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานทัศนศิลป์ได ้
 

นักเรียนสามารถน าเสนอผลงาน
ทัศนศิลป์หน้าช้ันเรยีน 
 

ผลงานทัศนศลิป ์

 
4.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 

การสอนรายวิชา ทัศนศิลป์  ประจ าภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2555 
 ประเมินเป็นอัตราส่วน  (ร้อยละ)  ดังนี้ 
 ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค  :  ร้อยละของคะแนนปลายภาค  =  ร้อยละ 80  :  ร้อยละ 20 
 ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค  =  ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค  

+ ร้อยละของคะแนนจิตพิสัย   
        =  ร้อยละ 15 + ร้อยละ 20 + ร้อยละ 35 + ร้อยละ 10 



  
แผนการประเมินผลการเรียน  คือ 

  4.1  ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย     ร้อยละ 50  
  4.2  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย)   ร้อยละ 10  
  4.3  ประเมินจากการสอบกลางภาค      ร้อยละ 20  
  4.4  ประเมินจากการสอบปลายภาค      ร้อยละ 20  
 
   การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  (จิตพิสัย)  (ร้อยละ 10) 
  การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  รายวิชา ทัศนศิลป์  ประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555 

ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง 
 

หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1.  การเข้าห้องเรียนตรงเวลา      
2.  การส่งงานตรงเวลา      
3.  มีความสนใจและตั้งใจในเวลาเรียน      
 
  
 
 

  การประเมินจากการสอบกลางภาค   ( ร้อยละ  20)   
  ก าหนดสอบกลางภาคเรียนระหว่างวันที่ 23 - 27  กรกฎาคม  2555  เวลาที่ใช้ในการสอบ  100  นาที  เนื้อหาสาระการเรียนรู้  และลักษณะข้อสอบที่ใช้ใน 

การสอบกลางภาคเรียน  มีรายละเอียดดังนี้ 
 



หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ ร้อยละ 
สอบนอกตาราง 

- Basic Painting 
- ประติมากรรมส าหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์    

 
ตัดสินจากผลงาน Painting 1 ชิ้น 
ตัดสินจากผลงาน ประติมากรรม จ านวน 1 ชิ้น 

 
10 
10 

รวม 20 
 
   การประเมินจากการสอบปลายภาค   ( ร้อยละ 20 )   
  ก าหนดสอบปลายภาคเรียนระหว่างวันที่ 24 - 28  กันยายน  2555  เวลาที่ใช้ในการสอบ  40  นาที  เนื้อหาสาระการเรียนรู้  และลักษณะข้อสอบที่ใช้ใน 

การสอบปลายภาคเรียน  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ ร้อยละ 
ทฤษฎีทัศนศิลป์ ได้แก่ 
ความหมายของทัศนศลิป์การจ าแนกประเภท 
ของทัศนศิลป์ (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ฯลฯ) 

- อัตนัย 3 ข้อ  
(ชนิดบรรยายหรือเติมค า) 

6 

ลักษณะรูปแบบผลงานทัศนศลิป ์
- รูปแบบเหมือนจริง 
- รูปแบบเหนือความเป็นจริง 
- รูปแบบนามธรรม 

- อัตนัย 5 ข้อ  
(ชนิดบรรยายหรือเติมค า) 

10 

องค์ประกอบศิลป์และทัศนธาตุกบังานทัศนศิลป ์ - อัตนัย 2 ข้อ  
(ชนิดบรรยายหรือเติมค า) 

4 

รวม 20 
5. เอกสารอ้างอิง 
 ........................................................................................................................................... ................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 
แผนการจัดการเรียนรู�และและแผนการประเมินผลการเรียนรู� ฉบับย�อ 

 
กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          รายวิชา สังคีตนิยม  ศ30104                  ช้ันมัธยมศึกษาป)ท่ี 6             
จํานวนหน�วยกิต 0.5 หน�วยกิต                  เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห2      ภาคเรียนท่ี 2 ป)การศึกษา 2559 
อาจารย2ผู�สอน     
........................................................................................................................................................................... 
1.คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลั กการ พ้ืนฐานดนตรี ไทยและดนตรี ตะวันตก  ประวั ติ ศาสตร�ดนตรี ไทยก�อนส มัย 
กรุงรัตนโกสินทร� สมัยกรุงรัตนโกสินทร� ดนตรีพ้ืนบ%านไทย ประวัติดนตรีตะวันตก ต้ังแต�ยุคกลางจนถึงป)จจุบัน 
ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ประเภทของการประสมวงดนตรีไทยและวงดนตรีตะวันตก 
รูปแบบองค�ประกอบและสุนทรียะของเพลงโดยเน%นท่ีการฟ)ง  

วิเคราะห�รูปแบบของบทเพลงในวงดนตรีแต�ละประเภทและสร%างสรรค�งานดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรม
ต�างกัน 

เพ่ือให%ผู%เรียนมีความรู%ความเข%าใจประวัติศาสตร�ดนตรี เปรียบเทียบลักษณะเด�นของดนตรีในวัฒนธรรม
ต�างๆ และสามารถนําดนตรีไปประยุกต�ใช%ในชีวิตประจําวันได% 
 
2. ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายถึงวิวัฒนาการและยุคสมัยของดนตรีไทยและดนตรีสากล 
2. อธิบายถึงประเภทของเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากลได% 
3. อธิบายถึงรูปแบบการผสมของวงดนตรีไทยและดนตรีสากลได% 
4. แสดงออกถึงความรู%สึกในการรับรู%ความไพเราะของดนตรีไทยและดนตรีสากล 
5. อธิบายถึงรูปแบบบทเพลงของวงดนตรีแต�ละประเภทท้ังดนตรีไทยและดนตรีสากลได% 
6. สามารถบอกเหตุผลท่ีคนต�างวัฒนธรรมสร%างสรรค�งานดนตรีแตกต�างกันได% 
7. นําความรู%และหลักทางดนตรีมาประยุกต�ใช%กับวิชาอ่ืนๆและชีวิตประจําวัน 
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3. กําหนดการสอนและจุดประสงค2  

สัปดาห2
ท่ี 

คาบท่ี สาระการเรียนรู� จุดประสงค2การเรียนรู� วิธีการสอน/
กิจกรรม 

ส่ือการสอน/
แหล�งเรียนรู� 

1 1 แนะนาํรายวชิา การประเมินผล 
การจดักิจกรรม แหล่งเรียนรู้
จากเวบ็ไซตแ์ละหอ้งสมุด
ขอ้ตกลงในการเรียนและส่ง
งาน 
 

- มีความรู้ความเขา้ใจ
ความสาํคญัของรายวชิา
สังคีตนิยม 
ก.อธิบายความหมาย 
ความสาํคญั และขอบเขต 
สาระวชิาสังคีตนิยมได ้
ข. บอกวธีิการเรียนและ
ขอ้ตกลงในการเรียนและ
การประเมินผลได ้

-การตั,งคาํถามและ 
การอภิปราย 

-เอกสารประกอบ 
การเรียน 

 

2-4 2-4 บทที� 1ประวตัิดนตรีสากล 
-สมยักลาง  
-สมยัเรเนสซองส์ 
-สมยับาโรค 
-สมยัคลาสสิก 
-สมยัโรแมนติค 
-สมยัศตวรรษที3 20 

- อธิบายถึงววิฒันาการและ
ยคุสมยัของดนตรีสากลได ้
 

-การเรียนการสอน
แบบใชเ้ทคโนโลย ี
-การตั,งคาํถามและ 
การอภิปราย 
-กระบวนการ
สืบคน้ 

-เอกสารประกอบ 
การเรียน 
-Clip วดิีทศัน์ 
-Internet 
 

5-6 5-6 บทที� 2ประเภทเครื�องดนตรี

สากล 
-เครื3องสาย 
-เครื3องลมไม ้
-เครื3องทองเหลือง 
-เครื3องประกอบจงัหวะ 
-เครื3องลิ3มนิ,ว 
 

- อธิบายถึงประเภทของ
เครื3องดนตรีสากลได ้
 

-การเรียนการสอน
แบบใชเ้ทคโนโลย ี
-การตั,งคาํถามและ 
การอภิปราย 
-กระบวนการ
สืบคน้ 
 

-เอกสารประกอบ 
การเรียน 
-Clip วดิีทศัน์ 
-Internet 
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สัปดาห2
ท่ี 

คาบท่ี สาระการเรียนรู� จุดประสงค2การเรียนรู� วิธีการสอน/
กิจกรรม 

ส่ือการสอน/
แหล�งเรียนรู� 

7 7 บทที� 3การประสมวงดนตรี

ตะวนัตก 
-วงแชมเบอร์ 
-วงซิมโฟนี ออร์เคสตร้า 
-วงซิมโฟนิกแบนด ์

 

- อธิบายถึงรูปแบบการผสม
วงของดนตรีสากลได ้
 

-การเรียนการสอน
แบบใชเ้ทคโนโลย ี
-การตั,งคาํถามและ 
การอภิปราย 
-กระบวนการ
สืบคน้ 

-เอกสารประกอบ 
การเรียน 
-Clip วดิีทศัน์ 
-Internet 

 

8 8 บทที� 4ประเภทของบทเพลง 
-โซนาตา้ 
-ซิมโฟนี 
-คอนแชร์โต ้
-โอเวเจอร์ 
-โอเปรา 
 

- อธิบายถึงประเภทของ
เพลงในดนตรีสากลได ้
- อธิบายถึงประเภทของการ
ฟังเพลงได ้
- อธิบายถึงรูปแบบบทเพลง
ของวงดนตรีแต่ละประเภท
ดนตรีสากลได ้
- แสดงออกถึงความรู้สึกใน
การรับรู้ความไพเราะของ
ดนตรีสากลได ้

-การเรียนการสอน
แบบใชเ้ทคโนโลย ี
-การตั,งคาํถามและ 
การอภิปราย 
-กระบวนการ
สืบคน้ 
 

-เอกสารประกอบ 
การเรียน 
-Clip วดิีทศัน์ 
-Internet 

 

9 9 บทที� 5พระเจนดุริยางค์ 
-ประวติัและผลงานของพระ
เจนดุริยางค ์

- มีความรู้ความเขา้ใจถึง
เหตุผลที3คนต่างวฒันธรรม
สร้างสรรคง์านดนตรี
แตกต่างกนัได ้

ใชเ้ทคโนโลย ี Clip วดิีทศัน์ 

10 10 สอบกลางภาค    

11-12 11-12 บทที� 6ประวตัิดนตรีไทย 
-ดนตรีสมยักรุงสุโขทยั 
-ดนตรีสมยักรุงศรีอยธุยา 
-ดนตรีสมยักรุงรัตนโกสินทร์ 

- อธิบายถึงววิฒันาการและ
ยคุสมยัของดนตรีไทยได ้
 

-การเรียนการสอน
แบบใชเ้ทคโนโลย ี
-การตั,งคาํถามและ 
การอภิปราย 
-กระบวนการ
สืบคน้ 

-เอกสารประกอบ 
การเรียน 
-Clip วดิีทศัน์ 
-Internet 
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สัปดาห2
ท่ี 

คาบท่ี สาระการเรียนรู� จุดประสงค2การเรียนรู� วิธีการสอน/
กิจกรรม 

ส่ือการสอน/
แหล�งเรียนรู� 

13 
 

13 
 

บทที� 7ประเภทเครื�องดนตรี

ไทย 
-  เครื3องดีด 
-เครื3องสี 
-เครื3องตี 
-เครื3องเป่า 

- อธิบายถึงประเภทของ
เครื3องดนตรีไทยได ้

 

-การเรียนการสอน
แบบใชเ้ทคโนโลย ี
-การตั,งคาํถามและ 
การอภิปราย 
-กระบวนการ
สืบคน้ 

-เอกสารประกอบ 
การเรียน 
-Clip วดิีทศัน์ 
-Internet 

 

14-15 14-15  บทที� 8การประสมวงดนตรี

ไทย 
-วงปี3 พาทย ์
-วงเครื3องสาย 
-วงมโหรี 

- อธิบายถึงรูปแบบการผสม
วงของ 
ดนตรีไทยได ้
 

-การเรียนการสอน
แบบใชเ้ทคโนโลย ี
-การตั,งคาํถามและ 
การอภิปราย 

-เอกสารประกอบ 
การเรียน 
-Clip วดิีทศัน์ 
-Internet 

16-17 16-17 บทที� 9ดนตรีพื*นเมือง 
-ภาคเหนือ 
-ภาคกลาง 
-ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
-ภาคใต ้

- อธิบายถึงรูปแบบวงของ
ดนตรีพื,นเมืองไทยได ้
- สามารถบอกเหตุผลที3คน
ต่างวฒันธรรมสร้างสรรค์
งานดนตรีแตกต่างกนัได ้

-กระบวนการ
สืบคน้ 

 

-เอกสารประกอบ 
การเรียน 
-Clip วดิีทศัน์ 
-Internet 
 

18-19 18-19 บทที� 10คีตกวี 
-คีตราชนัย ์
-คีตกวสีากล 
-คีตกวไีทย 
 

- รู้จกับุคคลสาํคญัในวงการ
ดนตรี 
- นาํความรู้และหลกัทาง
ดนตรีมาประยกุตใ์ชก้บัวชิา
อื3นๆและชีวติประจาํวนั 
 

- กระบวนการ
สืบคน้ 

 

- Internet 
 

20 20 สอบปลายภาค    
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4.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน  
การสอนรายวชิาสังคีตนิยม รหสัวชิา  ศ30104  ประจาํภาคเรียนที3 2  ปีการศึกษา 2559 ประเมินเป็น
อตัราส่วนดงันี,  

คะแนนระหวา่งภาค : คะแนนปลายภาค  =      80  :  20 
คะแนนระหวา่งภาค   =  คะแนนสอบก่อนกลางภาค  +  คะแนนสอบกลางภาค  +  คะแนนสอบหลงั

กลางภาค +คะแนนจิตพิสัย =  25 + 20 +25 + 10 

แผนการประเมินผลการเรียนคือ 
4.1  ประเมินจากงานหรือการบา้นที3มอบหมาย    50  คะแนน 
4.2  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน: จิตพิสัย 10 คะแนน 
4.3  ประเมินจากการสอบกลางภาค     20 คะแนน 
4.4  ประเมินจากการสอบปลายภาค     20 คะแนน 
   
     รวม   100 คะแนน 

4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที�มอบหมาย ( 50คะแนน ) 

รายการ 
รูปแบบ

ของงาน 

วนัที�

มอบหมาย 
กาํหนดส่ง 

เวลาที�

นักเรียน 

ควรใช้ 

คะแนน 

1.  นาํเสนอ PowerPoint เกี3ยวกบั
เนื,อหาขององค ์ประกอบของดนตรี
โดยเป็น 6 กลุ่มดงันี,      

1.) จงัหวะ(Beat) 
2.) เสียง(Pitch) 
3.) ทาํนอง (Melody) 
4.) การประสานเสียง (Harmony) 
5.) พื,นผวิของดนตรีหรือรูปพรรณ 

(Texture) 
6.) คีตลกัษณ์หรือรูปแบบ (Form) 

งานกลุ่ม สัปดาห์ที3 2 สัปดาห์ที3 8 
 

  วนัละ 10 
นาที  

20 

2.ใบงานศึกษาคน้ควา้ประกอบการ
ชมภาพยนตร์คีตราชนัยแ์ละ
ชีวประวติัพระเจนดุริยางค ์
 

งานเดี3ยว สัปดาห์ที3 8 ในคาบเรียน 50 นาที 5 
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รายการ 
รูปแบบ

ของงาน 

วนัที�

มอบหมาย 
กาํหนดส่ง 

เวลาที�

นักเรียน 

ควรใช้ 

คะแนน 

3.ใบงานศึกษาคน้ควา้ประกอบการ
ชมภาพยนตร์คีตราชนัย ์

งานเดี3ยว สัปดาห์ที3 
14 

ในคาบเรียน 50 นาที 5 

4.นาํเสนอ PowerPoint เกี3ยวกบั
ชีวประวติัของคีตกวทีั,งไทยและ
สากล(ตามความสนใจของนกัเรียน) 
โดยแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม 

งานกลุ่ม สัปดาห์ที3 
11 

 

สัปดาห์ที3 
14 

 

วนัละ20
นาที  

20 

 

4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพสัิย(10 คะแนน) 

  การประเมินพฤติกรรมการเรียนการสอนรายวชิา  ศ30104 สังคีตนิยมประจาํภาคเรียนที3 2              
ปีการศึกษา 2559 ไดก้าํหนดหวัขอ้การประเมินไดด้งัแสดงในตารางดงันี,  

หัวข้อการประเมนิ 

ผลการประเมนิ 

ดเียี�ยม 
(2) 

ปานกลาง 
(1) 

ต้องปรับปรุง 
(0) 

1. การตรงต่อเวลา(2 คะแนน) 
-เขา้ชั,นเรียนตรงเวลา 
- ส่งงานตรงเวลา 

   

2. ความซื�อสัตย์(2 คะแนน) 
- ทาํงานดว้ยความสุจริต 
- ปฏิบติัตามระเบียบ กฎ ขอ้บงัคบัของโรงเรียนอยา่งเคร่งครัด 

   

3. มีวนัิย  (2 คะแนน)    

4. ความรับผดิชอบ (2 คะแนน) 
-  เอาใจใส่งานที3ไดรั้บมอบหมายเตม็ความสามารถ 

   

5. มารยาทดี(2 คะแนน) 
พดูจาสุภาพ กริยาอ่อนนอ้ม 
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4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน) 

 การสอบกลางภาค ของนกัเรียนรายวชิา สังคีตนิยม ศ30104  ประจาํภาคเรียนที3  2  ปีการศึกษา 2559
ไดก้าํหนดเนื,อหาและลกัษณะขอ้สอบดงัตาราง โดยกาํหนดสอบตามตารางโดยใชเ้วลาในการสอบ 60 นาที 
คะแนนเตม็ 20 คะแนน 

หัวข้อ / เนื*อหาที�ใช้สอบ ลกัษณะและจํานวนข้อสอบ คะแนน 

บทที3 2-5 ประวติัดนตรีสากล ประเภทเครื3องดนตรี
สากล การประสมวงดนตรีตะวนัตก ประเภทของเพลง 
ประเภทการฟังเพลง 

ปรนยั 20 ขอ้  10 
อตันยั จาํนวน 5 ขอ้  
 (ชนิดบรรยายหรือเติมคาํ) 

10 

รวม 20 

 

4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน) 

 การสอบปลายภาค ของนกัเรียนรายวชิา สังคีตนิยม ศ30104 ประจาํภาคเรียนที3 2 ปีการศึกษา 2559 
ไดก้าํหนดเนื,อหาและลกัษณะขอ้สอบดงัตาราง โดยกาํหนดสอบตามตาราง โดยใชเ้วลาในการสอบ 60 นาที 
คะแนนเตม็ 20 คะแนน 

หัวข้อ / เนื*อหาที�ใช้สอบ ลกัษณะและจํานวนข้อสอบ คะแนน 

บทที3 6-8 ประวติัดนตรีไทยประเภทเครื3องดนตรีไทย 
การประสมวงดนตรีไทย  
ดนตรีพื,นเมือง คีตกวี 

ปรนยั 20 ขอ้  10 
อตันยั จาํนวน 5 ขอ้  
 (ชนิดบรรยายหรือเติมคาํ) 

10 

รวม 20 

 

 
 



  

แผนการจัดการเรียนรู�และแผนการประเมินผลฉบับย�อ วิชา ศ30105 สุนทรียศาสตร$กับการดํารงชีวิต           หน�า  1  
 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู�และแผนการประเมินผลการเรียนรู�ฉบับย�อ 

กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ  
รายวิชาพ้ืนฐาน ศ30105 สุนทรียศาสตร(กับการดํารงชีวิต              1  หน�วยกิต     2 คาบ/สัปดาห( 
ช้ันมัธยมศึกษาป2ท่ี  6         ภาคเรียนท่ี 2  ป2การศึกษา 2559 
****************************************************************************** 
1. คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษางานทัศนศิลป*ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก งานทัศนศิลป*ของศิลป-นท่ี
มีชื่อเสียงและผลตอบรับของสังคม อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว�างประเทศท่ีมีผลต�องานทัศนศิลป*ในสังคม 
รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต�างๆ สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต�างๆ
ลักษณะเด�นของดนตรีในวัฒนธรรมต�างๆ บทบาทของดนตรีในการสะท�อนแนวคิดและค�านิยมท่ีเปลี่ยนไป
ของคนในสังคม แนวทางในการส�งเสริมและอนุรักษ$ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ การนําการแสดงไปใช�ใน
โอกาสต�างๆ บทบาทของบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิลป*และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต�างๆ 
วิวัฒนาการของนาฏศิลป*และการละครไทย ต้ังแต�อดีตจนถึงป=จจุบัน แนวคิดในการอนุรักษ$นาฏศิลป*ไทย 

  ใช�ทักษะกระบวนการในการวิเคราะห$ เปรียบเทียบและสร�างสรรค$งานทัศนศิลป* ดนตรี
และนาฏศิลป*ท้ังไทยและสากล ในเชิงบูรณาการให�สอดคล�องกับการดํารงชีวิตประจําวัน 

  เพ่ือเสริมสร�างคุณลักษณะความมีวินัย ใฝ?เรียนรู� มุ�งม่ันในการทํางานนําไปสู�การชื่นชมใน
คุณค�าทางความงามและความไพเราะของงานทัศนศิลป* ดนตรีและนาฏศิลป*จนเกิดสุนทรียภาพและ
จิตสํานึกในการอนุรักษ$งานทัศนศิลป* ดนตรีและนาฏศิลป* 
ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห$ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป*ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก 
2. ระบุงานทัศนศิลป*ของศิลป-นท่ีมีชื่อเสียงและบรรยายผลตอบรับของสังคม 
3. อภิปรายเก่ียวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว�างประเทศท่ีมีผลต�องานทัศนศิลป*ในสังคม 
4. วิเคราะห$รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต�างๆ 
5. วิเคราะห$สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต�างๆ 
6. เปรียบเทียบลักษณะเด�นของดนตรีในวัฒนธรรมต�างๆ 
7. อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท�อนแนวคิดและค�านิยมท่ีเปลี่ยนไปของคนในสังคม 
8. นําเสนอแนวทางในการส�งเสริมและอนุรักษ$ดนตรีในฐานะมรดกชาติ 
9. เปรียบเทียบการนําการแสดงไปใช�ในโอกาสต�างๆ 

10. อภิปรายบทบาทของบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิลป*และการละครของไทยในยุคสมัยต�างๆ 
11. บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป*และการละครไทย ต้ังแต�อดีตจนถึงป=จจุบัน 
12. นําเสนอแนวคิดในการอนุรักษ$นาฏศิลป*ไทย 
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3. กําหนดการสอนและจุดประสงค(การเรียนรู� 
สัปดาห(ที่ 

 
คาบที่ หัวข�อ / สาระการเรียนรู� จุดประสงค(การเรียนรู� วิธีการสอน / กิจกรรม สื่อการสอน / แหล�งเรียนรู� 

1-2 1-4 หน�วยที่ 1 สุนทรียศาสตร(และ
ธรรมชาติ 
- ความหมายของสุนทรยีศาสตร$ 
- สุนทรียภาพในธรรมชาต ิ

 - มีความรู�ความเข�าใจและซาบซึ้ง
ธรรมชาติที่เปJนแรงบันดาลใจในการ
สร�างสรรค$ของมนุษย$                                        

- ให�นักเรียนสัมผัสธรรมชาตินอกสถานที่ 
ทั้งถ�ายทอดความงดงามของธรรมชาติ
เปJนผลงานทัศนศิลป* เช�น จิตรกรรม 
ประตมิากรรม ภาพพิมพ$ สื่อผสม 
ภาพถ�าย เปJนต�น 
 

แหล�งธรรมชาติต�างๆ  /อุปกรณ$การสร�างงาน 

3 5-6 หน�วยที่ 2 ศิลปะตะวันตก  
- ศิลปะอียิปต$ 
- ศิลปะกรีกโรมัน 
- ศิลปะเรอเนสซองส$ 
- ศิลปะสมัยใหม�และศิลปะวิจารณ$ 

- มีความซาบซึ้งในสุนทรยีภาพของ
ผลงานวิจิตรศิลป*ตะวันตก 
- สามารถวิเคราะห$วิจารณ$ผลงานวิจิตร
ศิลป*ตะวันตกได�อย�างเข�าใจ 
 
 

-ให�นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับศิลปะ
ตะวันตก 
 

สไลด$ประกอบบทเรยีน 
 

4-5 7-10 หน�วยที่ 3 ศิลปะตะวันออก 
- ศิลปะอินเดีย  
- ศิลปะจีน   
- ศิลปะขอม 
- ศิลปะไทย 

- มีความซาบซึ้งในสุนทรยีภาพของ
ผลงานวิจิตรศิลป*ตะวันออก 
- สามารถวิเคราะห$วิจารณ$ผลงานวิจิตร
ศิลป*ตะวันออกได�อย�างเข�าใจ 
 

- อภิปรายเกี่ยวกับศิลปะตะวันออก 
และให�นักเรียนคัดลอกผลงานศิลป-นที่มี
ชื่อเสียงระดบัโลกพร�อมทั้งเขียนวิจารณ$
ผลงานที่ตนเองคัดลอก 

สไลด$ประกอบบทเรยีน 
อุปกรณ$การสร�างงานจิตรกรรม 

6-7 11-14 หน�วยที่ 4 สถานะทางสังคมของ
นักดนตรีและรูปแบบของดนตรี
ไทยและสากล 

- มีความเข�าใจแนวดนตรีแนวคิดและ
รูปแบบของดนตรี ซาบซึ้งในความ
ไพเราะจากแนวดนตรีและแนวคิดของคีต
กวี ตลอดจนรปูแบบของดนตรไีทยและ
สากลได� 

- ยกตัวอย�างคีตกวีในแต�ละช�วงยุค บอก
ถึงประวัติแนวดนตรีและแนวคิดของคีต
กวี 
- อภิปรายเกี่ยวกับรูปแบบของดนตรีไทย
และสากลในแต�ละช�วงยุค พร�อมฟ=ง
ตัวอย�างบทเพลง 

-เอกสารประกอบการเรียน 
-วีดิทัศน$ตัวอย�างเพลง 

8 15-16 หน�วยที่ 5 ดนตรีกับวัฒนธรรม - มีความเข�าใจถึงป=จจัยต�างๆที่ทําให� - ให�นักเรียนศึกษาค�นคว�าถึงความ เอกสารประกอบการเรียน 
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-ลักษณะเด�นของดนตรีในวัฒนธรรม
ต�างๆ 

ลักษณะของดนตรีในแต�ละวัฒนธรรมมี
ความแตกต�างกัน 
- อธิบายถึงลักษณะเด�นของดนตรใีน
วัฒนธรรมต�างๆที่มีผลต�อการดําเนินชีวิต
ในสังคมป=จจุบัน 

เปลี่ยนแปลงของดนตรีในวัฒนธรรม
ต�างๆตั้งแต�อดตีถึงป=จจุบัน พร�อมทั้งระบุ
ป=จจัยที่มีผลต�อการเปลี่ยนแปลงดงักล�าว 

9 17-18 หน�วยที่ 6 บทบาทของดนตรีใน
ชีวิตประจําวัน 
 

- มีความเข�าใจถึงบทบาทความสําคัญ
ของดนตรีไทยต�อประเพณี พิธีกรรมและ
ความเชื่อ 
- เข�าใจลักษณะการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่มีผลกระทบต�ออิทธิพล ความเชื่อ
ทางดนตรีไทย 

- ให�นักเรียนนําเสนอบทบาทและ
ความสําคัญของดนตรไีทยใน
ชีวิตประจําวันที่เกี่ยวข�องกับพิธีกรรมและ
ความเชื่อ 

เอกสารประกอบการเรียน 

10 19-20 หน�วยที่ 7 แนวทางการอนุรักษ(
และส�งเสริมดนตรีไทยในฐานะ
มรดกของชาติ 

- นําเสนอแนวทางการอนุรักษ$และ
ส�งเสริมดนตรไีทยที่เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในป=จจุบัน 

- ให�นักเรียนนําเสนอแนวทางการอนุรักษ$
และส�งเสรมิดนตรไีทยที่มีผลเปJนรปูธรรม
และสบืต�ออย�างยั่งยืน 
-สร�างสรรค$ผลงาน ในหัวข�อ การอนุรักษ$
และส�งเสรมิดนตรไีทยในฐานะมรดกของ
ชาติที่สอดคล�องกับสภาพสังคมป=จจุบัน 
ในลักษณะละครสั้น /วีดิทัศน$ เปJนต�น 
 

เอกสารประกอบการเรียน 

11 21-22 สอบกลางภาค     
12 23-24 หน�วยที่ 8 โอกาสและการนําไปใช�

ของนาฏศิลปCไทยในการดํารงชีวิต 
- การนําการแสดงไปใช�ในประเภท
งานต�างๆ งานมงคล งานอวมงคล 
- การแสดงในประเพณไีทย 

 - มีความรู�ความเข�าใจการนําการแสดง
ไปใช�ในโอกาสต�างๆ  

- ให�นักเรียนเปรยีบเทียบการนําการ
แสดงไปใช�ในโอกาสต�างๆที่มี
ความสัมพันธ$กับประเพณีและวัฒนธรรม
การดํารงชีวิตของคนในสังคมไทย 
 

สไลด$ประกอบบทเรยีน 
 

13 25-26 หน�วยที่ 9 บทบาทของบุคคล
สําคัญในวงการนาฏศิลปCไทยในแต�
ละยุคสมัย 

- มีความรู�ในบทบาทของบุคคลสาํคัญใน
วงการนาฏศิลป*ไทยที่ส�งผลต�อการแสดง
นาฏศิลป*ไทยในแต�ละยุคสมัย 

-ให�นักเรียนแบ�งกลุ�มอภิปรายเกี่ยวกับ
บทบาทของบุคคลสําคัญในวงการ
นาฏศิลป*ตามที่ได�รับมอมหมาย 

สไลด$ประกอบบทเรยีน 
http:/slideshare.net/panompornchinchana 
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- บุคคลสาํคัญในวงการนาฏศิลป*
ไทย 
- บทบาทที่มีในแต�ละยุคสมัย 

- สามารถวิเคราะห$วิจารณ$ผลงานได�
อย�างเข�าใจ 
 
 

 

14-15 27-30 หน�วยที่  10 วิวัฒนาการของ
นาฏศิลปCและการละครไทย 
1.ยุคสมัยนาฏศิลป*ไทย 
  - สุโขทัย 
  - อยุธยา 
  - ธนบุร ี
  - รัตนโกสิทนร$ 
2. วิวัฒนาการของการละครไทย 
- โขน 
- ละครํา 
- ละครร�อง 
- ละครพูด 
- ละครสมัยใหม� 
  - ละครเวที 
  - ละครโทรทัศน$ 
 

- สามารถวิเคราะห$วิจารณ$วิวัฒนาการ
ของนาฏศิลป*และละครไทยได�อย�าง
เข�าใจ 
 

- บรรยายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ
นาฏศิลป*และการละครไทย ตั้งแต�อดีต
จนถึงป=จจุบัน 
 
- ให�นักเรียนแบ�งกลุ�มศึกษาและนําเสนอ
วิวัฒนาการในแต�ละยุคสมัยเปJน
PowerPoint 
 

สไลด$ประกอบบทเรยีน 
http:/slideshare.net/panompornchinchana 
 

16-17 31-34 หน�วยที่ 11 อนุรักษ(นาฏศิลปCถิ่น
ไทย 
  1.การอนุรักษ$นาฏศิลป*กับภูมิ
ป=ญญาท�องถิ่น 
- ศาสนาและความเชื่อ 
- ประเพณีและวัฒนธรรม 
- ศิลปกรรมและสถาป=ตยกรรม 
- วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของ

- มีความซาบซึ้งในสุนทรยีภาพของ
นาฏศิลป*ไทยและเห็นคุณค�า ตระหนักมี
แนวคิดในการอนุรักษ$สืบสานให�คงอยู� 

- ให�นักเรียนนําเสนอแนวคิดในการ
อนุรักษ$นาฏศิลป*ไทย 
 
 

ภาพถ�าย  
วีดิทัศน$ 
สไลด$ประกอบบทเรยีน 
http:/slideshare.net/panompornchinchana 
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คนในท�องถิ่น 
 

18-20 35-40 หน�วยที่ 12 บูรณาการการ
สร�างสรรค(และนําเสนอ
ประสบการณ(ทางความงาม 

- วิธีการนําเสนอผลงาน 
 

- เพื่อให�นักเรียนรู�จักและศึกษาหลักการ
สร�างสรรค$ วิธีการนําเสนอผลงานอย�าง
เปJนระบบ 

- การนําเสนอผลงานนักเรียน (เปGนการประเมินผลการสอบปลายภาค) 

 

 

 

 

 
4. แผนการประเมินผลการเรียนรู�และการมอบหมายงาน 

การสอนรายวิชาสุนทรียศาสตร$กับการดํารงชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ป_การศึกษา 2559  การประเมินผลการเรียน  ดังนี้ 
ประเมินเปJนอัตราส�วน  (ร�อยละ)  ดังนี้ 
 ร�อยละของคะแนนระหว�างภาค   :  ร�อยละของคะแนนปลายภาค  =  ร�อยละ 80  :  ร�อยละ 20 
 ร�อยละของคะแนนระหว�างภาค  =  ร�อยละของคะแนนสอบก�อนกลางภาค + ร�อยละของคะแนนสอบกลางภาค + ร�อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค  

+ ร�อยละของคะแนนจิตพิสัย   
     =  ร�อยละ 25 + ร�อยละ 20 + ร�อยละ 25 + ร�อยละ 10 

 แผนการประเมินผลการเรียน  คือ 
  4.1  ประเมินจากงานหรือการบ�านที่มอบหมาย     ร�อยละ 50  
  4.2  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย)   ร�อยละ 10  
  4.3  ประเมินจากการสอบกลางภาค      ร�อยละ 20  
  4.4  ประเมินจากการสอบปลายภาค      ร�อยละ 20  
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รายละเอียดการประเมินผลแต�ละหัวข�อ ดังนี้ 
 
 

4.1 ประเมินจากงานหรือการบ�านที่มอบหมาย (50 คะแนน) 

รายการ รูปแบบของงาน 
วันที่ 

มอบหมาย 
กําหนดส�ง 

เวลาที่นักเรียน 
ควรใช�(นาที) 

คะแนน 

1. สุนทรียภาพในธรรมชาติ งานเดี่ยว 
ให�นักเรียนสร�างสรรค$งานทัศนศิลป*เช�น 
จิตรกรรม ประตมิากรรม ภาพพิมพ$ 
สื่อผสม ภาพถ�าย เปJนต�น พร�อมทั้ง
นําเสนอผลงาน 

สัปดาห$ที่ 1 
 

สัปดาห$ที่ 2 
 

สัปดาห$ 
ละ 100 นาที 

10 

2. ศิลปะตะวันตกและศิลปะตะวันออก 
 

งานเดี่ยว 
ให�นักเรียนคัดลอกผลงานศิลป-นที่มี
ชื่อเสียงพร�อมทั้งเขียนความประทับใจ/ 
แสดงเหตุผลที่เลือกผลงานที่ตนเองคัดลอก 

สัปดาห$ที่ 3 
 

สัปดาห$ที่ 4 
 

สัปดาห$ 
ละ 100 นาที 

10 

3. ดนตรีกับวัฒนธรรมและการอนุรักษ$ 
 
 
 
 
 
 
4.โอกาสและการนําไปใช�ของนาฏศิลป*ไทยในการดํารงชีวิต 

งานกลุ�ม 
ให�นักเรียนนําเสนอผลงานมิวสคิวีดิโอ/
ละครสั้น/สื่อวีดิทัศน$ในหัวข�อ 
1.การอนุรักษ$ดนตรีไทย 
2.ดนตรีกับวัฒนธรรมไทย 
3.รูปแบบดนตรีสากล 
4.ดนตรสีากลในยุคป=จจุบัน 

งานเดี่ยว 
ให�นักเรียนเปรียบเทียบการนําการแสดง
ไปใช�ในโอกาสต�างๆที่มคีวามสัมพันธ$กับ
ประเพณีและวัฒนธรรมการดาํรงชีวิตของ

สัปดาห$ที่ 23 
 
 
 
 
 

สัปดาห$ที่ 25 
 
 
 

สัปดาห$ที่ 36 
 
 
 
 
 

สัปดาห$ที่ 26 
 
 

สัปดาห$ละ 100 
นาที 

 
 
 
 

สัปดาห$ละ 100 
นาที 

15 
 
 
 
 
 
5 
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รายการ รูปแบบของงาน 
วันที่ 

มอบหมาย 
กําหนดส�ง 

เวลาที่นักเรียน 
ควรใช�(นาที) 

คะแนน 

คนในสังคมไทย 
 

 
 

5.วิวัฒนาการของนาฏศิลป*และการละครไทย งานกลุ�ม 
ให�นักเรียนแบ�งกลุ�มศึกษาและนําเสนอ

วิวัฒนาการในแต�ละยุคสมัยเปJน
PowerPoint 

สัปดาห$ที่ 30 สัปดาห$ที่ 32 
 

สัปดาห$ละ 100 
นาที 

10 

รวม  50 
 

หมายเหตุ       เวลาที่นักเรียนควรใช� หมายถึง เวลาที่ครูได�พิจารณาว�า ในการทํางานหรือการบ�านชิ้นนั้น ๆ นักเรียนควรใช�เวลาทําประมาณเท�าใด การประมาณการดังกล�าว 
ครูได�พิจารณาจากความยาก ความซับซ�อน และปริมาณของงานหรือการบ�านชิ้นนั้น ๆ  
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4.2  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน) 

   การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ศ30105  สุนทรียศาสตร$กับการดํารงชีวิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ป_การศึกษา 2559 ได�กําหนดหัวข�อ
การประเมินได�ดังแสดงในตารางข�างล�าง 

หัวข�อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ต�องปรับปรุง 
(1) 

พฤติกรรมทางด�านความรับผิดชอบ 
1 ส�งงานตามที่กําหนด 

     

2 มีความละเอียดรอบคอบในการทํางานและทํางานด�วยความเอาใจใส�      
พฤติกรรมทางด�านความมีระเบียบวินัย 
3 เข�าชั้นเรียนตรงเวลา 

     

4 จํานวนคาบที่เข�าเรียน      
พฤติกรรมทางด�านความซื่อสัตย( 
5 ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข�อบังคับของโรงเรียนอย�างเคร�งครัด 

     

พฤติกรรมทางด�านความเสียสละ      
6.  มีพฤติกรรมส�งเสริมประชาธิปไตย      
7.  ช�วยเหลืองานส�วนรวม      
พฤติกรรมทางด�านสัมมาคารวะ      
8.  มีความอ�อนน�อมถ�อมตน      
9.  พูดจาสุภาพ      
 

4.3   ประเมินจากการสอบกลางภาค (สอบตามตาราง : โดยโรงเรียนแต�ละแห�งใช�ข�อสอบของตนเอง)  20 คะแนน  
หัวข�อ/เนื้อหาที่ใช�ในการสอบ ลักษณะและจํานวนข�อสอบ คะแนน 
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ศิลปะตะวันตกจากมุมมองของคนป=จจุบัน 
  - ศิลปะอียิปต$ 
  - ศิลปะกรีกโรมัน 
  - ศิลปะเรอเนสซองค$ 
  - ศิลปะสมัยใหม�และศิลปะวิจารณ$   

- อัตนัย 6 ข�อ (ชนิดบรรยายหรือเติมคํา) 12 

ศิลปะตะวันออกจากมุมมองของคนป=จจุบัน   
  - ศิลปะอินเดีย  
  - ศิลปะจีน   
  - ศิลปะขอม 
  - ศิลปะไทย 

- อัตนัย 4 ข�อ (ชนิดบรรยายหรือเติมคํา) 8 

หมายเหตุ : โรงเรียนแต�ละแห�งใช�ข�อสอบของตนเอง                                  รวม 20 
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4.4  ประเมินจากการสอบปลายภาค (สอบนอกตาราง : โดยการนําเสนอประสบการณ(ทางความงามของนักเรียน)  20 คะแนน  

  กําหนดสอบปลายภาคโดยการสอบนอกตาราง ระหว�างวันที่  ………………………….เวลาที่ใช�ในการสอบ 100 นาที หัวข�อ/เนื้อหาและลักษณะของข�อสอบมี
รายละเอียดดังตาราง 

หัวข�อการประเมิน ลักษณะและจํานวนข�อสอบ คะแนน 
การสร�างสรรค$และนําเสนอประสบการณ$ทางความงามทางทัศนศิลป* ดนตรีและ
นาฏศิลป* 

การนําเสนอผลงานนักเรียน 20 

รวม 20 
 



แผนการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายวิชา ส30102 หนาท่ีพลเมือง จํานวน 1.0 หนวยกิต เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห
อาจารยผูสอน...............................................

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของมนุษยเปนสัตวสังคม โครงสราง องคประกอบ ของสถาบันทางสังคมและ

การจัดระเบียบทางสังคม  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยสูสังคมโลก วัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย ศึกษาระบบการเมืองการปกครองในปจจุบันของสังคมไทยและสังคมโลก ศึกษากฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย ปฏิบัติตนและสงเสริมสนับสนุนใหผูอ่ืนปฏิบัติใหสอดคลองตามท่ีกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ๆ ไดอยางถูกตอง  และปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก

ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชนในเรื่องความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการและปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนและองคกรท่ีเก่ียวของ

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการกลุม และกระบวนการแกปญหา
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในเรื่องมนุษยเปนสัตวสังคม โครงสรางและองคประกอบของสถาบันทางสังคม

การจัดระเบียบทางสังคม เห็นความสําคัญของสถาบันหลักของสังคมไทย และการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสูสังคม
โลก วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย จนสามารถปรับปรุงงการปกครองเปลี่ยนแปลงและอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาท่ีดี
งามของสังคมไทยไวอยางเหมาะสม มีความรูความเขาใจระบบการเมืองการปกครองของไทย การเมืองการปกครองโลก
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ สามารถปฏิบัติตนและสงเสริมสนับสนุนใหผูอ่ืนปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหนาท่ีของการเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย ตระหนักในความสําคัญของการมีสวน
รวมในการคุมครองสิทธิมนุษยชน เห็นความสําคัญในนโยบายการประสานประโยชน ความสัมพันธระหวางประเทศ
เพ่ือดํารงอยูในสังคมโลกอยางสันติ



2. มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด
ส 2.1 ม.4-6/1-5
มาตรฐาน 2.1 เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมท่ีดีงามและธํารงรักษา

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข
ส 2.1 ม.4-6/1 วิเคราะหและปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน

ประเทศชาติ  และสังคมโลก
ส 2.1 ม.4-6/2 วิเคราะหความสําคัญของโครงสรางทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ส 2.1 ม.4-6/3 ปฏิบัติตนและมีสวนสนับสนุนใหผู อ่ืนประพฤติปฏิบัติเ พ่ือเปนพลเมืองดีของ

ประเทศชาติ และสังคมโลก
ส 2.1 ม.4-6/4 ประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา
ส 2.1 ม.4-6/5 วิเคราะหความจําเปนท่ีตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษวัฒนธรรมไทยและ

เลือกรับวัฒนธรรมสากล

ส 2.2 ม.4-6/1-4
มาตรฐาน 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน  ยึดม่ัน ศรัทธาและธํารงรักษาไวซึ่ง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ส 2.2 ม.4-6/1 วิเคราะหปญหาการเมืองท่ีสําคัญในประเทศ จากแหลงขอมูลตางๆ พรอมท้ังเสนอแนว

ทางแกไข
ส 2.2 ม.4-6/2 เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองท่ีนําไปสูความเขาใจ  และการประสาน

ประโยชนรวมกันระหวางประเทศ
ส 2.2 ม.4-6/3 วิเคราะหความสําคัญและ ความจําเปนท่ีตองธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ส 2.2 ม.4-6/4 เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ



3. กําหนดการสอน

สัปดาห คาบท่ี
หัวขอ/

สาระการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนรู วิชาสอน/กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู

1 1 ปฐมนิเทศ 1. มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับโครงสรางรายวิชา
หนาท่ีพลเมือง
2. เขาใจภาระหนาท่ีนักเรียนท่ี
ตองปฏิบัติและสงตาม
กําหนดเวลาได
3. เขาใจกระบวนการจัดการ
เรียน
รูและการวัดผลประเมินผลได
4. เสนอใหเรียนรูแหลงเรียนรู
คนควาเพ่ิมเติม

การเรียนรูสรางแผนผัง
ความคิด (Concept
Mapping)
- การคิด
- การจัดระบบความคิดของ

ตนใหชัดเจน เห็น
ความสัมพันธ

PowerPoint เรื่อง
โครงสรางรายวิชาหนาท่ี
พลเมือง ส30102
- แหลงเรียนรูคนควา

เพ่ิมเติม
- เอกสารประกอบการ

เรียน
- แบบทดสอบกอน –

หลังเรียน
- ตัวอยางเว็บไซตท่ี

สําคัญท่ีเก่ียวของกับ
รายวิชาหนาท่ี
พลเมือง

- ภาระงานและแบบ
การวัดและ
ประเมินผล

1 2 มนุษยกับสังคม
สังคมวิทยา
ความตองการของมนุษย

ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2
วิเคราะหความสําคัญของ
โครงสรางทางสังคม การขัด
เกลาทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
5. บอกความหมายและ
ความสําคัญของสังคม
6. อธิบายความตองการของ
สังคม

การเรียนรูแบบมีสวนรวม
(Participatory Leaning)
- การนําความคิด

ประสบการณ
การสื่อสารปฏิสัมพันธ
กระบวนการกลุม มีสวนรวม
ในการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นหรือปฏิบัติจนได
ขอสรุป

- เอกสารประกอบการ
เรียนเรื่องมนุษยกับ
สังคม

- แบบฝกปฏิบัติ
- PowerPoint เรื่อง

มนุษยกับสังคม
รายงานการคนควา
ทางอินเตอรเน็ต

2 3 โครงสรางสังคม
สถาบันทางสังคม
ความหมายองคประกอบ
ของโครงสรางทางสังคม

ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2
วิเคราะหความสําคัญของ
โครงสรางทางสังคม การขัด
เกลาทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
7. บอกความหมายของ
โครงสรางทางสังคม

การตั้งคําถาม(Questioning)
- กระบวนการคิด
- การตีความ
- การไตรตรอง
- การถายทอดความคิด

ความเขาใจ เรียนรูจากคิด
เพ่ือสรางขอคําถามและ
คําตอบดวยตัวเอง

- เอกสารประกอบการ
เรียนเรื่องโครงสราง
ทางสังคม

- เอกสารประกอบการ
อภิปราย

- แบบฝกปฏิบัติ
- ขาวและตัวอยาง

องคประกอบทาง
สังคม



สัปดาห คาบท่ี
หัวขอ/

สาระการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนรู วิชาสอน/กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู

2 4 กลุมสังคม
สถาบันทางสังคม

ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2
วิเคราะหความสําคัญของ
โครงสรางทางสังคม การขัด
เกลาทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
8. อธิบายการยกตัวทางกลุม
สังคมได

กระบวนการสืบคน
(Inquiry Process)
- การศึกษาคนควา
- การเรียนรูกระบวนการ
- การตัดสินใจ
- ความคิกสรางสรรคศึกษา

คนควา เพ่ือสืบคน
ขอความรูดวยตัวเอง

- เอกสารประกอบการ
เรียน เรื่อง กลุมสังคม

- ภาพสถาบันตางๆ
- ขาวท่ีเก่ียวของกับ

สถาบัน
- เอกสารประกอบการ

อภิปราย
- รายงานการคนควา

ทางอินเตอรเน็ต
- วีดีทัศนเรื่องกลุม

สังคม
3 5 สถาบันทางสังคม ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2

วิเคราะหความสําคัญของ
โครงสรางทางสังคม การขัด
เกลาทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
9. บอกความหมายและ
ประเภทของสถาบันสังคม
10. อธิบายโครงสรางสถาบัน
ทางสังคมแตละสถาบันได

กระบวนการสืบคน
(Inquiry Process)
- การศึกษาคนควา
- การเรียนรูกระบวนการ
- การตัดสินใจ
- ความคิดสรางสรรค
- ศึกษาคนควาเพ่ือสืบคน

ขอความรูดวยตนเอง

- เอกสารประกอบการ
เรียน เรื่อง สถาบัน
ทางสังคม

- บัตรคําสั่งเรื่องสถาบัน
ทางสังคม

- รายงานการคนควา
ทางอินเตอรเน็ต

- แบบฝกปฏิบัติ
- วีดีทัศนเรื่องสถาบัน

ทางสังคม
- แบบฝกปฏิบัติ
- สรุปการอภิปราย
- แผนผังความคิด
- แบบทดสอบหลังเรียน

3 6 การจัดระเบียบทางสังคม
ความหมาย
สาเหตุการจัดระเบียบทาง
สังคม

ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2
วิเคราะหความสําคัญของ
โครงสรางทางสังคม การขัด
เกลาทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
11. บอกความหมายของการ
จัดระเบียบทางสังคมได
12. อธิบายองคประกอบท่ี
สําคัญในการจัดระเบียบทาง
สังคมได

การอภิปรายกลุมใหญ
(Whole – Class
Discussion)
- การแสดงความคิดเห็น
- การวิเคราะห
- การตีความ
- การสื่อความหมาย
- ความคิดริเริ่มสรางสรรค
- การสรุปความ มีอิสระใน

การแสดงความคิดเห็น มี
บทบาทมีสวนรวมในการ

- เอกสารประกอบการ
เรียน เรื่อง การจัด
ระเบียบทางสังคม

- PowerPoint เรื่อง การ
จัดระเบียบทางสังคม

- หนังสือหนาท่ีพลเมือง
ของ ดร.ชูวงศ ฉายะ
บุตร

- หนังสือหนาท่ีพลเมือง
ของ ร.ศ.ธนัช ทันโต
ภาสและคณะ



สัปดาห คาบท่ี
หัวขอ/

สาระการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนรู วิชาสอน/กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู

สรางขอความรู - แบบฝกปฏิบัติ
4 7 บรรทัดฐานทางสังคม

สถานภาพทางสังคม
บทบาทของสังคม

ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2
วิเคราะหความสําคัญของ
โครงสรางทางสังคม การขัด
เกลาทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
13. ยกตัวอยางเก่ียวกับ
บรรทัดฐานทางสังคม
สถานภาพ บทบาทการ
ควบคุมและการขัดเกลาทาง
สังคมได
14. วิเคราะหถึงความจําเปนท่ี
จะตองมีการจัดระเบียบทาง
สังคม

การอภิปรายกลุมยอย
(Small – Group
Discussion)
- กระบวนการกลุม
- การวงแผน
- การแกปญหา
- การตัดสินใจ
- ความคิดสรางสรรค
- การแกไขขอขัดแยง
- การสื่อสาร
- การประเมินผลงาน
- การสรางบรรยากาศการ

เรียนรู
- รับผิดชอบตอบทบาท

หนาท่ีของ ตนเองในฐานะ
ผูนํากลุมหรือสมาชิกกลุม
ท้ังในบทบาทการทํางาน
และบทบาทเก่ียวกับการ
รวมกลุม ในการสราง
ขอความรูหรือผลงานกลุม

- PowerPoint เรื่อง
บรรทัดฐานทางสังคม

- แบบฝกปฏิบัติ
- การแสดงบทบาทสมมุติ
แผนผังความคิด

- แบบทดสอบ

4 8 การควบคุมทางสังคม
และการขัดเกลาทางสังคม

ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2
วิเคราะหความสําคัญของ
โครงสรางทางสังคม การขัด
เกลาทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
16. การควบคุมและการ ขัด
เกลาทางสังคมได
17. วิเคราะหถึงความจําเปนท่ี
จะตองมีการจัดระเบียบทาง
สังคมได
18. อธิบายแนวทางการปฏิบัติ
ตนตามสถานภาพในฐานะ
พลเมืองของสังคมไทยและสังคม
โลก

กรณีศึกษา (Case Study)
- การคนควาหาความรู
- การอภิปราย
- การวิเคราะห
- การแกปญหา
ไดฝกคิดวิเคราะหอภิปราย
เพ่ือสรางความเขาใจแลว
ตัดสินใจเลือกแนวทาง
แกปญหา
สถานการณจําลอง
(Simulation)
- การแสดงความคิดเห็น
- ความรูสึก
- การวิเคราะห ไดทดลอง

แสดงพฤติกรรมตางๆ ใน
สถานการณท่ีจําลอง
ใกลเคียงสถานการณจริง

- ขาวตัวอยางการศึกษา
เก่ียวกับการควบคุมทาง
สังคม

- แบบฝกปฏิบัตริายงาน
การคนควาทาง
อินเตอรเน็ต

- บทบาทสมมุติ
- แบบฝกปฏิบัติ
- แผนผังความคิด



สัปดาห คาบท่ี
หัวขอ/

สาระการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนรู วิชาสอน/กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู

5 9 สังคมไทย ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2
วิเคราะหความสําคัญของ
โครงสรางทางสังคม การขัด
เกลาทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
19. บอกความหมายของสังคม
และอธิบายลักษณะของ
สังคมไทยได

กรณีศึกษา (Case Study)
- การคนควาหาความรู
- การอภิปราย
- การวิเคราะห
- การแกปญหา
ไดฝกคิดวิเคราะหอภิปราย
เพ่ือสรางความเขาใจแลว
ตัดสินใจเลือกแนวทาง
แกปญหา

- PowerPoint เรื่อง
สังคมไทย

- เอกสารประกอบการ
เรียน เรื่อง สังคมไทย

- แบบฝกปฏิบัติ
- แบบทดสอบกอนเรียน

5 10 ความหมาย
การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม

ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2
วิเคราะหความสําคัญของ
โครงสรางทางสังคม การขัด
เกลาทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
20. อธิบายความหมายของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

กรณีศึกษา (Case Study)
- การคนควาหาความรู
- การอภิปราย
- การวิเคราะห
- การแกปญหา
ไดฝกคิดวิเคราะหอภิปราย
เพ่ือสรางความเขาใจและ
ตัดสินใจเลือกแนวทาง
แกปญหา

- บทบาทสมมุติ
- แบบฝกปฏิบัติ
- แผนผังความคิด

6 11 ปจจัยท่ีมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2
วิเคราะหความสําคัญของ
โครงสรางทางสังคม การขัด
เกลาทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
21. วิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
22. ระบุปญหา สาเหตุ
ผลกระทบและเสนอแนว
ทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมไทยได

กรณีศึกษา (Case Study)
- การคนควาหาความรู
- การอภิปราย
- การวิเคราะห
- การแกปญหา
ไดฝกคิดวิเคราะหอภิปราย
เพ่ือสรางความเขาใจและ
ตัดสินใจเลือกแนวทาง
แกปญหา

- แบบทดสอบกอนเรียน
- เอกสารประกอบการ
เรียน เรื่อง ปจจัยท่ี
สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม

- PowerPoint เรื่อง
- ตัวอยางกรีศึกษาเรื่อง
ปญหาสังคม

- แบบฝกปฏิบัติ
- แผนผังความคิด
- แบบทดสอบในการ
แกปญหา

6-7 12-13 แนวโนมทางสังคมไทยใน
อนาคต

ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2
วิเคราะหความสําคัญของ
โครงสรางทางสังคม การขัด
เกลาทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
23. วิเคราะหแนวโนม
สังคมไทยในอนาคตและ

การเรียนรูการแกปญหา
(Problem-solving)
- การศึกษาคนควา
- การวิเคราะห สังเคราะห

ประเมินคนขอมูล
- การลงขอสรุป
- การแกปญหา

- ตัวอยางปญหาสําคัญใน
สังคมไทย

- วีดีทัศนสังคมไทยใน
ปจจุบัน

- แบบฝกทักษะ
- แผนผังความคิด
- ขาว



สัปดาห คาบท่ี
หัวขอ/

สาระการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนรู วิชาสอน/กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู

วิเคราะหปญหาสังคมไทยใน
ปจจุบัน
24. ยกตัวอยางปญหาสังคม
และเสนอแนะวิธีการแกปญหา
ได

ศึกษาแกปญหาอยางเปน
กระบวนการและฝกทักษะ
การเรียนรูท่ีสําคัญดวยตนเอง
การเรียนแบบสรางแผนผัง
ความคิด (Concept
Mapping)
- การคิด
- การจัดระบบความคิด
จัดระบบความคิดของตนให
ชัดเจน

- แบบฝกปฏิบัติ
- รายงานการคนควาจาก
อินเตอรเน็ตเรื่องปญหา
สังคม

7 14 วัฒนธรรมและวัฒนธรรม
ไทย
ความหมาย
ประเภท

ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/5
วิเคราะหความจําเปนท่ีตองมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ
อนุรักษวัฒนธรรมไทยและ
เลือกรับวัฒนธรรมสากล
25. บอกความหมายของ
ประเภทและประเภทของ
วัฒนธรรม

การเรียนรูแบบมีสวนรวม
(Participatory Learning)
- การนําเสนอความคิด

ประสบการณ
- การสื่อสารและปฏิสัมพันธ
- กระบวนการกลุม มีสวน

รวมในการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นหรือปฏิบัติจน
ไดขอสรุป

- เอกสารประกอบการ
เรียน เรื่องวัฒนธรรม

- PowerPoint เรื่อง
วัฒนธรรม

- แบบฝกปฏิบัติ

8 15 พ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย
อิทธิพลของวัฒนธรรม
ตางชาติท่ีมีผลตอ
วัฒนธรรมไทย

ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/5
วิเคราะหความจําเปนท่ีตองมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ
อนุรักษวัฒนธรรมไทยและ
เลือกรับวัฒนธรรมสากล
26. อธิบายพ้ืนฐานท่ีมาและ
ยกตัวอยาง วัฒนธรรมของ
วัฒนธรรมไทยได
27. วิเคราะหอิทธิพลของ
วัฒนธรรมตางชาติท่ีมีผลตอ
การสรางสรรค วัฒนธรรมไทย
28. ตะหนักในคุณคาและ
ความสําคัญของวัฒนธรรมไทย
และเลือกรับวัฒนธรรม
ตางชาติท่ีไมขัดตอวัฒนธรรมท่ี
ดีงามของไทย

การเรียนการสอบแบบบูรณา
การ แบบ Shoreline
Method
- การคนควาหาความรู
- การสรางองคความรูดวย

ตนเอง
- ทักษะทางสังคม
- กระบวนการกลุม
- การสื่อสาร
- การแกปญหา มีสวนรวมใน

การเรียนท้ังดานรางกาย
จิตใจและการคิด
ดําเนินการเรียนดวยตนเอง
ท้ังในหองเรียนและ
สถานการณจริง ศึกษา
ปฏิบัติดวยตนเองทุกเรื่อง
รวมแรงรวมใจดวยความ

- PowerPoint เรื่อง
วัฒนธรรม

- บัตรคําสั่ง
- หนังสือวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมของไทยโดย
วิเชียร รักการ

- รายงานการคนควาจาก
อินเตอรเน็ต

- เอกสารประกอบการ
เรียน

- แบบฝกปฏิบัติ
- สมุดขาวเก่ียวกับ
วัฒนธรรม



สัปดาห คาบท่ี
หัวขอ/

สาระการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนรู วิชาสอน/กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู

เต็มใจ
8 16 ภูมิปญญาไทย

ความหมายและประเภท
ปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบ
ตอภูมิปญญาไทย
แนวทางอนุรักษและ
พัฒนา

ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/5
วิเคราะหความจําเปนท่ีตองมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ
อนุรักษวัฒนธรรมไทยและ
เลือกรับวัฒนธรรมสากล
29. บอกความหมาย ประเภท
และคุณคาของภูมิปญญาไทย
30. วิเคราะหปจจัยตางๆมี
ผลกระทบตอภูมิปญญาไทย
จากอดีตจนถึงปจจุบันได
31. เสนอแนวทางในการ
อนุรักษและพัฒนาภูมิปญญา
ไทย

เทคนิคคูคิด (Think-Pair-
Shear)
- การคนควาหาคําตอบ
- การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นรับผิดชอบการเรียน
รวมกับเพ่ือน

- PowerPoint เรื่อง
ภูมิปญญาไทย

- เอกสารประกอบการ
เรียน

- แบบฝกปฏิบัติ
- ขาวผลกระทบตอภูมิ
ปญญาไทยในปจจุบัน

9 17 การปฏิบัติตนเปน
พลเมืองดี
บทบาทหนาท่ีของ
พลเมืองดี
แนวทางการปฏิบัติตน
ของพลเมืองดี

ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/3
วิเคราะหความสําคัญและ
ความจําเปนท่ีตองธํารงรักษา
ไวซึ่งการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
32. อธิบายแนวทางการปฏิบัติ
ตนตาม สถานภาพในฐานะ
พลเมืองของ สังคมไทยและ
สังคมโลก

สถานการณจําลอง
(Simulation)
- การแสดงความคิดเห็น
- ความรูสึก
- การวิเคราะห ไดทดลอง

แสดงพฤติกรรมตาง ๆ
ในสถานการณท่ีจําลอง
ใกลเคียงสถานการณจริง

- ตัวอยางสถานการณ
จําลองท่ีกําหนด

- แบบฝกปฏิบัติเรื่อง
พลเมืองดี

- บทบาทสมมุติ

9 18 สิทธิมนุษยชน
ความหมายและ
ความสําคัญของสิทธิ
มนุษยชน
แนวคิดและหลักการของ
สิทธิมนุษยชน
กฎหมายสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทย

ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/4 เสนอ
แนวทางและมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
33. อธิบายความหมาย และ
ความสําคัญของ สิทธิ
มนุษยชนได
34. วิเคราะหแนวคิดและ
หลักการของสิทธิมนุษยชนได
35.อธิบายกฎหมายมนุษยชน
และองคกรท่ีเก่ียวของกับสิทธิ
มนุษยชนท้ังใน ประเทศ และ

1) กระบวนการสืบคน
(Inquiry Process)
- การศึกษาคนควา
- การเรียนรูกระบวนการ
- การตัดสินใจ
- ความคิดสรางสรรค
ศึกษาคนควาเพ่ือสืบคน
ขอความรูดวยตนเอง

- ขาวท่ีเก่ียวของกับสิทธิ
ความเทาเทียมของชาย
และหญิง

- เอกสารการเรียนเรื่อง
ความหมายและ
ความสําคัญของสิทธิ
มนุษยชน

- แบบทดสอบกอนเรียน
- PowerPointเรื่องสิทธิ
มนุษยชน

- แผนผังความคิด



สัปดาห คาบท่ี
หัวขอ/

สาระการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนรู วิชาสอน/กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู

ระหวาประเทศได
36. บอกแนวทางในการ
ปกปองคุมครอง ตนเองและ
ผูอ่ืนตามหลักการสิทธิ
มนุษยชนได

- รายงานการสืบคนการ
คนควาเก่ียวกับองคกรท่ี
เก่ียวของกับสิทธิ
มนุษยชนท้ังไทยและ
ตางประเทศ

10 19 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ
การคุมครองสิทธิ
มนุษยชนและองคกรท่ี
เก่ียวของกับสิทธิมนุษยชน

ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/4 เสนอ
แนวทางและมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
37. อธิบายความหมาย และ
ความสําคัญของ สิทธิ
มนุษยชนได
38. วิเคราะหแนวคิดและ
หลักการของสิทธิมนุษยชนได
39. อธิบายกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนและองคกรท่ี
เก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนท้ัง
ในประเทศและตางแระเทศได
40. บอกแนวทางในการ
ปกปองคุมครองตนเองและ
ผูอ่ืนตามหลักการสิทธิ
มนุษยชนได

กระบวนการสืบคน
(Inquiry Process)
- การศึกษาคนควา
- การเรียนรูกระบวนการ
- การตัดสินใจ
- ความคิดสรางสรรค
ศึกษาคนควาเพ่ือสืบคน
ขอความรูดวยตนเอง เพ่ือ
สืบคนขอความดวยตนเอง

- แผนผังความคิด
- เอกสารการเรียนเรื่อง
กฎหมายสิทธิมนุษยชน

- ตัวอยางขาวเพ่ือการ
วิเคราะห

- วีดีทัศนเรื่องหลักการ
ของสิทธิมนุษยชน

- แบบฝกปฏิบัติ

10 20 ประเมินผลกลางภาค ตารางของโรงเรียน ตัวชี้วัด
ส 2.1 ม.4-6/2 ,ส 2.1 ม.4-6/3,
ส 2.1 ม.4-6/4 , ส 2.2
ม.4-6/5

11 21 ความรูท่ัวไปกับรัฐและ
ระบอบการปกครอง
ความหมายของรัฐ
องคประกอบของรัฐ

ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/3
วิเคราะหความสําคัญและ
ความจําเปนท่ีตองธํารงรักษา
ไวซึ่งการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
41. บอกความหมายของรัฐ
42.อธิบายองคประกอบของรัฐ
ได

เทคนิคการระดมพลังสมอง
(Brainstorming)
- การมีสวนรวม
- การแสดงความคิดเห็น
- การแกปญหา
- แสดงความคิดเห็นอยาง

หลากหลายในเวลารวดเร็ว

- เอกสารประกอบการ
เรียนเรื่องรัฐและ
ระบอบการปกครอง

- PowerPoint เรื่องรัฐ
- แบบทดสอบกอน-หลัง

เรียน
- หนังสือสาระการเรียนรู

พ้ืนฐานสาระ 2หนาท่ี
พลเมือง
กระทรวงศึกษาธิการ

- แบบฝกปฏิบัต/ิการ
แสดงความคิดเห็น

11 22 รูปแบบของรัฐ ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/3 การจัดการเรียนการสอนท่ีใช - ชุดการสอนเรื่องรูปแบบ



สัปดาห คาบท่ี
หัวขอ/

สาระการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนรู วิชาสอน/กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู

วิเคราะหความสําคัญและ
ความจําเปนท่ีตองธํารงรักษา
ไวซึ่งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
43. จําแนกรูปแบบของรัฐได

เทคโนโลยี (Technology-
Related Instruction)
ประกอบดวย
- ศูนยการเรียน
- ชุดการสอน
- บทเรียนสําเร็จรูป
- คอมพิวเตอรชวยสอน
- E-learning
- การตอบคําถาม
- การแกปญหา
- การนความรูไปใช

ประโยชน
- การเรียนรูท่ีตองการผล

เรียนรูทันที
- การเรียนรูตามลําดับข้ัน

เรียนรูดวยตนเองระดับ
ความรู ความสามารถของ
ตน มีการแกไขฝกซ้ําเพ่ือ
สรางความรูความเขาใจ
และความเช่ียวชาญ

ของรัฐ
- บทเรียนสําเร็จรูป
- PowerPoint เรื่อง

ตัวอยางรูปแบบรัฐ

12 23 ระบบการเมืองการ
ปกครอง

ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2
วิเคราะหความสําคัญของ
โครงสรางทางสังคม การขัด
เกลาทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
44. อธิบายเปรียบเทียบ
ระบอบการเมืองการปกครอง
ประเภทตางๆ ได

การจัดการเรียนการสอนท่ีใช
เทคโนโลยี (Technology-
Related Instruction)
ประกอบดวย
- ศูนยการเรียน
- ชุดการสอน
- บทเรียนสําเร็จรูป
- คอมพิวเตอรชวยสอน
- E-learning
- การตอบคําถาม
- การแกปญหา
- การนําความรูไปใช

ประโยชน
- การเรียนรูท่ีตองการผล

เรียนรูทันที
- การเรียนรูตามลําดับข้ัน

เรียนรูดวยตนเองระดับ

เอกสารประกอบการ
เรียนเรื่องระบบการเมือง
การปกครอง
- แบบฝกปฏิบัติ
- ชุดการสอนเรื่องการ

เปรียบเทียบระบอบ
การเมืองการปกครอง
ประเภทตางๆ

- PowerPoint สรุป
เรื่องระบอบการเมือง



สัปดาห คาบท่ี
หัวขอ/

สาระการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนรู วิชาสอน/กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู

ความรู ความสามารถของ
ตน มีการแกไขฝกซ้ําเพ่ือ
สรางความรูความเขาใจ
และความเช่ียวชาญ

12 24 ระบบการเมืองการ
ปกครองของไทยอันมี
พระมหากษัตริยเปน
ประมุข

ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/3
วิเคราะหความสําคัญและ
ความจําเปนท่ีตองธํารงรักษา
ไวซึ่งการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
45. อธิบายระบบการปกครอง
ของไทยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข

การจัดการเรียนการสอนท่ีใช
เทคโนโลยี
(Technology-Related
Instruction)
ประกอบดวย
- ศูนยการเรียน
- ชุดการสอน
- บทเรียนสําเร็จรูป
- คอมพิวเตอรชวยสอน
- E-learning
- การตอบคําถาม
- การแกปญหา
- การนความรูไปใช

ประโยชน
- การเรียนรูท่ีตองการผล

เรียนรูทันที
- การเรียนรูตามลําดับข้ัน

เรียนรูดวยตนเองระดับ
ความรู ความสามารถของ
ตน มีการแกไขฝกซ้ําเพ่ือ
สรางความรูความเขาใจ
และความเช่ียวชาญ

- เอกสารประกอบการ
เรียนเรื่อง การ
ปกครองของไทยอันมี
พระมหากษัตริยเปน
ประมุข

- บทเรียนสําเร็จรูป
- แบบฝกปฏิบัติ

13 25 รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปจจุบัน
ความเปนมาของ
รัฐธรรมนูญ
โครงสรางและความสําคัญ
ของรัฐธรรมนูญ

ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/4
เสนอแนวทางและมีสวนรวม
ในการตรวจสอบการใชอํานาจ
รัฐ
46. อธิบายความเปนมา
โครงสรางความสําคัญและ
หลักการสําคัญท่ีกําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญ
47. วิเคราะหบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญในสวนท่ีเก่ียวของ

การเรียนแบบสรางแผงผัง
ความคิด (Concept
Mapping)
- การคิด
- การจัดระบบความคิด

จัดระบบความคิดของตน
ใหชัดเจน เห็น
ความสัมพันธ

- วีดีทัศนเรื่องความ
เปนมาของ
รัฐธรรมนูญไทย

- PowerPoint
เก่ียวกับโครงสราง
สําคัญของรัฐธรรมนูญ

- เอกสารประกอบการ
เรียนเรื่อง กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ

- แบบทดสอบกอน-



สัปดาห คาบท่ี
หัวขอ/

สาระการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนรู วิชาสอน/กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู

กับการใชอํานาจอธิปไตย หลังเรียน
- แบบฝกปฏิบัต-ิ

แผนผังความคิด
13 26 หลักการสําคัญท่ีกําหนด

ไวในรัฐธรรมนูญ
บทบัญญัติเก่ียวกับรัฐสภา
คณะรัฐมนตรีและศาล

ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/4
เสนอแนวทางและมีสวนรวม
ในการตรวจสอบการใชอํานาจ
รัฐ
48. วิเคราะหสาระสําคัญ
เก่ียวกับบทบัญญัติเก่ียวกับ
รัฐสภาคณะรัฐมนตรี และศาล

การจัดการเรียนการสอนท่ีใช
เทคโนโลยี
(Technology-Related
Instruction)
ประกอบดวย
- ศูนยการเรียน
- ชุดการสอน
- บทเรียนสําเร็จรูป
- คอมพิวเตอรชวยสอน
- E-learning
- การตอบคําถาม
- การแกปญหา
- การนําความรูไปใช

ประโยชน
- การเรียนรูท่ีตองการผล

เรียนรูทันที
- การเรียนรูตามลําดับข้ัน

เรียนรูดวยตนเองระดับ
ความรูความสามารถของ
ตน มีการแกไข ฝกซ้ําเพ่ือ
สรางความรูความเขาใจ
และความเช่ียวชาญ

- เอกสารประกอบการ
เรียนเรื่องบทบัญญัติ
เก่ียวกับรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และ
ศาล

- ศูนยการเรียน
- บทบาทสมมุติ
- แบบฝกปฏิบัติ
- วีดีทัศนเก่ียวกับ

รัฐสภาไทย
- ตัวอยางโจทยคําถาม

ท่ีสําคัญ
- เอกสารเก่ียวกับ

คณะรัฐมนตรีชุด
ปจจุบัน

- แผนผังความคิด

14 27 สาระสําคัญตางๆ ใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญโดย
เนนมาตราท่ีเก่ียวของกับ
การเลือกตั้ง สิทธิเสรีภาพ
และหนาท่ีตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ

ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/4
เสนอแนวทางและมีสวนรวม
ในการตรวจสอบการใชอํานาจ
รัฐ
49. วิเคราะหสาระสําคัญท่ี
เก่ียวกับบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับ
สิทธิเสรีภาพหนาท่ีของปวงชน
ชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
อธิบายกระบวนการเลือกตั้งมี
สวนรวมในการเมือง

การจัดการเรียนการสอนท่ีใช
เทคโนโลยี
(Technology-Related
Instruction)
ประกอบดวย
- ศูนยการเรียน
- ชุดการสอน
- บทเรียนสําเร็จรูป
- คอมพิวเตอรชวยสอน
- E-learning
- การตอบคําถาม

- เอกสารประกอบการ
เรียนเรื่องบทบัญญัติ
เก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ
หนาท่ีของประชาชน

- PowerPoint เรื่อง
- การเลือกตั้ง
- หนาท่ีตามบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญ
- ชุดการสอนเรื่อง

กระบวนการเลือกตั้ง
- บทบาทสมมุติ



สัปดาห คาบท่ี
หัวขอ/

สาระการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนรู วิชาสอน/กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู

องคกรอิสระและการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
50. วิเคราะหความสําคัญและ
ความจําเปนท่ีตองดํารงไวซึ่ง
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข

- การแกปญหา
- การนความรูไปใช

ประโยชน
- การเรียนรูท่ีตองการผล

การเรียนรูทันที
- การเรียนรูตามลําดับข้ัน

เรียนรูดวยตนเอง
ตามลําดับความรู
ความสามารถของตนเอง มี
การแกไข ฝกซ้ําเพ่ือสราง
ความรู ความเขาใจและ
ความเช่ียวชาญ

14 28 การเลือกตั้งและ
กระบวนการเลือกตั้ง

ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/3
วิเคราะหความสําคัญและ
ความจําเปนท่ีตองธํารงรักษา
ไวซึ่งการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
51. วิเคราะหสาระสําคัญ
เก่ียวกับบทบัญญัติท่ีเก่ียวของ
กับการเลือกตั้งและ
กระบวนการเลือกตั้ง

การจัดการเรียนการสอนท่ีใช
เทคโนโลยี
(Technology-Related
Instruction)
ประกอบดวย
- ศูนยการเรียน
- ชุดการสอน
- บทเรียนสําเร็จรูป
- คอมพิวเตอรชวยสอน
- E-learning
- การตอบคําถาม
- การแกปญหา
- การนความรูไปใช

ประโยชน
- การเรียนรูท่ีตองการผล

การเรียนรูทันที
- การเรียนรูตามลําดับข้ัน

เรียนรูดวยตนเอง
ตามลําดับความรู
ความสามารถของตนเอง มี
การแกไข ฝกซ้ําเพ่ือสราง
ความรูความเขาใจและ
ความเช่ียวชาญ

- บทบาทสมมุติการ
เลือกตั้ง

- ขาวเก่ียวกับการ
เลือกตั้งลาสุด

- เอกสารประการเรียน
เรื่องการเลือกตั้ง

- แบบฝกปฏิบัติ

15 29 การมีสวนรวมทางการ ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/1 การตั้งคําถาม - เอกสารประกอบการ



สัปดาห คาบท่ี
หัวขอ/

สาระการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนรู วิชาสอน/กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู

เมือง วิเคราะหปญหาการเมืองท่ี
สําคัญในประเทศ จาก
แหลงขอมูลตางๆ พรอมท้ัง
เสนอแนวทางแกไข
52. อธิบายการมีสวนรวม
ทางการเมือง

(Questioning)
- กระบวนการคิด
- การตีความ
- การไตรตรอง
- การถายทอดความคิด

เขาใจ เรียนรูจากคิดเพ่ือ
สรางขอคําถามและคําตอบ
ดวยตนเอง

เรียนเรื่อง การมีสวน
รวมทางการเมือง

- ตัวอยางโจทยคําถาม
- PowerPoint เรื่อง
องคกรอิสระ

- แบบฝกปฏิบัติ
- แผนผังความคิด
- วีดีทัศนองคกรอิสระท่ี
สําคัญ

15-16 30-31 องคกรอิสระ
และการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ

ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/4
เสนอแนวทางและมีสวนรวม
ในการตรวจสอบการใชอํานาจ
รัฐ
53. วิเคราะหบทบาทสําคัญ
ขององคกรอิสระ การ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ

การอภิปรายกลุมยอย
(Small – Group
Discussion)
- กระบวนการกลุม
- การวงแผน
- การแกปญหา
- การตัดสินใจ
- ความคิดสรางสรรค
- การแกไขขอขัดแยง
- การสื่อสาร
- การประเมินผลงาน
- การสรางบรรยากาศการ

เรียนรูรับผิดชอบตอ
บทบาทหนาท่ีของตนเอง
ในฐานะผูนํากลุมหรือ
สมาชิกกลุมท้ังในบทบาท
การทํางานและบทบาท
เก่ียวกับการรวมกลุม ใน
การสรางขอความรู  หรือ
ผลงานกลุม

- เอกสารประกอบการ
เรียนเรื่ององคการ
อิสระและการ
ตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ

- PowerPoint เรื่อง
องคกรอิสระ

- แบบฝกปฏิบัติ
- แผนผังความคิด
- วีดีทัศนองคกรอิสระท่ี

สําคัญ

16 32 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับ
กฎหมาย
ความหมาย
ท่ีมาและความสําคัญ

ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1
วิเคราะหและปฏิบัติตนตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับตนเอง
ครอบครัว  ชุมชน
ประเทศชาติ  และสังคมโลก
54. บอกความหมายลักษณะ
และความสําคัญของกฎหมาย

การอภิปรายกลุมใหญ
(Whole – Class
Discussion)
- การแสดงความคิดเห็น
- การวิเคราะห
- การตีความ
- การสื่อความหมาย

- เอกสารประกอบการ
เรียนเรื่อง กฎหมาย

- PowerPoint เรื่อง
กฎหมาย

- วีดีทัศนเรื่องความรู
ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย

- หนังสือความรูท่ัวไป



สัปดาห คาบท่ี
หัวขอ/

สาระการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนรู วิชาสอน/กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู

ได - ความคิดริเริ่มสรางสรรค
การสรุปความ มีอิสระในการ
แสดงความคิดเห็น มีบทบาท
มีสวนรวมในการสราง
ขอความรู

เก่ียวกับ กฎหมาย
มานิตย จุมปา

17 33 ประเภทของกฎหมาย
กฎหมายกับสิทธิและ
เสรีภาพ

ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1
วิเคราะหและปฏิบัติตนตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับตนเอง
ครอบครัว  ชุมชน
ประเทศชาติ  และสังคมโลก
55. อธิบายท่ีมาและประเภท
ของกฎหมายได
56. อธิบายและยกตัวอยาง
สิทธิและเสรีภาพในทาง
กฎหมายได

การจัดการเรียนการสอนท่ีใช
เทคโนโลยี
(Technology-Related
Instruction)
ประกอบดวย
- ศูนยการเรียน
- ชุดการสอน
- บทเรียนสําเร็จรูป
- คอมพิวเตอรชวยสอน
- E-learning
- การตอบคําถาม
- การแกปญหา
- การนําความรูไปใช

ประโยชน
- การเรียนรูท่ีตองการผล

การเรียนรูทันที
- การเรียนรูตามลําดับข้ัน

เรียนรูดวยตนเอง
ตามลําดับความรู
ความสามารถของตนเอง

- มีการแกไข ฝกซ้ําเพ่ือสราง
ความรูความเขาใจและ
ความเช่ียวชาญ

- เอกสารประกอบการ
เรียนเรื่อง ประเภทของ
กฎหมายสิทธิ เสรีภาพ

- PowerPoint เรื่อง
ประเภทของกฎหมาย
สิทธิเสรีภาพ

- แบบฝกปฏิบัติ
- แผนผังความคิด

17 34 กฎหมายท่ีประชาชนควรรู
กฎหมายแพงฯ
กฎหมายทะเบียนราษฎร
การเกิด
การตาย
การยายถ่ิน

ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1
วิเคราะหและปฏิบัติตนตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับตนเอง
ครอบครัว  ชุมชน
ประเทศชาติ  และสังคมโลก
57. อธิบายลักษณะของ
กฎหมายแพงและกฎหมายอ่ืน

เทคนิคคูคิด (Think-Pair-
Share)
- การคนควาหาคําตอบ
- การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นรับผิดชอบการเรียน
รวมกับเพ่ือน

- เอกสารประกอบการ
เรียนเรื่อง กฎหมายท่ี
ประชาชนควรรู

- แบบฝกปฏิบัติ
- แผนผังความคิด



สัปดาห คาบท่ี
หัวขอ/

สาระการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนรู วิชาสอน/กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู

ท่ีเก่ียวของกับสภาพบุคคลได
58. อธิบายกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน
และปฏิบัติตนตามกฎหมายได
59. อธิบายและวิเคราะห
กฎหมาย ทะเบียนราษฎร
การเกิด การตาย การยายถ่ิน

18 35-36 - เกณฑทหาร
- บัตรประชาชน
- กฎหมายมรดก
- กฎหมายครอบครัว

ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1
วิเคราะหและปฏิบัติตนตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับตนเอง
ครอบครัว  ชุมชน
ประเทศชาติ  และสังคมโลก
60. อธิบายวิเคราะหการ
เกณฑทหาร บัตรประชาชน
กฎหมายมรดก กฎหมาย
ครอบครัว

เทคนิคคูคิด (Think-Pair-
Share)
- การคนควาหาคําตอบ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รับผิดชอบการเรียนรวมกับ
เพ่ือน

- วีดีทัศนเรื่องการ
เกณฑทหาร

- แบบฝกปฏิบัติ
- ตัวอยางบัตร

ประชาชน
- PowerPoint เรื่อง

กฎหมายครอบครัว
- แผนผังความคิด

19 37-38 กฎหมายอาญา
- ลักษณะความผิดทาง
อาญา

ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1
วิเคราะหและปฏิบัติตนตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับตนเอง
ครอบครัว  ชุมชน
ประเทศชาติ  และสังคมโลก
61. อธิบายลักษณะของ
กฎหมายอาญา
62. ยกตัวอยางลักษณะ
ความผิดทางอาญา

สถานการณจําลอง
(Simulation)
- การแสดงความคิดเห็น
- ความรูสึก
การวิเคราะห ไดทดลองแสดง
พฤติกรรมตางๆ ใน
สถานการณท่ีจําลองใกลเคียง
สถานการณจริง

- ขาว
- เอกสารประกอบการ

เรียนเรื่องกฎหมาย
อาญา

20 39 โทษทางอาญา ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1
วิเคราะหและปฏิบัติตนตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับตนเอง
ครอบครัว  ชุมชน
ประเทศชาติ  และสังคมโลก
63. บอกลักษณะโทษทาง
อาญาได

สถานการณจําลอง
(Simulation)
- การแสดงความคิดเห็น
- ความรูสึก
การวิเคราะห ไดทดลองแสดง
พฤติกรรมตางๆ ใน
สถานการณท่ีจําลองใกลเคียง
สถานการณจริง

- ตัวอยางโทษทาง
อาญา

- รายงานคนควาทาง
อินเตอรเน็ต

- แบบฝกปฏิบัติ

20 40 ประเมินผลปลายภาค ตามตารางของโรงเรียน
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1-2
ส 2.2 ม.4-6/1,



สัปดาห คาบท่ี
หัวขอ/

สาระการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนรู วิชาสอน/กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหลงเรียนรู

ส 2.2 ม.4-6/3-4

4. แผนการประเมินผลการเรียนรูและมอบหมายงาน

การสอนวิชาหนาท่ีพลเมืองรหัสวิชา  ส30102 ประจําภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2559
มีแผนการประเมินผลการเรียน  ดังนี้

4.1 การประเมินจากงานหรือการบานท่ีมอบหมาย 30 คะแนน
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย 10 คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค 30 คะแนน
4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค 30 คะแนน

รวม 100 คะแนน

รายละเอียดการประเมินผลแตละหัวขอ  ดังนี้

4.1 การประเมินจากงานหรือการบานท่ีมอบหมาย (30 คะแนน)

รายการ
รูปแบบ
ของงาน

วันท่ีมอบหมาย กําหนดสง คะแนน

1. จัดปายนิเทศเก่ียวกับสถาบันทางสังคม
ตัวช้ีวัด ส 2.1 ม.4-6/2

งานกลุม สัปดาหท่ี 1 สัปดาหท่ี 3 10

2. วิเคราะหปญหาสังคมไทย คนละ 1 ปญหา
(Mind Map)
ตัวช้ีวัด ส 2.1 ม.4-6/2

งานเดี่ยว สัปดาหท่ี 5 สัปดาหท่ี 7 5

3. จัดแสดงผลงานภูมิปญญาไทย
ตัวช้ีวัด ส 2.1 ม.4-6/5

งานกลุม สัปดาหท่ี 8 สัปดาหท่ี 9 10

4. วิเคราะหขาวเดนประเด็นรอน 1 หัวขอ
4.1 วิเคราะหวาเปนประเด็นแพงหรือ อาญา
(อธิบายพอสังเขป)
ตัวช้ีวัด ส 2.1 ม.4-6/1

งานเดี่ยว สัปดาหท่ี 16 สัปดาหท่ี 18 5



4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน)

การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา  ส30102 หนาท่ีพลเมือง  ประจําภาคเรียนท่ี 1
ประจําปการศึกษา 2559 มีไดกําหนดหัวขอการประเมินไดดังแสดงในตารางขางลาง

หัวขอประเมิน
ผลการประเมิน

ดีเย่ียม
(5)

ดีมาก
(4)

ดี
(3)

ปาน
กลาง
(2)

ตอง
ปรับปรุง
(1)

พฤติกรรมทางดานความรับผิดชอบ
1. สงงานตามกําหนด
2. มีความละเอียดรอบคอบในการทํางานและ

ทํางานดวยความเอาใจใส
พฤติกรรมทางดานความมีระเบียบวินัย

3. เขาชั้นเรียนตรงตามเวลา
4. จํานวนคาบท่ีเขาเรียน

พฤติกรรมทางดานความซ่ือสัตย
5. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ขอบังคับของโรงเรียน



อยางเครงครัด
พฤติกรรมทางดานความเสียสละ

6. มีพฤติกรรมสงเสริมประชาธิปไตย
7. ชวยเหลืองานสวนรวม

พฤติกรรมทางดานสัมมาคารวะ
8. มีความออนนอมถอมตน
9. พูดจาสุภาพ

4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (30 คะแนน)
กําหนดสอบกลางภาคระหวางวันท่ี…………………………………..เวลาท่ีใชสอบ 60 นาที สาระการเรียนรูและ

ลักษณะของขอสอบท่ีใชในการสอบกลางภาครายละเอียดดังนี้
หัวขอ/เนื้อหาท่ีใชในการสอบ ลักษณะและจํานวนขอสอบ คะแนน

มนุษยกับสังคม/สถาบันทางสังคม/การจัดระเบียบสังคม
สังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงแนวโนมสังคมไทย
ตัวช้ีวัด ส 2.1 ม.4-6/2

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 8 ขอ
- อัตนัย 1 ขอ (ชนิดอธิบาย)

4
5

วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
ตัวช้ีวัด ส 2.1 ม.4-6/5

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ขอ
- อัตนัย 1 ขอ (ชนิดอธิบาย)

2
5

การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี
ตัวช้ีวัด ส 2.1 ม.4-6/3

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ขอ
- อัตนัย 1 ขอ (ชนิดอธิบาย)

2
5

สิทธิมนุษยชน
ตัวช้ีวัด ส 2.1 ม.4-6/4

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ขอ
- อัตนัย 1 ขอ (ชนิดอธิบาย)

2
5

รวม 30

4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค (30คะแนน)
กําหนดสอบกลางภาคระหวางวันท่ี……………………เวลาท่ีใชสอบ 60 นาที  หัวขอ/เนื้อหา  และลักษณะของ

ขอสอบมีรายละเอียดดังตาราง



หัวขอการประเมิน ลักษณะจํานวนขอสอบ คะแนน
รัฐ/ระบบการปกครอง
ตัวช้ีวัด ส 2.2 ม.4-6/3

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 6 ขอ
- อัตนัย 1 ขอ (ชนิดอธิบาย)

3
5

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน
ตัวช้ีวัด ส 2.1 ม.4-6/1

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 6 ขอ
- อัตนัย 1 ขอ (ชนิดอธิบาย)

3
5

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวัน
ตัวช้ีวัด ส 2.1 ม.4-6/1

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 8 ขอ
- อัตนัย 2 ขอ (ชนิดอธิบาย)

4
10

รวม 30
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แผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ 
 
รายวิชา ส30105 อารยธรรมโลก                 จํานวน 1.0 หน่วยกิต                                            เวลาเรียน 2 ชั่วโมง / สัปดาห์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                                              
อาจารย์ผู้สอน      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. คําอธิบายรายวิชา ส30105 
ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย ความสําคัญของช่วงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยของประวัติศาสตร์สากลและความสัมพันธ์ระหว่างยุค

สมัยกับความเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์สากลและประวัติศาสตร์ไทย   
 ศึกษาอิทธิพลของอารยธรรมโบราณในโลกตะวันออกและตะวันตก ด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และท่ีมีผลต่อพัฒนาการของมนุษยชาติในอดีต
จนถึงปัจจุบัน 

ศึกษาวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของโลกตะวันตกตั้งแต่สมัยกลางจนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ทัง้ทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชียที่มีผลต่อพัฒนาการของปัจจุบัน 
 โดยการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหาและการสังเคราะห์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงอิทธิพลของอารยธรรมโบราณในโลกตะวันตกและตะวันออก เข้าใจความสําคัญของความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยกลางถึงสิ้นสุด
สงครามโลกครั้งที่ 2 ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชียที่มีผลต่อพัฒนาการของโลกปัจจุบัน สามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
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2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 
ส 4.1 ม 4-6/1 
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ  
อย่างเป็นระบบ    

  1. ตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ 

ส 4.2 ม 4-6/1-3 
มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึง  
ความสําคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
1. วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรมโบราณ  และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
2. วิเคราะห์เหตุการณ์สําคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 
3. วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย 
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3. ก  าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
สัปดาห์ 
ที

jfigure
s 

entrie
s 

found
. 

ชั่วโมงที่ สาระการเร ียนรู้ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค ์การเร ียนรู้ ว ิธ ีการสอน/ก ิจกรรม 
งานหรือการบ ้านท ี่มอบหมาย 

ส ื่อการสอน/ 
แหล ่งเร ียนรู้ 

    1 1 แนะนํารายวิชาอารยธรรมโลก เกี่ยวกับ
สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ การว ัด
และประเม ินผล อภ ิปราย ข้อเสนอของ
ผู้เรียนและข้อตกลงในการเรยีนการสอน 
ทดสอบก่อนเรียน 

   1.รู้ แ ล ะ ค ว า ม เ ข  ้า ใ จ เ ก  ี่ย ว ก  ับ
โครงสร้างสาระการเรียนรู้ตามที่กําหนด
ใ น ตั ว ชี้ วั ด  ส 4.1( 1)   ส 4.2 ( 1-3) 
ความสําค ัญและ ประโยชน์ของว ิชา
อารยธรรมโลก 
   2.เข้าใจภาระงานท ี่ต้องปฏ ิบัติ  
และส่งตามก ําหนดเวลา พร้อมท ั้ง
เ ข้าใจกระบวนการ การจัดการ
เรียนรู้ การว ัดและประเมินผล 
   3.เพ่ือตรวจสอบความรู้ พ้ืนฐาน
ของนักเรียนในเนื้อหาที่เก่ียวข้อง 

  1. ศึกษาจากเอกสาร 
  2. อภิปราย 
  3. ทดสอบก่อนเรียน 
   

  1. เอกสารโครงสร้าง
รายวิชา 
  2.แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 
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สัปดาห์ 
ที

jfigure
s 

entrie
s 

found
. 

ชั่วโมงที่ สาระการเร ียนรู้ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค ์การเร ียนรู้ ว ิธ ีการสอน/ก ิจกรรม 
งานหรือการบ ้านท ี่มอบหมาย 

ส ื่อการสอน/ 
แหล ่งเร ียนรู้ 

1-2 2-3 เรื่องท่ี 1 เวลาและยุคสมัยของ
ประวัติศาสตร์โลก 
 1.1 ประวัติศาสตร์สากล(ตะวันตก) 
 1.2 ประวัติศาสตร์จีนและอินเดีย   
 (ตะวันออก) 
 1.3 ประวัติศาสตร์ไทย   
 1.4 เปรียบเทียบเวลาและยุคสมัย 
เหตุการณ์สําคัญของโลกตะวันตกและโลก
ตะวันออก 
 

มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย 
ความสําคัญของเวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มา
วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ  
อย่างเป็นระบบ    
ตัวช้ีวัด ส 4.1 ม 4-6/1 
ตระหนักถึงความสําคัญของเวลา
และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.อธิบายยุคสมัยของประวัติศาสตร์
สากล ทั้งโลกตะวันตกและโลก
ตะวันออก 
 

  

 

 

1.ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเวลาและ
ยุคสมัยของประวัติศาสตร์ 
2. อภิปรายและสรุปเกณฑ์การ
แบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
3.สร้างเส้นเวลา (Time line) 
เปรียบเทียบเชื่อมโยงเหตุการณ์
สําคัญในประวัติศาสตร์ 
 

 1. หนังสือแบบเรียน   
 2. เอกสารประกอบการ    
 เรียนรู้  
 3. เว็บไซต์ 
 4. เส้นเวลา 
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สัปดาห์ 
ที
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found
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ชั่วโมงที่ สาระการเร ียนรู้ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค ์การเร ียนรู้ ว ิธ ีการสอน/ก ิจกรรม 
งานหรือการบ ้านท ี่มอบหมาย 

ส ื่อการสอน/ 
แหล ่งเร ียนรู้ 

   2.วิเคราะห์เกณฑ์การกําหนด 
ยุคสมัยได้ 
3. สร้างเส้นเวลา(Time line) 
เชื่อมโยงเหตุการณ์สําคัญของโลก
ตะวันตกและตะวันออกได้ 

  

3-6    4-11 เรื่องท่ี 2 อารยธรรมสมัยโบราณ 
2.1 เมโสโปเตเมีย 
2.2 อียิปต์ 
2.3 กรีก 
2.4 โรมัน 
2.5 จีน 
2.6 อินเดีย 
(รวมทั้งอารยธรรมสมัยโบราณของอเมริกา) 
เกี่ยวกับเรื่อง 

- ปัจจัยการสร้างสรรค์ความเจริญ 
- ความเจริญของอารยธรรม 
- ผลที่มีต่อมนุษยชาติ (มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม,วิทยาการด้านต่าง ๆ 
และแนวคิดของนักปราชญ์) 
 

  

มาตรฐาน ส 4.2    
เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้าน
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง 
ตระหนักถึง ความสําคัญและ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดข้ึน 

ตัวช้ีวัด ส 4.2 ม 4-6/1  
  วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรม

โบราณ และการติดต่อระหว่างโลก
ตะวันออกกับโลกตะวันตกท่ีมีผล
ต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 

1. แบ่งกลุ่มศึกษาอารยธรรม
โบราณในแหล่งต่าง ๆ ตาม
ประเด็นที่กําหนด นําไปจัดทํา
นิทรรศการ/สมุดภาพความรู้/
เว็บไซต์ 
2. กลุ่มเสนอผลงานในห้องเรียน 
3. สรุปและวิเคราะห์ 
 

 

1. หนังสือแบบเรียน   
2. เอกสารประกอบการ    
 เรียนรู้  
 3. เว็บไซต์ 
 4. วีดีโอเกี่ยวกับแหล่ง
อารยธรรมโลก 
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ชั่วโมงที่ สาระการเร ียนรู้ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค ์การเร ียนรู้ ว ิธ ีการสอน/ก ิจกรรม 
งานหรือการบ ้านท ี่มอบหมาย 

ส ื่อการสอน/ 
แหล ่งเร ียนรู้ 

   - การติดต่อระหว่างโลกตะวนัตกและโลก
ตะวันออก 

จุดประสงค์การเรียนรู้    
1. อธิบายปัจจัยการสร้างสรรค์ 

ความเจริญอารยธรรมตะวันตกและ
ตะวันออกสมัยโบราณ 
2.วิเคราะห์ความเจริญและผลของ
อารยธรรมตะวันตกและตะวันออก 
ที่มีต่อมนุษยชาติ 
3. อธิบายความสัมพันธ์และ
ความสําคัญของการติดต่อระหว่าง
โลกตะวันตกกับโลกตะวันออก 
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ชั่วโมงที่ สาระการเร ียนรู้ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค ์การเร ียนรู้ ว ิธ ีการสอน/ก ิจกรรม 
งานหรือการบ ้านท ี่มอบหมาย 

ส ื่อการสอน/ 
แหล ่งเร ียนรู้ 

6-10 12-19 เรื่องท่ี 3 อารยธรรมและเหตกุารณ์ส าคัญ
ของโลกยุคกลาง  
     3.1 การล่มสลายของจักรวรรดิโรมัน
ตะวันตกและความเจริญรุ่งเรอืงของ
จักรวรรดโิรมันตะวันออก (ไบเซนไทน์) 
    3.2 ระบอบฟิวดลัและระบบแมนเนอร ์
    3.3 สงครามครูเสด และผลกระทบที่
นําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในยโุรป 
    3.4 อารยธรรมของโลกยุคกลาง
(ศิลปวัฒนธรรม อิทธิพลของคริสต์ศาสนา 
การเกิดมหาวิทยาลัย ) 
    3.5 อารยธรรมของไบเซนไทน์และการ
ล่มสลาย 
 
 
 
 

    ตัวช้ีวัด ส 4.2 ม 4-6/2 
2. วิเคราะห์เหตุการณ์สําคัญต่าง ๆ 
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง เข้าสู่
โลกสมัยปัจจุบัน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

      1. วิเคราะห์สาเหตุและผลของ
การล่มสลายของจักรวรรดโิรมนั
ตะวันตก  
    2. วิเคราะห์ลักษณะสําคัญของ
ระบอบฟิวดัลและระบบแมนเนอร ์
รวมทั้งสาเหตุ และผลกระทบที่มีต่อ
เศรษฐกิจและสังคมของทวีปยุโรป 
   3. วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ
ของสงครามครูเสดที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงของทวีปยุโรป 

      4. อธิบายอารยธรรมของโลกยุค
กลางที่ส่งผลถึงปัจจุบัน
(ศิลปวัฒนธรรม อิทธิพลของคริสต์
ศาสนาการเกิดมหาวิทยาลัย ) 
 
      

1. การศึกษาด้วยตนเองโดยใช้
โปรแกรม SAS 
Curriculum Pathways 
2. อภิปรายประเด็นที่ครู
กําหนดให้ในชั้นเรียน 
3. สรุปและวิเคราะห์ 
 

1. เอกสารประกอบการ 
เรียน 
2. SAS Curriculum 
Pathways 
3. VCD เรื่อง CRUSADE 
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ชั่วโมงที่ สาระการเร ียนรู้ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค ์การเร ียนรู้ ว ิธ ีการสอน/ก ิจกรรม 
งานหรือการบ ้านท ี่มอบหมาย 

ส ื่อการสอน/ 
แหล ่งเร ียนรู้ 

10   20 สอบกลางภาคที่ 1 
 
 

 
 

เรื่องท่ี 1-3    
 
 11-13   21-25 เรื่องท่ี 4 พัฒนาการของโลกตะวันตก 

4.1 การฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ
(Renaissance) 

   4.2 กําเนิดรัฐชาติในยโุรป สเปน 
โปรตุเกส อังกฤษ ฝรั่งเศส 

4.3 การปฏิรปูศาสนา (Reformation) 
4.4 การปฏิวัตวิิทยาศาสตร์ (The 
Scientific Revolution) ตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 15-19  
4.5 การปฏิวัตเิกษตรกรรม(The 
Argicultural Revolution) 
4.6 การปฏิวัติอุตสาหกรรม (The 
Industrial Revolution) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ส 4.2 ม 4-6/2 
2. วิเคราะห์เหตุการณ์สําคัญต่าง ๆ 
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง เข้าสู่
โลกสมัยปัจจุบัน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

   1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ 
และพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์สําคัญของโลกตะวันตก 
  2. วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ
ของเหตุการณ์สําคัญท่ีส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 
 
 

1. กระบวนการกลุ่ม 
วิเคราะห์ประเด็นปัญหา 
การตั้งคําถาม 
2. กระบวนการสืบค้น 
3. อภิปรายประเด็นที่ครู
กําหนดให้ในชั้นเรียน 
4. สรุปและวิเคราะห์ 
 

 

 1. เอกสารประกอบการ 
เรียน 
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ชั่วโมงที่ สาระการเร ียนรู้ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค ์การเร ียนรู้ ว ิธ ีการสอน/ก ิจกรรม 
งานหรือการบ ้านท ี่มอบหมาย 

ส ื่อการสอน/ 
แหล ่งเร ียนรู้ 

13-15  26-29 เรื่องท่ี 5 จักรวรรดินิยมตะวันตก 
    5.1 การสํารวจทางทะเลและการยึด
ครองอาณานิคม  
    5.2 จักรวรรดินยิมใน แอฟริกา เอเชีย 
อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้(สาเหตุ การ
เปลี่ยนแปลง และผลกระทบ) 
 
 
  

ตัวช้ีวัด ส 4.2 ม 4-6/2-3 
2. วิเคราะห์เหตุการณ์สําคัญต่าง ๆ 
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง เข้าสู่
โลกสมัยปัจจุบัน 
  3. วิเคราะห์ผลกระทบของการ
ขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรป
ไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและ
เอเชีย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

   1. อธิบายสาเหตุและผลของการ
สํารวจทางทะเลและการยึดครอง
ดินแดนต่างๆ ในภูมิภาค แอฟริกา 
เอเชีย และอเมริกา 
   2. อธิบายแนวคิดและสาเหตุของ
จักรวรรดินิยมในทวีปอเมริกา 
แอฟริกา และเอเชีย 
   3. วิเคราะห์ผลกระทบของการ 
ขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไป
ยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย 
 

1. กระบวนการกลุ่ม 
วิเคราะห์ประเด็นปัญหา 
การตั้งคําถาม 
2. กระบวนการสืบค้น 
3. อภิปรายประเด็นที่ครู
กําหนดให้ในชั้นเรียน 
4. สรุปและวิเคราะห์ 

 

 1. หนังสือแบบเรียน   
2. เอกสารประกอบการ    
 เรียนรู้  
 3. เว็บไซต์ 
 4. วีดีโอเกี่ยวกับ
จักรวรรดินิยม 
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ชั่วโมงที่ สาระการเร ียนรู้ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค ์การเร ียนรู้ ว ิธ ีการสอน/ก ิจกรรม 
งานหรือการบ ้านท ี่มอบหมาย 

ส ื่อการสอน/ 
แหล ่งเร ียนรู้ 

15-17  30-34 เรื่องท่ี 6 แนวคดิและการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองการปกครองของโลก
ตะวันตก 

  6.1 การปฏวิัติทางภูมิปัญญา
(Intellectual Revolution) และแนวคิด
ประชาธิปไตย 

 6.2 การปกครองของโลกตะวนัตก 
 6.3 การปฏิวัติอังกฤษ 
 6.4 การปฎิวัติอเมริกา 

    6.5 การปฏิวัติฝรัง่เศส 
    6.6 การปฏิวัติรัสเซีย 
 

ตัวช้ีวัด ส 4.2 ม 4-6/2-3 
 2. วิเคราะห์เหตุการณ์สําคัญต่าง ๆ 
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง เข้าสู่
โลกสมัยปัจจุบัน 
  3. วิเคราะห์ผลกระทบของการ
ขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรป
ไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและ
เอเชีย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

   1. วิเคราะห์แนวคิดของนักปรัชญา
ตะวันตกในยุครู้แจ้งที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
   2. วิเคราะห์แนวคิดเสรีนิยมและ
สังคมนิยมของโลกตะวันตก 
   3. วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ
ของการปฏิวัติอังกฤษ อเมริกา 
ฝรั่งเศสและรัสเซีย 
 

1. กระบวนการกลุ่ม 
วิเคราะห์ประเด็นปัญหา 
การตั้งคําถาม 
2. กระบวนการสืบค้น 
3. อภิปรายประเด็นที่ครู
กําหนดให้ในชั้นเรียน 
4. สรุปและวิเคราะห์ 

 

1. หนังสือแบบเรียน   
2. เอกสารประกอบการ    
 เรียนรู้  
 3. เว็บไซต์ 
 4. วีดีโอเกี่ยวกับการปฏิวัติ
อังกฤษ อเมริกา ฝรั่งเศส 
และรัสเซีย 
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ชั่วโมงที่ สาระการเร ียนรู้ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค ์การเร ียนรู้ ว ิธ ีการสอน/ก ิจกรรม 
งานหรือการบ ้านท ี่มอบหมาย 

ส ื่อการสอน/ 
แหล ่งเร ียนรู้ 

17-20  35-39  เรื่องท่ี 7 ความขัดแย้งและความร่วมมือ 
ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20  
  7.1 สงครามโลกครั้งที ่1 
  7.2 องค์การสันนิบาตชาต ิ
  7.3 สงครามโลกครั้งที ่2 
  7.4 สหประชาชาต ิ

ตัวช้ีวัด ส 4.2 ม 4-6/2-3 
2. วิเคราะห์เหตุการณ์สําคัญต่าง ๆ 
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง เข้าสู่
โลกสมัยปัจจุบัน 
  3. วิเคราะห์ผลกระทบของการ
ขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรป
ไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและ
เอเชีย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

   1. วิเคราะห์ความร่วมมือและความ
ขัดแย้งของมนุษยชาติของโลกใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20 
   2. ตระหนักในความสําคัญของการ
รักษาสันติภาพ 

1. กระบวนการกลุ่ม 
วิเคราะห์ประเด็นปัญหา 
การตั้งคําถาม 
2. กระบวนการสืบค้น 
3. อภิปรายประเด็นที่ครู
กําหนดให้ในชั้นเรียน 
4. สรุปและวิเคราะห์ 

 

1. หนังสือแบบเรียน   
2. เอกสารประกอบการ    
 เรียนรู้  
 3. เว็บไซต์ 
 4. วีดีโอเกี่ยวกับ
สงครามโลก 
 

20 40  สอบปลายภาคเรียน  เรื่องท่ี 4 – เรื่องท่ี 7   
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4.  แผนการประเม ินผลการเรียนรู้และมอบหมายงาน 
การสอนรายว ิชาอารยธรรมโลก  ส30105  ประเม ินเป็นอ ัตราสวนดังนี้  
รอ้ยละของคะแนนระหว่างภาค : ร ้อยละของคะแนนปลายภาค = 70 : 30 
ร ้อยละของคะแนนระหว ่างภาค = รอ้ยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร ้อยละของคะแนนสอบกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค 
                                              + รอ้ยละของคะแนนจิตพ ิส ัย  =  15 + 30 + 15 + 10 
แผนการประเม ินผลการเรียน ค ือ 
4.1 ประเม ินจากงานหรือการบ้านท ี่มอบหมาย รอ้ยละ 30 
4.2 ประเม ินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของน ักเรียน (จิตพ ิส ัย) รอ้ยละ 10 
4.3 ประเม ินจากการสอบกลางภาค รอ้ยละ 30 
4.4 ประเม ินจากการสอบปลายภาค                                                       รอ้ยละ 30 
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             การประเม ินจากงาน / การบ ้านท ี่มอบหมาย รอ้ยละ 30 
รายการ ร ูปแบบของงาน ว ันท ี่มอบหมาย ก  าหนดส่ง คะแนน 

ก ิจกรรมประเม ินผลก ่อนกลางภาคเร ียน 
1. กลุ่ม 4-5 คน ศ ึกษาพ ัฒนาการของอารยธรรมโบราณ 
ดังนี้ 
1.1 เลือกศ ึกษา ว ิเคราะห์และสรุปความร ู้เกี่ยวกับอารยธรรม
โบราณตะวันตกและตะวันออก นําเสนอหน้าชั้นเรียนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นิทรรศการ/สมุด
ภาพความรู้/เว็บไซต์/ภาพยนตร์ 
ส่งผลงานครู ในประเด็นเรื่อง 
 - ปัจจัยการสร้างสรรค์ความเจริญ  
 - ลักษณะของความเจริญ  
 - ผลที่มีต่อความเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ  
(ด้านศิลปวัฒนธรรม,ด้านความเจริญทางวิทยาการ,แนวคิด
ของนักปราชญ์) 
 

งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ท ี่ 5 10 
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รายการ ร ูปแบบของงาน ว ันท ี่มอบหมาย ก  าหนดส่ง คะแนน 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
1. ความถ ูกต ้องด ้านว ิชาการ 4 คะแนน 
2. การนําเสนอและว ิเคราะห์อย ่างม ีเหตุผล
น่าสนใจ 4 คะแนน 
3. ความถ ูกต ้องของบรรณานุกรม   1 คะแนน 
4. การตรงต่อเวลา  1 คะแนน 
รวม  10 คะแนน 
 
 
 
 

    

2. ทดสอบความรู้ในคาบเรียน งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 1 - 9 ท ้ายคาบเรียน 5 
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3. ก ิจกรรมประเม ินผลหล ังกลางภาคเร ียน 
แบ่งกลุ่ม 4 -5 คน เลือกศ ึกษาประเดน็สําค ัญสรุป 
นําเสนอและอภ ิปราย พร้อมต้ังคำถามและแสดง 
คําตอบในคาบเรียน เรื่อง แนวค ิดทางการเม ือง สม ัย 
จกัรวรรดินิยมถ ึงสงครามโลกครั้งที ่2 สรุปประเด็น 
การอภ ิปราย ความยาวไม่เก ิน 1 หน้ากระดาษ A4 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1. ความถ ูกต ้องด ้านว ิชาการ 4 คะแนน 
2. การว ิเคราะห ์และนําเสนอและอย ่างม ีเหตุผล 
น่าสนใจ 4 คะแนน 
3. การอ้างอ ิงถ ูกต้อง 2 คะแนน 
รวม                                 10 คะแนน 

งานกลุ่ม สัปดาห์ท ี่ 11 สัปดาห์ท ี่ 13 10 

4. ทดสอบความรู้ในคาบเรียน งานเดี่ยว สัปดาห์ท ี่ 11 -19 ท ้ายคาบเรียน 5 
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การประเม ินจากพฤติกรรมการเรยีนของน ักเรยีน ( จิตพ ิสัย ) ร้อยละ 10 
การประเม ินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายว ิชา ส30105 อารยธรรมโลก ได้ก ําหนดหัวข ้อการประเม ินดังแสดงในตารางข ้างล่าง 
 

หัวข้อการประเม ิน ผลการประเม ิน 

2 1.5 1 .5 0 

1. การเข้าเรียนและส่งงานตรงเวลา      

2. ความซ ื่อสัตย์      

3. การม ีส่วนร ่วมค ิดว ิเคราะห ์ในการทำงานกลุ่ม      

4. ความรับผิดชอบ      

5. การม ีกรยิามารยาทเหมาะสมตามประเพณีไทย      

 
การประเม ินจากการสอบกลางภาค  (รอ้ยละ 30) 
ก ําหนดสอบกลางภาค  เวลาท ี่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบท ี่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียน ม ีดังนี้ 

ห ัวข ้อ/ เนื้อหาท ี่ใช ้ในการสอบ ล ักษณะและจ านวนข ้อสอบ คะแนน 

เรื่องท่ี 1 เวลาและยุคสมัยของประวัติศาสตร์โลก ปรนัย 4  ข ้อ 
 

         2 
 

เรื่องท่ี 2 อารยธรรมสมัยโบราณ ปรนัย 10 ขอ้ 

อ ัตนัย 1 ขอ้ 

 

        5 
       10 

เรื่องท่ี 3 อารยธรรมและเหตุการณ์สําคัญของโลกยุคกลาง  
 
 

ปรนัย 6 ขอ้ 
อ ัตนัย 1 ขอ้ 

       3 
       10 

 รวม        30 
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การประเม ินจากการสอบปลายภาค   รอ้ยละ 30 
การสอบปลายภาค ว ันที ่เวลาท ี่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบท ี่ใช ้ในการสอบปลายภาคม ีรายละเอ ียดดังนี้ 
 
 

ห ัวข ้อ/ เน ื้อหาท ี่ใช ้'ในการสอบ ล ักษณะและ จ านวน ข้อสอบ คะแนน 

เรื่องท่ี 4 พัฒนาการของโลกตะวันตก 
 

ปรนัย 6 ขอ้ 

อัตนัย 1 ข้อ  
3 

5 
เรื่องท่ี 5 จักรวรรดินิยมตะวนัตก ปรนัย  4 ขอ้ 

อ ัตนัย 1 ขอ้ 

2 
5 

เรื่องท่ี 6 แนวคิดและการเปลีย่นแปลงทางการเมืองการ
ปกครองของโลกตะวันตก 

 

ปรนัย 6 ขอ้ 
อ ัตนัย 1 ข ้อ 

3 
5 

เรื่องท่ี 7 ความขัดแย้งและความร่วมมือ 
ในคริสต์ศตวรรษที่ 20  
 

ปรนัย 4 ขอ้ 
อ ัตนัย 1 ข ้อ 

2 
5 

 รวม 30 
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แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรู ฉบับยอ
รายวิชา ส30106 ประวัติศาสตรสมัยใหม จํานวน 1.0 หนวยกิต เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6
อาจารยผูสอน

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

1. คําอธิบายรายวิชา ส30106
ศึกษาสถานการณท่ีสําคัญของโลกในคริสตศตวรรษท่ี 20-21 ท่ีทําใหเกิดความรวมมือและความขัดแยงท้ังทางดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม บทบาท

ของบุคคลสําคัญ และแนวคิดสําคัญท่ีเปนพ้ืนฐานนําไปสูความความขัดแยงและการประสานประโยชนดานการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของโลกโดยภาพรวม ตั้งแตหลัง
สงครามโลกครั้งท่ีสอง จนถึงสมัยปจจุบัน  เพ่ือใหเขาใจพ้ืนฐานความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตรท่ีมีผลตอโลกในปจจุบัน ศึกษาเหตุการณสําคัญท่ีนําไปสูความขัดแยงและการ
ประสานประโยชนดานการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของโลก ตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง จนถึงสมัยปจจุบัน ศึกษานโยบายการสรางความรวมมือทางการเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจในภูมิภาคตาง ๆ

โดยการใชวิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการกลุม กระบวนการแกปญหาและการสังเคราะห
เพ่ือใหเขาใจถึงการอยูรวมกันในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน ศึกษาปจจัยสําคัญท่ีนําไปสูความเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมและประชากรโลก เพ่ือใหตระหนักถึงบทบาท

หนาท่ีการมีสวนรวมในการแกไขปญหาสังคมและอนุรักษสิ่งแวดลอมโลก
2. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดานความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึง
ความสําคัญและสามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

ส 4.2 ม4-6/2,4
2. วิเคราะหเหตุการณสําคัญตาง ๆ ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เขาสูโลกสมัยปจจุบัน
4. วิเคราะหสถานการณของโลกในคริสตศตวรรษท่ี 21
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3. กําหนดการสอนและจุดประสงคการเร ียนรู

สัปดาหที่ คาบท่ี สาระการเรียนรู ตัวช้ีวัด/จุดประสงคการเรียนรู วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน/แหลงเรียนรู
1 1 แนะนํารายวิชาประวัติศาสตรสมัยใหม

เก่ียวกับสาระการเรียนรู กระบวนการ
เรียนรู ตัวชี้วัด จุดประสงคการเรียนรู
การว ัดและประเม ินผล อภ ิปราย
ขอเสนอแนะของผูเรียน และขอตกลง
ในการเรียนการสอน ทดสอบกอนเรียน

1.รูความเข าใจเก ี่ยวก ับ
โครงสรางสาระการเรียนรูตามท่ี
กําหนดในตัวชี้วัด ส 4.2 ม4-6/2,4
ความสําค ัญ และประโยชนของ
ว ิชาประวัติศาสตรสมัยใหม
2. ตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของรายวิชาประวัติศาสตร
สมัยใหมท่ีมีตอโลกในปจจุบัน
3. อภิปรายวิธีการเรียนและ
ขอตกลง ในการเรียนและการ
ประเมินผล

1. ศึกษาจากเอกสาร
2. อภิปราย
3. ทดสอบกอนเรียน

1. เอกสารโครงสรางรายวิชา
2. แบบทดสอบ

กอนเรียน
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สัปดาหที่ คาบท่ี สาระการเรียนรู ตัวช้ีวัด/จุดประสงคการเรียนรู วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน/แหลงเรียนรู
1-3 2-6 เรื่องท่ี 1 สถานการณโลกภายหลงั

สงครามโลกคร ั้งท่ี 2 ท่ีนําไปสูสงคราม
เย็น

1.1 ปจจัยท่ีทําใหเกิดสงครามเย็น
1.2 แนวคิด บทบาทของบุคคลสําคัญ

และวิธีการของมหาอํานาจในสงครามเย็น
- การแบงเขตอ ิทธิพลระหว าง

มหาอำนาจ ในสงครามเย็น
- หล ักการทรูแมน
- แผนการมารแชล
- องคการโคม ินฟอร ม

โคม ินเทิรน องค การสนธ ิสัญญาวอรซอ
และองคการนาโต

ตัวช้ีวัด ส 4.2 ม4-6/2
วิเคราะหเหตุการณสําคัญตาง ๆ
ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง
เขาสูโลกสมัยปจจุบัน
จุดประสงคการเรียนรู
1.วิเคราะหสาเหตุและผลกระทบ
ของสงครามเย็น

2. ว ิเคราะหบทบาทและ
แนวคิดของบ ุคคลสำคัญท่ีนําไปส ู
การ เปล ี่ยนแปลงในยุคสงคราม
เย็น

- กิจกรรมระดมความค ิด
- ประเด็นคำถาม
- การค นหาคำตอบในเวลา
ส ั้น (Buzzing)
- การสรางผ ังความคิด
-กระบวนการสืบคน

- ภาพตวัอยางสมัยสงครามเย็น
Clip ตวัอยางเพลง/ภาพยนตร สมัย
สงครามเย็น (ทศวรรษ 1950 -
1960) เชน
http://www.bbc.co.uk/history
/worldwars/coldwar/
เว ็บ SAS CP QL#209 Cold War

:The Truman Doctrine
- คลิปว ิดีโอ การสรางกำแพงเบอรล ิน
จาก
youtube

4-6 7-11 เรื่องท่ี 2 สถานการณ ปญหา ความ
ขัดแยงและผลของการเปลี่ยนแปลง
ในยุคสงครามเย็น
2.1 การสรางกําแพงเบอรลิน
2.2 สงครามเกาหลี
2.3 สงครามเวียดนาม
2.4 วิกฤตการณคิวบา
2.5 กรณีเขมรแดง

ตัวช้ีวัด ส 4.2 ม4-6/2
วิเคราะหเหตุการณสําคัญตาง ๆ
ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง
เขาสูโลกสมัยปจจุบัน
จุดประสงคการเรียนรู
1.วิเคราะหสาเหตุและ
ผลกระทบของสถานการณตางๆ
ท่ีเกิดข้ึนในยุคสงครามเย็น

-การเรียนการสอนแบบการ
ใช เทคโนโลยี Web Based
-บทเรียนสำเร็จร ูป
SAS Curriculum
Pathways
- การสืบคน (Inquiry
based)
- ระดมพลังสมอง
- เกม

- คลิปสงครามเกาหลี
- ว ิดีโอ สงครามเว ียดนาม
- ว ิดีโอ ทุงสังหาร
- หนังส ือ 4 ป นรกในเขมร
- SAS CP QL#936The Cuban
Missile Crisis
- SAS CP QL#38 บทบาทของ
สหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธ ิบดี
จอหนสันในสงครามเวยีดนาม

http://www.bbc.co.uk/history
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สัปดาหที่ คาบท่ี สาระการเรียนรู ตัวช้ีวัด/จุดประสงคการเรียนรู วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน/แหลงเรียนรู
2.6 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของ
จีนในยุคกอนและชวงสงครามเย็น

2.6.1 จีนยุคสาธารณรัฐ
2.6.2 แนวคิดของเหมา เจอตง

- การนําลัทธิคอมมิวนิสตมาใช
- การปฏิวัติวัฒนธรรม

2.6.3 จีนคอมมิวน ิสตหลังสงคราม
เย็น สมัยเปดประเทศ
: แนวคิดของเติ้ง เส ียวผิง
- นโยบายส ี่ทันสมัย
- เหตุการณจัตุรัสเทียนอ ันเหมิน

2.7 การเปลี่ยนแปลงสหภาพ
โซเวยีตกอนส ิ้นส ุดสงครามเย็น

2.7.1 สาเหตุและผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสหภาพโซเวียต
กอนสิ้นสุดสงครามเย็น
2.7.2 วิกฤติการณและผลกระทบ
การลมสลายของสหภาพโซเวียต

2.วิเคราะหแนวคิดและบทบาท
ของบุคคลสําคัญท่ีมีผลตอ
สถานการณความขัดแยงของโลก
ในยุคสงครามเย็น

3.วิเคราะหสาเหตุและ
ผลกระทบของการลมสลายของ
สงครามเย็น

- กระบวนการกลุม - ภาพการตูนลอการเม ืองสหร ัฐและ
โซว ียต ว ิกฤตการณคิวบา
-SAS CP QL#603 การปฏิว ัติ
ว ัฒนธรรมในจีน
- เว็บไซต
- Power point

-SAS CP QL#1297 End of the
Cold War
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สัปดาหที่ คาบท่ี สาระการเรียนรู ตัวช้ีวัด/จุดประสงคการเรียนรู วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน/แหลงเรียนรู
7-10 12-19 เรื่องท่ี 3 สถานการณความขัดแยงใน

ภูมิภาคตาง ๆ หลังสงครามเย็นจนถึง
ปจจุบัน

3.1 ความขัดแยงในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต เชน

- อิสราเอลกับกลุมประเทศอาหรับ
-อัฟกานิสถานและปญหาการ

กอการรายสากล
- อาหรับสปริง
- อิรักกับประเทศตาง ๆ

3.2 ความขัดแยงในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

- ประเทศเม ียนมา : ปญหาชนกลุม
นอย
- ปญหาขอพิพาทหมูเกาะสแปรตลีย
- ความขัดแยงไทย : กัมพูชา

3.3 ความขัดแยงในภูมิภาคแอฟริกา
3.4 ปญหาสถานการณโลกปจจุบัน

เชน ปญหาคนไรสัญชาติ ปญหาสิทธิ
มนุษยชน ปญหาแรงงานอพยพท่ีไมถูก
กฎหมาย เปนตน

ตัวช้ีวัด ส 4.2 ม4-6/4
วิเคราะหสถานการณของโลกใน
คริสตศตวรรษท่ี 21
จุดประสงคการเรียนรู
1.วิเคราะหสาเหตุและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาค
ตางๆ หลังสงครามเย็นจนถึง
ปจจุบัน
2.วิเคราะหแนวคิดและบทบาท
ของบุคคลสําคัญท่ีมีผลตอ
สถานการณความขัดแยงของโลก
หลังสงครามเย็นจนถึงปจจุบัน

- เกมเพ ิ่มพลังสมองคู คิด
แลกเปลี่ยนความค ิดเห็น
- การสรางผ ังความค ิด
- การอภ ิปรายกลุม

- บทความจากหนังส ือพิมพ รายว ัน
- ขาวความขัดแยงและปญหา
สถานการณโลก
- คลิปว ิดีโอเหตุการณสําคัญของโลก
- SAS CP QL#604 ปญหาความ
ขัดแยงระหว างอ ิสราเอลกับอาหรับ

10 20 ประเมินผลกลางภาคเรียน เรื่องท่ี 1-3
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สัปดาหที่ คาบท่ี สาระการเรียนรู ตัวช้ีวัด/จุดประสงคการเรียนรู วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน/แหลงเรียนรู
11-13 21-25 เรื่องที่ 4 ความร วมม ือทางด านการเมือง

ส ังคม เศรษฐก ิจระหว างประเทศในโลก
ปจจุบัน
4.1 สาเหตุของความรวมมือ
4.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
4.3 ผลกระทบท่ีมีตอสถานการณใน
ปจจุบัน

ตัวช้ีวัด ส 4.2 ม4-6/4
วิเคราะหสถานการณของโลกใน
คริสตศตวรรษท่ี 21
จุดประสงคการเรียนรู
1.วิเคราะหสาเหตุและ
ผลกระทบของการรวมกลุม
ทางด านการเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจ
ระหว างประเทศในโลกปจจุบัน
2.วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงและ
วิวัฒนาการของการรวมกลุม
ระหว างประเทศในโลกปจจุบัน

- กระบวนการกลุม สืบคน
ขอมูล นําเสนอ และ
อภิปราย

- เอกสารของกระทรวงพาณิชย
- เอกสารของกระทรวงการ
ตางประเทศ
- เว็บไซต

13-15 26-29 เรื่องท่ี 5 วิกฤตการณ เศรษฐกจิโลก
และแนวทางการแกไข
5.1 สาเหตุของวิกฤตการณเศรษฐกิจ
โลกในภูมิภาคตาง ๆ
5.2 การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการ
5.3 ผลกระทบท่ีมีตอสถานการณใน
ปจจุบัน

ตัวช้ีวัด ส 4.2 ม4-6/4
วิเคราะหสถานการณของโลกใน
คริสตศตวรรษท่ี 21
จุดประสงคการเรียนรู
1.วิเคราะหสาเหตุและ
ผลกระทบของวิกฤตการณ
เศรษฐกิจโลกท่ีสงผลตอโลก
ปจจุบัน

- กระบวนการกลุม สืบคน
ขอมูล นําเสนอ และ
อภิปราย
- การระดมพลังสมอง
(Brainstorming)
- Individual Study

1. หนังสือแบบเรียน
2. เอกสารประกอบการ

เรียนรู
3. เว็บไซต
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สัปดาหที่ คาบท่ี สาระการเรียนรู ตัวช้ีวัด/จุดประสงคการเรียนรู วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน/แหลงเรียนรู
2.วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงและ
วิวัฒนาการของวิกฤตการณ
เศรษฐกิจโลก

15-17 30-33 เรื่องท่ี 6 เทคโนโลย ีกับมน ุษย
6.1 ความหมายและความสำคัญของ

เทคโนโลยี
6.2 ความสัมพันธระหว างเทคโนโลยี

กับสิ่งแวดล อมในปจจ ุบัน
6.3 กฎหมายและหนวยงานท่ี

เก่ียวของกับเทคโนโลยี
6.4 ผลกระทบของเทคโนโลย ีท่ีมีตอ

สังคม ส ิ่งแวดล อมปจจุบัน
6.5 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด ส 4.2 ม4-6/4
วิเคราะหสถานการณของโลกใน
คริสตศตวรรษท่ี 21
จุดประสงคการเรียนรู
1. วิเคราะหสาเหตุและ
ผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีมีตอ
มนุษยชาติ
2. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงและ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีในโลก
ปจจุบัน
3. อธิบายกฎหมายและหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี
4. วิเคราะหปญหาการใช
เทคโนโลยีและแนวทางการแกไข
5. อธิบายการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางรูเทาทันโดยใช
วิธีการทางประวตัิศาสตร

- กระบวนการกลุม สืบคน
ขอมูล นําเสนอ และ
อภิปราย
- การระดมพลังสมอง
(Brainstorming)
- Individual Study

1. หนังสือแบบเรียน
2. เอกสารประกอบการ

เรียนรู
3. เว็บไซต
4. PowerPoint
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สัปดาหที่ คาบท่ี สาระการเรียนรู ตัวช้ีวัด/จุดประสงคการเรียนรู วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน/แหลงเรียนรู
17-20 34-39 เรื่องท่ี 7 การจัดระเบียบโลกใหม

7.1 คานิยมประชาธิปไตย
7.2 สิทธิมนุษยชน
7.3 มาตรฐานสิ่งแวดลอมและการ
แกไขปญหาโลกรอน
7.4 ระบบการคาเสรีและการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา
7.5 การตอตานการกอการราย

ตัวช้ีวัด ส 4.2 ม4-6/4
วิเคราะหสถานการณของโลก
ในคริสตศตวรรษท่ี 21
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายความหมาย แนวคิด
ความสําคัญ และอิทธพิล
ของการจัดระเบียบโลกท่ีมีตอ
สังคมโลกปจจุบัน
2. วิเคราะหผลกระทบของการจัด
ระเบียบโลกท่ีมีตอสังคมโลก
ปจจุบัน
3. ยกตัวอยางและวิเคราะห
สถานการณท่ีเก่ียวของกับการจัด
ระเบียบโลกท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาค
ตาง ๆ ของโลก

กรณีศ ึกษา การ
อภ ิปรายกลุ ม

- ว ิดีโอ เตือนภ ัยดินถลม
- คลิปน้ําทวมป 54
- คลิปการคาแรงงานตางดาว

20 ประเมินผลปลายภาคเรียน เรื่องท่ี 4 - 7
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรูและการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชาประวัติศาสตรสมัยใหมรหัสวิชา ส 30106

ประเมินเปนอัตราสวนดังนี้
คะแนนระหวางภาค : คะแนนปลายภาค = 70 : 30
คะแนนระหวางภาค = คะแนนสอบกอนกลางภาค + คะแนนสอบกลางภาค + คะแนนสอบหลังกลางภาค +คะแนนจิตพิสัย = 15 + 30 +15 + 10
แผนการประเมินผลการเรียน คือ

4.1 ประเมินจากงานหรือการบานท่ีมอบหมาย 30 คะแนน
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย 10 คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค 30 คะแนน
4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค 30 คะแนน

รวม 100 คะแนน
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4.1 ประเมินจากงานหรือการบานท่ีมอบหมาย ( 30 คะแนน)

รายการ รูปแบบของงาน วันท่ี มอบหมาย กําหนดสง เวลาท่ีนักเรียนควรใช(นาที) คะแนน

1.แบงกลุมคนควาสถานการณ ปญหา ความขัดแยง
และผลของการเปลี่ยนแปลงในยุคสงครามเย็น
- การสรางกําแพงเบอรลิน
- สงครามเกาหลี
- สงครามเวียดนาม
- วิกฤตการณคิวบา
- กรณีเขมรแดง
นําเสนอสาระสําคัญ เนนของ ความถูกตองของ
สาระ ( 3 คะแนน) การนําเสนอ ไดนาสนใจ เขาใจ
งาย( 3 คะแนน ) สรุปสาระท่ี นําเสนอพรอมการ
อางอิงท่ีถูกตอง ( 3 คะแนน ) ตรงเวลาและ
นําเสนอตามกําหนด ภายในเวลา
15 นาที (1 คะแนน )

งานกลุม สัปดาหท่ี 1 สัปดาหท่ี 4-7 นําเสนอกลุมละ 20 นาที 10

2. ทําแบบฝกหัดทายคาบเรียน งานเดีย่ว สัปดาหท่ี 3,4 ในคาบท่ีเรียน วันละ 5 นาทีรวม10 นาที 5
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3. บันทึกขาว 1 เรื่อง เก่ียวกับสถานการณและ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
ท่ัวโลก (2 คะแนน) แสดงความคิดเห็น (2 คะแนน)
ตั้งคําถามปรนัย พรอมแสดงคําตอบ 1 ขอ
(1 คะแนน )

งานเดี่ยว สัปดาหท่ี 1 ตลอดภาคเรียน วันละ 5 นาที 5

4. แบงกลุมอภิปรายกลุมละ 4-5 คน
เรื่องการจัดระเบียบโลกใหม
- คานิยมประชาธิปไตย
- สิทธิมนุษยชน
- มาตรฐานสิ่งแวดลอมและการแกไขปญหา

โลกรอน
- ระบบการคาเสรีและการคุมครองทรัพยสิน

ทางปญญา
- การตอตานการกอการราย
นําเสนอประเด็นท่ีค นควาดวยรูปแบบท่ี
หลากหลาย กล ุมละ 10 นาที และรวมกันอภิปราย
เกณฑ การใหคะแนน
ความถ ูกตองของข อม ูล (5 คะแนน) สร ุปประเด็น
(3 คะแนน) ม ีสวนร วมการ อภ ิปราย
(2 คะแนน)

งานกลุม สัปดาหท่ี 1 สัปดาหท่ี 17 สัปดาหละ
30 นาที

10
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเร ียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน)
การประเมินพฤต ิกรรมการเร ียนของน ักเรียนรายว ิชา ส30106 ประวัติศาสตรสมัยใหม ไดกําหนดหัวขอการประเมิน

ไดดังแสดงในตารางขางลาง

หัวข อการประเมิน
ผลการประเมิน

ด ีเย ี่ยม
(2)

ปานกลาง
(1)

ต อง
ปร ับปร ุง

(0)1. การตรงต อเวลา 2 คะแนน
- เขาช ั้นเร ียนตรงเวลา
- ส งงานตรงเวลา
2. ความซ ื่อสัตย 2 คะแนน
- ทางานดวยความส ุจริต
- ปฏิบัต ิตามระเบียบ กฎ ขอบังคับของโรงเร ียนอยางเครงครัด
3. มีวินัย 2 คะแนน

4. ความร ับผ ิดชอบ 2 คะแนน
- เอาใจใส งานท ี่ไดร ับมอบหมายเต็มความสามารถ

5. มารยาทดี 2 คะแนน
- พูดจาส ุภาพ กร ิยาออนนอม



13

4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (30 คะแนน)
กําหนดสอบกลางภาค เวลาท่ีใชในการสอบ 60 นาที เนื อหาสาระการเรียนรู และลักษณะข อสอบท่ีใชในการสอบกลางภาค มีรายละเอ ียดดังนี้

หัวข อ/เน ื้อหาที่ใชในการสอบ ลักษณะและจำนวนข อสอบ คะแนน
เรื่องท่ี 1 สถานการณโลกภายหลังสงครามโลกคร ั้งท่ี 2 ท่ีนําไปสูสงครามเย็น - ปรนัยเลือกตอบ 6 ขอ 3

เรื่องท่ี 2 สถานการณ ปญหา ความขัดแยงและผลของการเปลี่ยนแปลงในยุคสงครามเย็น - ปรนัยเลือกตอบ 6 ขอ
- อ ัตนัย (บรรยาย ) 1 ขอ

3
10

เรื่องท่ี 3 สถานการณความขัดแยงในภูมิภาคตาง ๆ หลังสงครามเย็นจนถึงปจจุบัน - ปรนัยเลือกตอบ 8 ขอ
- อ ัตนัย (บรรยาย) 1 ขอ

4
10

รวม 30
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4.4. ประเมินจากการสอบปลายภาค (30 คะแนน)
กําหนดสอบปลายภาค เวลาท่ีใชในการสอบ 60 นาที หัวขอ/เนื้อหา และลักษณะข อสอบมีรายละเอ ียดดังตาราง

หัวข อ/เน ื้อหาที่ใชในการสอบ ลักษณะและจำนวนข อสอบ คะแนน
เรื่องที่ 4 ความร วมม ือทางด านการเมือง ส ังคม เศรษฐก ิจระหว างประเทศในโลกปจจุบัน - ปรนัยเลือกตอบ 6 ขอ

- อ ัตนัย (บรรยาย) 1 ขอ
3
5

เรื่องท่ี 5 วิกฤตการณ เศรษฐกิจโลกและแนวทางการแกไข - ปรนัยเลือกตอบ 4 ขอ
- อ ัตนัย (บรรยาย) 1 ขอ

2
5

เรื่องท่ี 6 เทคโนโลย ีกับมน ุษย - ปรนัยเลือกตอบ 4 ขอ
- อ ัตนัย (บรรยาย) 1 ขอ

2
5

เรื่องท่ี 7 การจัดระเบียบโลกใหม - ปรนัยเลือกตอบ 6 ขอ
- อ ัตนัย (บรรยาย) 1 ขอ

3
5

รวม 30
00
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                                1 หน่วยกิต : 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน 
 รายวิชา ส30110  ประวัติศาสตร์ไทย 3                                                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

   ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย   ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์ วัฒนธรรมไทย 
และประวัติศาสตร์ไทย ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน ศึกษาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่างๆ การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย  แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

   โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้และน าเสนออย่างเป็นระบบ 
  เพ่ือให้ตระหนักถึง อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย   ผลงานของ บุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์ 

วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบันสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อ
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่างๆ การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
ส 4.3 ม 4-6/3-5 

   3. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 
   4. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญท้ังชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย 
 5. วางแผนก าหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
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สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
1 1 แนะน ารายวิชา การวัดและประเมินผล วิธีการเรียน  

แหล่งเรียนรู้ ข้อตกลงในการเรียน 
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ อภิปราย แผนการจัดการเรียนรู้และ

แผนการประเมิลผล 
1-3 2-5 หน่วยการเรียนรู้ที่  1 ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 

สมัยสุโขทัย 
    1.1 ปัจจัยภายนอก  อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออก 
เช่น  อินเดีย  จีน  เขมร  มอญ ลังกา ฯลฯ 
         - ด้านศาสนา   
         - ด้านเศรษฐกิจ 
         - ด้านการต่างประเทศ  ฯลฯ 
    1.2 ปัจจัยภายใน   
         - ด้านภูมิศาสตร์  
         - ด้านศาสนาและความเชื่อ   
         - ด้านการด ารงชีวิต ฯลฯ 
    1.3 บุคคลส าคัญท่ีมีบทบาทในการสร้างสรรค์ 
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยสมัยสุโขทัย 
        - พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
        - พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
        - พระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไท) 
     1.4  ตัวอย่างของการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทยในสมัยสุโขทัย เช่น  
       - อักษรไทย 
       - ท านบพระร่วง 
 

  3. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริม
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย 
และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อ
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน 
   4. วิ เ ค ร า ะห์ ผ ล ง านขอ ง
บุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรม
ไทย    
   5. วางแผนก าหนดแนวทาง
และการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรม
ไทย 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทยสมัยสุโขทัย (K) 
 

- กระบวนการกลุ่ม   
- กระบวนการสืบค้น
ข้อมูล  
- การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ความรู้ 
- การน าเสนออย่างเป็น 
ระบบ 

- เอกประกอบการเรียน 
เรื่อง ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทยสมัยสุโขทัย 
- แบบทดสอบ 
- ใบกิจกรรม 
- ใบงาน 
- หนังสือแบบเรียน 
- PowerPointประกอบการสอน 
- แหล่งเรียนรู้  เช่น Internet 
ห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 
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สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
         - ตลาดปสาน   

       - เครื่องสังคโลก 
       - ประเพณี วรรณกรรมและศิลปกรรม ฯลฯ 
     1.5  การสืบทอดและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทยสมัยสุโขทัย 
 
 

    2. ศึกษาประวัติและ
วิเคราะห์ผลงานของบุคคล
ส าคัญที่มีบทบาทในการ
สร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทยในสมัยสุโขทัย 
(P) 
    3. ตระหนักและเห็นคุณค่า
ความส าคญัของภูมิปัญญาไทย
และวัฒนธรรมไทย ที่มีต่อ
สังคมไทยในปัจจุบัน (A) 
 

  

3-7 6-13 หน่วยการเรียนรู้ที่  2 ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย
สมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี 
    1.1 ปัจจัยภายนอก  
        - อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออก  เช่น  อินเดีย   จีน    
ญี่ปุ่น  อาหรับ  เปอร์เซีย  ฯลฯ 
        - อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก  เช่น  โปรตุเกส   
อังกฤษ  ฝรั่งเศส  ฮอลันดา  ฯลฯ 
    1.2 ปัจจัยภายใน   
       - ด้านภูมิศาสตร์ 
       - ด้านศาสนาและความเชื่อ 
 

  3. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริม
การสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทย
และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อ
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน 
   4. วิ เ ค ร า ะห์ ผ ล ง านขอ ง
บุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรม
ไทย    
 

- วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
- กระบวนการกลุ่ม   
-กระบวนการสืบค้น
ข้อมูล 
 -การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ความรู้และ
น าเสนออย่างเป็นระบบ 

- เอกประกอบการเรียน 
เรื่อง ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและ
สมัยธนบุรี 
- แบบทดสอบ 
- ใบกิจกรรม 
- ใบงาน 
- หนังสือแบบเรียน 
- PowerPoint ประกอบการสอน 
- แหล่งเรียนรู้  เช่น Internet 
ห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 
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สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
  1.3 บุคคลส าคัญท่ีมีบทบาทในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ไทยและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี 
     - สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1(พระเจ้าอู่ทอง) 
     - สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
     - สมเด็จพระสุริโยทัย 
     - สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
     - สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
     - สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
     - ออกญาโกษาธิบดี (ปาน) 
     - ซีมง เดอ  ลา ลูแบร์ 
     - บาทหลวงปาลเลอกัวซ์ 
     1.4  ตัวอย่างของการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทยในสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี 
      - ศิลปกรรม ด้านประติมากรรม  จิตรกรรม  
สถาปัตยกรรม ประณีตศิลป์ นาฎศิลป์ 
     1.5  การสืบทอดและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทยและสมัยธนบุรี 
 

   5. วางแผนก าหนดแนวทาง
และการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรม
ไทย 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทยสมัยสุโขทัย (K) 
    2. ศึกษาประวัติและ
วิเคราะห์ผลงานของบุคคล
ส าคัญที่มีบทบาทในการ
สร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทยในสมัยสุโขทัย 
(P) 
    3. ตระหนักและเห็นคุณค่า
ความส าคญัของภูมิปัญญาไทย
และวัฒนธรรมไทย ที่มีต่อ
สังคมไทยในปัจจุบัน (A) 

 - อุทยานประวัติศาสตร์ราชภักดิ์ 
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สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
7-9 14-18 หน่วยการเรียนรู้ที่  3 ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น(รัชกาลที่ 1-3) 
    1.1 ปัจจัยภายนอก  
        - อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออก  เช่น  จีน  ญี่ปุ่น  
อาหรับ  เปอร์เซีย  ฯลฯ 
        - อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก  เช่น  โปรตุเกส   
อังกฤษ  ฝรั่งเศส  ฮอลันดา  ฯลฯ 
    1.2 ปัจจัยภายใน   
        - ด้านภูมิศาสตร์ 
        - ด้านศาสนาและความเชื่อ 
     1.3 บุคคลส าคัญท่ีมีบทบาทในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ไทยและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
(รัชกาลที่ 1-3) 
       - พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
       - พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
       - พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
       - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท 
       - หมอบรัดเลย์ (ดร. แดน บีช บรัดเลย์) 
       1.4  ตัวอย่างของการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น(รัชกาลที่ 1-3) 
       1.5  การสืบทอดและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น(รัชกาลที่ 1-3) 

 3. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผล
ต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 
   4. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย 
   5. วางแผนก าหนดแนวทางและการมี
ส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิปัญญา
ไทยและวัฒนธรรมไทยสมัยสุโขทัย (K) 
   2. ศึกษาประวัติและวิเคราะห์ผลงานของ
บุคคลส าคัญที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยในสมัย
สุโขทัย (P) 
   3. ตระหนักและเห็นคุณค่าความส าคญั
ของภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ที่มี
ต่อสังคมไทยในปัจจุบัน (A) 

- วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  
- กระบวนการกลุ่ม   
- กระบวนการสืบค้น
ข้อมูล  
- การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ความรู้และ
น าเสนออย่างเป็น
ระบบ 

- เอกประกอบการเรียน 
เรื่อง ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 
(รัชกาลที่ 1-3) 
- แบบทดสอบ 
- ใบกิจกรรม 
- ใบงาน 
- หนังสือแบบเรียน 
- PowerPoint 
ประกอบการสอน 
- แหล่งเรียนรู้  เช่น 
Internet 
ห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 
- อุทยานประวัติศาสตร์ราช
ภักดิ ์
 

10 19-20 ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน ตัวช้ีวัด ส4.3 ม 4-6/3-5   
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สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
11-19 21-38 

 
(21-22) 
 
 
 
 
 
(23-24) 
 
 
 
 
(25-34) 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
สมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูปถึงปัจจุบัน(รัชกาลที่4-ปัจจุบัน ) 
    1.1 ปัจจัยภายนอก  อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก  
เช่น 
        - ลัทธิจักรวรรดินิยม 
        - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
        - วิทยาการสมัยใหม่   
        - แนวคิดการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม 
    1.2 ปัจจัยภายใน   
       - ด้านภูมิศาสตร์ 
       - ด้านศาสนาและความเชื่อ 
       - วัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นมรดกของสังคม เช่น ภาษา  
ศิลปะ  ประเพณี  แพทย์แผนไทย ฯลฯ 
     1.3 บุคคลส าคัญท่ีมีบทบาทในการสร้างสรรค์ 
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
ยุคปฏิรูปถึงปัจจุบัน  (รัชกาลที่ 4 -ปัจจุบัน ) 
       - พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
       - พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
       - พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
      - พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
      - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
      - สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
      - สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

  3. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยใน
ยุคปัจจุบัน 
   4. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญ
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีส่วน
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย และ
ประวัติศาสตร์ไทย 
   5. วางแผนก าหนดแนวทางและการ
มีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
และวัฒนธรรมไทย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย  
สมัยสุโขทัย (K) 
   2. ศึกษาประวัติและวิเคราะห์
ผลงานของบุคคลส าคัญที่มีบทบาทใน
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทยในสมัยสุโขทัย (P) 
   3. ตระหนักและเห็นคุณค่า
ความส าคญัของภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย ที่มีต่อสังคมไทยใน
ปัจจุบัน (A) 
 

- วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  
- กระบวนการกลุ่ม   
- กระบวนการสืบค้น
ข้อมูล  
- การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ความรู้และ
น าเสนออย่างเป็น
ระบบ 

- เอกประกอบการเรียน 
เรื่อง ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูป  
(รัชกาลที่ 4 -ปัจจุบัน ) 
- แบบทดสอบ 
- ใบกิจกรรม 
- ใบงาน 
- หนังสือแบบเรียน 
- PowerPoint 
ประกอบการสอน 
- แหล่งเรียนรู้  เช่น 
Internet     ห้องสมุด  
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
- อุทยานประวัติศาสตร์ 
ราชภักดิ ์
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สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(35-38) 
 

       - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
      - สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา   
        กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
       - สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  
         กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
       - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ 
       - สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารง 
         ราชานุภาพ 
     - สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม 
       พระยานริศรานุวัดติวงศ์ 
       - หม่อมราโชทัย หรือหม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร 
       - สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
      - พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ 
ระนอง) 
      - พระยากัลยาณไมตรี (ดร. ฟรานซิส บี. แซร์) 
      - ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
    1.4  ตัวอย่างของการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูปถึงปัจจุบัน  
(รัชกาลที่ 4 -ปัจจุบัน ) 
     - สถาปัตยกรรม 
     - อาหาร 
     - การแต่งการ 
     - เทคโนโลย ี
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สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
      1.5  การสืบทอดและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและ

วัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูปถึงปัจจุบัน 
(รัชกาลที่ 4 -ปัจจุบัน ) 

   

20 39-40 ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน ตัวช้ีวัด ส4.3 ม 4-6/3-5   
 

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และมอบหมายงาน 
     การสอนรายวิชา ส 30110  ประวัติศาสตร์ไทย 3  ประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  ประเมินผลการเรียนรู้เป็นอัตราส่วน ดังนี้ 
     แผนการประเมินผล ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค: ร้อยละคะแนนปลายภาค = 70 : 30 
     ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค = ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค + 
คะแนนจิตพิสัย 
                                      = 15 + 30 + 15 + 10 

การสอนรายวิชา ส 30110  ประวัติศาสตร์ไทย 3   ประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

         4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย                                                                                     ร้อยละ 30 

        4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัยงานที่มอบหมาย                                        ร้อยละ 10 

        4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค                                                                                                   ร้อยละ 30 

        4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค                                                                                                   ร้อยละ 30 

                                                                                        รวม                 100   คะแนน 
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            การประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย        ร้อยละ 30 

รายการ/ตัวช้ีวัด รูปแบบของงาน วันที่มอบหมาย ก าหนดส่ง คะแนน 
กิจกรรมประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ตัวช้ีวัดที่ ส4.3 ม4 – 6 / 4  
1. กิจกรรมกลุ่มๆ ละ 3-4 คน สืบค้นเรื่องประวัตแิละผลงานของบุคคลส าคัญ 
น าเสนอผลงานเป็น PowerPoint หรอื มัลติมีเดีย พรอ้มภาพหลักฐานส าคัญ 
ไม่น้อยกว่า 10 ภาพ มีค าอธิบายภาพ อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 
และค าถามตามทีก่ลุ่มก าหนด ไม่น้อยกว่า 10 ข้อ ส าหรับให้เพื่อนตอบ 
เพือ่ทบทวนความรู้ 
      เกณฑ์การให้คะแนน 
     1. ถูกต้องตามหลักวิชาการ                         5    คะแนน 
     2. รูปแบบกระบวนการน าเสนอน่าสนใจ          3    คะแนน 
     3. การส่งผลงานตามก าหนดเวลา                  2    คะแนน 
                           รวม                              10  คะแนน 

 
 
 
 

งานกลุ่ม 

 
 
 
 

สัปดาห์ที่ 4 

 
 
 
 

สัปดาห์ที่ 6 
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2. ทดสอบหลังเรียน เดี่ยว สัปดาห์ที่ 7 สัปดาห์ที่ 8 5 
กิจกรรมประเมินผลหลังสอบกลางภาค 
ตัวช้ีวัดที่ ส4.3 ม4 – 6 /5 
3. กิจกรรมกลุ่มๆละ 3-4 คน สัมมนาประเด็นเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย  วัฒนธรรม
ไทย เก่ียวกับความเป็นมา คุณค่า ประโยชน์ และแนวทางการอนุรกัษ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
     1. ถูกต้องตามหลักวิชาการ                         5    คะแนน 
     2. รูปแบบกระบวนการสัมมนาน่าสนใจ           3    คะแนน 
     3. การส่งผลงานตามก าหนดเวลา                  2    คะแนน 
                           รวม                              10  คะแนน 

 
 
 
 

งานกลุ่ม 

 
 
 

สัปดาห์ที่ 15 

    
 
 

สัปดาห์ที่ 18 

 

 
            
 

10 



10 
 

 

รายการ/ตัวช้ีวัด รูปแบบของงาน วันที่มอบหมาย ก าหนดส่ง คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ ส4.3 ม4 – 6 /5 
4. ใบกิจกรรมทบทวนความรู้ 
   - การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยยุคปฏิรูปถึงปัจจุบัน   
(รัชกาลที่ 4 -ปัจจุบัน ) 

 
งานเดี่ยว 

 
สัปดาห์ที่ 19 

  
5 

รวม 30 
 

 

การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัยงานที่มอบหมาย                 ร้อยละ 10 

การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ส30110 ประวัติศาสตร์ไทย 3  ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินดังแสดง
ในตารางข้างล่าง 

 

 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

2 1.5 1 0.5 
1. การเข้าเรียนตรงเวลาและส่งงานตรงเวลา     
2. ความซื่อสัตย์     
3. การมีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ในการท างานกลุ่ม     
4. ความรับผิดชอบ     
5. การมีกริยามารยาทเหมาะสมตามประเพณีไทย     



11 
 

การประเมินจากการสอบกลางภาค (ร้อยละ 30 ) 

ก าหนดสอบกลางภาค (........................................) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60  นาที  เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบท่ีใช้ในการสอบกลางภาคเรียนมีดังนี้ 

หัวข้อที่ใช้ในการสอบสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ ส4.3  ม4 – 6 /4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยสมัยสุโขทัย 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2 ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและสมัย
ธนบุรี 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3 ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น(รัชกาลที่ 1-3) 

 
ปรนัย 6 ข้อ 
อัตนัย  1 ข้อ 
ปรนัย 14 ข้อ 
อัตนัย 1 ข้อ 
ปรนัย 10 ข้อ 
อัตนัย 1 ข้อ 

 

 
3 
5 
7 
5 
5 
5 
 

รวม 30 
การประเมินจากการสอบปลายภาค (ร้อยละ 30 ) 

ก าหนดสอบปลายภาค (..................................) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60  นาที  เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียนมีดังนี้ 

หัวข้อที่ใช้ในการสอบสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ ส4.3 ม4 – 6 /5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูป
ถึงปัจจบัุน  (รัชกาลที่ 4 -ปัจจุบัน ) 
     
   

 
ปรนัย 40 ข้อ 
อัตนัย 2 ข้อ 

 
20 
10 

รวม 30 
 



 
 

 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
ส๓๐๒๐๒   อาเซียนศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖    จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต                    เวลา   ๔๐  ชั่วโมง  
------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์  และสรุป ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับอาเซียน เรื่อง ความเป็นมา การก่อตั้ง
เป้าหมาย  และวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา  และพัฒนาการของ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สาระส าคัญของกฎบัตรอาเซียน เสาหลักประชาคมอาเซียน  
คือ ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนรวมทั้งผลที่เกิดขึ้นต่อประเทศไทยและประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนกับต่างประเทศและความร่วมมือกับภายนอกภูมิภาค บทบาทอาเซียนที่มี
ต่อสังคมโลก การเตรียมความพร้อมของไทยสู่อาเซียนตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับต่อผลกระทบของ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในอาเซียน โดยใช้กระบวนการอธิบาย อภิปราย สร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการ
กลุ่มและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ กระบวนการวิเคราะห์แก้ปัญหา กระบวนการส ารวจ การสืบค้น 
กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการน าเสนอข้อมูล กระบวนการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตระหนักในคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจ รักและหวงแหน
ในความเป็นชาติไทย และอาเซียน มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันใน
การท างาน รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะและส านึกในการอยู่ร่วมกันในโลกอย่างสันติสุข 

 

ตัวช้ีวัด 
๑. อธิบายภูมิหลัง พัฒนาการ ความเป็นมาของกลุ่มประเทศอาเซียนได้ 
๒. วิเคราะห์และสรุปความเหมือนและความแตกต่างเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพ และลักษณะทาง

วัฒนธรรม ของกลุ่มประเทศอาเซียนได้ 
๓. อธิบายความเป็นมา เป้าหมาย ของการก่อตั้งสมาคมอาเซียนได้ 
๔. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ สาระส าคัญของกฎบัตรอาเซียนได้  
๕. อธิบายวิเคราะห์ และสรุปอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของประชาคมอาเซียนได้ 
๖. อธิบายวิเคราะห์ และสรุปสามเสาหลักของประชาคมอาเซียนได้ 
๗. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความส าเร็จและอุปสรรคของการด าเนินงานของประชาคมอาเซียนได ้
๘. อธิบายวิเคราะห์ และสรุปความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาได้ 
๙. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ บทบาทและโอกาสของประเทศไทยใน ประเด็นสามเสาหลักของ

ประชาคมอาเซียนได้ 
๑๐. วิเคราะห์และสรุปความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาคได้ 
๑๑. บอกภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุ เสนอแนวทางการป้องกันและวิธีรับมือกับภัยธรรมชาติที่

เกิดข้ึนในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ 
๑๒. เสนอแนวทางการพัฒนากลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตได้ 



๒ 
 

๓.  ก าหนดการสอนและตัวช้ีวัด 

สัปดาห์ที่ คาบที่ สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้ 

๑ ๑ ปฐมนิเทศ - บรรยาย -PowerPoint 
-แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ 

๑-๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒-๑๑ หน่วยที่ ๑ภูมิหลังอาเซียน 
๑.พัฒนาการสมาคมอาเซียน 
๑.๑ ความหลากหลายของเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ด้าน
ภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรม  รูปแบบการ
ปกครอง ฯลฯ 

๑.๒ ความเหมือนความแตกต่าง 
ของประเทศสมาชิกอาเซียน
ด้านภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม  
รูปแบบการปกครอง ฯลฯ 

๑.๓ ความเป็นมาการก่อตั้งสมาคม 
อาเซียน  

๑.๔ วัตถุประสงค์  หลักการของ 
สมาคมอาเซียน 

๑.๕ การด าเนินงานของสมาคม 
อาเซียน 
  - ความร่วมมือ 
  - พัฒนาการ 

๑.อธิบายภูมิหลัง พัฒนาการ ความ 
เป็นมาของกลุ่มประเทศอาเซียน
ได ้

๒.วิเคราะห์ และสรุป ความ 
เหมือนและความแตกต่าง
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ 
และลักษณะทางวัฒนธรรม ของ
กลุ่มประเทศอาเซียนได ้

๓.อธิบายความเป็นมา เป้าหมาย 
ของการก่อตั้งสมาคมอาเซียนได้ 

๔.วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
สาระส าคัญของกฎบัตรอาเซียน
ได้  

 

-เรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์  
ข้อมูลพื้นฐาน ๑๐ ประเทศ
อาเซียน 

-นักเรียนแบ่งกลุ่มน าเสนอ 
ประเด็นส าคัญตามกลุ่ม
สนใจ โดยใช้สื่อที่
หลากหลาย เช่น สื่อ 
PowerPoint, Flip chart, 
บทบาทสมมต,ิ นิทรรศการ, 
Facebook, หรือสื่อ Social 
Media 

-นักเรียนแบ่งกลุ่ม อ่าน 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์
เรื่องการด าเนินงานอาเซียน
ตามกฎบัตรอาเซียน และ
ปฏิบัติใบงานหน่วยที่ ๑ 

-Power Point 
-ใบงาน 
-วีดีทัศน์ 
-อินเทอร์เน็ต 
-ธงชาติ 
-ตราประจ าแผ่นดิน 
-อาหารประจ าชาติ 
-หนังสืออาเซียนมินิบุ๊ค 
-แผนที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้ 
-การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 
-ข่าวสาร 
-หนังสือแบบเรียน 
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สัปดาห์ที่ คาบที่ สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้ 

  - ปัญหาและอุปสรรค 
๒. กฎบัตรอาเซียน   
๒.๑ความมุ่งประสงค์  
๒.๒ หลักการ  องค์กร   
๒.๓กลไกการด าเนินงาน 

๖-๙ ๑๒-๑๘ หน่วยที่  ๒ประชาคมอาเซียน 
๑.อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ 
๒. เป้าหมายของประชาคมอาเซียน  

และผลที่เกิดข้ึนกับประเทศไทย
และประเทศสมาชิก  

๓. เสาหลักประชาคมอาเซียน  
๓.๑ประชาคมการเมืองและความ 

มั่นคง 
๓.๒ ประชาคมเศรษฐกิจ 
๓.๓ประชาคมสังคม 

และวัฒนธรรม 

๕.อธิบาย วิเคราะห์ และสรุป               
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของ
ประชาคมอาเซียนได้ 
๖.อธิบาย วิเคราะห์ และสรุป 

สามเสาหลักของประชาคม
อาเซียนได้ 

-นักเรียนแบ่งกลุ่ม เรียนรู้  
วิเคราะห์และสรุปอัตลักษณ์ 
(ภาษา วัฒนธรรม การแต่ง
กาย ภูมิประเทศ รูปแบบ
การปกครอง) ของประเทศใน
สมาชิกอาเซียนที่ลักษณะ
คล้ายคลึงกันน าไปสู่
สัญลักษณ์ของอาเซียน โดย
วิธีการจัดนิทรรศการ 

- สืบค้นเรื่องสามเสาหลัก 
ประชาคมอาเซียนและ
ปฏิบัติใบงานหน่วยที่ ๒ 

 

-PowerPoint 
-ใบงาน 
-วีดีทัศน์ 
-อินเทอร์เน็ต 
-ธงชาติ 
-ตราประจ าแผ่นดิน 
-อาหารประจ าชาติ 
-หนังสือ เช่น อาเซียน 
-แผนที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้ 
-ข่าวสาร 
-หนังสืออาเซียนมินิบุ๊ค 
-เพลงเกี่ยวกับอาเชียน 

๑๐ ๑๙-๒๐ สอบกลางภาค 

 

 

 

 

 



๔ 
 

 

สัปดาห์ที่ คาบที่ สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้ 

๑๑-๑๕ ๒๑-๓๐ หน่วยที่ ๓พลวัตอาเซียน 
๑. ความส าเร็จและอุปสรรคของ 

การด าเนินงานของประชาคม
อาเซียน 

๒.บทบาทและโอกาสของประเทศ 
ไทยในประชาคมอาเซียน 

๒.๑ บทบาทของประเทศไทย 
ในเวทีการเมืองอาเซียน 

๒.๒ บทบาทของประเทศไทย 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน 

๒.๓ การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ 
อาเซียนจาก AEC สู่ MAR 

๒.๔ การเคลื่อนย้ายการบริการ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพ 
(MAR) 

๗.วิเคราะห์ และสังเคราะห์  
ความส าเร็จและอุปสรรคของ
การด าเนินงานของประชาคม
อาเซียนได้ 

๘.อธิบาย วิเคราะห์ และสรุป 
ความร่วมมือระหว่างกลุ่ม 
ประเทศอาเซียนกับประเทศคู่ 
เจรจาได้ 
๙.วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 

บทบาทและโอกาสของประเทศ
ไทยในประเด็นสามเสาหลัก
ของประชาคมอาเซียนได้ 

-นักเรียนแบ่งกลุ่ม วิเคราะห์ 
จุดแข็ง / จุดอ่อนของแต่ละ
ประเทศ และน าเสนอด้วย
Power Point 

-นักเรียนวิเคราะห์ และ  
  สังเคราะห์ความส าเร็จและ 
อุปสรรคของการด าเนินงาน
อาเซียนจากข่าว เหตุการณ์
ปัจจุบันและปฏิบัติใบงาน
หน่วยที่ ๓ 
 

-PowerPoint 
-ใบงาน 
-วีดีทัศน์ 
-อินเทอร์เน็ต 
-ข่าวสารเกี่ยวกับบทบาท 

และโอกาสของประเทศไทยใน
ประชาคมอาเซียน 

 

๑๖-๑๙ 
 
 
 
 
 
 

๓๑-๓๘ หน่วยที่ ๔อาเซียนกับสังคมโลก 
๑. ความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศ 

อาเซียนกับประเทศภายนอก
ภูมิภาค ในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม 

๒.อาเซียนรักษ์โลก 
๒.๑ อาเซียนกับสิ่งแวดล้อม 

๑๐.วิเคราะห์และสรุปความ 
ร่วมมือระหว่างกลุ่มอาเซียน
กับประเทศภายนอกภูมิภาค
ได้ 

๑๑.บอกภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
สาเหตุ เสนอแนวทางการ
ป้องกันและวิธีรับมือกับภัย

-นักเรียนอภิปราย เรื่อง  
ความร่วมมือระหว่างกลุ่ม
ประเทศอาเซียนกับประเทศ
ภายนอกภูมิภาคในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม 

-นักเรียนแบ่งกลุ่ม สืบค้น 

-PowerPoint 
-ใบงาน 
-วีดีทัศน์   
-อินเทอร์เน็ต 
-หนังสือแบบเรียน 
-ข่าวสาร 



๕ 
 

สัปดาห์ที่ คาบที่ สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้ 

๑๖-๑๙  ๒.๒ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ในอาเซียน 

๓.อาเซียนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนได้ 

๑๒.เสนอแนวทางการพัฒนา 
กลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตได้ 
 

ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
เกี่ยวกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ สาเหตุ และเสนอ
แนวทางการป้องกันและวิธี
รับมือกับภัยธรรมชาติที่
เกิดข้ึนในกลุ่มประเทศ
อาเซียน โดยใช้สื่อ social 
media 

-นักเรียนแบ่งกลุ่มอภิปราย  
และเสนอแนวทางการ
พัฒนากลุ่มประเทศอาเซียน 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
อนาคต โดยน าเสนอด้วย 
Flip Chartและปฏิบัติใบ
งานหน่วยที่ ๔ 

๒๐ ๓๙-๔๐ สอบปลายภาค 

 
 
 
 
 
 



๖ 
 

๔.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 

การสอนรายวิชา ส๓๐๒๐๒อาเซียนศึกษา    ประจ าภาคเรียนที่   ๒ปีการศึกษา๒๕๕๙ 
ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) 

 ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค  =๘๐ : ๒๐ 
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค  = ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค +  
ร้อยละของคะแนนสอบกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค + ร้อยละของคะแนนจิตพิสัย =   ๒๕ + ๒๐ +๒๕ + ๑๐ 
แผนการประเมินผลการเรียน คือ 

 ๔.๑ประเมินจากงานที่มอบหมาย                                                     ร้อยละ ๕๐  
 ๔.๒ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  (จิตพิสัย )        ร้อยละ๑๐  
 ๔.๓ประเมินจากการสอบกลางภาค                           ร้อยละ ๒๐ 

๔.๔ประเมินจากการสอบปลายภาค                                                 ร้อยละ ๒๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

การประเมินจากงานที่มอบหมาย ( ๕๐  คะแนน)(แล้วแต่กรรมการกลุ่มจะพิจารณาตามความเหมาะสมของเนื้อหาของแต่ละหน่วย) 
 

รายการ รูปแบบของงาน วันที่มอบหมาย ก าหนดส่ง คะแนน 
หน่วยที่ ๑ ภูมิหลังอาเซียน 
๑. พัฒนาการสมาคมอาเซียน 
   ๑.๑ ความหลากหลายของเอเชียตะวันออกเฉียง 

ใต้ด้านภูมิประเทศ  ภาษา/วัฒนธรรม  
รูปแบบการปกครอง ฯลฯ 

   ๑.๒ ความเหมือนความแตกต่างของประเทศ 
สมาชิกอาเซียนด้าน เชื้อชาติ และวัฒนธรรม 

๑.๓ ความเป็นมาการก่อตั้งสมาคมอาเซียน  
๑.๔ วัตถุประสงค์  หลักการของสมาคมอาเซียน 
   ๑.๕ การด าเนินงานของสมาคมอาเซียน 

- ความร่วมมือ 
- พัฒนาการ 
- ปัญหาและอุปสรรค 

๒. กฎบัตรอาเซียน   
๒.๑ความมุ่งประสงค์  
๒.๒ หลักการ  องค์กร   
๒.๓กลไกการด าเนินงาน 

งานกลุ่ม 
- นักเรียนแบ่งกลุ่มน าเสนอ 

ประเด็นส าคัญตามกลุ่ม
สนใจ โดยใช้สื่อที่
หลากหลาย เช่น สื่อ 
PowerPoint, Flip 
chart, บทบาทสมมต,ิ 
นิทรรศการ, Facebook, 
หรือสื่อ Social Media 

ดุลยพินิจครูผู้สอน ดุลยพินิจครูผู้สอน  
๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานเดี่ยว 
- ปฏิบัติใบงานหน่วยที่ ๑ 

  ๕ 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 
 

รายการ รูปแบบของงาน วันที่มอบหมาย ก าหนดส่ง คะแนน 
หน่วยที่  ๒ประชาคมอาเซียน 
๑.อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ 
๒. เป้าหมายของประชาคมอาเซียน และผลที่ 

เกิดข้ึนกับประเทศไทยและประเทศสมาชิก  
๓. เสาหลักประชาคมอาเซียน  
   ๓.๑ประชาคมการเมืองและความม่ันคง 
   ๓.๒ ประชาคมเศรษฐกิจ 
   ๓.๓ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 

งานกลุ่ม 
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม เรียนรู้  

วิเคราะห์และสรุป       
อัตลักษณ์(ภาษา 
วัฒนธรรม การแต่งกาย 
ภูมิประเทศ รูปแบบการ
ปกครอง) ของประเทศใน
สมาชิกอาเซียนที่ลักษณะ
คล้ายคลึงกันน าไปสู่
สัญลักษณ์ของอาเซียน 
โดยวิธีการจัดนิทรรศการ 

ดุลยพินิจครูผู้สอน ดุลยพินิจครูผู้สอน ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานเดี่ยว 
- ปฏิบัติใบงานหน่วยที่ ๒ 

  ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

รายการ รูปแบบของงาน วันที่มอบหมาย ก าหนดส่ง คะแนน 
หน่วยที่ ๓พลวัตอาเซียน 
๑. ความส าเร็จและอุปสรรคของการด าเนินงาน 

ของอาเซียน 
๒. บทบาทและโอกาสของประเทศไทยใน 

ประชาคมอาเซียน 
     ๒.๑ บทบาทของประเทศไทยในเวทีการเมือง 

อาเซียน 
     ๒.๒ บทบาทของประเทศไทยด้านสังคม 

และวัฒนธรรมอาเซียน 
     ๒.๓ การเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนจาก AEC 

สู่ MAR 
     ๒.๔ การเคลื่อนย้ายการบริการของผู้ประกอบ 

วิชาชีพ (MAR) 

งานกลุ่ม 
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม  

วิเคราะห์ สังเคราะห์           
จุดแข็ง / จุดอ่อนของแต่
ละประเทศ และน าเสนอ
ด้วยPower Point 

- นักเรียนวิเคราะห์ 
ความส าเร็จและอุปสรรค
ของการด าเนินงาน
อาเซียนจากข่าว 
เหตุการณ์ปัจจุบัน  

ดุลยพินิจครูผู้สอน ดุลยพินิจครูผู้สอน ๕ 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 

งานเดี่ยว 
- ปฏิบัติใบงานหน่วยที่ ๓ 

  ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

รายการ รูปแบบของงาน วันที่มอบหมาย ก าหนดส่ง คะแนน 
หน่วยที่ ๔อาเซียนกับสังคมโลก 
๑. ความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนกับ 

ประเทศภายนอกภูมิภาค ในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม 

๒.อาเซียนรักษ์โลก 
     ๒.๑ อาเซียนกับสิ่งแวดล้อม 
     ๒.๒ ภัยพิบัติทางธรรมชาติในอาเซียน 
๓.อาเซียนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

งานกลุ่ม 
-นักเรียนแบ่งกลุ่ม สืบค้น 

ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
เกี่ยวกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ สาเหตุ และ
เสนอแนวทางการป้องกัน
และวิธีรับมือกับภัย
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน โดยใช้
สื่อ social media 

ดุลยพินิจครูผู้สอน ดุลยพินิจครูผู้สอน ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานกลุ่ม 
-นักเรียนแบ่งกลุ่มอภิปราย 

และเสนอแนวทางการ
พัฒนากลุ่มประเทศ
อาเซียน เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนในอนาคต โดย
น าเสนอด้วย Flip Chart 

  ๕ 
 

งานเดี่ยว 
- ปฏิบัติใบงานหน่วยที่ ๔ 

  ๕ 

 
 
 
 
 



๑๑ 
 

การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  ( จิตพิสัย )  (๑๐ คะแนน) 
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ส ๓๐๒๐๒ อาเซียนศึกษา ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง  

 

คุณลักษณะของผู้เรียน ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
ไม่ผ่าน 

(๐) 
ผ่าน 
(๑) 

ดี  
(๒) 

ดีเยี่ยม 
(๓) 

๑. มีความตระหนัก 
ในความเป็นอาเซียน 

ร้อยละของนักเรียนที่
ยอมรับและเห็นประโยชน์
ของการเป็นอาเซียน 

-การประเมินตนเอง 
-การสัมภาษณ์ 
-การวัดความคิดเห็นฯลฯ 

ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๑-๗๓ ร้อยละ ๗๕-๘๙ ร้อยละ ๙๐ 
ขึ้นไป 

๒.มีความภูมิใจในความ 
เป็นไทย/ความเป็น
อาเซียน 

ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยความ
กระตือรือร้น 

-การสังเกต 
-การสัมภาษณ์ 
-การสอบถาม 
-การประเมินตนเอง 

ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๑-๗๓ ร้อยละ ๗๕-๘๙ ร้อยละ ๙๐ 
ขึ้นไป 

๓.ร่วมกันรับผิดชอบ 
ต่อประชาคมอาเซียน 

ร้อยละของนักเรียนที่แสดง
ความเอ้ืออาทรแบ่งปัน
ระหว่างสมาชิกในประเทศ
อาเซียน 

-การสังเกต 
-การสัมภาษณ์ 
-การสอบถาม 
-การประเมินตนเอง 
-การประมาณค่า 

ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๑-๗๓ ร้อยละ ๗๕-๘๙ ร้อยละ ๙๐ 
ขึ้นไป 

 
 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

การประเมินจากการสอบกลางภาค(๒๐ คะแนน) 
ก าหนดสอบกลางภาคเวลาที่ใช้ในการสอบ ๖๐ นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคมีรายละเอียดดังนี้  

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
หน่วยที่ ๑. ภูมิหลังอาเซียน 
๑.พัฒนาการสมาคมอาเซียน 
๒. กฎบัตรอาเซียน   

 
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ๑๐ข้อ 
- อัตนัย ๑ข้อ 

 
๕ 
๕ 

หน่วยที่  ๒.ประชาคมอาเซียน 
๑.อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ 
     ๒. เป้าหมายของประชาคมอาเซียน และผลที่เกิดข้ึนกับประเทศไทยและประเทศสมาชิก  
     ๓. สามเสาหลักประชาคมอาเซียน 

 
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ ๑๐ ข้อ  
- อัตนัย ๑ข้อ 

 
๕ 
๕ 

รวม ๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

การประเมินจากการสอบปลายภาค  (๒๐  คะแนน) 
    ก าหนดสอบปลายภาคเวลาที่ใช้ในการสอบ ๖๐นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคมีรายละเอียดดังนี้  

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
หน่วยที่ ๓พลวัตอาเซียน 
๑. ความส าเร็จและอุปสรรคของการด าเนินงานของอาเซียน 
๒. บทบาทและโอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 

 
- ปรนัยเลือกตอบ๑๐ข้อ   
- อัตนัย ๑ข้อ 

 
๕ 
๕ 

หน่วยที่ ๔อาเซียนกับสังคมโลก 
๑. ความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค ในด้านการเมือง  

เศรษฐกิจ และสังคม 
๒.อาเซียนรักษ์โลก 
๓.อาเซียนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
- ปรนัยเลือกตอบ๑๐ข้อ   
- อัตนัย ๑ ข้อ 

 
๕ 
๕ 

รวม ๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศักราช ๒๕๕๔(ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗) 

กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
วันที่ ๑๔ – ๑๕ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา จังหวัดลพบุรี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รายวิชา ส๓๐๒๐๒อาเซียนศึกษา 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน/สถานที่ท างาน ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-mail 
๑ ผศ.ดร.ปรีชา   สุขเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ   
๒ นายประชา   วงศ์ศรีดา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ประธานกรรมการ ๐๙๑ ๐๗๘ ๙๔๔๕ prachton@gmail.com 
๓ นางสาวอรุณรัตน์   ยืนยง จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รองประธานกรรมการ ๐๘๗ ๒๓๑ ๐๙๑๐ Arunrat_y5@hotmail.co.th 
๔ นายอุไทย   โกยชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการ ๐๘๙ ๙๙๐ ๔๒๖๒ Uthai2552@hotmail.co.th 
๕ นายภูริทัศน์   สุกนวล จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี กรรมการ ๐๙๕ ๖๗๕ ๐๗๙๑ poppuy_101@hotmail.com 
๖ นางกิริยา   ภูเงิน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี กรรมการ ๐๘๙ ๙๑๖ ๗๐๕๒ Kiriya_platoo@hotmail.com 
๗ นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปารยะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ ๐๘๐ ๖๙๔ ๓๖๗๖ Siripath.bean3@gmail.com 
๘ นางเสาวณี ณัฎฐประเสริฐ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการและเลขานุการ ๐๘๑ ๘๕๑ ๘๘๒๓ Saowanee07@hotmail.com 
๙ นายสุลตรณ์ หลังเกตุ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล หัวหน้าศูนย์ ๐๘๑ ๙๖๙ ๒๔๗๓ Sulton1@windowslive.com 

 
* หมายเหตุ 

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อนี้ เริ่มใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
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หลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษ ปี2558 
รายวิชา ภาษาอังกฤษวิชาการ 2  รหัสวิชา อ30205  (Intermediate) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 
4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต   

1. ค าอธิบายรายวิชา 
พัฒนาทักษะการฟังเนื้อหาทางวิชาการ บทสนทนาสั้นและยาวที่ประกอบไปด้วยส านวน กาบรรยายทาง

วิชาการแขนงต่างๆ  ได้เข้าใจและสามารถจดบันทึกได้ 
 พูดน าเสนอผลงานทางวิชาการ กล่าวสุนทรพจน์ พูดโต้ตอบในการสัมภาษณ์เพ่ือสมัครเข้าศึกษาต่อ หรือ
ขอรับทุนการศึกษาได้ 
 พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและเพ่ือความเพลิดเพลิน จากชนิดต่างๆ ของสื่อสิ่งพิมพ์ (Genre) 
เช่น Narration,Description, Exposition หรือแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วสามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเข้าใจทัศนคติ 
อารมณ์ และวัตถุประสงค์ของผู้เขียน  
 พัฒนาทักษะและฝึกฝนนการเขียนเรียงความเชิงวิชาการเพ่ือสมัครขอทุนการศึกษาเพ่ือศึกษาต่อใน
สถาบันทางการศึกษาข้ันสูงทั้งในและต่างประเทศ 
 ฝึกฝนและสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบ Standardized Test 
 
2. ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถฟังเนื้อหาทางวิชาการ บทสนทนาสั้นและยาวที่ประกอบไปด้วยส านวน การบรรยายทาง
วิชาการแขนงต่างๆ ที่ฟังได้ 

2. พูดน าเสนอผลงานทางวิชาการ กล่าวสุนทรพจน์ พูดโต้ตอบในการสัมภาษณ์เพ่ือสมัครเข้าศึกษาต่อหรือ
ขอรับทุนการศึกษาได้ 

3. บอกทัศนคติ อารมณ์ และวัตถุประสงค์ของผู้เขียน จากการอ่านบทอ่านประเภทต่างๆได้ 
4. เขียนความเรียงเพื่อสมัครขอทุนการศึกษาหรือเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูง ทั้งในและ

ต่างประเทศได ้
5. มีผลการสอบ Standardized Tests เป็นไปตามเกณฑ์ที่น่าพอใจ 
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Course Syllabus 

 
Department :   Foreign Language 

Course :    ENG 30205 Academic English II 

Level:    Intermediate 

Credits:    2.0 

Periods per week :  4 

Grade :    12 (M.6) 

Semester :    1 

Academic Year :  2016 

 
 

 

1. Course Description (Extended Skills) 

 
The development of listening skills for short and long conversations in an academic 

context with the emphasis on various issues. Academic notes taking from listening texts, oral 

presentation in forms of giving a speech, an academic discussion, and an interviewing for the 

scholarship application to study in a university. Critical reading in academic contexts and reading 

for main ideas and details on related issues from various authentic materials, specific vocabulary 

items for academic reading and reading for pleasure comprising the elements of reading: points 

of views, tone, and author’s purposes. Grammar with complicated structures, an academic 

writing and the elements of a good essay for particular writing purposes and for writing to apply 

a scholarship to study in a university as well as for the preparation for the standardized tests. 
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2.  Course Objectives  

Upon the completion of this course, students should be able to:  

1. take academic notes from listening dialogues and discussions in academic contexts and 

from both long and short conversations on various topics. 

2. give an effective presentation, give a speech, and give an interview for the scholarship 

application to further study in a university.  

3. read critically to grasp the gist and details from reading academic articles.  

4. identify attitudes, facts and opinions, tones, and author’s purposes from reading for 

pleasure. 

5. identify attitudes, facts and opinions, author’s points of view and use deduction in 

reading  academic passages.  

6. write an academic essay to achieve writing purposes so as to apply for a scholarship to 

study in a university.  

7. recognize the test strategies for the standardized tests and practise doing the tests. 

 

3. Learning Outcomes/Indicators  

1.  Students are able to use appropriate expressions, phrases, words in conversations in  

     various academic situations. (3 marks) 

2.  Students are able do a role play to recycle the language used in listening texts.  

3.  Students are able to give the definitions of vocabulary in reading passages, identify topic   

     sentences, main ideas, label the referents embedded in reading passages, interpret details  

     logically, detect unstated details, make inference, and answer questions about the passages.      

     (5marks)  

4.  Students are able to use appropriate vocabulary to complete stories in reading passages.  

     (1 mark) 

5.  Students are able to identify errors embedded in given statements and sentences. (6 marks) 

6.  Students are able to write a coherent cause and effect essay and a coherent problem –solution  

     essay with 350- 400 words in length, following essay outlines and appropriate  

     transitional words and signposts. (5 marks) 

7.  Students are able to write an academic paper using appropriate citations and references.  
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Teaching Schedule (M.6 Intermediate Level) 

First Semester: Academic Year 2016 

 

W 
Dates/ 

Periods 
Core-contents 

Objectives/In-week Learning 

Outcomes 

 

1 

 

(1
st
 – 4

th
  

periods) 

1. Course introduction: Overview of the 

course including listening, speaking, 

reading, elements of academic writing, 

essay and note taking, specific vocabulary 

in an academic context, and grammatical 

structures.  

2. Learning strategies 

3. Grading criteria  

 

- Sts understand the scope of the 

course syllabus, assessment, and 

set their own learning objectives 

to meet the learning requirements 

of the course.   

 

 

2 

  

 

  

(5
th

 –8
th 

periods 

1. Reading skill  

    - Context clues practice from Strangers 

in Nowhere (CTSTF: p1-2) or from any 

selected reading materials.          

   2. Listening and  speaking skills 

       - Listening practice to elicit information 

and main ideas from any selected authentic 

materials and answer questions from the 

listening text verbally.  

3. Grammar 

 - Introduction to advanced grammar and 

the practice of usage.  

4. Writing skill 

   - Introduction to elements of a good essay 

   - Introduction to expository essay and 

essay outlines.   

   - First essay draft of expository essay. 

   - Out-side -class expository essay peer 

editing  

Reading Skill 

- Sts practise guessing the meaning of 

vocabulary using context clues.  

- Sts are able to increase vocabulary 

range in reading. 

Listening Skill 

-   Sts practise listening to elicit     

     information and answer questions   

     raised by the teacher.  

Grammar 

-Sts  have an overview of advanced 

grammatical points and do the practice.  

Writing Skill 

- Sts learn complicated grammatical 

structures and practise writing essay 

draft of expository essay.  

- Sts edit their peers’ essay out-side 

class.  

 

3

  

 

(9
th

 – 12
th

    

periods) 

1. Reading skill  

    - Making inference practice from 

Passage: Louder Than Words (CT: p1-2) or 

from any selected reading materials.          

2. Listening and  speaking  

    - Practise listening to short and long 

dialogues. 

Reading Skill 

-  Sts make inference in reading.  

-  Sts identify the message unstated by the 

authors.   

Listening Skill 

-   Sts practise listening to short and long 

dialogues and discuss and answer 
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W 
Dates/ 

Periods 
Core-contents 

Objectives/In-week Learning 

Outcomes 

 

      - Discuss and answer questions from 

listening texts.  

3. Grammar 

    - Sentence patterns   

4. Writing skill 

    - Teacher’s conference of the second 

draft of expository essay   

 

questions raised by the teacher.  

 

Grammar 

Sts practise labeling the sentence patterns 

given.  

Writing Skill 

- Sts correct their second draft of 

expository essay.  

4 
(13rd – 16th  

periods) 

1. Reading skill  

    - Skimming practice from Passage: Aunt 

Lou (CTSTF: p5-6) or from any selected 

reading materials.       

    

2. Listening and  speaking skills  

       - Listening practice of short and long 

dialogues. 

       - Role play the dialogues on the 

assigned topics in different situations.   

3. Grammar  

- Coordinating conjunction and adverbial 

conjunctions.    

 

4. Writing skill 

    Teacher’s conference of the third draft 

expository essay   

 

Reading Skill 

- Sts apply the skimming strategy 

taught in class in reading the given 

passage. 

- Sts are able to know the overall 

picture of the story using skimming.  

Speaking Skill 

-   Sts practise role playing the dialogues 

on the assigned topics in different 

situations.   

Grammar 

- Sts practice connecting clauses using 

coordinating conjunctions and adverbial 

conjunctions.   

Writing Skill 

- Sts correct their third draft expository 

essay and submit all the drafts and the 

hardcopy to the teacher.  

5

  

 

(17th –20th  

periods) 

1. Reading skill  

    - Scanning Practice: Good Morning (CT: 

p7-10) or from any selected reading 

materials.          

2. Listening and  speaking 

       - Listening practice of a conversation 

on related scientific issues.  

       - Note taking the gist from the listening 

text.  

 

3. Grammar  

- Sentence types (Dependent clause and 

independent clause)  

Reading Skill 

- Sts apply the scanning strategy taught in 

the class to identify specific details in 

reading. 

 

Listening Skill 

-   Sts practise listening to a conversation  

on related scientific issues.  

-Sts practice note taking from the 

listening texts.   

Grammar 

Sts practice labeling types of clauses.   
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W 
Dates/ 

Periods 
Core-contents 

Objectives/In-week Learning 

Outcomes 

 

 

4. Writing skill 

    - Introduction to an academic essay and 

essay outlines for the scholarship 

application to study in a university.  

   - First essay draft of academic essay. 

   - Out-side -class peer editing of academic 

essay for the scholarship application to 

study in a university.  

 

Writing Skill 

- Sts practise writing first draft academic 

essay for the application of a study 

scholarship. 

6 
(21st –24th  

periods) 

1. Reading skill 

    - Topic sentence practice: Compare-

Contrast Article (CTSTF: p9-10) or from 

any selected reading materials.          

2. Listening and  speaking skills 

       - Listening practice of a conversation 

on related scientific issues.  

       - Note taking the gist from the listening 

text.  

3. Grammar  

 - Sentence types  

4. Writing skill 

       - Teacher’s conference of the first draft 

of academic essay   

Reading Skill 

- Sts identify the topic sentence of  

reading passages.  

Listening Skill 

-   Sts practise listening to a conversation  

on related scientific issues.  

- Sts practice note taking from the 

listening texts.   

Grammar 

Sts practice labeling given types of 

sentences.     

Writing Skill 

- Sts correct their first draft of an      

academic essay. 

7 
(25

th
 -28

th
  

periods) 

1. Reading skill 

    - Main ideas sentence practice : News 

Coverage of the Great Flood 0f 1993 (CT : 

p15-17) or from any selected reading 

materials.          

2. Listening and  speaking skills  

       - Listening practice of a conversation 

on related scientific issues.  

       -Summarize the gist from the listening 

text orally.  

3. Grammar 

 - Relative Clause (Relative pronouns)    

4. Writing skill 

        - Teacher’s conference of the second 

draft of an academic essay   

Reading Skill 

- Sts find the main ideas of reading 

passages.  

Listening Skill 

-   Sts practise listening to a conversation  

on related scientific issues.  

- Sts practice summarizing the gist from 

the listening texts orally.    

Grammar 

Sts practice connecting clauses using 

relative pronouns.    

Writing Skill 

- Sts correct their second draft of an 

academic essay. 
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W 
Dates/ 

Periods 
Core-contents 

Objectives/In-week Learning 

Outcomes 

 

8 

 

(29
th

-32
nd

  

periods) 

1. Reading skill  

    - Reading for details practice: Mass 

Extinction: Then and Now (CTSTF: 14-

15) or from any selected reading materials.          

2. Listening and  speaking skills  

  - Listening practice of short lecture in 

Science Class.  

       -Summarize the gist from listening 

texts orally.  

3. Grammar 

- Relative Clause (Reduction forms)    

4. Writing skill 

        - Teacher’s conference of the third 

draft of an academic essay   

Reading Skill 

- Sts response questions about reading 

passages.  

Listening Skill 

-   Sts practise listening to a short lecture 

in Science Class.  

- Sts practice summarizing the gist from 

the listening texts orally.    

Grammar 

Sts practice reducing the forms of relative 

clauses.    

Writing Skill 

- Sts correct their third draft of an 

academic essay. 

 

 

 

 

9

  

 

 

 

 

(33
rd

 -36
th

   

periods) 

1. Reading skill  

- Reading to detect unstated details : The 

Effect of High-Protein, Low-Carbohydrate 

Diets : A Lose-lose Propositions (CT: p21-

23) (HC : p140) or from any selected 

reading materials.          

2. Listening and speaking skills  

       - Listening practice of news 

broadcasting.  

       -Filling the gaps using vocabulary from 

the listening texts and criticize the story 

using their own ideas.  

3. Grammar 

      - Relative Clause (Reduction forms)    

4. Writing skill 

        - Teacher’s conference of the third 

draft of an academic essay   

 

Reading Skill 

- Sts response questions about reading 

passages.  

Listening Skill 

-  Sts practise listening to a short lecture 

in Science class.  

- Sts practice summarizing the gist from 

the listening texts orally.    

Grammar 

Sts practise reducing the forms of relative 

clauses.    

Writing Skill 

- Sts correct their third draft of an 

academic essay and submit all the drafts 

and the hardcopy to the teacher. 

10 

 

(37
th 

 –40
th

  

periods) 

 

Midterm 

(Reading + Writing + Grammar)  

20 marks 
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W 
Dates/ 

Periods 
Core-contents 

Objectives/In-week Learning 

Outcomes 

 

11 

 

(41
st
 –44

th
  

periods) 

 

1. Reading skill  

   - Reading approaches: top-down reading 

and bottom-up reading.  

2. Listening and speaking skills  

-Listening to an academic conference.   

3.Grammar  

    - Subjunctive moods  

4. Writing 

   -  Transitional words and signposts in 

essay writing. 

 

 

Reading Skill 
- Sts label types of reading in reading 

passages. 

 

Listening and speaking Skill 
- Sts practise listening to an academic 

colloquium and answer questions as well 

as making comments.   

Grammar 

- Sts practise eliciting subjunctive moods 

in reading passages and do exercises.  

Writing Skill 

- Sts practise connecting sentences using 

transitional words and signposts.  

 

12 

(45
th

 –48
th

  

periods) 

 

1. Reading skill  

   - Recognizing conventional formats of a 

research article.  

2. Listening and speaking skills  

   -  Listening to a research presentation in a 

conference.  

  -  Briefing what purposes, samples, 

research methodologies, results, 

recommendations and implications are in 

researcher articles in listening texts.  

3. Grammar 

- Subjunctive moods  

4. Writing 

   - Introduction to persuasive essay and 

essay outlines.   

   - First essay draft of persuasive essay. 

   - Out-side -class persuasive essay peer 

editing 

 

Reading Skill 
- Sts label formats of a research article 

provided.  

 

Listening and speaking Skill 
- Sts indicate what purposes, samples, 

research methodologies, results, 

recommendations and implications found 

in a conference presentation in listening 

texts. 

 

 

Grammar 

- Sts practise eliciting subjunctive moods 

in reading passages and do exercises. 

 

Writing Skill 

- Sts practice writing first draft of 

persuasive essay 
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W 
Dates/ 

Periods 
Core-contents 

Objectives/In-week Learning 

Outcomes 

 

13 

(49
th

 –52
nd

  

periods) 

 

1. Reading skill  

   - Inductive reading.  

 

2. Listening and speaking skills  

  -  Listening to a research presentation in a 

conference.  

  -  Briefing what purposes, samples, 

research methodologies, results, 

recommendations and implications are in 

researcher articles in listening texts.  

3.Grammar  

     - Fragment sentence  

 

4. Writing 

   - Second essay draft of persuasive essay. 

   - Out-side -class persuasive essay peer 

editing 

Reading Skill 
- Sts practise doing inductive reading 

exercises.  

 

Listening and speaking Skill 
- Sts indicate what purposes, samples, 

research methodologies, results, 

recommendations and implications found 

in researcher articles in listening texts. 

 

Grammar 

- Sts practise identifying fragment 

sentences embedded in reading passages.  

 

Writing Skill 

- Sts practise writing second draft of 

persuasive essay.  

14 

 

(53
rd

 – 56
th

 

periods) 

1. Reading skill  

- Inductive reading  

 

2. Listening and speaking skills  

- Listening to a panel discussion. 

- Doing a role play of a panel discussion. 

 

3.  Grammar  

- Fragment sentence (Continued.)  

 

4. Writing  

    - Teacher’s conference of the third draft 

of persuasive essay   

Reading Skill 

- Sts practise doing inductive reading 

exercises.  

Listening Skill 

- Sts grasp the main points in a panel 

discussion.  

Grammar 

- Sts practice identifying fragment 

sentences embedded in reading passages. 

Writing Skill 

- Sts correct their third draft expository 

essay and submit all the drafts and the 

hardcopy to the teacher. 



10 

 

W 
Dates/ 

Periods 
Core-contents 

Objectives/In-week Learning 

Outcomes 

 

15 

 

 

 

(57
th

 -60
th

 

periods) 

1. Reading skill  

- Deductive reading.  

 

2. Listening and speaking skills  

- Listening to a panel discussion.  

- Doing a role play of a panel discussion.  

3.  Grammar  

- Run on sentence  

 

4. Writing  

    - Introduction to autobiography essay and 

its outlines.    

Reading Skill 

- Sts practise doing deductive reading 

exercises.  

 

Listening Skill 

- Sts grasp the main points in a panel 

discussion.  

Grammar 

- Sts practice identifying run on sentences 

embed in a reading passage.  

Writing Skill 

- Sts practise writing  an autobiography 

essay using its outlines . 

 

16 

 

 

 

 

(61
st
 –64

th
  

periods) 

1. Reading skill  

- Deductive reading.  

 

2. Listening and speaking skills  

 

- Listening to a speech presiding over 

ceremonies.  

- Doing a role play as a distinguished guest 

to give a speech to preside over ceremonies.   

 

3.  Grammar  

- Run on sentence  

 

4. Writing  

    - Introduction to autobiography essay and 

its outlines.    

Reading Skill 

- Sts practise doing deductive reading 

exercises.  

 

Listening Skill 

- Sts elicit main points in the speech.  

Grammar 

- Sts practice identifying run on sentences 

embedded in reading passages.  

Writing Skill 

- Sts practise writing the first draft of an 

autobiography essay.  



11 

 

W 
Dates/ 

Periods 
Core-contents 

Objectives/In-week Learning 

Outcomes 

 

17 

 

 

 

 

 

(65
th

  –68
th

   

periods) 

1. Reading skills.  

- Articles review and critique  

  

2. Listening and speaking skills  

- Listening to a speech presiding over 

ceremonies.  

- Doing a role play as a distinguished guest 

to give a speech to preside over ceremonies.  

3.  Grammar  

- Run on sentence  

4. Writing  

    - Introduction to an autobiography essay 

and its outlines.    

    - Autobiography essay writing. 

Reading Skill 

- Sts practise reviewing and critiquing 

articles.  

 

Listening Skill 

- Sts grasp the main points in a panel 

discussion.  

 

Grammar 

- Sts practise identifying run on sentences 

embedded in reading passages.  

 

Writing Skill 

- Sts practise the second draft of writing 

an autobiography essay.  

18 

 

 

 

 

(69
th

 -72
nd

 

periods) 

1. Reading skills.  

- Articles review and critique (Continued) 

  

 

2. Listening and speaking skills  

 

- Listening to an interview for an entrance 

examination.   

- Taking turn doing interview for an 

entrance examination. 

3.  Grammar  

- Dangling modifiers and comma splices   

 

4. Writing  

    - Hard copy of an autobiography essay.   

Reading Skill 

- Sts practise reviewing and critiquing 

articles.  

 

Listening Skill 

- Sts listen to an interview for an entrance 

examination and do a role play to 

simulate an interview for an entrance 

examination.   

Grammar 

- Sts practise correct sentences containing 

dangling modifiers and comma splices.  

Writing Skill 

- Sts correct an autobiography essay and 

submit the hard copy to the teacher.  



12 

 

W 
Dates/ 

Periods 
Core-contents 

Objectives/In-week Learning 

Outcomes 

 

19 
(73

rd
 –76

th
   

periods) 

 

 

Wrap-up session and assignments 

submission for collective scores 

 

 

Wrap-up session and assignments 

submission for collective scores 

20 
77

th
 -80

th
 

periods) 

 

 

Final Examination 

 

 

Final Examination 

 

Materials 

1. Elements of Language Sixth Course 

2. Any selected materials 

 

Evaluation:  

1. Midterm (Integrated Test: Reading-Speaking-Writing-Usage)
1
  = 20 % 

 2. Final Examination (Integrated Test: Reading-Speaking-Writing-Usage)
1
 = 20 % 

3. Language Use        = 12 %  

 4. Speaking Activities        = 12 % 

 5. Reading Activities        = 12 % 

 5. Writing Activities
3
        = 12 %  

 6. Listening Test
4
        = 12 %  

  Total         = 100 % 

 

Assessment Criteria: 

The final assessment is criterion-referenced. Raw scores will be assessed as follows: 
  

100 - 80  grade 4  64 – 60  grade 2    

   79 - 75   grade 3.5 59 – 55  grade 1.5   

   74 - 70  grade 3  54 – 50  grade 1 

   69 - 65  grade 2.5 49 – 0   grade 0 
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1. Midterm (Integrated Test: Reading-Writing-Grammar) /20 points. 

Mid-term Examination Structure 

Point:  20 Points 

Time:  90 minutes 

Content Type of Questions/ number and time frame Points 

Part One: Reading  

Comprehension 
This section covers both multiple 

choice questions and short answer 

questions requiring responses about  

topic sentences, main ideas, 

definitions of vocabulary, 

referents ,key details, connotative 

meaning, and inference making 

Passage One (9 items / 3 points) 

-  9 questions with multiple choices on a 

reading passage, containing ~250-350 words 

in length.  

Passage Two (2 questions / 2 points) 

- 2 short-answer questions on  a reading 

passage (seen or unseen passage), containing 

~250-350 words in length.  

1/3 point for 

the 

1
st
passage,a

nd 1 point 

each for the 

2
nd

 passage. 

(5 points) 

Part Two: Conversations in daily 

life on any topics.   

2 Dialogues  (9 items / 3 points) 1/3 point 

(3 points) 

Part Three:Cloze test and 

grammatical points detection.  

In this section, students should have 

insights into grammatical rules and 

wide ranges of vocabulary found in 

reading contexts so that they can 

detect deleted appropriate 

vocabulary embedded in stories and 

also detect deleted grammatical 

points in given statements and 

sentences.  

Section One: Vocabulary in Context (4 

items) 

-This is a multiple-choice cloze test in which 

appropriate vocabularies and grammatical 

points of a reading passage are deleted to be 

detected by students. The reading passage 

given contains about 200-300 words in length.  

Section Two:  Grammatical Points 

Detection(5 items) 

     -There are 4 multiple-choice questions and 

each question contains ~ 30 - 60 words. One 

deleted grammatical point in a sentence will 

be detected. 

(1/3) 

3 points 
 

Part Four: Error Identification 

In this section, students need to 

understand grammar uses; e.g. parts 

of speech, subject verb agreement, 

and word-choices, etc. so that they 

can identify errors embedded in 

given statements or sentences.  

There are 12 multiple choice questions, each 

of which contains one grammatical error.   

(1/3) 

4 points 

Part Five: Academic Writing 

 (Scholarship Application Essay) 
In this section, students are 

simulated to apply for a scholarship 

to further study in a university and 

they have to imagine and justify 

what characteristics and 

qualifications a scholarship 

candidate should have in order to be 

granted a scholarship to study in a 

university.  They have to write an 

Students should write a scholarship 

application essay on the topic given of 250-

300 words in length. They need to justify and 

persuade using clear evidences and examples 

and statistical information, etc to make their 

essay enough effective to be granted for a 

scholarship.   

 

5 points 
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essay to apply for a scholarship. 

 

 

2. Final Examination (Integrated Test: Reading-Writing-Grammar) /20 points. 

Final Examination Structure 

Point:  20 Points 

Time:  90 minutes 

 

Content 
Type of Questions/ number and time 

frame 
Points 

Part One: Reading  Comprehension 
This section covers both multiple 

choice questions and short answer 

questions requiring responses about  

topic sentences, main ideas, definitions 

of vocabularies, referents ,key details, 

connotative details, and inference 

drawing. 

Passage One (9 items / 3 points) 

-  9 questions with multiple choices on a 

reading passage, containing ~250-350 

words in length.  

Passage Two (2 questions / 2 points) 

- 2 short-answer questions on  a reading 

passage (seen or unseen passage), 

containing ~250-350 words in length.  

1/3 point for 

the 

1
st
passage,a

nd 1 point 

each for the 

2
nd

 passage. 

(5 points) 

Part Two: Conversations in daily life 

on any topics.   

2 Dialogues  (9 items / 3 points) 1/3 point 

(3 points) 

Part Three: Cloze test and 

grammatical points detection.  

In this section, students should have 

insights into grammatical rules and 

wide ranges of vocabulary found in 

reading contexts so that they can detect 

deleted appropriate vocabulary 

embedded in stories and also detect 

deleted grammatical points in given 

statements and sentences.  

Section One: Vocabulary in Context (4 

items) 

-This is a multiple-choice cloze test in 

which appropriate vocabularies and 

grammatical points of a reading passage 

are deleted to be detected by students. The 

reading passage given contains about 200-

300 words in length.  

Section Two:  Grammatical Points 

Detection(5 items) 

     -There are 4 multiple-choice questions 

and each question contains ~ 30 - 60 

words. One deleted grammatical point in a 

sentence will be detected. 

(1/3) 

3 points 
 

Part Four: Error Identification 

In this section, students need to 

understand grammar uses; e.g. parts of 

speech, subject verb agreement, and 

word-choices, etc. so that they can 

identify errors embedded in given 

statements or sentences.  

There are 12 multiple choice questions, 

each of which contains one grammatical 

error.   

(1/3) 

4 points 

Part Five: Academic Writing 

 (Scholarship Application Essay) 
In this section, students are simulated to 

apply for a scholarship to further study 

in a university and they have to imagine 

and justify what characteristics and 

qualifications a scholarship candidate 

Students should write a persuasive essay 

for a scholarship application essay on the 

topic given of 250-300 words in length. 

They need to justify and persuade with 

clear evidences giving examples and 

statistical information, etc to make their 

essay enough effective to be granted for a 

5 points 
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should have by using persuasive essay 

techniques in order to be granted a 

scholarship.  They have to write an 

essay to apply for a scholarship. 

scholarship.   

 

 

Remark: 

Writing Criteria for Midterm and Final Exam 

Writing Rubrics/Grading Criteria 

Writing (Short 

Answer) 

(1 point each, 2 

total) 

1 point for complete and correct answer based on the reading passage given.  

1/2 point for only one part of the correct information, but not complete answer. 

0 point for incomplete and incorrect answer. 

*Essay Writing Task Description 

5 points 

An essay at this level largely accomplishes all of the following: 

-effectively addresses the topic and task. 

-is well organized and well developed, using clearly appropriate explanations, 

and/or details. 

-displays unity, progression, and coherence. 

-displays consistent facility in the use of language, appropriate word choices, and 

idioms, though it may have minor lexical or grammatical errors. 

4 points 

An essay at this level largely accomplishes all of the following: 

-addresses the topic and task well, though some points may not be fully 

elaborated. 

-is generally well organized and well developed, using appropriate and sufficient 

explanations, and/or details. 

-displays unity, progression, and coherence, though it may contain occasional 

redundancy, digression, or unclear connections. 

3 points 

An essay at this level is marked by one or more of the following: 

-addresses the topic and task using somewhat developed explanations. 

-displays unity, progression, and coherence, though connection of ideas may be 

occasionally obscured. 

-may demonstrate inconsistent facility in sentence formation and word choices 

that may result in the lack of clarity and occasionally obscure meaning. 

-may display an accurate but limited range of syntactic structures and vocabulary.  

2 points 

An essay at this level may reveal one or more of the following weaknesses: 

-limited development in response to the topic and task. 

-inadequate organization or connection of ideas. 

-inappropriate or insufficient exemplifications, explanations, or details to support 

or illustrate generalizations in response to the task. 

-a noticeably inappropriate choice of words or words forms 

-an accumulation of errors in sentence structure and/or usage. 

1-0 point 

An essay at this level merely copies words from the topic, rejects the topic, or is 

otherwise not connected to the topic, is written in a foreign language, consists of 

keystroke characters, or is blank.  
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Course Syllabus 

 
Department :   Foreign Language 

Course :    ENG 30206 Academic English III 

Level:    Intermediate 

Credits:    2.0 

Periods per week :  4 

Grade :    12 (M.6) 

Semester :    2 

Academic Year :  2016 

 
 

 

1. Course Description (Extended Skills) 

Develop integrated language skills and get students to practise analyzing and critiquing 

academic reports/articles and research studies in various fields of science and technology. 

Prepare students to be able to identify the author’s purposes and attitudes in famous 

literary pieces of writing and develop students’ speaking, and listening skills for comprehension. 

Develop students’ ability to use English appropriately in a particular academic context 

given, and develop students’ listening ability to comprehend long conversations containing 

English idioms as well as get them to practise listening to lectures more effectively.  

Prepare students for an oral presentation and a delivery of a speech in public as well as 

enable them to respond questions in an interview for university admission and scholarship 

applications, and to familiarize students with components/structures and objectives of 

standardized tests as well as enhance the development of their linguistic skills required in 

standardized tests in extension to the previous course.  
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2. Course Objectives 

Upon the completion of this course, students should be able to: 

 

1. listen to conversations in academic colloquium in any fields or in lectures, interpret 

and summarize gist and key details from listening texts.  

2. do an oral presentation, deliver a speech, and respond questions in an interview for 

university admission and scholarship applications. 

3. analyze academic reports/articles on researches in the field of science and technology, 

recognize the author’s purposes and attitudes, realize the importance of scientific and 

technological development as well as critique an academic report and an article.  

4. appreciate famous literary pieces of writing and identify the elements of literary 

devices including setting, mood, tone, moral, conflict, climax, and resolution.  

5.  write persuasive essay, cause and effect essay, and problem-solution essay with the 

minimum words of 250-300 in length.   

            6. recognize components/structures, objectives of standardized tests, test strategies, the 

process of taking standardized tests as well as practise doing standardized tests. 

 
3. Learning Outcomes/Indicators  

 

1.  Students are able to use appropriate expressions, phrases, words in conversations in  

     various situations. (3 marks) 

2.  Students are able to do a role play to recycle the language used in listening texts.  

3.  Students are able to give the definitions of vocabulary in reading passages, identify topic   

     sentences, main ideas, label the referents found in reading passages, interpret details  

     logically, detect unstated details, make inference, and answer questions about the passages.      

     (5marks)  

4.  Students are able to use appropriate vocabulary to complete stories in reading passages.  

     (1 mark) 

5.  Students are able to identify errors embedded in given statements and sentences. (6 marks) 

6.  Students are able to write a coherent persuasive essay, cause and effect essay,  and a coherent    

     problem –solution essay with 250- 300 words in length, following essay outlines and using  

     appropriate transitional words and signposts. (5 marks) 

7.  Students are able to write a mini academic paper using appropriate citations and references.  
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Teaching Schedule (M.6 Intermediate Level) 

Second Semester: Academic Year 2016 

 

 

W 
Dates/ 

Periods 
Core-contents 

Objectives/In-week Learning 

Outcomes 

 

1 

 

(1
st
 – 4

th
  

periods) 

Course introduction:  

 - Course Syllabus 

 - Grading Criteria 

 - Good language learners 

-  Learning strategies 

 

- Teachers explain the course syllabus and 

grading criteria and also discuss with 

students about a good language learner 

and learning strategies.    

 

 

2 

  

 

  

(5th – 

8
th

periods 

1. Reading skill   

-  Equip students with vocabulary in 

academic reports, articles, reading materials 

in the fields of science and technology.  

-  Study reading strategies for Cloze Test  

   2. Listening and  speaking skills 

    - Listen to a conversation in an academic 

colloquium on science and technology 

topics in current trend.  

  - Elicit key points in a conversation.  

  - Answer questions about a conversation.  

3. Grammar 

-  Test Strategies for Error Identification 

Test  

   - Practise identifying errors using test 

strategies.  

 

4. Writing  

    - review an persuasive essay 

   - Introduce cause and effect essay and its 

outlines, transitional words, sign posts as 

well as outlines of the sample essay.  

 

Reading Skill 

 - Sts familiarize vocabulary in academic 

reports, articles, reading materials in the 

fields of science and technology.  

 - Sts are able to do Cloze Test using 

reading strategy cloze test. .  

Listening Skill 

-   - Sts practise listening to a conversation 

in an academic colloquium on science 

and technology topics in current trend 

and  elicit key points and answer 

questions about a conversation.  

    Grammar 

- Sts learn test strategies for error test and 

practise doing error tests.  

Writing Skill 

- Sts recognize the pattern of persuasive 

essay. 

-  Sts familiarize the pattern of cause and 

effect essay, transitional words and 

signposts.  

- Sts practise doing exercises about the 

use of transitional words and signposts.  

 

 

3

  

 

(9th – 12th  

periods) 

1. Reading skill   

- Read academic reports or articles about 

causes and effects in scientific and 

technological contexts.  

- Identify cause and effect statements in a 

Reading Skill 

 - Sts practise reading academic reports or 

articles about causes and effects in 

scientific and technological contexts.  

- Sts identify cause and effect statements 
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W 
Dates/ 

Periods 
Core-contents 

Objectives/In-week Learning 

Outcomes 

 

reading passage.  

-  Practise doing Cloze Test on any selected 

reading materials about causes and effects.  

   2. Listening and  speaking skills  

    - Listen to a conversation in an academic 

colloquium on science and technology 

topics in current trend.  

  - Interpret the story in a conversation.  

  - Answer questions about a conversation.  

3. Grammar 

Test Strategies for Error Identification Test 

(Continued.) 

   - Practise identifying errors using test 

strategies.   

4. Writing  

   -  Brainstorm ideas and specific 

vocabulary used in a cause and effect essay.  

 

in a reading passage.  

- Sts are able to apply reading strategies 

to do Cloze Test.  

  - Sts are able to do Cloze Tests.  

Listening Skill 

-   - Sts practise listening to a conversation 

in an academic colloquium on science 

and technology topics in current trend 

and interpret the story and answer 

questions according to the conversation.  

   Grammar 

- Sts practise identifying errors using test 

strategies.   

Writing Skill 

- Sts practise brainstorming ideas and 

specific vocabulary used in a cause and 

effect essay.  

 

4 
(13rd – 16th  

periods) 

 

1. Reading Skill  

- Read academic reports or articles about 

causes and effects in scientific and 

technological contexts.  

- Identify topic sentences and main ideas in 

a cause and effect essay.  

-  Cloze Test Practice on any selected 

reading materials about causes and effects.  

 2. Listening and  Speaking Skill  

  -  Listen to a conversation in an academic    

     colloquium on science and technology  

      topics in current trend.  

   - Summarize the story in a conversation. 

   - Answer questions about a conversation.  

  3. Grammar 

Test Strategies for Error Identification Test  

  - Practise identifying errors using test     

     strategies. 

 

 

Reading Skill 

 - Sts practise reading academic reports or 

articles about causes and effects in 

scientific and technological contexts.  

- Sts identify topic sentences and main 

ideas in a cause and effect essay.  

- Sts are able to apply reading strategies 

to do Cloze Test.  

  - Sts are able to do Cloze Test.  

Listening Skill 

-   - Sts practise listening to a conversation 

in an academic colloquium on science 

and technology topics in current trend 

and summarize the story and answer 

questions according to the conversation.  

   Grammar 

- Students practise identifying errors 

using test strategies.   
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W 
Dates/ 

Periods 
Core-contents 

Objectives/In-week Learning 

Outcomes 

 

  4. Writing  

   -   Learn how to write an introductory 

paragraph.   

  -   Practise writing an introductory 

paragraph in a cause and effect essay.   

Writing Skills 

- Sts practise writing an introductory 

paragraph for a cause and effect essay.   

 

5

  

 

(17th –20th  

periods) 

 

1. Reading Skill  

- Read academic reports or articles about 

causes and effects in scientific and 

technological contexts.  

- Label the referents found in reading 

passages in scientific and technological 

fields.  

-  Practice doing Cloze Test on any selected 

reading materials.   

 2. Listening and Speaking Skills  

  -  Listen to a conversation in an academic    

     colloquium on science and technology  

      topics in current trend.  

   - Outlines for an oral presentation 

     3. Grammar 

Do identify error using Test Strategies  

  - Practise identifying errors using test     

     strategies. 

  4. Writing  

   -  Learn how to write a body paragraph in 

cause and effect essay.   

  -   Practise writing the body of a paragraph 

draft of a cause and effect essay.   

 

Reading Skills 

 - Sts practise reading academic reports or 

articles about causes and effects in 

scientific and technological contexts.  

- Sts label the referents found in reading 

passages in scientific and technological 

fields.  

- Sts are able to apply reading strategies 

to do a Cloze Test.  

 - Sts are able to do a Cloze Test.  

Listening Skill 

-   - Sts practise listening to a conversation 

in an academic colloquium on science 

and technology topics in current trend  

    Speaking Skill  

     -Sts do a presentation using recycled 

language in a conversation.   

   Grammar 

- Students practise identifying errors 

using test strategies.   

Writing Skill 

- Sts practice writing the body paragraph 

draft of a cause and effect essay.   

 

6 
(21st –24th  

periods) 

 

1. Reading Skill  

-  Read for comprehension in academic 

reports or articles in scientific and 

technological contexts.  

- Interpret details logically in reading 

passages in scientific and technological 

fields.  

 

Reading Skills 

 - Sts practise reading for comprehension 

in academic reports or articles in 

scientific and technological contexts.  

- Sts interpret details found in reading 

passages in scientific and technological 

fields.  
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W 
Dates/ 

Periods 
Core-contents 

Objectives/In-week Learning 

Outcomes 

 

 2. Listening and  Speaking Skill  

  -  Listen to a conversation in an academic    

     colloquium on science and technology  

      topics in a current trend.  

   -  Introduce to parts of an oral presentation.  

     3. Grammar 

Study Test Strategies for Sentence 

Completion.  

  - Test Strategies for Sentence Completion 

Test  

  4. Writing  

   -   Learn how to use transitional words 

used in the body paragraph of a cause and 

effect essay.   

  -   Practise writing the body paragraph of a 

cause and effect essay using transitional 

words in a cause and effect essay.   

 

 

 

- Sts are able to apply reading strategies 

to do a Cloze Test.  

 - Sts are able to do cloze tests.  

Listening Skill 

-   - Sts practise listening to a conversation 

in an academic colloquium on science 

and technology topics in current trend. 

- - Sts complete passages with information 

from listening Texts.  

   Speaking skill  

- - Sts practise writing oral presentation 

outlines on any fields about science and 

technology.  

   Grammar 

- Students study test strategies for 

sentence completion test.  

Writing Skill 

- Sts practise writing the body paragraph 

of a cause and effect essay using 

transitional words.   

7 
(25

th
 -28

th
  

periods) 

 

1. Reading skill  

-  Read for comprehension in academic 

reports or articles in scientific and 

technological contexts.  

- Detect unstated details in reading passages 

in scientific and technological fields.  

 2. Listening and Speaking Skills  

  -  Listen to a conversation in an academic    

     colloquium on science and technology  

      topics in a current trend.  

   -  Learn how to write a conclusion part for 

an oral presentation.  

     3. Grammar 

Study Test Strategies for a Sentence 

Completion Test. (Continued. )  

 - Test Strategies for Sentence Completion 

Test  

 

Reading Skill 

 - Sts practise reading for comprehension 

in academic reports or articles in 

scientific and technological contexts.  

- Sts practise detecting unstated details 

found in reading passages in scientific 

and technological fields.  

- Sts practise using expressions and 

phrases in a listening text to role play an 

academic colloquium.  

- Sts are able to apply reading strategies 

to do a sentence completion test.  

 - Sts are able to do completion tests.  

Listening Skill 

-   - Sts practise listening to a conversation 

in an academic colloquium on science 

and technology topics in a current trend. 
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W 
Dates/ 

Periods 
Core-contents 

Objectives/In-week Learning 

Outcomes 

 

  4. Writing  

     -   Practise writing  a conclusion 

paragraph of a cause and effect essay.   

 

 

 

- - Sts complete passages with information 

from listening Texts.  

   Speaking Skill  

- Sts practise using expressions and 

phrases in a listening text to role play 

academic colloquium.  

- - Sts practise writing oral presentation 

outlines on any fields about science and 

technology.  

   Grammar 

- Sts practise doing completion test using 

test strategies.   

Writing Skill 

- Sts practise writing a conclusion part for 

a cause and effect essay.  

8 

 

(29
th

-32
nd

  

periods) 

 

1. Reading skill  

-  Read for comprehension in academic 

reports or articles in scientific and 

technological contexts.  

- Make inference from the stories in reading 

passages in scientific and technological 

fields.  

 2. Listening and  speaking skill  

  -  Listen to a conversation in an academic    

     colloquium on science and technology  

      topics in a current trend.  

   -  Learn how to use postures, eye contact, 

gestures and voice inflections in an oral 

presentation.  

     3. Grammar 

Study Test Strategies for a Sentence 

Completion Test.  

 - Test Strategies for Sentence Completion 

Test  

  4. Writing  

     -   Practise writing  the first draft of a 

cause and effect essay.  

 

Reading Skill 

 - Sts practise reading for comprehension 

in academic reports or articles in 

scientific and technological contexts.  

- Sts practise making inference from the 

stories in reading passages in scientific 

and technological fields.  

- Sts practise using expressions and 

phrases in a listening text to role play 

simulated academic colloquium.  

- Sts are able to apply reading strategies 

to do a sentence completion test.  

 - Sts are able to do completion tests.  

Listening Skill 

-   - Sts practise listening to a conversation 

in an academic colloquium on science 

and technology topics in a current trend. 

- - Sts complete passages with information 

from listening texts.  

   Speaking Skill  

- Sts practise using postures, eye contact, 

gestures and voice inflections in an oral 
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W 
Dates/ 

Periods 
Core-contents 

Objectives/In-week Learning 

Outcomes 

 

 

 

presentation.  

-    Grammar 

- Sts practise doing completion test using 

test strategies.   

Writing Skill 

- Sts practise writing   the first draft of a 

cause and effect essay.   

 

 

 

 

9

  

 

 

 

 

(33rd -36th  

periods) 

 

1. Reading skill  

-  Read for comprehension in academic 

reports or articles in scientific and 

technological contexts.  

- Answer questions about reading passages 

in scientific and technological fields.  

 2. Listening and  speaking skill  

  -  Listen to a conversation in an academic    

     colloquium on science and technology  

      topics in a current trend.  

   - Learn how to use visual aids in an oral 

presentation.   

     3. Grammar 

Practise doing a Sentence Completion using 

Test Strategies. (Continued. )  

  4. Writing  

     -   Practise writing the second draft of 

cause and effect essay.  

 

 

 

Reading Skill 

 - Sts practise reading for comprehension 

in academic reports or articles in 

scientific and technological contexts.  

- Sts answer questions in reading 

passages in scientific and technological 

fields.  

- Sts practise using expressions and 

phrases in a listening text to role play in a 

simulated academic colloquium.  

- Sts are able to apply reading strategies 

to do a sentence completion test.  

 - Sts are able to do sentence completion 

tests.  

Listening Skill 

-   - Sts practise listening to a conversation 

in an academic colloquium on science 

and technology topics in a current trend. 

- - Sts complete passages with information 

from listening texts.  

   Speaking Skill  

- Sts learn how to use visual aids in an 

oral presentation.  

-    Grammar 

- Students practise doing a completion 

test using test strategies.   

Writing Skill 

- Sts practise writing   the second draft of 

a cause and effect essay.   
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W 
Dates/ 

Periods 
Core-contents 

Objectives/In-week Learning 

Outcomes 

 

10 

 

(37
th 

 –40
th

  

periods) 

 

Midterm 

(Conversation+ Reading + Writing + 

Grammar)  

20 marks 

 

11 

 

(41
st
 –44

th
  

periods) 

 

1. Reading skill   

-  Introduce to parts of a research article.  

   2. Listening and  speaking skills 

    - Listen to a lecture in Science Class.   

-  - Prepare the first draft for an oral 

presentation on any scientific topics.  

3. Grammar 

-  Study test strategies for standardized test  

- Practise doing standardized test using test 

strategies.   

4. Writing  

  - Introduce to problem-solution essay and 

its outlines, transitional words, sign posts as 

well as its outlines.  

 

Reading Skill 

 - Sts familiarize parts of a research 

article.  

Listening Skill 

-   - Sts practise listening to a lecture in 

science class and elicit key points from 

listening texts by answering questions.   

    Speaking Skill  

-  - Sts practise writing the first draft for an 

oral presentation on any scientific topics. 

    Grammar 

- Sts learn test strategies for a 

standardized test and practice doing the 

test.  

Writing Skill 

-  Sts familiarize the patterns of problem-

solution essay, transitional words and 

sign posts.  

- Sts practice doing exercises about the 

use of transitional words and sign posts.  

 

12 

 

(45th-48th  

periods) 

1. Reading skill   

-  Recognize authors’ purposes in reading 

academic reports and research articles.   

   2. Listening and  speaking skills 

    - Listen to a lecture in Science Class.  

    - Prepare the second draft for an oral 

presentation on any scientific topics.    

 

   3. Grammar 

-  Practise doing standardized test using test 

strategies.   

4. Writing  

   -  Brainstorm ideas and specific 

Reading Skill 

 - Sts practise finding authors’ purposes 

in reading academic reports and research 

articles.   

Listening Skill 

-   - Sts practise listening to a lecture in 

Science Class and elicit key points from 

listening texts by answering questions.   

   Speaking Skill  

    - Sts practise writing the second draft for 

an oral presentation on any scientific 

topics.    

    Grammar 
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W 
Dates/ 

Periods 
Core-contents 

Objectives/In-week Learning 

Outcomes 

 

vocabulary used in a problem solution 

essay. 

- Sts practise doing a standardized test.  

Writing Skill 

Sts practice brainstorming ideas and 

specific vocabulary used in a problem-

solution essay.  

13 

 

(49th-52nd  

periods) 

 

1. Reading skill  

- Recognize authors’ attitudes in reading 

academic reports and research articles.   

2. Listening and Speaking skills  

    - Listen to a lecture in science class. 

   - Deliver a speech on any topics in scientific 

fields.   

.  

 

  3. Grammar 

  - Practise doing standardized test using test 

strategies. 

  4. Writing  

   -   Learn how to write an introductory 

paragraph of problem-solution essay.   

  -   Practise writing an introductory 

paragraph of a problem-solution essay.   

 

Reading Skill 

 - Sts practise finding attitudes’ purposes 

in reading academic reports and research 

articles.   

Listening Skill 

-   - Sts practise listening to a lecture in 

Science Class and elicit key points from 

listening texts by answering questions.   

    

   Speaking Skill  

    - Sts deliver a speech on any topics in 

scientific fields.   

     Grammar 

- Sts practise doing a standardized test 

using test strategies.  

Writing Skill 

Sts practice writing an introductory 

paragraph for a problem-solution essay.  

 

14 

 

 

 

 

(53rd–56th 

periods) 

 

1. Reading skill  

-  Analyze and synthesize academic reports 

and articles.    

- Critique academic reports and articles.  

2. Listening and  speaking skill  

     - Listen to a scientific documentary.   

-    - Orally critique a scientific documentary.  

     - Deliver a speech on any topics in    

       scientific fields.   

.   3. Grammar 

Standardized test  

- Practise doing Standardized test using 

 

Reading Skill 

 - Sts practise analyzing and synthesizing 

academic reports and research articles.   

Listening Skill 

-   - Sts practise listening to a scientific 

documentary.     

      Speaking Skill  

-  - Sts practise critiquing.  

- -  Sts deliver a speech on any topics in 

scientific fields.   

     Grammar 

- Sts practise doing a standardized test 
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W 
Dates/ 

Periods 
Core-contents 

Objectives/In-week Learning 

Outcomes 

 

taught test strategies.  

  4. Writing  

   -   Learn how to write the body paragraph 

in a problem-solution essay.   

  -   Practise writing the body paragraph 

draft of a problem-solution essay.   

using test strategies.   

Writing Skill 

Sts practice writing the body paragraph 

draft of a problem-solution essay.   

 

15 

 

 

 

 

(57th –60th  

periods) 

 

 1.  Reading skill  

-  Analyze and synthesize academic reports 

and articles.    

- Orally critique academic reports and 

articles.  

2. Listening and Speaking skills  

     - Listen to a scientific documentary.   

-    - Orally critique a scientific documentary.  

     - Deliver a speech on any topics in    

       scientific fields.   

.   3. Grammar 

Standardized TEST  

- Practise doing Standardized test using test 

strategies.  

 4. Writing  

   -  Learn how to write a conclusion in a 

problem -solution essay.   

  -   Practise writing the conclusion of a 

problem-solution essay.   

 

 Reading Skill 

 - Sts practise analyzing and synthesizing 

academic reports and research articles.   

Listening Skill 

-   - Sts practise listening to a scientific 

documentary.     

      Speaking Skill  

-  - Sts practise critiquing scientific 

documentary.   

- - Sts deliver a speech on any topics in 

scientific fields.   

     Grammar 

- Sts practise doing a standardized test.  

Writing Skill 

Sts practice writing the conclusion of a 

problem-solution essay.   

 

16 

 

 

 

 

 

(61st -64th  

periods) 

 

1. Reading skill  

-  Study literary devices used by 

playwrights.  

 2. Listening and  speaking skill  

     - Listen to a scientific documentary.   

-    - Orally critique a scientific documentary.  

     - Deliver a speech on any topics in    

       scientific fields.   

     3. Grammar 

Test Strategies for Standardized Test  

-  Study test strategies for Standardized 

 

Reading Skill 

 - Sts practise identifying literary devices 

found in master pieces of literary works.   

Listening Skill 

-      - Sts practise listening to a scientific 

documentary.     

      Speaking Skill  

-  - Sts practise critiquing scientific 

documentary.   

- -  Sts deliver a speech on any topics in 

scientific fields.   
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W 
Dates/ 

Periods 
Core-contents 

Objectives/In-week Learning 

Outcomes 

 

Test.  

  4. Writing  

 -  Practise writing the first draft of 

problem-solution essay.  

 

-    Grammar 

- Students practice doing a standardized 

test using  test strategies. 

Writing Skill 

- Sts practise writing the first draft of a 

problem-solution essay.  

17 

 

 

 

(65th–68th  

periods) 

 

1. Reading skill  

- Identify settings, moods, tones, and moral 

embedded in contemporary literary works.   

 

 

2. Listening and  speaking skill  

     - Listen to listening texts in standardized 

tests.  

-    - Practise interpreting key points from 

listening texts.  

-    - Deliver a speech on any topics in    

     scientific fields.  

     3. Grammar 

Standardized Test  

- Students practise doing Standardized Test.  

  4. Writing  

 -  Practise writing the second draft of a 

problem-solution essay.  

 

 

Reading Skill 

 - Sts practise identifying settings, moods, 

tones, and moral embedded in 

contemporary literary works.   

 

Listening Skill 

-  - Sts practise listening to texts of 

standardized tests. 

-   Speaking Skill  

-  - Sts practise interpreting texts and 

identifying key points in standardized 

tests verbally. 

-  - Sts deliver a speech on any topics in 

scientific fields.   

-    Grammar 

- Sts practise doing a standardized test. 

Writing Skill 

- Sts practise writing the second draft of a 

problem-solution essay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

(69th-72nd 

periods) 

 

1. Reading skill  

- Identify conflicts, climax, and resolution 

embedded in contemporary literary works.   

2. Listening and  speaking skill  

     - Listen to listening texts in standardized 

tests.  

-    - Practise interpreting  key points from 

listening texts.  

     3. Grammar 

 

Reading Skill 

 - Sts practise identifying  conflicts, 

climax, and resolution embedded in 

contemporary literary works.   

Listening Skill 

-     - Sts practise listening to a listening 

text of a standardized test.     

      Speaking Skill  

-  - Sts practise interpreting texts and 
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W 
Dates/ 

Periods 
Core-contents 

Objectives/In-week Learning 

Outcomes 

 

Standardized Test  

- Students practise doing Standardized Test.  

4. Writing  

 -  Write the final draft of a problem-

solution essay.  

 

identifying key points in a standardized 

test verbally. 

- - Sts deliver a speech on any topics in 

scientific fields.   

   Grammar 

- Sts practise doing a standardized test. 

Writing Skill 

- Sts write the final draft of a problem-

solution essay.  

19 
(73rd–76th 

periods) 

       Preparation for Standardized Tests   

20 

 

(77th-80th 

periods) 

Final Examination 

(Conversation+ Reading + Writing + 

Grammar)  

20 marks 

 

 

Materials 

1. Elements of Language Sixth Course 

2. Any selected materials 

 

Evaluation:  

1. Midterm (Integrated Test: Reading-Speaking-Writing-Usage)
1
  = 20 % 

 2. Final Examination (Integrated Test: Reading-Speaking-Writing-Usage)
1
 = 20 % 

3. Language Use        = 12 %  

 4. Speaking Activities        = 12 % 

 5. Reading Activities        = 12 % 

 5. Writing Activities
3
        = 12 %  

 6. Listening Test
4
        = 12 %  

  Total         = 100 % 

 

Assessment Criteria: 

The final assessment is criterion-referenced. Raw scores will be assessed as follows: 
  

100 - 80  grade 4  64 – 60  grade 2    

   79 - 75   grade 3.5 59 – 55  grade 1.5   

   74 - 70  grade 3  54 – 50  grade 1 

   69 - 65  grade 2.5 49 – 0   grade 0 
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1. Midterm (Integrated Test: Reading-Writing-Grammar) /20 points. 

Mid-term Examination Structure 

Point:  20 Points 

Time:  90 minutes 

Content 
Type of Questions/ number and time 

frame 
Points 

Part One: Reading  Comprehension 
This section covers both multiple 

choice questions and short answer 

questions requiring responses about  

topic sentences, main ideas, 

definitions of vocabulary, 

referents ,key details, connotative 

meaning, and inference making. 

Passage One (9 items / 3 points) 

-  9 questions with multiple choices on a 

reading passage, containing ~250-350 words 

in length.  

Passage Two (2 questions / 2 points) 

- 2 short-answer questions on  a reading 

passage (seen or unseen passage), 

containing ~250-350 words in length.  

1/3 point for 

the 

1
st
passage,a

nd 1 point 

each for the 

2
nd

 passage. 

(5 points) 

Part Two: Conversations in daily 

life on any topics.   

2 Dialogues  (9 items / 3 points) 1/3 point 

(3 points) 

Part Three: Cloze test and 

grammatical points detection.  

In this section, students should have 

insights into grammatical rules and 

wide ranges of vocabulary found in 

reading contexts so that they can 

detect deleted appropriate vocabulary 

embedded in stories and also detect 

deleted grammatical points in given 

statements and sentences.  

Section One: Vocabulary in Context (4 

items) 

-This is a multiple-choice cloze test in which 

appropriate vocabulary and grammatical 

points of a reading passage are deleted to be 

detected by students. The reading passage 

given contains about 200-300 words in 

length.  

Section Two:  Grammatical Points 

Detection(5 items) 

     -There are 4 multiple-choice questions 

and each question contains ~ 30 - 60 words. 

One deleted grammatical point in a sentence 

will be detected. 

(1/3) 

3 points 
 

Part Four: Error Identification 

In this section, students need to 

understand grammar uses; e.g. parts of 

speech, subject verb agreement, and 

word-choices, etc. so that they can 

identify errors embedded in given 

statements or sentences.  

There are 12 multiple choice questions, 

each of which contains one grammatical 

error.   

(1/3) 

4 points 

Part Five: Academic Writing 

 (Scholarship Application Essay) 
In this section, students simulate to apply 

for a scholarship to further study in a 

university and they have to imagine and 

justify what characteristics and 

qualifications a scholarship candidate 

Students should write a scholarship 

application essay on the topic given of 

250-300 words in length. They need to 

justify and persuade with clear 

evidences using examples and 

statistical information, etc to make 

their essay enough effective to be 

5 points 
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should have in order to be granted a 

scholarship.  They have to write an essay to 

apply for a scholarship. 

granted for a scholarship.   

 

 

2. Final Examination (Integrated Test: Reading-Writing-Grammar) /20 points. 

Final Examination Structure 

Point:  20 Points 

Time:  90 minutes 

Content 
Type of Questions/ number and time 

frame 
Points 

Part One: Reading  Comprehension 
This section covers both multiple choice 

questions and short answer questions 

requiring responses about  topic sentences, 

main ideas, definitions of vocabularies, 

referents ,key details, connotative 

meaning, and inference making. 

Passage One (9 items / 3 points) 

-  9 questions with multiple choices on a 

reading passage, containing ~250-350 

words in length.  

Passage Two (2 questions / 2 points) 

- 2 short-answer questions on  a reading 

passage (seen or unseen passage), 

containing ~250-350 words in length.  

1/3 point for 

the 

1
st
passage,a

nd 1 point 

each for the 

2
nd

 passage. 

(5 points) 

Part Two: Conversations in daily life on 

any topics.   

2 Dialogues  (9 items / 3 points) 1/3 point 

(3 points) 

Part Three: Cloze test and grammatical 

points detection.  

In this section, students should have 

insights into grammatical rules and wide 

ranges of vocabulary found in reading 

contexts so that they can detect deleted 

appropriate vocabulary embedded in 

stories and also detect deleted grammatical 

points in given statements and sentences.  

Section One: Vocabulary in Context 

(4 items) 

-This is a multiple-choice cloze test in 

which appropriate vocabulary and 

grammatical points of a reading passage 

are deleted to be detected by students. 

The reading passage given contains 

about 200-300 words in length.  

Section Two:  Grammatical Points 

Detection(5 items) 

     -There are 4 multiple-choice 

questions and each question contains ~ 

30 - 60 words. One deleted grammatical 

point in a sentence will be detected. 

(1/3) 

3 points 
 

Part Four: Error Identification 

In this section, students need to understand 

grammar uses; e.g. parts of speech, subject 

verb agreement, and word-choices, etc. so 

that they can identify errors embedded in 

given statements or sentences.  

There are 12 multiple choice 

questions, each of which contains one 

grammatical error.   

(1/3) 

4 points 

Part Five: Academic Writing 

 (Scholarship Application Essay) 
In this section, students are simulated to 

apply for a scholarship to further study in 

a university and they have to imagine and 

justify what characteristics and 

qualifications a scholarship candidate 

Students should write a persuasive 

essay for a scholarship application essay 

on the topic given of 250-300 words in 

length. They need to justify and 

persuade with clear evidences giving 

examples and statistical information, etc 

to make their essay enough effective to 

5 points 
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should have by using persuasive essay 

techniques in order to be granted a 

scholarship.  They have to write an essay 

to apply for a scholarship. 

be granted for a scholarship.   

 

Remark: 

Writing Criteria for Midterm and Final Exam 

Writing Rubrics/Grading Criteria 

Writing (Short 

Answer) 

(1 point each, 2 

total) 

1 point for complete and correct answer based on the reading passage given.  

1/2 point for only one part of the correct information, but not complete answer. 

0 point for incomplete and incorrect answer. 

*Essay Writing Task Description 

5 points 

An essay at this level largely accomplishes all of the following: 

-effectively addresses the topic and task. 

-is well organized and well developed, using clearly appropriate explanations, 

and/or details. 

-displays unity, progression, and coherence. 

-displays consistent facility in the use of language, appropriate word choice, and 

idiomaticity, though it may have minor lexical or grammatical errors. 

4 points 

An essay at this level largely accomplishes all of the following: 

-addresses the topic and task well, though some points may not be fully 

elaborated. 

-is generally well organized and well developed, using appropriate and sufficient 

explanations, and/or details. 

-displays unity, progression, and coherence, though it may contain occasional 

redundancy, digression, or unclear connections. 

3 points 

An essay at this level is marked by one or more of the following: 

-addresses the topic and task using somewhat developed explanations. 

-displays unity, progression, and coherence, though connection of ideas may be 

occasionally obscured. 

-may demonstrate inconsistent facility in sentence formation and word choice 

that may result in lack of clarity and occasionally obscure meaning. 

-may display an accurate but limited range of syntactic structures and vocabulary.  

2 points 

An essay at this level may reveal one or more of the following weaknesses: 

-limited development in response to the topic and task. 

-inadequate organization or connection of ideas. 

-inappropriate or insufficient exemplifications, explanations, or details to support 

or illustrate generalizations in response to the task. 

-a noticeably inappropriate choice of words or words forms 

-an accumulation of errors in sentence structure and/or usage. 

1-0 point 

An essay at this level merely copies words from the topic, rejects the topic, or is 

otherwise not connected to the topic, is written in a foreign language, consists of 

keystroke characters, or is blank.  
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