โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา อาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส 30207
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นายธนสาร เมธสุทธิ์
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานอาเซียนในเรื่อง ประวัติความเป็นมา การ
ก่อตั้ง สมาชิก การบริหารและขั้นตอนการดาเนินงาน อัตลักษณ์และสัญ ลักษณ์ ปฏิญญา วิสัยทัศน์ กฏบัต ร
ประเทศสมาชิกอาเซีย น ในเรื่องธงชาติและตราประจาแผ่นดินของประเทศสมาชิก สภาพทางภูมิศาสตร์
ประวัติความเป็นมาก การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับ
ไทย ประชาคมอาเซียนในเรื่อง การจัดตั้งประชาคม เสาหลัก บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคม อาเซียน
กับความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียนในเรื่องการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
โดยใช้ทั กษะการสื่ อสาร การคิด การแก้ ปัญ หา การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ กระบวนการกลุ่ ม
กระบวนการทางสังคม กระบวนการนาเสนอข้อมูล
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ตระหนักและเห็น
คุณค่า มีความภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นอาเซียน ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน มีวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาสนาและดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ผลการเรียนรู้ของรายวิชา
1.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนในเรื่องประวัติความเป็นมา การก่อตั้ง สมาชิก การบริหารและขั้นตอน
การดาเนินงานของอาเซียน อัตลักษณ์และสัญลักษณ์อาเซียน ปฏิญญาอาเซียน วิสัยทัศน์อาเซียนและกฎบัตร
อาเซียน
2.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องธงชาติ ของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละ
ประเทศ สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย
3.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในเรื่องการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและเสาหลักประชาคม
อาเซียนรวมทั้งวิเคราะห์บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
4.รู้และเข้าใจเกี่ย วกับอาเซีย นกับ ความสัมพันธ์ภ ายนอกอาเซียนในเรื่องการรวมกลุ่ มเศรษฐกิจ
อาเซียน บทบาทของกล่มเศรษฐกิจอาเซียน และความสัมพันธ์ภายนอกของอาเซียน
รวม 4 ผลการเรียนรู้

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
รวม
4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน

70 : 30
25
20
25
30
100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน (ชิ้นงาน 10 คะแนน STEM)
คะแนน
คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
1
10 - การตรวจใบงาน แผนผัง
อาเซียน
ความคิด
2

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ที่ตั้ง
กลุ่มอาเซียน

15

- ตรวจใบงาน แผนผัง
ความคิด

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
- Note Book
- Projector

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1-2
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียน
20
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 4 ข้อ
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ที่ตั้งกลุ่ม
อาเซียน
4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
3
ประเทศสมาชิกอาเซียน
15 - ตรวจโครงงาน
4

ประเทศไทยกับการเป็น
10 - การตรวจใบงาน แผนผัง
ประชาคมอาเซียน
ความคิด
4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 11-15 กันยายน 2560)

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
- Note Book
- Projector

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
3-4
- ประเทศสมาชิกอาเซียน
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4
- ประเทศไทยกับการเป็นประชาคม
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
อาเซียน
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 2 ข้อ

4.6 ชิ้นงานโปสเตอร์อาเซียน (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระการเรียนรู้/
วิธีการเก็บคะแนน
ตัวชี้วัด หรือ ผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ
1-4
1. ใบบันทึกกิจกรรม
2. รายงานโครงงาน
3. การนาเสนอโครงงาน

ชิ้นงาน
ลักษณะ
ประเภท

จานวน
ชิ้นงาน

หมายเหตุ

โปสเตอร์
อาเซียน

1 ชิ้น

15 คะแนน
(หลังกลาง
ภาค
คะแนน)

กาหนดเวลา
ส่งงาน
31 ส.ค. 60

หมายเหตุ กิจกรรมการเรียนการสอนและชิน้ งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

