โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา ประชาคมอาเซียน รหัสวิชา ส 20281
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
ผู้สอน 1. นายซูไฮมี เจ๊ะเซ่ง 2. นางสาวกิติยา พ่วงจินดา 3. นางสาวสุนิชา จาเหล่
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและลงมือปฏิบัติวิเคราะห์พัฒนาการของอาเซียนในเรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ
อาเซียน วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน และจาแนกความเหมือน ความแตกต่างเกี่ยวกับสมาชิกอาเซียน
วิเคราะห์และจาแนกความเหมือนและความแตกต่างเกี่ยวกับสมาชิกอาเซียนได้ วิเคราะห์และจาแนกความ
เหมือนและความแตกต่างเกี่ยวกับเชื่อชาติ ศาสนา ภาษา การแต่งกาย ชุดประจาชาติ และสถานที่สาคัญของ
แต่ละประเทศที่ เป็นสมาชิ กอาเซียน วิเคราะห์ลักษณะรูปแบบการปกครอง ธงชาติ และตราแผ่ นดินของ
ประเทศอาเซียน เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
วิเคราะห์อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตามสกุลเงินของประเทศอาเซียน วิเคราะห์ภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อ
การดารงชีวิตของประชาชนในอาเซียน
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่างๆให้ผู้เรียนฝึกค้นคว้าความรู้ เพื่อนา
ข้อมูลมาคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง และร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมการทางานกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม
นาไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอาเซียน เคารพยอมรับในความแตกต่างใน
สังคมและวัฒนธรรม เพื่อความสงบสุขของประชาคมอาเซียนโลกและพัฒนาไปสู่ความเป็นพลเมืองโลก เกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผลการเรียนรู้
1. วิเคราะห์พัฒนาการของอาเซียนในเรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของอาเซียน วัตถุประสงค์ในการ
ก่อตั้งอาเซียน สมาชิกอาเซียน ความสาคัญของกฎบัตรอาเซียน ความหมายของสัญลักษณ์อาเซียน
ธงอาเซียน คาขวัญอาเซียน เพลงอาเซียน วิสัยทัศน์อาเซียน นโยบายการดาเนินงานของอาเซียนใน
ด้านต่างๆและหน่วยงานอาเซียน
2. วิเคราะห์และจาแนกความเหมือนและความแตกต่างเกี่ยวกับเชื่อชาติ ศาสนา ภาษา การแต่งกาย
ชุดประจาชาติ และสถานที่สาคัญของแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน
3. วิเคราะห์ลักษณะรูปแบบการปกครอง ธงชาติ และตราแผ่นดินของประเทศอาเซียน
4. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน

5. วิเคราะห์ระบบเงินตราของประเทศอาเซียน
6. วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศอาเซียน
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
- คะแนนก่อนกลางภาค
25 คะแนน
- คะแนนสอบกลางภาค
20 คะแนน
- คะแนนหลังกลางภาค
25
คะแนน
- คะแนนสอบปลายภาค
30
คะแนน
รวม
100
4.2 คะแนนก่อนสอบกลางภาครวม 25 คะแนน
ผลการเรียนรู้
ข้อ 1

ข้อ 2

คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
กาเนิดและพัฒนาการอาเซียน
7
1) การตรวจคาตอบจากสมุด
และใบงาน
2) แบบทดสอบปรนัยก่อน
เรียนหลังเรียน แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
10 ข้อ
3) การนาเสนองานกลุ่ม
4) สรุปผังความคิด กาเนิด
และพัฒนาการอาเซียน
สังคมและวัฒนธรรมของ
อาเซียน

10

1) ตรวจคาตอบจากสมุด
และใบงาน
2) การนาเสนองานกลุ่ม เรื่อง
สังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน

สื่อการสอน
1) Note Book
2) Projector
3) สื่อPower
Point เรื่องประวัติ
การก่อตั้งอาเซียน
4) คลิปวิดีโอ จากยู
ทูบเรื่องประวัติการ
ก่อตั้งอาเซียน
5) CD เพลง The
ASEAN way
1) Note Book
2) Projector
3) สื่อPower
Point เรื่องสังคม
และวัฒนธรรมของ
อาเซียน
4) คลิปวิดีโอ
จากยูทูบเรื่องสังคม
และวัฒนธรรมของ
อาเซียน

ผลการเรียนรู้
ข้อ 3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
มารู้จักประเทศอาเซียน
8
1) ทาหนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับ
ประเทศต่างๆในอาเซียน
ขนาด A4 พับครึ่ง โดย
แบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน
2) ตรวจคาตอบจากสมุดและ
ใบงาน
3) วาดรูปธงชาติประเทศ
สมาชิกอาเซียน

สื่อการสอน
1) Note Book
2) Projector
3) สื่อPower
Point รูปแบบ
การเมือง การ
ปกครองของ
ประเทศสมาชิก
อาเซียน
4) ธงชาติประเทศ
สมาชิกอาเซียน
5) รูปตราแผ่นดิน
ประเทศสมาชิก
อาเซียน

4.3 คะแนนสอบกลางภาครวม 20 คะแนน (วันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561)
ผลการเรียนรู้
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
กาเนิดและพัฒนาการอาเซียน
20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 32 ข้อ รวม 16
สังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน
คะแนน
มารู้จักประเทศอาเซียน
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 2 ข้อ
(ข้อละ 2 คะแนน)

4.4 คะแนนหลังกลางภาครวม 25 คะแนน
ผลการเรียนรู้
ข้อ 4
ข้อ 5

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
เศรษฐกิจและการเงินของ
15
1) ตรวจคาตอบจากสมุดและใบ
ประเทศอาเซียน
งาน
2) ป้ายนิเทศโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
3) คานวนอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างๆ

สื่อการสอน
1) สื่อPower
Point เรื่อง
โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ
2) รูปธนบัตร
ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน

ผลการเรียนรู้
ข้อ 6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
ภัยธรรมชาติในอาเซียน
10
1) ตรวจคาตอบจากสมุดและใบ
งาน
2) สรุปผังความคิด ภัยธรรมชาติ
ในอาเซียน
3) นาเสนองานกลุ่ม

สื่อการสอน
1) สื่อPower
Point เรื่อง
โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ
2) คลิปวิดีโอ
จากยูทูบเรื่อง
ภัยธรรมชาติ
ต่างๆ

4.5 คะแนนสอบปลายภาครวม 30 คะแนน (วันที่ 10-14 กันยายน 2561)
ผลการเรียนรู้
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
เศรษฐกิจและการเงินของ
30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
ประเทศอาเซียน
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ รวม 20
คะแนน
ภัยธรรมชาติในอาเซียน
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 2 ข้อ
(ข้อละ 5 คะแนน)

4.6 ชิ้นงาน (STEM) สมุดเล่มเล็ก เรื่องอาเซียนน่ารู้
หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
วิธีการเก็บคะแนน
หรือผลการเรียนรู้
/บูรณาการ
ข้อ 1,2,3,4,5,6
1. แนวคิดการออกแบบเค้าโครง
เรื่องให้น่าสนใจ
2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างชิ้นงาน
3. มีความสวยงามประณีต

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน
สมุดเล่มเล็ก คนละ
เรื่องอาเซียน 1 เล่ม
น่ารู้

หมายเหตุ

กาหนดส่งชิ้นงาน

10 คะแนน
(ก่อนสอบปลาย
ภาค)

31 สิงหาคม 2561

