โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1.
ชื่อรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ 30212
ชั่วโมง / ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ผู้สอน นางอาไพ โสดาดี
2.

จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 60
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ปีการศึกษา 2560

คาอธิบายรายวิชา

สนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆใกล้ตัว ใช้น้าเสียงและกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสม
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา พูดและเขียนขอร้อง แนะน้า ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมและ
คล่องแคล่ว พูดและเขียนเพื่อขอ และให้ข้อมูล บรรยายและอธิบายเปรียบเทียบ พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและ
แสดงความคิดเห็นของตนเอง
โดยใช้ความรู้ และทักษะการใช้ภาษา กระบวนการอภิปราย และกระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้
มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษ

3. ผลการเรียนรู้ของรายวิชา
1.
2.
3.
4.

สนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆใกล้ตัว
ใช้น้าเสียงและกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
เลือกและใช้ค้าขอร้อง ให้ค้าแนะน้า ค้าชีแจง ค้าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว
พูดและเขียนเพื่อขอ และให้ข้อมูล บรรยายและอธิบายเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ประเด็นข่าว เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
5. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และ
ข่าวเหตุการณ์อย่างมีเหตุผล
6. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
รวม 6 ผลการเรียนรู้

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

70 : 30
25
20
25
30
100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน

ผลการเรียนรู้
1,2

4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
Entertain
10
- การตรวจคาตอบจาก
-Songs
สมุดและใบงาน
-Movie
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 20 ข้อ
- ฟังเพลงและตอบคาถาม
Place
15
- การตรวจคาตอบจาก
-Direction
สมุดและใบงาน
-Interesting place
- การแสดงบทบาทสมมติ

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector

- Note Book
- Projector

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2560)
ผลการเรียนรู้
1,2,3,4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
Place
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
-Direction
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
-Interesting place
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 10 ข้อ
Culture
-Khao Pansa
-Easter Day

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ผลการเรียนรู้
2,3

3,4,5

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
Place
10
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
-Direction
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
-Interesting place
จานวน 10 ข้อ
Culture
-Khao Pansa
-Easter Day
Culture
15
- สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
-Khao Pansa
Culture พร้อมพูดและ
-Easter
เขียนนาเสนอเรื่องราว- =

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector

- Note Book
- Projector

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 11 - 15 กันยายน 2560)
ผลการเรียนรู้
4,5

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
Environment
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
-Air Pollution
4 ตัวเลือก จานวน 45 ข้อ
-Forest
- แบบทดสอบอัตนัยจานวน 10 ข้อ
Technology
-chatting
-Email

