โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ 1
ผู้สอน Mr. Sonny Celedonio Bonifacio

รหัสวิชา อ 30222
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2560

2. คาอธิบายรายวิชา
ฟัง คาสั่ง คาขอร้อง คาบรรยาย บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เข้าใจ สรุปความ หรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ฟัง แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยคาตนเอง พูดโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นให้ข้อมูล แลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆหรือเรื่องทั่วไป โดยใช้ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคลกาลเทศะ
ใช้ความรู้ ทักษะการใช้ภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการอธิบาย การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ในการค้นคว้า รวบรวม สรุปความรู้จากสื่อแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ อย่างมี
คุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
มีเจตคติที่ดีต่อภาษอังกฤษ มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และค่านิยมอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ เห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทย มีความมุ่งมั่นในการทางาน

3. ผลการเรียนรู้
1. พูดทักทาย แนะนาตนเอง และสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับข้อมูลบุคคลได้
2. พูดขอ และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับตาแหน่ง ที่ตั้งของสถานที่ต่างๆ
3. สนทนาโต้ตอบ ในการซื้อขายสิ่งของโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์และสานวนภาษาที่ถูกต้อง
4. บรรยายกิจกรรมที่บุคคลหรือสิ่งมีชีวิตกาลังกระทาโดยใช้สานวนภาษา คาศัพท์และโครงสร้าง
ประโยคที่ถูกต้อง
5. นาเสนอข้อมูล และความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆหรือเรื่องทั่วไป
6. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันได้
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 (ชิ้นงาน 10 คะแนน STEM)
คะแนน
คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน

ผลการเรียนรู้
1, 6

1, 5, 6

2, 5, 6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
Personal Identification
8
- การเลือกคาตอบจาก
- Getting someone’s
ตัวเลือก การเขียนตอบ และ
attention
การตอบปากเปล่า
- Introduce yourself
- ตรวจคาตอบจากใบงาน
- Spelling and numbers
- การประเมินจากการสนทนา
- Countries and Languages
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม
- Possessions
Occupation
8
- การเลือกคาตอบจาก
- Making a living
ตัวเลือก และการเขียนตอบ
- Jobs/Abilities
- ตรวจคาตอบจากใบงาน
Location
- Identifying objects by
location
- Ask for and give direction

9

- การเลือกคาตอบจาก
ตัวเลือก และการตอบคาถาม
ปากเปล่า
- การประเมินจากการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม

สื่อการสอน
Power point
รูปภาพ
ใบความรู้

Power point
รูปภาพ
ใบความรู้
Power point
รูปภาพ
ใบความรู้

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2560)

ผลการเรียนรู้
1, 2, 5, 6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- Personal Identification
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
- Occupation
4 ตัวเลือก จานวน 32 ข้อ
- Location
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 8 ข้อ

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน

ผลการเรียนรู้
4

4, 6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
Actions
8
- การเลือกคาตอบจากตัวเลือก
- Describing a person’s
และการตอบคาถามปากเปล่า
appearance
- การบรรยายลักษณะท่าทาง
- Doing things
Shopping
11
- การเลือกคาตอบจากตัวเลือก
- Shopping facilities
การเขียนตอบ และการตอบปาก
- Prices/Bargain
เปล่า
- fashion
- ตรวจคาตอบจากใบงาน
- การประเมินจากการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม
- ชิ้นงาน Shopping mall
(STEM = 10 คะแนน)

สื่อการสอน
Power point
คลิปวิดีโอ
ใบความรู้
Power point
รูปภาพ
คลิปวิดีโอ
ใบความรู้

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 11 – 15 กันยายน 2560)

ผลการเรียนรู้
4, 6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- Actions
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
- Shopping
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 10 ข้อ

4.6 ชิ้นงาน Shopping mall (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
วิธีการเก็บคะแนน
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
2, 3, 4, 8
- ออกแบบร้าน/
ห้างสรรพสินค้าได้อย่าง
สร้างสรรค์และน่าสนใจ

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน
ชิ้นงาน
1

หมายเหตุ
10 คะแนน
(คะแนนหลัง
กลางภาค)

กาหนดเวลา
ส่งงาน
4 ก.ย. 2560

