โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ 1
ผู้สอน Mr. Elias Francisco S. Espinosa

รหัสวิชา อ 30205
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2560

2. คาอธิบายรายวิชา
ออกเสีย งตามหลั กการออกเสี ยง สนทนาโต้ ตอบข้ อ มูล เกี่ ยวกั บตนเอง เรื่ องราวต่า งๆใกล้ ตั ว
ประสบการณ์ สถานการณ์และเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม และเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น สามารถพูด เขียน เพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความต้องการ อธิบาย เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ โดยสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง เขียน โดยใช้โครงสร้างประโยค
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เหมาะสมกับ เนื้อหา สถานการณ์ ระดับบุคคลและกาลเทศะ
โดยใช้ความรู้ หลักการออกเสียงระดับประโยคและข้อความ น้้าเสียงและกริยาท่าทาง ความรู้ด้าน
ค้าศัพท์ของเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ส้านวนภาษาโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอัง กฤษ และทักษะการใช้ภาษา
กระบวนการอภิปราย และกระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ สามารถน้ามาใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน และเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การพัฒนะ
ทักษะทางสังคม การสืบค้นข้อมูล ข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และมีค้านิยม
อันพึงประสงค์
ผลการเรียนรู้
1. ใช้ภาษา น้้าเสียง และกิริยาท่าทางได้เหมาะสมกับสถานการณ์และระดับชั้นของบุคคล
2. สนทนาโดยสามารถเลือกใช้ภาษาในการสนทนาสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง เหมาะสมกับหัวข้อเรื่อง
และสถานการณ์
3. พูด ขอ และให้ข้อมูล ได้ถูกต้อง
4. เขียนบรรยายและเขียนให้ข้อมูลได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยค
5. พูดอธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นโดยสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง

6. เขียนอธิบายเปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยค
7. ออกเสียงประโยค และข้อความสั้นๆได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
รวม 7 ผลการเรียนรู้
3. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
3.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
รวม

70 : 30
25
20
25
30
100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

3.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบการประเมิน
1.ใช้ภาษา น้้าเสียง และกิริยาท่าทาง Future plans
10
- การตรวจค้าตอบจาก
ได้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
- Education
สมุดและใบงาน
ระดับชั้นของบุคคล
- Career
2.สนทนาโดยสามารถเลือกใช้ภาษา
ในการสนทนาสื่อสารได้อย่าง
ต่อเนื่อง ถูกต้อง เหมาะสมกับหัวข้อ
เรื่องและสถานการณ์
5.พูดอธิบาย เปรียบเทียบ และแสดง Current events
15
- การตรวจค้าตอบจาก
ความคิดเห็นโดยสื่อสารได้อย่าง
- Global news
สมุดและใบงาน
ต่อเนื่อง
- National news
6.เขียนอธิบายเปรียบเทียบ และ
- Local news
แสดงความคิดเห็นได้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยค
7.ออกเสียงประโยค และข้อความ
สั้นๆได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง

สื่อการสอน
- PowerPoint
Presentation

- PowerPoint
Presentation

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

ผลการเรียนรู้
1,2,5,6,7

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
Future plans
20
แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4
Current events
ตัวเลือก จ้านวน 20 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย จ้านวน 10 ข้อ

3.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบการประเมิน
4.เขียนบรรยายและเขียนให้
My Projects
15
- การตรวจค้าตอบจาก
ข้อมูลได้ถูกต้องตามหลัก
สมุดและใบงาน
- Writing process
ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยค - Presentation on
6.เขียนอธิบายเปรียบเทียบ และ findings/projects
แสดงความคิดเห็นได้ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ และโครงสร้าง
ประโยค
7.ออกเสียงประโยค และข้อความ
สั้นๆได้ถูกต้องตามหลักการออก
เสียง
5.พูดอธิบาย เปรียบเทียบ และ School Days
10
- การตรวจค้าตอบจาก
แสดงความคิดเห็นโดยสื่อสารได้ - Class of 2010
สมุดและใบงาน
อย่างต่อเนื่อง
- A school reunion

สื่อการสอน
- PowerPoint
Presentation

- PowerPoint
Presentation

3.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 11-15 กันยายน 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
4,5,6,7
My Projects
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จ้านวน 45 ข้อ
School Days
- แบบทดสอบอัตนัยจ้านวน 10 ข้อ

