โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1.ชื่อรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 5รหัสวิชาอ30220
จานวนชั่วโมง3ชั่วโมง / สัปดาห์ 60 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต1.5หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่1
ปีการศึกษา2560
ผู้สอนนางวชราพร คณาลัยวุฒิพงศ์
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตามคา แนะนา ในคู่มือการใช้งานต่างๆ คา ชี้แจง คาอธิบาย และคาบรรยายที่ฟังและอ่าน
อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน
จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสาร
คดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบสนทนา
ฟัง อ่านคาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบาย ข่าว เหตุการณ์เรื่องที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง ศึกษา
วิเคราะห์ฝึกทักษะการอ่าน ประโยค ข้อความ จับใจความสาคัญ สรุป ตีความจากสื่อสิ่งพิมพ์ สิ่งที่พบเห็นใน
ชีวิตประจาวัน บอกความหมายคาศัพท์ เขียนตามคาบอก เขียนเรื่องราวที่เกี่ยวกับตนเองและครอบครัว เขียน
สรุปเรื่องที่อ่าน เขียนบันทึกประจาวัน เขียนเล่าประสบการณ์ เหตุการณ์ที่ประทับใจ โดยใช้ความรู้ ทักษะการ
ใช้ภาษา เพื่อสื่อสาร วิเคราะห์ สรุปความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆโดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์
กระบวนการจัดการ กระบวนการทางภาษา กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง บูรณาการการกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น กระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้เกิดความรู้ เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ เพิ่มเติมเพื่อการศึกษาต่อ และเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระ
อื่น
ผลการเรียนรู้
1. อ่านเรื่องที่กาหนดให้ได้อย่างเข้าใจ
2. อ่านออกเสียงและเข้าใจเนื้อเรื่อง บทสนทนาในเรื่องที่อ่าน
3. เข้าใจข้อเสนอแนะให้ทาหรือไม่ทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อ่าน
4. อ่านเกี่ยวกับข้อแนะนาในการปฏิบัติและบอกรายละเอียดของสิ่งต่างๆเพื่อการปฏิบัติ
5. พูดเล่าความคิดเห็นที่มีต่อบทความที่อ่าน
6.เขียนบรรยายความคิดเห็นและตอบคาถามท้ายเรื่องที่อ่าน
รวม 6 ผลการเรียนรู้

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้

4.1 คะแนนเต็ม100 คะแนน

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
รวม
4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25คะแนน

70 : 30
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25
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100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
1. อ่านเรื่องที่กาหนดให้ได้อย่าง The World of
8
- การอ่านบทความจาก
เข้าใจ
Language
เนื้อเรื่องในหนังสือ
2. อ่านออกเสียงและเข้าใจเนื้อ
- การแสดงบทบาทสมมุติ
เรื่อง บทสนทนาในเรื่องที่อ่าน
ด้วยการพูดบทสนทนา
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เติมคาตอบที่เกี่ยวกับ
โครงสร้างของประโยค
3. เข้าใจข้อเสนอแนะให้ทา
The World of
7
-พูดบทสนทนาจาก
หรือไม่ทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อ่าน
Technology
สถานการณ์จาลอง
4. อ่านเกี่ยวกับข้อแนะนาในการ
-เขียนผลดีผลเสียของการ
ปฏิบัติและบอกรายละเอียดของ
ออกกาลังกาย
สิ่งต่างๆเพื่อการปฏิบัติ
-อ่านบทความเกี่ยวกับ
สุขภาพ
5. พูดเล่าความคิดเห็นที่มีต่อ
The World of
10
-พูดแสดงความคิดเห็น
บทความที่อ่าน
Science
เรื่องพลังงานในโลกและวิธี
6.เขียนบรรยายความคิดเห็นและ
ช่วยกันประหยัดพลังงาน
ตอบคาถามท้ายเรื่องที่อ่าน
-เขียนบทความสั้นๆ
เกี่ยวกับการประหยัด
พลังงาน

สื่อการสอน
- Power point
- Picture
-ใบงาน

- Power point
- Picture
-ใบงาน

- Power point
- Picture
-ใบงาน

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน(วันที่ 17 - 21 กรกฎาคม2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียน
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1. อ่านเรื่องที่กาหนดให้ได้อย่าง The World of
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
เข้าใจ
Language,
4 ตัวเลือก จานวน 30ข้อ
4. อ่านเกี่ยวกับข้อแนะนาในการ Technology and
- แบบทดสอบปรนัย แบบเติม
ปฏิบัติและบอกรายละเอียดของ Science
คาตอบจานวน 5 ข้อ

สิ่งต่างๆเพื่อการปฏิบัติ
6.เขียนบรรยายความคิดเห็นและ
ตอบคาถามท้ายเรื่องที่อ่าน
4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
1. อ่านเรื่องที่กาหนดให้ได้อย่าง Doing Business
8
- การตรวจคาตอบจาก
เข้าใจ
สมุดและใบงาน
3. เข้าใจข้อเสนอแนะให้ทา
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
หรือไม่ทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อ่าน
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 20ข้อ
- ชิ้นงาน STEM
2. อ่านออกเสียงและเข้าใจเนื้อ
7
- การตรวจคาตอบจาก
เรื่อง บทสนทนาในเรื่องที่อ่าน
The World of
สมุดและใบงาน
4. อ่านเกี่ยวกับข้อแนะนาในการ Psychology
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
ปฏิบัติและบอกรายละเอียดของ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
สิ่งต่างๆเพื่อการปฏิบัติ
จานวน 15ข้อ
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเติมคาตอบจานวน 5
ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
แสดงวิธีทา จานวน 2 ข้อ
5. พูดเล่าความคิดเห็นที่มีต่อ
The World of
10
- การตรวจคาตอบจาก
บทความที่อ่าน
Medicine
สมุดและใบงาน
6.เขียนบรรยายความคิดเห็นและ
- ชิ้นงาน 5 คะแนน
ตอบคาถามท้ายเรื่องที่อ่าน

สื่อการสอน
- Power point
- Picture
- ใบงาน

- Power point
- Picture
- ใบงาน

- Power point
- Picture
- ใบงาน

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน(วันที่ 18 - 22กันยายน2560)
l

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
2. อ่านออกเสียงและเข้าใจเนื้อ Doing Business.
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
เรื่อง บทสนทนาในเรื่องที่อ่าน
The World of
4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
4. อ่านเกี่ยวกับข้อแนะนาในการ Psychology and
- แบบทดสอบปรนัย แบบเติม
ปฏิบัติและบอกรายละเอียดของ Medicine.
คาตอบจานวน 10 ข้อ
สิ่งต่างๆเพื่อการปฏิบัติ

4.6 ชิ้นงานForeign Famous People bulletin board (STEM)
ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ จานวน
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
ประเภท ชิ้นงาน
4,5,6
1. ความคิดสร้างสรรค์ใน
ชิน้ งาน
1 ชิ้น
การออกแบบชิ้นงาน
2. ความสวยงามความ
ประณีตของชิ้นงาน
3. การนาเสนอหน้าชั้นเรียน

หมายเหตุ
10 คะแนน
(คะแนนหลัง
กลางภาค)

กาหนดเวลา
ส่งงาน
15 ส.ค. 2560

