โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 5
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 60 ชั่วโมง / ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ 1
ผู้สอน Mr. Elias Francisco S. Espinosa

รหัสวิชา อ 30214
จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2560

2. คาอธิบายรายวิชา
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม ข้ อมูล และเนื้อหา
สาระที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่น ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความจากเรื่องที่อ่าน พูดและเขียนประโยคความเดียว ประโยคความรวม และข้อความ
เดี่ยว อธิบายสื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยง จากข้อความที่ฟังและอ่านโดยใช้ความรู้ และทักษะการใช้ภาษา กระบวนการ
อภิปราย และกระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ มีเจตคติที่ดี ต่อภาษาอัง กฤษ เห็นคุณค่ าและประโยชน์ของการใช้
ภาษาอังกฤษ
ผลการเรียนรู้
1. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม ข้อมูล และ
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่น
2. ใช้ภาษา น้าเสียง กิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
3. พูดและเขียนสรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ
4. ใช้คา วลี ประโยค สานวนภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์
5. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
6. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
รวม 6 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.สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ -Poems
10
- การตรวจคาตอบจาก
สถานการณ์และเหตุการณ์ที่อยู่ใน
-Proverbs
สมุดและใบงาน
ความสนใจของสังคม ข้อมูล และ
-Idioms
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ -Quotes
อื่น
-Prose
-Types of
articles
2.ใช้ภาษา น้าเสียง กิริยาท่าทาง
สุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

Formal letters:
-Official letters
-Business letters
-Application
letters
-Complaint
letters

15

- การตรวจคาตอบจาก
สมุดและใบงาน

สื่อการสอน
- PowerPoint
Presentation

- PowerPoint
Presentation

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

ผลการเรียนรู้
1, 2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
Poems
20
แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4
Formal letters
ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 10 ข้อ

3.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบการประเมิน
3.พูดและเขียนสรุป และแสดง
Interviewing
10
- การตรวจคาตอบจาก
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่
-Application
สมุดและใบงาน
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ -Studying further
อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
-Speaking for
opinions
4.ใช้คา วลี ประโยค สานวนภาษา Culture and
ในการสื่อสารได้เหมาะสมตาม
custom
สถานการณ์
-Important days
-Greeting
-Costumes
-Foods
-Politics

15

- การตรวจคาตอบจาก
สมุดและใบงาน

สื่อการสอน
- PowerPoint
Presentation

- PowerPoint
Presentation

3.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 11-15 กันยายน 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
3,4
Interviewing
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4
Culture and custom
ตัวเลือก จานวน 45 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัยจานวน 10 ข้อ

