โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1.ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูด
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ 2
ผู้สอน Mr. Ariel Buguio Manalo

รหัสวิชา อ20202
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2560

2. คาอธิบายรายวิชา
ฟังและพูดบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน เพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้
อย่างถูกต้องตามหลักการสนทนา ฟังและพูดบทสนทนาข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ
ในชี วิต ประจ าวั น พูดถามเพื่ อขอและให้ ข้อมู ล แสดงความต้อ งการ แสดงความคิด เห็น เกี่ ยวกับ เรื่ องราว
เหตุการณ์ต่างๆใกล้ตัว โดยใช้คาศัพท์ สานวนภาษา และโครงสร้างประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
โดยใช้ กระบวนการใช้ภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด วิเคราะห์เ พื่อ การสื่อ สาร สื บค้ น
ค้นคว้ารวบรวม และสรุปความรู้และข้อมูลต่างๆ
เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษแสวงหาความรู้เพื่อการศึกษาที่สูงขึ้น
และมีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ และรัก
ความเป็นไทย
3. ผลการเรียนรู้
1. พูดและให้ข้อมูล แสดงความต้องการ และแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์
2. ออกเสียงประโยคและข้อความสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
3. พูดถามแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือจากเรื่อง
ที่ฟัง ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
4. ถามและตอบเพื่อขอ ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
5. พูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว รวมทั้งกิจกรรมต่างๆได้อย่าง
ถูกต้อง ตามหลักโครงสร้างไวยากรณ์และสานวนทางภาษา
6. ออกเสียงประโยค และข้อความสั้นๆได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
7. พูดอธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้องตามหลักโครงสร้างไวยากรณ์
รวม 7 ผลการเรียนรู้

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
รวม

70 : 30
25
20
25
30
100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25คะแนน
ผลการเรียนรู้
1, 2, 4, 6

1, 3, 4, 7

2, 3, 4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
Food and Drink
10
- การตรวจคาตอบโดยให้
- Type of food and drink
นักเรียนบอกชนิดของอาหาร
- Ordering food and drink
- การตรวจคาตอบโดยให้
- Dessert
สถานการณ์จาลองในการสั่ง
- Special dish
อาหาร
- การตรวจคาตอบจากสมุดและ
ใบงาน
Travel
5
- การประเมินจากการแสดง
- Traveling to school, work…
บทบาทสมมุติ
- Favorite place
- การตรวจคาตอบความถูกต้อง
- Holidays
ของแบบฝึกหัด
- Souvenir
Places
10
- การอ่านออกสียง คา กลุ่มคา
- Direction
บทสนทนาเกี่ยวกับทิศทาง
- Distance
ตามหลักการออกเสียง
- Location
- การพูดสนทนาตอบเกี่ยวกับ
สถานที่และเวลาในการทา
กิจกรรมต่างๆ ในอนาคต
- การตรวจคาตอบจากการฟัง
เกี่ยวกับทิศทางและสถานที่
แล้วเขียนเติมคาที่หายไป

สื่อการสอน
- ใบงาน
- PowerPoint
- worksheet

- ใบงาน
- PowerPoint
- worksheet

- ใบงาน
- PowerPoint
- worksheet

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2560)
ผลการเรียนรู้
3, 4, 6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- Food and Drink
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
- Travel
จานวน 20ข้อ
- Places
- แบบทดสอบการฟังจานวน 10ข้อ

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25คะแนน
ผลการเรียนรู้
1, 4, 6, 7

1, 4, 5

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
Health and welfare
10
- การตรวจสมุดและใบงาน
- Ailments / accidents
- การใช้ภาษาในการขอร้อง
- Medical service
การแนะนา การเสนอแนะ
และการขอโทษ
- การนาเสนอข้อมูลและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสุขภาพ
Relation with other people
- Friendship / aversion
- Invitation

15

สื่อการสอน
- ใบงาน
- PowerPoint
- worksheet

- การตรวจใบงานจากการเขียน - ใบงาน
เชิญชวน ชักชวนบุคคลให้
- PowerPoint
กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
- worksheet
เพื่อสร้างไมตรีที่ดีระหว่าง
บุคคล
- การพูดโดยใช้ภาษาในการเชื้อ
เชิญในสถานการณ์จาลอง

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561)
ตัวชี้วัด
3, 4, 5, 6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- Food and Drink
30
- แบบทดสอบปรนัยแบบเติมคาตอบจานวน 30ข้อ
- Travel
- แบบทดสอบการฟัง จานวน 20 ข้อ
- Places
- Health and welfare
- Relation with other people

