โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียน รหัสวิชา อ30202
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นางสาวนงลักษณ์ ขจรบุญ
2. คาอธิบายรายวิชา
อ่าน จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ ตีความ แสดงความคิดเห็น ของบทอ่านต่างๆ ที่เขียนเป็นข้อความ
ข้อมูล ข่าวสาร บทความ บทกวี จากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เขียนแสดงความคิ ดเห็น โดยการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่ างวัฒ นธรรม
ประเพณี ความเชื่อ และความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย
นาความรู้ ความเข้าใจที่ใช้ภาษาต่างประเทศสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นไปใช้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อตนเอง สังคม และชุมชน
3. ผลการเรียนรู้
1. จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
2. แสดงความคิดเห็นโดยการเขียนให้ข้อมูลและเปรียบเทียบหรืออภิปรายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย
3. นาเสนอข้อมูลโดยการเขียนเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์และเรื่องต่างๆตามความสนใจของสังคม
4. สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
5. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
รวม 5 ผลการเรียนรู้

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
รวม
4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
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ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
1. จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ Special Days
15
- การตรวจคาตอบจาก
ความ ตีความ และแสดงความ - Birthdays
แบบฝึกหัดและใบงาน
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- New Year’ Day
- เขียน Resolution
2. แสดงความคิดเห็นโดยการ
- แบบทดสอบอัตนัย
เขียนให้ข้อมูลและเปรียบเทียบ
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
หรืออภิปรายความเหมือนและ
2 เรื่อง ๆ ละ 10 ข้อ
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
- ชิ้นงาน The Special
ของเจ้าของภาษากับของไทย
Gift (5 คะแนน)
1. จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ Amazing Land
10
- การตรวจคาตอบจาก
ความ ตีความ และแสดงความ - Brasilia
แบบฝึกหัดและใบงาน
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- Iceland
- เขียน Iceland Profile
5. ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
- เขียน Amazing
สืบค้นข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ
Thailand
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
- แบบทดสอบอัตนัย
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
2 เรื่อง ๆ ละ 10 ข้อ

สื่อการสอน
- PowerPoint
Presentation
- Textbook.
- CDs
- Worksheets

- PowerPoint
Presentation
- Textbook.
- CDs
- Worksheets

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1. จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ - Special Days
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
ความ ตีความ และแสดงความ - Amazing Lands
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
(15 คะแนน)
2. แสดงความคิดเห็นโดยการ
- แบบทดสอบอัตนัย
เขียนให้ข้อมูลและเปรียบเทียบ
จานวน 5 ข้อ (5 คะแนน)
หรืออภิปรายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับของไทย
5. ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้นข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
3. นาเสนอข้อมูลโดยการเขียน
Healthy Life
15
- การตรวจคาตอบจาก
เกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์และ - Sleep
แบบฝึกหัดและใบงาน
เรื่องต่างๆตามความสนใจสังคม - Laughter
- เขียน My sleep style
4. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
- เขียน How do you
สาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่ง
laugh?
เรียนรู้ต่างๆ
- แบบทดสอบอัตนัย
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
2 เรื่อง ๆ ละ 10 ข้อ
- ชิ้นงาน The Special
Gift (5 คะแนน)
2. แสดงความคิดเห็นโดยการ
Believe It or Not
10
- การตรวจคาตอบจาก
เขียนให้ข้อมูลและเปรียบเทียบ - Choosing a Name
แบบฝึกหัดและใบงาน
หรืออภิปรายความเหมือนและ
for a Baby
- เขียน Do you know
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม - Table Custom in
my name?
ของเจ้าของภาษากับของไทย
Thailand
- แบบทดสอบอัตนัย
5. ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 2
สืบค้นข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ
เรื่อง ๆ ละ 10 ข้อ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

สื่อการสอน
- PowerPoint
Presentation
- Textbook.
- CDs
- Worksheets

- PowerPoint
Presentation
- Textbook.
- CDs
- Worksheets

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1. จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ - Special Days
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
ความ ตีความ และแสดงความ - Amazing Lands
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- Health Life
(20 คะแนน)
2. แสดงความคิดเห็นโดยการ
- Believe It or Not
- แบบทดสอบอัตนัย
เขียนให้ข้อมูลและเปรียบเทียบ
จานวน 10 ข้อ (10 คะแนน)
หรืออภิปรายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับของไทย
3. นาเสนอข้อมูลโดยการเขียน
เกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์และ
เรื่องต่างๆตามความสนใจของ
สังคม
4. สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
5. ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้นข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

4.6 ชิ้นงาน The Special Gift (STEM)
ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ จานวน
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
ประเภท ชิ้นงาน
Special Days
1. ใบบันทึกขั้นตอนการ
- Birthday
ทางาน
ชิ้นงาน
1 ชิ้น
- New Year’s Day
2. แนวคิดในการออกแบบ “The
3. ประโยชน์ของชิ้นงาน special
4. ความคิดสร้างสรรค์ใน Gift”
การออกแบบชิ้นงาน
5. ความสวยงามความ
ประณีตของชิ้นงาน

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

10 คะแนน
(ก่อนกลางภาค 1 ก.พ. 2561
5 คะแนนและ
หลังกลางภาค
5 คะแนน)

