โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
ชื่อรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 รหัสวิชา อ30211
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 60 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน Roneil Galarion
2. คาอธิบายรายวิชา
ใช้ภาษา น้าเสียง กิริยาท่าทางในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย
การแลกเปลี่ยนข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง สถานการณ์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจาวันได้เหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาสและ
สถานการณ์ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา พูดและเขียนนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์
ข่าว เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ อธิบาย วิถีชีวิตความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณี ของเจ้าของ
ภาษา ตีความถ่ายโอนข้อมูล ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตาราง จากกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นด้วยการพูดและการเขียน
โดยใช้กระบวนการใช้ภาษากระบวนกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อการสื่อสาร สืบค้น ค้นคว้า รวบรวมและ
สรุปความรู้ต่างๆ
เพื่อให้เกิดคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ ซื่อสัตย์ มุ่งมั่นในการทางาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ
3. ผลการเรียนรู้
1. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวัน
2. เลือกใช้ภาษา น้าเสียง กิริยาท่าทางได้เหมาะสมกับระดับของบุคคลโอกาสและสถานที่ ตามมารยาท สังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
3. พูดและเขียนนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ที่อยู่ความ
สนใจของสังคม
4. พูดและเขียนนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของเจ้าของภาษา
5. เข้าร่วมแนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
6. สนทนาโดยสามารถเลือกใช้ภาษาในการสนทนาในเรื่องต่างๆ ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
7. ใช้ภาษาน้าเสียงและกิริยาท่าทางได้เหมาะสมกับสถานการณ์และระดับของบุคคล
รวม 7 ผลการเรียนรู้

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
รวม
4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
ผลการเรียนรู้
1,2

3
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ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
สื่อการสอน
Personal Identification 15 - การสนทนาแนะนาตนเองและสถานการณ์ใน - ใบงาน
e ชีวิตประจาวัน
- ใบความรู้
- การตรวจคาตอบจากสมุดและใบงาน
- Power Point
Habits and Routines

10

- เขียนและพูดนาเสนอข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆใน - ใบงาน
eชีวิตประจาวัน
- ใบความรู้
- การตรวจคาตอบจากสมุดและใบงาน
- Power Point

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2560)
ผลการเรียนรู้
1, 2, 3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- Personal Identification
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
- Habits and Routines
จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 10 ข้อ

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบการประเมิน
4,5
culture
15 - การพูดและเขียนนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของ
เจ้ า ของภาษา
- การตรวจคาตอบจากสมุดและใบงาน

6,7

Future Plans

10

- การสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตของตนเอง
- การตรวจคาตอบจากใบงานเขียนคาศัพท์
เกี่ยวกับป้ายให้ตรงกับรูปภาพ

สื่อการสอน
- ใบงาน
- ใบความรู้
- Power Point
-

- ใบงาน
- ใบความรู้
- Power Point

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 - 5 มีนาคม 2561)
ผลการเรียนรู้
4, 5, 6,7

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- culture
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
- Future Plans
จานวน 20 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัยจานวน 10 ข้อ

