โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา การอ่านภาษาอังกฤษ 4 รหัสวิชา อ 30219
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 60 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นางสาวกัญญา คงหมวก
2. คาอธิบายรายวิชา
อ่าน จั บใจความส าคัญ วิเคราะห์ ตีค วาม แสดงความคิ ดเห็น ของบทอ่า นต่างๆ ที่เ ขียนเป็นข้อ ความ ข้อมู ล
ข่าวสาร บทความ บทกวี จากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
แสดงความคิดเห็น และนาเสนอข้อมูล โดยการเปรียบเทียบ หรืออภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย
นาความรู้ ความเข้าใจที่ใช้ภาษาต่างประเทศสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นไปใช้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อตนเอง สังคม และชุมชน

3. ผลการเรียนรู้
1. จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
2. แสดงความคิดเห็นโดยการพูดให้ข้อมูลและเปรียบเทียบหรืออภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมของเจ้าของ ภาษากับของไทย
3. นาเสนอข้อมูลโดยการเขียนเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ และเรื่องต่างๆ ตามความสนใจของสังคม
4. สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
5. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
6. การอ่านออกเสียงข่าวประโยคและข้อความสั้นๆตามหลักการออกเสียงการพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์และสานวนภาษาที่เกี่ยวข้อง

รวม 6 ผลการเรียนรู้
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
รวม
4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน

70 : 30
25
20
25
30
100

คะแนน
คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนน)
คะแนน
คะแนน (ชิน้ งาน 5 คะแนน)
คะแนน
คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
1,2
Advertisement
10
- การตรวจคาตอบจาก
สมุดและใบงาน
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 20 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
4
What’s on TV?
10
- การตรวจคาตอบจาก
สมุดและใบงาน
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 20 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
3
Cartoon and Comic
5
- การตรวจคาตอบจาก
Stripe
สมุดและใบงาน
4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2560)

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector

- Note Book
- Projector

- Note Book
- Projector

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1. Advertisement
1, 2, 3, 4
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
2. What’s on TV?
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
3. Cartoon and Comic
- แบบทดสอบอัตนัย
Stripe
จานวน 10 ข้อ
4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ตัวชี้วัด
3,4
5,6

1,2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
Instructions
5
- การตรวจคาตอบจาก
สมุดและใบงาน
Future plans
10
- การตรวจคาตอบจาก
- Education
สมุดและใบงาน
- Career
- แบบทดสอบอัตนัย
Current events
10
- การตรวจคาตอบจาก
- Global news
สมุดและใบงาน
- National news
- ชิ้นงาน 5 คะแนน

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
- Note Book
- Projector
- Note Book
- Projector

- Local news

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2561)

ตัวชี้วัด
1, 2, 3, 4, 5, 6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1. Instructions
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
2. Future plans
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
- Education
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 10 ข้อ
- Career
3. Current events
- Global news
- National news
- Local news

4.6 ชิ้นงาน Project work
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
วิธีการเก็บคะแนน
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
1, 2, 3, 4, 5, 6
1. ใบบันทึกกิจกรรม
2. แนวคิดในการออกแบบ
3. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงาน
4. ความสวยงามความ
ประณีตของ Project
work
5. ความถูกต้องในเรื่อง
ของการใช้ภาษา

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน
ชิ้นงานProject
work

1 ชิ้น

หมายเหตุ
10 คะแนน
(ก่อนกลางภาค
5 คะแนนและ
หลังกลางภาค
5 คะแนน)

กาหนดเวลา
ส่งงาน
15
กุมภาพันธ์
2561

