โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ 4 รหัสวิชา อ 22102
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 60 ชั่วโมง / ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561
ผู้สอน นางสาวปริญณ์ลัดดา อุนาศรี, นางสาวกุญกานดา เพ็งนาม, นายวสันต์ อายุบเคน
นางสาวศุภราภรณ์ จันทร์เชียงศรี นางสาวกัญญา คงหมวก และนางสาวอักษรสิริ พรหมพิพัฒน์สิริ
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน จากสื่อรูปแบบต่างๆ ปฏิบัติตามคาขอร้อง คาแนะนา
คาชี้แจง คาอธิบาย พูดและเขียนแสดงความต้องการและการให้ความช่วยเหลือ พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเองกิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆใกล้ตัว การอธิบายเกี่ยวกับ เทศกาล วันสาคัญ ชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณี
ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้าข้อมูล และสรุป
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง
/ สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้น ในห้องเรียนสถานศึกษาและชุมชน ใช้ภาษา ต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า/
รวบรวม และสรุ ป ความรู้ / ข้ อมูล ต่าง ๆ จากสื่ อและแหล่ งเรียนรู้ต่า งๆในการศึกษาต่อ และประกอบอาชี พ
การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ
โดยใช้กระบวนการทางภาษา ฟัง พูด อ่าน และเขียน สามารถปฏิบัติตาม ระบุ/เขียน คาขอร้อง
คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบาย เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบและอธิบาย
ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล นาเสนอรายงานในชั้นเรียน ในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้น ใน
ห้องเรียนสถานศึกษาและชุมชน ฟัง พูด อ่าน และเขียนในการสืบค้น/ค้นคว้า/รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูล
ต่างๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนาไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพได้
เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดี เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการพูดภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังพัฒนาในด้านการ
สื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยีและนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนครบตามหลักสูตร

รหัสตัวชี้วัด
ต 1.1 ม.2/1, ม.2/3,
ต 1.2 ม.2/2, ม.2/3
ต 1.3 ม.2/1, ม.2/3,
ต 2.1 ม.2/2, ม.2/3,
ต 2.2 ม.2/2,
ต 3.1 ม.2/1,
ต 4.1 ม.2/1,
ต 4.2 ม.2/1, ม.2/2
รวมทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด
3. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ต.1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ข้อ 1 ม.2/1
ปฏิบัติตามคาขอร้อง คาแนะนา คาอธิบายต่างๆที่ฟังและอ่าน
ข้อ 3 ม.2/3
เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
มาตรฐาน ต.1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 6 ม.2/2 ใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา คาชี้แจงและคาอธิบายตามสถานการณ์
ข้อ 7 ม.2/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการเสนอและให้ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม
มาตรฐาน ต.1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยการพูดและ
การเขียน
ข้อ 10 ม.2/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวันและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
ข้อ 12 ม.2/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกล้ๆตัวพร้อมทั้งให้เหตุผล
มาตรฐาน ต.2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
ข้อ 14 ม.2/2 อธิบายเกี่ยวกับเทศกาลวันสาคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา
ข้อ 15 ม.2/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
มาตรฐาน ต.2.2 เข้าใจความเหมือนและแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา
และวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ข้อ 17 ม.2/2 เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลองวันสาคัญ
มาตรฐาน ต.3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
ข้อ 18 ม.2/1 ค้นคว้ารวบรวม สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต.4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม
ข้อ 19 ม.2/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง

มาตรฐาน ต.4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
ข้อ 20 ม.2/1 ใช้ภาษาสื่อสารในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ข้อมูลต่างๆจากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้
ข้อ 21 ม.2/2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
- คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน (ชิ้นงาน 10 คะแนน STEM)
- สอบปลายภาค 30 คะแนน
รวม 100 คะแนน
4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
ตัวชี้วัด
ต 1.1 ม.2/1, ต 1.1 ม.2/3
ต 1.3 ม.2/1, ต 1.3 ม.2/3
ต 4.2 ม.2/1

ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2

ม.2/1, ต 1.1 ม.2/3
ม.2/2
ม.2/1
ม.2/2, ต 2.1 ม.2/3
ม.2/2
ม.2/1
ม.2/1, ต 1.1 ม.2/3
ม.2/3
ม.2/3
ม.2/2
ม.2/2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
5
การพูดและเขียนบรรยาย
Personality
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ
และบุคลิกภาพของบุคคลและ
ใช้ภาษา
ในการสื่อสารให้เห็นรูปลักษณ์
ของบุคคลได้ถูกต้องชัดเจน
10
การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
illness
สุขภาพโรคภัยไข้เจ็บตลอดจน
ให้คาแนะนา/ปฏิบัติตาม
คาแนะนาคาชี้แจงเกี่ยวกับ
สุขภาพโรคภัยไข้เจ็บ
Festivals

10

สื่อการสอน
- power point
- Video

- power point
- Video

พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ - power point
เทศกาลวันสาคัญและประเพณี - Video
ของประเทศต่างๆ

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 2 - 8 มกราคม 2562)

ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 4.2

ตัวชี้วัด
ม.2/1, ต 1.1
ม.2/2, ต 1.2
ม.2/1, ต 1.3
ม.2/2, ต 2.1
ม.2/2, ต 3.1
ม.2/1

ม.2/3
ม.2/3
ม.2/3
ม.2/3
ม.2/1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
- Personality
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- illness
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 2 ข้อ
- Festivals
เติมคาตอบลงในช่องว่าง

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ตัวชี้วัด
ต 1.1 ม.2/1, ต 1.1 ม.2/3
ต 1.2 ม.2/3
ต 1.3 ม.2/3
ต 2.1 ม.2/2, ต 2.1 ม.2/3
ต 2.2 ม.2/2

ต 1.1
ต 1.3
ต 2.2
ต 4.2

ม.2/1, ต 1.1 ม.2/3
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/1,ต 4.2 ม.2/2

ต 1.3 ม.2/1, ต 1.3 ม.2/3
ต 2.1 ม.2/2
ต 4.2 ม.2/1, ต 4.2 ม.2/2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการ
ประเมิน
Celebrations
5
อ่านและเขียน
วัฒนธรรม/
ประเพณีของ
ประเทศต่างๆที่
สนใจ
ความเหมือน/
แตกต่าง
จากของไทย
Famous People
10
การพูดและ
การเขียนเพื่อขอ
และให้ข้อมูล
บรรยายแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับบุคคล
สาคัญ/มีชื่อเสียง
ในประวัติศาสตร์
Yesterday
10
พูดและเขียนเพื่อ
บอกเล่าเรื่องราว
ในอดีตพร้อมทั้งให้
เหตุผลและ
ยกตัวอย่าง
ประกอบ

สื่อการสอน
- power point
- Video

- power point
- Video

- power point
- Video

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบข้อสอบ
ต 2.1 ม.2/1,ม.2/2, ม.2/3 - Celebrations
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
ต 1.2 ม.2/4, ม.2/5
เลือกตอบ
- Famous People
ต 1.3 ม.2/1
4 ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ
- Yesterday
ต 2.2 ม.2/2
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน
ต 3.1 ม.2/1
10 ข้อ
4.6 ชิ้นงาน Festival (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ วิธีการเก็บคะแนน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผล
การเรียนรู้/บูรณาการ
ต 1.2 ม.2/5
ต 3.1 ม.2/1

1. ความคิด
สร้างสรรค์ใน
การออกแบบ
ชิ้นงาน
2. ความสวยงาม
ความประณีตของ
ชิ้นงาน Festival
3. การนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน

ชิ้นงาน
ลักษณะ
ประเภท
ชิ้นงาน

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

10 คะแนน
(คะแนนหลัง
กลางภาค)

28 ก.พ.2562

จานวนชิ้นงาน
1

