
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟังและการพูด  รหัสวชิา อ 20202 
จำนวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน             จำนวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                  ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ภาคเรียนที่  2                                                               ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน  Mr.Ariel Buguio Manalo 
 
2. คำอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงง่ายๆ เรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียด ความหมายจากเรื่องที่ฟัง ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน ความต้องการ ความช่วยเหลือ การตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ ความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื ่องต่างๆใกล้ตัว 
กิจกรรมต่างๆและเหตุผลสั้นๆประกอบ รวมทั้งตนเอง กิจกรรม และเหตุการณ์ที่จะทำในอนาคตโดยใช้กระบวนการฟัง
และปฏิบัติตาม จับใจความสำคัญ บอกรายละเอียด บอกความหมายจากเรื่องที่ฟัง พูดสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล พูด
แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ พูดแสดง ความรู้สึก ความคิดเห็น
พร้อมให้เหตุผลสั้นๆประกอบ  และพูดบรรยายเพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและสามารถนำไปใช้ 
ปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร 

 

3. ผลการเรียนรู้ 

1.ฟังคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงง่ายๆ และปฏิบัติตามได้ 
2.ฟังเรื่อง จับใจความสำคัญ บอกรายละเอียด บอกความหมายจากเรื่องที่ฟังได้ 
3.พูดสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน 
4.พูดแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ 
อย่าง  เหมาะสม 
5.พูดแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆพร้อมให้เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบอย่างเหมาะสม 
6.พูดบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม เหตุการณ์ที่จะทำในอนาคตในรูปประโยค Future Simple Tense 
with   going to 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

  



 
 

4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 Should/ Shouldn’t 

(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ ในวันที่ 31 ต.ค. 2565 โดยมอบหมายให้ศึกษา
ใบความรู้และรับชมPower Pointเรื่อง Should/ Shouldn’t ผ่านโปรแกรม Line) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 Ask for advice 
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย.2565 Action verbs 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 Telling the time 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 Talk about the time 
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 Verb to be แบบฝึกหัด 

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายให้ศึกษาใบความรู้และ
รับชมPower Pointเรื่อง Situation for shopping ผ่านโปรแกรม Line) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 Question word: What 
8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 

23 ธ.ค.2565 
Possessive adjective  
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายให้ทำ 
แบบฝึกPre-Testเรื่อง Possessive adjective ผ่านโปรแกรม Line) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 Special occasions ใบงาน (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 2 ม.ค. 2566 โดย
มอบหมายให้ศึกษาใบความรู้และรับชมPower Pointเรื่อง Special occasions 
ผ่านโปรแกรม Line) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 Time expressions 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 Verb like/love + object 

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายให้ศึกษาใบความรู้เรื่อง 
Verb like/love + object ผา่นโปรแกรม Line) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 Plural noun 

14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 The future with will 

15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 Information questions with will 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 Make predictions 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 Present make predictions 
18  27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค.2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการฟังและการพูด  (อ20202) 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566      ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการฟังและการพูด  (อ20202) 

 
 
 
 
 



 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน  (ชิ้นงาน STEM 5 คะแนน) 
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน  (ชิ้นงาน STEM 5 คะแนน) 
- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 
 

5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 1 
Look and Listen! You should 

dance now 
5 

คำสั่ง  คำขอร้อง คำแนะนำ  
คำชี้แจงง่ายๆและการ
ปฏิบัติตาม 
 

- Power point 
- Clip เสียง 
- ใบงาน 
- สารสนเทศ internet 

ข้อ 2 Time for a song 10 

เรื่องใจความสำคัญ
รายละเอียด ความหมาย
จากเรื่องที่ฟัง 
 

- Power point 
- ใบงาน 
- สารสนเทศ internet 

ข้อ 3 Getting to know each other 10 
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  
กิจกรรมและสถานการณ์
ต่างๆใช้ชีวิตประจำวัน 

- Power point 
- Clip เสียง 
- ใบงาน 
- สารสนเทศ internet 
 
 

 
 
5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 23 และ 26-29 ธ.ค. 2565)   

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อ 1,2,3, 

- Look and Listen! You should 
dance now  
- Time for a song 
- Getting to know each other 

20 

- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 20 
ข้อ 
 

 
 
 
 
 



 
5.4 ชิ้นงาน My favorite song (STEM) 

 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือผลการ

เรียนรู้/บูรณาการ 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 
หมายเหตุ 

กำหนดเวลา  
ส่งงาน ลักษณะ

ประเภท 
จำนวน
ชิ้นงาน 

ข้อ 1,6 

1. ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบชิ้นงาน 
2. ความสวยงามความ
ประณีตของชิ้นงาน My 
favorite song 

ชิ้นงาน 1 ชิ้น 

 
 
5 คะแนน 
 

 

26 ธ.ค. 2565 

 
 

5.5 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 4 
 

I’m going on my vacation 10 

ความต้องการความ ช่วยเหลือ 
การตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆ 

- Power point 
- Clip เสียง 
- ใบงาน 
- สารสนเทศ 
internet 

ข้อ 5 What do you like to do? 10 

ความรู้สึก ความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้
ตัว กิจกรรมต่างๆและเหตุผล
สั้นๆประกอบ 

- Power point 
- ใบงาน 
- สารสนเทศ 
internet 

ข้อ 6 What are you going to do? 5 
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม
เหตุการณ์ที่จะทำในอนาคต 

- Power point 
- สารสนเทศ 
internet 

 
5.6 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 27-28 ก.พ.-1-3 มี.ค. 2566)    
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อ 4,5,6 
- I’m going on my vacation 
- What do you like to do? 
- What are you going to do? 

30 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน10 ข้อ 

 
 
 
 

 
 



 
5.7 ชิ้นงาน Festival (STEM) 

 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือผลการ

เรียนรู้/บูรณาการ 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 
หมายเหตุ 

กำหนดเวลา  
ส่งงาน ลักษณะ

ประเภท 
จำนวน
ชิ้นงาน 

ข้อ 1,5 

1. ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบชิ้นงาน 
2. ความสวยงามความ
ประณีตของชิ้นงาน My 
vacation 

        
ชิ้นงาน 

 
1 ชิ้น 

 
5  คะแนน 

 
20 ก.พ.2566 

 
 

 

 


