
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

1.ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร รหัสวิชา อ20204  
จำนวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง / สัปดาห์  40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน  จำนวนหน่วยกิต 1.0  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    ระดับชั้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ภาคเรียนที่ 2       ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน ครูต่างชาติ 1 
 
2. คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาทักษะการฟังและเขียน โดยการฝึกเขียนเพื่อส่ือสารและส่ือความหมาย บอกข้อมูลเกี่ยวกับ  
ตนเอง อธิบาย บรรยายเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ในรูปการบรรยาย เล่าเรื่อง การกรอกแบบฟอร์ม 
เขียนเรียงความ เขียนจดหมายส่วนตัว จดหมายธุรกิจ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ข้อความ ประโยค 
บทความและเรื่องส้ัน และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและ สถานการณ์ต่าง ๆ  

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อเขียนสื่อสาร สืบค้น  
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้และข้อมูลต่าง ๆ  

เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้เพื่อ การศึกษาท่ี 
สูงขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่ือ สัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  
 
ผลการเรียนรู้   

1. ฟังและเขียนบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว ได้ถูกต้องตามหลัก และสํานวน  
2. ใช้ภาษาตามองค์ประกอบของการเขียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ี กําหนดให้ฟัง  
3. ใช้ภาษาในการเขียนเพื่อเล่าเรื่อง/อธิบาย/แสดงความคิดเห็น/โฆษณาโน้มน้าวใจ/สร้าง จินตนาการ
ในชีวิตประจำวันจากเรื่องท่ีฟังได้อย่างถูกต้องตามหลักโครงสร้างและไวยากรณ์ทางภาษา  
4. เขียนสรุปเรื่อง หรือข้อความส้ันๆจากเรื่องท่ีฟังได้อย่างถูกต้อง  
5. แลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวัฒนธรรม โดยเขียนเปรียบเทียบความเหมือนและ ความแตกต่างได้
อย่างเหมาะสมจากเรื่องหรือสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ฟัง  
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน เดือน ป ี เร่ืองที่สอน 
1 1 พ.ย. - 4 พ.ย. 2565 Myself : Introduce yourself 

(สอนชดเชยวันจันทร์ท่ี 31 ต.ค. 2565 โดยชดเชยการสอนผ่าน Line ,google 
meet) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 Myself : Introduce yourself 
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 Story in my life: my family 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 Story in my life: my family 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 Story in my life: my family 
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 Describing people: Adjectives to describe a person 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 5 ธ.ค. 2565 ชดเชยการสอนผ่าน Line ,google 
meet) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565  Describing people: Appearance 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 12 ธ.ค. 2565 ชดเชยการสอนผ่าน Line ,google 
meet) 

8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 
23 ธ.ค. 2565    

- Describing people: Describing Personality 
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

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

- สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
- (สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 30 ธ.ค. 2565 ชดเชยการสอนผ่าน Line ,google 
meet) 

10 2 ม.ค. - 6 ม.ค. 2566 Cooking food: What is your favorite food? 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 2 ม.ค. 2566 ชดเชยการสอนผ่าน Line, google 
classroom , google meet) 

11 9 ม.ค. - 13 ม.ค. 2566 Cooking food: Foods and recipes 
12 16 ม.ค. - 20 ม.ค. 2566 Cooking food: How to make yummy snacks? 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 16 ม.ค. 2566 ชดเชยการสอนผ่าน Line, google 
classroom , google meet) 

13 23 ม.ค. - 27 ม.ค. 2566 Cooking food: How to make yummy snacks? 
14 30 ม.ค – 3 ก.พ. 2566 Imaginative writing: Myself 

15 6 ก.พ. - 10 ก.พ. 2566 Imaginative writing: Story in my life 
16 13 ก.พ. - 17 ก.พ. 2566 Imaginative writing: Describing people  
17 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2566 Imaginative writing: Cooking food 
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. - 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  (อ20204) 
20 13 มี.ค. - 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  (อ20204) 



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

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

รวม    100 คะแนน 
 

5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 1,3,4 - Myself : Introduce yourself 10 

- ทดสอบจากบทสนทนา 
- การทำแบบฝึกหัด 

- Power point 
- Clip เสียง 
- ใบงาน 
- สารสนเทศ internet 

ข้อ 2,5 - Story in my life: my family 5 
- ทดสอบบทสนทนา 
- การทำแบบฝึกหัด 

- Power point 
- ใบความรู้ 
- สารสนเทศ internet 

ข้อ 2,3,5 
 

- Describing people  
 

10 
- ใบงาน/แบบฝึกหัด 
- การพูดนำเสนอผ่านคลิป
วิดีโอ 

- Power point 
- ใบความรู้ 
- สารสนเทศ internet 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

ข้อ 1,2,3,4,5 
- Myself : Introduce yourself 
- Story in my life: my family 

- Describing people 
20 

- แบบทดสอบอัตนัย และปรนัย 
จำนวน  20 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 



 
5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 1,2,3 - Cooking food 10 

- การตรวจคำตอบจากสมุด 
- การส่ือสารในสถานการณ์
ท่ีกำหนด  

- Power point 
- Clip เสียง 
- สารสนเทศ 
internet 
- ใบความรู้ 

ข้อ 4,5 -  - Imaginative writing 

 
15 

- การตรวจคำตอบจากสมุด 
-  บทความท่ีเขียน 

- Power point 
- ใบความรู้ 
- สารสนเทศ 
internet 
 

 
5.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566)   

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

ข้อ 1,2,3,4,5 
- Cooking food 

- Imaginative writing 
30 

- แบบทดสอบอัตนัย  
แบบเติมคำตอบ และปรนัย 
จำนวน 30 ข้อ  

 
5.6 ช้ินงาน My best experience (STEM) 

หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

หรือผลการเรียนรู้/ 
บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะประเภท จำนวน

ชิ้นงาน 

1 , 3 1. แนวคิดในการ
ออกแบบ 
2.ประโยชน์ของช้ินงาน 
3. ความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบช้ินงาน 
4. ความสวยงามความ
ประณีตของช้ินงาน 

ช้ินงาน 
My best  

experience 

              
1 ช้ิน 

10  คะแนน  
(ก่อนกลาง
ภาค 5 
คะแนนและ
หลังกลางภาค 
5 คะแนน) 

17 ก.พ. 2566 

 

 

 


