
 

 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
 (Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) โรงเรียน
มาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

1.  ชื่อรายวิชา   ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน          รหัสวิชา อ20206 
     จำนวนชั่วโมง  2 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน    จำนวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต  
     กลุ่มสาระการเรียนรู้    ภาษาต่างประเทศ                             ระดับชั้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
     ภาคเรียนที่ 2                         ปีการศึกษา 2565      
     ผู้สอน นางสาวศรีวิชญาดา งามดี 
 
2.   คำอธิบายรายวิชา 

       ศึกษาวิเคราะห์การฟังและการพูดจาก คำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำหรือจากส่ือประเภทต่างๆ เกี่ยวกับ
ตนเองและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในการพูดสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคล พร้อม กับแสดง
ความคิดเห็น ความรู้สึกอย่างมีเหตุผล พูดสื่อสารสนทนาเพื่อขอและให้ข้อมูลของตนเองและผู้อื ่น จาก
สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้น  

โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการพูดสนทนา สื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดข้ึนจากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลอง  

เพื่อให้นักเรียนุเกิดเจตคติท่ีดี  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการพูดภาษาอังกฤษตามคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร อันได้แก่  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้  
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน การทำงาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ อีกทั้งยังพัฒนาในด้านการสื่อสาร 
การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีว ิต การใช้เทคโนโลยีการศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ได้จร ิงใน
ชีวิตประจำวัน 
3.   ผลการเรียนรู้ 

1. ส่ือสารสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได้  
2. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลของตนเองและผู้อื่นได้  
3. ส่ือสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองท่ีกำหนดให้ได้  
4. เกิดทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจำวันได้  
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้  

 

  



 

4.   กำหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี เร่ืองที่สอน 
1  1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 - กล่าวทักทายนักเรียน และอธิบายเนื้อหาท่ีต้องเรียน 

- สำนวนการกล่าวทักทาย และการกล่าวลา  
(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ท่ี 1 ในวันท่ี 31 ต.ค. 2565 สอน
ชดเชยผ่านระบบออนไลน์ Google meet, Line, Google 
classroom) 

2  7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 - การกล่าวสำนวนการพูดแทรกอย่างสุภาพ และการขอโทษ 
- สำนวนการชักชวน และการตอบรับหรือปฏิเสธ  

3  14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 - สำนวนท่ีใช้แนะนำตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว 
- สำนวนการแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมต่างๆใน
ชีวิตประจำวัน 

4  21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 - ทำแบบทดสอบย่อย เรื่อง Who’s in charge 

5  28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 - สำนวนการสอบถามข้อมูลส่วนตัว และแนะนำเพื่อนสนิท 
- สำนวนการแนะนำบุคคลในท่ีสาธารณะ  

6  5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 - สำนวนการถามกิจกรรมต่างๆ ท่ีทำในวันหยุด 
- ทำแบบทดสอบย่อย เรื่อง Holidays 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 5 ธ.ค. 2565 ชดเชยการสอนผ่าน 
Google meet, Line, Google classroom) 

7  12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 - สำนวนการขอความช่วยเหลือ  
- สำนวนการตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 12 ธ.ค. 2565 ชดเชยการสอนผ่าน 
Google meet, Line, Google classroom) 

8  19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 - สำนวนการให้คำแนะนำเส้นทางและช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ 
ท่ีเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 
- ทำแบบทดสอบย่อย เรื่อง Past times 

9 23 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 30 ธ.ค. 2565 ชดเชยการสอนผ่าน 
Google meet, Line, Google classroom) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 - อ่านป้ายโฆษณา, ป้ายการบอกทาง และป้ายเตือนต่างๆ 
- การถามระยะทาง  
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 2 ม.ค. 2566 ชดเชยการสอนผ่าน 
Line, Google classroom , Google meet) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 - พูดและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสถานท่ี 
- เขียนบอกทางโดยใช้แผนท่ี  

12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 - ทำแบบทดสอบย่อย เรื่อง Art tours  



 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี เร่ืองที่สอน 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 16 ม.ค. 2566 ชดเชยการสอนผ่าน 
Google meet, Line, Google classroom) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 - ช่ืออาหารและประเภทอาหาร  
- มารยาทบนโต๊ะอาหาร การใช้ช้อน ส้อม หรือแก้วน้ำต่างๆ 

14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 - สำนวนการส่ังอาหาร  
- การแสดงบทบาทสมมุติ 
- ทำแบบทดสอบย่อย เรื่อง Eating out  

15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 - เปรียบเทียบสัตว์หรือส่ิงของท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- สำนวนการบรรยายประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

 16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 - การเขียนบรรยาย เรื่อง The natural world จากรูปภาพ 

17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 - ทำแบบทดสอบย่อย เรื่อง The natural world 

18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 ก.พ. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียน รายวิชา อ20206 
20 13 มี.ค. - 17 ม.ีค.2566 ประมวลผลการเรียน รายวิชา อ20206 

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

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน   
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน  (ช้ินงาน 10 คะแนน STEM) 
- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 

  



 

5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน 

 
5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 23, 26 - 29 ธันวาคม 2565)     

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

1. ส่ือสารสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องราว
ของตนเองได้  
2. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลของตนเองและผู้อื่นได้ 
3. ส่ือสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จำลองท่ีกำหนดให้ได้ 
4. เกิดทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการ
ส่ือสารในชีวิตประจำวันได้ 

- Who’s in charge? 
- Holidays 
- Past times 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 30 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
จำนวน  10 ข้อ  

 
  

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

1. ส่ือสารสนทนาภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได้  
2. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลของ
ตนเองและผู้อื่นได้ 

-  Who’s in 
charge? 

5 - แบบทดสอบสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน  10 ข้อ 

- Power Point 
- Kahoot! 
- ใบงาน 

1. ส่ือสารสนทนาภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได้  
2. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลของ
ตนเองและผู้อื่นได้ 

-  Holidays 10 - แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน  10 ข้อ 

- Power Point 
- Kahoot! 
- ใบงาน 

3. ส่ือสารเรื่องราว เหตุการณ์จาก
สถานการณ์จริง/สถานการณ์
จำลองท่ีกำหนดให้ได้ 
4. เกิดทักษะทางภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ในการส่ือสารใน
ชีวิตประจำวันได้ 

- Past times 10 - แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน  10 ข้อ 

- Power Point 
- Kahoot! 
- ใบงาน 



 

5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
1. ส่ือสารสนทนาภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได้  
2. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลของ
ตนเองและผู้อื่นได้ 

- Art tours 
 

5 - แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน  10 ข้อ 

- Power Point 
- Kahoot! 
- ใบงาน 

3. ส่ือสารเรื่องราว เหตุการณ์จาก
สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลอง
ท่ีกำหนดให้ได้ 
4. เกิดทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อ
ใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจำวันได้ 

- Eating out 
 

10 - แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน  10 ข้อ 

- Power Point 
- Kahoot! 
- ใบงาน 

1. ส่ือสารสนทนาภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได้  
4. เกิดทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อ
ใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจำวันได้ 

- The natural 
world 

10 - แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน  10 ข้อ 

- Power Point 
- Kahoot! 
- ใบงาน 

 
5.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ ถึง 1 - 3 มีนาคม 2566)   

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

1. ส่ือสารสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องราว
ของตนเองได้  
2. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลของตนเองและผู้อื่นได้ 
3. ส่ือสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จำลองท่ีกำหนดให้ได้ 
4. เกิดทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการ
ส่ือสารในชีวิตประจำวันได้ 

- Art tours 
- Eating out 
- The natural 
world 

30 - แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 
ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 10 
ข้อ 
 

 
  



 

5.6 ผลงานสะเต็มศึกษา (STEM) 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการ

เรียนรู้/บูรณาการ 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 
หมายเหตุ กำหนดเวลาส่งงาน ลักษณะ 

ประเภท 
จำนวน
ชิ้นงาน 

2. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลของ
ตนเองและผู้อื่นได้ 
3. ส่ือสารเรื่องราว เหตุการณ์จาก
สถานการณ์จริง/สถานการณ์
จำลองท่ีกำหนดให้ได้ 
4. เกิดทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อ
ใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจำวัน
ได้ 

บอกทางโดยการสร้างแผนท่ี ช้ินงาน 1 10 คะแนน 13 ม.ค. 2566 

 


