
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

1.ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ4          รหัสวิชา อ22102 
จำนวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง / สัปดาห์  60 ช่ัวโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต 1.5  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    ระดับชั้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ภาคเรียนที่ 2       ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน  นางสาวณิชภานิดา เพ็งนาม นายธนากร รัตนพลเสน   นางสาวปวีณา เจริญกุล 

นางสาวศรีวิชญาดา งามดี   นางสาวอริตา  เลิศเกษม 
 

2. คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาทักษะการฟัง  พูด  อ่านและเขียน จากส่ือรูปแบบต่างๆ ท่ีเลือก สามารถระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ  

รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน  พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบายให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความ เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนำภาษามาใช้
ส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอย่างเหมาะสม  เข้า
ร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอเผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น  

โดยใช้กระบวนการทางภาษา ฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน  กระบวนการเรียนแบบค้นพบความรู้  ค้นคว้า 
รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริง  นำเสนอรายงานในชั้นเรียน ใช้คำถาม แสดงบทบาทสมมติ ใช้เกมจำลอง
สถานการณ์  ระดมความคิด  แก้ปัญหา  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  เพื่อให้เกิด
ความรู้และความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ 

เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดี  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการพูดภาษาอังกฤษตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนตามหลักสูตร  อันได้แก่  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น
ในการทำงาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ อีกท้ังยังพัฒนาในด้านการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ
ชีวิต การใช้เทคโนโลยีและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 

 
3. ตัวชี้วัดรายวิชา 

ต 1.1 ม.2/1  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ  คำช้ีแจง และคำอธิบายง่าย ๆ ท่ีฟังและอ่าน 

ต 1.1 ม.2/3  ระบุ/เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีอ่าน 



 
ต 1.2 ม.2/2   ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำช้ีแจงและคำอธิบายตามสถานการณ์ 

ต 1.2 ม.2/3   พูดและเขียนแสดงความต้องการและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฎิเสธการให้ความช่วยเหลือใน

สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม   

ต 1.2 ม.2/5  พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรมและประสบการณ์ 

พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 

ต.1.3 ม.2/1  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความ

สนใจของสังคม 

ต.1.3 ม.2/3  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์พร้อมท้ังให้

เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 

ต 2.1 ม.2/2  อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา 

ต 2.1 ม.2/3  เข้าร่วม/กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความสนใจ 

ต. 2.2 ม.2/2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษากับของไทย 

ต 3.1 ม.2/1  ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และ

นำเสนอด้วยการพูด/ การเขียน 

ต 4.1 ม.2/1  ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้น ในห้องเรียนสถานศึกษาและชุมชน 

ต 4.2 ม.2/1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า/รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากส่ือและแหล่ง

เรียนรู้ต่าง ๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

ต 4.2 ม.2/2  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 

รวม 14 ตัวชี้วัด 
 

4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ วัน เดือน ป ี เร่ืองที่สอน 

1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 Object pronouns/Order of adjectives (สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์

ท่ี 1 วันท่ี 31 ต.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง Order of adjectives 

สอนผ่าน Line, google classroom, google meet) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 Words for physical descriptions/ Words to describe people’s 

personalities  

3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 Description of your best friends 



 
สัปดาห์ วัน เดือน ป ี เร่ืองที่สอน 

4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 Imperative for advice/ Object pronouns after prepositions 

5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 Part of the body/ Names of illnesses 

6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 Give advice for health problems 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง health 

problems ชดเชยการสอนผ่าน Line, google classroom) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 Outdoor activities/travel destinations 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 12 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง 

Outdoor activities ชดเชยการสอนผ่าน Line, google classroom) 

8 29 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 

23 ธ.ค. 2565 

Tourist attraction in your country 

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 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง 

Special events ชดเชยการสอนผ่าน Line, google classroom) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566  Special events/ Special occasions   (สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี       

2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง Special occasions ชดเชยการ

สอนผ่าน Line, google classroom, google meet) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 Special celebrations in your country  

12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 Names of occupations (สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 16 ม.ค. 2566โดย

มอบหมายใบงาน เรื่อง Names of occupations ชดเชยการสอนผ่าน 

Line, google classroom, google meet) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 Past tense of the verb: be (to be born)  

14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 Famous figure in your country’s history 

15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 Past tense of the verb: regular/irregular verbs, time expressions 

16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 The world’s Most successful Pianist 

17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 Your activities last week  

18 27-28 ก.พ. – 1-3 มี.ค. 

2566 
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 รหัสวิชา อ22102 



 
สัปดาห์ วัน เดือน ป ี เร่ืองที่สอน 

20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 รหัสวิชา อ22102 

 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน 
 - คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน 
 - คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
 - คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน (ช้ินงาน 5 คะแนน STEM) 
 - สอบปลายภาค 30 คะแนน 
 รวม 100 คะแนน 
 

 5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
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  

Personality 5 อ่านข้อมูลบรรยายลักษณะทาง
กายภาพและบุคลิกภาพของ
บุคคลต่าง ๆ เขียนบรรยาย
ลักษณะของบุคคล อ่าน
แบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 
และพูดอภิปรายผลท่ีได้จากการ
ตอบแบบสอบถาม 

-Power 
point 
-Video 
-หนังสือเรียน 
-ใบงาน 

ต 1.1 ม.2/1 
ต 1.1 ม.2/3 
ต 1.2 ม.2/2 
ต 1.3 ม.2/1 
ต 2.1 ม.2/2 
ต 2.1 ม.2/3 
ต 2.2 ม.2/2 

illness 10 นทนาเกี่ยวกับอาการ
เจ็บป่วย อ่านบทความบรรยาย
เรื่องสมุนไพรท่ีใช้รักษาโรค พูด
อภิปรายเกี่ยวกับการรักษาโรค
โดยใช้ยาแผนโบราณ และเขียน
บรรยายสรรพคุณของสมุนไพรท่ี
ใช้รักษาโรค 

-Power 
point 
-Video 
-หนังสือเรียน 
-ใบงาน 

ต 1.1 ม.2/1 
ต 1.1 ม.2/3 
ต 1.2 ม.2/3 
ต 1.3 ม.2/3 

Festivals 10 สนทนาเกี่ยวกับการไปพักผ่อนสุด
สัปดาห์ ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับ
การตอบรับและปฏิเสธคำเช้ือ
เชิญ พูดอภิปรายแนะนำกิจกรรม

-Power 
point 
-Video 
-หนังสือเรียน 



 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ต 2.1 ม.2/2 
ต 2.2 ม.2/2 

ท่ีน่าสนใจในท้องถิ่นของตนเอง 
และเขียนบรรยายสถานท่ี
ท่องเท่ียวที่มีช่ือเสียงในประเทศ
ไทย 

-ใบงาน 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

ต 1.1 ม.2/1 
ต 1.1 ม.2/3 
ต 1.2 ม.2/2 
ต 1.3 ม.2/1 
ต 2.1 ม.2/2 
ต 2.1 ม.2/3 

Personality 
illness 
Festivals 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ  
4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ 
เติมคำตอบลงในช่องว่าง 

 
5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

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 

Celebrations 10 สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที ่บุคคลจะกระทำ 
อ่านข้อความบรรยายเก ี ่ยวกับการ
ฉลองการสำเร็จการศึกษา พูดอภิปราย
เกี่ยวกับสิ่งที ่คนไทยกระทำในโอกาส
พิเศษหรือวันสำคัญต่าง ๆ และเขียน
บรรยายวันสำคัญหรือการเฉลิมฉลอง
ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ของคนไทยและ
นำเสนอในช้ันเรียน 

-Power point 
-Video 
-หนังสือเรียน 
-ใบงาน 
 

ต 1.1  ม.2/1 
ต 1.1  ม.2/3 
ต 1.3  ม.2/1 
ต 2.2  ม.2/2 
ต 4.2  ม.2/1 

Famous People 5 สนทนาและรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคล
ท่ีเป็นคู่สนทนาพูดสนทนาเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนตัวในอดีต อ่านบทความ
เกี่ยวกับพหุปัญญาและเขียนบรรยาย
บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของไทย 

-Power point 
-Video 
-หนังสือเรียน 
-ใบงาน 



 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
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 

Yesterday 10 อ่านบทสนทนาคำพูดแก้ตัวของบุคคล 
อ่านประวัติบุคคลท่ีมีช่ือเสียงพูด
โต้ตอบเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีทำไปแล้ว 
และเขียนเล่าประวัติและผลงานของ
นักแสดงท่ีช่ืนชอบ 

-Power point 
-Video 
-หนังสือเรียน 
-ใบงาน 

 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

ต 1.1  ม.2/1 
ต 1.1  ม.2/3 
ต 1.3  ม.2/1 
ต 2.2  ม.2/2 
ต 4.2  ม.2/1 
ต 4.2  ม.2/2 

Celebrations 
Famous People 
Yesterday 

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

 

5.6 ชิ้นงาน Hero (STEM) 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผล 

การเรียนรู้/บูรณาการ 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน หมายเหตุ กำหนดเวลา 
ส่งงาน ลักษณะ 

ประเภท 
จำนวน
ชิ้นงาน 

ต 3.1 ม.2/1 
ต 2.1 ม.2/2 

1. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบช้ินงาน 
2. ความสวยงามความ
ประณีตของช้ินงาน  

ช้ินงาน 1 5 คะแนน 
(คะแนนหลัง 
กลางภาค) 

20 ก.พ. 
2566 

 

 


