
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  
(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560)  

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)  
 

1. ชื่อรายวิชา  ภาษาเกาหลีฟัง-พูด                                 รหสัวิชา  ต20201 
   จำนวนชั่วโมง  2  ชั่วโมง / สัปดาห์  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน       จำนวนหน่วยกิต  1.0  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ    ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  3 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565   
   ผู้สอน  นางสาวสกุลกาญจน์  อุ่นสืบ  
 

2. คำอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องง่ายๆที่ฟังหรืออ่าน อ่านออกเสียงตัวอักษร สะกดคำ กลุ่มคำ ประโยค

และข้อความง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกความหมายคำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรือ 
อ่าน ตอบคำถามจากการฟังและการอ่านประโยค บทสนทนา ข้อความหรือบทอ่านสั้นๆ พูดโต้ตอบด้วยคำ    
สั้นๆ ง่ายๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน พูด  
และเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว  

โดยใช้ทักษะการฝึกปฏิบัติ ทักษะการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์    
การเรียนรู้จากกระบวนการทำงานกลุ่มให้เกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจ ความเหมือน ความแตกต่างระหว่าง     
ภาษาและวัฒนธรรมของเกาหลีกับภาษาและวัฒนธรรมไทย ด้วยการถ่ายโอนความรู้เป็นประโยคง่ายๆ และ 
ข้อความสั้นๆ   

         เพ่ือให้นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อภาษาเกาหลี และคุณค่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลี รู้จักวัฒนธรรมของ  
เจ้าของภาษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องง่ายๆ ที่ฟังหรืออ่าน 

2. อ่านออกเสียงตัวอักษร สะกดคำ กลุ่มคำ  ประโยค และข้อความง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
3. บอกความหมายคำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน 
4. ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา ข้อความหรือบทอ่านสั้นๆ 
5. พูดตอบโต้ด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และ 

สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน 



 
6. พูดและเขยีนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว  
รวม   6    ผลการเรียนรู้              

 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้  
 

สัปดาห์ วัน เดือน ปี เรื่องท่ีสอน 

1 
1 พ.ย. - 4 พ.ย. 2565 

 

ความเป็นมาของภาษาเกาหลี ตัวอักษรของเกาหลีทั้ง 40 ตัว 
(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 ในวันที่ 31 ต.ค. 2565 ชดเชยการ
สอนผ่าน Line, Google meet)   

2 7 พ.ย. - 11 พ.ย. 2565 การออกเสียง วิธีการการเขียน ตัวอักษรเกาหลีทั้ง 40 ตัว   

3 14 พ.ย. - 18 พ.ย. 2565 การออกเสียง วิธีการการเขียน ตัวอักษรเกาหลีทั้ง 40 ตัว  

4 21 พ.ย. - 25 พ.ย. 2565 ฝึกการอ่านออกเสียง และเขียนสะกดคำ อ่านสะกดคำจากคำศัพท์ใกล้
ตัว  

5 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2565  ฝึกการอ่านออกเสียง และเขียนสะกดคำ อ่านสะกดคำจากคำศัพท์ใกล้
ตัว  

6 
5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2565  

 

การพูดทักทาย การพูดแนะนำตัวและสนทนาทำความรู้จักเพ่ือนใหม่  
คำศัพท์และประโยคที่ใช้แนะนำตัวและใช้ในชีวิตประจำวัน  
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 5 ธ.ค. 2565 ชดเชยผ่านโปรแกรม Klass 
และ Line, Google meet)  

7 
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2565 

 

คำศัพท์การบอกสัญชาติและอาชีพ  
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 12 ธ.ค. 2565 ชดเชยผ่านโปรแกรม Klass 
และ Line,  Google meet)  

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

คำศัพท์การบอกสัญชาติและอาชีพ  
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 

26 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

 
 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
คำศัพท์การบอกสัญชาติและอาชีพ  
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 ชดเชยผ่านโปรแกรม Klass 
และ Line, Google meet) 



 
สัปดาห์ วัน เดือน ปี เรื่องท่ีสอน 

10 
2 ม.ค. - 6 ม.ค. 2566 

 
 

คำศัพท์สถานที่ 
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 2 ม.ค. 2566 ชดเชยผ่านโปรแกรม Klass 
และ Line, Google meet)  

11 
9 ม.ค. - 13 ม.ค. 2566 

 

คำศัพท์และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

สนทนาเรื่องสิ่งที่ทำในชีวิตประจำวัน 

12 

16 ม.ค. - 20 ม.ค. 2566 

 

 

 คำศัพท์และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

สนทนาเรื่องสิ่งที่ทำในชีวิตประจำวัน 
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 16 ม.ค. 2566 ชดเชยผ่านโปรแกรม Klass 
และ Line, Google meet)  

13 
23 ม.ค. - 27 ม.ค. 2566 

 

วันสำคัญต่างๆของเกาหลี  
เรียนเรื่องวันในสัปดาห์ 

14 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2566 การใช้ไวยากรณ์ –에 있다/에 없다  ชี้สถานที่  

15 6 ก.พ. - 10 ก.พ. 2566 การใช้ไวยากรณ์ –에 있다/에 없다  ชี้สถานที่ 

16 13 ก.พ. - 17 ก.พ. 2566 คำกริยาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
เรื่องการเขียน และเล่าเรื่องชีวิตประจำวัน  

17 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2566 คำกริยาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
เรื่องการเขียน และเล่าเรื่องชีวิตประจำวัน 

18 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2566  สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

19 6 ก.พ. - 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลคะแนนรายวิชาภาษาเกาหลีฟัง-พูด (ต20201) 

20 13 มี.ค. - 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลคะแนนรายวิชาภาษาเกาหลีฟัง-พูด (ต20201)  

 
 
 
 



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

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

รวม    100 คะแนน 
 

5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อที่ 2  한글 

  (ตัวอักษรเกาหลี) 
10 - การอ่านออกเสียงตัวอักษร 

- การตรวจคำตอบจากใบงาน 
- การเขียนอักษรเกาหลีตามที่ได้ฟังไฟล์
เสียงได้อย่างถูกต้อง 

Power point 
ใบความรู้ 
ไฟล์เสียง 

เอกสารการสอน 
ข้อที่ 6 인사 

(การทักทาย) 
10 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 

- การพูดแนะนำตัวอย่างง่าย 
-การสนทนาข้อมูลส่วนตัวพ้ืนฐานของ
ตนเองและเพ่ือน 

Power point 
ใบความรู้ 
ไฟล์เสียง 

เอกสารการสอน 
ข้อที่ 1,5 

 
학교와 집 

(บ้านและโรงเรียน) 
5 - การตรวจคำตอบจากแบบฝึกหัดใน

สมุดและใบงาน 
-การประเมินจากการสนทนาตาม
สถานการณ์ คู-่กลุ่ม 
- การประเมินจากการฟังบทสนทนา
และเขียนตอบ 

Power point 
ใบงาน 

ไฟล์เสียง 
เอกสารการสอน 

 
 
 
 
 
 



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

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 
ข้อที่ 1,2,5,6 - 한글 (ตัวอักษร) 

- 인사 (การทักทาย) 
- 학교와집 ( บ้านและโรงเรียน) 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย แบบเติมคำตอบ  
จำนวน  10 ข้อ  

 

5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อที่ 4,6 가족과 친구 

(ครอบครัวและเพ่ือน) 
10 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน

การเขียนแบบอัตนัย 
- การใช้ภาษาในการพูด ขอร้อง 
แนะนำและชี้แจงเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 
-การเลือกคำตอบจากตัวเลือก และการ
เขียนตอบ 

Power point 
ใบงาน 

ไฟล์เสียง 
เอกสารการสอน 

ข้อที่ 3,4 음식 

 (อาหาร) 
10 - การเลือกคำตอบจากตัวเลือก และ

การเขียนตอบ 
- การทำใบงานเกี่ยวกบัอาหารเกาหลี 
- การออกเสียงประโยคและข้อความ
สั้น ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง  

คลิปวีดีโอ 
Power point 

ใบงาน 
ไฟล์เสียง 

เอกสารการสอน 
ข้อที่ 4,5 하루일과 

(กิจวัตรประจำวัน) 
5 - การใช้ภาษาในการพูด ขอร้อง 

แนะนำและชี้แจงเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 
-การประเมินจากการสนทนาตาม
สถานการณ์ คู-่กลุ่ม 
-การเลือกคำตอบจากตัวเลือก และการ
เขียนตอบ 

Power point 
ใบงาน 

ไฟล์เสียง 
เอกสารการสอน 

 



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

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 
ข้อที่ 3,4,5,6 - 가족과 친구  

(ครอบครัวและเพ่ือน) 
- 음식   (อาหาร) 
- 하루일과 (กิจวัตรประจำวัน) 

30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ  
  4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ  

 

5.6   ชิ้นงาน 
5.6.1   ชิ้นงาน 자기소개를 하겠습니다 (มารู้จักกันเถอะ) (STEM)    

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

ข้อที่ 2,5,6 

1. ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบชิ้นงาน  
2. ใช้ภาษาถูกต้อง  
3. ความสวยงามและความประณีต
ของชิ้นงาน 

ชิ้นงาน 1  
10 คะแนน 
(คะแนน  

ก่อนกลางภาค) 
1 ธ.ค. 2565 

 
 


