
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 

1. ชื่อรายวิชา  ภาษาเกาหลี 2                                รหัสวิชา  ต30204 
   จำนวนชั่วโมง  6  ชั่วโมง / สัปดาห์  120  ชั่วโมง / ภาคเรียน      จำนวนหน่วยกิต  3.0  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ    ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  4 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565    
   ผู้สอน  นางสาวสกุลกาญจน์  อุ่นสืบ 
 

2. คำอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องง่ายๆ ที่ฟังหรืออ่าน อ่านออกเสียงตัวอักษร สะกดคำ กลุ่มคำ ประโยค และ

ข้อความง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความที่สั้นๆที่ฟัง หรือ
อ่าน ตอบคำถามจากการฟังและอ่าน ประโยค บทสนทนา ข้อความหรือบทอ่านสั้นๆพูดโต้ตอบด้วยคำ สั้นๆ
ง่ายๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว และสถานการณ์ในการใช้ชีวิตประจำวัน พูดและ
เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน กิจวัตรประจำวัน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และ กิริยาท่าทาง
อย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเกาหลี บอกความเหมือนหรือความแตกต่างของ เสียงตัวอักษร 
คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ เครื่องหมายวรรคตอน และการเรียงลำดับตามโครงสร้างประโยค ของภาษา
เกาหลีและภาษาไทย บอกคำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และนำเสนอด้วยการพูด และเขียน พูด
และเขียนแสดงความต้องการของตนเองอย่างง่าย           

โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ ทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน การคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้จาก
กระบวนการทำงานกลุ่มให้เกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจ ความเหมือน ความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม
ของเกาหลี กับภาษาและวัฒนธรรมไทย ด้วยการถ่ายโอนความรู้เป็นประโยคง่ายๆ และข้อความสั้นๆ  

เพ่ือให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาเกาหลี และเห็นคุณค่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลี รู้จักวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร  
 

3. ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องง่ายๆที่ฟังหรืออ่าน   
2. อ่านออกเสียงตัวอักษร สะกดคำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
3. บอกความหมายคำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน  



 
4. ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา ข้อความหรือบทอ่านสั้นๆ  
5. พูดโต้ตอบด้วยคำสั ้นๆ ง่ายๆ ในการแลกเปลี ่ยนข้อมูลเกี ่ยวกับตนเอง เรื ่องต่างๆใกล้ตัวและ

สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน 
6. พูดและเขียนเพื่อขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
7. พูดและเขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องใกล้ตัวและ กิจกรรมต่างๆ 
8. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ เครื่องหมาย

วรรคตอน และการเรียงลำดับตามโครงสร้างประโยคของภาษาเกาหลีและภาษาไทย 
          รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู ้

 

4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน เดือน ปี เรื่องท่ีสอน 

1 
1 พ.ย. - 4 พ.ย. 2565 

 
 

물건과 장소의 위치 

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

2 7 พ.ย. - 11 พ.ย. 2565 물건과 장소의 위치  

3 14 พ.ย. - 18 พ.ย. 2565 ไวยากรณ์ N에 있다/없다 (อยู่ที่…../ไม่อยู่ที่…..) 
4 21 พ.ย. - 25 พ.ย. 2565 ไวยากรณ์ N에 있다/없다 (อยู่ที่…../ไม่อยู่ที่…..) 

5 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2565 날짜 , 상태동사  

6 
5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2565 

 
  

날짜 , 상태동사  

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

7 
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2565 

 
 

ไวยากรณ์ ㅂ/습니다 (การผันกริยารูปสุภาพทางการ)  
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 12 ธ.ค. 2565 ชดเชยผ่านโปรแกรม Klass 
และ Line, Google meet) 

8 
19 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2565 

23 ธ.ค. 2565 
ไวยากรณ์ ㅂ/습니다 (การผันกริยารูปสุภาพทางการ) 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  

9 

26 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

 
 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
ไวยากรณ์ ㅂ/습니다 (การผันกริยารูปสุภาพทางการ) 
(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 

 
 

장소에서 하는 일  

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

11 9 ม.ค. - 13 ม.ค. 2566 장소에서 하는 일  

12 
16 ม.ค. - 20 ม.ค. 2566 

 
 

서울 구경 

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

13 23 ม.ค. - 27 ม.ค. 2566 서울 구경 

14 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2566 시간과 약속  

15 6 ก.พ. - 10 ก.พ. 2566 시간과 약속 

16 13 ก.พ. - 17 ก.พ. 2566 ไวยากรณ์ 안 V / V지 않다  

17 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2566 ไวยากรณ์ 안 V / V지 않다 

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

19 6 ก.พ. - 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลคะแนนรายวิชาภาษาเกาหลี 2 (ต30204)  
20 13 มี.ค. - 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลคะแนนรายวิชาภาษาเกาหลี 2 (ต30204) 

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

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

รวม    100 คะแนน 
 

 
 
 
 
 



 
5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ข้อที่ 2,3,4,5,7 어디에 있습니까? 

(อยู่ที่ไหนคะ?) 
 

콘서트가 어떻습니까? 
(คอนเสิร์ตเป็นอย่างไรบ้างคะ?) 

15 - การตรวจคำตอบจากสมุด
หนังสือและใบงาน 
- การพูดเกี่ยวกับกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวัน 
- การประเมินจากการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม  

Power point 
เอกสารการสอน 

ไฟล์เสียง 
ใบงาน 

ข้อ 2,5,6 오늘 무엇을 해요? 
(วันนี้ทำอะไรคะ?)  

  

10 - การประเมินจากการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม 
- การพูดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำ
ในชีวิตประจำวัน 
- จากการเขียนแต่งประโยคให้
สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน 

Power point 
รูปภาพ 

คลิปเสียง 
เอกสารการสอน 

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

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อที่ 2,3,4,5,6,7 - 어디에 있습니까? 
(อยู่ที่ไหนคะ?) 
- 콘서트가 어떻습니까? 
(คอนเสิร์ตเป็นอย่างไรบ้างคะ?) 
- 오늘 무엇을 해요? 
(วันนี้ทำอะไรคะ?)  

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

 

 
 
 
 
 
 



 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25  คะแนน   

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ข้อที่ 4,5,6 지금 몇 시입니까? 

(ตอนนี้กี่โมงแล้วคะ?)  
 

어제 무엇을 했습니까? 
(เมื่อวานทำอะไรคะ?)  

 
 

15 - การประเมินจากการสนทนาตาม
สถานการณ์ คู-่กลุ่ม 
- การออกเสียงประโยคและข้อความ
สั้น ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง  
- จากการเขียนแต่งประโยคให้
สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน  

Power point 
รูปภาพ 

คลิปเสียง 
เอกสารการสอน 

ข้อที่ 2,4,5,7 어디에 갑니까? 
(ไปที่ไหนคะ?)  

  

10 - การตรวจคำตอบจากสมุดและ
หนังสือ 
- การเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใน
กรุงโซล 
- การประเมินจากการสนทนาตาม
สถานการณ์ คู-่กลุ่ม 

คลิปวีดีโอ 
Power point 

รูปภาพ 
เอกสารการสอน 
 
 

 

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

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 
ข้อที่ 2,4,5,6,7 - 지금 몇 시입니까? 

(ตอนนี้กี่โมงแล้วคะ?)  
- 어제 무엇을 했습니까? 
(เมื่อวานทำอะไรคะ?)  
어디에 갑니까? 
(ไปที่ไหนคะ?)  

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

 
 
 
 
 



 
5.6   ชิ้นงาน 

5.6.1   ชิ้นงาน สถานทีท่่องเที่ยวในโซล (STEM)    
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

ข้อที่ 4,5,8 

1. ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบชิ้นงาน  
2. ใช้ภาษาถูกต้อง  
3. ความสวยงามและความประณีต
ของชิ้นงาน 

ชิ้นงาน 1 ชิ้น 
10 คะแนน 
(คะแนน  

หลังกลางภาค) 
11 ม.ค. 2566 

 

 


