
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 

1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟังและการพูด                  รหัสวิชา อ30201                                                                          
จำนวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง / สัปดาห์    40 ชั่วโมง / ภาคเรยีน    จำนวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต                                     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                            ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                              
ภาคเรียนที่ 2                                                           ปีการศึกษา 2565 

    ผู้สอน  Roneil Galarion 
 

2. คำอธิบายรายวิชา 
นำเสนอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือเรื่องทั่วไป เมื่อฟังบทสนทนาเกี่ยวกับ

สุขภาพแล้วสรุปใจความสำคัญได้ ใช้ภาษาสื ่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที ่เกิดขึ ้นใน
ชีวิตประจำวันได้ พูดนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา รวมทั้งจัดกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม ใช้ภาษาเพื่อศึกษาและค้นคว้านข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพใช้ความรู้ ทักษะทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการอธิบาย การคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ในการค้นคว้า รวบรวม สรุปความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษมีความสื่อสัตย์ มีวินัย 
และค่านิยมอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมจองเจ้าของภาษาและของไทย 
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน 

 

3. ผลการเรียนรู้ 
1.จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและอ่าน 
2.พูดและเขียนแสดงความต้องการเสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลอง

หรือ สถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
3. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหนัง ละคร รายการโทรทัศน์อย่างมีเหตุผล 
4.อธิบาย/อภิปราย วิถีชีวิตความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของ

ภาษา 
5.ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน

จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และนำเสนอด้วยการพูด 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 



 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 

 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องที่สอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 Self-Introduction 

(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 ในวันที่ 31 ต.ค. 2565  
ชดเชยการสอนผ่าน  Google meet) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 Discussion about Socializing 
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 Listening and Speaking Test 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 Essay writing about socializing  

Reading of the essay 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 Class presentation  

The students have to come in front the next meeting and present 
a summary based on how they understood the mini story. 

6 5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2565 Group Question and Answer (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 5 ธ.ค. 2565 
ชดเชยการสอนผ่าน Google meet) 

7 12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2565 Free time activities discussion (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 12 ธ.ค. 2565 
ชดเชยการสอนผ่าน Google meet) 

8 19 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2565 
 

23 ธ.ค. 2565 

Search for information about a toy or game has been popular for 
many years. 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2565 
 

30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
 
Class presentation about a toy or game has been popular for 
many years. Question and Answer (test) (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 30 
ธ.ค. 2565 ชดเชยการสอนผ่าน Google meet) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 Class presentation about a toy or game has been popular for 
many years. Question and Answer (test) (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 2 
ม.ค. 2566 ชดเชยการสอนผ่าน Google meet) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 Class presentation 
12 16 ม.ค. - 20 ม.ค. 2566 Vacation in Thailand (holidays) (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 16 ม.ค. 2566 

ชดเชยการสอนผ่าน Google meet) 



 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องที่สอน 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 Tourist spot presentation  
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 Play on favorite tourist spots      
15 6 ก.พ. - 10 ก.พ. 2566 Hospitality (hotels) stories presentation 

16 13 ก.พ. - 17 ก.พ. 2566 The students have to prepare their presentation for the next 
meeting. They listen to hospitality conversation and present it the 
following meeting. 

17 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2566 Review before the final test and prepare and finalize the final 
requirements.  

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

19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลคะแนน อ30201 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการฟังและการพูด 

20 13 มี.ค. - 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลคะแนน อ30201 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการฟังและการพูด 
 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

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

รวม    100 คะแนน 
 
 
5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

1 Vacations   
 

10 - การพูดระบุวันสำคัญท่ีเป็นวันหยุดเทศกาลได้ 
- การพูดบรรยายกิจกรรมที่เคยทำในวันหยุดที่
ผ ่านมา และให้เหตุผลว ่าชอบหรือไม ่ชอบ
กิจกรรม และวันหยุดเทศกาลใดบ้าง 

- ใบงาน 
- Power Point 
- Google 
classroom 



 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

2 
 

Services 
 

5 - การพูดระบุความหมายของคำศัพท์ที่เก่ียวข้อง
กับบริการต่าง ๆ 
- การสนทนาที่นำเสนอหรือให้บริการในสถานที่
ต่าง ๆ 
- การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 

- ใบงาน 
- ใบความรู้ 
- Power Point 
- Google 
classroom 
  
 

3 Entertainment  
and  Free  
time 
 

10 - การพูดระบุกิจกรรมเพ่ือความบันเทิงในยาม
ว่างได้ เช่น เกม ภาพยนตร์ เพลง เป็นต้น 
- การสนทนาเพื่อเชิญเพ่ือน ๆ เข้าร่วมกิจกรรม 
และให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรม 
- การสนทนาเพ่ือวางแผนการดำเนินกิจกรรมได ้
- การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 

- ใบงาน 
- ใบความรู้ 
- Power Point 
- Google 
classroom 
  

      
 
  5.3  คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 23 ธันวาคม และ 26 – 29 ธันวาคม 2565)   

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

1, 2, 3 Vacations   
Services 

Entertainment 
and Free time 
 

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

      
 
 
 
  



 
5.4 คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25  คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

4 lifestyle 15 - การระบุอาหารและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ได้ 
- สนทนาเมื่อออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน
ได้ เช่น เสนอหรือขอความช่วยเหลือ สั่งอาหาร 
เป็นต้น  
- การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 

- ใบงาน 
- ใบความรู้ 
- Power Point 
- Google 
classroom- 

5 Travel 
 

10 - อ่านโฆษณาและใบประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ของสถานที่ต่าง ๆ ได้ 
- สามารถวางแผนการเดินทางโดยใช้โครงสร้าง 
“going to” ได้อย่างถูกต้อง 
- การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 

- ใบงาน 
- ใบความรู้ 
- Power Point 
- Google 
classroom 
 

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

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

4, 5 lifestyle    
Travel 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
5.6 ช้ินงาน lifestyle (STEM) 

 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

4 1. แนวคิดในการออกแบบ 
2.ประโยชน์ของชิ้นงาน 
3. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงาน 
4. ความสวยงามความ
ประณีตของชิ้นงาน 

           
ชิ้นงาน 

lifestyle 

              
1 ชิ้น 

5 คะแนน 
(หลังกลางภาค) 

  
9 ม.ค. 2566 

 


