
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้

(Course Syllabus)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560)

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)

1. ช่ือรายวิชา การอ่านภาษาอังกฤษ 2 รหัสวิชา อ30217

จํานวนช่ัวโมง 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 60 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ระดับช้ัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565

ผู้สอน นางสาวนงลักษณ์ ขจรบุญ

2. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาบทอ่าน บทความ ข่าวสาร เรื่องสั้น สารคดี บันเทิงคดี เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิตสัตว์โลก ประวัติศาสตร์และดาราศาสตร์ รวมทั้งคําชี้แจง คําอธิบาย คําบรรยาย คําแนะนํา

ข้อควรปฏิบัติ ข้อห้าม ในคู่มือการใช้งาน และการ์ตูน ป้ายประกาศ สัญลักษณ์ เอกสารนําเที่ยว บทโฆษณา

จากส่ือสิ่งพิมพ์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์

โดยใช้กระบวนการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ความ ตีความ สรุปความ ระบุข้อเท็จจริง แสดงความ

คิดเห็นระบุข้อเท็จจริงและรายละเอียด วิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง

วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย และสืบค้นข้อมูลจากส่ือและแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆ

เพื่อให้มีเจตคติที่ดี เกิดทักษะทางภาษา มีความรู้ความเข้าใจ นําไปใช้ประโยชน์ในการแสวงหาความรู้

เพ่ือขยายโลกทัศน์ ศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูล

ท่ีหลากหลาย เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม เรียนรู้

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร

3. ผลการเรียนรู้

1. มีทักษะในการอ่านเรื่องต่าง ๆ เลือกวิธีการอ่านได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

2. มีทักษะในการเดาความหมายของคําศัพท์จากบริบท และการอ่านเพื่อความเข้าใจ

3. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการ อ่านจากสื่อ

ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

4. ระบุหัวข้อ ตอบคําถามจากเรื่องที่อ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม



5. ค้นคว้า บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูลท่ีได้จากการแสวงหาความรู้ จากแหล่ง

การเรียนรู้ต่างๆ และนําเสนอด้วยการพูดหรือเขียน

6. มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะในการบันทึกข้อมูลจากการอ่านในรูปแผนผังความคิด

7. ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสืบค้น รวบรวม ข้อมูล พัฒนาทักษะการคิด การส่ือสาร การใช้

เทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในการเรียน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ

รวม 7 ผลการเรียนรู้

4. กําหนดการจัดการเรียนรู้

สัปดาห์ท่ี วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน

1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 Fact & Opinion

(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ท่ี 1 ในวันท่ี 31ต.ค. 2565

เรื่อง Fact & Opinion โดยมอบหมายงานผ่านระบบออนไลน์)

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 Sequence of Events (1)

3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 Sequence of Events (2)

4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 Cause & Effect (1)

5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 Cause & Effect (2)

6 5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2565 Compare & Contrast (1)

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายให้ทํา

แบบฝึกหัด เรื่อง Compare & Contrast (1) ผ่านระบบออนไลน์)

7 12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2565 Compare & Contrast (2)

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี12 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายให้ทํา

แบบฝึกหัด เรื่อง Compare & Contrast (2) ผ่านระบบออนไลน์ )

8 19 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2565

23 ธ.ค. 2565

Finding main idea

สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565

9 26 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2565 สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายให้ทํา

แบบฝึกหัด เรื่อง Finding main idea ผ่านระบบออนไลน์)

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 Inferences (1)

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายให้ทํา

แบบฝึกหัด เรื่อง Finding main idea ผ่านระบบออนไลน์)

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 Inferences (2)

12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 Author Purpose (1)

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายให้ทํา



สัปดาห์ท่ี วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน

แบบฝึกหัด เรื่อง Author Purpose (1) ผ่านระบบออนไลน์)

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 Author Purpose (2)

14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 Drawing Conclusion (1)

15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 Drawing Conclusion (2)

16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 Reading for Reference (1)

17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 Reading for Reference (2)

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

19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลคะแนนรายวิชา อ30217 การอ่านภาษาอังกฤษ 2

20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลคะแนนรายวิชา อ30217 การอ่านภาษาอังกฤษ 2

5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้

5.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM)

- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

- คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM)

- สอบปลายภาค 30 คะแนน

รวม 100 คะแนน

5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน ส่ือการสอน

ข้อ1,2,5 Fact & Opinion

Sequence of Events

Cause & Effect

15 - การตรวจคําตอบจาก

แบบฝึกหัดและใบงาน

- การตรวจชิ้นงาน

- PowerPoint

Presentation

- Worksheets

ข้อ1,3, 6 Compare & Contrast

Finding main idea

10 - การตรวจคําตอบจาก

แบบฝึกหัดและใบงาน

- PowerPoint

Presentation

- Worksheets

- Website



5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันท่ี 23 และ 26-29 ธันวาคม 2565)

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

ข้อ 1 - 4 Fact & Opinion

Sequence of Events

Cause & Effect

Compare & Contrast

Finding main idea

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4

ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ (15 คะแนน)

- แบบทดสอบอัตนัย

จํานวน 5 ข้อ (5 คะแนน)

5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน ส่ือการสอน

ข้อ1,4,5 Inferences

Author Purpose

15 - การตรวจคําตอบจาก

แบบฝึกหัดและใบงาน

- การตรวจชิ้นงาน

- PowerPoint

Presentation

- Worksheets

- Website

ข้อ1,6,7 Drawing Conclusion

Reading for Reference

10 - การตรวจคําตอบจาก

แบบฝึกหัดและใบงาน

- PowerPoint

Presentation

- Worksheets

- Website

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

ข้อ 1 - 4 Inferences

Author Purpose

Drawing Conclusion

Reading for Reference

30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ

4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ

(20 คะแนน)

- แบบทดสอบอัตนัย

จํานวน 10 ข้อ (10 คะแนน)



5.6 ช้ินงาน “Word Family Book” (STEM)

หน่วยการเรียนรู้หรือ

สาระการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด

หรือผลการเรียนรู้/

บูรณาการ

วิธีการเก็บคะแนน

ช้ินงาน

หมายเหตุ
กําหนดเวลา

ส่งงาน

ลักษณะ

ประเภท

จํานวน

ช้ินงาน

ข้อ 5 - 7 1. ใบบันทึกขั้นตอนการ

ทํางาน

2. แนวคิดในการ

ออกแบบ

3. ประโยชน์ของชิ้นงาน

4. ความคิดสร้างสรรค์

ในการออกแบบชิ้นงาน

5. ความสวยงามความ

ประณีตของชิ้นงาน

ชิ้นงาน

“Word

Family

Book”

1 ชิ้น 10 คะแนน

(ก่อนกลาง

ภาค 5

คะแนนและ

หลังกลาง

ภาค 5

คะแนน)

20 ก.พ.

2566


