
 
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  

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

 

1. ชื่อรายวิชา  ภาษาเกาหลี 4                                  รหัสวิชา  ต30206 
   จำนวนชั่วโมง  6  ชั่วโมง / สัปดาห์  120  ชั่วโมง / ภาคเรียน      จำนวนหน่วยกิต  3.0  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ    ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  5 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565    
   ผู้สอน  นางสาวสกุลกาญจน์  อุ่นสืบ  
 

2. คำอธิบายรายวิชา 
  บอกความหมายของคำ และคำร้องง่ายๆที่ฟังหรืออ่าน เลือกและใช้คำสั่ง คำชักชวน คำขอร้องง่ายๆ  

พูดและเขียนแสดงความต้องการของตนเอง พูดและเขียนความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวและกิจกรรม
ต่างๆ พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน กิจวัตรประจำวัน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อธิบายอย่างง่ายๆ
เกี่ยวกับเทศกาล งานฉลอง และประเพณีตามวัฒนธรรมของเกาหลีและกับของไทย บอกคำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และนำเสนอด้วยการพูดหรือเขียน ฟัง พูด อ่าน เขียน ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาเกาหลีในการสืบค้น ค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลง่ายๆ จากสื่อและการเรียนรู้
ต่างๆ ตอบคำถามจากการฟังและการอ่านจากประโยค บทสนทนาและข้อความ พูดโต้ตอบในการและเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว และสถานการณ์ในการใช้ชีวิตประจำวัน 

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. บอกความหมายของคำ และคำร้องได้  
2. ใช้คำสั่ง คำชักชวน คำขอร้องได้ 



 
 

3. พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน กิจวัตรประจำวัน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว และความต้องการ  
หรือความรู้สึกของตนเองได้ 

4. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล งานฉลอง และประเพณีตามวัฒนธรรมของเกาหลีกับของไทยได้  
5. บอกคำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วยการพูดหรือเขียนได้ 
6. ฟัง พูด อ่าน เขียน ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษาได้ 
7. ใช้ภาษาเกาหลีในการสืบค้น ค้นคว้าความรู้หรือข้อมูล จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆได้ 
8. ตอบคำถามจากการฟังและการอ่านประโยค บทสนทนา และข้อความได้ 

          รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้   
 

4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน เดือน ปี เรื่องท่ีสอน 

1 
1 พ.ย. - 4 พ.ย. 2565 

 
 

제주도 여행 

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

2 7 พ.ย. - 11 พ.ย. 2565 ไวยากรณ์ AV아/어/여 보다 (ลอง…….….)  
3 14 พ.ย. - 18 พ.ย. 2565 ไวยากรณ์ AV아/어/여 보다 (ลอง…….….)  
4 21 พ.ย. - 25 พ.ย. 2565 취미 

5 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2565 취미    

6 
5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2565  

 
 

ไวยากรณ์ AV기 (가) 쉽다/어렵다   

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

7 
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2565 

 
 

ไวยากรณ์ AV기 (가) 쉽다/어렵다   

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

8 
19 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2565 

23 ธ.ค. 2565 
부탁  
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 
26 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2565 

30 ธ.ค. 2565 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
부탁 



 
 

สัปดาห์ วัน เดือน ปี เรื่องท่ีสอน 
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 ชดเชยผ่านโปรแกรม Klass 
และ Line, Google meet) 

10 
2 ม.ค. - 6 ม.ค. 2566 

 
 

ไวยากรณ์ AV(으)ㄹ 수 있다/없다 

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

11 9 ม.ค. - 13 ม.ค. 2566 이상형 

12 
16 ม.ค. - 20 ม.ค. 2566 

 
 

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

13 23 ม.ค. - 27 ม.ค. 2566 ไวยากรณ์ DV(으)ㄴ N 
14 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2566 한국 생활  

15 6 ก.พ. - 10 ก.พ. 2566 ไวยากรณ์ V(으)ㄹ 때 
16 13 ก.พ. - 17 ก.พ. 2566 꿈 

17 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2566 ไวยากรณ์ V았/었/였을 때  

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

19 6 ก.พ. - 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลคะแนนรายวิชาภาษาเกาหลี 4 (ต30206)  
20 13 มี.ค. - 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลคะแนนรายวิชาภาษาเกาหลี 4 (ต30206) 

 
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 3,5,7 제주도에 가 봤어요? 

(ลองไปเกาะเชจูหรือยังคะ?) 
 

 

15 - การตรวจคำตอบจากสมุด
และหนังสือ 
- การประเมินจากการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม 
- การเขียนแต่งประโยคให้
สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน 

Power point 
ไฟล์เสียง 
รูปภาพ 

เอกสารการสอน 
 

ข้อที่ 3,5,8 취미가 뭐예요? 

(งานอดิเรกคืออะไรคะ?)  

10 - การตรวจคำตอบจากสมุด
และใบงาน 
- จับคูส่นทนาถาม-ตอบ
เกี่ยวกับงานอดิเรก 
- การเขียนแต่งประโยคให้
สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน 

ไฟล์เสียง 
Power point 

เอกสารการสอน 
 

 
 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 
ข้อที่ 3,5,7,8 - 제주도에 가 봤어요? 

(ลองไปเกาะเชจูหรือยังคะ?) 

- 취미가 뭐예요? 

(งานอดิเรกคืออะไรคะ?) 

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 
ข้อที ่1,3,7 어떤 사람이 좋아요? 

(ชอบคนแบบไหน?) 

15 - การตรวจคำตอบจากสมุดและ
ใบงาน การเขียนแบบอัตนัย 
- การพูดสนทนาเกี่ยวกับ
ลักษณะของคนที่ชอบ  
- การทำใบงานเกี่ยวกับลักษณะ
ของเพ่ือนในห้องเรียน 

Power point 
ไฟล์เสียง 

เอกสารการสอน 
 

ข้อที ่2,6,8  한국 생활이 어때요? 

(ชีวิตที่เกาหลีเป็นอย่างไร?) 

10 - การประเมินจากการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม 
- การออกเสียงประโยคและ
ข้อความสั้น ๆ ได้ถูกต้องตาม
หลักการออกเสียง 
- จากการเขียนแต่งประโยคให้
สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน  

คลิปวีดีโอ 
Power point 

รูปภาพ 
ไฟล์เสียง 

เอกสารการสอน 
 
 

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

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อที่ 1,2,3,6,7,8 - 어떤 사람이 좋아요? 

(ชอบคนแบบไหน?) 

- 한국 생활이 어때요? 

(ชีวิตที่เกาหลีเป็นอย่างไร?) 

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

 
 
 
 



 
 

5.6   ชิ้นงาน 
5.6.1   ชิ้นงาน 한국에 여행하자 (เที่ยวเกาหลีกันเถอะ) (STEM)   

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

ข้อที่ 2,3,6,7, 

1. ความคิดสร้างสรรค์ในการแต่ง
บทสนทนา  
2. ความเป็นธรรมชาติในการเชื่อม
เรื่องท่ีพูดคุย เข้ากับไวยากรณ์  
3. ความเยอะและความถูกต้องของ
เนื้อหาในการสนทนา 

รูปภาพจาก 
การสนทนาคู่ 
กับเพ่ือนผ่าน 
แอพพลิเคชั่น 
Line/Kakao 

1  
10 คะแนน 
(คะแนน  

หลังกลางภาค) 
11 ม.ค. 2566 

 

 


