
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

1.ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน    รหัสวิชา อ30208 

จำนวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง / สัปดาห์  40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน  จำนวนหน่วยกิต 1.0  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    ระดับชั้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ภาคเรียนที่ 2        ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน Ms. Jennie Kaya Labial Nave 

2. คำอธิบายรายวิชา 
อ่านออกเสียงประโยคและข้อความส้ัน ๆ ได้ตามหลักการอ่านสนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความต้องการ แสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ใกล้ตัว โดยใช้ศัพท์ สำนวนภาษา และโครงสร้างประโยคถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ 

โดยใช้กระบวนการใช้ภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อการส่ือสาร สืบค้นค้นคว้า 
รวบรวม และสรุปความรู้และข้อมูลต่าง ๆ 

เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาฝรั่งเศส สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสแสวงหาความรู้เพื่อการศึกษาที่สูงขึ้น
และมีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มิจิตสาธารณะและรัก
ความเป็นไทย 

3. ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ภาษาท่าทาง น้ำเสียงได้เหมาะสมกับสถานการณ์และบุคคล 
2. สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
3. พูดแสดงความต้องการและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
4. ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย บรรยายเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
5. พูดขอร้อง แนะนำ และช้ีแจงได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ 
6. อธิบายป้ายประกาศ คำแนะนำ คำช้ีแจงได้ถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ 
7. อ่านออกเสียงและข้อความส้ัน ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
8. พูดบรรยายและให้ข้อมูลได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยค 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้  
 

  



 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน เดือน ป ี เร่ืองที่สอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 Pre-test/Introduction 

(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ท่ี 1 ในวันท่ี 31 ต.ค. 2565 สอนชดเชยผ่าน
ระบบออนไลน์ Google meet, Line, Google classroom) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 Greeting and Introducing Yourself 
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 Greeting and Introducing Yourself 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 Introducing Oneself and Others 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 Expression of Feelings 
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 Go to the restaurant 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 5 ธ.ค. 2565 ชดเชยการสอนผ่าน Google meet, 
Line, Google classroom) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 At home 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 12 ธ.ค. 2565 ชดเชยการสอนผ่าน Google 
meet, Line, Google classroom) 

8 19 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2565 Have a nice trips 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2565 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 30 ธ.ค. 2565 ชดเชยการสอนผ่าน Google 
meet, Line, Google classroom) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 Shopping around 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 2 ม.ค. 2566 ชดเชยการสอนผ่าน Line, Google 
classroom , Google meet) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 Visit the relatives 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 Movies Hit 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 16 ม.ค. 2566 ชดเชยการสอนผ่าน Google 
meet, Line, Google classroom) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 Amazing holidays 
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 Talking about Careers and Jobs 

15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 Technology Time 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 Telephone a Conversation 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 See you again! 
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 ก.พ. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน (อ30208) 
20 13 มี.ค. - 17 มี.ค.2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน (อ30208) 



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

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

รวม    100 คะแนน 

5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 1, 2 
Greeting and 
Introducing Yourself 

15 

- การเลือกคำตอบจากตัวเลือกและ
การเขียนตอบ 
-การประเมินจากการสนทนาตาม
สถานการณ์คู่ – กลุ่ม 
- ตรวจคำตอบจากใบงาน 

- คลิปวิดีโอ 
- Power point 
- ใบความรู้ 
- Google Classroom 
 

ข้อ 3 Go to the restaurant 5 

- การตรวจคำตอบจากการทำ
แบบฝึกหัด 
-การประเมินจากการสนทนาตาม
สถานการณ์คู่ – กลุ่ม 
- ตรวจคำตอบจากใบงาน 

- คลิปวิดีโอ 
- Power point 
- ใบความรู้ 
- Google Classroom 

ข้อ 4  Amazing holidays 5 

- การตรวจคำตอบจากการทำ
แบบฝึกหัด 
-การประเมินจากการสนทนาตาม
สถานการณ์คู่ – กลุ่ม 
- ตรวจคำตอบจากใบงาน 

- คลิปวิดีโอ 
- Power point 
- ใบความรู้ 
- Google Classroom 

 
  



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

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

ข้อ 1, 2, 3, 4 
- Greeting and Introducing Yourself 
- Go to the restaurant 
- Amazing holidays 

20 
-แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ 

 

5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 5, 6 
Talking about 
Careers and 
Jobs 

15 

- การเลือกคำตอบจากตัวเลือก
และการเขียนตอบ 
- การประเมินจากการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่ – กลุ่ม 
- ตรวจคำตอบจากใบงาน 

- คลิปวีดีโอ 
- Power point 
- Google 
Classroom 
 

 
ข้อ 7, 8 

Telephone a 
conversation 

10 
 

- การเลือกคำตอบจากตัวเลือก
และการเขียนตอบ 
-การประเมินจากการสนทนาตาม
สถานการณ์ คู่ – กลุ่ม 
- ตรวจคำตอบจากใบงาน 

- คลิปวีดีโอ 
- Power point 
- ใบความรู้ 
- Google 
Classroom 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

ข้อ 5,6,7,8 
- Talking about Careers and Jobs 
- Telephone a conversation 

30 

- แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ 
 

 
  



 
5.6 ชิ้นงาน My Story (STEM) 

 

หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระการเรียนรู้/

ตัวชี้วัดหรือ ผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีเก็บคะแนน 
คะแนน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลาส่ง

งาน ลักษะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

2, 3 

- ความถูกต้องของ 
คำศัพท์ 
- ความสวยงาม 
- ความคิดสร้างสรรค์ 

- ช้ินงาน 
My Story 

1 

10 คะแนน 
(คะแนนหลัง
กลางภาค) 

 

1 ธ.ค. 2565 
 

 


