
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

1.ชื่อรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4   รหัสวิชา อ30213 
จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 60 ชั่วโมง / ภาคเรียน  จำนวนหน่วยกิต 1.5  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 2       ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน นางสาวนิศา  อินทา 
 
2. คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษานิทาน บทความ วรรณกรรมเยาวชน สารคดี โครงและบทกลอน จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุป
ความ ตีความและแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งอธิบาย โดยใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของ
บุคคล ศึกษาความหมายของคำศัพท์ สำนวน ประโยคที่สำคัญกับนิทาน บทความ วรรณกรรมเยาวชน สารคดี  
โครงและบทกลอน เหตุการณ์ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย การใช้ภาษาใน
การสื่อสาร สืบค้น ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเก่ียวกับ บทความ วรรณกรรมเยาวชน สารคดี 
   โดยใช้กระบวนการ การอ่านจับใจความ เขียน วิเคราะห์ สังเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ แสดงความคิดเห็นอธิบาย 
แลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้ด ้วยว ิธ ีการหลากหลาย นำเสนอข้อมูล แลกเปลี ่ยนความร ู ้ด ้วยว ิธ ีการที ่หลากหลาย  
ให้เหตุผลอย่างมีวิจารณญาณ และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 

 เพื่อให้มีเจตคติที่ดี เกิดทักษะทางภาษา มีความรู้ความเข้าใจ นำไปใช้ประโยชน์ในการแสวงหาความรู้เพ่ือ
ขยายโลกทัศน์ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเอง 
ชุมชนและสังคม การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม การเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
และคำนิยมอันพึงประสงค ์

 

ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านจับใจความสำคัญ สรุปความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากการอ่านนิทาน พร้อมทั้งให้ตัวอยา่ง

ประกอบ 
2. วิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยจากบทความที่

อ่าน 
3. อธิบาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษาจากวรรณกรรม

เยาวชนที่สนใจ 
4. จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความจากการอ่านสารคดี 
5. สรุปความ และตีความ จากโครง บทกลอนที่อ่านโดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
รวม 5  ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน เดือน ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 How to know  

(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 31 ต.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน 
สอนผ่าน Line, google classroom) 

2 7พ.ย. – 11 พ.ย. 2565  How to know 

3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565  How to know  
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565  How to know 

5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565  Describe things  
6 5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2565  Describe things  

(สอนชดเชยวันหยุด วันที่ 5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน สอนผ่าน Line, 
google classroom) 

7 12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2565  Describe things  
(สอนชดเชยวันหยุด วันที่ 12 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน สอนผ่าน Line, 
google classroom) 

8 19 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2565 
23 ธ.ค. 2565 

Describe things  
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
Like to talk  
(สอนชดเชยวันหยุด วันที่ 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน สอนผ่าน Line, 
google classroom) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 Like to talk  
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมาย Like to talk ผ่านระบบ
ออนไลน์ Google Meet, Google classroom) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 Like to talk 

12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 Like to talk  
(สอนชดเชยวันหยุด วันที่ 16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน สอนผ่าน Line, 
google classroom) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 Like to talk 
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 Happy to talk 

15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 Happy to talk 

16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 Happy to talk 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 Happy to talk 
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค.– 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (อ30213) 
20 13 มี.ค.– 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (อ30213) 

 
 
 



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

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน  
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน  
- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม   100 คะแนน 
 

5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
1 How to know 10 - การตรวจคำตอบจากสมุด

และใบงาน  
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ข้อ  
- ฟังเพลงและตอบคำถาม  

- คลิปวีดีโอ 
- Power point 
- รูปภาพ 
- ใบความรู้ 

 

2 Describe things 15 - การตรวจคำตอบจากสมุด
และใบงาน  
- การแสดงบทบาทสมมติ  

- คลิปวีดีโอ 
- Power point 
- รูปภาพ 
- ใบความรู้ 

  
5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที ่23, 26-29 ธ.ค. 2565) 

 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 
1,2 - How to know 

- Describe things 
 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

2,3 - Describe 
things 
- Like to talk 

10 - แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 
10 ข้อ  

- Power point 
- รูปภาพ 
- ใบความรู้ 

3,4,5 - Like to talk 
- Happy with 
talk 

15 - การเลือกคำตอบจากตัวเลือก  
- การประเมินจาการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม 

- Power point 
- รูปภาพ 
- ใบความรู้ 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

4,5 - Like to talk  
- Happy with 
talk  

30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ  
 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ  

 
 

5.6 ชิ้นงาน Poster 
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือ  

ผลการเรียนรู้/ 
บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน หมายเหตุ กำหนดเวลา 
ส่งงาน ลักษณะ

ประเภท 
จำนวน
ชิ้นงาน 

ผลการเรียนรู้ข้อที่ 2-3 1. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงาน 
2. ความสวยงามความ
ประณีตของชิ้นงาน 
3. การนำเสนอหน้าชั้น
เรียน 

ชิ้นงาน 1 - 9 ธ.ค. 2565 

 


