
 

 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

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

1.ชื่อรายวิชา การอ่านภาษาอังกฤษ 4 รหัสวิชา  อ30219 
จำนวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง / สัปดาห์  60 ช่ัวโมง / ภาคเรียน  จำนวนหน่วยกิต 1.5  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    ระดับชั้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ภาคเรียนที่ 2       ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน ครูต่างชาติ 1 
 
2. คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคำแนะนำ คำอธิบายเกี่ยวกับชีวประวัติของบุคคลสำคัญ คำแนะนำ คำช้ีแจง คำอธิบาย              
คำบรรยายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันในครอบครัว เนื้อเรื่อง บทความ คำพังเพย สุภาษิต วิถีชีวิต ความเช่ือทาง
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ชุมชนและท้องถิ่น ประเทศชาติ เรื่องท่ีอ่าน ความรู้ท่ี
เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น บทความในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายในสถานศึกษา และชุมชน 
 โดยใช้กระบวนการอ่าน แสดงความรู้สึก ส่ือสารระหว่างบุคคล เห็นความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต  
ความเช่ือทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา นำวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปใช้แสวงหาความรู้ 
 เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดี และความเข้าใจ ความเช่ือต่อวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เห็นคุณค่าของ 
 
ผลการเรียนรู้   

1.  อ่านคำแนะนำ คำอธิบายเกี่ยวกับชีวประวัติของบุคคลสำคัญ 
2.  อ่านคำแนะนำ คำช้ีแจง คำอธิบาย คำบรรยายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันในครอบครัว 
3.  อ่านเนื้อเรื่องและแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น โดยนำมาใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล 
4.  อ่าน บทความ คำพังเพย สุภาษิต แล้วเห็นความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือทางวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษา 
5.  นำวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปใช้ในชุมชนและท้องถิ่น ประเทศชาติ 
6.  นำเรื่องท่ีอ่านไปแสวงหาความรู้ท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
7.  อ่านบทความในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายในสถานศึกษา และชุมชน  
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



 

 

4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน เดือน ป ี เร่ืองที่สอน 
1 1 พ.ย. - 4 พ.ย. 2565 Humanities: For Safety’s Sake 

(สอนชดเชยวันจันทร์ท่ี 31 ต.ค. 2565 โดยชดเชยการสอนผ่าน Line ,google 
meet) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 Humanities: Instructions and Memos 
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 Culture: Festivals celebrated in the U.S. 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 Culture: Festivals celebrated in the U.K. 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 Culture: Thai Festivals 
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 Authentic Reading: Graphs and Charts 

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

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565  Authentic Reading: Extracts from magazines 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 12 ธ.ค. 2565 ชดเชยการสอนผ่าน Line ,google 
meet) 

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

- Authentic Reading: Brochure 
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

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

- สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
- (สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายทำแบบฝึกหัดตอบ
คำถามจากการอ่าน ผ่าน Google Meet , Google classroom, Line Group) 

10 2 ม.ค. - 6 ม.ค. 2566 Language: Poems 
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายทำแบบฝึกหัดตอบคำถาม
จากการอ่าน ผ่าน Google Meet , Google classroom, Line Group) 

11 9 ม.ค. - 13 ม.ค. 2566 Language: Cartoons 
12 16 ม.ค. - 20 ม.ค. 2566 Fictions and Non-fictions:  News 

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

13 23 ม.ค. - 27 ม.ค. 2566 Fictions and Non-fictions:  Extracts from magazines 
14 30 ม.ค – 3 ก.พ. 2566 Fictions and Non-fictions:  Novels and Book reviews 

15 6 ก.พ. - 10 ก.พ. 2566 Surfing Inter-net network: Visiting websites  
16 13 ก.พ. - 17 ก.พ. 2566 Surfing Inter-net network: Sharing Information  
17 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2566 Surfing Inter-net network: School Projects 
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. - 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 4 (อ30219) 
20 13 มี.ค. - 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 4 (อ30219) 



 

 

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

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

รวม    100 คะแนน 
 

5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 1,3,4 - Humanities: 10 

- ทดสอบจากบทสนทนา 
- การทำแบบฝึกหัด 

- Power point 
- Clip เสียง 
- ใบงาน 
- สารสนเทศ internet 

ข้อ 2,5 - Culture 5 
- ทดสอบบทสนทนา 
- การทำแบบฝึกหัด 

- Power point 
- ใบความรู้ 
- สารสนเทศ internet 

ข้อ 6,7 
 

- Authentic Reading 
 

10 
- ใบงาน/แบบฝึกหัด 
- การพูดนำเสนอผ่านคลิป
วิดีโอ 

- Power point 
- ใบความรู้ 
- สารสนเทศ internet 

 
5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 23 ธ.ค. และ 26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 
- Humanities: 
- Culture 
- Authentic Reading 

20 
- แบบทดสอบอัตนัย และปรนัย 
จำนวน  20 ข้อ 

 
 
 
 
 



 

 

 
5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 1,2,3 - Language 10 

- การตรวจคำตอบจากสมุด 
- การส่ือสารในสถานการณ์
ท่ีกำหนด  

- Power point 
- Clip เสียง 
- สารสนเทศ 
internet 
- ใบความรู้ 

 
ข้อ 4,5 

- Fictions and Non-
fictions 

 
5 

- การตรวจคำตอบจากสมุด 
-  บทความท่ีเขียน 

- Power point 
- ใบความรู้ 
- สารสนเทศ 
internet 

ข้อ 6,7 
- Surfing Inter-net 
network 

10 

- การตรวจคำตอบจากสมุด 
- การส่ือสารในสถานการณ์
ท่ีกำหนด 

- Power point 
- Clip เสียง 
- สารสนเทศ 
internet 
- ใบความรู้ 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 
- Language 

- Fictions and Non-fictions 

- Surfing Inter-net network 

30 
- แบบทดสอบอัตนัย  
แบบเติมคำตอบ และปรนัย 
จำนวน 30 ข้อ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 5.6 ช้ินงาน Fictions (STEM) 

หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

หรือผลการเรียนรู้/ 
บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะประเภท จำนวน

ชิ้นงาน 

4 , 5 1. แนวคิดในการ
ออกแบบ 
2.ประโยชน์ของช้ินงาน 
3. ความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบช้ินงาน 
4. ความสวยงามความ
ประณีตของช้ินงาน 

ช้ินงาน 
Fictions 

              
1 ช้ิน 

10  คะแนน  
(ก่อนกลาง
ภาค 5 
คะแนนและ
หลังกลางภาค 
5 คะแนน) 

17 ก.พ. 2566 

 

 
 

 

 


