
คํานํา 

 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมไดกําหนดนโยบาย การปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนต้ังแต ป

การศึกษา 2559 โดยใหเปลี่ยนจากการทําแผนการจัดการเรียนรูเปนการจัดทําประมวลรายวิชา (Course 

Syllabus) เพื่อใหเกิดการจัดกระบวนการเรียนรู และการวัดผลตามสภาพจริงเกิดคุณภาพเชิงประจักษสูงสุด

กับนักเรียน 

 ผูจัดทําจึงไดดําเนินการจัดทํา Course Syllabus ครั้งน้ี โดยกําหนดกิจกรรมตางๆ ของผูสอน จาก

รายวิชาภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา อ 22101  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนที่จะเริ่มดําเนินการสอนเปนวางแผนและ

เตรียมการลวงหนาเพื่อใหการเรียนของผูเรียนบรรลุตามจุดมุงหมายที่วางไวโดยกําหนดองคประกอบตางๆ ของ

การสอนไดแก คําอธิบายรายวิชา จุดประสงคการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรู 

สาระสําคัญตอสัปดาห การวัดและประเมินผล และแหงการเรียนรู แลวนําไปปฏิบัติการจัดการเรียนรูตอไป 

 

 

 

 

        นางกัญญารัตน      จํารัส 

        นายประวีณธรรม   ทองเกล็ด 

        นายยุทธนา          ตะบุญเรือง 

                       ผูจัดทํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

                หนา 

ขอมูลพื้นฐาน           1 

คําอธิบายรายวิชา          2 

ตัวช้ีวัดกลุมสาระภาษาตางประเทศ ม.2        3 

กระบวนการจัดการเรียนรู          4 

หนวยการเรียนรูและสาระสําคัญตอสัปดาห        4 

การวัดและประเมินผล          7 

สื่อ/แหลงการเรียนรู          8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

 1. รหัสวิชา   อ 22101 

 2. ช่ือวิชา   ภาษาอังกฤษ 

 3. จํานวนหนวยการเรียน  1.5 หนวยกิต 

 4. ระดับช้ัน   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  

 5. กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาตางประเทศ 

 6. ภาคเรียนที่   1 

 7. ปการศึกษา   2559 

 8. ช่ือผูสอน   นางกัญญารัตน จํารสั, นายประวีณธรรม ทองเกล็ด,  

      นายยุทธนา  ตะบุญเรือง 

 9. เงื่อนไขรายวิชา  - 

 10. สถานภาพของวิชา  วิชาพื้นฐาน 

 11. จํานวนคาบ   3 คาบ ตอ สัปดาห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําอธิบายรายวิชา 

วิชา ภาษาอังกฤษ   รหสัวิชา อ 22101  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2   ภาคเรียนที่ 1   จํานวน  1.5  หนวยกิต 

  

 ใชภาษา นํ้าเสียง และทาทาง สื่อสารตามมารยาทสังคม และภาษาในการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีใน

การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน  ขอและใหขอมูล ความ

ชวยเหลือและบริการผูอื่น  ถายโอนขอมูลที่ไดฟงและอาน อานออกเสียง คํา วลี สํานวนงายๆ ประโยค คําสั่ง 

คําขอรอง คําแนะนํา ขอความ ขอมูล บทอาน เรื่องราวสั้นๆทั้งที่เปนความเรียงและไมใชความเรียงจากสื่อ

สิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส แลวถายโอนเปนถอยคําของตนเองในรูปแบบตางๆ สรุป แสดงความคิดเห็น  

ความตองการ ความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง ขาวสาร เหตุการณสําคัญตางๆ ในชีวิต ประจําวัน 

ทองถ่ินและสังคม ประสบการณสวนตัว การศึกษา การทํางาน เทคโนโลยี งานประเพณี วันสําคัญของชาติ  

ศาสนา วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจาของภาษา เหน็คุณคาของภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสารใฝรู

ใฝเรียน มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะ  เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม สามารถใชภาษาเปน

เครื่องมือแสวงหาความรูเพิ่มเติมและเช่ือมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม. 2/1, ม. 2/2 , ม. 2/3 , ม. 2/4  

ต 1.2 ม. 2/1, ม. 2/2 , ม. 2/3 , ม. 2/4 , ม 2/5 

ต 1.3 ม. 2/1, ม. 2/2 , ม. 2/3   

ต 2.1 ม. 2/1, ม. 2/2 , ม. 2/3   

ต 2.2 ม. 2/1, ม. 2/2    

ต 3.1 ม. 2/1     

ต 4.1 ม. 2/1  

ต. 4.2 ม. 2/1,  ม.2/2     

 

รวมทั้งหมด  21 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

1. ปฏิบัติตามคําขอรอง คําแนะนํา  คําช้ีแจง และคําอธิบายงาย ๆ ที่ฟงและอาน 

2. อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ และบทรอยกรองสัน้ๆ ถูกตองตามหลักการอาน 

3. ระบุ/เขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกบัสือ่ที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ที่อาน 

4. เลือก/ ระบปุระโยคและขอความใหสัมพันธกบัสื่อที่ไมใชความเรียง (non-text information)ที่อาน 

5. สนทนาแลกเปลี่ยนขอมลูเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆ ใกลตัว และสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันอยาง

เหมาะสมใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา คําช้ีแจงและคําอธิบายตามสถานการณ 

6. พูดและเขียนแสดงความตองการและใหความชวยเหลอื ตอบรบั  และ  ปฎิเสธการใหความชวยเหลอื ใน

สถานการณตางๆอยางเหมาะสม   

7. พูดและเขียนเพือ่ขอและใหขอมลูบรรยายและแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับเรื่องที่ฟงหรืออานอยางเหมาะสม 

9. พูดและเขียนแสดงความรูสกึและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ กจิกกรมและประสบการณ 

พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม 

10. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กจิวัตรประจําวัน ประสบการณ และขาว/เหตุการณทีอ่ยูในความ

สนใจของสังคม 

11. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ / แกนสาระหัวขอเรื่อง (topic) ที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง/ขาว/ 

เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม 

12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกจิกรรม เรื่องตางๆใกลตัว และประสบการณพรอมทั้งใหเหตุผล

สั้นๆ ประกอบ 

13. ใชภาษา นํ้าเสียง และกริิยาทาทางเหมาะกบับคุคลและโอกาสตามมารยาทสงัคมและวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา 

14. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสําคัญ ชีวิตความเปนอยู และประเพณีของเจาของภาษา 

15. เขารวม/กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความสนใจ 

16. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆและการ

ลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย 

17. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของ

เจาของภาษากับของไทย 

18. คนควา รวบรวมและสรปุขอมลู/ ขอเทจ็จริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรูและ

นําเสนอดวยการพูด/ การเขียน 

19. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจรงิ/ สถานการณจําลองที่เกิดข้ึน ในหองเรียนสถานศึกษาและชุมชน 

20. ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน / คนควา รวบรวบและสรุปความรู / ขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงการ

เรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

21. เผยแพร / ประชาสัมพันธขอมลูขาวสารของโรงเรียนเปนภาษาตางประเทศ 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

 ใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน ทักษะการจํา คิดวิเคราะห และเขียน สื่อความ กระบวนการ

ทํางานกลุม/คู และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด

ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 

หนวยการเรียนรูและสาระสาํคญัตอสัปดาห 

สัปดาหท่ี 

วัน/เดือน/ป 

หนวยการ

เรียนรู 

หัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

(โดยสังเขป) 

จํานวน

คาบ 

สัปดาหที่ 1-3 

 

Unit 1 

What do you 

like to do? 

-Talking about 

schedules and 

activities 

-Talking about 

frequency  

- Hobbies and 

interests 

- Time expression 

Grammar :การใชประโยค like 

to + verb เพื่อการใชบอก

กิจกรรมที่ชอบทํา และการใช

ประโยค Wh-question : How  

often Simple present ในการ

ถามกิจกรรม งานอดิเรกทีท่ํา

บอยครั้ง 

Listening: ฟงและเขาใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมที่ชอบทํา 

Speaking: ถาม-ตอบเกี่ยวกบั

กิจกรรม งานอดิเรกที่ชอบทํา 

Reading : อานบทความสั้นๆ 

เกี่ยวกับ Capoeira : The 

Fighting Dance 

Writing : เขียน E-mail 

9 

สัปดาหที่ 4-6 

 

Unit 2 

What does 

she look like? 

- Describing 

someone’s 

appearance 

- Describing 

emotions 

-Adjective order 

-Physical appearance 

-Emotions  

Grammar :การใชคําคุณศัพทใน

ประโยคเพื่อในการอธิบาย

ลักษณะบุคคล และอารมณ 

Listening: ฟงและเขาใจเกี่ยวกับ

การอธิบายลักษณะบุคคล และ

อารมณ 

Speaking: ถาม-ตอบเกี่ยวกบั

การอธิบายลักษณะบุคคล และ

อารมณ 

9 



Reading : อานบทความสั้นๆ 

เกี่ยวกับ Changing Faces 

Writing :  เขียนเรียงความสั้น 

สัปดาหที่  7-9 

 

Unit 3 

How do you 

get to the 

park? 

- Asking for and 

giving direction 

- Asking about 

transportation 

- Imperatives 

(Direction) 

-Preposition of 

location 

-Places around the 

town 

-Modes of 

transportation 

Grammar : การใชประโยคเพือ่

การบอกทิศทางในภาษาอังกฤษ

ดวย Imperative และ 

Preposition of location  

Listening: ฟงและเขาใจบท

สนทนาการบอกทิศทางใน

ภาษาอังกฤษดวย Imperative 

และ Preposition of location  

Reading : อานบทความสั้นๆ 

เกี่ยวกับ Visit Xi’an!  

Writing :  เขียนแผนพับการ

ทองเที่ยว (Tour guide 

brochure)  

9 

ทบทวนเน้ือหา 

สัปดาหที่ 10 สอบกลางภาค  

3 

สัปดาหที ่

11-13 

 

 

Unit 4 

What’s the 

coldest place 

on Earth? 

-Comparing things 

- Regular and 

irregular superlative 

adjectives 

- Continents 

-  Places in nature 

- Large number 

  

Grammar :การใชประโยคเพื่อ

เปรียบเทียบโดยใช Comparison 

of adjective 

Listening: ฟงและเขาใจเกี่ยวกับ

การเปรียบเทียบสิ่งของและ

สถานที ่

Speaking: ถาม-ตอบเกี่ยวกบั

การเปรียบเทียบสิ่งของและ

สถานที ่

Reading : อานบทความสั้นๆ 

เกี่ยวกับ Extreme Amazon 

Writing : โปสเตอรการทองเที่ยว 

 

 

9 



สัปดาหที ่

14-16 

 

 

Unit 5 

Are cats cuter 

than dogs? 

-Comparing things 

(Comparative 

degree, Positive 

degree) 

- Animal 

characteristics 

- Animal 

- Body part 

- Emotions 

Grammar :การใชประโยคเพื่อ

เปรียบเทียบโดยใช Comparison 

of adjective (Comparative 

degree, Positive degree) 

Listening: ฟงและเขาใจเกี่ยวกับ

การเปรียบเทียบสิ่งของและ

สถานที ่(Comparative degree, 

Positive degree) 

Speaking: ถาม-ตอบเกี่ยวกบั

การเปรียบเทียบสิ่งของและ

สถานที ่(Comparative degree, 

Positive degree) 

Reading : อานบทความสั้นๆ 

เกี่ยวกับ Working dogs 

Writing :  เขียนบล็อก 

9 

สัปดาหที่  

17-19 

 

 

Unit 6 

How was 

your trip? 

- Talking about past 

event 

- Expressing 

agreement & 

disagreement 

-  Simple past with 

regular and irregular 

verbs 

- Verb phrases 

- Distance and height 

measurements  

 

 

Grammar : การใชประโยคบอก

เหตุการณที่เกิดข้ึนในอดีต Past 

Simple Tense กับการใชกริยา

ปกติและไมปกติ  

Listening: ฟงและเขาใจบท

สนทนาเกี่ยวกับเหตุการณในอดีต 

Speaking: ถาม-ตอบ ใน

ชีวิตประจําวันดวยประโยค Past 

Simple Tense 

Reading : อานบทความสั้นๆ 

เกี่ยวกับ Around and over 

the world 

Writing :  เขียนบล็อก 

9 

ทบทวนเน้ือหา 

สัปดาหที่ 20 สอบกลางภาค 

3 

 

 



การวัดและประเมินผล  

 การวัดและประเมินผล มีจุดมุงหมายเพื่อทราบความกาวหนาของผู เรียนดานความรู ทักษะ 

กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการ

เรียนรูที่กําหนดไวของรายวิชา  จึงเนนวิธีการและเครื่องมือวัดที่หลากหลายเหมาะสมกับสาระการเรียนรู 

กระบวนการเรียนรูของผูเรียน และดําเนินการอยางตอเน่ือง ควบคูกับการจัดการเรียนรูของผูเรียน เชน การวัด

ภาคปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจผลงาน การบันทึกพฤติกรรม แฟมสะสมผลงาน ฯลฯ ทั้งน้ี

วิธีการและเครื่องมืดไดสอดคลองกับเน้ือหาภาษาหรือทักษะที่ตองการวัด สรุปลักษณะของการประเมินผลทาง

ภาษา ดังน้ี 

1. การปฏิบัติจริง (Performance) 

 1.1 การโตวาท ี(Debates) 

 1.2 การเขียนรายงาน (Written Report) 

 1.3 การทดลอง (Experiment) 

 1.4 สุนทรพจน (Speech) 

 1.5 วิดีทัศน /แถบบันทึกเสียง (Video/Audio Tapes) 

 1.6 การสาธิต (Demonstrations) 

 1.7 การวาดภาพ (Drawing) 

 1.8 โครงงาน (Project) 

2. ขอสอบทั่วไป (Paper and Pencil Tests) 

 2.1 ขอสอบมาตรฐาน (Standardized Tests) 

 2.2 ขอทดสอบทายหนวยการเรียนรู (End of Unit Test) 

 2.3 ขอทดสอบที่ครูทําข้ึน (Teacher-Made Tests) 

3. การสื่อสารสวนบุคคล (Personal Communication) 

 3.1 การซักถามรายบุคคล (Individual Conferences) 

 3.3 การอภิปรายกลุมยอย (Small-Group Discussions) 

 3.4 การสัมภาษณ (Interview) 

4. การสังเกตและการรบัรู (Observation and Perceptions)  

 4.1 ปฏิสัมพันธในช้ันเรียน  (Classroom Interaction) 

 4.2 การมีสวนรวมของผูเรียน (Student Participation/Involvement)  

 

นอกจากการวัดผลและประเมนิผล ตามแผนภูมิแลว ไดกําหนด อัตราสวนคะแนนการประเมินระหวางภาค

เรียนกบัปลายภาค ดังน้ี  

    



คะแนนระหวาภาค : คะแนนปลายภาค 

    70    :   30 

คะแนนระหวางภาค :     คะแนนกอนกลางภาค :  คะแนนกลางภาค : คะแนนหลังกลางภาค 

    25           20   25 

 

การประเมินผลใชวิธีการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ ดังน้ี 

 

คะแนน ระดับผลการเรยีน ความหมาย 

80-100 4 ดีเย่ียม 

75-79 3.5 ดีมาก 

70-74 3 ดี 

65-69 2.5 คอนขางดี 

60-64 2 ปานกลาง 

55-59 1.5 พอใช 

50-54 1 ผานเกณฑข้ันตํ่า 

0-59 0 ตํ่ากวาเกณฑ 

 

สื่อ/แหลงการเรียนรู 

 1. หนังสือเรียน Time Zone ม.2 

 2. แบบฝกหัด Team Zone ม.2 

 3. Class Audio CDs 

 4. Student’s Audio CD 

 5. สื่อนําเสนอ Power Point Presentation 

 6. แหลงคนควาจาก Internet 

 7. หองสมุดโรงเรียน  

 7. ครูชาวตางชาติ 

  

 

 

ลงช่ือ.................................................     ลงช่ือ...............................................  ลงช่ือ......................................... 

          (นางกัญญารัตน  จํารสั)                 (นายประวีณธรรม ทองเกล็ด)       (นายยุทธนา  ตะบุญเรือง) 

  ผูจัดทํา                                       ผูจัดทํา                               ผูจัดทํา  


