
ประมวลรายวิชา  ( Course Syllabus ) 

รหัสวิชา   2000-1203                                                                                                           
จ านวนหน่วยการเรียน 1 
ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษฟัง พูด 1 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ปีการศึกษา  2559 
ชื่อผู้สอน  นางทิวาพร  ธาราวัชรศาสตร์ 
เงื่อนไขรายวิชา  - 
สถานภาพรายวิชา วิชาเพ่ิมเติม 
จ านวนคาบ : สัปดาห์ 2 คาบ : สัปดาห์ 
ค าอธิบายรายวิชา  
 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบ การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่

สนใจและท่ีก าหนดจากภาพยนตร์ เพลง สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และจากเว็บไซต์ต่างๆ การ

แสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์ต่างๆ การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง การใช้

ค าศัพท์ ส านวนทางภาษาต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตจริง การใช้วัจนะภาษาและอวจนะภาษา (verbal and 

non-verbal language) การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกับเพ่ือนเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การ

สืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

 1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สนใจในชีวิตประจ าวัน 

 2.พูดสื่อสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันและสถานประกอบการ 

 3.ใช้ส านวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาสื่อความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง 



          กระบวนการจัดการเรียนรู้  
 

1. นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากค าอธิบายและชี้แจงเพ่ิมเติมจากครูผู้สอน 
2. นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน  
3. นักเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากกิจกรรมกลุ่ม รายงาน ศึกษาค้นคว้า  
4. นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ 
5. นักเรียนเลือกวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือใช้ในการศึกษาต่อ 
6. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและศึกษาวัฒนธรรมเจ้าของภาษา  

 
         หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 
 

สัปดาห์ 
ที ่

หน่วยการเรียนรู้  หัวข้อ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวนคาบ  

1 Greeting -Introduction  - ทักทาย แนะน า 
กล่าวอ าลา 

-ฝึกพูด 
-จับคู่ ถามตอบ 

2 

2-3 Family -เรื่องราวของตนเอง
และครอบครัว 

-บทสนทนา 
-บทอ่าน 

4 

4 Date and time  -วัน เวลา  - ถามตอบเกี่ยวกับวัน วันที่ 
เวลา 
-บทสนทนา 

2 

5-6 Direction -การบอกเส้นทาง 
-แผนที่ แผนผัง 
ห้องเรียน และสถานที่
ในท้องถิ่น 

-เรียนรู้ค าศัพท์การบอก
ทิศทาง 
-บทสนทนาการถามเส้นทาง 
-ฝึกท าแผนผังโรงเรียน 
ห้องเรียน หรือสถานที่
ส าคัญ 

4 

7 Outside the classroom กิจกรรมนอกห้องเรียน -จับคู่ถามตอบเกี่ยวกับ
เส้นทางในโรงเรียน 

2 

8-9 Shopping -การซื้อ- ขายของ -ค าศัพท์เรื่องการซื้อขาย 
-ถามตอบเกี่ยวกับราคา 
-บทสนทนาการซื้อขาย
สินค้า 
-กิจกรรมกลุ่มการซื้อขาย 
สินค้า 

4 

สัปดาห์ 
ที ่

หน่วยการเรียนรู้  หัวข้อ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวนคาบ  



10 Mid term Test 2 
11 Sign and Notice  ป้าย ประกาศ 

สัญลักษณ์  
-เรียนรู้ป้าย ป้ายประกาศ 
สัญลักษณ์ ต่าง ๆ  
-เลือกฝึกท าป้ายที่สนใจ 

2 

12 Paper Test ทดสอบค าศัพท์ บท
สนทนา จาก Text 
book 

-นักเรียนท าแบบทดสอบ 
และปฏิบัติการสอบพูด 

2 

13 Food  My favorite dish  
- Vocabulary about 
food 
 ( many kinds of 
food ) 
- How to cook  

- เรียนรู้ค าศัพท์อาหาร
ต่างๆ 
- สาธิตขั้นตอนการท า เป็น
ภาษาอังกฤษ 
- เลือกอาหารที่ชอบ 
-จับกลุ่มท าอาหารที่เลือก 
-อภิปรายขั้นตอนการ
ท าอาหารเป็นภาษาอังกฤษ
ง่าย ๆ  

2 

14 Ordering Food  -บทสนทนาการสั่งอาหาร 
-มารยาทในการรับประทาน
อาหาร 

2 

15 Health สุขภาพ การออกก าลัง
กาย การเจ็บป่วย 

-เรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับ
สุขภาพ 
-อ่านบทความเรื่องสุขภาพ
และการออกก าลังกาย 

2 

16-17 Free time  งานอดิเรกที่ชอบท าใน
ยามว่าง 

-บทสนทนา และเรื่องราว
ของงานอดิเรกที่ชอบท า 
-จัดท ารายงานกิจกรรมที่
นักเรียนชอบท า และเกิด
ประโยชน์อะไรบ้าง 
-อภิปราบหน้าชั้นเรียน 

4 

18 ทบทวน และ เตรียมสอบ Final Examination 2 
 
 
 
 
 
 



การวัด และประเมินผล ( 100 คะแนน )  
 
1. ประเมินกิจกรรมที่ปฏิบัติ 4 ครั้ง ๆ ละ 5 คะแนน    (20 คะแนน) 
2. สอบกลางภาค ( Mid term Test )     (20 คะแนน) 
3. ทดสอบย่อย 2 ครั้ง      (20 คะแนน)  
4. งานกลุ่ม  1 ครั้ง      (10 คะแนน)  

สอบปลายภาค ( Final Examination )    (30 คะแนน) 


