
ค ำน ำ 
 โรงเรียนอุทยัวิทยาคมไดก้ าหนดนโยบาย การปฏิรูปกระบวนการจดัการเรียนรู้ให้กบันกัเรียนตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2559 โดยให้เปล่ียนจากการท าแผนการจดัการเรียนรู้เป็นการจดัท าประมวลรายวิชา (Course 
Syllabus) เพื่อให้เกิดการจดักระบวนการเรียนรู้ และการวดัผลตามสภาพจริงเกิดคุณภาพเชิงประจกัษ์สูงสุด
กบันกัเรียน 
 ผูจ้ดัท าจึงได้ด าเนินการจดัท า Course Syllabus คร้ังน้ี โดยก าหนดกิจกรรมต่างๆ ของผูส้อน จาก
รายวิชาภาษาองักฤษเพิ่มเติม  รหัสวิชา อ 21232 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนท่ีจะเร่ิมด าเนินการสอนเป็น
วางแผนและเตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้การเรียนของผูเ้รียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไวโ้ดยก าหนด
องคป์ระกอบต่างๆ ของการสอนไดแ้ก่ ค  าอธิบายรายวิชา จุดประสงคก์ารเรียนรู้ กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ สาระส าคญัต่อสัปดาห์ การวดัและประเมินผล และแห่งการเรียนรู้ แลว้น าไปปฏิบติัการ
จดัการเรียนรู้ต่อไป 
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ประมวลรำยวชิำ (Course Syllabus) 

 
ขอ้มูลพื้นฐาน 
 
 1. รหสัวชิา   อ 21101 
 2. ช่ือวชิา   ภาษาองักฤษ 
 3. จ านวนหน่วยการเรียน  1 หน่วยกิต 
 4. ระดบัชั้น   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
 6. ภาคเรียนท่ี   2 
 7. ปีการศึกษา   2559 
 8. ช่ือผูส้อน   นายประวณีธรรม ทองเกล็ด 
 9. เง่ือนไขรายวชิา  - 
 10. สถานภาพของวชิา  วชิาเพิ่มเติม 
 11. จ านวนคาบ   1 คาบ ต่อ สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
วชิา ภาษาองักฤษเพิ่มเติม   รหสัวชิา อ 21232  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนท่ี 2   จ านวน  1  หน่วยกิต 
  
 ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู การสนทนาโตต้อบ การใชภ้าษาองักฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจและ
ท่ีก าหนดจากภาพยนตร์ เพลง ส่ือโสตทศัน์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และจากเว็บไซต์ต่างๆ การแสดงบทบาท
สมมติในสถานการณ์ต่างๆ การฝึกออกเสียงภาษาองักฤษตามหลกัการออกเสียง การใชค้  าศพัท์ ส านวนทาง
ภาษาต่างๆ ท่ีใช้ในชีวิตจริง การใช้วจันะภาษาและอวจนะภาษา (verbal and non-verbal language) การใช้
ภาษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือ
ฝึกฝนกบัเพื่อนเพื่อพฒันาทกัษะทางภาษาดว้ยตนเอง การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 
รหสัตวัช้ีวดั 
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     
 
รวมทั้งหมด  19 ตวัช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวดัสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำองักฤษ)  
1. ปฏิบติัตามค าขอร้อง ค าแนะน า  ค  าช้ีแจง และค าอธิบายง่าย ๆ ท่ีฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 
3. ระบุ/เขียนประโยคและขอ้ความใหส้ัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีอ่าน 
4. เลือก/ ระบุประโยคและขอ้ความใหส้ัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง (non-text information)ท่ีอ่าน 
5. สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่างๆ ใกลต้วั และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวติประจ าวนัอยา่ง
เหมาะสมใชค้  าขอร้อง ใหค้  าแนะน า ค าช้ีแจงและค าอธิบายตามสถานการณ์ 
6. พดูและเขียนแสดงความตอ้งการและใหค้วามช่วยเหลือ ตอบรับ  และ  ปฎิเสธการใหค้วามช่วยเหลือ ใน
สถานการณ์ต่างๆอยา่งเหมาะสม   
7. พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลบรรยายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านอยา่ง
เหมาะสม 
9. พดูและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ กิจกกรมและประสบการณ์ 
พร้อมทั้งใหเ้หตุผลประกอบอยา่งเหมาะสม 
10. พดูและเขียนบรรยายเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัรประจ าวนั ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ท่ีอยูใ่นความ
สนใจของสังคม 
11. พดูและเขียนสรุปใจความส าคญั / แก่นสาระหวัขอ้เร่ือง (topic) ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เร่ือง/ข่าว/ 
เหตุการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม 
12. พดูและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรม เร่ืองต่างๆใกลต้วั และประสบการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผล
สั้นๆ ประกอบ 
13. ใชภ้าษา น ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกบับุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา 
14. อธิบายเก่ียวกบัเทศกาล วนัส าคญั ชีวติความเป็นอยู ่และประเพณีของเจา้ของภาษา 
15. เขา้ร่วม/กิจกรรมทางภาษา และวฒันธรรมตามความสนใจ 
16. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆและการ
ล าดบัค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
17. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งชีวติความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษากบัของไทย 
18. คน้ควา้ รวบรวมและสรุปขอ้มูล/ ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้และ
น าเสนอดว้ยการพดู/ การเขียน 
19. ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึน ในห้องเรียนสถานศึกษาและชุมชน 
 
 



กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ใชท้กัษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทกัษะการจ า คิดวเิคราะห์ และเขียน ส่ือความ กระบวนการ
ท างานกลุ่ม/คู่ และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
 

หน่วยกำรเรียนรู้และสำระส ำคัญต่อสัปดำห์ 

สัปดำห์ที่ 
วนั/เดือน/ปี 

หน่วยกำร
เรียนรู้ 

หัวข้อ กำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ 
(โดยสังเขป) 

จ ำนวน
คำบ 

สัปดาห์ท่ี 1-2 
26 ก.ย.-7 ต.ค. 

2559 

Unit 1 
 

การทกัทาย (Greeting) การ
แนะน า (Introduction) การ
กล่าวลา (Saying Goodbye) 
1.การทกัทาย (Greeting) 
2.การแนะน า (Introduction) 
3.การกล่าวลา (Saying 
Goodbye) 

1.ใชค้  าศพัท ์ส านวนภาษาในการ
ฟัง ดูและสนทนาโตต้อบส่ือสาร
ในการทกัทาย 
2.ใชค้  าศพัท ์ส านวนในการฟัง ดู 
และสนทนาโตต้อบส่ือสารใน
การแนะน า 
3.ใชค้  าศพัท ์ส านวนภาษาในการ
ฟัง ดู และสนทนาโตต้อบส่ือสาร
ในการกล่าวลาได ้

2 

สัปดาห์ท่ี 3-4 
10 - 21 ต.ค. 

2559 

Unit 2 
 

ครอบครัว (Family) 
1.การล าดบัญาติ (Family 
Tree) 
2.การถามและการตอบ
เก่ียวกบัครอบครัว 
3.ไวยากรณ์ (Grammar) การ
แสดงความเป็นเจา้ของ 
(Possessive Forms) 

1.อธิบายค าศพัทเ์ก่ียวกบัการ 
ล าดบัญาติได ้
2.ฟัง พดู อ่าน เขียน และสนทนา
โตต้อบเก่ียวกบัครอบครัวได้
เหมาะสมตามมารยาททางสังคม 
และวฒันธรรม 
3.ใชไ้วยากรณ์การแสดงความ
เป็นเจา้ของในการฟัง ดู พดู อ่าน 
เขียน และสนทนาโตต้อบได้
อยา่งถูกตอ้ง 

2 

 
 
 
 
 



สัปดำห์ที่ 
วนั/เดือน/ปี 

หน่วยกำร
เรียนรู้ 

หัวข้อ กำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ 
(โดยสังเขป) 

จ ำนวน
คำบ 

สัปดาห์ท่ี 5 Unit 3 
 

การบอกและการถามวนัท่ีและ
เวลา (Telling and asking date and 
time) 
1.ค าศพัทเ์ก่ียวกบัวนัและเวลา 
2.วนัในหน่ึงอาทิตย ์
3.วนัในหน่ึงเดือน 
4.เดือน 
5.ปี 
6.การเขียนวนั/เดือน/ปี 
7.การถามเก่ียวกบัวนัและวนัท่ี 
8.เวลา 
9.การใช ้In At On กบั Time หรือ 
Date 

1.สามารถฟัง อ่าน และเขียนค าศพัท์
เก่ียวกบัวนัและเวลาได ้
2.สามารถฟัง อ่าน และเขียนวนัใน
หน่ึงอาทิตยไ์ด ้
3.สามารถฟัง อ่าน และเขียนวนัใน
หน่ึงเดือนได ้
4.สามารถอ่าน และเขียนค าศพัท์
ของเดือนได ้
5.สามารถอ่าน และเขียนค าศพัท์
ของปี 
6.สามารถอ่าน และเขียนการเขียน
วนั/เดือน/ปีได ้
7.สามารถฟัง อ่าน ดูและสนทนา
โตต้อบเก่ียวกบัวนัและวนัท่ีได ้
8.สามารถฟัง อ่าน ดู และสนทนา
โตต้อบเก่ียวกบัเวลาได ้
9.สามารถฟัง อ่าน และน า In At On 
กบั Time หรือ Date มาใชใ้นการ
สนทนาโตต้อบได ้

1 

สัปดาห์ท่ี 6 
 

Unit 4 
 

การถามและการบอกเส้นทาง 
(Asking and Giving Directions) 
1.การถามทาง 
2.การบอกทาง 
3.ทิศทาง 
4.การถามและตอบวา่เดินทางไป
โดยพาหนะอะไร5.การตอบวา่เรา
ไม่รู้วา่สถานท่ีนั้นอยูท่ี่ไหน 
6.การบอกทางซ ้ าและการตอบ 
7.การถามวา่ระยะทางไกลเท่าไร 

1.ฟัง อ่าน และสนทนาโตต้อบ
เก่ียวกบัการถามทางได ้
2.ฟัง อ่าน และสนทนาโตต้อบ
เก่ียวกบัการบอกทางได ้
3. ฟัง ดู และสนทนาโตต้อบเก่ียวกบั
ทิศทางได ้
4. ฟัง ดู และสนทนาโตต้อบวา่
เดินทางไปโดยพาหนะอะไรไดต้าม
มารยาทสังคม และวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

1 



สัปดำห์ที่ 
วนั/เดือน/ปี 

หน่วยกำร
เรียนรู้ 

หัวข้อ กำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ 
(โดยสังเขป) 

จ ำนวน
คำบ 

สัปดาห์ท่ี 7 Unit 5 
 

การอ่านป้ายประกาศ (Reading 
Signs) 
1.ป้ายประกาศ 
2.การถามและการตอบเก่ียวกบั
ป้ายประกาศ 
3.การใช ้Do not, No, Must, Have 
to, Can และ to be allowed to 

1.อธิบายค าศพัทข์องป้ายประกาศ
แต่ละประเภทได ้
2.ฟัง ดู พดู อ่าน เขียน และสนทนา
โตต้อบเก่ียวกบัป้ายประกาศแต่ละ
ประเภทได ้
3.ใช ้Do not, No, Must, Have to, 
Can และ to be allowed to ในการฟัง 
การพดู การอ่าน และการเขียนเพื่อ
ใชใ้นการสนทนาโตต้อบได ้
 

1 

สัปดาห์ท่ี  
8-9 

 

Unit 6 
 

การซ้ือของ (Shopping) 
1.สินคา้เก่ียวกบัการแต่งกาย 
2.สินคา้เก่ียวกบัอาหาร 
3.ขนาดของสินคา้ (Size) 
4.สีของสินคา้ (Color) 
5.กริยาเก่ียวกบัการซ้ือของ 
6.ค าศพัทเ์ก่ียวกบัการซ้ือของ 
7.การถามและการตอบเก่ียวกบั
การซ้ือสินคา้ 

1.ใชแ้ละอ่านค าศพัทสิ์นคา้เก่ียวกบั
การแต่งกายได ้
2.ใชแ้ละอ่านค าศพัทสิ์นคา้เก่ียวกบั
อาหารได ้
3.ใชแ้ละอ่านค าศพัทเ์ก่ียวกบัขนาด
ของสินคา้ (Size) ได ้
4.ใชแ้ละอ่านค าศพัทเ์ก่ียวกบัสีของ
สินคา้ (Color) ได ้
5.ใชค้  าศพัทบ์อกกริยาเก่ียวกบัการ
ซ้ือของได ้
6.ใช ้อ่าน และฟังค าศพัทเ์ก่ียวกบั
การซ้ือของได ้
7.ฟัง ดูและสนทนาโตต้อบเก่ียวกบั
การซ้ือสินคา้ได ้
 

2 
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Unit 7 
 

อาหาร (Food) 
1.สัตวปี์ก (Poultry) 
2.อาหารทะเล (Seafood) 
3.เน้ือสัตว ์(Meat) 
4.ผกั (Vegetables) 
5.ผลไม ้(Fruit) 
6.เคร่ืองด่ืม (Drink) 
7.สภาพอาหาร (Food Condition) 
8.การท าอาหาร (Cooking) 
9.ค าท่ีแสดงล าดบัก่อนหลงั 
(Adverbs of Sequence) 
10.รสชาติอาหาร (Food-Taste) 
11.การสั่งอาหารท่ีร้านอาหาร 
(Ordering Food in a Restaurant) 
12.การเรียกเก็บเงิน (Asking for 
the bill) 
 

1.ใชว้จันะภาษาส่ือความหมาย
ของสัตวปี์ก (Poultry) ได ้
2.ใชว้จันะภาษาส่ือความหมาย
ของอาหารทะเล (Seafood) ได ้
3.ใชว้จันะภาษาส่ือความหมาย
ของเน้ือสัตว ์(Meat) ได ้
4.ใชว้จันะภาษาส่ือความหมาย
ของผกั (Vegetables) ได ้
5.ใชว้จันะภาษาส่ือความหมาย
ของผลไม ้(Fruit) ได ้
6.ใชว้จันะภาษาส่ือความหมาย
ของเคร่ืองด่ืม (Drink) ได ้
7.อธิบายค าศพัทข์องสภาพ
อาหาร (Food Condition) ได ้
8.อธิบายค าศพัทใ์นการ
ท าอาหาร (Cooking) ได ้
9.ฟัง ดู อ่าน เขียนและใช้
ส านวนในการสนทนาโตต้อบ
เก่ียวกบัค าท่ีแสดงล าดบั
ก่อนหลงั (Adverbs of 
Sequence) ได ้
10.ใชส้ านวนภาษาในการ
สนทนาโตต้อบเก่ียวกบัรสชาติ
อาหาร (Food-Taste) ได ้
11.ใชส้ านวนในการสั่งอาหาร
ท่ีร้านอาหาร (Ordering Food 
in a Restaurant) ได ้
12.ใชส้ านวนโตต้อบในการ
เรียกเก็บเงิน (Asking for the 
bill) ได ้

2 
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Unit 8 
 

อารมณ์ (Emotions) 
1.ค าศพัทภ์าษาองักฤษ
เก่ียวกบัอารมณ์ ความรู้สึก 
(Vocabulary about  
Emotions and feelings) 
2.การถามและตอบเก่ียวกบั
ความรู้สึก (Asking and 
answering about feeling) 
3.กริยาวเิศษแสดงเวลา
เก่ียวกบัการแสดงความรู้สึก 
(Feelings & Emotions+ 
Adverbs of time) 

1.อธิบายค าศพัทภ์าษาองักฤษ
เก่ียวกบัอารมณ์ ความรู้สึกได ้ 
2.ใชว้จันะภาษาและอวจันะ
ภาษาส่ือความหมายโตต้อบ
เก่ียวกบัความรู้สึกได ้
3.ใชก้ริยาวเิศษแสดงเวลา
เก่ียวกบัการแสดงความรู้สึกใน
การฟัง ดู อ่าน เขียน และสนทนา
โตต้อบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

1 
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Unit 9 
 

สุขภาพ (Health) 
1.ค าศพัทเ์ก่ียวกบัส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกาย (Body parts 
vocabulary) 
2.การถามและตอบเก่ียวกบั
สุขภาพ (Asking and 
answering about health) 
3.การเช็คสุขภาพ (Medical 
Check-up) 
4.การรับประทานยา (Taking 
medicine) 
5.การใหค้  าแนะน าเพื่อ
บรรเทาการเจบ็ป่วย (Giving 
advice to reduce Sickness 
symtoms) 
6.การรักษาสุขภาพ (How to 
star helthy) 

1.อธิบายส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
และบอกอาการของโรคได ้
2.ใชส้ านวนภาษาในการสนทนา
โตต้อบเก่ียวกบัสุขภาพไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
3.ใชว้จันะภาษาและอวจันะ
ภาษาส่ือความหมายเพื่อการฟัง ดู 
อ่าน เขียนและสนทนาโตต้อบ
ในการเช็คสุขภาพได ้
4.ใชส้ านวนภาษาเพื่อการฟัง ดู 
อ่าน เขียน และสนทนาโตต้อบ
ในการรับประทานยาได ้
5.ฟัง ดู และพดูส่ือสารสนทนา
โตต้อบในการใหค้  าแนะน าเพื่อ
บรรเทาการเจบ็ป่วยได ้
6.ฟัง ดู และสนทนาโตต้อบใน
การรักษาสุขภาพโดยใชส้ านวน
ภาษาไดเ้หมาะสม 

1 
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Unit 10 
 

การทกัทาย (Greeting) การ
แนะน า (Introduction) การ
กล่าวลา (Saying Goodbye) 
1.การทกัทาย (Greeting) 
2.การแนะน า (Introduction) 
3.การกล่าวลา (Saying 
Goodbye) 

1.ใชค้  าศพัท ์ส านวนภาษาในการ
ฟัง ดูและสนทนาโตต้อบส่ือสาร
ในการทกัทาย 
2.ใชค้  าศพัท ์ส านวนในการฟัง ดู 
และสนทนาโตต้อบส่ือสารใน
การแนะน า 
3.ใชค้  าศพัท ์ส านวนภาษาในการ
ฟัง ดู และสนทนาโตต้อบส่ือสาร
ในการกล่าวลาได ้

2 
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Unit 11 
 

การใหแ้ละการไดรั้บค า
ชมเชย (Giving and 
Receiving Compliments) 
1.ความหมายและลกัษณะค า
ชมเชย 
2.โอกาสในการใชค้  าชมเชย 

1.อธิบายความหมายและลกัษณะ
ค าชมเชยได ้
2.ฟัง ดูและสนทนาโตต้อบ
เก่ียวกบัโอกาสในการใชค้  า
ชมเชยโอกาสต่างๆ ได ้

1 
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Unit 12 การขออนุญาต การตอบรับ
การขออนุญาต (Asking for 
giving and refusing 
permission) 
1.การขออนุญาต (Asking for 
permission) 
2.การตอบรับการขออนุญาต 
(Giving Permission)  
และการปฏิเสธการขอ
อนุญาต (Prefusing 
permission) โดยใช ้Can/ 
Could/ May 

1.ฟัง ดู พดู อ่าน เขียน และ
สนทนาโตต้อบเก่ียวกบัการขอ
อนุญาตโดยใช ้Can/ Could/ May 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.ฟัง ดู พดู อ่าน เขียน และ
สนทนาโตต้อบเก่ียวกบัการตอบ
รับการขออนุญาตโดยใช ้Can/ 
Could/ May ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3.ฟัง ดู พดู อ่าน เขียน และ
สนทนาโตต้อบเก่ียวกบัการ
ปฏิเสธการขออนุญาต โดยใช ้
Can/ Could/ May ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
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กำรวดัและประเมินผล  
 การวดัและประเมินผล มีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบความก้าวหน้าของผู ้เรียนด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค์ จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ท่ีก าหนดไวข้องรายวชิา  จึงเนน้วธีิการและเคร่ืองมือวดัท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน และด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ควบคู่กบัการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน เช่น การ
วดัภาคปฏิบติั การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การบนัทึกพฤติกรรม แฟ้มสะสมผลงาน ฯลฯ ทั้งน้ี
วิธีการและเคร่ืองมืดไดส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาภาษาหรือทกัษะท่ีตอ้งการวดั สรุปลกัษณะของการประเมินผล
ทางภาษา ดงัน้ี 
1. การปฏิบติัจริง (Performance) 
 1.1 การโตว้าที (Debates) 
 1.2 การเขียนรายงาน (Written Report) 
 1.3 การทดลอง (Experiment) 
 1.4 สุนทรพจน์ (Speech) 
 1.5 วดีิทศัน์/แถบบนัทึกเสียง (Video/Audio Tapes) 
 1.6 การสาธิต (Demonstrations) 
 1.7 การวาดภาพ (Drawing) 
 1.8 โครงงาน (Project) 
2. ขอ้สอบทัว่ไป (Paper and Pencil Tests) 
 2.1 ขอ้สอบมาตรฐาน (Standardized Tests) 
 2.2 ขอ้ทดสอบทา้ยหน่วยการเรียนรู้ (End of Unit Test) 
 2.3 ขอ้ทดสอบท่ีครูท าข้ึน (Teacher-Made Tests) 
3. การส่ือสารส่วนบุคคล (Personal Communication) 
 3.1 การซกัถามรายบุคคล (Individual Conferences) 
 3.3 การอภิปรายกลุ่มยอ่ย (Small-Group Discussions) 
 3.4 การสัมภาษณ์ (Interview) 
4. การสังเกตและการรับรู้ (Observation and Perceptions)  
 4.1 ปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียน  (Classroom Interaction) 
 4.2 การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน (Student Participation/Involvement)  
 
 
 
 



นอกจากการวดัผลและประเมินผล ตามแผนภูมิแลว้ ไดก้ าหนด อตัราส่วนคะแนนการประเมินระหวา่งภาค
เรียนกบัปลายภาค ดงัน้ี  
   คะแนนระหวา่ภาค : คะแนนปลายภาค 
    70    :   30 
คะแนนระหวา่งภาค :     คะแนนก่อนกลางภาค :  คะแนนกลางภาค : คะแนนหลงักลางภาค 
    25           20   25 
การประเมินผลใชว้ธีิการตดัเกรดแบบอิงเกณฑ ์ดงัน้ี 

คะแนน ระดับผลกำรเรียน ควำมหมำย 
80-100 4 ดีเยีย่ม 
75-79 3.5 ดีมาก 
70-74 3 ดี 
65-69 2.5 ค่อนขา้งดี 
60-64 2 ปานกลาง 
55-59 1.5 พอใช ้
50-54 1 ผา่นเกณฑข์ั้นต ่า 
0-59 0 ต ่ากวา่เกณฑ์ 

 
ส่ือ/แหล่งกำรเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้ 
 2. แบบฝึกหดั  
 3. แหล่งคน้ควา้จาก Internet 
 4. หอ้งสมุดโรงเรียน  
 5. ครูชาวต่างชาติ 
 
 
 

ลงช่ือ................................................. 
         (นายประวณีธรรม  ทองเกล็ด) 

         ผูจ้ดัท า 


