
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 31212 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนท่ีจะเร่ิมด าเนินการสอนเป็น
วางแผนและเตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้การเรียนของผูเ้รียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไวโ้ดยก าหนด
องคป์ระกอบต่างๆ ของการสอนไดแ้ก่ ค  าอธิบายรายวิชา จุดประสงคก์ารเรียนรู้ กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ สาระส าคญัต่อสัปดาห์ การวดัและประเมินผล และแห่งการเรียนรู้ แลว้น าไปปฏิบติัการ
จดัการเรียนรู้ต่อไป 
 
 
 
        ประวณีธรรม ทองเกล็ด 
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ประมวลรำยวชิำ (Course Syllabus) 

 
ขอ้มูลพื้นฐาน 
 
 1. รหสัวชิา   อ 31212 
 2. ช่ือวชิา   ภาษาองักฤษ 
 3. จ านวนหน่วยการเรียน  1 หน่วยกิต 
 4. ระดบัชั้น   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 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 31212  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 2   จ านวน  1  หน่วยกิต 
  
 ปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนโตต้อบทางสังคม การเขียนขอ้มูลบุคคล ขอ้ความสั้นๆ บนัทึกยอ่ จดหมาย
ส่วนตวั การเขียนบตัรอวยพร บตัรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ในโอกาสต่างๆ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอก
แบบฟอร์มต่างๆ การเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะการเขียนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจาก
แหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 
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 1-3 
 

Unit 1 
 

Writing Skills 1. Parts of speech 
2. Sentence order 
3. Punctuation and Capitalization 
 

6 

สัปดาห์ท่ี 4-6 
 

Unit 2 
 

Personal Data 1. Question and answer 
2. Personal Data Form 
3. Personal Information 
4. Resume 
 

6 

สัปดาห์ท่ี  
7-9 

Unit 3 
 

Taking Notes 1. Fax, E-mail and Memorandums 
2. Message Form 
3. Appointment Form 
 

6 

สัปดาห์ท่ี  
10-12 

 

Unit 4 
 

Well-wishing 1. Well-wishing 
2. Writing cards 
3. Vocabulary, phrase and sentence 

6 

สัปดาห์ท่ี  
13-15 

Unit 5 
 

E-mail 1. Email programs 
2. Some email hints 
3. Email address 
4. Passwords, making a password 
 

6 

 
 
 



สัปดำห์ที่ 
วนั/เดือน/ปี 

หน่วยกำร
เรียนรู้ 

หัวข้อ กำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ 
(โดยสังเขป) 

จ ำนวน
คำบ 

สัปดาห์ท่ี  
16-18 

 

Unit 6 
 

Filling Forms 1. Work order form 
2. Job order and work order 
3. Job application 
4. Application for membership 
5. Application form employment 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 


