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2 
ค าน า 

 
ประมวลผลรายวชิา (Course Syllabus) วชิาภาษาองักฤษและลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (ลพ 4) ซ่ึงเป็นรายวชิาท่ี

สอนนั้น ไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
โดยไดอ้อกแบบใหเ้ป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางวชิาภาษาองักฤษ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และหลกัสูตรสถานศึกษา  โดยไดอ้อกแบบการเรียนการสอนและการจดัการเรียนรู้ได้
สอดคลอ้งตามกรอบหลกัสูตรและพฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
        ผูจ้ดัท าหวงัวา่ เม่ือไดจ้ดัการเรียนการสอนตามแนวทางท่ีวางไวแ้ลว้นั้นจะสามารถพฒันาผูเ้รียนมีเจตคติ
ท่ีดีต่อวชิาภาองักฤษ สามารถใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และ
ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนได ้รวมทั้งมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองราวและวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก
และสามารถถ่ายทอดความคิดและวฒันธรรมไทยไปยงัสังคมโลกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์รวมทั้งพฒันาผูเ้รียนใหมี้
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัค ากล่าวท่ีวา่ เก่ง ดี มีความสุข 
 
         เนตรนภา     มีแสงพราว 
          ผูจ้ดัท า 
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ประมวลรายวชิา (Course Syllabus) 

1. รหัสวชิา  อ33102 
2. จ านวนหน่วยการเรียน 6 
3. ช่ือรายวชิา  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 
4. ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที ่6 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้         ภาษาต่างประเทศ 
6. ปีการศึกษา  2559 
7. ช่ือผู้สอน  นางเนตรนภา   มีแสงพราว 
8. เงื่อนไขรายวชิา  - 
9. สถานภาพรายวชิา วชิาพืน้ฐาน 
10. จ านวนคาบต่อสัปดาห์ 2 คาบต่อสัปดาห์ 
11. ค าอธิบายรายวชิา 
 อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้ นถูกต้องตามหลกัการอ่าน 
ปฏิบติัตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ  เลือกและใช้ค  าขอร้อง ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยาย ให้
ค  าแนะน า  พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ จ าลองหรือสถานการณ์จริงอยา่งเหมาะสม อธิบาย ระบุและเขียนประโยค ขอ้ความให้สัมพนัธ์กบั
ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีอ่าน วิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค  
ขอ้ความ ส านวน ค าพงัเพย สุภาษิต บทกลอน วิถีชีวิต  ความคิด ความเช่ือ  ท่ีมาของขนบธรรมเนียมประเพณี
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย  และน าไปใช้อยา่งมีเหตุผล  สืบคน้  คน้ควา้  รวบรวม  วิเคราะห์  
บนัทึกสรุป น าเสนอความรู้/ขอ้มูลต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์  ขอ้มูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน/
ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ  ส่ือสารอย่างต่อเน่ือง เหมาะสมในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ี
เกิดข้ึนในห้องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชนและสังคม เพื่อขอและให้ และน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง และเร่ือง
ต่างๆ ใกลต้วั บรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบ วิเคราะห์ตีความ สะทอ้นความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ รวมทั้งสรุปใจความส าคญั แก่นสาระท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์
เร่ืองท่ีเป็นสารคดี และบนัเทิงคดี กิจกรรม ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์  ประสบการณ์  สถานการณ์  ในสังคมและ
โลก ประเด็นท่ีอยูใ่นความสนใจอยา่งมีเหตุผล เขา้ร่วม  แนะน า  และจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมอยา่ง
เหมาะสมโดยเลือกใชภ้าษา  น ้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะสมกบัระดบัของบุคคล  เวลา  โอกาส  และสถานท่ี
ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา เป็นผูท่ี้มีความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยั ใฝ่
เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
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12. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองต่าง ๆ     ใกลต้วั ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว / 
เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม และส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม 

2. เลือกและใชค้  าขอร้อง ให้ค  าแนะน า  ค  าช้ีแจง ค าอธิบาย    อยา่งคล่องแคล่ว 
3.พดูและเขียนแสดงความตอ้งการเสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลอง

หรือสถานการณ์จริงอยา่งเหมาะสม   
4. พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ือง/

ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอยา่งเหมาะสม 
5. พดูและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบั เร่ืองต่างๆ  กิจกรรม 

ประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์อยา่งมีเหตุผล 
6. พดูและเขียนน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เร่ืองและประเด็นต่างๆ ตาม

ความสนใจของสังคม 
7. พดูและเขียนสรุปใจความส าคญั/แก่นสาระท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เร่ือง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และ

สถานการณ์ตามความสนใจ 

8. พดูและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ ทั้งในทอ้งถ่ิน  สังคม  และ
โลก  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 

9. เลือกใชภ้าษา น ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกบัระดบัของบุคคล  โอกาส และสถานท่ี  ตามมารยาทสังคมและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

10. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค ขอ้ความ ส านวน  ค  าพงัเพย  สุภาษิต และ
บทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

11. วเิคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งวถีิชีวติ ความเช่ือและวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษากบัของไทยและน าไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล 

12.คน้ควา้/สืบคน้ บนัทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูล ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอดว้ยการพดูและการเขียน 

13. ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และ
สังคม 

14. ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/คน้ควา้ รวบรวม วเิคราะห์ และสรุปความรู้/ขอ้มูลต่างๆ จากส่ือและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

15. เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน/ประเทศชาติ เป็น
ภาษาต่างประเทศ 

16. เขา้ร่วม แนะน า และจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมอยา่งเหมาะสม 
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13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1. นกัเรียนฟังค าบรรยายจากครูผูส้อน 
2. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาและท ากิจกรรมตามล าดบัขั้นตอน และสรุปประเด็นตามเน้ือหาท่ีเรียน 
3. นกัเรียนคน้ควา้จากหนงัสือ หรือเอกสาร หรือคู่มือจากแหล่งต่างๆ ไม่วา่จะเป็นจากห้องสมุด  

              หรืออินเทอร์เน็ต 
4. นกัเรียนน าเสนอผลงานเป็นรายบุคคล/กลุ่ม 

       14.หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 
 

สัปดาห์ที่ 
วนั เดือน ปี 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

หัวข้อ การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ จ านวน
คาบ 

 1.Achievement 
And Regrets 

การฝึกภาษาโดยการเรียนรู้
เก่ียวกบัความส าเร็จ โอกาส
ส่ิงท่ีท าในอดีตเพื่อเป็น
บทเรียนในชีวิต การจดัการท่ี
น าไปสู่ความส าเร็จและส่ิงท่ี
จะท าในชีวติ การเช่ือมโยง
ความรู้กบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน โดยการจบัใจความ
ส าคญั เขียนเพื่อขอและให้
ขอ้มูล พดูน าเสนอขอ้มูล
ตนเอง ประสบการณ์  ความ
คิดเห็น ค าแนะน า  โดยใช้
ค  าศพัทส์ านวน โครงสร้าง
ประโยคไดถู้กตอ้งเหมาะสม
ตามวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา 

-ครูสอนโดยใชก้ระบวนการ
สอบรูปแบบ PPP 
-ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยใช้
ค  าถามและรูปภาพของคู่มือการ
ใชอุ้ปกรณ์/ส่ิงของและฉลากยา 
-นกัเรียนศึกษาใบงาน 1และ2 
จากนั้นปฏิบติักิจกรรมตาม
ขั้นตอนโดยการช้ีแนะของครู 
-นกัเรียนน าเสนอคู่มือการใช ้
ส่ิงท่ีตนเองคิดข้ึนเองโดยใช้
รูปแบบท่ีเรียนมาเป็นตวัอยา่ง
ผลงานเป็นของตนเอง
สร้างสรรค ์
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 2.In Style การเรียนรู้เก่ียวกบัการแต่ง
กาย เส้ือผา้ในสมยันิยม จาก
การศึกษาคน้ควา้และน าเสนอ
ในหอ้งเรียน พดูแสดง
บทบาทสมมติ ฟังบุคคลและ

-ครูสอนโดยใชก้ระบวนการ
สอบรูปแบบ PPP 
-ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยใช้
ค  าถามและรูปภาพของคู่มือการ
ใชอุ้ปกรณ์/ส่ิงของและฉลากยา 
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ใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ
แต่งกายเพื่อไปสัมภาษณ์
สมคัรงาน อ่านบทสนทนา
และเขียนบรรยายเส้ือผา้ใน
สมยันิยม การใชภ้าษา ผูเ้รียน
ควรศึกษาศพัท ์ ส านวน 
โครงสร้างทางประโยค/
ไวยากรณ์ และสามารถใช้
ทกัษะการเดาศพัทจ์ากบริบท
เพื่อใหส้ามารถส่ือสารได ้ 

-นกัเรียนศึกษาใบงาน 1และ2 
จากนั้นปฏิบติักิจกรรมตาม
ขั้นตอนโดยการช้ีแนะของครู 
-นกัเรียนน าเสนอคู่มือการใช ้
ส่ิงท่ีตนเองคิดข้ึนเองโดยใช้
รูปแบบท่ีเรียนมาเป็นตวัอยา่ง
ผลงานเป็นของตนเอง
สร้างสรรค ์

 3.Oop! I 
Forget.  

การใชก้ระบวนการในการ
เรียนภาษาองักฤษ นกัเรียน
รู้จกัโรคเก่ียวกบัการสูญเสีย
ความจ าในบทเรียนและจาก
การศึกษาคน้ควา้และน าเสนอ
ในหอ้งเรียนพดูแสดงบทบาท
สมมุติเก่ียวกบัการจ าและการ
ลืม ฟังบุคคลใหข้อ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการจ า อ่านออกเสียง
บทสนทนาเขียนบรรยาย
ความจ าในเหตุการณ์ส าคญั 
และรายงานการศึกษาคน้ควา้
เก่ียวกบัค าพดูเก่ียวกบัการจ า
และการลืม การเรียนรู้ค าศพัท ์
ส านวน และโครงสร้างใหม่
แลว้น ามาฝึกใชเ้พื่อพฒันา
ตนเองใหส้ามารถส่ือสารใน
ระดบัสูงได ้

-ครูสอนโดยใชก้ระบวนการ
สอบรูปแบบ PPP 
-ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยใช้
ค  าถามและรูปภาพของคู่มือการ
ใชอุ้ปกรณ์/ส่ิงของและฉลากยา 
-นกัเรียนศึกษาใบงาน 1และ2 
จากนั้นปฏิบติักิจกรรมตาม
ขั้นตอนโดยการช้ีแนะของครู 
-นกัเรียนน าเสนอคู่มือการใช ้
ส่ิงท่ีตนเองคิดข้ึนเองโดยใช้
รูปแบบท่ีเรียนมาเป็นตวัอยา่ง
ผลงานเป็นของตนเอง
สร้างสรรค ์

6 

 4. Natural 
Resources and 
Energy 

การเรียนรู้เก่ียวกบัพลงังาน
และนาโนเทคโนโลยใีนบท
อ่าน และจากการศึกษา

-ครูสอนโดยใชก้ระบวนการ
สอบรูปแบบ PPP 
-ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยใช้

6 



 

 

7 
คน้ควา้และน าเสนอใน
หอ้งเรียน พดูแสดงบทบาท
สมมติ การสนทนาเก่ียวกบั
พลงังาน ฟังบุคคลใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัขอ้ดี ขอ้เสียของ
เช้ือเพลิงชีวภาพ  เขียน
บรรยายเก่ียวกบัปัญหาและ
การแกปั้ญหาพลงังานโลก
และรายงานการศึกษา
เก่ียวขอ้งกบัพลงังานทางเลือก  
เรียนรู้ค าศพัท ์ ส านวน ภาษา 
และโครงสร้างประโยคท่ี
ถูกตอ้ง 

ค าถามและรูปภาพของคู่มือการ
ใชอุ้ปกรณ์/ส่ิงของและฉลากยา 
-นกัเรียนศึกษาใบงาน 1และ2 
จากนั้นปฏิบติักิจกรรมตาม
ขั้นตอนโดยการช้ีแนะของครู 
-นกัเรียนน าเสนอคู่มือการใช ้
ส่ิงท่ีตนเองคิดข้ึนเองโดยใช้
รูปแบบท่ีเรียนมาเป็นตวัอยา่ง
ผลงานเป็นของตนเอง
สร้างสรรค ์

 5. If Only I’d 
Known 

นกัเรียนเรียนรู้เก่ียวกบัค า
กล่าวแสดงความเสียดาย
โอกาสหรือความเสียใจในส่ิง
ท่ีท าไปแลว้หรือไม่ไดท้  าใน
อดีตและศึกษาคน้ควา้และ
น าเสนอในหอ้งเรียน พูด
แสดงบทบาทสมมติ การ
สนทนาเก่ียวกบัความเสียดาย
และเสียใจ ฟังบุคคลกล่าวให้
โอวาทในงานฉลองการจบ
การศึกษา เขียนบรรยายและ
รายงานเก่ียวกบัค าคม สุภาษิต
ภาษาองักฤษ เรียนรู้ค าศพัท ์
ส านวน และโครงสร้าง
ประโยค/ไวยกรณ์ไดถู้กตอ้ง
เหมาะสม 
 
 

-ครูสอนโดยใชก้ระบวนการ
สอบรูปแบบ PPP 
-ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยใช้
ค  าถามและรูปภาพของคู่มือการ
ใชอุ้ปกรณ์/ส่ิงของและฉลากยา 
-นกัเรียนศึกษาใบงาน 1และ2 
จากนั้นปฏิบติักิจกรรมตาม
ขั้นตอนโดยการช้ีแนะของครู 
-นกัเรียนน าเสนอคู่มือการใช ้
ส่ิงท่ีตนเองคิดข้ึนเองโดยใช้
รูปแบบท่ีเรียนมาเป็นตวัอยา่ง
ผลงานเป็นของตนเอง
สร้างสรรค ์
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 6. Natural 

Phenomena 

เรียนรู้เก่ียวกบัปรากฏการณ์
ธรรมชาติ การพดูแสดง
บทบาทสมมติ การสนทนา
เก่ียวกบัปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ฟังบุคคลกล่าวให้
ค  าแนะน าการป้องกนัตนเอง
จากฟ้าผา่เขียนบรรยาย
เก่ียวกบัธรรมชาติท่ีนกัเรียน
ประทบัใจ และรายงาน
การศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบั
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  
ค าศพัท ์ ส านวน โครงสร้าง
ประโยค/ไวยกรณ์ไดถู้กตอ้ง
เหมาะสม 

-ครูสอนโดยใชก้ระบวนการ
สอบรูปแบบ PPP 
-ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยใช้
ค  าถามและรูปภาพของคู่มือการ
ใชอุ้ปกรณ์/ส่ิงของและฉลากยา 
-นกัเรียนศึกษาใบงาน 1และ2 
จากนั้นปฏิบติักิจกรรมตาม
ขั้นตอนโดยการช้ีแนะของครู 
-นกัเรียนน าเสนอคู่มือการใช ้
ส่ิงท่ีตนเองคิดข้ึนเองโดยใช้
รูปแบบท่ีเรียนมาเป็นตวัอยา่ง
ผลงานเป็นของตนเอง
สร้างสรรค ์

6 

 MidTerm 
/Final  

  4 

 Total   40 

15. การวดัผลและประเมินผล (100 คะแนน) 
1. ประเมินจากการร่วมมือในการท ากจิกรรม (10 คะแนน) 
2. ประเมินจากเจตคติ คุณธรรม ค านิยมทีนั่กเรียนแสดงออกตลอดการเรียน เช่น การเข้าเรียน  

           การแต่งกาย  (10 คะแนน) 
       3. จากผลการสอบประจ าบท/สอบภาคกลาง  (50 คะแนน) 
       4. ผลการสอบปลายภาค  (30 คะแนน) 
 
16. แหล่งการเรียนรู้ 

1. จากการใช้การบรรยายจากครูและส่ือเทคโนโลยีทีช่่วยในการสอน 
2. ค้นคว้าเพิม่เติมจากหนังสือและแบบเรียนต่างๆ และจากอนิเทอร์เน็ต 

 
ลงช่ือ  
         (นางเนตรนภา   มีแสงพราว) 
  ผู้จัดท า 
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      ประมวลรายวชิา (Course Syllabus) 

1. รหัสวชิา  อ31227 
2. จ านวนหน่วยการเรียน 4 
3.    ช่ือรายวชิา  ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 
4.    ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที ่4/4 (Gifted) 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้         ภาษาต่างประเทศ 
6. ปีการศึกษา  2559 
7. ช่ือผู้สอน  นางเนตรนภา   มีแสงพราว 
8. เงื่อนไขรายวชิา  - 
9. สถานภาพรายวชิา วชิาเลอืก 
10. จ านวนคาบต่อสัปดาห์ 2 คาบต่อสัปดาห์ 
11. ค าอธิบายรายวชิา 

อ่านขอ้ความ บทสนทนา ข่าว ประกาศ โฆษณา  ค าแนะน า ค าขอร้อง จบัใจความส าคญั สรุปความ 
ตีความ  บอกรายละเอียด และแสดงความคิดเห็น เขียนประโยคหรือขอ้ความดว้ยส่ือท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่
ความเรียงใชโ้ครงสร้างประโยค ค าศพัท ์ส านวน  เพื่อบรรยาย เล่าเร่ือง เก่ียวกบัตนเอง กิจกรรม ประสบการณ์ 
ข่าว และเหตุการณ์ในทอ้งถ่ิน ใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร แสดงความตอ้งการ ความรู้สึก ตอบรับและปฏิเสธ 
ขอและใหข้อ้มูล ในสถานการณ์จริง หรือจ าลองในห้องเรียน โดยใชภ้าษาส่ือสาร น ้าเสียง กิริยาท่าทาง เหมาะสม
ตามมารยาทสังคม ใชภ้าษาองักฤษในการคน้ควา้ บนัทึก รวบรวม แสดงความคิดเห็น สรุปขอ้มูล และการ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา และวฒันธรรม ศึกษาเปรียบเทียบวถีิชีวติของเจา้ของภาษากบั
ของไทย เขา้ร่วมการจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ แลว้น าความรู้และประสบการณ์มาใช้
ในชีวติประจ าวนัอยา่งเหมาะสม 
 สืบคน้ความรู้จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ในอนาคต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  มีความรักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ มีคุณธรรม และมี
คุณลกัษณะเป็นพลโลก  

12. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. สามารถอ่านจบัใจความส าคญั สรุปความ ตีความ  บอกรายละเอียด และแสดงความคิดเห็นได ้
2. สามารถเขียนประโยคหรือขอ้ความดว้ยส่ือท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงโดยใชโ้ครงสร้าง

ประโยค ค าศพัท ์ส านวน  ท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม 
3. สามารถใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองโดยใชภ้าษา น ้าเสียง 

กิริยาท่าทาง เหมาะสมตามมารยาทสังคม  
4. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการคน้ควา้ และการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ได ้  
5. เขา้ร่วมการจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ   
6. สามารถสืบคน้ความรู้จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายได ้   
7. สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลกัษณะเป็นพลโลก  
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13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1. นกัเรียนฟังค าบรรยายจากครูผูส้อน 
2. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาและท ากิจกรรมตามล าดบัขั้นตอน และสรุปประเด็นตามเน้ือหาท่ีเรียน 
3. นกัเรียนคน้ควา้จากหนงัสือ หรือเอกสาร หรือคู่มือจากแหล่งต่างๆ ไม่วา่จะเป็นจากหอ้งสมุด  

                  หรืออินเทอร์เน็ต 
4. นกัเรียนน าเสนอผลงานเป็นรายบุคคล/กลุ่ม 
 

14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ 
วนั เดือน ปี 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ จ านวนคาบ 

 1. What’s your 
dream job? 
(สนทนาและเขียน
โตต้อบขอ้มูล
เก่ียวกบัตนเองและ
เร่ืองต่าง ๆ ใกลต้วั 
ประสบการณ์  
สถานการณ์  ข่าว / 
เหตุการณ์ ประเด็น
ท่ีอยูใ่นความสนใจ
ของสังคม และ
ส่ือสารอยา่ง
ต่อเน่ือง 

ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล เช่น การ
ทกัทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอ
โทษ ชมเชย  การพดูแทรก
อยา่งสุภาพ  การชกัชวน  การ
แลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง  เร่ืองใกลต้วั 
สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวติประจ าวนั การสนทนา/
เขียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง
และบุคคลใกลต้วั  
ประสบการณ์  สถานการณ์
ต่างๆ ข่าวเหตุการณ์  ประเด็น
ท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม  

-ครูสอนโดยใชก้ระบวนการ
สอบรูปแบบ PPP 
-ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยใช้
ค  าถามและรูปภาพของคู่มือ
การใชอุ้ปกรณ์/ส่ิงของและ
ฉลากยา 
-นกัเรียนศึกษาใบงาน 1และ
2 จากนั้นปฏิบติักิจกรรมตาม
ขั้นตอนโดยการช้ีแนะของ
ครู 
-นกัเรียนน าเสนอคู่มือการใช ้
ส่ิงท่ีตนเองคิดข้ึนเองโดยใช้
รูปแบบท่ีเรียนมาเป็น
ตวัอยา่งผลงานเป็นของ
ตนเองสร้างสรรค ์
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 2. Amazing 
Stories. 

-   การออกเสียงเช่ือมโยงใน
ขอ้ความ 

-ครูสอนโดยใชก้ระบวนการ
สอบรูปแบบ PPP 

12 
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(อ่านออกเสียง
ขอ้ความ  ข่าว 
ประกาศ โฆษณา 
บทร้อยกรอง และ
บทละครสั้น (skit) 
ถูกตอ้งตาม
หลกัการอ่าน )  
 

-   การแบ่งวรรคตอนในการ
อ่านกลุ่มค า 
  - การออกเสียงตามระดบั

เสียงสูง-ต ่า ในประโยค 
-  การออกเสียงเช่ือมโยงใน
ขอ้ความ 
-  การแบ่งวรรคตอนในการ
อ่าน 
-  การอ่านบทร้อยกรองตาม
จงัหวะ 

-ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยใช้
ค  าถามและรูปภาพของคู่มือ
การใชอุ้ปกรณ์/ส่ิงของและ
ฉลากยา 
-นกัเรียนศึกษาใบงาน 1และ
2 จากนั้นปฏิบติักิจกรรมตาม
ขั้นตอนโดยการช้ีแนะของ
ครู 
-นกัเรียนน าเสนอคู่มือการใช ้
ส่ิงท่ีตนเองคิดข้ึนเองโดยใช้
รูปแบบท่ีเรียนมาเป็น
ตวัอยา่งผลงานเป็นของ
ตนเองสร้างสรรค ์

 3. World News 
จบัใจความส าคญั  
วเิคราะห์ความสรุป
ความ ตีความและ
แสดงความคิดเห็น
จากการฟังและ
อ่านเร่ืองท่ีเป็นสาร
คดีและบนัเทิงคดี  
พร้อมทั้งใหเ้หตุผล
และยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

เร่ืองท่ีเป็นสารคดีและบนัเทิง
คดี การจบัใจความส าคญั  
การสรุปความ การวเิคราะห์
ความการตีความ   การใช ้
skimming/scanning/guessing/ 
context clue ประโยคท่ีใชใ้น
การแสดงความคิดเห็น  การ
ใหเ้หตุผลและการยกตวัอยา่ง 
เช่น  I believe…/ I agree 
with… but…/  Well, I must 
say…/ 
What do you think of 
/about…?/I think/don’t 
think…?/ What’s your 
opinion about…?/ In my 
opinion…/ 
-  if clauses 
-  so…that/such…that 
-  too to…/enough to… 
-  on the other hand,… 
-  other )s)/another/the other 

-ครูสอนโดยใชก้ระบวนการ
สอบรูปแบบ PPP 
-ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยใช้
ค  าถามและรูปภาพของคู่มือ
การใชอุ้ปกรณ์/ส่ิงของและ
ฉลากยา 
-นกัเรียนศึกษาใบงาน 1และ
2 จากนั้นปฏิบติักิจกรรมตาม
ขั้นตอนโดยการช้ีแนะของ
ครู 
-นกัเรียนน าเสนอคู่มือการใช ้
ส่ิงท่ีตนเองคิดข้ึนเองโดยใช้
รูปแบบท่ีเรียนมาเป็น
ตวัอยา่งผลงานเป็นของ
ตนเองสร้างสรรค ์
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(s) 
-  ค าสันธาน )conjunctions( 
because/and/so/but/  
   however/because of/due 
to/owing to       etc. 
-  Infinitive pronouns : some, 

any, someone, anyone, 
everyone, one, ones      
etc. 

-  Tenses : present 
simple/present continuous/ 
    present perfect/past 
simple/future tense   etc. 

- Simple 
sentence/Compound 
sentence/Complex  
sentence      

 
 4. Things Around 

Me.  
(ปฏิบติัตาม
ค าแนะน าในคู่มือ
การใชง้านต่างๆ  
ค าช้ีแจง ค าอธิบาย 
และค าบรรยายท่ี
ฟังและอ่าน) 
 

ค าแนะน า  ค  าช้ีแจง  
ค  าอธิบาย  ค  าบรรยาย เช่น 
ประกาศเตือนภยัต่างๆ  ยา
และการใชย้า การใชอุ้ปกรณ์
และส่ิงของ  การสืบคน้ขอ้มูล
ทางอินเทอร์เน็ต  
-    Modal verb : should/ 

ought to/ need/ have to/ 
must+ verb ท่ีเป็น 
infinitive without to เช่น 
You should have it after  
meal. (Active Voice)/The 
doses must be divided. 
(Passive Voice) 

-   Direct/Indirect Speech 

-ครูสอนโดยใชก้ระบวนการ
สอบรูปแบบ PPP 
-ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยใช้
ค  าถามและรูปภาพของคู่มือ
การใชอุ้ปกรณ์/ส่ิงของและ
ฉลากยา 
-นกัเรียนศึกษาใบงาน 1และ
2 จากนั้นปฏิบติักิจกรรมตาม
ขั้นตอนโดยการช้ีแนะของ
ครู 
-นกัเรียนน าเสนอคู่มือการใช ้
ส่ิงท่ีตนเองคิดข้ึนเองโดยใช้
รูปแบบท่ีเรียนมาเป็น
ตวัอยา่งผลงานเป็นของ
ตนเองสร้างสรรค ์
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4. การวดัผลและประเมินผล (100 คะแนน) 

1. ประเมินจากการร่วมมือในการท ากจิกรรม (10 คะแนน) 
2. ประเมินจากเจตคติ คุณธรรม ค านิยมทีนั่กเรียนแสดงออกตลอดการเรียน เช่น การเข้าเรียน  
    การแต่งกาย  (10 คะแนน) 
3. จากผลการสอบประจ าบท/สอบภาคกลาง  (60 คะแนน) 
4. ผลการสอบปลายภาค  (30 คะแนน) 
 
5. แหล่งการเรียนรู้ 

3. จากการใช้การบรรยาย 
4. ค้นคว้าเพิม่เติมจากหนังสือและแบบเรียนต่างๆ และจากอนิเทอร์เน็ต 

ลงช่ือ  
       (นางเนตรนภา   มีแสงพราว) 
  ผู้จัดท า 

 
 
 
 

-   ค าสันธาน )conjunction (
and/ but/ or/ so/ not 
only…but also/ 
both…and/ as well as/ 
after/ because    etc. 

-   ตวัเช่ือม )connective 
words( เช่น First,… 
Second,…Third,… Next,… 
Then,… Finally,…      etc.. 
 

 Midterm/Final   4 

 Total   40 
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ประมวลรายวชิา (Course Syllabus) 

1. รหัสวชิา  I 22204 
2. จ านวนหน่วยการเรียน 4 
3.    ช่ือรายวชิา  การส่ือสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation) 
4.    ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที ่2 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้         ภาษาต่างประเทศ 
6. ปีการศึกษา  2559 
7. ช่ือผู้สอน  นางเนตรนภา   มีแสงพราว 
8. เงื่อนไขรายวชิา  - 
9. สถานภาพรายวชิา กจิกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ 
10. จ านวนคาบต่อสัปดาห์ 2 คาบต่อสัปดาห์ 

 
11. ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษา เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอยา่งสร้างสรรคจ์ากวชิา IS1 (Research and Knowledge  
Formation) เก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและสังคมโลก โดยเขียนโครงร่าง บทน า เน้ือเร่ือง สรุปในรูปแบบของ
รายการการศึกษาคน้ควา้ทางวชิาการเป็นภาษาองักฤษ ความยาว 2,500 ค า มีการอา้งอิงแหล่งความรู้ท่ีเช่ือถือไดอ้ยา่ง
หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียบเรียงและถ่ายทอดส่ือสาร น าเสนอความคิดอยา่งชดัเจน เป็นระบบ มี
การน าเสนอในรูปแบบเด่ียว (Oral Panel Presentation) โดยส่ือเทคโนโลยท่ีีหลากหลาย และมีการเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะ 
 เพื่อใหเ้กิดทกัษะ ในการเขียนรายงานเชิงวชิาการ และทกัษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และ
คุณค่าในการสร้างสรรคง์าน และถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 
  

12. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. วางโครงร่างการเขียนตามหลกัเกณฑ ์องคป์ระกอบ และวธีิการเขียนโครงร่าง 
2. เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ทางวชิาการเป็นภาษาองักฤษ 2,500 ค า 
3. น าเสนอขอ้คน้พบ ขอ้สรุปจากปรกประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว (Oral Individual) หรือกลุ่ม (Oral  

Panel Presentation) โดยใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีหลากหลาย 
4. เผยแพร่งานสู่สาธารณะโดยใชก้ารสนทนา/วพิากษผ์า่นส่ืออีเล็กทรอนิกส์ เช่น e-conference, social 

media online 
5. เห็นประโยชน์และคุณค่าการสร้างสรรคง์านและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์ 
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13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1. นกัเรียนฟังค าบรรยายจากครูผูส้อน 
2. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาและท ากิจกรรมตามล าดบัขั้นตอน และสรุปประเด็นตามเน้ือหาท่ีเรียน 
3. นกัเรียนคน้ควา้จากหนงัสือ หรือเอกสาร หรือคู่มือจากแหล่งต่างๆ ไม่วา่จะเป็นจากห้องสมุด  

หรืออินเทอร์เน็ต 
4. นกัเรียนน าเสนอผลงานเป็นรายบุคคล/กลุ่ม 
 

14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ 
วนั เดือน ปี 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ จ านวนคาบ 

      1-2 
 

ทบทวนความรู้
เบ้ืองตน้-เก่ียวกบั
การเขียนรายงาน 
Design Outline 

-วตัถุประสงคแ์ละความส าคญั
ของการเขียนรายงานทาง
วชิาการ 
-ประเภทของรายงานทาง
วชิาการ 
-ลกัษณะของรายงานท่ีดี 
-การใชภ้าษาในการเขียน
รายงาน 
-หลกัการเขียนรายงานทาง
วชิาการ 
-ส่วนประกอบของรายงานทาง
วชิาการ 

 

-ครูแจง้ภาพรวมของหน่วย
การเรียนรู้ และกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีจะด าเนินการให้
นกัเรียนทราบ 
-นกัเรียนฟังค าบรรยายจาก
ครูผูส้อน 
-นกัเรียนศึกษาเน้ือหาและท า
กิจกรรมตามล าดบัขั้นตอน 
และสรุปประเด็นตามเน้ือหา
ท่ีเรียน 
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3 - 12 การเขียนรายงาน
ศึกษาคน้ควา้เชิง
วชิาการ 
Writing Report 
 

-การเขียนรายงานผลการศึกษา
คน้ควา้เชิงวชิาการโดยน าขอ้
คน้พบ/ความรู้จากวชิา IS3  
เป็นขอ้มูลในการเขียน
ภาษาองักฤษความยาว 2,500 
ค า 

-นกัเรียนศึกษาเพื่อ
ทบทวบรายงานจากวชิา IS 1 
-นกัเรียนฝึกเขียนรายงาน
ทางวชิาการไดแ้ก่ บทน า  
-นกัเรียนฝึกเขียนรายงาน
ทางวชิาการไดแ้ก่ ส่วน
เน้ือหา 

16 
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15. การวดัผลและประเมินผล (100 คะแนน) 
 
1. ประเมินจากการร่วมมือในการท ากจิกรรม (10 คะแนน) 

-นกัเรียนฝึกเขียนรายงาน
ทางวชิาการไดแ้ก่ บทสรุป 
-ครูตรวจทานและแกไ้ขการ
เขียนใหถู้กตอ้งตามหลกัการ 

13 - 17 
 

การน าเสนอขอ้
คน้พบ ขอ้สรุปจาก
ประเด็น 
Presentation 

-หลกัเกณฑก์ารน าเสนอขอ้มูล
ดว้ยปากเปล่า(Oral 
Presentation) กลุ่ม (Oral  Panel 
Presentation)  
-การน าเสนอขอ้มูล/องคค์วามรู้
ดว้ยส่ือรูปแบบต่างๆ 
-การจดัท าแผน่พบั 
-การน าเสนอรายงานผล
การศึกษาคน้ควา้เพื่อแกปั้ญหา
จากวชิา IS1 ผา่นส่ือในรูปแบบ
ท่ีเหมาสม 
 

-นกัเรียนน าเสนอผลงานที
ละคน โดยเพื่อนและครูให้
ค  านะน าปรับปรุงใหส้มบูรณ์ 
-เม่ือน าเสนอครบทุกคนแลว้ 
ใหน้กัเรียนปรับปรุงเพื่อ
น าเสนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
 

8 

18 - 20 การเผยแพร่ผลงาน
สู่สาธารณะ 
Show and Share 

-การเลือกรูปแบบการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสม
เผยแพร่ผลงาน 

-นกัเรียนระดมสมองเพื่อหา
รูปแบบในการน าเสนอสู่
สาธารณะ 
-นกัเรียนประชาสัมพนัธ์แก่
สาธารณะ 
-นกัเรียนสร้างสรรคผ์ลงาน
เพื่อท าการเผยแพร่ตาม
ก าหนดเวลา 
-นกัเรียนสรุปผลการท างาน
ร่วมกนั 

4 

 Mid Term/Final   4 
 Total   20 
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2. ประเมินจากเจตคติ คุณธรรม ค านิยมทีนั่กเรียนแสดงออกตลอดการเรียน เช่น การเข้าเรียน  
    การแต่งกาย  (10 คะแนน) 
3. จากผลการสอบประจ าบท/สอบภาคกลาง  (50 คะแนน) 
4. ผลการสอบปลายภาค  (30 คะแนน) 
 

16. แหล่งการเรียนรู้ 
3. จากเนือ้หาทีค่รูจัดเตรียม 
4. ค้นคว้าเพิม่เติมจากหนังสือและแบบเรียนต่างๆ 
5. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
6. ห้องสมุดโรงเรียน 

 
ลงช่ือ  
       (นางเนตรนภา   มีแสงพราว) 
  ผู้จัดท า 
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  ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
  .............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
        

     ลงช่ือ  
       (นางอุไร  ธรรมยน) 
    ผู้จัดท า 

ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวชิาการ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ  
       (นางวชิราภรณ์   รัตนะวงษ์ไชย) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวชิาการ    

 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ  
       (นายจิณณาวฒัน์     โคมบัว) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 

 
 
 
 


