
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

1.ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ    รหัสวิชา อ30204 

จำนวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง / สัปดาห์  40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน  จำนวนหน่วยกิต 1.0  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    ระดับชั้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ภาคเรียนที่ 2       ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน Ms. Jennie Kaya Labial Nave 

2. คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคำศัพท์  สำนวน  รูปประโยค  รูปแบบต่างๆที่ใช้ในการนำเสนอ  ฝึกปฏิบัติการเขียนโครง

ร่าง  การพูดนำเสนอ ข้อมูลจากภาพ  กราฟ  แผนภูมิ  การนำเสนอในรูปสื่อสิ่งพิมพ์  เช่น  ประกาศ  แผ่น
พับ  การอภิปรายตอบข้อซักถาม  การอธิบาย  การขยายความ  โดนถ่ายทอด  และนำเสนอความคิดอย่าง
ชัดเจน  เป็นระบบ  ทั้งในรูปแบบเดี่ยว  (Oral individual)  หรือ กลุ่ม  (Oral  panel  presentation)  โดย
ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย  และมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ 

 โดยใช้กระบวนการทางภาษาคือ   ฟัง  พูด  อ่านและเขียน กระบวนการกลุ ่ม กระบวนการ
อภ ิปราย   การส ื ่ อสารการส ืบค ้นหาความรู้   การค ้นคว ้ าข ้อม ู ลการ  ฝ ึ กปฏ ิบ ั ติ   เพ ื ่ อ ให ้ เกิด
ความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  มีความใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  มุ่งมั ่นในการทำงาน  มีวินัย  ความรับผิดชอบ  รัก
ชาติ  ศาสนา  กษัตริย์  และรักความเป็นไทยรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม 

มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ เห็นคุณค่าวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษนำเสนอ 
สื ่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ของสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น
ประเทศชาติ แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย มีค่านิยมอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้และรัก
ความเป็นไทย 

3. ผลการเรียนรู้ 

1. เขียนคำศัพท์  สำนวน  รูปประโยค  รูปแบบต่างๆ  ท่ีใช้ในการนำเสนอได้ 
2. เขียนโครงร่างเรื่องท่ีนำเสนออย่างชัดเจน  (Presentation Plan)  และจัดรูปแบบการนำเสนอได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พูดนำเสนอข้อมูลจากภาพ  กราฟ  แผนภูมิ  และนำเสนอในรูปส่ือส่ิงพิมพ์  เช่น  ประกาศ  แผ่น

พับ   
4. อภิปรายตอบข้อซักถาม  และอธิบายขยายความเรียงท่ีนำเสนอได้ 
5. พูดแนะนำตนเอง  และนำเสนอตามหัวข้อกำหนดท้ังในรูปแบบเด่ียวหรือกลุ่มได้ 
6. ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ  (Formal  Language)  และใช้ภาษากาย  (Body 

Language)  ในการนำเสนอ 



 
7. นำเสนอและถ่ายทอดอย่างเป็นระบบโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีหลายหลาย  ท้ังรูปแบบเด่ียวหรือกลุ่ม

ได้ 
8. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะโดยใช้การพูด  สนทนา  หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้  
 

4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน เดือน ป ี เร่ืองที่สอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 The structure of presentation 

(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ท่ี 1 ในวันท่ี 31 ต.ค. 2565 สอนชดเชยผ่านระบบ
ออนไลน์ Google meet, Line, Google classroom) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 The structure of presentation  
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 Easy talk 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 Easy talk 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 Happy talk 
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 Happy talk 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 5 ธ.ค. 2565 ชดเชยการสอนผ่าน Google meet, 
Line, Google classroom) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 Dealing with Questions 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 12 ธ.ค. 2565 ชดเชยการสอนผ่าน Google meet, 
Line, Google classroom) 

8 19 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2565 Dealing with Questions 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2565 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 30 ธ.ค. 2565 ชดเชยการสอนผ่าน Google meet, 
Line, Google classroom) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 My story 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 2 ม.ค. 2566 ชดเชยการสอนผ่าน Line, Google 
classroom , Google meet) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 My story 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 Language of presentations 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 16 ม.ค. 2566 ชดเชยการสอนผ่าน Google meet, 
Line, Google classroom) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 Language of presentations 
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 Social world 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 Social world 

16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 Project done 



 
สัปดาห์ วัน เดือน ป ี เร่ืองที่สอน 

17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 Project done 
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 ก.พ. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ (อ30204) 
20 13 มี.ค. - 17 มี.ค.2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ (อ30204) 

 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน   
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน  (ช้ินงาน STEM 10 คะแนน) 
- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 
5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 1 
The structure 

of Presentation 
10 

- ฟังแล้วทำแบบฝึกหัดโดยการเติม
คำในช่องว่างให้ถูกต้อง 
- สังเกตพฤติกรรมการฟังและ
ทดสอบโดยให้ตอบคำถามทันที 

- แทร็กเสียงการสนทนา 
- วีดีโอ 
- Power point 
- Google Classroom 

ข้อ 2 Easy Talk 5 

- ดูวิดีโอและบอกรายละเอียด
พร้อมท้ังโครงสร้างของการนำเสนอ 
-วางโครงร่างเรื่องท่ีนำเสนอใน
หัวข้อท่ีสนใจ 

- วีดีโอ 
- Power point 
- ใบความรู้ 
- Google Classroom 

ข้อ 3 Happy to Talk 5 
- นำเสนองานหรือบทความต่าง ๆ 
ตามหัวข้อท่ีเรียนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ 

- Power point 
- รูปภาพ 
- ใบความรู้ 
- Google Classroom 

ข้อ 4 
Dealing with 
Questions 

5 
- ตอบข้อซักถามและอธิบายขยาย
ความเรื่องท่ีนำเสนอ 

- Power point 
- รูปภาพ 
- ใบความรู้ 
- Google Classroom 

 

  



 
5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 23, 26 - 29 ธันวาคม 2565)   

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

ข้อ 1,2,3,4 

- The structure of Presentation 
- Easy Talk 
- Happy to Talk 
- Dealing with Questions 

20 

- แบบทดสอบปรนัยแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 32 
ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 8 
ข้อ 

 

5.4 คะแนนหลังกลางภาครวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 5 My story 10 
- แนะนำตนเองและนำเสนอตามหัวข้อท่ี
กำหนดท้ังในรูปแบบเดียวหรือกลุ่ม 
 

- วีดีโอ 
- Power point 
- Google 
Classroom 

ข้อ 6 
Language of 
presentations 

5 

- ดูวิดีโอแล้วทำแบบฝึกหัดโดยการเติมคำ
ในช่องว่างให้ถูกต้อง 
- นำเสนอโดยใช้ Body Language และ
เทคนิคต่าง ๆ 

- วีดีโอ 
- Power point 
- ใบความรู้ 
- Google 
Classroom 

ข้อ 7 Social world 5 
- นำเสนองานหรือบทความต่าง ๆ ตาม
หัวข้อท่ีเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษและเลือก
ส่ือประกอบการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

- Power point 
- Google 
Classroom 

ข้อ 8 Project done 5 
- นำเสนอผลงานและเผยแพร่สู่สาธารณะ
โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

- วีดีโอ 
- Power point 

5.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ ถึง 1 - 3 มีนาคม 2566)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

ข้อ 5,6,7,8 

- My story 
- Language of 
presentations 
- Social world 
- Project done 

30 
- แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ 

 
  



 
5.6 ชิ้นงาน Lively Presentation (STEM) 

 

หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการ

เรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ 
ผลการเรียนรู้/

บูรณาการ 

วิธีเก็บคะแนน 

คะแนน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลาส่ง

งาน ลักษะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

2, 3, 4, 8 

สร้างสรรค์ส่ือ/
ช้ินงานประกอบ 
การนำเสนอได้
อย่างน่าสนใจ โดย
ผสานความรู้
ทางด้าน
คอมพิวเตอร์ 

วีดิโอนำเสนอ 1 

10 คะแนน 
(คะแนนหลัง
กลางภาค) 
 

1 ธ.ค. 2565 
 

 
 

 


