
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู ้
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 
1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 รหัสวิชา อ30205  

จำนวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน        จำนวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต           
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ            ระดับชั้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     
ภาคเรียนที่ 2                         ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน  Mr. James Alan Snider 

2. คำอธิบายรายวิชา  
ศึกษารูปแบบ คำศัพท์ โครงสร้างประโยคท่ีใช้ในส่ือมวลชน ใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ในการเขียนพาดหัว

ข่าว โฆษณา บทความ บทบรรณาธิการ การโฆษณาทางธุรกิจ ฝึกฟังและอ่านข่าว บทความจากนิตยสารและ
หนังสือพิมพ์ วิทยุและรายการโทรทัศน์เพื่อใช้ในการนำเสนอและตีความ ฝึกถอดความและสรุปความจากข่าว 
และบทความจากส่ือ ฝึกทักษะการสัมภาษณ์ รายงานข่าว  และการทำโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือมวลชน 
          โดยใช้ความรู้ ทักษะทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการอภิปราย กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างประโยค ข้อความ สำนวน น้ำเสียงกิริยา เหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส 
และสถานที่ ตามมารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทย เพื่อสื่อสาร คิด
แก้ปัญหา ค้นคว้า สืบค้น รวบรวม สรุปความรู้ จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เห็นคุณค่าวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ของสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ แสวงหา
ความรู้ ประกอบอาชีพและศึกษาต่อ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย มีค่านิยมอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้และ
รักความเป็นไทย 
3. ผลการเรียนรู้   

1. ฟังข่าว บทความจากส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือโฆษณาประเภทต่าง ๆ สามารถบอกใจความสำคัญ และตอบ
คำถามได้อย่างถูกต้อง 

2.  พูดแสดงความคิดเห็น รายงานและนำเสนอข่าว บทความจากส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโฆษณาประเภทต่าง ๆได้
อย่างเหมาะสม 

3. อ่านข่าว บทความจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ สามารถบอกใจความสำคัญ และ
ตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง 

4. เขียนข่าว บทความ ภาพ แผนผัง แผนภูมิและ แสดงข้อมูลในส่ือโฆษณาประเภทต่าง ๆ ตามท่ีฟังหรือ 
อ่าน ได้อย่างเหมาะสม 

5. ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ สำนวนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน นำเสนอด้วยการพูดและเขียน 
รวมทั้งทำโครงงานได้อย่างเหมาะสม 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 



 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี เร่ืองที่สอน 

1. 1 – 4 พ.ย. 65 
Vocabulary about reporting news  
(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ท่ี 1 ในวันท่ี 31 ต.ค. 65 ชดเชยการสอน
ผ่าน Line & Google meet) 

2. 7 – 11 พ.ย. 65 Asking about the information  
3. 14 – 18 พ.ย. 65 Preparing the reporting demonstration  
4. 21 – 25 พ.ย. 65 Presentation 
5. 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 65 Idiom  

6. 5 - 9 ธ.ค. 65 
Talking about social media (สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 5 ธ.ค. 65 
ชดเชยการสอนผ่าน Line & Google meet) 

7. 12 - 16 ธ.ค. 65 
Vocabulary about the media  Talking about social media (สอน
ชดเชยวันหยุดในวันท่ี 12 ธ.ค. 65 ชดเชยการสอนผ่าน Line & Google 
meet) 

8. 
19 – 22 ธ.ค. 65 

23 ธ.ค. 65 
Speaking test 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9. 
26 – 29 ธ.ค. 65 

30 ธ.ค. 65 
 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 30 ธ.ค. 65 ชดเชยการสอนผ่าน Line & 
Google meet)  

10. 2 – 6 ม.ค. 66 
Reading review & Reading the example passage about graphic 
media (สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 2 ม.ค. 66 ชดเชยการสอนผ่าน Line & 
Google meet) 

11. 9 – 13 ม.ค. 66 Reading the meaning of the chart  

12. 16 – 20 ม.ค. 66 
Vocabulary about graphic media  
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 16 ม.ค. 66 ชดเชยการสอนผ่าน Line & 
Google meet) 

13. 23 – 27 ม.ค. 66 Presentation  
14. 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 66 Vocabulary about making projects   
15. 6 - 10 ก.พ. 66 Steps of making projects 

16. 13 - 17 ก.พ. 66 Preparing projects   

17. 20 - 24 ก.พ. 66 Presentation 
18. 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 66 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

19. 6 - 10 มี.ค. 66  ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (อ30205) 

20. 13 - 17 มี.ค. 66 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (อ30205) 



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

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน   
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน  (ช้ินงาน STEM 5 คะแนน) 
- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม             100     คะแนน 
 

      5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

1, 2 Necessary Situation: 
 

10 - การตรวจคำตอบ
จากสมุดและใบงาน 
 

- แบบฝึกทักษะ 
- Power point 
- การสอนออนไลน์ผ่าน 
Line, google classroom, 
google meet  

3, 4 Printed Media & 
Vocabulary  

15 - การนำเสนอส่ือ 
 

- แบบฝึกทักษะ 
- Power point 
- การสอนออนไลน์ผ่าน 
Line, google classroom, 
google meet  

 
 

 
       5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 23, 26 - 29 ธ.ค. 65)   

 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
1, 2, 3, 4 

 
 

Necessary Situation 
 
Printed Media & 
Vocabulary 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 35 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัยจำนวน 5 ข้อ  

 
 



 
5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม  25  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
3, 4, 5  

 
Graphic Media 
 
 

15 - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน 
  

- แบบฝึกทักษะ 
- Power point 
- การสอนออนไลน์ผ่าน 
Line, google classroom, 
google meet 

4, 5 Writing Ability:  
 

10 - การนำเสนอโครงงาน 
 

- แบบฝึกทักษะ 
- Power point 
- การสอนออนไลน์ผ่าน 
Line, google classroom, 
google meet 

 
5.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 66)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

3, 4, 5 
 

 

Graphic Media 
 

Writing Ability:  
 

30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 45 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัยจำนวน 10 ข้อ  

 
5.6 ชิ้นงาน The precious project (STEM) 

 
หน่วยการเรียนรู้หรือ

สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/ 

บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะประเภท จำนวน

ชิ้นงาน 

3, 5 1. แนวคิดในการออกแบบ 
2.ประโยชน์ของช้ินงาน 
3. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบช้ินงาน 
4. ความสวยงามความ
ประณีตของช้ินงาน 

 
ช้ินงาน 

The precious 
project 

               
 

1 ช้ิน 

10 คะแนน  
(หลังกลางภาค  
10 คะแนน) 

  
3 ม.ค. 2566 


