
 
 

 

 

รายวิชา   การพูดในที่ประชุมชน  

    (Public Speaking)            
 

กลุ่มสาระวิชา  ภาษาต่างประเทศ 
ประเภทรายวิชา     พื้นฐาน   เพิ่มเติมกลุ่ม 2 
รหัสวิชา    อ30210   
หน่วยกิต   1.5 หน่วยกิต (3 คาบ/สัปดาห์) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6 ภาคเรียนที ่  1   ปีการศึกษา 2558 
 

 

ครูผู้สอน:  นางสาวกาญจนา  แก้วจ ารัส 

ต าแหน่งครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

 

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 

 
 
 

√  



แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ 
 

ค าอธิบายรายวิชา การพูดในที่ประชุมชน (Public Speaking) 
 

กลุ่มสาระวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่ม 2 
รายวิชา   การพูดในที่ประชุมชน  3 คาบ/สัปดาห/์ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
ชั้น  ม.6 
ครูผู้สอน ครูกาญจนา  แก้วจ ารัส  Tel:08-4626-3778 /kanlay2556@gmail.com 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าอธบิายรายวิชา  
 

ศึกษาทฤษฎีการพูด (Speaking) ปัจจัย (Factors) และองค์ประกอบ (Elements) ของการพูดที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

ศึกษาทฤษฎีการพูดในที่ประชุมชน (Public Speaking) ปัจจัยและองค์ประกอบของการพูดในที่ประชุม
ชนที่ดีและมีประสิทธิภาพ ฝึกวิเคราะห์หัวข้อที่พูด ผู้พูด ผู้ฟังและกาลเทศะในการพูด 

ฝึกฝนการพูดตามสถานการณต์า่ง ๆ เช่น แนะน าตนเอง แนะน าผู้อืน่ แนะน าสถานศึกษา 
อธิบายวิธีและขั้นตอนในการท างาน สรุปผลการค้นคว้าวิจัย การเป็นพิธีกร (Master of Ceremony)  และผู้
ด าเนินรายการ 

ฝึกฝนการแสดงความคิดเห็น (Moderator) การติชม (Giving Opinions) การประชุมกลุ่ม 
(Group Discussions) 

ศึกษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่แฝงในภาษาที่ใช ้รู้จักการใชป้ระโยคที่สุภาพ ได ้
เหมาะสมกับโอกาส และสถานการณ์ 

สร้างเจตคติที่ดีต่อภาษา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
ฝึกร่วมกิจกรรมทางภาษาและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การศึกษา

ค้นคว้าและประกอบอาชีพ 
ฝึกฝนการใช้อปุกรณ์เทคโนโลยีประกอบการพูด 
ฝึกฝนการประเมิน (Evaluation) หัวข้อที่พูด ผู้พูด ตามกาลเทศะในการพูด 

 

2. ผลการเรียนรู้ 
1. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในทฤษฎกีารพูด 
2. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการพูดในที่ประชุมชน ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ และ 

สอดคล้อง กับวัฒนธรรม ประเพณีและความเช่ือของเจ้าของภาษา 
3. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม และสังคม ได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มี

ความสามารถใช้ภาษา ท่าทางในการสื่อสาร ได้เหมาะสมกบัระดับบุคคล กาลเทศะวัฒนธรรม และความเช่ือของ
เจ้าของภาษา 

5. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการแสดงความรู้สกึได้อย่างเหมาะสม 
6. เพื่อให้ใช้ภาษาอังกฤษในการพูดไดอย่างมีสุนทรียภาพ 
7. เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. เพื่อให้เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมทางภาษาและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 

ตนเอง ชุมชน สังคม อาชีพ และการหาความเพลิดเพลิน ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

tel:08-4626-3778


 
3. ก าหนดการสอนและภาระงาน 

 
WEEK 

 

 
CORE-CONTENTS 

 
ASSIGNMENT/ 
HOMEWORK 

 

Week 1 ปฐมนิเทศและทดสอบพ้ืนความรู้ 

ทฤษฎีการพูด (Speaking) ปัจจัย (Factors) และ
องค์ประกอบ (Elements) ของการพูดที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

Ice-breaking activity: “The Selfie” 

http://www.youtube.com/
watch?v=j4GIctjDKAE 

“Is English hard to learn?” 

Week 2 Demonstration by teachers 

การพูดในที่ประชุมชน (Public Speaking) ปัจจัย
และองค์ประกอบของการพูดในที่ประชุมชนที่ดีและ
มีประสิทธิภาพ ฝึกวิเคราะห์หัวข้อที่พูด ผู้พูด ผู้ฟัง
และกาลเทศะในการพูด 

ฝึกฝนการพูดตามสถานการณต์่าง ๆ: การพูด
แนะน าตนเอง  

Topic: How to introduce yourself in 
English 1 

http://www.youtube.com/
watch?v=Q5WT2vweFRY 

1st  Draft for a Personal 
Information Speech 

 

 

 

Week 3 Presentation and class discussion 

Topic: How to introduce yourself in 
English 2 

 

HW: Making video 
presentation  

5% 

Week 4 Demonstration by teachers 

ฝึกฝนการพูดตามสถานการณต์่าง ๆ: การพูด
แนะน าผู้อื่น  

Topic: How to introduce others 1 

 

http://www.youtube.com/
watch?v=NeEJhW0_gqA 

 

http://www.youtube.com/watch?v=j4GIctjDKAE
http://www.youtube.com/watch?v=j4GIctjDKAE


 
WEEK 

 

 
CORE-CONTENTS 

 
ASSIGNMENT/ 
HOMEWORK 

 

Week 5 Presentation and class discussion 

Topic: How to introduce others 2 

10% 

Week 6 Demonstration by teacher 

ฝึกฝนการพูดตามสถานการณต์่าง ๆ: การพูด
แนะน าสถานศกึษา  

Topic: School Presentation 1 

http://www.youtube.com/
watch?v=gPDI_MfcBXg 

Week 7 Presentation and class discussion 

Topic: School Presentation 2 

10% 

Week 8 Demonstration by teacher 

ฝึกฝนการพูดตามสถานการณต์่าง ๆ: การอธิบายวิธี
และขั้นตอนในการท างาน 

Topic: Steps / Procedure 1 

 

Week 9 Demonstration by teachers 

Topic: Steps / Procedure 2 

5% 

 

Week 10 Midterm Exam 

 

20% 

Week 11 Demonstration by teachers 

ฝึกฝนการพูดตามสถานการณต์่าง ๆ: การสรปุผล
การค้นคว้าวิจัย 

Topic: Report of my study 1 

 

Week 12 Presentation and class discussion 

Topic: Report of my study 2 

5% 



 
WEEK 

 

 
CORE-CONTENTS 

 
ASSIGNMENT/ 
HOMEWORK 

 

Week 13 Demonstration by teachers 

ฝึกฝนการพูดตามสถานการณต์่าง ๆ: การเป็นพิธีกร 
และผู้ด าเนินรายการ 
 
Topic: Master of Ceremony 1 

-1st  Draft for a Personal 
reflection paragraph 

 

Week 14 Presentation and class discussion 

Topic: Master of Ceremony 2 

5% 

Week 15 Demonstration by teachers 

ฝึกฝนการแสดงความคิดเห็น การติชม การประชุม
กลุ่ม 
Topic: Moderator, Giving Opinions, Group 
Discussions 1 
 

 

Week 16 Presentation and class discussion 

Topic: Moderator, Giving Opinions, Group 
Discussions 2 
 

5% 

Week 17 Demonstration by teachers 

ศึกษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่แฝงในภาษาที่
ใช ้รู้จักการใชป้ระโยคที่สุภาพ ได ้
เหมาะสมกับโอกาส และสถานการณ์ 
Topic: Cultural Differences 

-2nd  Draft for a Personal 
reflection paragraph 

 

Week 18 Presentation and class discussion 

Topic: Cultural Differences 

5% 

Week 19 Rehearsal for Oral Presentation  

Week 20 Final Exam 20 % 



4. แผนการประเมินผลการเรยีนรู้และการมอบหมายงาน 
การสอนรายวิชา Public Speaking   ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้  
ดังนี้ 

4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย 8 ชิ้นงาน    50 คะแนน 

4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรยีนของนักเรียน: คุณธรรม 

     น าความรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (จิตพิสัย)  10 คะแนน 

4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค     20 คะแนน 

4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค     20 คะแนน 

                                                                    รวม         100 คะแนน 

 

Assessment Criteria: 

The final assessment is criterion-referenced. All the raw scores will be assessed as followings: 
  

100 - 80        grade 4  64 – 60  grade 2    

 79 - 75       grade 3.5 59 – 55  grade 1.5   

 74 - 70     grade 3  54 – 50  grade 1 

 69 - 65     grade 2.5 49 – 0  grade 0 

 

รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อ เป็นดังนี้ 

 

4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย ( 20 คะแนน) 

รายการ 
รูปแบบ 

ของงาน 

วันที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที ่

นักเรียนควรใช้ 
คะแนน 

ปฐมนิเทศและทดสอบพื้น
ความรู้ 

- ทดสอบความรู้  

- แจ้งผลการเรยีนรู ้

- - - - - 



รายการ 
รูปแบบ 

ของงาน 

วันที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที ่

นักเรียนควรใช้ 
คะแนน 

1. How to introduce 
yourself in English  

พัฒนาทักษะการพูด 
Week 2 

Week 3 50 mins 5 

2.How to introduce 
others 

พัฒนาทักษะการพูด 
Week 4 Week 5 50 mins 10 

3.School 
Presentation 

พัฒนาทักษะการพูด 
Week 6 Week 7 50 mins 10 

4.Steps / Procedure พัฒนาทักษะการพูด Week 8 Week 9 50 mins 5 

5.Report of my 
study 

พัฒนาทักษะการพูด 
Week 11 Week 12 50 mins 5 

6.Master of 
Ceremony 

พัฒนาทักษะการพูด 
Week 13 Week 14 50 mins 5 

7.Moderator, Giving 
Opinions, Group 
Discussions 

พัฒนาทักษะการพูด 

Week 15 Week 16 50 mins 5 

8.Cultural 
Differences 

พัฒนาทักษะการพูด 
Week 17 Week 18 50 mins 5 

 50% 

*หมายเหตุ*  

1. เวลาที่นักเรียนควรใช้  หมายถึงเวลาที่ครูได้พิจารณาว่า ในการท างานหรือท าการบ้านชิ้นนั้นๆ  นักเรียนควรใช้เวลาท าประมาณ
เท่าใด การประมาณการดังกล่าว ครูได้พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อนและปริมาณของงาน หรือการบ้านชิ้นนั้นๆ 

2. งานหรือการบ้านที่มอบหมายแต่ไม่ได้คิดคะแนนก็ได้น าเสนอไว้ในตารางนี้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลว่างานหรือการบ้านที่ได้มอบหมาย
ทั้งหมดของรายวิชานี้นักเรียนจะต้องใช้เวลาท ามากน้อยเพียงใด 

 

 

 

 



4.2  การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน) 

ได้ก าหนดหัวข้อการประเมิน ดังตารางข้างล่าง 

 

หัวขอ้การประเมิน ผลการประเมิน 

 

(1)  ความรับผดิชอบ  (5 คะแนน) 

     1.  การเข้าเรียน 

ดีเยี่ยม 

(5) 

ดีมาก 

(4) 

ดี 

(3) 

ปานกลาง 

(2) 

ปรับปรงุ 

(1) 

     

     2.  เข้าชั้นเรียนตรงเวลา      

     3.  ส่งงานครบและตรงเวลา      

     4.  ปรับปรุง – พัฒนาผลงานของตนเองสม่ าเสมอ      

 5. มีความพร้อมในการเรียน  

    (การเตรียมอุปกรณ์, การร่วมแสดงความคิดเห็น) 
     

(2)  ความซื่อสตัย์ (2 คะแนน)      

(3)  การปฏิบัติกิจกรรม  (3 คะแนน) 

     1.  ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม 
     

     2.  ความกระตือรอืร้นในการท างาน      

     3.  ความคดิสร้างสรรค์ในการท างาน      

รวม      

 รวม = ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 



4.3 การประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน ) 

 ก าหนดสอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 10 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบ
มีรายละเอียดดังตาราง 

หัวขอ้/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค ลักษณะ/จ านวนข้อสอบ 

 

คะแนน 

Oral Presentation skills Speech 20 

รวม 1 ข้อ 20 

 

4.4 การประเมินจากการสอบปลายภาค (30 คะแนน ) 

 ก าหนดสอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 20 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะของ
ข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

หัวขอ้/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค ลักษณะ/จ านวนข้อสอบ 

 

คะแนน 

Oral Presentation skills Speech 20 

รวม 1 ข้อ 20 

 


