
 

แผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชา   อ20204    ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2   
ENG20204  English Listening and Speaking 2  

จ านวน           0.5    หน่วยกิต   เวลา          20  ชั่วโมง               
ชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่   1    ปีการศึกษา  2558 
ครูผู้สอน       นางสาวญาณิศา แดงงาม     

------------------------------------------------------------------------------ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
  ใช้ภาษาน้้าเสียง และท่าทาง สื่อสารตามมารยาททางสังคม และภาษาในการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยี
ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน ขอและให้ข้อมูล ความ
ช่วยเหลือและบริการผู้อ่ืน ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟัง ออกเสียงค้า วลี ส้านวน ประโยคค้าสั่ง  ขอร้อง ค้าแนะน้า  
ค้าอธิบาย ข้อความที่ซับซ้อน ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เป็นความเรียง และที่ไม่ใช่ความเรียง จากสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิคส์ แล้วถ่ายโอนเป็นข้อความของตนในรูปแบบต่างๆ สรุป แสดงความคิดเห็น ความ
ต้องการ ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง บทกวี บทเพลง  บทละครสั้นๆ เปรียบเทียบข้อมูล 
ข่าวสาร เหตุการณ์ส้าคัญต่างๆ ในชีวิตประจ้าวัน ท้องถิ่นและสังคมถูกต้อง เจรจาต่อรอง น้าเสนอเรื่องราว 
รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ทั่วไป ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ให้ถูกต้องกาลเทศะ ตั้ง
ค้าถาม สนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น เพ่ือให้ ฟัง พูด ได้คล่องแคล่ว แม่นย้า เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆ 
โดยใช้กระบวนการฟัง กระบวนการกลุ่ม และการฝึกปฏิบัติ   

 2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   
1.  ใช้ส้านวนในการสมัครงาน ขอและให้ข้อมูล ความช่วยเหลือและบริการผู้อ่ืน 
2.  ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟัง อ่านข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง 

จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิคส์ 
3.  พูดแสดงความคิดเห็น ความต้องการ ความรู้สึกเก่ียวกับประสบการณ์ของตนเอง บทกวี บทเพลง  

บทละครสั้นๆ  
4.  ฟังและพูดเปรียบเทียบข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ส้าคัญต่างๆ ในชีวิตประจ้าวัน ท้องถิ่นและสังคม 
5.  เจรจาต่อรอง น้าเสนอเรื่องราว รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ท่ัวไป 
6.  ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ให้ถูกต้องกาลเทศะ 
7. ตั้งค้าถาม สนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น เพ่ือให้ ฟัง พูด ได้คล่องแคล่ว แม่นย้า เหมาะกับ

สถานการณ์ต่างๆได้ 

  



3. โครงสร้างรายวิชา อ20204  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2  ภาคเรียนที่ 1/2558 
ที ่ ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง 
สาระส าคัญ ภาระงาน (คะแนน) เวลา

(ชั่วโมง) 
1 Introducing 

people 
    1,5,6 1.1 Greeting, leaving,   

small talks 
-PPP (Presentation, 
Practice, Production) 
-Role play (Pair 
work/group work) 
-Teacher Rubric of 
speaking 
-peer reflection form 
-self-reflection form 
(5 points) 

2 
 

2. People, 
places and 
song  

1,2,3,5,6 2.1 Appearance, Personality, 
Behavior, 
Lifestyles 
2.2 location, sizes/shapes, 
preposition of places  
2.3 song 

-PPP (Presentation, 
Practice, Production) 
-Role play (Pair 
work/group work) 
 - Teacher Rubric of 
speaking 
-peer reflection form 
-self-reflection form 
(10 points) 

3 

3 Instructions 1,2,3,5,6 3.1 Giving directions (1hr.) 
3.2 Signs and Landmark   
3.3 Giving instructions (first 
aid)    
3.4 demonstrations (food 
and drink)         
3.5 How to play computer 
games 
  

-PPP (Presentation, 
Practice, Production) 
-Role play (Pair 
work/group work) 
 - Teacher Rubric of 
speaking 
-peer reflection form 
-self-reflection form 
(10 points) 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที ่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

สาระส าคัญ ภาระงาน (คะแนน) เวลา
(ชั่วโมง) 

4   Requests 
  

1,2,6,7 4.1 Requesting /asking for 
and offering help    (I lost 
my wallet/computer/ 
mobile phone….….)     4.2 
Asking and giving advice ( I 
made someone angry/I was 
late for class,………)      

-PPP (Presentation, 
Practice, Production) 
-Role play (Pair 
work/group work) 
-Teacher Rubric of 
speaking 
-peer reflection form 
-self-reflection form 
 (10 points) 

2 
 

5   Stories 
 

1,2,3,4,5,6 5.1 Retelling stories from 
newspapers, magazines, TV, 
websites…. 
  

- PPP (Presentation, 
Practice, Production) 
- Role play (Pair 
work/group work) 
- Teacher Rubric of 
speaking 
- peer reflection form 
-self-reflection form 
(10 points) 

4 

6  Opinions 
 

1,2,3,4,6,7 6.1 Giving opinions/reacting 
to stories, events 
(boarding school, uniform, 
hairstyle, school rules, 
current events…..) 
  

 -Interview 
-PPP (Presentation, 
Practice, Production) 
-Role play (Pair 
work/group work) 
 - Teacher Rubric of 
speaking 
-peer reflection form 
-self-reflection form 
(15 points) 

5 

คะแนนก่อนกลางภาค ( Pre-midterm) 25  9 
สอบกลางภาค (Midterm) 20 1 

คะแนนหลังกลางภาค ( Post-midterm) 35 9  
สอบปลายภาค (Final) 20 1 

รวม 100 20  
 

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
  การสอนรายวิชา   อ20204    ภาษาอังกฤษฟัง-พูด1  ประจ าภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2558 



  มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้  ดังนี้ 
4.1  ประเมินจากการสอน/การทดสอบย่อย งานหรือการบ้านที่มอบหมาย (60  คะแนน) 
 

หัวข้อ /หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ก่อน-หลัง  
กลางภาค 25 / 35 

ลักษณะ/จ านวน
ข้อสอบ 

คะแนน 

1. Introducing people ก่อน อัตนัย/ปรนัย 5 
2. People, places and song ก่อน อัตนัย/ปรนัย 10 
3. Instructions ก่อน อัตนัย/ปรนัย 10 
4. Requests  หลัง อัตนัย/ปรนัย 10 
5. Stories หลัง อัตนัย/ปรนัย 10 
6. Opinions หลัง อัตนัย/ปรนัย 15 

  
-    

4.2  ประเมินจากการสอบกลางภาค     20 คะแนน           
4.3  ประเมินจากการสอบปลายภาค     20 คะแนน                                                
                                                                    รวม              100 คะแนน 
 
 


