
 

แผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชา   อ20205    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 
ENG20205  English fo Comunication1  

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

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

1. ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราว เนื้อหา สนทนาเรื่องราวเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
การแนะน าตนเอง ครอบครัว การถามและให้ข้อมูลบุคคล วัน เวลา เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน เสนอให้ความ
ช่วยเหลือ การตอบรับ ปฏิเสธ การพูดแทรกอย่างสุภาพ การใช้ภาษาและท่าทาง สื่อสารได้อย่างถูกต้องตาม
มารยาททางสังคมเหมาะสมกับการเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย การใช้ค าอ่าน สัญลักษณ์ แผนที่ ถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่านและฟัง เข้าใจเกี่ยวกับวันส าคัญและ
ประเพณีของเจ้าของภาษา สามารถพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านให้สูงยิ่งขึ้น นอกจากนี้สามารถพัฒนาทักษะ
การอ่านเพ่ือความเข้าใจ(Comprehension Reading) ฝึกตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์สิ่งที่ซ่อนอยู่ในบทความ
นั้นๆ และเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้กับรายวิชาอ่ืนๆ เพ่ือน าไปสู่แนวคิดใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
ทักษะทางวิชาการ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนพัฒนาทักษะการพูดให้คล่องแคล่วมากขึ้น มีการ
น าเสนอบทความที่อยู่นอกต าราเรียน หรือสิ่งที่ตนเองสนใจทั้งในและนอกห้องเรียน     

 2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   
1.  พูดสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ 
2.  เขียนแนะน าตนเอง สมาชิกครอบครัว เพ่ือน และสถานศึกษา 
3.  กล่าวและตอบรับการทักทาย การกล่าวลา ขอบคุณ และขอโทษ  พูดแทรก พูดเพ่ือขอความ

กระจ่างและขอให้พูดซ้ า เลือกใช้ศัพท์ ส านวน เลือกใช้ภาษาท่าทางที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
4.  บอกใจความส าคัญ และรายละเอียดของเรื่องที่ฟังและอ่าน จากสื่อประเภทต่างๆ โดใช้กลยุทย์ใน

การฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
5.  รู้และเข้าใจสัญลักษณ์ ป้าย ประกาศ บทความ ระบุอารมณ์และจุกมุ่งหมายของผู้เขียนได้

(Writer’s purposes) 
6.  สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ฟังและอ่านได้ 
  

  



 

3. โครงสร้างรายวิชา อ20205    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 ภาคเรียนที่ 1/2558 
ที ่ ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง 
สาระส าคัญ ภาระงาน (คะแนน) เวลา

(ชั่วโมง) 
1 Language in 

daily life  
    1,2,3 1.1Informal Greeting 

1.2 Formal Greeting 
1.3 Read the passage 

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

4 
 

2. Telephone 
Conversation 

1,2,3,5,6 2.1 Introducing yourself 
informally 
2.2 Introducing yourself 
formally 
2.3 Introducing someone 
else informally 
2.4 Introducing someone 
else formal 
2.5Read the passage 

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

4 

3  Expression 
of feelings  

1,2,3,5,6 3.1 Time 
3.2 Dates / Numbers 
/Preposition( in / on / at ) 

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

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที ่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

สาระส าคัญ ภาระงาน (คะแนน) เวลา
(ชั่วโมง) 

4    Expression 
of opinion, 
ideas , 
Wishes, 
Offering 
helps, etc.) 
  

1,4,6 4.1 Expression used in 
offering         
4.2 Responding(Accepting/ 
Refusal ) an offer 
4.3 Make an offer and 
responding 
4.4 Listen and complete 

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

4 
 

5   The signs 
means   
 

1,3,4,5,6 5.1 The signs means 
5.2 Write sign in sentences  
5.3 Listen and match the 
signs 

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

4 

คะแนนก่อนกลางภาค ( Pre-midterm) 30  9 

สอบกลางภาค (Midterm) 20 1 

คะแนนหลังกลางภาค ( Post-midterm) 30 9  

สอบปลายภาค 20 1 
รวม 100 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
  การสอนรายวิชา   อ20205    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1  ประจ าภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2558 
  มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้  ดังนี้ 
4.1  ประเมินจากการสอน/การทดสอบย่อย งานหรือการบ้านที่มอบหมาย (60  คะแนน) 
 

หัวข้อ /หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ก่อน-หลัง กลาง
ภาค30 / 30 

ลักษณะ/จ านวน
ข้อสอบ 

คะแนน 

1. Language in daily life  ก่อน อัตนัย/ปรนัย 12 
2. Telephone Conversation ก่อน อัตนัย/ปรนัย 12 
3. Expression of feelings ก่อน – หลัง อัตนัย/ปรนัย 12 
4.  Expression of opinion, 
ideas ,Wishes, Offering 
helps, etc.  

 หลัง อัตนัย/ปรนัย 12 

5. The signs means   หลัง อัตนัย/ปรนัย 12 
 

-    
4.2  ประเมินจากการสอบกลางภาค       20 คะแนน           
4.3  ประเมินจากการสอบปลายภาค       20 คะแนน                                                
                                                                             รวม       100 คะแนน 
 
 
 


