
ประมวลรายวิชาภาษาอังกฤษ        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    1 
 

ชื่อรายวิชา Reading and Writing Skills 1   รหัสวิชา  อ 21201 
จ านวน  1  คาบ/สัปดาห์                 จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558 
ครูผู้สอน  นางสาวธัญธร  เวชวิทยาขลัง 

   
ค าอธิบายรายวิชา 

เป็นรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ในการจับใจความส าคัญ 
รู้จักพัฒนาค าศัพท์ และโครงสร้างทางภาษา การเรียนรู้ที่มีเป้าหมายสามารถวิเคราะห์และหาเหตุผล
แบบไม่ซับซ้อนในเรื่องที่เก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และสถานการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึนรอบโลก เน้นทักษะ
การอ่านและเขียน สามารถสนทนาในเรื่องที่เก่ียวกับตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร 
เครื่องดื่ม การใช้เวลาว่าง นันทนาการ การซื้อ-ขายสินค้า และลมฟ้าอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 
 1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจงง่ายๆที่ฟังและอ่าน 
 2. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็น 
             อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 
 4. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องท่ีฟังและอ่าน 
    อย่างเหมาะสม 
 5. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้ 
    อย่างเหมาะสม และกาลเทศะ 
 6. ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น 
    ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 
 
 
 



 โครงสร้างรายวิชา 
 

หน่วย 
การเรียนรู้ที่ 

ตัวช้ีวัด/ผลการ
เรียนรู้ 

 

ชื่อหน่วย 
 

สาระส าคัญ จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 1,4,5 
 

1. Animals 
   - Kangaroos 
 

- Reading 
- Vocabulary 
about     
appearance 
of animals 

4 10 

2 
 

1,2,4,5 
 

2. Hobbies 
- An   
  Interesting  
  Hobby 

- Present 
simple tense 
- Writing 
about hobby 

4 10 

3 1,2,4,6 
 

3. Animal 
    - Puffy    

- Reading 
comic strip 
- Adverb of 
place 
- 
Prepositional 
phrases 

4 10 

4 1,2,3,4,5,6 4. People 
- An 

Influential 
person 

- Reading 
- Vocabulary 
about  
ppearance, 
personality 
and career of 
person 

4 10 

5 1,2,3,4,5 5. Animals 
- A cute  
little dog 

- Reading 
- Simple past 
tense 

2 10 

 1,2,3,4,5,6 6. Machines -Purpose of 2 10 



6 
 

- Tiny  
  robots 

reading 
- Simple 
future tense 
- to be going   
  to 

     
  การวัดและประเมินผล 

1.  ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา      
คะแนนเต็ม       100    คะแนน 

      อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค 80:20 
 

ที ่ ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
 

1 ก่อนกลางภาค - ทดสอบย่อย  
- ภาระงาน 
     - อ่านเนื้อเรื่องและตอบค าถาม 
- ชิ้นงาน  
     - ครูก าหนดชิ้นงานให้นักเรียน 
       เลือกท า 

1-2 
 

10 
10 
 
 

10 

2 กลางภาค -สอบกลางภาค 1-3 20 
3 หลังกลางภาค - ทดสอบย่อย  

- ภาระงาน 
    - อ่านเรื่องที่ก าหนดให้ 
- ชิ้นงาน 
    - ครูก าหนดชิ้นงานให้นักเรียน 
      เลือกท า 

4-5 
 

4-6 

10 
 

10 
 

10 

4 ปลายภาค -สอบปลายภาค 1-6 20 
 
 2. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
  2.1   รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
  2.2  ซื่อสัตย์สุจริต 
  2.3  มีวินัย 



  2.4  ใฝ่เรียนรู้ 
  2.5  อยู่อย่างพอเพียง 
  2.6   มุ่งม่ันในการท างาน 
  2.7  รักความเป็นไทย 
  2.8  มีจิตสาธารณะ 
 3.  การประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์  และเขียน    
  3.1 สามารถคัดสรรสื่อ ที่ต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์  
                          สามารถสร้างความเข้าใจ 
  3.2 สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง 
  3.3 สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ล าดับความและ
       ความเป็นไปได้ของเรื่อง 
  3.4 สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดที่ได้จากการอ่าน 
                     3.5 สามารถสรุป อภิปราย ขยายความแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน  
       โน้มน้าว โดยการเขียนสื่อสาร 
                                     
  

  เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน 
คะแนน ระดับคุณภาพ 

0 0 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
50-59 1 ผ่านเกณฑ์ 
60-79 2 ดี 
80-100 3 ดีเยี่ยม 

  
 
4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน    ( ประเมินในภาพรวม ) 

  4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
  4.2 ความสามารถในการคิด 
  4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  4.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  4.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
 



 สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 -  ห้องสมุด 
 -  อินเตอร์เน็ต 
 -  Exploring Reading & Writing Level 1&2 
 
 

.............................................. 
(นางสาวธัญธร  เวชวิทยาขลัง) 

ครูผู้สอน 
 

................................................ 
(นางสาวสุพรรษา  ศรประเสริฐ) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

................................................... 
(นางสุรีรัตน์  สะสุนทร) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลรายวิชาภาษาอังกฤษ        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    1 
 

1. ชื่อรายวิชา Reading and Writing skills    รหัสวิชา  อ 21202 
จ านวน  1  คาบ/สัปดาห์                 จ านวน   0.5  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2558 
ครูผู้สอน  นางสาวธัญธร  เวชวิทยาขลัง 

   
ค าอธิบายรายวิชา 

เป็นรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ ในการจับ
ใจความส าคัญ รู้จักพัฒนาค าศัพท์ และโครงสร้างทางภาษา การเรียนรู้ที่มีเป้าหมายสามารถ
วิเคราะห์และหาเหตุผลแบบไม่ซับซ้อนในเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และสถานการณ์
ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบโลก เน้นทักษะการอ่านและเขียน สามารถสนทนาในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง  
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม การใช้เวลาว่าง นันทนาการ การซื้อ-ขาย
สินค้า และลมฟ้าอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจงง่ายๆที่ฟังและอ่าน 
2.  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความ    

     คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 
4.  พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องท่ีฟังและอ่าน 

     อย่างเหมาะสม 
5. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้

    อย่างเหมาะสม และกาลเทศะ 
6. ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น

     ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 
 
 
     



 โครงสร้างรายวิชา 

    

หน่วย 
การเรียนรู้ที่ 

ตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู้ 

 

ชื่อหน่วย 
 

สาระส าคัญ จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

7 1,2,4,5 7. Weather 
- Sombat and  
  the weather 

- Adverb clause of  
  result 
 

4 10 

8 1,4,5,6 8. Stories from 
    Other Lands 
    -Sandwiches 

-Reading to find out 
the history  of 
sandwich 

4 10 

9 1,2,3,4,5,6 9. Singers 
     - Tata Young 

- Writing to descripe 
person 
- Simple present 
tense 
-Superlative 
adjectives 

4 10 

10 1,2,3,4,5 10. Fantasie 
 - Winnie – The- 
   Pooh 

- Cartoon character 
- Simple present  
  tense 

2 10 

11 1,2,3,4,5,6 11. People 
      - Diver 

- Vocabulary about 
diver equipment 

2 10 

12 1,2,3,4,5 12.Fantasies 
   The Tale     
   of Two  
   Little Pigs 
      
 

-Writing about farm 
animal 
- Simple present 
tense 
-Adverb clause of 
reason 
-Adverb clause of 
result 
 

4 10 



การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 - ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 - นักเรียนฟังเทปและอ่านตามเทป 
 - ตอบค าถามจากเนื้อเรื่อง 
 - เขียนบทสนทนาสั้นๆ 
 - เขียนประโยคบรรยายตามรูปภาพ 
 
การวัดและประเมินผล 

1.  ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา      
คะแนนเต็ม       100    คะแนน 

       อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค 80:20 
 

ที ่ ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
 

1 ก่อนกลางภาค - ทดสอบย่อย  
- ภาระงาน 
     - อ่านเนื้อเรื่องและตอบค าถาม 
- ชิ้นงาน  
      - ครูก าหนดชิ้นงานให้นักเรียน 
        เลือกท า 

7-9 10 
10 
 
 

10 

2 กลางภาค -สอบกลางภาค 7-9 20 
3 หลังกลางภาค -สอบย่อย ทดสอบ 2 บทหลัง 

-ชิ้นงาน/ภาระงาน 
   - นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องที่ 
      ก าหนดให้ 
    - อ่านเนื้อเรื่องและตอบค าถาม 

10-12 10 
 

10 
 

10 
4 ปลายภาค -สอบปลายภาค 7-12 20 
 
 2.  ประเมินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
  2.1   รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
  2.2  ซื่อสัตย์สุจริต 
  2.3  มีวินัย 



  2.4  ใฝ่เรียนรู้ 
  2.5  อยู่อย่างพอเพียง 
  2.6   มุ่งม่ันในการท างาน 
  2.7  รักความเป็นไทย 
  2.8  มีจิตสาธารณะ 
   
 3.  การประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์  และเขียน    
  3.1 อ่านข้อมูล  บทความเข้าใจได้ 
  3.2 อ่านแล้วสรุปใจความส าคัญ  แล้วตอบค าถามได้ 
  3.3  คิดวิเคราะห์แล้วสามารถสรุป  อภิปราย  แสดงความคิดเห็นได้ 
  3.4  เขียนข้อความ  หรือบรรยายสิ่งที่ก าหนดได้ 
 
 เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

50-59 1 ผ่านเกณฑ์ 
60-79 2 ดี 
80-100 3 ดีเยี่ยม 

  
4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน    ( ประเมินในภาพรวม ) 

  4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
  4.2 ความสามารถในการคิด 
  4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  4.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  4.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  
 สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 
 -  หอ้งสมุด 
 -  อินเตอร์เน็ต 
 -  Exploring Reading & Writing Level 1&2 
 



.............................................. 
(นางสาวธัญธร  เวชวิทยาขลัง) 

ครูผู้สอน 
 

................................................ 
(นางสาวสุพรรษา  ศรประเสริฐ) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

................................................... 
(นางสุรีรัตน์  สะสุนทร) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 


