
 
 
 

  แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา       ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 (อ22101)      English Fundamental 3 (ENG22101) 
จ านวน        1.5  หน่วยกิต            เวลา    60   ชัว่โมง               
ชั้น             มัธยมศึกษาปีที่ 2            ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา  2558 
ครูผู้สอน     นางศุทธวีร์  ตันอุ๋ย   
………………………………………………………………………………………………………….………………………..……………………. 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
             ฝึกการฟังและการอ่านค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจงและค าอธิบายที่มีรูปประโยคที่ยาวขึ้นและ
ความซับซ้อนมากข้ึน ฝึกการอ่านออกเสียงข้อความ กิจวัตรประจ าวัน  ข่าว ประกาศ  นิทาน และ 
บทร้อยกรอง (poem) ตามหลักการอ่านและผู้เรียนได้ฝึกการเขียนและการอ่าน เพื่อหาค าตอบเกี่ยวกับหัว
เรื่อง (topic) และใจความส าคัญ (main idea)  ฝึกการพูดและการเขียนบรรยายเกี่ยวกับโรงเรียน 
ประสบการณ์  และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในความสนใจของตนเองและสังคม โดยเลือกใช้ค าศัพท์  ส านวนและ
โครงสร้างประโยคความรวม (compound sentence) เข้าร่วม จัดกิจกรรม สถานการณ์จ าลองทาง
ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมตามความสนใจเพ่ือฝึกการสื่อสารระหว่างบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้น
ภายในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน  โดยใช้ภาษาอังกฤษ  น้ าเสียง  และกริยาท่าทางในการสนทนาให้
เหมาะสมกับบุคคลตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงทีเ่กี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนหรือสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้
เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  และสามารถน าเสนอและสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยการใช้
กระบวนการทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสมวัย ทั้งด้านการพูด การฟัง การอ่านและ
การเขียน ในการค้นคว้าหาข้อมูล การสืบเสาะหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า การ
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทดลองจริงและเห็นคุณค่าและความส าคัญ  
ของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
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2.  ตัวช้ีวัด 
       1.)  ปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายง่ายๆที่ได้ฟังและอ่าน 
       2.)  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว  ประกาศ  และบทร้อยกรองสั้นๆได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
       3.)  สามารถเขียนประโยคความรวม (compound sentence) ไดถู้กต้องตามโครงสร้างของ
ภาษาอังกฤษ 
       4.) สนทนาเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม          
       5.)  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

    6.)  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ 
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

    7.)  ใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาททางสังคม  
         และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
    8.)  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
    9.)  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
  10.)  ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้

และน าเสนอด้วยการพูด การเขียน 
  11.)  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน 

3. มาตรฐานการเรียนรู้ 
           มฐ ต1.1 ม.2/1-4      มฐ ต1.2 ม.2/1-5       มฐ ต1.3 ม.2/1-3 
           มฐ ต2.1 ม.2/1-3      มฐ ต2.2 ม.2/1-2        
           มฐ ต3.1 ม.2/1  
           มฐ ต4.1 ม.2/1  และ  มฐ ต4.2 ม.2/1-2 
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Course outline of English Fundamental 3 (Eng 22101) 
 

Week Unit Content Grammar Vocabulary Index Material Evaluation Note 
1 Course 

Introduction 
Pretest 
Unit 0 

    Pretest, 
Textbook/Workbook, 
Dictionary 

  

2-4 
 

Module 1  
Day after day 
 

daily routine 
-free time 
activities 
-appearance 
and character 
-Topic: time 
zones of the 
world  
(science) 
- Teenage life 
in Britain 
 
 

Tense (Simple) 
Adv. of Frequency 

-daily routine 
-free time 
activities 
-appearance 
and character 
 

1,2,3,4,6, 
 (add Thai 
examples p.13(5-
6),7, 8, 9, 10 (add 
other sources), 11 
p.19  

Textbook, workbook, 
dictionary, 
website(p.19), 
audio CD 

-Peer assessment 
-Observation 
-Self assessment 
-Writing/ speaking 
assessment 
(rubric)  
-quiz (CD) 
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Week Unit Content Grammar Vocabulary Index Material Evaluation Note 
5-7 Module 2   

Let’s celebrate! 
 

- celebration & 
tradition 
-special days 
-weather 
-fruit 
-colours 

-Present 
continuous, 
-Present simple 
and present  
continuous 
-Present 
continuous(future) 
-connector and 

sequence 

celebration & 
tradition 
-special days 
-weather 
-fruit 
-colours 

1-11 Textbook, workbook, 
dictionary, 
website(p.19),  
pictures (Art), 
learning resources 
outside school 
audio CD 

-Speaking 
assessment 
(rubric) 
-Reading and  
writing 
assessment 
-read aloud 
- quiz 
-dictation 

 

8-9 Module 3 
Characters larger 
than life 

 -past simple 
-used to 
 

-abilities 
-biographies 
- life events 

1-4,6-7,9-11 Textbook, workbook, 
dictionary, 
website(p.39), 
audio CD 

-Reading and 
writing 
assessment 
-read aloud 
- quiz 
-dictation 
-mini project 
-classroom 
observation 

8-9 
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10                                                                                   Midterm Test  24,27,29 July 2015  
Week Unit Content Grammar Vocabulary Index Material Evaluation Note 

11-15 
 
 

Unit 5 Our 
planet 

 -will/won’t 
-conditional 
types 1-2 
-question tags 

-environmental 
actions 
- wild animals 
-volcanoes 
-environmental 

problems 

1-11 
9 (add Thai 
examples) 

Textbook, workbook, 
dictionary, Internet 
Newspaper, 

magazine, audio CD 

-speaking  
assessment 
-read aloud 
-task 
- quiz 
-dictation 
-mini project 

 

16-18 Unit 4 Mysteries  Past simple, 
past continuous 

-Emotions 
-Animals  
-Mystery 

1-4,6-7,9-11 Textbook, workbook, 
dictionary, 
website(p.49), 

-Reading and 
writing 
assessment 
-read aloud 
- quiz 
-dictation 

16-18 

19 Review lessons  
20                                                                                   Final Test 28,30 September,2 October 2015 
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4. หน่วยการเรียนรู้ (ภาคเรียนที่ 1)         
                            

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้    มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก   คะแนน   

(100 คะแนน) 

1. Day after day มฐ ต1.1 ม. 2/1-4, มฐ ต1.2 ม. 2/1-2,  

มฐ ต1.2 ม. 2/5, มฐ ต1.3 ม. 2/1-2, 

มฐ ต2.1 ม. 2/1, มฐ ต2.2 ม. 2/1-2, 

มฐ ต3.1 ม. 2/1, มฐ ต4.1 ม. 2/1 และ 

มฐ ต4.2 ม. 2/1 / ตัวชี้วัด 1-11 

 

10 10 

2. Let’s celebrate! มฐ ต1.1 ม. 2/1-4, มฐ ต1.2 ม. 2/1-5, 

มฐ ต1.3 ม. 2/2-3, มฐ ต2.1 ม. 2/1-3 

มฐ ต2.2 ม. 2/1-2, มฐ ต3.1 ม. 2/1,  

มฐ ต4.1 ม. 2/1 และมฐ ต4.2 ม. 2/1-2 / 

ตัวชี้วัด 1-11 

 

 

 

 

 

     

 

12 10 

3. Characters 
larger  than  life 

มฐ ต1.1 ม. 2/1-4, มฐ ต1.2 ม. 2/1, 

มฐ ต1.2 ม. 2/4-5,  มฐ ต1.3 ม. 2/1-3, 

มฐ ต2.1 ม. 2/1, มฐ ต2.1 ม. 2/3, 

มฐ ต2.2 ม. 2/1-2, มฐ ต3.1 ม. 2/1, 

มฐ ต4.1 ม. 2/1  และมฐ ต4.2 ม. 2/1 /  

ตัวชี้วัด 1-4,6-7,9-11 

 

 

 

12 10 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้    มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก   คะแนน   

(100 คะแนน) 

4. Unexplained 
mysteries 

มฐ ต1.1 ม. 2/1-4, มฐ ต1.2 ม. 2/1 ,  

มฐ ต1.2 ม. 2/3-5, มฐ ต1.3 ม. 2/1-2, 

มฐ ต2.1 ม. 2/1-3, มฐ ต2.2 ม. 2/1 -2, 

มฐ ต3.1 ม. 2/1, มฐ ต4.1 ม. 2/1 และ 

มฐ ต4.2 ม. 2/1 / ตัวชี้วัด 1-4,6-7,9-11 

 

 

 

12 15 

5. Our planet มฐ ต1.1 ม. 2/1-4, มฐ ต1.2 ม. 2/1-2 ,   

มฐ ต1.2 ม. 2/4, มฐ ต1.3 ม. 2/2 -3 , 

มฐ ต2.1 ม. 2/1, มฐ ต2.2 ม. 2/1-2 , 

มฐ ต3.1 ม. 2/1, มฐ ต4.1 ม. 2/1 และ 

มฐ ต4.2 ม. 2/1 / ตัวชี้วัด 1-11 

 

12 15 

Middle  Examination (การสอบกลางภาค)   1 20 

Final  Examination (การสอบปลายภาค)   1     20 

Total (คะแนนรวม)      60 100 

                                                                 

5. การวัดและประเมินผล 

       1.) การวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง Authentic Assessment   20% 
       2.) การวัดและประเมินผลผู้เรียนจากการสอบระหว่างภาคเรียน                20% 
       3.) การวัดและประเมินผลผู้เรียนจากการสอบกลางภาคเรียน                  20% 
       4.) การวัดและประเมินผลผู้เรียนจากการสอบปลายภาคเรียน               20% 
       5.) การสังเกตผลงานของผู้เรียนตามที่ได้รับมอบหมาย(Mini Project)        10%      
       6.) การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์              10% 
                            รวม                100 %    
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6. แหล่งเรียนรู้ / สื่อการเรียนรู้       
       - หนังสือเรียน และหนังสือแบบฝึกหัด Access ชั้น ม.2  โดย Virginia Evans-Jenny Dooley    
         ส านักพิมพ์  อักษรเจริญทัศน์                                                                
       - Class Audio CDs  Access ชั้น ม.2 (3 แผ่น) 
       - หนังสือคู่มือเพ่ือเตรียมสอบแนวใหม่  ชุดTOP อังกฤษ ม.2  โดยส านักงานบัณฑิตแนะแนว 
       - หนังสือเรียน NEW CURRENT ENGLISH (Grammar & Usage)  สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม      
         ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.2  โดยดร.สามารถ  สัมพันธารักษ์ และอาจิณ  มารีประสิทธิ์  ส านักพิมพ์     
         อักษรเจริญทัศน์   
      - CD  หรือ VCD ต่างๆ ที่เหมาะสมกับเนื้อหา เช่น เพลง ภาพยนตร์ ข่าวสารต่างๆ  
      - ห้องแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระฯ  (Computer3 และ Sound Lab)       
      - www.bic-englishlearning.com, www.youtube.com, www.english-to-go.com,  
        www.mes-english.com, www.iteslj.org, www.tefl.net, www.onestopenglish.com,         
        www.bangkokpost.com, www.educatepark.com, www.sahavicha.com  ฯลฯ 

             

  

         ลงชื่อ                                   ผู้สอน 

          (นางศุทธวีร์  ตันอุ๋ย)                                                 

                                                                    

 

http://www.mes-english.com/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.bangkokpost.com/
http://www.educatepark.com/
http://www.sahavicha.com/

