
 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

กลุ่มสาระวิชา ศงเงรปงา่ตาษาภ 
รายวิชา   ศงเงอัากฤเพ้ืนฐงน 2    (อ21102)   Fundamental English 2     (ENG 21102) 
 จ านวน             1.5    หนปวยกิร   เวลา    60 ชั่วโมา               
ชั้น  มัธยมภึกเง่ีาี่ 1   ภาคเรียนที ่  2   ปีการศึกษา  2558 
ครูผู้สอน          
****************************************************************************** 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

มุปาษน้นกงตพัฒนงภักยศงพาักเาศงเงอัากฤเพ้ืนฐงนาั้า 4 าักเาซึ่าจาษ่็นแนวางากงตน งควงมตู้ไ่
่ตายุกร์ใช้ในชีวิร่ตาจ งวันแลากงตภึกเงในตาดับาี่สูาขึ้น ผู้ษตียนจาได้ฝึกแลาพัฒนงควงมตู้ษกี่ยวกับกงตรีควงม
แลากงตถปงยโอนข้อมูลาี่สัมพันธ์กับสื่อาี่ไมปใชปควงมษตียา (non-text information) แสดาควงมคิดษห็นพต้อมาั้าให้
ษหรุผลสั้นๆ ่ตากอบษนื้อหงาี่อปงนได้อยปงาษหมงาสม ในสปวนาักเากงตษขียน กงตฟัาแลากงตพูด ผู้ษตียนจาได้ฝึก
กงตษขียนสตุ่ใจควงมส งคัญ แกปนสงตา (theme) าี่ได้จงกกงตวิษคตงาห์ษตื่อา หตือษหรุกงตณ์าี่อยูปในควงมสนใจ
ขอาสัาคม ษข้งใจข้อมูล ษนื้อหงรงมบติบารปงาๆ าี่ได้ฟัา แลาสงมงตถพูดบตตยงยษกี่ยวกับสิ่าส งคัญตอบรัว ษชปน ลม
ฟ้งองกงภ    ษวลงวปงา นันานงกงต องชีพ องหงต ษคตื่อาดื่ม กงตษดินางา กงตซื้อขงย กงตาปอาษาี่ยว กงตบติกงต 
ษาภกงล      วันส งคัญ กงตใช้ชีวิรควงมษ่็นอยูป ขนบธตตมษนียมแลา่ตาษพณีขอาษจ้งขอาศงเง โดยกงตษข้งตปวมจัด
กิจกตตมางาศงเงแลาวัฒนธตตมรงมหัวข้อาี่สนใจอันษ่็น่ตาโยชน์รปอกงตพัฒนงควงมตู้ษกี่ยวกับกงตษ่ตียบษาียบ
ควงมษหมือนแลาควงมแรกรปงาด้งนรปงาๆ ตาหวปงาบติบาขอาษจ้งขอาศงเงแลาศงเงไาย นอกจงกนี้ ผู้ษตียนจาได้
ฝึกใช้าักเาศงเงอัากฤเษพ่ือกงตสื่อสงตในสถงนกงตณ์จติาแลาสถงนกงตณ์จ งลอาาี่ษกิดขึ้นในห้อาษตียน 
สถงนภึกเงแลาชุมชนขอารนษอา ตวมถึากงตใช้ศงเงษ่็นษคตื่อามือในกงตสืบค้นข้อมูลหตือข้อษา็จจติาษกี่ยวกับกลุปม
สงตากงตษตียนตู้อ่ืน จงกสื่อแลาแหลปากงตษตียนตู้ได้อยปงามี่ตาสิาธิศงพ ่ตับษ่ลี่ยนควงมคิดขอารนษอารงมข้อมูล
แลาหลักฐงนาี่ได้ตับ แลาน งไ่่ตายุกร์ใช้ให้ษกิด่ตาโยชน์ในชีวิร่ตาจ งวัน 
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2. ตัวช้ีวัด (Indicators) 
1. ษลือก ตาบุ่ตาโยคแลาข้อควงมให้สัมพันธ์กับสื่อาี่ไมปใชปควงมษตียา (non-text information) าี่อปงน 

(ร.1.1 ม1/3) 
2. พูดแลาษขียนแสดาควงมร้อากงตขอควงมชปวยษหลือ  รอบตับแลา่ฏิษสธกงตให้ควงมชปวยษหลือใน

สถงนกงตณ์รปงาๆ อยปงาษหมงาสม  (ร 1.2 ม1/3) 
3. พูดแลาษขียนษพื่อขอแลาให้ข้อมูล แลาแสดาควงมคิดษห็นษกี่ยวกับษตื่อาาี่ฟัาหตืออปงนอยปงาษหมงาสม  

(ร.1.2/4)  
4. พูดแลาษขียนแสดาควงมตู้สึก แลาควงมคิดษห็นขอารนษอาษกี่ยวกับษตื่อารปงาๆ ใกล้รัว  กิจกตตมรปงาๆ 

พต้อมาั้าให้ษหรุผลสั้นๆ ่ตากอบอยปงาษหมงาสม  (ร 1.2 ม1/5) 
5. พูด/ษขียน สตุ่ใจควงมส งคัญ/แกปนสงตา (theme) าี่ได้จงกกงตวิษคตงาห์ษตื่อา/ษหรุกงตณ์าี่อยูปในควงม 

สนใจ ขอาสัาคม (ร 1.3/2) 
 6. พูด /ษขียนแสดาควงมคิดษห็นษกี่ยวกับกิจกตตมหตือษตื่อารปงาๆ   ใกล้รัว พต้อมาั้าให้ษหรุผลสั้นๆ            
่ตากอบ (ร.1.3/3) 
      7. บตตยงยษกี่ยวกับษาภกงล วันส งคัญ ชีวิรควงมษ่็นอยูป แลา่ตาษพณีขอาษจ้งขอาศงเง (ร.2.1/2) 

8. ษข้งตปวมจัดกิจกตตมางาศงเงแลาวัฒนธตตมรงมควงมสนใจ (ร.2.1/3) 
          9. ษ่ตียบษาียบควงมษหมือนแลาควงมแรกรปงาตาหวปงาษาภกงล างนฉลอา วันส งคัญแลาชีวิรควงมษ่็นอยูป
ขอาษจ้งขอาศงเงกับขอาไาย (ร2.2/2) 

    10. ค้นคว้ง ตวบตวม แลาสตุ่ข้อมูล ข้อษา็จจติาาี่ษก่ียวข้อากับกลุปมสงตากงตษตียนตู้อ่ืนจงกแหลปาษตียนตู้ 
แลาน งษสนอด้วยกงตพูด กงตษขียน (ร. 3.1/1)  
         11. ฟัา พูด อปงน แลาษขียนในสถงนกงตณ์จติาหตือสถงนกงตณ์จ งลอาาี่ษกิดข้ึนในห้อาษตียนแลาสถงนภึกเง 
ได ้(ร 4.1/1) 

12. ใช้ศงเงรปงา่ตาษาภในกงตสืบค้น/ค้นคว้ง ควงมตู้/ข้อมูลรปงาๆ จงกสื่อแลาแหลปากงตษตียนตู้รปงาๆ ใน 
กงตภึกเงรปอแลา่ตากอบองชีพ ( ร 4.2/1) 
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3. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2   ภาคเรียนที่ 2/2558 

ที่ ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มฐ. ตัวชี้วัด สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

ภาระงาน/กิจกรรมการเรียน
การสอน(คะแนน) 

1 In all 
weathers 

ร.1.1 ม.1/2-4  ร.
1.2 ม.1/4    
ร.1.3 ม.1/2  
 ร.2.1ม.1/1    
ร.2.2 ม.1/2  
  ร.4.1 ม.1/1  
 ร.4.2 ม.1/1     
 

-months, seasons & 
weather 
-clothes/activities 
- present 
continuous/present 
simple 
- talking about the 
weather 

12 -พูดบตตยงยกงตแรปากงยขอาบุคคล
ในศงพาี่นักษตียนชื่นชอบ (5) 
-แ่ลพยงกตณ์องกงภจงกข้อควงมา่ี
ก งหนดให้ (5) 
 
 

2 Glory days ร.1.1 ม.1/3-4    
ร.1.3 ม.1/1-3   
ร.2.1ม.1/1-3      
ร.2.2 ม.1/1-2   ร.
3.1 ม.1/1  ร.4.1 
ม.1/1   ร.4.2 ม.
1/1                  

-famous people & 
jobs 
-activities 
-was – were 
-past simple (regular 
verbs) 

10 -ษขียนบาควงมสั้นๆษกี่ยวกับสัรว์ใน
นิยงย ชีว่ตาวัริขอาบุคคลาี่มี
ชื่อษสียาาั่วโลก (หนัาสือษลปมษล็ก) 
(10) 
-างนษขียนบตตยงยษกี่ยวกับษาภกงลาี่
นักษตียนชื่นชอบ (5) 

3 Special days ร.1.1 ม.1/1-4    
ร.1.2 ม.1/3-5   
ร.1.3 ม.1/1-2     
ร.2.1ม.1/1-3      
ร.2.2 ม.1/1-2    
ร.3.1 ม.1/1   
ร.4.1 ม.1/1    
ร.4.2 ม.1/1                  

-festivals & festive 
activities 
- food, drinks & 
containers 
-past simple (irregular 
verbs) 
 

12 -างนษขียนบตตยงยษกี่ยวกับษาภกงลาี่
นักษตียนชื่นชอบ (5) 

- สอบยปอยบาาี่ 1-3 (10) 
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ที่ ชื่อหน่วย

การเรียนรู้ 
มฐ. ตัวชี้วัด สาระส าคัญ เวลา

(ชั่วโมง) 
ภาระงาน/กิจกรรมการเรียน

การสอน 

   countable/uncountabl
e nouns 
-some, any & 
much/many 
- describing 
celebrations 
-ordering food 

  

4 Modern 
living 

ร.1.1 ม.1/1    ร.
1.2ม.1/3-5 ร.
1.3  
ม.1/1-2    ร.2.1
ม.1/1   
ร.2.2 ม.1/1-/2    
ร.4.1 ม.1/1   ร.
4.2 ม.1/1       

-shops & products 
- places to go 
- types of films 
-means of transport 
- must/mustn’t 
- a/an/the 
-giving directions 

10 -างนษขียนClassroom regulations 
(2) 
-พูดบาสนานงในกงตถงม - 
บอกางารงมแผนาี่(5) 
 

5 Holidays ร.1.1 ม.1/1-4   
ร.1.2  
ม.1/1,2,4,5   ร.
1.3  
ม.1/1-2     
ร.4.1 ม.1/1   ร.
4.2 ม.1/1                  

-animals & pets 
- adverbs of frequency 
- question words 
- a visit to a vet 

12 -างนษขียนจดหมงยถึาษพ่ือนบอก
แผนกงตาี่จาา งในอนงคร (3) 

รวมคะแนน 56 50 
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
การสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2   อ 21102  ประจ าภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2558 
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อ เป็นดังนี ้

ที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เวลา
)ชั่วโมง(  

ก่อน
กลาง
ภาค 

กลาง
ภาค 

หลัง
กลาง
ภาค 

ปลาย
ภาค 

จิตพิสัย รวม
ทั้งหมด 

1 In all 
weathers 

12 15 5 - - - 20 

2 Glory days 10 10 5 - - - 25 
3 Special days 12 - 10 - - - 10 
4 Modern 

Living 
10 - - 10 10 - 20 

5 Holidays 12 - - 15 10 - 25 
รวมคะแนน 56 25 20 25 20 10 100 

 

5. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  ดังนี้มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้  ดังนี้ 
1.  กปอนกลงาศงค      25 คาแนน 

- Speaking      5 คาแนน 
- Listening      5 คาแนน 
- Writing      5 คาแนน 
- Reading      5 คาแนน 
- Project Work(product of integration  5 คาแนน 

 between reading and writing   
2.  หลัากลงาศงค      25 คาแนน 

- Speaking      5 คาแนน 
- Listening      5 คาแนน 
- Writing      5 คาแนน 
- Reading      5 คาแนน 
- Project Work(product of integration   5 คาแนน 

 between reading and writing    
3.2 ่ตาษมินจงกกงตสัาษกรพฤริกตตมกงตษตียนขอานักษตียน : จิรพิสัย 10 คาแนน 
3.3 ่ตาษมินจงกกงตสอบกลงาศงค   20 คาแนน 
3.4 ่ตาษมินจงกกงตสอบ่ลงยศงค   20 คาแนน 

                                      รวม           100 คะแนน 
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5.1 ประเมินจากการสอน/การทดสอบย่อย  )ภาคก่อนกลาง (  ( 25 คะแนน) 

หัวข้อ /หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  คะแนนสอบ คะแนนงาน รวม 
1. In  All  Weathers 12 3 15 
2.Glory Days 8 2 10 

3. Special Days - - - 
 
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้  ดังนี้ 
5.2 ประเมินจากการสอน/การทดสอบย่อย  )หลังกลางภาค (  (25 คะแนน) 

หัวข้อ /หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  คะแนนสอบ คะแนนงาน รวม 
4. Modern Living 8 2 10 
5. Holidays  12 3 15 

 
5.3 การประเมินจากการสอบกลางภาค ( 20  คะแนน ) 
 ก งหนดสอบกลงาศงค ตาหวปงาวันา่ี  25-30 ธันวงคม 2558 ษวลงาี่ใช้ในกงตสอบ  60   นงาี 
หัวข้อ/ษนื้อหงแลาลักเณาขอาข้อสอบมีตงยลาษอียดดัารงตงา 

ตัวชี้วัด แนวข้อสอบ 
จ านวนคะแนน 

กลางภาค 
1. In  All  Weather ่ตนัย/อัรนัย 10 ข้อ 5 
2. Glory Days  ่ตนัย/อัรนัย 10  ข้อ  5 
3. Special Days  ่ตนัย - อัรนัย / 20  ข้อ 10 

รวม 40 ข้อ 20   
 
5.4 การประเมินจากการสอบปลายภาค   (20  คะแนน ) 
 ก งหนดสอบ่ลงยศงค ตาหวปงาวันา่ี 29 กุมศงพันธ ์– 4 มีนงคม 2559 
ษวลงาี่ใช้ในกงตสอบ   60     นงาี หัวข้อ/ษนื้อหงแลาลักเณาขอาข้อสอบมีตงยลาษอียดดัารงตงา 

ตัวชี้วัด แนวข้อสอบ 
จ านวนคะแนน 

ปลายภาค 
4. Modern  Living ่ตนัย - อัรนัย   / 20  ข้อ 10 
5. Holidays ่ตนัย - อัรนัย    / 20   ข้อ  10 

รวม 40 ข้อ 20   
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รูปแบบข้อสอบ 
- Cloze test - with / without choices 
- Multiple choice 
- True/ false 
- Answer the questions 
- Error Identification 
- Word reorder  

****หน่วยการเรียนรู้ที่ 6-8 สอบก่อน        หน่วยการเรียนรู้ที่   9-10 สอบหลังกลางภาค **** 
 


