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ค าอธิบายรายวิชา 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 

รายวิชาพ้ืนฐาน                                กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)                          
 ภาคเรียนที ่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน  1.5  หน่วยกิต         เวลา  60   ชั่วโมง 
  

 
   ฝึกสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน โดย
ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายตามสถานการณ์ต่างๆ พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอให้
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง
และค าอธิบายตามสถานการณ์ ขอและให้ข้อมูล บรรยายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน แสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรมและประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 
บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ สรุปใจความส าคัญ/
แก่นสาระ หัวข้อเรื่องท่ีได้จากการวิเคราะห์ เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆใกล้ตัวและประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ ใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคล
และโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของ 
เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆและการล าดับค า
ตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างชีวิต ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด/ การเขียน ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/ สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนชุมชน ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม
และสรุปความรู้/ ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่ / 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 
 โดยใช้กระบวนการสื่อสาร กระบวนการฟัง กระบวนการพูด กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน การ
สืบค้นข้อมูลและกระบวนการกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการสื่อสาร การ
สืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูล มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักการอ่าน 
 
ตัวช้ีวัด   

1. ต 1.1 ม.2/1, ต 1.1 ม.2/2, ต 1.1 ม.2/3, ต 1.1 ม.2/4 
2. ต 1.2 ม.2/1, ต 1.2 ม.2/3, ต 1.2 ม.2/4, ต 1.2 ม.2/5 
3. ต 1.3 ม.2/1, ต 1.3 ม.2/2, ต 1.3 ม.2/3 
4. ต 2.1 ม.2/1, ต 2.1 ม.2/2, ต 2.1 ม.2/3 
5. ต 2.2 ม.2/1, ต 2.1 ม.2/2 
6. ต 3.1 ม.2/1 
7. ต 4.1 ม.2/1  
8. ต 4.2 ม.2/1, ต 4.2 ม.2/2 

 
รวม  20 ตัวช้ีวัด  
 
 
 



ตัวช้ีวัด 
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล 
1. ปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายง่ายๆที่ฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน 
3. ระบ/ุเขียนประโยค และข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน 
4. เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ   
เรื่องท่ีฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆประกอบ 
 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลข่าวสาร แสดงความรูสึกและความ
คิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 
1. สนทนาแลกเปลี่ยน ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆใกลตัวและสถานการณตางๆในชีวิตประจ าวันอยางเหมาะสม 
2. พูดและเขียน แสดงความ ตองการเสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถาน
การณ ตางๆอยาง เหมาะสม 
3. พูดและ เขียนเพ่ือขอ และใหขอมูล บรรยาย และ แสดงความ คิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องที่ฟงหรืออานอยางเหมาะสม 
4. พูดและ เขียนแสดง ความรูสึก และความ คิดเห็น ของ ตนเองเกี่ยวกับ เรื่องตางๆกิจกรรม และ ประสบการณ  
พรอมทั้งใหเหตุผล ประกอบอยางเหมาะสม 
 
มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆโดยการพูดและการ
เขียน 
1. พูดและ เขียนบรรยาย เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร ประจ าวัน ประสบการณและขาว/เหตุการณที่อยูในความสนใจ 

ของสังคม 
2. พูดและ เขียนสรุป ใจความส าคัญ/แกนสาระ หัวขอเรื่อง (topic) ที่ไดจาก การวิเคราะหเรื่อง/ขาว/เหตุการณ

ที่อยูในความสนใจ ของสังคม 
3. พูดและ เขียนแสดง ความคิดเห็น เกี่ยวกับ กิจกรรมเรื่องตางๆใกลตัวและประสบการณ พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ 

ประกอบ 
 
สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม  
มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และน าไปใชไดอยาง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
1. ใชภาษาน้ าเสียงและกิริยาทาทางเหมาะกับ บุคคลและโอกาส ตามมารยาท สังคม และ วัฒนธรรมของ เจาของ

ภาษา  
2. อธิบาย เกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญชีวิต ความเปนอยแูละประเพณีของเจาของภาษา  
3. เขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ วัฒนธรรมตาม ความสนใจ 
 
มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษา
และวัฒนธรรมไทย และน ามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 
1. เปรียบเทียบ และอธิบาย ความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียง ประโยคชนิดตางๆและ การล าดับ

ค าตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศ และภาษาไทย  
2. เปรียบเทียบ และอธิบาย ความเหมือนและความแตกตางระหวางชีวิต ความเปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของ

ภาษากับของไทย 



สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลมุสาระการเรียนรูอ่ืน 
มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และเปนพื้นฐานในการ
พัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 
1. คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน จากแหลงเรียนรูและน าเสนอ 

ดวยการพูด/การเขียน 
 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
1. ใชภาษา สื่อสารใน สถานการณจริง/ สถานการณ จ าลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา และชุมชน 
 
มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 
1. ใชภาษา ตางประเทศ ในการสืบคน/คนควา รวบรวมและสรุปความรู/ขอมูลตางๆจากสื่อและแหลงการเรียนรู 

ตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ  
2. เผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียนเปนภาษาตางประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงสร้างเวลาเรียน 
รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 รหัสวิชา อ22101                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ภาคเรียนที่  1                             เวลาเรียน 60 ชั่วโมง/ภาค     
เวลาเรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์                                     จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ 
ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

K P A 

1  School ต 1.1 ม.2/2  
ต1.1 ม.2/4 
ต 1.2 ม.2/1 
ต 1.2 ม.2/4 
ต 1.3 ม.2/1 
ต 2.1 ม.2/1 
ต 2.1 ม.2/2 
ต 3.1 ม.2/1 
ต 4.1 ม.2/1 
ต 4.2 ม.2/1 
ต 4.2 ม.2/2 

Function 
- Greeting and 
introductions 
- To give personal 
information 
- To talk about school, 
school subject and 
teacher 
Grammar 
-Verb to be  
- Wh questions 
Vocabulary 
-School subjects 
- Ordinal numbers 

-พูดสนทนาโตต้อบ
ข้อมูลส่วนตัว 
โรงเรียน 
- เขียนประโยค
ค าถาม เพื่อขอ
ข้อมูลบรรยายและ
แสดงความคดิเห็น
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
-อ่านออกเสียง
ข้อความจากบท
อ่านถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
 
 

9 10 5 2 

2 Traveling 
 

ต 1.1 ม.2/1  
ต 1.1 ม.2/2  
ต 1.1 ม.2/4  
ต 1.2 ม.2/1  
ต 1.2 ม.2/5  
ต 1.3 ม.2/1  
ต 1.3 ม.2/3  
ต 2.1 ม.2/2 
ต 2.1 ม.2/3  
ต 3.1 ม.2/1  
ต 4.1 ม.2/1  

Function 
-To say where are you 
going 
-To talk about travel and 
vacations 
-To talk about family and 
what they are doing 
-To talk about time 
Grammar 
-Present progressive 
Vocabulary 
-Airport vocabulary 
-Time 

-พูดสนทนาโตต้อบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เดินทาง 
-พูดและเขียน
บรรยาย สิ่งท่ีก าลัง
กระท า 
โดยใช้ Present 
progressive  
 

9 10 5 1 

3 Hobby ต 1.1 ม.2/2 
ต 1.1 ม.2/4 
ต 1.2 ม.2/1 
ต 1.3 ม.2/1 
ต 1.3 ม.2/3 
 
 

Function 
-To talk about likes and 
dislikes 
-To talk about favorite 
pastimes 
Grammar 
-Verb like+infinitive 
Vocabulary 
-Teenage pastimes 

-พูดสนทนาโตต้อบ
เกี่ยวกับงานอดิเรก 
-น าเสนอข้อมูล
ส่วนตัวโดยการพูด
และเขียนกจิกรรมที่
ชอบหรือไม่ชอบท า 

 
 
 

    

9 10 5 1 

4 Review    3    



ล าดับ 
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ 
ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

K P A 

5 Occupation 
   

ต 1.1 ม.2/2  
ต 1.1 ม.2/4 
ต 1.2 ม.2/3 
ต 1.2 ม.2/4 
ต 1.2 ม.2/5 
ต 1.3 ม.2/2 
ต 1.3 ม.2/3 
ต 2.1 ม.2/1 
ต 3.1 ม.2/1 
ต 4.2 ม.2/1 

Function 
-To talk about 
occupations 
-To talk future jobs and 
goals 
Grammar 
-Want + infinitive 
-Why and Because 
Vocabulary 
-Occupations 

-พูดและเขียน
บรรยายเกี่ยวกับ
อาชีพต่างๆที่สนใจ
ในอนาคต 
-บรรยายและแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
หรืออ่าน  

9 10 5 2 

6 Food and 
drink 
 

ต 1.1 ม.2/2  
ต 1.1 ม.2/3  
ต 1.1 ม.2/4  
ต 1.2 ม.2/1  
ต 1.2 ม.2/3  
ต 1.2 ม.2/4  
ต 1.3 ม.2/1  
ต 1.3 ม.2/2 
ต 2.1 ม.2/1  
ต 3.1 ม.2/1  
ต 4.1 ม.2/1 
ต 4.2 ม.2/1  

Function 
-To talk about foods 
-To order in a restaurant 
-To make and respond to 
offers 
-To talk about food 
preferences 
Grammar 
-Expressions of quantity: 
Some ,Any 
-Count/Non-count nouns 
Vocabulary 
-Foods and Beverages on 
menus 

-พูดสนทนาแสดง
ความต้องการ 
เกี่ยวกับการสั่ง
อาหาร โดยใช้ค า
ขอร้องและ
ค าแนะน า 
-เขียนประโยค  
ตามโครงสรา้ง 
Some/ Any 
  

9 10 5 1 

7 Daily 
Routine 
 

ต 1.1 ม.2/2 
ต 1.1 ม.2/4 
ต 1.2 ม.2/1 
ต 1.2 ม.2/5  
ต 1.3 ม.2/1 
ต 1.3 ม.2/2 
ต 2.1 ม.2/1 
ต 3.1 ม.2/1 
ต 4.2 ม.2/1 
ต 4.2 ม.2/2 
 

Function 
-To talk about daily 
routines  
-To talk about how often 
one does actions 
Grammar 
-Simple Present Tense 
-Adverb of frequency 
-Time Expressions 
Vocabulary 
-Everyday Actions 
- Always, Usually, 
Sometimes,Never 
-Every day, 
before,after,then 

-พูดสนทนาเกี่ยวกับ
ความถี่ของการท า
กิจกรรมต่างๆ 
-เขียนเล่ากิจวตัร
ประจ าวันโดยใช้
โครงสร้างประโยค
Present Simple 
Tenseที่
ประกอบด้วย 
Adverb of 
frequency และ 
Time Expressions 
 

9 10 5 3 

8 Review    3    

รวม 6 60 60 30 10 

 



อัตราส่วนคะแนน 
คะแนนเก็บระหว่างภาค  :   คะแนนปลายภาค =   70   :   30 
K     :     P     :     A =   60 :   30   :   10 

รวม            100     คะแนน 
 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค =    15  คะแนน 

   สอบกลางภาค   =    20    คะแนน 
 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค =    15      คะแนน 

   สอบปลายภาค   =    30    คะแนน    
 ช้ินงาน /ภาระงาน  =    20   คะแนน 

 
รวม            100     คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                         ก าหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จ านวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา 60 ชั่วโมง 
 

สัปดาห ์
ที ่

วัน/
เดือน/ป ี

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

หน่วยการเรียนรู ้
/สาระการเรียนรู ้

กิจกรรมการ
เรียนรู ้

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู ้

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

การประเมินผล 

1-3 
 
 
 
 
 

15 พ.ค.- 
2 มิ.ย 
2560 

 
 
 
 
 
 

9  
 
 
 
 
 
 
 

Function 
- Greeting and 
introductions 
- To give personal 
information 
- To talk about school, 
school subject and teacher 
Grammar 
-Verb to be  
- Wh questions 
Vocabulary 
-School subjects 
- Ordinal numbers 

- ค้นคว้า และ
สนทนาโตต้อบ
ข้อมูลส่วนตัว 
โรงเรียน 
- ฝึกพูด อ่านและ
เขียนบรรยาย
แสดงความคดิเห็น
ในหัวข้อเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับการเรียน 
 

หนังสือเรียน 
แบบฝึกหัด 

ใบงาน 
ใบความรู ้

พจนานุกรม 
สอบถาม 
สัมภาษณ ์

Power point 
เว็บไซต์
ออนไลน ์

-พูดสนทนา
โต้ตอบข้อมลู
ส่วนตัว โรงเรียน 
- เขียนประโยค
ค าถาม เพื่อขอ
ข้อมูลบรรยาย
และแสดงความ
คิดเห็นเกีย่วกับ
เรื่องต่างๆ 
-อ่านออกเสียง
ข้อความจากบท
อ่านถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสนทนาโดย
นักเรียนผ่าน
เกณฑ์พอใช้ 

4-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5-23 
มิ.ย. 
2560 

 
 
 
 
 
 

 

9 
 
 
 
 
 
 
 

Function 
-To say where are you 
going 
-To talk about travel and 
vacations 
-To talk about family and 
what they are doing 
-To talk about time 
Grammar 
-Present progressive 
Vocabulary 
-Airport vocabulary 
-Time 

- ค้นคว้า และ
สนทนาโตต้อบ
ข้อมูลเรื่องเวลา 
การเดินทางไปยัง
สถานท่ีต่างๆ 
- ฝึกอ่านและ
เขียนบรรยาย
แสดงความคดิเห็น
ในหัวข้อเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับการ
เดินทางโดยใช้
โครงสร้างประโยค 
Present 
progressive 

หนังสือเรียน 
แบบฝึกหัด 

ใบงาน 
ใบความรู ้

พจนานุกรม 
สอบถาม 
สัมภาษณ ์

Power point 
เว็บไซต์
ออนไลน ์

-พูดสนทนา
โต้ตอบข้อมลู
เกี่ยวกับการ
เดินทาง 
-พูดและเขียน
บรรยาย สิ่งท่ี
ก าลังกระท า 
โดยใช้ Present 
progressive  

แบบประเมิน
การอ่านและ
เขียน 

 
7-9  

 
26 มิ.ย.-
14 ก.ค.
2560 

 
9 

Function 
-To talk about likes and 
dislikes 
-To talk about favorite 
pastimes 
Grammar 
-Verb like+infinitive 
Vocabulary 
-Teenage pastimes 

- ค้นคว้า และ
สนทนาโตต้อบ
เกี่ยวกับงาน
อดิเรกต่างๆ 
- ฝึกพูด อ่านและ
เขียนบรรยายใน
กิจกรรมที่ชอบ
หรือไม่ชอบท า
ตามโครงสรา้ง
ประโยคที่ก าหนด 
 

หนังสือเรียน 
แบบฝึกหัด 

ใบงาน 
ใบความรู ้

พจนานุกรม 
สอบถาม 
สัมภาษณ ์

Power point 
เว็บไซต์
ออนไลน ์

-พูดสนทนา
โต้ตอบเกีย่วกับ
งานอดิเรก 
-น าเสนอข้อมูล
ส่วนตัวโดยการ
พูดและเขยีน
กิจกรรมที่ชอบ
หรือไม่ชอบท า 

แบบประเมิน
การพูด 

10 
 
 

17 -21
ก.ค2560 

3  
 

Review 
 

กระบวนการกลุ่ม  
ทักษะการปฏิบัต ิ

แบบฝึกหัด 
 

  



สัปดาห ์
ที ่

วัน/
เดือน/ป ี

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

หน่วยการเรียนรู ้
/สาระการเรียนรู ้

กิจกรรมการ
เรียนรู ้

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู ้

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

การประเมินผล 

 20-26 
ก.ค.
2560 

สอบกลางภาค 

11-13 
 
 
 
 
 
 

24 ก.ค. 
11 ส.ค. 
2560 
 
 
 
 

    9 
 
 
 
 
 

Function 
-To talk about occupations 
-To talk future jobs and 
goals 
Grammar 
-Want + infinitive 
-Why and Because 
Vocabulary 
-Occupations 

- ค้นคว้า และ
สนทนาโตต้อบ
เกี่ยวกับอาชีพ 
- ฝึกอ่านและ
เขียนบรรยาย
ข้อมูลเกี่ยวกับ
อาชีพและสายงาน 
 

หนังสือเรียน 
แบบฝึกหัด 

ใบงาน 
ใบความรู ้

พจนานุกรม 
สอบถาม 
สัมภาษณ ์

Power point 
เว็บไซต์
ออนไลน ์

-พูดและเขียน
บรรยายเกี่ยวกับ
อาชีพต่างๆที่
สนใจในอนาคต 
-บรรยายและ
แสดงความ
คิดเห็นเกีย่วกับ
เรื่องที่ฟังหรือ
อ่าน 

แบบประเมิน
การเขียน 

14-16 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 ส.ค.- 
1ก.ย.
2560 
 
 
 
 
 
 
 

    9 
 
 
 
 
 
 

Function 
-To talk about foods 
-To order in a restaurant 
-To make and respond to 
offers 
-To talk about food 
preferences 
Grammar 
-Expressions of quantity: 
Some ,Any 
-Count/Non-count nouns 
Vocabulary 
-Foods and Beverages on 
menus 

- ค้นคว้า และ
สนทนาโตต้อบ
เรื่องอาหาร 
เครื่องดื่มต่างๆ 
- ฝึกพูด พูด
เกี่ยวกับการสั่ง
อาหารตาม
โครงสร้างประโยค 
Some/ Any 

หนังสือเรียน 
แบบฝึกหัด 

ใบงาน 
ใบความรู ้

พจนานุกรม 
สอบถาม 
สัมภาษณ ์

Power point 
เว็บไซต์
ออนไลน ์

-พูดสนทนา
แสดงความ
ต้องการ 
เกี่ยวกับการสั่ง
อาหาร โดยใช้
ค าขอร้องและ
ค าแนะน า 
-เขียนประโยค  
ตามโครงสรา้ง 
Some/ Any 

แบบประเมิน
การฟัง 

17-19 4-22 
ก.ย.
2560 

   12 Function 
-To talk about daily 
routines  
-To talk about how often 
one does actions 
Grammar 
-Simple Present Tense 
-Adverb of frequency 
-Time Expressions 
Vocabulary 
-Everyday Actions 
- Always, Usually, Every 
day, Sometimes ,Never 
- before,after,then 
Review 2 

- ค้นคว้า และ
สนทนาโตต้อบ
ความถี่ในการ
กระท ากิจกรรม
ต่างๆ 
- ฝึกอ่านและ
เขียนบรรยาย
กิจวัตรประจ าวัน 
 

หนังสือเรียน 
แบบฝึกหัด 

ใบงาน 
ใบความรู ้

พจนานุกรม 
สอบถาม 
สัมภาษณ ์

Power point 
เว็บไซต์
ออนไลน ์

-พูดสนทนา
เกี่ยวกับความถี่
ของการท า
กิจกรรมต่างๆ 
-เขียนกิจวัตร
ประจ าวันโดยใช้
โครงสร้าง
ประโยค
Present 
Simple Tense
ที่ประกอบด้วย 
Adverb of 
frequency 
และ Time 
Expressions 

แบบประเมิน
การเขียน 

 18-22 
ก.ย. 

สอบปลายภาค 



ข้อตกลงในการวัดและประเมินผล รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 
1.รายละเอียดในการวัด-ประเมินผล 

อัตราส่วน  คะแนนระหว่างภาค  :  คะแนนปลายภาค      = 70 : 30 
อัตราส่วน   คะแนน    K      :       P       :      A   = 60  : 30 : 10 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การประเมิน คะแนน วิธีวัด ชนิดของเคร่ืองมือวัด 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ข้อที่ 
เวลาที่ใช้ 

(นาที/คร้ัง) 
ก่อนกลางภาค 15 การตอบค าถาม 

สนทนา เขียน
บรรยาย และการ
พูดโต้ตอบ 

แบบประเมินการ
สนทนา ,เขียน ,พูด
,ฟัง ,อ่าน 
 

ต 1.1 ม.2/2 , ม.2/4 ต 1.2 ม.2/1,

ม.2/4,ต 1.3 ม.2/1,ต 2.1 ม.2/1, ม.

2/2,ต 3.1 ม.2/1 ต 4.1 ม.2/1,ต 

4.2 ม.2/1, ม.2/2 

5 

กลางภาค 20 ท าแบบทดสอบ แบบทดสอบ ต 1.1 ม.2/1, ม.2/3 ,ม.2/4 ต 1.2 
ม.2/2,ม.2/3 ,ม.2/4 ต 1.3 ม.2/1 

60 

หลังกลางภาค 15 การเขียนบรรยาย 
,ฟังเรื่องที่อ่าน 

แบบประเมินการฟัง ,
เขียน ,อ่าน,พูด 

ต 1.1 ม.2/2 ,ม.2/3 ,ม.2/4  

ต 1.2 ม.2/1 ,ม.2/3 ,ม.2/4  

ต 1.3 ม.2/1 ,ม.2/2, ต 2.1 ม.2/1 ,

ต 3.1 ม.2/1 ,ต 4.1 ม.2/1,ต 4.2 ม.

2/1 

30 

ปลายภาค 30 ท าแบบทดสอบ แบบทดสอบ ต 1.1 ม.2/1, ม.2/3 ,ม.2/4 ต 1.2 
ม.2/2,ม.2/3 ,ม.2/4 ต 1.3 ม.2/1 

90 

ช้ินงาน/ภาระงาน 20 งานเขียน พูด 
สนทนา  

แบบประเมินการ
สนทนา ,เขียน ,พูด 
อ่าน 

ต 1.1 ม.2/4, ต 1.2 ม.2/4, 
ต 1.3 ม.2/3, ต 1.2 ม.2/1, 
ต 1.2 ม.2/4 , ต 1.1 ม.2/1,  
ต 1.3 ม.2/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ตลอดภาค
เรียน 

รวม 100   คะแนน 
1. ก าหนดภาระงาน 
ในการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3ได้ก าหนดให้นักเรียนท ากิจกรรม/ ปฏิบัติงาน(ชิ้นงาน)6ชิ้น ดังนี้ 

ที ่ ชื่องาน ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ข้อที่ 
ประเภทงาน ก าหนดส่ง 

วัน/เดือน/ป ีกลุ่ม เดี่ยว 
1 Write personal information ต 1.1 ม.2/4, ต 1.2 ม.2/4   2 มิถุนายน 2560 

2 Ask and answer about tourist 
attraction 

ต 1.3 ม.2/3    23 มิถุนายน 2560 

3 Conversation about hobbies ต 1.2 ม.2/1       14 กรกฎาคม 2560 
4 Write about your future jobs and 

goals 
ต 1.2 ม.2/4   11 สิงหาคม 2560 

5 Listen to National food ต 1.1 ม.2/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1 กันยายน 2560 
6 Write daily routine ต 1.3 ม.2/1   22 กันยายน 2560 

หมายเหตุ    หากนักเรียนขาดส่งงาน 6 ช้ิน  จะได้รับผลการเรียน  “ร”  ในรายวิชานี้ 
 

 



 
ลงช่ือ........................................ครปูระจ าวิชา           ลงช่ือ......................................หัวหน้ากลุม่สาระฯ 
      (.นางสาวสุนิศา นิยมเดชา)                                               (นางเบญจลักษณ์ อ๋ึงสืบเชื้อ) 
 
ลงช่ือ........................................รอง / ฝ่ายวิชาการ                  ลงช่ือ .....................................ผู้อ านวยการ          
     ( นางแก้วอุษา  ลีนานนท ์ )                                                 ( นายมนตรี  พรผล ) 
 
 
 
 
 
 
 
 


