
ประมวลรายวิชาภาษาอังกฤษ       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
 
ชื่อรายวิชา   Intensive Reading and Writing 3,    รหัสวิชา      อ 22203     
จ านวน          2       คาบ/สัปดาห์      จ านวน      1   หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   2 
ภาคเรียนที่             1                ปีการศึกษา 2558 
ครูผู้สอน     ครูชมโฉม  คารภูมี ,  ครูอ าภาพร วงษ์ขันธ์  
 
ค าอธิบายรายวิชา 
             รายวิชา  Intensive Reading and Writing 3 เป็นรายวิชา  ที่มุ่งเน้นผู้เรียนสามารถพู ด อ่าน 
เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง สามารถตีความ ตอบค าถามเรื่องที่ฟังหรืออ่านจาก
หนังสือประเภทต่างๆ แล้วแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล เกิดทักษะการสื่อสารทางภาษาในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  สามารถแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  น าเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยพูดการพูด/เขียน   เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย   น าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆและใช้เป็นพ้ืนฐานใน
การพัฒนาแสดงความรู้  เปิดโลกทัศน์ของตนเอง   ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษา   
ชุมชน  และสังคม  ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อต่างประเทศ   ประกอบอาชีพ  
และแลกเปลี่ยนความรู้กับสังคมโลก   
       ส่งเสริมให้เรียนรู้การเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ ( Global Citizenship)  เข้าใจธรรมชาติของความ
ขัดแย้ง ( Conflict Nature  )  สามารถเรียนรู้และเข้าใจความส าคัญของความถูกต้อง  ความเป็นธรรม
ทางสังคม( Social Justice) มีค่านิยมและตระหนักรับรู้สภาพการณ์กระแสโลก ( Value and 
Perception )  พัฒนาและรักษาระบบกาจัดการทรัพยากรโลกอย่างยั่งยืน ( Sustainable 
Development ) ยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างของมนุษยชาติ ( Diversity)  ซ่ึงท าให้ทุก
คนอยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างเป็นสุข     
 
ผลการเรียนรู้ 
   1    ปฏิบัติตามค าสั่ง   ค าขอร้อง   แนะน า ค าชี้แจงจากเรื่องที่ฟังและอ่าน 
   2    อ่าน/พูด ออกเสียงข้อความ    นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆได้ถูกต้อง 
   3    ระบุหัวข้อเรื่อง (Theme)จับ ใจความส าคัญ(Main Idea)และตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านได้ 
   4    สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน  
   5    พูด/เขียน แสดงความคิดเห็นจากสถานการณ์รอบตัวเองได้ 
   6    พูด/เขียนเพ่ือขอ/ให้ข้อมูล   แสดงความคิดเห็น/ความรู้สึกเก่ียวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน โดย     
                ให้เหตุผลสั้นๆ 
   7    สามารถใช้น้ าเสียง  กิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมรรยาท สังคมของเจ้าของภาษา 
  8    เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
   9    เรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างเทศกาลไทยและเทศกาลต่างประเทศได้ 
   10  ใช้ภาษาเพ่ือการสืบค้น สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากInternet 



           11  สามารถใช้ภาษาในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองได้อย่างคลองแคล่ว 
 12   มีนิสัยรักการอ่านและมีความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนเห็นคุณค่าของรายวิชานี้ 
 

โครงสร้างรายวิชา 

 
 
การจัดการเรียนรู้    

- อ่านเนื้อเรื่องและตอบค าถาม 
- ถามตอบเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยกิจกรรม  Pair work 
- ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟัง 
- เขียน Paragraph 
- เขียนสรุปใจความส าคัญ 

                    -      วาดภาพสิ่งที่ได้ฟัง 
                   -       Role Play 
 
 

หน่วย 
การ

เรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด/
ผลการ
เรียนรู้ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
จ านว
นคาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 1,7 , 6 Everyday Life -Greeting &Introduction 
-Talk about Jobs 
-Talk about Family    Activities 
-Write a Short   Paragraph 
-Write a Daily Routine 
-Read Messages, Bulletin Board 

9 15 

2 4,10,11 All Around Us -Read a Dialogue 
-Write an Email to a Friend 
-Ask for/Give Directions 
-Write a Poster of typical  Houses 
-Describe Houses and Location 

9 15 

3 7,9 It was Fun -Read Festival Ad 
-Talk about Past Experiences 
-Write a Short Text about a 
Famous Person 

9 15 

4 5 Life Experiences -Listen to Songs 
-Read & Write News Report 
-Talk about Activities 
-Express Surprise/ Sympathy 
-Write a Short Text about 
Childhood & Memories 

9 15 



การวัดและประเมินผล 
1   ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา 
                               คะแนนเต็ม    100                คะแนน 
                               อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค 80 :   20 

ที ่ ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
1 ก่อนกลางภาค -   สอบย่อย 

-    ชิ้นงาน/ภาระงาน 
     -   listening /Speaking 
     -    Writing 
     -   ใบงาน 

1-2 
1-2 

10 
 

10 
10 
10 

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

-  ภาระงาน 
    
 

3-4 
3-4 

        10 
       10 
         

   4 ปลายภาค -   สอบปลายภาค 3-4         20 
 
 2     ประเมินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2.1     รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 6.2.5      อยู่อย่างพอเพียง 
  2.2      ซื่อสัตย์ สุจริต  6.2.6      มุ่งมั่นในการท างาน 
  2.3      มีวินัย   6.2.7      รักความเป็นไทย 
  2.4      ใฝ่เรียนรู้  6.2.8     มีจิตสาธารณะ 
 3    การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 

3.1     อ่านข้อมูล บทความเข้าใจได้ 
3.2     อ่านแล้วสรุปใจความส าคัญ    แล้วตอบค าถามได้ 
3.3     คิดวิเคราะห์แล้วสามารถสรุป  อภิปราย แสดงความคิดเห็นได้ 
3.4     เขียนข้อความ หรือ บรรยายสิ่งที่ก าหนด ได้          

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณ์อันพึงประสงค์    และอ่านคิดวิเคราะห์เขียน 
          คะแนน ระดับคุณภาพ 

0-49 0 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
50-59 1 ผ่านเกณฑ์ 
60-70 2 ดี 
80-100 3 ดีเยี่ยม 

 4        สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ( ประเมินในภาพรวม ) 
4.1     ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2     ความสามารถในการคิด 
4.3     ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4     ความสามารถในการทักษะชีวิต 
4.5     ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

  
 



สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
            -    ใบงาน 
            -     Internet 
             
รายช่ือแบบเรียน 

-     หนังสือประกอบการเรียนรายวิชา Blockbuster  2 
 

แหล่งข้อมูล  Website 
-    www.enlightening.com 
-     www.google.com 

 
 
 

......................................................... 
(นางสาวชมโฉม  คารภูมี) 

ครูผู้สอน 
 

....................................................... 
(นางสาวอ าภาพร  วงษ์ขันธ์) 

ครูผู้สอน 
 

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

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

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

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.enlightening.com/
http://www.google.com/


ประมวลรายวิชาภาษาอังกฤษ       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
 
ชื่อรายวิชา   Intensive Reading and Writing 4    รหัสวิชา      อ  22204     
จ านวน        2      คาบ/สัปดาห์      จ านวน         1   หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   2 
ภาคเรียนที่    2       ปีการศึกษา 2558 
ครูผู้สอน     ครูชมโฉม  คารภูมี ,  ครูอ าภาพร วงษ์ขันธ์  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
             รายวิชา  Intensive Reading and Writing 3 เป็นรายวิชา  ที่มุ่งเน้นผู้เรียนสามารถพู ด อ่าน 
เขียน ภาษษอังกฤษได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง สามารถตีความ ตอบค าถามเรื่องที่ฟังหรืออ่านจาก
หนังสือประเภทต่างๆ แล้วแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล เกิดทักษะการสื่อสารทางภาษาในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  สามารถแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  น าเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยพูดการพูด/เขียน   เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย   น าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆและใช้เป็นพ้ืนฐานใน
การพัฒนาแสดงความรู้  เปิดโลกทัศน์ของตนเอง   ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษา   
ชุมชน  และสังคม  ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อต่างประเทศ   ประกอบอาชีพ  
และแลกเปลี่ยนความรู้กับสังคมโลก   
       ส่งเสริมให้เรียนรู้การเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ ( Global Citizenship)  เข้าใจธรรมชาติของความ
ขัดแย้ง ( Conflict Nature  )  สามารถเรียนรู้และเข้าใจความส าคัญของความถูกต้อง  ความเป็นธรรม
ทางสังคม( Social Justice) มีค่านิยมและตระหนักรับรู้สภาพการณ์กระแสโลก ( Value and 
Perception )  พัฒนาและรักษาระบบกาจัดการทรัพยากรโลกอย่างยั่งยืน ( Sustainable 
Development ) ยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างของมนุษยชาติ ( Diversity)  ซึ่งท าให้ทุก
คนอยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างเป็นสุข   
   
ผลการเรียนรู้ 
  1    ปฏิบัติตามค าสั่ง   ค าขอร้อง   แนะน า  ค าชี้แจงจากเรื่องที่ฟังและอ่าน 
  2    อ่าน/พูด ออกเสียงข้อความ    นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆได้ถูกต้อง 
   3    ระบุหัวข้อเรื่อง (Theme) จับ ใจความส าคัญ ( Main Idea) และตอบค าถามจากเรื่องที่  
                 อ่านได ้
   4    สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน  
   5    พูด/เขียน แสดงความคิดเห็นจากสถานการณ์รอบตัวเองได้ 
   6     พูด/เขียนเพ่ือขอ/ให้ข้อมูล   แสดงความคิดเห็น/ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน โดย  
                 ให้  เหตุผลสั้นๆ 
          7     สามารถใช้น้ าเสียง  กิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมรรยาท สังคมของเจ้าของภาษา 
          8     เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
          9     เรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างเทศกาลไทยและเทศกาลต่างประเทศได้ 
         10    ใช้ภาษาเพ่ือการสืบค้น สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากInternet  



  11     สามารถใช้ภาษาในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองได้อย่างคลองแคล่ว 
  12      มีนิสัยรักการอ่านและมีความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนเห็นคุณค่าของรายวิชานี้ 
 
โครงสร้างรายวิชา 

 

หน่วย 
การ

เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 6 What Will Be, Will Be -Read  a Comic Strip 
-Read Horoscope 
-Give Opinions 
-Write Next Week’ 
-Write an Opinion Essay 

9 15 

2 8 Travel Cities -Read Dialogues 
-Make Suggestion 
-Read a Postcard 
-Discuss Last Visit to a 
Restaurant 
-Talk about the Weather 
-Write the Restaurant 
Review 
-Write a Homepage 
about a City 

9 15 

3 3,5 Safety First -Read Sign &Notice 
-Read an Article 
-Listen to a Letter Giving 
Advice 
-Express Sympathy 
-Ask for /Give Advice 
-Ask for /Give /Refuse 
Permission 
-Write an Ad. For a 
Campsite 
-Write an Eco-Friendly 
Poster 
-Write a Safety Leaflet 

9 15 

4 10 Characters -Express Apologies & 
Excuses 
-Read Film Review 
-Write a Message 
-Pay & Accept 

9 15 



การจัดการเรียนรู้    
- อ่านเนื้อเรื่องและตอบค าถาม 
- ถามตอบเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยกิจกรรม  Pair work 
- ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟัง 
- เขียน Paragraph 
- เขียนสรุปใจความส าคัญ 

                    -      วาดภาพสิ่งที่ได้ฟัง 
                   -       Role Play 
 การวัดและประเมินผล 

1   ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา 
                               คะแนนเต็ม    100                คะแนน 
                               อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค 80 :   20 
 

ที ่ ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
1 ก่อนกลางภาค -   สอบย่อย 

-    ชิ้นงาน/ภาระงาน 
     -   listening /Speaking 
    -    Writing 
    -   ใบงาน 

1-2 
           1-2 

10 
 

10 
10 
10 

   
2 

กลางภาค -   สอบกลางภาค           1- 2         20 

   
3 

หลังกลางภาค -   สอบย่อย 
-  ภาระงาน 
    
    

          3-4 
          3-4 

        10 
       10 
            

   
4 

ปลายภาค -   สอบปลายภาค           3-4         20 

          2.  ประเมินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2.1     รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2.2      ซื่อสัตย์ สุจริต 
2.3      มีวินัย 
2.4      ใฝ่เรียนรู้ 
2.5      อยู่อย่างพอเพียง 
2.6      มุ่งมั่นในการท างาน 
2.7      รักความเป็นไทย 
2.8     มีจิตสาธารณะ 
2.9      มีศักยภาพเป็นพลโลก 

          3.  การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
3.1     อ่านข้อมูล บทความเข้าใจได้ 
3.2     อ่านแล้วสรุปใจความส าคัญ    แล้วตอบค าถามได้ 
3.3     คิดวิเคราะห์แล้วสามารถสรุป  อภิปราย แสดงความคิดเห็นได้ 



3.4     เขียนข้อความ หรือ บรรยายสิ่งที่ก าหนด ได้ 
 

                
              
 
 
 
 
 
         4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ( ประเมินในภาพรวม ) 

6.4.1     ความสามารถในการสื่อสาร 
6.4.2     ความสามารถในการคิด 
6.4.3     ความสามารถในการแก้ปัญหา 
6.4.4     ความสามารถในการทักษะชีวิต 
6.4.5     ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
            -    ใบงาน 
            -     Internet 
รายช่ือแบบเรียน 
          -     หนังสือประกอบการเรียนรายวิชา Blockbuster  2 
แหล่งข้อมูล  Website 

-    www.enlightening.com 
-     www.google.com 

 
 

......................................................... 
(นางสาวชมโฉม  คารภูมี) 

ครูผู้สอน 
 

....................................................... 
(นางสาวอ าภาพร  วงษ์ขันธ์) 

ครูผู้สอน 
 

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

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

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

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณ์อันพึงประสงค์    และอ่านคิดวิเคราะห์เขียน 
          คะแนน ระดับคุณภาพ 

0-49 0 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
50-59 1 ผ่านเกณฑ์ 
60-70 2 ดี 
80-100 3 ดีเยี่ยม 

http://www.enlightening.com/
http://www.google.com/

