
รายละเอียดวิชา

วิชา  ภาษาอังกฤษ 1, ,                         รหัสวิชา อ21101 , ,  จำนวน 3 คาบ / สัปดาห 1.5  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ,  ,                        ภาคเรียนที่ 1 / 2557            ครูผูสอน  มิสทิพยประภา  ศุกลอรรจน

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. New Kids on the Block

    1.1 คำทักทาย แนะนำตนองและเพื่อน

    1.2 พูดสะกดชื่อ และบอกชื่อเลน

          ของตนเอง

    1.3 พูดทักทาย ตอบรับ แนะนำตนเอง 

          ผูอื่น กลาวลา ในสถานการณตางๆ

    1.4 พูดแนะนำบุคคลใกลชิดใหผูอื่น

          รูจัก   (ASEAN)

ต 1.2

ต 1.3

ต 2.1

ต 2.2

ต 4.1

ม.1/1  สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ

           สถานการณตางๆในชีวิตประจำวัน

ม.1/1  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน 

           ประสบการณ และส่ิงแวดลอมใกลตัว

ม.1/1  ใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางสุภาพ เหมาะสม ตาม

           มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา

ม.1/1  บอกความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียง

           ประโยคชนิดตางๆ การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการ

           ลำดับคำตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและ

           ภาษาไทย

ม.1/1  ใชภาษาส่ือสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิด

           ข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา และชุมชน

2. Where Are You from?

    2.1 พูดขอ และใหขอมูลเกี่ยวกับชื่อ 

          ถิ่นที่อยูอาศัย และสัญชาติของ

          บุคคล

    2.2 พูดขอและใหขอมูลเกี่ยวกับอายุ

          และหมายเลขโทรศัพทของบุคคล

    2.3 อานขอความบรรยายบุคคลส้ันๆ

          เขาใจ

    

ต 1.1

ต 1.2

ต 1.3

ต 2.1

ต 2.2

ต 4.1

ม.1/4  ระบุหัวขอเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบ

           คำถามจากการฟงและอานบทสนทนา นิทาน และเรื่องส้ัน

ม.1/1  สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเองกิจกรรม และ

           สถานการณตางๆในชีวิตประจำวัน

ม.1/1  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน 

           ประสบการณ และส่ิงแวดลอมใกลตัว

ม.1/1  ใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางสุภาพ เหมาะสม ตาม

           มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา

ม.1/1  บอกความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียง

           ประโยคชนิดตางๆ การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการ

           ลำดับคำตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและ

           ภาษาไทย

ม.1/1  ใชภาษาส่ือสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิด

           ข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา และชุมชน
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3. English around the World

    3.1 พูด-ถามและบอกชื่อภาษาอังกฤษ

          ของส่ิงของเครื่องใชรอบๆตัว

    3.2 เขาใจบทสนทนาที่อาน

    3.3 ใช Articles และ Demonstrative 

          pronouns ไดถูกตอง ปฏิบัติตาม

          คำส่ังไดถูกตอง

    3.4 แสดงบทบาทสมมติ (ASEAN)

         

ต 1.1

ต 1.2

ต 2.2

ม.1/1 ปฏิบัติตามคส่ัง คำขอรอง คำแนะนำ และคำชี้แจงงายๆ ที่ฟง

          และอาน

ม.1/2 อานออกเสียงขอความ นิทาน และบทรอยกรอง (poem) ส้ันๆ

          ถูกตองตามหลักการอาน

ม.1/3 เลือก/ระบุประโยคและขอความใหสัมพันธกับส่ือที่ไมใช

          ความเรียง ( non - text information) ที่อาน

ม.1/2 ใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ และคำชี้แจงตามสถานการณ

ม.1/1 บอกความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียง

          ประโยคชนิดตางๆ การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการ

          ลำดับคำตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและ

          ภาษาไทย

4. Review 1

   4.1 ทบทวนหนวยที่  1-3

       

ต 1.1

ต 2.1

ต 2.2

ต 3.1

ม.1/4 ระบุหัวขอเรื่อง ( topic ) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบ

          คำถามจากการฟงและอานบทสนทนา นิทาน และเรื่องส้ัน

ม.1/1 ใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางสุภาพ เหมาะสม ตาม 

          มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา

ม.1/2 บรรยายเกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญ ชีวิตความเปนอยู และ

          ประเพณีของเจาของภาษา

ม.1/3 เขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

ม.1/1 บอกความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียง

          ประโยคชนิดตางๆ การใชเครื่องหมายวรรคตอนและการ

          ลำดับคำตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและ

          ภาษาไทย

ม.1/2 เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางเทศกาล 

         งานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา

         กับของไทย

ม.1/1 คนควา รวบรวม และสรุป/ขอเท็จจริงที่เกี่ยว ของกับกลุม

          สาระการเรียนรูอืนจากแหลง เรียนรู และนำ เสนอดวยการ

          พูด/การเขียน

5. Who’s That?

     5.1 พูดนำเสนอบุคคลโดยบอกชื่อ 

           อาชีพ และลักษณะ

     5.2 ฟงประโยคส้ันๆบรรยายลักษณะ

           ของบุคคลเขาใจ

     5.3 ใช verb: be, possessive 

           adjectives และ descriptive 

           adjectives ไดถูกตอง 

     5.4 เขียนบรรยายบุคคลที่มีชื่อเสียง

ต 1.1

ต 1.3

ต 2.2

ม.1/4 ระบุหัวขอเรื่อง ( topic ) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบ

          คำถามจากการฟงและอานบทสนทนา นิทาน และเรื่องส้ัน

ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน 

          ประสบการณ และส่ิงแวดลอมใกลตัว

ม.1/2 พูด/เขียน สรุปใจความสำคัญ/แกนสาระ ( theme )ที่ไดจากการ

          วิเคราะหเรื่อง/เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม

ม.1/1 บอกความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียง

          ประโยคชนิดตางๆ การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการ

          ลำดับคำตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและ

          ภาษาไทย
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

5. (ตอ) ต 3.1

ต 4.1

ต 4.2

ม.1/1 คนควา รวบรวม และสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับ

          กลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการ

          พูด/การเขียน

ม.1/1 ใชภาษาส่ือสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิด 

          ข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา และชุมชน

ม.1/1 ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา ความรู/ขอมูล

          ตางๆจากส่ือและแหลงการเรียนรูตางๆในการศึกษาตอและ

          ประกอบอาชีพ

6. Do You Have a Computer?

    6.1 ถาม-ตอบเกี่ยวกับส่ิงของและสัตว

          เลี้ยงที่ตนและผูอื่นมี

    6.2 ฟงบทสนทนาเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงที่

          มีอยางเขาใจ

    6.3 ใชประโยคการแสดงความเปน

          เจาของได

    6.4 เขียนบรรยายสัตวเลี้ยงของตน

ต 2.2

ต 3.1

ต 4.1

ม.1/1 บอกความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียง

          ประโยคชนิดตางๆ การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการ

          ลำดับคำตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและ

          ภาษาไทย

ม.1/1 คนควา รวบรวม และสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับ

          กลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการ

          พูด/การเขียน

ม.1/1 ใชภาษาส่ือสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิด 

          ข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา และชุมชน

7. Happy Birthday!

    7.1 ถาม-ตอบเกี่ยวกับ วัน เดือน ป เกิด

          ได    

    7.2 ใหขอมูลเกี่ยวกับสมาชิกใน

          ครอบครัว

    7.3 ถาม-ตอบ ขอมูลสวนตัวของ

          บุคคล

ต 1.1

ต 1.2

ต 1.3

ต 2.1

ต 2.2

ต 3.1

ต 4.1

ม.1/4  ระบุหัวขอเรื่อง ( topic ) ใจความสำคัญ (main idea) และ

           ตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา นิทาน และ

           เรื่องส้ัน

ม.1/1  สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ

           สถานการณตางๆในชีวิตประจำวัน

ม.1/1  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน 

           ประสบการณ และส่ิงแวดลอมใกลตัว

ม.1/1  ใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางสุภาพ เหมาะสม ตาม

           มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา

ม.1/1  บอกความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียง

           ประโยคชนิดตางๆ การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการ

           ลำดับคำตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและ

           ภาษาไทย

ม.1/1 คนควา รวบรวม และสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับ

          กลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการ

          พูด/การเขียน

ม.1/1 ใชภาษาส่ือสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิด 

          ข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา และชุมชน
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

8. Review 2

    8.1 ทบทวนหนวยที่ 4-6

ต 1.1

ต 1.2

ต 1.3

ต 2.1

ต 2.2

ต 3.1

ม.1/4  ระบุหัวขอเรื่อง ( topic ) ใจความสำคัญ (main idea) และ

           ตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา นิทาน และ

           เรื่องส้ัน

ม.1/5  พูดและเขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็นของตนเอง

           เกี่ยวกับเรื่องตางๆใกลตัว กิจกรรมตางๆพรอมทั้งใหเหตุผล

           ส้ันๆประกอบอยางเหมาะสม

ม.1/1  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน 

           ประสบการณ และส่ิงแวดลอมใกลตัว

ม.1/3  พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องตางๆ

           ใกลตัว พรอมทั้งใหเหตุผลส้ันๆประกอบ

ม.1/2  บรรยายเกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญ ชีวิตความเปนอยู และ

           ประเพณีของเจาของภาษา

ม.1/3  เขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

ม.1/1  บอกความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียง

           ประโยคชนิดตางๆ การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการ

           ลำดับคำตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและ

           ภาษาไทย

ม.1/2  เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางเทศกาล 

           งานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา

           กับของไทย

ม.1/1  คนควา รวบรวม และสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับ

           กลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู และนำเสนอดวย

           การพูด/การเขียน

การวัดและประเมินผล

, คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   คะแนน)

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. แบบทดสอบยอย

2. กิจกรรมกลุม

    (แสดงบทบาทสมมติ) 

3. งานกลุม

    (โปสเตอรประเทศอาเซียนที่

    ชื่นชอบ)

1. แบบสอบขอเขียน

2. แบบประเมินการพูด

3. แบบประเมินผลงาน

5

10

10

ต 1.1 ม.1/4

ต 1.2ม.1/1

ต 1.3 ม.1/1

ต 2.1 ม.1/1

ต 2.2 ม.1/1

ต 4.1 ม.1/1
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ต 1.1 ม.1/1-4

ต 1.2 ม.1/1-2

ต 1.3 ม.1/1

ต 2.1 ม.1/1

ต 2.2 ม.1/1

ต 4.1 ม.1/1

3. หลังกลางภาค 1. แบบทดสอบยอย

2. กิจกรรมคู บทสนทนา

3. สมุดภาพ Family  tree

1. แบบสอบขอเขียน

2. แบบประเมินภาคปฏิบัติ

3. แบบประเมินผลงาน

4. แบบประเมินการนำเสนอ

5

10

10

ต 1.1 ม.1/4

ต 1.2 ม.1/1

ต 1.3 ม.1/1-2

ต 2.2 ม.1/1

ต 3.1 ม.1/1

ต 4.1 ม.1/1

ต 4.2 ม.1/1

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ต 1.1 ม.1/4

ต 1.2 ม.1/1

ต 1.3 ม.1/1

ต 2.1 ม.1/1

ต 2.2 ม.1/1

ต 3.1 ม.1/1

ต 4.1 ม.1/1

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ทดสอบ แบบทดสอบ - -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย, ,                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต, , ,

3.   มีวินัย, , , , , , 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง , , , , , 6.   มุงม่ันในการทำงาน, ,

7.   รักความเปนไทย, , , , , 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข, , , , 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร, , , , 2.   ความสามารถในการคิด
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3.   ความสามารถในการแกปญหา, , , , 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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