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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

5.  Occupations

     5.1 Vocabulary of occupations

     5.2 Daily activity

     5.3 Question and answer about 

           occupations

ต 3.1

ต 4.1

ต 1.1

ป.2/1 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ป.2/1 ฟัง พูด ในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

ป.2/4 ตอบคำถามจากการฟังประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ 

          ที่มีภาพประกอบ

6.  Locations 

     6.1 Conversation

     6.2 Wh – questions

     6.3 Question and answer about 

           occupations / places

     6.4 Season

ต.1.2

ต 1.3

ต 2.1

ป.2/1 พูดโต้ตอบด้วยคำง่าย ๆ ส้ัน ๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคล

          ตามแบบที่ฟัง

ป.2/4 พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง

ป.2/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

ป.2/2 บอกชื่อคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลของเจ้าของภาษาและเรื่อง

          ใกล้ตัว

7.  Doing Things 

     7.1 Vocabulary

     7.2 Questions and answer

           (Verb + ing)

           (yes, No) Answer

ต 1.1

ต 4.2

ป.2/4  ตอบคำถามจากการฟังประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ 

           ที่มีภาพประกอบ

ป.2/1 ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

8.  After School 

     8.1 Question with Can

     8.2 Vocabulary with school subjects

     8.3 Ask and answer with time and 

           Subject

     8.4  How to tell the time

ต 1.1

ต 1.2

ต 3.1

ต 4.1

ป.2/4 ตอบคำถามจากการฟังประโยค บทสนทนาหรือนิทานที่มี

          ภาพประกอบ

ป.2/1 พูดโต้ตอบด้วยคำส้ัน ๆ ง่าย ๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคล

          ตามแบบที่ฟัง

ป.2/1 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ป.2/1 ฟัง พูด ในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1.  ทดสอบ

2.  ตรวจแบบฝึกหัด

3.  สอบ Dictation คำศัพท์ 

1.  แบบทดสอบเก็บคะแนนย่อย 

2.  แบบบันทึกแบบฝึกหัด 

3.  แบบบันทึกการท่องคำศัพท์ 

25 หน่วยที่ 5
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 หน่วยที่ 5-6

3. หลังกลางภาค 1.  ทดสอบ

2.  ตรวจแบบฝึกหัด

3.  สอบ Dictation คำศัพท์ 

1.  แบบทดสอบเก็บคะแนนย่อย 

2.  แบบบันทึกแบบฝึกหัด 

3.  แบบบันทึกการท่องคำศัพท์ 

25 หน่วยที่ 7

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 หน่วยที่ 7-8

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

1.  การสังเกต

2.  การทำงานกลุ่ม

3.  ชิ้นงาน

แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

อ่านบทความเรื่องเกาะลอย แบบประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริยU์ U                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริตU U U

3.   มีวินัยU U U U U U 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง U U U U U 6.   มุ่งม่ันในการทำงานU U

7.   รักความเป็นไทยU U U U U 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขU U U U 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสารU U U U 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหาU U U U 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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