
รายละเอียดวิชา

วิชา ภาษาอังกฤษ 4                                               รหัสวิชา อ14101            จำนวน  3  คาบ / สัปดาห์  3.0 ค่าน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                          ภาคเรียนที่ 2/2557                ครูผู้สอน มิสอรอนงค์  ฉลาดสิทธ์ิ

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

5.  Work and Play

     5.1  Vocabulary   of    

            - Illnesses                 

            - Activities

     5.2  Present Simple Tense

            - ประโยคบอกเล่า

            - ประโยคปฏิเสธ

            - ประโยคคำถาม

ต 1.1

ต 1.2

ต 1.3

ป.4/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความ

          หมายของประโยคและข้อความส้ันๆ ที่ฟัง หรืออ่าน

ป.4/4 ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค  บทสนทนา และ

          นิทานง่ายๆ

ป.4/4 พูดเขียนและให้ข้อมูลเกียวกับตนเอง เพื่อนและครอบครัว 

ป.4/1 พูดเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ป.4/2 พูดวาดแสดงความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ ใกล้ตัวตามที่ฟังหรือ

          อ่าน

ป.4/3 พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว

 6.  People

     6.1  Vocabulary of family members

     6.2  Present Simple Tense

            - Describing the people

     6.3  Greetings and Introducing

            (Asean)

ต 1.1

       

ต 1.2

ต 1.3

ต 2.2 

ป.4/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่ายๆ 

          และบทพูดเข้าจังหวะ ถูกต้องตามหลักการ

ป.4/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตาม

          ความหมายของประโยคและข้อความส้ันๆ ที่ฟัง หรืออ่าน

ป.4/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล

ป.4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และ

          ครอบครัว ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตาม

          หลักการอ่าน

ป.4/2 พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ ใกล้ตัวตามที่ฟัง

          หรืออ่าน

ป.4/3 พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว

ป.4/2 บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงาน

          ฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย

7.  Indoors and Outdoor

     7.1  Vocabulary of   Illnesses

     7.2  Past Tense

     7.3  ศึกษาเกี่ยวกับชื่อต้นไม้  

            (พฤกษศาสตร์)

ต 1.1

ต 1.3

ต 2.2

ป.4/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่ายๆ 

          และบทพูดเข้าจังหวะ ถูกต้องตามหลักการ

ป.4/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตาม

          ความหมายของประโยคและข้อความส้ันๆ ที่ฟัง หรืออ่าน

ป.4/4 ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค  บทสนทนา และ

          นิทานง่ายๆ

ป.4/2 พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ ใกล้ตัวตามที่ฟัง

          หรืออ่าน

ป.4/1 บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ  กลุ่มคำ  ประโยค 

          และข้อความของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

ต 3.1

ต 4.2

ป.4/1 ค้นคว้า  รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

          อื่นและนำเสนอด้วยการพูด / การเขียน

ป.4/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ

8.  Future Plane

     8.1  Vocabulary of Activities

     8.2  Future Tense

            - ประโยคบอกเล่า

            - ประโยคคำถาม

            - ประโยคคำตอบ 

     8.3  Reading

ต 1.1

ต 1.2

ต 1.3

ต 2.1 

ต 2.2

 ต 3.1

ต 4.1

ป.4/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตาม

          ความหมายของประโยคและข้อความส้ันๆ ที่ฟัง หรืออ่าน

ป.4/5 พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และ

          กิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง

ป.4/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ป.4/2 พูดวาดแสดงความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆใกล้ตัวตามที่ฟังหรือ

          อ่าน

ป.4/3 พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว

ป.4/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย  

ป.4/1 บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ  กลุ่มคำ  ประโยค 

          และข้อความของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

ป.4/2 บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงาน

          ฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย

ป.4/1 ค้นคว้า  รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

          อื่นและนำเสนอด้วยการพูด / การเขียน

ป.4/1 ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและ

          สถานศึกษา

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค การสังเกต

การทดสอบ

แบบสังเกต

แบบทดสอบ

25 ต 1.1 ป.4/2 

ต.1.2 ป.4/1,4-5 

ต 1.3 ป.4/1, 3

ต 2.1 ป.4/1

ต 2.2 ป.4/1-2

ต 3.1 ป.4/1

ต 4.1 ป.4/1

ต 4.2 ป.4/1

2. สอบกลางภาค การทดสอบ แบบทดสอบ 20 ต 1.1 ป.4/3-4

ต.1.2 ป.4/4

ต 1.3 ป.4/2
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

3. หลังกลางภาค การทดสอบ

การตรวจผลงาน

แบบทดสอบ

แบบตรวจประเมินผลงาน

25 ต 1.1 ป.4/2

ต 1.2 ป.4/5

ต 1.3 ป.4/1, 5

ต 2.1 ป.4/3

ต 2.2 ป.4/1

ต 3.1 ป.4/2

ต 4.2 ป.4/1

4. สอบปลายภาค การทดสอบย แบบทดสอบ 20 ต 1.3 ป 4/1-3

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

อ่านบทความ แบบประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย\์ \                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริต\ \ \

3.   มีวินัย\ \ \ \ \ \ 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง \ \ \ \ \ 6.   มุ่งม่ันในการทำงาน\ \

7.   รักความเป็นไทย\ \ \ \ \ 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข\ \ \ \ 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร\ \ \ \ 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา\ \ \ \ 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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