
รายละเอียดวิชา

วิชา ภาษาอังกฤษ 5                                               รหัสวิชา อ15101            จำนวน  3  คาบ / สัปดาห์  3.0 ค่าน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                          ภาคเรียนที่ 2/2557               ครูผู้สอน มิสศิริภัสสร, มิสอรอนงค์

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

5.  ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพ

     5.1  Occupations

     5.2  Future Simple Tense 

            - Negative/Interrogative 

            - will/going to 

     5.3  My dream 

ต 1.2   

 

ป.5/5 พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 

          ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ

6.  ภาษาอังกฤษกับส่ิงแวดล้อม

     6.1  Seasons /Weather /Months

     6.2  Past/Present/Future Simple 

            Tense 

     6.3  ยกตัวอย่างและอ่านคําศัพท์เกี่ยว

            กับพืชที่พบในสวนพฤกษศาสตร์

            ของโรงเรียนได้   (พฤกษศาสตร์)

     6.4  Daily Routine 

ต 1.1    

 

ป.5/3 ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมาย

          ของประโยคและข้อความส้ันๆ ที่ฟังหรืออ่าน

7.  สัมผัสทั้งห้ากับภาษาอังกฤษ

     7.1  Parts of body  and five senses

     7.2  Vocabulary about five senses  

     7.3  Reading  Comprehension

     7.4  Describing objects and animals       

            with the senses 

ต 1.1   

ต 1.2   

ป.5/3 ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมาย

          ของประโยคและข้อความส้ันๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ป.5/4 บอกใจความสําคัญ และตอบ คําถามจากการฟังและอ่าน

          บทสนทนา และนิทานง่ายๆ หรือ เรื่องส้ันๆ

ป.5/5 พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 

          ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ

8.  วัฒนธรรมสองภาษา

     8.1  Food / Drink / Fruit 

     8.2  Festivals /Culture

     8.3  Country /City 

     8.4  Famous Places

     8.5  Happy word

ต 2.1  

ต 2.2

ต 3.1  

ต 4.1  

ต 4.2  

ป.5/1 ใช้ถ้อยคํา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ ตามมารยาท 

          สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ ภาษา

ป.5/2 ตอบคําถาม/บอกความสําคัญของเทศกาล/วันสําคัญ/งาน

          ฉลองและ ชีวิตความเป็นอยูง่ายๆของเจ้าของภาษา

ป.5/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

ป.5/2 บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล และงาน

          ฉลองของเจ้าของภาษากับของไทย

ป.5/1 ค้นคว้ารวบรวมคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

          และนําเสนอด้วยการพูด / การเขียน

ป.5/1 ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในห้อง

          เรียนและสถานศึกษา

ป.5/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการ สืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ
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การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. Speaking and Listening 

    Test 

2. Test (Noun)  

3. Vocabulary 

1. แบบการประเมิน 

    Speaking and Listening Test

    ตามสภาพจริงตาม

2. แบบการประเมิน 

    Reading /Writing Test 

    ตามสภาพจริงตาม

3. แบบประเมิน Reading / 

    writing  /speaking /listening  

    test

25 ต 1.2 ป.5/5

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ต 1.1 ป.5/3

ต 1.2 ป.5/5

3. หลังกลางภาค 1. แบบทดสอบ Comparison 

    Adjective /Adverb

2. แบบทดสอบ  Tense 

3. Vocabulary 

1. แบบประเมิน Writing Test 

2. แบบประเมิน Writing Test 

3. แบบประเมิน Reading /

    writing  /speaking /listening  

    test

25 ต 1.1 ป.5/3

ต 2.1 ป.5/1-3

ต 3.1 ป.5/1

ต 4.1 ป.5/1

ต 4.2 ป.5/1   

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ต 1.1 ป.5/3

ต 2.1 ป.5/1-3

ต 3.1 ป.5/1

ต 4.1 ป.5/1

ต 4.2 ป.5/1   

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

- -
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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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