
รายละเอียดวิชา

วิชา ภาษาอังกฤษ 6                                               รหัสวิชา อ16101            จำนวน  3  คาบ / สัปดาห์  3.0 ค่าน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                          ภาคเรียนที่ 2/2557               ครูผู้สอน มิสศิริภัสสร  พินิจอุดมกุล

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

5. Explore the world

    5.1 Asking and answering if 

          something has happened  

    5.2 Past Simple Tense  

    5.3 Checking information 

    5.4 Asking and answering about food

          and languages in different 

          countries

ต 1.1

ต 2.2

ต 3.1

ป.6/4  บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่าน

           บทสนทนา นิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า

ป.6/1  บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียง

           ประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการ

           ลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ

           ภาษาไทย

ป.6/1  ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

           อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/เขียน

ป.6/3  เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความส้ัน ๆ ตรงตามภาพ 

           สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน

6. Doing Things

    6.1 Talking about how long 

          something has been happening

    6.2 Past Simple Tense, Present 

          Perfect Tense, Present 

          Continuous Tense   

ต 2.2

ต 4.1

ป.6/1  บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียง

           ประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการ

           ลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ

           ภาษาไทย

ป.6/1  ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน

           และสถานศึกษา

7. About me

    7.1 Describing people’s personalities

    7.2 Asking and answering about 

          when someone learned something

    7.3 Asking when someone could do 

          something

ต 1.1

ต 1.2

ต 2.1

ป.6/4  บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่าน

           บทสนทนา นิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า

ป.6/5  พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 

           กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลส้ัน ๆ ประกอบ

ป.6/1  การใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสม 

           ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

8. In the Future

    8.1 Asking and answering about 

          things you would like to do in the 

          future

    8.2 Future Simple Tense

ต 2.2

ต 4.2

ป.6/1  บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียง

           ประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการ

           ลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ

           ภาษาไทย

ป.6/1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
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การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. นักเรียนทำแบบทดสอบ

2. นักเรียนทำแบบฝึกหัด

3. นักเรียนทำชิ้นงาน 

1. แบบทดสอบเก็บคะแนนย่อย 

2. แบบฝึกหัด 

3. แบบประเมินชิ้นงาน

25 ต 1.1 ป.6/4

ต 2.2 ป.6/1

ต 3.1 ป.6/1, 3

ต 4.1 ป.6/1

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ต 1.1 ป.6/4

ต 2.2 ป.6/1

ต 3.1 ป.6/1, 3

ต 4.1 ป.6/1

3. หลังกลางภาค 1. นักเรียนทำแบบทดสอบ

2. นักเรียนทำแบบฝึกหัด

3. นักเรียนทำชิ้นงาน

1. แบบทดสอบเก็บคะแนนย่อย 

2. แบบฝึกหัด 

3. แบบประเมินชิ้นงาน

25 ต.1.1 ป. 6/4

ต.1.2 ป. 6/5

ต 2.1 ป.6/1

ต 2.2 ป.6/1

ต 4.2 ป.6/1

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ต.1.1 ป. 6/4

ต.1.2 ป. 6/5

ต 2.1 ป.6/1

ต 2.2 ป.6/1

ต 4.2 ป.6/1

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

อ่านบทความและเรื่องส้ัน แบบประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริยX์ X                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริตX X X

3.   มีวินัยX X X X X X 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง X X X X X 6.   มุ่งม่ันในการทำงานX X

7.   รักความเป็นไทยX X X X X 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขX X X X 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก
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สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสารX X X X 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหาX X X X 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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