
รายละเอียดวิชา

วิชา  ภาษาอังกฤษ 2, ,                         รหัสวิชา อ21102 , ,  จำนวน 3 คาบ / สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,  ,                        ภาคเรียนที่ 2 / 2557            ครูผู้สอน  มิสทิพย์ประภา  ศุกลอรรจน์

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. Do You Like Chocolate?

    1.1 การพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับอาหารที่

          ชอบหรือไม่ได้ชอบ

    1.2 การอ่านออกเสียงและแสดง

          บทบาทสมมติเกี่ยวกับการส่ังซ้ือ

          อาหารในร้านอาหารจานด่วน

    1.3 การเขียนบรรยายอาหารที่ตนชอบ

          และไม่ชอบพร้อมให้เหตุผลส้ันๆ

          ประกอบ

ต 1.1

ต 1.2

       

ต 1.3

ต 2.2

ต 3.1

ต 4.1

ม.1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) ส้ันๆ

          ถูกต้องตามหลักการอ่าน

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

          คำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องส้ัน

ม.1/1 ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสม ตาม

          มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ม.1/5 พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยว

          กับเรื่องต่างๆใกล้ตัวกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลส้ันๆ

          ประกอบอย่างเหมาะสม

ม.1/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจ กรรมหรือเรื่องต่างๆ

          ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลส้ันๆประกอบตามโครงสร้าง

          ประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

ม.1/1 บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง

          ประโยคชนิดต่างๆการใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการ

          ลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ

          ภาษาไทย

ม.1/2 เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล

          งานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา

          กับของไทย

ม.1/1 ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ

          กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการ

          พูด/การเขียน

ม.1/1 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิด

          ข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน

2. Nice House!

    2.1 การพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับห้องและ

          ส่ิงของในห้องต่างๆภาย ในบ้าน

    2.2 การพูดสนทนาเกี่ยวกับที่อยู่หรือ

          ตำแหน่งของคน สัตว์ หรือส่ิงของ

    2.3 การวาดภาพและบรรยายห้องนอน 

          หรือโรงเรียนในฝันของตน

ต 1.1

ต 2.1

ต 4.1

ม.1/1 ปฏิบัติตามคำส่ัง คำของร้อง คำแนะนำและคำชี้แจงง่ายๆที่ฟัง

          และอ่าน 

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

          คำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องส้ัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ม.1/1 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองกิจกรรม และ

          สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

ม.1/1 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิด

         ข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3. Smile!

    3.1 การพูดโต้ตอบเกี่ยวกับสภาพ

          อากาศ ส่ิงที่บุคคลกระทำและ

          สถานที่ที่บุคคลอยู่

    3.2 ความเข้าใจบทสนทนาที่ฟังเกี่ยว

          กับส่ิงที่บุคคลกำลังกระทำและ

          การบรรยายส่ิงที่บุคคลในบ้าน

          กำลังกระทำ

    3.3 การเขียนข้อความส้ันๆบรรยาย

          สภาพอากาศและการกระทำของ

          บุคคล

ต 1.1

       

       

ต 1.2

ต 1.3

        

ต 2.1

ต 2.2

ม.1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) ส้ันๆ

          ถูกต้องตามหลักการอ่าน

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

          คำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องส้ัน

ม.1/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยว

          กับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน 

          ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว

ม.1/1 ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสม ตาม

          มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ม.1/1 บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง

          ประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการ

          ลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ

          ภาษาไทย

Review 1

   ทบทวนหน่วยที่  1-3

       

ต 1.1

ต 1.2

ต 2.1

       

ต 2.2

ต 3.1

       

ต 4.1

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

           คำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องส้ัน

ม.1/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยว

          กับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

ม.1/2 บรรยายเกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และ

          ประเพณีของเจ้าของภาษา

ม.1/3 เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

ม.1/1 บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง

          ประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการ

          ลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ

          ภาษาไทย

ม.1/1 ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ

          กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการ

          พูด/การเขียน

ม.1/1 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิด

          ข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน

4. That’s a Nice T-shirt

    4.1 การพูด-ถามตอบเกี่ยวกับเครื่อง

          แต่งกาย (ความต้องการ ความชอบ 

          และราคา)

    4.2 การอ่านออกเสียงบทสนทนาได้

          ถูกต้องตามหลักการอ่านและการ

          ฟังประโยคส้ัน ๆ เกี่ยวกับขนาด สี 

          และราคาของเครื่องแต่งกายอย่าง

          เข้าใจ   

ต 1.1

ต 1.2

ต 1.3

ต 2.1

ม.1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) ส้ันๆ

          ถูกต้องตามหลักการอ่าน

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

          คำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องส้ัน

ม.1/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยว

          กับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน 

          ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว

ม.1/1 ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสม ตาม

          มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

4. (ต่อ)

4.3 การเขียนข้อความส้ันๆเกี่ยวกับ

          การแสดงแฟชั่นโชว์และนำเสนอ

          ในชั้นเรียน

ต 2.2 ม.1/1 บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง

          ประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการ

          ลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ

          ภาษาไทย

5. Can You Swim?

    5.1 พูดเกี่ยวกับความสามารถของ

          บุคคล

    5.2 การถาม-ตอบเกี่ยวกับส่ิงที่

          ทำได้(can) และทำไม่ได้(can’t) 

          พร้อมทั้งการแยกแยะเสียง can 

          และ can’t จากประ โยคส้ันๆที่ฟัง

     5.3 เขียนบรรยายผู้พิการที่มีความ 

           สามารถและมีชื่อเสียง

     

ต 1.1

ต 1.2

ต 1.3

ต 2.2

ต 3.1

ต 4.1

ม.1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) ส้ันๆ

          ถูกต้องตามหลักการอ่าน

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

          คำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องส้ัน

ม.1/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยว

          กับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน 

          ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว

ม.1/1 บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง

          ประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการ

          ลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ

          ภาษาไทย 

ม.1/1 ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ

          กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วย

          การพูด/การเขียน

ม.1/1 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิด

          ข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน

6. Let’s Go Out!

    6.1 การพูดถามและบอกที่ต้ังหรือที่อยู่

          ของสถานที่สาธารณะ

    6.2 ความเข้าใจข้อความบรรยายสถาน

          ที่สาธารณะที่ฟัง และการอ่านข้อ 

          ความบรรยายบุคคลและสถานที่

    6.3 การเขียนอีเมลแนะนำตนเองและ

          บรรยายเกี่ยวกับประเทศของตน

ต 1.1

ต 1.2

ต 2.1

ต 2.2

ม.1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) ส้ันๆ

          ถูกต้องตามหลักการอ่าน

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

          คำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องส้ัน

ม.1/1 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ

          สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

ม.1/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับ

          และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่าง

          เหมาะสม

ม.1/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยว

          กับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

ม.1/1 ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสม ตาม

          มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ม.1/1 บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง

          ประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการ

          ลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ

          ภาษาไทย
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6. (ต่อ) ต 3.1

ต 4.1

ม.1/1 ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ

          กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วย

          การพูด/การเขียน

ม.1/1 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิด

          ข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน

Review 2

    ทบทวนหน่วยที่ 4-6

ต 1.1

ต 1.2

ต 1.3

ต 2.1

ต 2.2

ต 3.1

ต 4.1

       

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

          คำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องส้ัน

ม.1/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยว

          กับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน 

          ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว

ม.1/2 พูด/เขียน สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ(theme) ที่ได้จากการ

          วิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

ม.1/1 ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสม ตาม

          มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ม.1/2 บรรยายเกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และ

          ประเพณีของเจ้าของภาษา

ม.1/3 เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

ม.1/1 บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง

          ประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการ

          ลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ

          ภาษาไทย

ม.1/2 เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล 

          งานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา

          กับของไทย

ม.1/1 ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสม ตาม

          มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ม.1/1 บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง

          ประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการ

          ลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ

          ภาษาไทย
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การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค - ทดสอบย่อย

- กิจกรรมต่างๆระหว่างเรียน

- เขียนบรรยายภาพวาดห้อง 

  นอนหรือโรงเรียนในฝัน

- แบบทดสอบย่อย

- แบบประเมินกิจกรรม

- แบบประเมินผลงาน

5

10

10

ต 1.1 ม.1/1-2

ต 1.2 ม.1/1, 5

ต 1.3 ม.1/3

ต 2.1 ม.1/2-3

ต 2.2 ม.1/1

ต 3.1 ม.1/1

ต 4.1 ม.1/1

2. สอบกลางภาค - ทดสอบข้อเขียน - แบบทดสอบข้อเขียน 20 ต 1.1 ม.1/4

ต 1.2 ม.1/4-5

ต 1.3 ม.1/1, 3

ต 2.1 ม.1/1

ต 2.2 ม.1/1

3. หลังกลางภาค - ทดสอบย่อย

- กิจกรรมต่างๆระหว่างเรียน

- เขียน E-mail Mapping 

  แนะนำตนและประเทศ

- แบบทดสอบย่อย

- แบบประเมินกิจกรรม

- แบบประเมินผลงาน

5

10

10

ต 1.1 ม.1/2, 4

ต 1.2 ม.1/1, 4

ต 1.3 ม.1/2

ต 2.1 ม.1/2-3

ต 2.2 ม.1/1

ต 3.1 ม.1/1

ต 4.1 ม.1/1

4. สอบปลายภาค - ทดสอบข้อเขียน - แบบทดสอบข้อเขียน 20 ต 1.1 ม.1/1, 4

ต 1.2 ม.1/3

ต 1.3 ม.1/1

ต 2.1 ม.1/2

ต 2.2 ม.1/1

ต 3.1 ม.1/1

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

สังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

การอ่าน แบบประเมินการอ่าน - -
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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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