
รายละเอียดวิชา

วิชา  ภาษาอังกฤษ 4, ,                         รหัสวิชา อ22102 , ,  จำนวน 3 คาบ / สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,  ,                    ภาคเรียนที่ 2/2557    ครูผู้สอน มิสทิพย์ประภา,มิสณัฐชยา,มิสปิยนาถ

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. What Does He Look Like? ต 1.1

ต 1.2

ต 1.3

ต 4.1

ม.2/4 เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความสำคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน

          (supporting detail)และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

          และอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ

ม.2/2 ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตาม

          สถานการณ์

ม.2/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความ

          คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

ม.2/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ 

          ใกล้ตัว และประสบการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลส้ัน ๆ ประกอบ

ม.2/1 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่

          เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา  และชุมชน

2. What’s the Matter? ต 1.1

ต 1.2

ต 2.2

ต 3.1

ต 4.1

ม.2/4 เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความสำคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน

          (supporting detail)และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

          และอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ

ม.2/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความ

          คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

ม.2/5 พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเอง

          เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  กิจกรรม และประสบการณ์ พร้อมทั้ง

          ให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม

ม.2/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง

          ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆและการลำดับคำ

          ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

ม.2/1 ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ

          กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการ

          พูด/การเขียน

ม.2/1 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่

          เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา  และชุมชน

3. What Can You Do There? ต 1.1 ม.2/2 อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรอง 

          (poem) ส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ม.2/4 เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน 

          (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

          และอ่าน   พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3. What Can You Do There?  (ต่อ) ต 1.2

ต 2.1

ต 3.1

ต 4.1

ม.2/1 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 

          และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

ม.2/2 ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตาม

          สถานการณ์

ม.2/1 ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส

          ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ม.2/1 ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ

          กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการ

          พูด/การเขียน

ม.2/1 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่

          เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา  และชุมชน

Review 1

   ทบทวนหน่วยที่ 1-3

       

ต 1.1

ต 1.3

ต 3.1

ม.2/4 เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน 

          (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

          และอ่าน   พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ

ม.2/2 พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (topic) 

          ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ

          ของสังคม

ม.2/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ 

          ใกล้ตัว และประสบการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลส้ัน ๆ ประกอบ

ม.2/1 ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ

          กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการ

          พูด/การเขียน

 4. What Are You Going to Do?

   

ต 1.1

ต 1.2

ต 2.1

ต 2.2

ต 3.1

ม.2/4 เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความสำคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน

          (supporting detail)และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

          และอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ

ม.2/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความ

          คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

ม.2/2 อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และ

          ประเพณีของเจ้าของภาษา

ม.2/3 เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

ม.2/2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง

          ระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ

          ของไทย

ม.2/1 ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ

          กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการ

          พูด/การเขียน

5. Who Were They? ต 1.1 ม.2/4 เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความสำคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน

          (supporting detail)และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

          และอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

5. Who Were They? (ต่อ) ต 1.2

ต 3.1

ต 4.1

ต 4.2

ม.2/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ 

          ตอบรับ และ ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์

          ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

ม.2/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความ

          คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

ม.2/1 ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ

          กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการ

          พูด/การเขียน

ม.2/1 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่

          เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา  และชุมชน

ม.2/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุป

          ความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ใน

          การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

6. What Did They Do Yesterday? ต 1.1

ต 1.2

ต 1.3

ต 2.1

ต 4.1

ม.2/4 เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความสำคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน

          (supporting detail)และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

          และอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ

ม.2/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความ

          คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

ม.2/2 พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (topic) 

          ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ

          ของสังคม

ม.2/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง

          ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆและการลำดับคำ

          ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

ม.2/1 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่

          เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา  และชุมชน

Review 2

   ทบทวนหน่วยที่ 4-6

ต 1.1

ต 1.2

ม.2/4 เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความสำคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน

          (supporting detail)และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

          และอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ

ม.2/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความ

          คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม
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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. แบบทดสอบย่อย 

2. กิจกรรมกลุ่ม

(แสดงบทบาทสมมติ) 

3. งานกลุ่ม

1.แบบสอบข้อเขียน

2. แบบประเมินการตอบคำถาม 

การอ่าน การฟัง และการเขียน

3. แบบประเมินผลงาน

5

10

10

ต 1.1 ม.2/2, 4

ต 1.2 ม.2/1-2, 4

ต 1.3 ม.2/2, 3

ต 2.1 ม.2/1

ต 2.2 ม.2/1

ต 3.1 ม.2/1

ต 4.1 ม.2/1

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ต 1.1 ม.2/2, 4

ต 1.2 ม.2/1-2, 4

ต 1.3 ม.2/2, 3

ต 2.1 ม.2/1

ต 2.2 ม.2/1

ต 3.1 ม.2/1

ต 4.1 ม.2/1

3. หลังกลางภาค 1. แบบทดสอบย่อย

2. กิจกรรมคู่ บทสนทนา

3. งานกลุ่ม / โครงงาน

1. 1. แบบสอบข้อเขียน

2. 2. แบบประเมินภาคปฏิบัติ

3. 3. แบบประเมินโครงงาน

4.

5

10

10

ต 1.1 ม.2/4

ต 1.2 ม.2/3- 4

ต 1.3 ม.2/2

ต 2.1 ม.2/1-3

ต 2.2 ม.2/2 

ต 3.1 ม.2/1

ต 4.1 ม.2/1

ต 4.2 ม.2/1

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ต 1.1 ม.2/4

ต 1.2 ม.2/3- 4

ต 1.3 ม.2/2

ต 2.1 ม.2/1-3

ต 2.2 ม.2/2 

ต 3.1 ม.2/1

ต 4.1 ม.2/1

ต 4.2 ม.2/1

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

สังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม - สมรรถนะ 5 ข้อ
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

ทดสอบ แบบทดสอบ - -

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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