
รายละเอียดวิชา

วิชา ภาษาอังกฤษ 6                                               รหัสวิชา อ16101            จำนวน  3  คาบ / สัปดาห  3.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                                          ภาคเรียนที่ 1/2557               ครูผูสอน มิสศิริภัสสร  พินิจอุดมกุล

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  School Days 

    1.1  Greeting /About me / Personal 

           Data

    1.2  Talking about things happening 

           at the same time. (Comparison)

    1.3  Identifying people by what they 

           are doing ( Pronoun)

ต 1.1

ต 1.3

ต 2.1

ป.6/3  เลือก/ระบุประโยค หรือขอความส้ัน ๆ ตรงตามภาพ 

           สัญลักษณ หรือเครื่องหมายที่อาน

ป.6/1  พูด/เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดลอม

           ใกลตัว

ป.6/1  การใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพเหมาะสม 

           ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา

 2. Weekend Fun

     2.1  Asking for and giving advice 

            (Active/ Passive voice)

     2.2  Reporting what someone else 

            said

     2.3  Describing people and things 

            Expressing emotions

ต 1.2

ต 1.3

ป.6/5  พูดแสดงความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว 

           กิจกรรมตาง ๆ พรอมทั้งใหเหตุผลส้ัน ๆ ประกอบ

ป.6/3  พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว

3. Going Shopping 

    3.1  Asking and talking about 

           possibilities (Direct object/

           Indirect object) 

    3.2  Asking and telling what 

           someone should or shouldn’t do 

 

ต 1.1 ป.6/1  ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอรอง และคำแนะนำที่ฟงและอาน

4. Around Town

    4.1  Asking and telling where places 

           located.

   4.2  Asking and giving directions.  

ต 1.3 ป.6/1  พูด/เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดลอม

           ใกลตัว
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การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. นักเรียนทำแบบทดสอบ

2. นักเรียนทำแบบฝกหัด

3. นักเรียนทำชิ้นงาน 

1. แบบทดสอบเก็บคะแนนยอย 

2. แบบฝกหัด 

3. แบบประเมินชิ้นงาน

25 ต 1.1 ป.6/3-4

ต 1.3 ป.6/1,5

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ต 1.1 ป.6/3 

ต 1.2 ป.6/5

ต 1.3 ป.6/3

3. หลังกลางภาค 1. นักเรียนทำแบบทดสอบ

2. นักเรียนทำแบบฝกหัด

3. นักเรียนทำชิ้นงาน

1. แบบทดสอบเก็บคะแนนยอย 

2. แบบฝกหัด 

3. แบบประเมินชิ้นงาน

25 ต.1.1 ป. 6/1,4

ต.1.2 ป. 6/5

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ต.1.1 ป.6/3-4

ต.1.3 ป.6/1,3

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

1.  การสังเกต

2.  การทำงานกลุม

3.  ชิ้นงาน

แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

อานบทความและเรื่องส้ัน แบบประเมินอาน คิดวิเคราะห

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริยY Y                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริตY Y Y

3.   มีวินัยY Y Y Y Y Y 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง Y Y Y Y Y 6.   มุงม่ันในการทำงานY Y

7.   รักความเปนไทยY Y Y Y Y 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขY Y Y Y 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสารY Y Y Y 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหาY Y Y Y 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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