
รายละเอียดวิชา

วิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5                                 รหัสวิชา  อ33101              จำนวน 3 คาบ / สัปดาห 1.5  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1-9  F F          ภาคเรียนที่ 1/ 2557                     ครูผูสอน มิสสุนิธ, มิสจิตวลี

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

Module 1.  People & Homes

Unit 1 : My home is my castle

    - Tense

    - State verb & Dynamic Verb

    - Adverb of frequency

ต1.1 ม.4-6/1  ปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือการใชงานตางๆ  คำชี้แจง 

              คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟงและอาน สืบคนขอมูลทาง 

              อินเทอรเน็ต

ม.4-6/3  อธิบายและเขียนประโยค และขอความใหสัมพันธกับส่ือที่

              ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ที่อาน รวมทั้งระบุและเขียน

              ส่ือที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยค 

              และขอความท่ีฟงหรืออาน

2. ศึกษาวัฒนธรรมดานอาหารความเปน

     อยูในชีวิตประจำวันภายในชุมชน 

     (ทองถิ่น) เปรียบเทียบกับลักษณะ

     ความเปนอยูประเทศเพื่อนบาน

     (ASEAN)

ต2.1 ม.4-6/2  อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของ

              ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจาของภาษา

2. ศึกษาวัฒนธรรมดานอาหารความเปน

     อยูในชีวิตประจำวันภายในชุมชน 

     (ทองถิ่น) เปรียบเทียบกับลักษณะ

     ความเปนอยูประเทศเพื่อนบาน

     (ASEAN)

ต2.2 ม.4-6/2  วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของ ขนบธรรมเนียม 

              และประเพณีของเจาของภาษา

2. ศึกษาวัฒนธรรมดานอาหารความเปน

     อยูในชีวิตประจำวันภายในชุมชน 

     (ทองถิ่น) เปรียบเทียบกับลักษณะ

     ความเปนอยูประเทศเพื่อนบาน

     (ASEAN)

ต4.2 ม.4-6/1 ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวม 

             วิเคราะห และสรุปความรู/ขอมูลตางๆ จากส่ือและแหลง

             การเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ

3.  ศึกษาเรียนรูดอกไมประจำชาติของ

     ประเทศตางๆใน ASEAN

ต1.2 ม.4-6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย 

             เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/

             ขาว/เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม

Unit 2 : While there’s life, there’s hope        

    - Agreement of Subject and Verb

    - Phrasal Verbs and Prepositional 

      Verb

    - Linkers

ต1.1 ม.4-6/4 จับใจความสำคัญ  วิเคราะหความสรุปความ ตีความ  และ

             แสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่เปนสารคดี

             และบันเทิงคดี  พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ

Module 2 : Planet Earth ต1.2 ม.4-6/1 สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง

             ตาง ๆ ใกลตัว ประสบการณ สถานการณ ขาว/  เหตุการณ  

             ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และส่ือสารอยาง

             ตอเนื่องและเหมาะสม

Unit 3: Travel Broadens the mind

    - Causative Form 

    - Conditional Clauses

ต1.2 ม.4-6//3 พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอ  ตอบรับ และ

              ปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณจำลองหรือ

              สถานการณจริงอยางเหมาะสม  
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

Unit 4: Earth is Dearer than Gold

    - Degree of comparison

    - Ing form / Infinitive

ต2.1 ม.4-6/1  เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของ

               บุคคล  โอกาส และสถานท่ี  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม

               ของเจาของภาษา  

Module 3 : Life Matters ต3.1 ม.4-6/1 คนควา/สืบคน บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยว

             กับขอมูลท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น จากแหลง

             เรียนรูตางๆ และนำเสนอดวยการพูดและการเขียน

Unit 5 : Early to bed

    -  Modal Verbs

    -  Making Deductions

ต4.2 ม.4-6/1 ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวม 

             วิเคราะห และสรุปความรู/ขอมูลตางๆ จากส่ือและแหลง

             การเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ

Unit 6 : Better Safe than Sorry 

    - Sentence  Combination

    - Adjective  Orders

ต4.1 ม.4-6/1 ใชภาษาส่ือสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่

             เกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. ประเมินแบบฝกหัด / ใบงาน 

2. ประเมินแผนพับเรื่อง

    ลักษณะของบาน หรือคูมือ

    คำแนะนำความปลอดภัย

    ตางๆภายในบาน

1. แบบประเมินการทำแบบ

    ฝกหัด /ใบงาน

2. แบบประเมินชิ้นงาน

10

15

ต1.1 ม.4-6/1,3

ต1.2 ม.4-6/4

ต2.2 ม.4-6/2

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 15 ต1.1 ม.4-6/1-2

ต2.2 ม.4-6/2

3. หลังกลางภาค 1. ประเมินแบบฝกหัด / ใบงาน 

2. ประเมินแผนพับเรื่อง

    ASEAN คนละประเทศ

1. แบบประเมินการทำแบบ

    ฝกหัด /ใบงาน

2. แบบประเมินชิ้นงาน

10

15

ต2.2 ม.4-6/2

ต3.1 ม.4-6/1

ต4.1 ม.4-6/1

ต4.2 ม.4-6/1

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ต1.1 ม.4-6/4

ต4.1 ม.4-6/1

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

6. สมรรถนะ สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ประเมินบทความที่นักเรียน

สนใจ

แบบประเมินการอาน คิด 

วิเคราะห และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย\ \                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต\ \ \

3.   มีวินัย\ \ \ \ \ \ 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง \ \ \ \ \ 6.   มุงม่ันในการทำงาน\ \

7.   รักความเปนไทย\ \ \ \ \ 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข\ \ \ \ 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร\ \ \ \ 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา\ \ \ \ 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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