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ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 7 (อ 31101) 
 

รายวิชาพื้นฐาน                                กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)                          
 ภาคเรียนที่ 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4    จ านวน  1.0  หน่วยกิต        เวลา  40   ช่ัวโมง 
  
 

 

  ศึกษำ วิเครำะห์ ในสังคมโลกปจัจบุัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้   
การประกอบอาชีพ  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกบัวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและมมุมองของสังคมโลก น ามาซึง่มิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ  ช่วยพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีข้ึน เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกจิ การเมือง การปกครอง       มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้  รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น  และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนิน
ชีวิต 
 โดยใช้กระบวนกำร การศึกษาเรียนรู้ทัง้ในระบบห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ในห้องเรียน
ผ่านการฝึกปฏิบัติโดยครเูป็นทีป่รกึษา ส่วนการศึกษาเรียนรูน้อกห้องเรียนคือการศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัย   โดยการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง  

เพ่ือให้เกิด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มุ่งหวังให้ผู้เรียนมเีจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถ
ใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ในระดับที่สูงข้ึน รวมทั้งมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและ
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบดว้ยสาระส าคัญ ดังนี ้

 ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร     การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟงั-พูด-อ่าน-เขียน  แลกเปลี่ยนข้อมลู  ข่าวสาร  
แสดงความรูส้ึกและความคิดเห็น  ตีความ  น าเสนอข้อมูล  ความคิดรวบยอดและความคิดเหน็ในเรือ่งต่างๆ  และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม   

 ภำษำและวัฒนธรรม   การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความสัมพันธ์  ความ
เหมอืนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจา้ของภาษา  ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
วัฒนธรรมไทย  และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน    การใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรูก้ับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และ 
เปิดโลกทัศน์ของตน 

 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนและโลก     การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ  ทั้งในห้องเรยีน
และนอกหอ้งเรียน ชุมชน และสงัคมโลก  เปน็เครื่องมอืพื้นฐานในการศึกษาต่อ   
ประกอบอาชีพ   และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัสงัคมโลก 
 

 
 
 

 



ตัวชี้วัด   
1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ  ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน   
3. อธิบายและเขียนประโยค 

และข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้
สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

4. จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี  
พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว / เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม และสื่อสาร  
อย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม 

6. เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า  ค าชี้แจง ค าอธิบาย    อย่างคล่องแคล่ว 
7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่าง

เหมาะสม   

8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟัง
และอ่านอย่างเหมาะสม 

9. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ เรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์
อย่างมีเหตุผล 

10. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม 

11. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ 
12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น  สังคม  และโลก  พร้อมทั้งให้เหตุผล

และยกตัวอย่างประกอบ 

13.  เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที ่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา   

14.  อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ    และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา 

15.  เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
16. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน  ค าพังเพย  สุภาษิต และบทกลอนของ

ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
17.  วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและ

น าไปใช้อย่างมีเหตุผล 
18.  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

19. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม 
20. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน

การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

21. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 

รวม  21 ตัวชี้วัด  
 

            



 
โครงสร้ำงเวลำเรียน 

รำยวิชำ  ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน     รหัสวิชำ อ 31101  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  
ภำคเรียนท่ี  1           เวลำเรียน  40 ชั่วโมง/ภำค     
เวลำเรียน 1  ชั่วโมง/สัปดำห์          จ ำนวน  1.0 หน่วยกิต  
 

ล ำดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยกำร 
เรียน 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สำระกำรเรยีนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

K P A 

1 Schools Then 
and Now 

ต 1.1 ม.4-6/2,  
ต 1.1 ม.4-6/4,  
ต 1.2 ม.4-6/1,  
ต 1.3 ม.4-6/1, 
ต 2.1 ม.4-6/1,  
ต 2.2 ม.4-6/2, 
ต 3.1 ม.4-6/1, 
ต 4.1 ม.4-6/1,  
ต 4.2 ม.4-6/1 

- To talk about the 
past 
- To talk about 
childhood 
memories 
- To talk about 
historical events 
- Past tense 
- Used to + verb 
- Ago 
- Conjunctions: so 
and because 
- School vocabulary 
- Childhood 
activities 
- School in Ancient 
Times 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

6 10 4 3 

2 You have to 
Do it! 

ต 1.1 ม.4-6/3,  
ต 1.1 ม.4-6/4,  
ต 1.2 ม.4-6/5,  
ต 1.3 ม.4-6/1, 
ต 3.1 ม.4-6/1 

- To talk about 
necessity and 
obligation 
- To talk about 
obligation in the 
past 
- To talk about 
household chores 
- Have to/ Had to 
- Household chores 
- Silly Laws around 
the World 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

5 10 4 3 



3 Do you Know 
Where it is? 

ต 1.1 ม.4-6/3,  
ต 1.1 ม.4-6/4,  
ต 1.2 ม.4-6/1,  
ต 1.3 ม.4-6/1,  
ต 1.3 ม.4-6/2,  
ต 2.1 ม.4-6/1,  
ต 3.1 ม.4-6/1,  
ต 4.1 ม.4-6/1,  
ต 4.2 ม.4-6/1 

- To talk about 
directions and 
locations  
- To describe 
locations 
- Indirect questions 
with Do you 
know…? / Could / 
Can you tell me…?  
- Prepositions of 
place (above, 
below, opposite, 
etc.) 
- Place in a city or 
town 
- Vocabulary for 
directions for 
directions (e.g., Turn 
left / Walk two 
blocks.) 
- Backpacking – Now 
and Then 

Speaking, 
listening, 

reading, 
writing and 
answering 
questions 

5 10 3 3 

 Review 1  - To talk about the  
past and past habits 
- To talk about  
childhood  
memories 
- To talk about  
historical events 
- To talk about  
obligations in the  
past and present 
- To talk about  
household chores 
- To ask about  
directions and  
locations 
- To describe  
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locations 
- Past Tense  
- Used to 
- Ago 
- Conjunctions: so  
and because 
- Had to 
- Indirect 
Questions 
- Prepositions of  
Place 

4 They’re the 
Ones! 

ต 1.1 ม.4-6/3,  
ต 1.1 ม.4-6/4,  
ต 1.2 ม.4-6/4,  
ต 1.3 ม.4-6/1,  
ต 1.3 ม.4-6/2, 
ต 3.1 ม.4-6/1, 
ต 4.2 ม.4-6/1 
 
 

- To talk about 
people, things, and 
events 
- Relative pronouns: 
who, that, which 
- Description of 
personal qualities 
Face to Face 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

5 10 3 3 

5 Great 
Expectations 

ต 1.1 ม.4-6/2, 
ต 1.1 ม.4-6/4, 
ต 1.2 ม.4-6/1, 
ต 1.3 ม.4-6/1, 
ต 1.3 ม.4-6/3, 
ต 2.1 ม.4-6/1, 
ต 2.2 ม.4-6/2, 
ต 3.1 ม.4-6/1, 
ต 4.2 ม.4-6/1, 
ต 4.2 ม.4-6/1 
 

- To make 
prediction 
- To express 
possibility or 
probability 
- Future with will 
- Going to vs. will 
- Auxiliary verbs: 
may, might 
- Occupations 
- Going to Mars? 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

5 10 3 3 

6 Can you Help 
me? 
 

ต 1.1 ม.4-6/2, 
ต 1.1 ม.4-6/4, 
ต 1.2 ม.4-6/2, 
ต 1.2 ม.4-6/3, 
ต 1.2 ม.4-6/5, 
ต 2.1 ม.4-6/1, 
ต 4.2 ม.4-6/1 

 

- To make requests 
- To offer to do 
things 
- To ask for 
permission 
- Will you…? / Can / 
Could you…? / 
Would you…? 
- I’ll for offers 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

5 10 3 3 



- May I…? Would 
you mind if I…? Can 
I…? 
- Words relating to 
money and lending 
money 
- Should you Lend 
Money to Friends? 

 Review 2  - Relative Clause 
- Future  
Predictions 
- Making Requests 
- Offering 
- I’ll 
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รวม  40 60 20 20 

อัตรำส่วนคะแนน 
คะแนนเก็บระหว่างภาค  :   คะแนนปลายภาค =   70   :    30 
K     :     P     :     A =   60   :    20   :   20 

รวม            100     คะแนน 
 
 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค =     20   คะแนน 

   สอบกลางภาค   =     20  คะแนน 
 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค =     20   คะแนน 

   สอบปลายภาค   =     30   คะแนน    
 ช้ินงาน /ภาระงาน  =     10   คะแนน 

 
รวม            100     คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4   จ านวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา 40 ช่ัวโมง 
 

สัปดาห์ 
ที่ 

วัน/เดือน/
ปี 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ 
/สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

การประเมินผล 

1  2 Schools Then 
and Now 
- To talk about 
the past 
- To talk about 
childhood 
memories 
- To talk about 
historical 
events 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

New 
World 

Book M.4 

Answering 
questions 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

2  2 Schools Then 
and Now 
- Past tense 
- Used to + 
verb 
- Ago 
- Conjunctions: 
so and 
because 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

New 
World 

Book M.4 

Answering 
questions 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

3  2 Schools Then 
and Now 
- School 
vocabulary 
- Childhood 
activities 
- School in 
Ancient Times  
 
 
 
 
 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

New 
World 

Book M.4 

Answering 
questions 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 



4  2 You have to 
Do it! 
- To talk about 
necessity and 
obligation 
- To talk about 
obligation in 
the past 
- To talk about 
household 
chores 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

New 
World 

Book M.4 

Answering 
questions 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

5  2 You have to 
Do it! 
- Have to/ Had 
to 
- Household 
chores 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

New 
World 

Book M.4 

Answering 
questions 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

6  2 You have to 
Do it! + Do 
you Know 
where it is? 
- Silly Laws 
around the 
World 
- To talk about 
directions and 
locations  
- To describe 
locations 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

New 
World 

Book M.4 

Answering 
questions 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

7  2 Do you Know 
where it is? 
- Indirect 
questions with 
Do you 
know…? / 
Could / Can 
you tell me…?  
- Prepositions 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

New 
World 

Book M.4 

Answering 
questions 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 



of place 
(above, below, 
opposite, etc.) 

8  2 Do you Know 
where it is? 
- Place in a city 
or town 
- Vocabulary 
for directions 
for directions 
(e.g., Turn left 
/ Walk two 
blocks.) 
- Backpacking – 
Now and Then 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

New 
World 

Book M.4 

Answering 
questions 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

9  2 Review 1 
- To talk about  
the past and  
past habits 
- To talk about  
childhood  
memories 
- To talk about  
historical  
events 
- To talk about  
obligations in  
the  past and  
present 
- To talk about  
household  
chores 
- To ask about  
directions and  
locations 
- To describe  
locations 
 
 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

New 
World 

Book M.4 

Answering 
questions 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 



10  2 Review 1 
- Past Tense  
- Used to 
- Ago 
- Conjunctions:  
so and  
because 
- Had to 
- Indirect 
Questions 
- Prepositions  
of Place 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

New 
World 

Book M.4 

Answering 
questions 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

  Midterm Examination 
11  2 They’re the 

Ones! 
- To talk 
about 
people, 
things, and 
events 
 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

New 
World 

Book M.4 

Answering 
questions 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

12  2 They’re the 
Ones! 
- Relative 
pronouns: 
who, that, 
which  

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

New 
World 

Book M.4 

Answering 
questions 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

13  2 They’re the 
Ones! + 
Great 
Expectations 
- Description 
of personal 
qualities 
Face to Face 
- To make 
prediction 
- To express 
possibility or 
probability 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

New 
World 

Book M.4 

Answering 
questions 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 



14  2 Great 
Expectations 
- Future with 
will 
- Going to vs. 
will 
- Auxiliary 
verbs: may, 
might 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

New 
World 

Book M.4 

Answering 
questions 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

15  2 Great 
Expectations 
- Occupations 
- Going to 
Mars? 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

New 
World 

Book M.4 

Answering 
questions 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

16  2 Can you 
Help me? 
- To make 
requests 
- To offer to 
do things 
- To ask for 
permission 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

New 
World 

Book M.4 

Answering 
questions 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

17  2 Can you 
Help me? 
- Will you…? / 
Can / Could 
you…? / 
Would you…? 
- I’ll for offers 
- May I…? 
Would you 
mind if I…? 
Can I…? 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

New 
World 

Book M.4 

Answering 
questions 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

18  2 Can you 
Help me? + 
Review 2 
- Words 
relating to 
money and 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

New 
World 

Book M.4 

Answering 
questions 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 



lending 
money 
- Should you 
Lend Money 
to Friends? 
- Relative  
Clause 

19  2 Review 2 
- Relative  
Clause 
- Future  
Predictions 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

New 
World 

Book M.4 

Answering 
questions 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

20  2 Review 2 
- Making  
Requests 
- Offering 
- I’ll 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

New 
World 

Book M.4 

Answering 
questions 

Speaking, 
listening, 
reading, 

writing and 
answering 
questions 

  Final Examination 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   ข้อตกลงในกำรวัดและประเมินผล รำยวิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 5  
1. รำยละเอียดในกำรวัด-ประเมินผล 

อัตราส่วน  คะแนนระหว่างภาค  :  คะแนนปลายภาค      = 70  : 30 
อัตราส่วน   คะแนน    K      :       P       :      A   = 60  : 20 : 20 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

กำรประเมิน คะแนน วิธีวัด ชนิดของเครื่องมือวัด 
ตัวชี้วัด/ 

ผลกำรเรียนรู้ข้อที่ 
เวลำที่ใช้ 

(นำที/ครั้ง) 
ก่อนกลางภาค 20 Speaking, 

listening, 
reading, writing 
and answering 
questions 

Speaking Test 
Listening Test 
Reading Test 
Writing Test 
 

1 – 21 40 

กลางภาค 20 Midterm Test Midterm Test 1 – 21 60 
หลงักลางภาค 20 Speaking, 

listening, 
reading, writing 
and answering 
questions 

Speaking Test 
Listening Test 
Reading Test 
Writing Test 
 

1 – 21 40 

ปลายภาค 30 Final Test Final Test 1 – 21 60 

ช้ินงาน/ภาระงาน 10 Language Mind 
Map   

Creative 
thinking and the 
accuracy of 
describing using 
language 

1 – 21 ตลอดภาคเรียน 

รวม 100   คะแนน 
2. ก ำหนดภำระงำน 
ในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ได้ก าหนดให้นักเรียนท ากิจกรรม/ ปฏิบัติงาน (ช้ินงาน) 1 ช้ิน ดังนี้ 

ที่ ชื่องำน 
ตัวชี้วัด/ผลกำร

เรียนรู้ข้อที่ 
ประเภทงำน ก ำหนดส่ง 

วัน/เดือน/ป ีกลุ่ม เดี่ยว 
1 Heart Health Poster 3, 11, 18, 20   Before Midterm 

Examination 

หมำยเหตุ    หากนักเรียนขาดส่งงาน 1 ช้ิน  จะได้รับผลการเรียน  “ร”  ในรายวิชาน้ี 
 

ลงช่ือ........................................ครูประจ าวิชา           ลงช่ือ......................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
    (นางวัลดี  หลักฐาน)                                                        (นางเบญจลักษณ์  อ๋ึงสืบเชื้อ) 
 
ลงช่ือ........................................รอง / ฝ่ายวิชาการ                  ลงช่ือ .....................................ผู้อ านวยการ          
        ( นางแก้วอุษา  ลีนานนท์   )                                                ( นายมนตรี  พรผล ) 
 
 
 
 


