
รายละเอียดวิชา

วิชา  ภาษาอังกฤษ 5, ,                         รหัสวิชา อ23101 , ,  จำนวน 3 คาบ / สัปดาห 1.5  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ,  ,                        ภาคเรียนที่ 1 / 2557                     ครูผูสอน  ม.ศุภวัฒน  จันมี

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. How Often Do You Practice?

    1.1 บอกส่ิงที่บุคคลชอบ ไมชอบทำ

          และความถี่ที่ทำกิจกรรมนั้นๆ  

    1.2 อานบทสนทนาถูกตองตามหลัก

          การอาน

    1.3 พูดขอ ใหขอมูลเกี่ยวกับความถี่

          ของกิจกรรมที่กระทำ   

    1.4 หาขาวเกี่ยวกับบุคคลในทองถิ่น

ต 1.1 

ต 1.2

ต 2.1

ต 2.2

ม.3/2 อานออกเสียงขอความ ขาว โฆษณา และบทรอยกรองส้ันๆ

          ถูกตองตามหลักการอาน

ม.3/3 ระบุและเขียนส่ือที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆใหสัมพันธ

          กับประโยคและขอความที่ฟงและอาน

ม.3/4 เลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน 

          และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากส่ือ

          ประเภทตางๆพรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ

ม.3/1 สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆ

          ใกลตัว สถานการณ ขาว เรื่องที่อยูในความสนใจของสังคม

          และส่ือสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม

ม.3/1 เลือกใชภาษา น้ำเสียงและกิริยาทาทางเหมาะสมกับบุคคลและ

          โอกาสตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา

ม.3/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตาง

          ระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆและการลำดับคำตาม

          โครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย

ม.3/2  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตาง

          ระหวางชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ

          ของไทย และนำไปใชอยางเหมาะสม

2. Why? Just Because…….

    2.1 พูดแสดงความรูสึกและตอบ

          สนองโดย ใหคำแนะนำ ถาม

          สาเหตุ และเหตุผล

    2.2 ฟงคำพูดของบุคคลและอนุมาน

          อารมณความรูสึกได    

    2.3 อานขอความบรรยายสัตวและ

          เขียนบรรยายสัตวที่ชอบได

ต 1.1

ต 1.2

ม.3/4 เลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน 

          และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากส่ือ

          ประเภทตางๆพรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ

ม.3/1 สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆ

          ใกลตัว สถานการณ ขาว เรื่องที่อยูในความสนใจของสังคม

          และส่ือสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม

ม.3/2 ใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ คำชี้แจง และอธิบายอยางเหมาะสม 

ม.3/3 พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอและใหความชวยเหลือ 

          ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือ ในสถานการณ

          ตางๆอยางเหมาะสม

ม.3/5 พูดและเขียนบรรยายความรูสึก และความคิดเห็นของตนเอง

          เกี่ยวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณ และขาว/เหตุการณ 

          พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม
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    ต 1.3

ต 2.1

ต 2.2

ต 3.1

ต 4.1

ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว/

          เหตุการณ/เรื่อง/ประเด็นตางๆที่อยูในความสนใจของสังคม

ม.3/1 เลือกใชภาษา น้ำเสียงและกิริยาทาทางเหมาะสมกับบุคคลและ

         โอกาสตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา

ม.3/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตาง

         ระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆและการลำดับคำตาม

         โครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย

ม.3/1 คนควารวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุม

          สาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการพูด

          และการเขียน

ม.3/1 ใชภาษาส่ือสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิด

          ข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

3. What Do We Need?

    3.1 พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับปริมาณของ

          ส่ิงของได

    3.2 อานบทสนทนาถูกตองตาม

          หลักการอาน พูดโตตอบส่ังอาหาร

          ทางโทรศัพทพรอมบอก

          รายละเอียด

    3.3 ใชคำบอกปริมาณของส่ิงของ

    3.4 พูดอภิปรายและนำเสนอเกี่ยวกับ

          รสนิยมการบริโภคอาหารของ

          เยาวชนในประเทศ (ASEAN)

ต 1.1

ต 1.2

ต 1.3

ต 2.2

ต 3.1

ม.3/1 ปฏิบัติตามคำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟง

          และอาน

ม.3/2 อานออกเสียงขอความ ขาว โฆษณา และบทรอยกรองส้ันๆ

          ถูกตองตามหลักการอาน

ม.3/3 ระบุและเขียนส่ือที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆใหสัมพันธ

          กับประโยคและขอความที่ฟงและอาน

ม.3/4 เลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน

          และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากส่ือ

          ประเภทตางๆพรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ

ม.3/1 สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆ

          ใกลตัว สถานการณ ขาว เรื่องที่อยูในความสนใจของสังคม

          และส่ือสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม

ม.3/2 ใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ คำชี้แจง และอธิบายอยางเหมาะสม 

ม.3/3 พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอและใหความชวยเหลือ 

          ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือ ในสถานการณ

          ตางๆอยางเหมาะสม

ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว/

          เหตุการณ/เรื่อง/ประเด็นตางๆที่อยูในความสนใจของสังคม

ม.3/2 พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แกนสาระ หัวขอเรื่องที่ได

          จากการวิเคราะหเรื่อง/ขาว/เหตุการณ/สถานการณที่อยูใน

          ความสนใจของสังคม

ม.3/2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตาง

          ระหวางชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ

          ของไทย และนำไปใชอยางเหมาะสม

ม.3/1  คนควารวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับ

           กลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู และนำเสนอดวย

           การพูดและการเขียน
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3. (ตอ) ต 4.2 ม.3/1 ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวม และสรุป

          ความรู/ขอมูลตางๆ จากส่ือและแหลงการเรียนรูตางๆในการ

          ศึกษาตอและประกอบอาชีพ

4. Review 1

    4.1 ทบทวนหนวยที่  1-3

ต 1.1

ต 1.2

ต 1.3

ต 2.1

ต 2.2

ต 4.1

ม.3/4 เลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน 

          และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากส่ือ

          ประเภทตางๆพรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ

ม.3/4 พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ

          แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออานอยางเหมาะสม

ม.3/2 พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แกนสาระ หัวขอเรื่องที่ได

          จากการวิเคราะหเรื่อง/ขาว/เหตุการณ/สถานการณที่อยูใน

          ความสนใจของสังคม

ม.3/1 การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/ความแตกตาง

          ระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆของเจาของภาษากับ

          ของไทย การใชเครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตาม

          โครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย

ม.3/3 เขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

ม.3/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตาง

          ระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆและการลำดับคำตาม

          โครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย

ม.3/1 ใชภาษาส่ือสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่

          เกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

5. Teenage Favorites

     5.1 พูดโตตอบบอกความรูสึก/การ

           กระทำที่เหมือนกันของคูสนทนา

     5.2 พูดโตตอบเกี่ยวกับการจับจายซ้ือ

           ของ

     5.3 เขียนรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรม

           ซ้ือของ  

ต 1.1

ต 1.2

ต 2.2

ม.3/1 ปฏิบัติตามคำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟง

          และอาน

ม.3/2 อานออกเสียงขอความ ขาว โฆษณา และบทรอยกรองส้ันๆ

          ถูกตองตามหลักการอาน

ม.3/4 เลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน

          และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากส่ือ

          ประเภทตางๆพรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ

ม.3/1 สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆ

          ใกลตัว สถานการณ ขาว เรื่องที่อยูในความสนใจของสังคม

          และส่ือสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม

ม.3/4 พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ

          แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออานอยางเหมาะสม

ม.3/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตาง

          ระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆและการลำดับคำตาม

          โครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย
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6. Did You Have a Good Time?

    6.1 เขาใจขอความการบรรยายการ

          ทองเที่ยวของบุคคล

   6.2 อานออกเสียงบทสนทนาถูกตอง

         ตามหลักการอาน

   6.3 เขียนบันทึกรายวันในชวงเวลาหยุด

         พักผอน

   6.4 สรางแผนพับแนะนำสถานที่รวม

         กับกลุม

ต 1.1

ต 1.2

ต 2.2

ต 3.1

ต 4.1

ต 4.2

ม.3/4 เลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน 

          และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากส่ือ

          ประเภทตางๆพรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ

ม.3/4 พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ

          แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออานอยางเหมาะสม

ม.3/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตาง

         ระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆและการลำดับคำตาม

         โครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย

ม.3/2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตาง

          ระหวางชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ

          ของไทย และนำไปใชอยางเหมาะสม

ม.3/1 คนควารวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุม

          สาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการพูด

          และการเขียน

ม.3/1 ใชภาษาส่ือสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิด

          ข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

ม.3/2 เผยแพร/ประชา สัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน

          และทองถิ่น เปนภาษาตางประเทศ

7. Those Were the Days

    7.1 สนทนาถึงส่ิงที่เคยมีหรือไมมี

          ในอดีตและตอบรับ/ปฏิเสธ

    7.2 พูดบรรยายคอนเสิรตที่ชม   

    7.3 พูดนำเสนอดนตรีที่ชอบ

ต 1.1

ต 1.2

ต 1.3

ต 2.2

ต 3.1

ต 4.2

ม.3/4 เลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน

          และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากส่ือ

          ประเภทตางๆพรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ

ม.3/5 พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและความคิดเห็นของตนเอง

          เกี่ยวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณและขาว/เหตุการณ 

          พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม

ม.3/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม

          ประสบการณ และเหตุการณ พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ

ม.3/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตาง

         ระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆและการลำดับคำตาม

         โครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย

ม.3/2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตาง

          ระหวางชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ

          ของไทย และนำไปใชอยางเหมาะสม

ม.3/1 คนควารวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุม

          สาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการพูด

          และการเขียน

ม.3/1 ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวม และสรุป

          ความรู/ขอมูลตางๆ จากส่ือและแหลงการเรียนรูตางๆในการ

          ศึกษาตอและประกอบอาชีพ

วก 103/56



หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

8. Review 2

    8.1 ทบทวนหนวยที่ 4-6

ต 1.1

ต 1.2

ต 2.1

ต 2.2

ต 3.1

ต 4.1

ม.3/2 อานออกเสียงขอความ ขาว โฆษณา และบทรอยกรองส้ันๆ

          ถูกตองตามหลักการอาน

ม.3/4 เลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน 

         และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากส่ือ

         ประเภทตางๆพรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ

ม.3/1 สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆ

          ใกลตัว สถานการณ ขาว เรื่องที่อยูในความสนใจของสังคม

          และส่ือสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม

ม.3/4 พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ

          แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออานอยางเหมาะสม

ม.3/5 พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและความคิดเห็นของตนเอง

          เกี่ยวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณ และขาว/เหตุการณ 

          พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม

ม.3/1 การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/ความแตกตาง

          ระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆของเจาของภาษากับ

          ของไทย การใชเครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตาม

          โครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย

ม.3/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตาง

         ระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆและการลำดับคำตาม

         โครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย

ม.3/1 คนควารวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุม

          สาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการพูด

          และการเขียน

ม.3/1 ใชภาษาส่ือสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิด

          ข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. ทดสอบยอย

2. กิจกรรมกลุม

    (แสดงบทบาทสมมติ) 

3. งานกลุม

    (เขียนบรรยายสัตวที่ชอบ)

1. แบบสอบขอเขียน

2. แบบประเมินการพูด

3. แบบประเมินผลงาน

25 ต 1.1 ม.3/2-4

ต 1.2 ม.3/1-3, 5

ต 1.3 ม.3/1

ต 2.1 ม.3/1

ต 2.2 ม.3/1-2

ต 3.1 ม.3/1

ต 4.1 ม.3/1
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ต 1.1 ม.3/1-4

ต 1.2 ม.3/1-3, 5

ต 1.3 ม.3/1-2

ต 2.1 ม.3/1

ต 2.2 ม.3/1-2

ต 3.1 ม.3/1

ต 4.1 ม.3/1

ต 4.2 ม.3/1

3. หลังกลางภาค 1. ทดสอบยอย

2. กิจกรรมคู บทสนทนา

3. สมุดภาพบุคคลที่มีชื่อเสียง

1. แบบสอบขอเขียน

2. แบบประเมินภาคปฏิบัติ

3. แบบประเมินผลงาน

4. แบบประเมินการพูดนำเสนอ

25 ต 1.1 ม.3/1-2, 4

ต 1.2 ม.3/1, 4

ต 2.2 ม.3/1-2

ต 3.1 ม.3/1

ต 4.1 ม.3/1

ต 4.2 ม.3/2

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ต 1.1 ม.3/4

ต 1.2 ม.3/4-5

ต 1.3 ม.3/3

ต 2.2 ม.3/1-2

ต 3.1 ม.3/1

ต 4.1 ม.3/1

ต 4.2 ม.3/1-2

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ทดสอบ แบบทดสอบ - -

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
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สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร, , , , 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา, , , , 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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