
รายละเอียดวิชา

วิชา ภาษาอังกฤษ 3                                               รหัสวิชา อ13101            จำนวน  3  คาบ / สัปดาห์  3.0 ค่าน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                          ภาคเรียนที่ 2/2557                      ครูผู้สอน มิสอรนุช  ชลาดี

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

5. Transportation

    5.1 Expressing anticipation 

    5.2 Asking and telling about   

          transportation schedules

ต 1.1

ต 1.3

ป.3/3 เลือก/ ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่ม

          คำและประโยคที่ฟัง

ป.3/2 จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล สัตว์ ส่ิงของ 

          ตามที่ฟังหรืออ่าน

 

6. Activities

    6.1 Expressing  when leaving others

    6.2  Asking where someone is going  

ต 1.3

ต 2.1

ป.3/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ป.3/1 พูดและทำท่าทางประกอบตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของ

          เจ้าของภาษา

7. Occupations

    7.1 Asking about occupations 

          Expressing uncertainly 

    7.2 Asking about and identifying 

          occupations

ต 1.2

ต 4.2

ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำง่าย ๆ ส้ัน ๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคล

          ตามแบบที่ฟัง

ป.3/1 ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

8. Sports

    8.1  Asking and talking about likes

    8.2 Comparing   likes

ต 1.2

ต 4.2

ป.3/3 บอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง 

ป.3/1 ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1.  ทดสอบ

2.  ตรวจแบบฝึกหัด

3.  สอบ Dictation คำศัพท์ 

1.  แบบทดสอบเก็บคะแนนย่อย 

2.  แบบบันทึกแบบฝึกหัด 

3.  แบบบันทึกการท่องคำศัพท์ 

25 ต 1.1 ป.3/3

ต 1.3 ป.3/1-2

ต 2.1 ป.3/1

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

ต 1.3 ป.3/1-2

ต 2.1 ป.3/1
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

3. หลังกลางภาค 1.  ทดสอบ

2.  ตรวจแบบฝึกหัด

3.  สอบ Dictation คำศัพท์ 

1.  แบบทดสอบเก็บคะแนนย่อย 

2.  แบบบันทึกแบบฝึกหัด 

3.  แบบบันทึกการท่องคำศัพท์ 

25 ต 1.2 ป.3/1,3

ต 4.2 ป.3/1

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ต 1.2 ป.3/1,3

ต 4.2 ป.3/1

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

1.  การสังเกต

2.  การทำงานกลุ่ม

3.  ชิ้นงาน

แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

อ่านบทความ แบบประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริยW์ W                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริตW W W

3.   มีวินัยW W W W W W 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง W W W W W 6.   มุ่งม่ันในการทำงานW W

7.   รักความเป็นไทยW W W W W 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขW W W W 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสารW W W W 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหาW W W W 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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