
รายละเอียดวิชา

วิชา  ภาษาอังกฤษ 6, ,                         รหัสวิชา อ23102 , ,  จำนวน 3 คาบ / สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ,  ,                        ภาคเรียนที่ 2 / 2557              ครูผู้สอน ม.ณัฏฐเดชน์  จันมีรชานัตธ์

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  Accident Happen! ต 1.1 

ต 1.2

ต 1.3

ต 2.2

ม.3/4 เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน

          และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากส่ือ

          ประเภทต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

ม.3/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ

          ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม

          และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

ม.3/5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเอง

          เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์และข่าว/เหตุการณ์ 

          พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม

ม.3/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 

          ประสบการณ์ และเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ

ม.3/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง

          ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆและการลำดับคำตาม

          โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

2. The More, The Better

    

ต 1.1

ต 1.2

ต 1.3

ต 2.2

ม.3/2 อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ

          ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ม.3/4 เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน

          และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากส่ือ

          ประเภทต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

ม.3/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ

          แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

ม.3/5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเอง

          เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์และข่าว/เหตุการณ์ 

          พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม

ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/

          เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม

ม.3/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 

          ประสบการณ์ และเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ

ม.3/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง

          ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆและการลำดับคำตาม

          โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

ม.3/2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง

          ระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ

          ของไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม
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2. (ต่อ) ต 3.1 ม.3/1  ค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ

           กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วย

           การพูดและการเขียน

3. Did You Know? ต 1.1

ต 1.2

ต 1.3

ต 2.2

 

ต 3.1

ต 4.1

ม.3/2 อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ

          ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ม.3/4 เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน

          และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากส่ือ

          ประเภทต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

ม.3/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ

          ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม

          และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

ม.3/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ

          แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/

          เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม                                          

ม.3/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง

          ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆและการลำดับคำตาม

          โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

ม.3/1 ค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

          สาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด 

          และการเขียน

ม.3/1 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิด

          ข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม    

4. Review 1

   4.1 ทบทวนหน่วยที่  1-3

       

ต 1.1

ต 1.2

ต 1.3

ม.3/2 อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ

          ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ม.3/3 ระบุและเขียนส่ือที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์

          กับประโยคและข้อความที่ฟังและอ่าน

ม.3/4 เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน 

          และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากส่ือ

          ประเภทต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

ม.3/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ

          ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม

          และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

ม.3/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ 

          ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ

          อย่างเหมาะสม

ม.3/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ

          แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/

          เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม
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4. (ต่อ) ต 1.3

ต 2.2

ม.3/2 พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้

          จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ใน

          ความสนใจของสังคม

ม.3/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง

          ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆและการลำดับคำตาม

          โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

5. Leave My Things Alone! ต 1.1

ต 1.2

ต 1.3

ต 2.2

ม.3/2 อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ

          ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ม.3/4 เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน 

          และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากส่ือ

          ประเภทต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

ม.3/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ

          ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม

          และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

ม.3/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ

          แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/

          เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม

ม.3/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง

          ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆและการลำดับคำตาม

          โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

6. What Should I Do?

   

ต 1.1

ต 1.2

ต 2.1

ต 2.2

ต 3.1

ต 4.1

ม.3/1 ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟัง

          และอ่าน

ม.3/4 เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน 

          และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากส่ือ

          ประเภทต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

ม.3/2 ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และอธิบายอย่างเหมาะสม 

ม.3/1 เลือกใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและ

          โอกาสตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ม.3/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง

          ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆและการลำดับคำตา

          โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

ม.3/2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง

          ระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ

          ของไทยและนำไปใช้อย่างเหมาะสม

ม.3/1 ค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

          สาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด

          และการเขียน

ม.3/1 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิด

          ข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม                                          
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7. Will You Miss Me? ต 1.1

ต 1.2

ต 1.3

ต 2.1

ต 2.2

ม.3/2 อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ

          ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ม.3/4 เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน 

          และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากส่ือ

          ประเภทต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

ม.3/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ

          ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม

          และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

ม.3/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ

          แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม                  

ม.3/5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเอง

          เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์

          พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม

ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/

          เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม

ม.3/2 อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม และ

          ประเพณีของเจ้าของภาษา 

ม.3/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง

          ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆและการลำดับคำตาม

          โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

ม.3/2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง

          ระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ

          ของไทยและนำไปใช้อย่างเหมาะสม

8. Review 2

    8.1 ทบทวนหน่วยที่ 4-6

ต 1.1

ต 1.2

ต 2.1

ต 2.2

ม.3/2 อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ

          ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ม.3/4 เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน 

          และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากส่ือ

          ประเภทต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

ม.3/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ

          ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม

          และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

ม.3/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ

          แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

ม.3/1 การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/ความแตกต่าง

          ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆของเจ้าของภาษากับ

          ของไทย การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตาม

          โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

ม.3/3 เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

ม.3/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง

          ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆและการลำดับคำตาม

          โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

วก 103/56



หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

8. (ต่อ) ต 3.1

ต 4.1

ม.3/1 ค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

          สาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด

          และการเขียน

ม.3/1 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิด

          ข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. ทดสอบย่อย

2. กิจกรรมกลุ่ม

3. ภาระงาน

    

1. แบบสอบข้อเขียน

2. แบบประเมินการพูด

3. แบบประเมินภาระงาน

25 ต 1.1 ม.3/2-4

ต 1.2 ม.3/1-3, 5

ต 1.3 ม.3/1, 3

ต 2.1 ม.3/1

ต 3.1 ม.3/1

ต 4.1 ม.3/1

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

ต 1.2 ม.3/2-3, 5

ต 1.3 ม.3/1-2

ต 2.1 ม.3/2

ต 2.2 ม.3/1

3. หลังกลางภาค 1. ทดสอบย่อย

2. กิจกรรมกลุ่ม

3. ภาระงาน

    

1. แบบสอบข้อเขียน

2. แบบประเมินการพูด

3. แบบประเมินภาระงาน

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

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ต 1.1 ม.3/1, 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

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม - สมรรถนะ 5 ข้อ
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

ทดสอบ แบบทดสอบ - -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย,์ ,                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริต, , ,

3.   มีวินัย, , , , , , 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง , , , , , 6.   มุ่งม่ันในการทำงาน, ,

7.   รักความเป็นไทย, , , , , 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข, , , , 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร, , , , 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา, , , , 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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