
รายละเอียดวิชา

วิชา ภาษาอังกฤษ 3                                               รหัสวิชา อ13101            จำนวน  3  คาบ / สัปดาห  3.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3                                          ภาคเรียนที่ 1/2557                      ครูผูสอน มิสอรนุช  ชลาดี

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. At school 

    1.1  Food at school

    1.2  Vocabulary for school  

    1.3  Questions and Answers

ต 1.1

ต 1.2

ป.3/2  อานออกเสียงคำ  สะกดคำ อานกลุมคำ  ประโยค และบทพูด

           เขาจังหวะ (chant) งาย ๆ ถูกตองตามหลักการอาน

ป.3/3  เลือก  ระบุภาพ  หรือสัญลักษณตรงความหมายของกลุมคำ

           และประโยคที่ฟง 

ป.3/1  พูดโตตอบดวยคำส้ัน ๆ งาย ๆ ในการส่ือสารระหวางบุคคล

           ตามแบบที่ฟง

 2. Places

     2.1  Giving and receiving 

     2.2  Describing  locations 

ต 1.1

ต 1.2

ป.3/4  ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟงหรืออาน  ประโยค  บทสนทนา 

           หรือนิทานงาย ๆ

ป.3/4  พูดขอและใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบ

           ที่ฟง 

3. My  home 

    3.1 Asking where someone live?

    3.2 Expressing agreement 

    3.3 Expressing ordinal number 

          ( First – Tenth)

ต 1.3 ป.3/1  พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว

4. Clothes

    4.1 Identify similarities

    4.2 Expressing a preference among 

          choices

ต 4.1

ต 4.2

ป.3/1  ฟง  พูด  สถานการณงาย ๆ ที่เกิดข้ึนในหองเรียน

ป.3/1 ใชภาษาตางประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1.  ทดสอบ

2.  ตรวจแบบฝกหัด

3.  สอบ Dictation คำศัพท 

1.  แบบทดสอบเก็บคะแนนยอย 

2.  แบบบันทึกแบบฝกหัด 

3.  แบบบันทึกการทองคำศัพท 

25 ต 1.1 ป.3/2-3

ต 1.2 ป.3/3
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 หนวยที่ 1-2

ต 1.1 ป.3/4

ต 1.2 ป.3/4

3. หลังกลางภาค 1.  ทดสอบ

2.  ตรวจแบบฝกหัด

3.  สอบ Dictation คำศัพท 

1.  แบบทดสอบเก็บคะแนนยอย 

2.  แบบบันทึกแบบฝกหัด 

3.  แบบบันทึกการทองคำศัพท 

25 ต 1.3 ป.3/1

ต 4.1 ป.3/1

ต 4.2 ป.3/1

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 หนวยที่ 3-4

ต 1.3 ป.3/1

ต 4.1 ป.3/1

ต 4.2 ป.3/1

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

1.  การสังเกต

2.  การทำงานกลุม

3.  ชิ้นงาน

แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

อานบทความ แบบประเมินอาน คิดวิเคราะห

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริยU U                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริตU U U

3.   มีวินัยU U U U U U 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง U U U U U 6.   มุงม่ันในการทำงานU U

7.   รักความเปนไทยU U U U U 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขU U U U 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสารU U U U 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหาU U U U 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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