กำหนดกำรสอน ( Course Outline)
รหัสวิชำ อ23101
ชื่อวิชำ
ภาษาอังกฤษ 5
จำนวนหน่ วยกำรเรียน
1.5 หน่วย
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ภำคกำรศึกษำ ภาคเรี ยนที่ 1
ปี กำรศึกษำ
2559
รำยชื่อผู้สอน
นางนราภรณ์ ยอดคีรี นางนงนุช จงถาวรสถิตย์ นางสาวพิชฎาณัฏฐ์ บุญเกษมศานต์
อัตรำส่ วนคะแนนระหว่ำงภำคและปลำยภำค 80:20
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
สำระที่ 1 ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
มำตรฐำน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่ อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล
1. (ต 1.1 ม. 3/1) ปฏิบตั ิตามคาขอร้อง คาแนะนาคาชี้แจง และคาอธิบายที่ฟังและอ่าน
2. (ต 1.1 ม. 3/2) อ่านออกเสี ยง ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อย-กรองสั้นๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน
3. (ต 1.1 ม. 3/3) ระบุและเขียนสื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยง รู ปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กบั ประโยค และข้อความที่ฟังหรื ออ่าน
4. (ต 1.1 ม. 3/4) เลือก/ระบุหัวข้อเรื่ อง ใจความสาคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟัง
และอ่านจากสื่ อประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
มำตรฐำน ต 1.2 มีทกั ษะการสื่ อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
5. (ต 1.2 ม. 3/1) สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่ องต่างๆ ใกล้ตวั สถานการณ์ ข่าว เรื่ องที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม และสื่ อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
6. (ต 1.2 ม. 3/2) ใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา คาชี้แจง และคาอธิบายอย่างเหมาะสม
7. (ต 1.2 ม. 3/3) พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม
8. (ต 1.2 ม. 3/4)พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้ มูล อธิบาย เปรี ยบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟัง หรื ออ่าน
อย่างเหมาะสม
9. (ต 1.2 ม. 3/5)พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ กิจกรรมประสบการณ์
และข่าว/เหตุการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม
มำตรฐำน ต 1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน
10. (ต 1.3 ม. 3/1) พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ /เรื่ อง/ ประเด็นต่าง ๆ ที่อยูใ่ นความ
สนใจของสังคม
11. (ต 1.3 ม. 3/2) พูดและเขียนสรุ ปใจความสาคัญ/ แก่นสาระ หัวข้อเรื่ องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่ อง/ข่าว/เหตุการณ์/
สถานการณ์ที่อยูใ่ นความสนใจของสังคม
12. (ต 1.3 ม. 3/3) พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบ

สำระที่ 2 ภำษำและวัฒนธรรม
มำตรฐำน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
13. (ต 2.1 ม. 3/1) เลือกใช้ภาษา น้ าเสี ยง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา
14. (ต 2.1 ม. 3/2) อธิบาย เกี่ยวกับชีวิต ความเป็ นอยูข่ นบธรรมเนียม และประเพณี ของเจ้าของภาษา
15. (ต 2.1 ม. 3/3) เข้าร่ วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
มำตรฐำน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
16. (ต 2.2 ม. 3/1) เปรี ยบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสี ยงประโยค ชนิดต่างๆ และ
การลาดับคา ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
17. (ต 2.2 ม.3/2) เปรี ยบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย และนาไปใช้อย่างเหมาะสม
สำระที่ 3 ภำษำกับควำมสั มพันธ์ กบั กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อนื่
มำตรฐำน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู้อื่นและเป็ นพื้นฐานใน
การพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิ ดโลกทัศน์ของตน
18. (ต 3.1 ม. 3/1 ) ค้นคว้า รวบรวม และสรุ ปข้อมูล/ ข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้อื่น จากแหล่งเรี ยนรู้
และนาเสนอด้วยการพูดและการเขียน
สำระที่ 4 ภำษำกับควำมสั มพันธ์ กบั ชุมชนและโลก
มำตรฐำน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
19. (ต 4.1 ม. 3/1) ใช้ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์จริ ง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนสถานศึกษาชุมชน และ
สังคม
มำตรฐำน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็ นเครื่ องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั สังคม
โลก
20. (ต 4.2 ม. 3/1) ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื บค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุ ปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่ อ และแหล่งการ
เรี ยนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
21. (ต 4.2 ม. 3/2) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล ข่าวสารของโรงเรี ยนชุมชน และท้องถิ่น เป็ นภาษาต่างประเทศ

ตำรำงกำหนดกำรสอนรำยวิชำภำษำอังกฤษ 5 รหัสวิชำ อ 23101
หน่ วยที่

เนือ้ หำ/สำระ/คำสำคัญ

จำนวน
คำบ

1

การพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับเรื่ องราว
และกิจกรรม ประสบการณ์ เหตุการณ์
ต่างๆ จาเป็ นต้องมีความรู ้ดา้ นโครงสร้าง
ประโยค Present Simple Tense และ
Present Continuous Tense เพือ่ นาไปใช้ได้
ถูกต้องตามสถานการณ์
คาสาคัญ
1. Present Simple Tense
2. Present Continuous Tense
- ทดสอบ

5

2

3

การพูดและเขียนเพือ่ ขอและให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง จาเป็ นต้องรู ้
ความหมายของคาศัพท์ และออกเสียงได้
ถูกต้อง รวมทั้งสามารถใช้โครงสร้าง
ประโยค Past Simple Tense
คาสาคัญ
1. Past Simple Tense
2. Free time Activities
-ทดสอบ
การศึกษาเกี่ยวกับชีวติ ความเป็ นอยูข่ อง
ชาวลอนดอน แล้วค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเองและ
อธิบายชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนในท้องถิ่น
และสถานที่ทอ่ งเที่ยว เพือ่ เผยแพร่ และ
นาเสนอในรู ปของ e-mail โดยใช้
โครงสร้างประโยค Present Simple Tense,
Present Continuous Tense , Past Simple
Tense และ Future Tense และบูรณาการ

1
5

1
5



กำรวัดและประเมินผล

ชิ้นงำน/ภำระงำน

กิจกรรมสนทนา
โต้ตอบเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนตัว

-สนทนาเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนตัว
- เขียนรายงานข้อมูล
ส่วนตัวและบุคคลอื่น

แบบทดสอบ


สอบ5 คะแนน

กิจกรรมสนทนา
-สนทนาเกี่ยวกับ
โต้ตอบสิ่งที่เกิดขึ้น กิจกรรมหรื อ
ในอดีต
ประสบการณ์ที่ผา่ นมา

แบบทดสอบ
สอบ 5 คะแนน
 กิจกรรมสนทนา
 สนทนาโต้ตอบ
โต้ตอบเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับสถานที่
สถานที่ และสิ่ง
และสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่
ต่าง ๆ ที่อยูใ่ นกรุ ง ในกรุ งลอนดอน
ลอนดอน


หลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง
คาสาคัญ
1. Writing an e-mail
- นาเสนอผลงาน
4

5

การอ่านเรื่ องจากสื่อต่างๆ เป็ นทักษะที่
จาเป็ นต้องฝึ กฝน โดยสามารถอ่านจับ
ใจความสาคัญของเรื่ อง และสามารถให้
รายละเอียด เพือ่ เชื่อมโยงกับทักษะทาง
ภาษาด้านอื่น เป็ นการฝึ กทักษะด้านการ
อ่านการเขียนเพือ่ บรรยายตนเองและเล่า
ประสบการณ์
คาสาคัญ
1.Scanning for Details
- ทดสอบ
การเล่าประสบการณ์ หรื อกิจกรรมของ
ตนเองในอดีตด้วยโครงสร้างประโยคใน
รู ป Past Continuous Tenseและ Past
Simple ที่มีคาเชื่อมคือ when และ while
รวมทั้งฝึ กการใช้คา Preposition แสดงใน
ประโยค เพือ่ ใช้ภาษาได้ถูกต้องตาม
โครงสร้างของเจ้าของภาษา
คาสาคัญ
1. Past Continuous Tense & Past Simple
2. Conjunctions : when and while
3. Prepositions of motions
- ทดสอบ

1
3

1
5

1

การเขียน e-mail
5 คะแนน
 การสนทนาเกี่ยวกับ - เขียนเรื่ องราวในอดีต
อดีต
 แบบฝึ กการอ่าน


การเขียน e-mail



แบบทดสอบ




-สอบ 5 คะแนน
การสนทนา
-เขียนประโยคบรรยาย
เกี่ยวกับเหตุการณ์ ภาพที่กาหนดให้
ในอดีต

แบบทดสอบ

-สอบ5 คะแนน

หน่ วยที่

เนือ้ หำ/สำระ/คำสำคัญ

จำนวน
คำบ

6

การสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่ องต่างๆใกล้ตวั
อธิบายเปรี ยบเทียบชีวติ ในปั จจุบนั และ
อดีต โดยใช้ used to เป็ นการฝึ กพูดและ
เขียนโดยใช้ตวั เชื่อม but เพือ่ เปรี ยบเทียบ
เหตุการณ์ เป็ นการฝึ กทักษะกระบวนการ
คิด และการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
คาสาคัญ
1. Used to
2. Conjunctions : but
- ทดสอบ
การบูรณาการความรู ้เข้ากับกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้อื่นโดยผ่านการศึกษา ค้นคว้า
รวบรวม และสรุ ปข้อมูล แล้วนาเสนอด้วย
การเขียนเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ที่มี
ชื่อเสียง จาเป็ นต้องศึกษาโครงสร้าง
ประโยค การลาดับคา และรู ปแบบการ
เขียน ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
คาสาคัญ
1. Famous scientists
-นาเสนอผลงาน
การพูดและเขียนบรรยายความรู ้สึกและ
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเสื้อผ้า
เครื่ องแต่งกาย พร้อมให้เหตุผลประกอบ
โดยใช้คา too และ enough เพือ่ ใช้ในการ
บอกเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น
คาสาคัญ
1. Clothes, patterns and styles
2. Determiners: too and enough
-นาเสนอผลงาน

3

7

8

กำรวัดและประเมินผล



1
3

1
2

แบบทดสอบ
 การทารายงาน





1

กิจกรรมสนทนา
แบบฝึ กหัด

กิจกรรมสนทนา
เกี่ยวกับเสื้อผ้า
เครื่ องแต่งกายที่
ตนเองชอบและ
ไม่ชอบ
แบบฝึ กหัด

ชิ้นงำน/ภำระงำน

-สนทนาเกี่ยวกับ
ตนเองในอดีต
-แบบฝึ กหัด

-5 คะแนน
-ค้นคว้าและรายงาน
เรื่ อง A famous
scientist

-รายงาน 5 คะแนน
- งาน เขียนประโยค
เกี่ยวกับชนิดของ
เสื้อผ้าที่นกั เรี ยน
ชอบใส่/ไม่ชอบใส่

- - 5 คะแนน

หน่ วย
ที่

เนือ้ หำ/สำระ/คำสำคัญ

จำนวน
คำบ

9

นักเรี ยนศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของผักบุง้ และ
วิธีการประกอบอาหารที่มีส่วนประกอบของ
ผักบุง้ ซึ่งเป็ นพืชศึกษาในงานสวนพฤก
ศาสตร์โรงเรี ยน
คาสาคัญ
1. Morning glory
2. Cooking verbs
- นาเสนอผลงาน

2

10

11

การใช้ภาษาสื่อสาร เพือ่ ให้เหมาะสมกับ
โอกาสและมารยาททางสังคม แลวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษาเช่นการซื้อตัว๋ ภาพยนตร์
เป็ นสถานการณ์ ที่นกั เรี ยนจะได้รับการ
ฝึ กฝน รวมทั้งนักเรี ยนจะได้ฝึกการใช้
relative clauseในการเล่าเรื่ องที่เกี่ยวกับ
ภาพยนตร์เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจที่ดีในการ
สื่อสาร
คาสาคัญ
1. Relative clauses with who which and
where
2. Film types
- ทดสอบ
การออกเสียงคา และ ประโยคให้ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน การฝึ กอ่านเพือ่ สรุ ป
ใจความสาคัญ แก่นสาระของเรื่ อง เป็ น
พื้นฐานสาคัญในการเรี ยนรู ้ต่อไป
คาสาคัญ
1.Shapes and textures
2.Pronouns:someone/something/somewhere,
anyone/anything/anywhere และ no
one/nothing/nowhere
- ทดสอบการอ่าน

1
3



กำรวัดและประเมินผล

ชิ้นงำน/ภำระงำน

ตรวจผลงาน/กิจกรรม เป็ นรายบุคคล เป็ นคู่หรื อ
เป็ นกลุ่มเกี่ยวกับการ
เขียน

-ค้นคว้าตารา
อาหารและ
ประกอบอาหาร
ที่มีผกั บุง้ จีนเป็ น
ส่วนประกอบ

- 5 คะแนน

แบบทดสอบการใช้
relative clauses กับ
who, which และ
where



1

แบบทดสอบ

3



การอ่านออกเสียงตาม
หลักการอ่าน

1



แบบทดสอบ

- เขียนประโยค
เกี่ยวกับ
ภาพยนตร์โดยใช้
relative clauses
กับ who, which
และ where

- 5 คะแนน
-อ่านบทอ่านที่
กาหนดได้
ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน

-5 คะแนน

หน่ วย
ที่

เนือ้ หำ/สำระ/คำสำคัญ

จำนวน
คำบ

12

การฟังบทสนทนาแล้วสามารถระบุลาดับ
เหตุการณ์ให้สมั พันธ์กบั เรื่ องที่ฟัง และให้
คาอธิบายได้อย่างเหมาะสม โดยการใช้
โครงสร้างประโยค Present Perfect Tense
เป็ นการฝึ กทักษะทางภาษาในชีวติ ประจาวัน
คาสาคัญ
1. Present Perfect Tense
2. Words to do with sports
-ทดสอบ

3

การพูดถามตอบเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเอง นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้โครงสร้าง
ประโยค Present Perfect Tense และคาศัพท์
เกี่ยวกับยานพาหนะ การเดินทาง และการ
สนทนาที่เกี่ยวกับการเดินทางเช่นการซื้อตัว๋
รถ เป็ นต้น เพือ่ นาไปใช้ในสถานการณ์ได้
ถูกต้อง
คาสาคัญ
1. Present Perfect Tense
2. Transport, travel
- -ทดสอบ

3



1

แบบทดสอบ

13



1

กำรวัดและประเมินผล

ชิ้นงำน/ภำระงำน

แบบทดสอบการใช้
Present perfect tense
กับ just, already และ
yet ในประโยคบอกเล่า
ปฏิเสธ และคาถาม

-เขี ย นประโยค
Present Perfect
Tense โดยใช้
just, already
และ yet ได้

แบบทดสอบ
กิจกรรมการสนทนา
เกี่ยวกับประสบการณ์
 แบบทดสอบการใช้
Present perfect simple
tense กับ ever และ
never ในประโยคบอก
เล่า ปฏิเสธ และคาถาม

คะแนนเก็บ
คะแนนสอบปลายภาค
รวมเวลาเรี ยน 60 ชัว่ โมง คะแนนเต็ม

- 5 คะแนน
- การสนทนาเพือ่
ซื้อตัว๋ รถไฟ
- เขียนประโยค
เล่าเรื่ อง
ประสบการณ์

- 5 คะแนน
80
คะแนน
20
คะแนน
100 คะแนน

ลงชื่อ..................................................................................................
( นางนราภรณ์ ยอดคีรีนางนงนุช จงถาวรสถิตย์ นางสาวพิชฎาณัฏฐ์ บุญเกษมศานต์)
ครู ผสู ้ อน

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ.................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นางนงนุช จงถาวรสถิตย์)
ความเห็นของวิชาการ..............................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................
(..................................................)
ความเห็นของผูอ้ านวยการ O

เห็นชอบ

O

ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ.....................................
( นายโพยม จันทร์นอ้ ย )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนศรี บุณยานนท์

