กำหนดกำรสอน (Course Outline )
รหัสวิชำ อ 31202
ชื่อวิชำ หลักภาษา 1
จำนวนหน่ วยกำรเรี ยน 1.0 หน่วยกิต
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาชันปี
้ ที่ 4/5,4/6
ภำคกำรศึกษำ ภาคเรี ยนที่ 1
ปี กำรศึกษำ 2559
รำยชื่อผู้สอน นางนงนุช จงถาวรสถิตย์
อัตรำส่ วนคะแนนระหว่ ำงภำคและปลำยภำค 80:20
มำตรฐำนกำรเรี ยนรู้ /ตัวชีว้ ัด
สำระที่ 1ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้ าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความ
คิดเห็น อย่างมีเหตุผล
ตัวชี ้วัดที่ ต 1.1 ม.4-6/2 อ่านออกเสียงข้ อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อยกรอง และบท
ละครสัน้ (skit) ถูกต้ องตามหลักการอ่าน
ตัวชี ้วัดที่ ต 1.1 ม.4-6/3 อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์กบั สื่อที่ไม่ใช่ความ
เรี ยงรูปแบบต่างๆ ที่อา่ น รวมทังระบุ
้ และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยงรูปแบบต่างๆ ให้ สมั พันธ์กบั
ประโยค และข้ อความที่ฟังหรื ออ่าน

ตัวชี ้วัดที่ ต 1.1 ม.4-6/4 จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟั งและอ่านเรื่ องที่เป็ นสารคดีและบันเทิงคดีพร้ อมทังให้
้ เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ
มาตรฐาน ต 1.2 มีทกั ษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร แสดง
ความรู้สกึ และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี ้วัดที่ ต 1.2 ม.4-6/5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สกึ และแสดงความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับ เรื่ องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้ อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ โดย
การพูดและการเขียน
ตัวชี ้วัดที่ ต 1.3 ม.4-6/1 พูดและเขียนนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เรื่ องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม
สำระที่ 2 ภำษำและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.2 เข้ าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ้ าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
ตัวชี ้วัดที่ ต 2.2 ม.4-6/1 อธิบาย/เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ างประโยค
ข้ อความ สานวนคาพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

สำระที่ 3 ภำษำกับควำมสัมพันธ์ กับกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้ อ่ ืน
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กบั กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ อื่น และ
เป็ นพื ้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้ และเปิ ดโลกทัศน์ของตน
ตัวชี ้วัดที่ ต 3.1 ม.4-6/1 ค้ นคว้ า/สืบค้ น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องกับกลุม่ สาระการเรี ยนรู้อื่น จากแหล่งเรี ยนรู้ต่างๆ และนาเสนอด้ วยการพูดและการ
เขียน
สำระที่ 4 ภำษำกับควำมสัมพันธ์ กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ ภาษาต่างประเทศเป็ นเครื่ องมือพื ้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั สังคมโลก
ตัวชี ้วัดที่ ต 4.2 ม.4-6/1 ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุป
ความรู้/ข้ อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

ผลกำรเรี ยนรู้
1. ใช้ ประโยคบอกเล่า คาถาม และปฏิเสธ ตามโครงสร้ างที่กาหนดให้ ได้
2. เข้ าใจชนิดของคา (part of speech) ได้
3. ใช้ เครื่ องหมายวรรคตอน และลาดับคาตามโครงสร้ างประโยคได้
4. อธิบาย เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ างประโยคและประยุกต์ใช้ ใน
ชีวติ ประจาวันได้
5. นาความรู้ด้านคาศัพท์และโครงสร้ างไวยากรณ์ไปใช้ ในบริบทใหม่ได้
รวม 5 ผลกำรเรี ยนรู้

ตำรำงกำหนดกำรสอน รำยวิชำ หลักภำษำ 1 รหัสวิชำ อ 31202
หน่ วยที่
เนือ้ หำ/สำระ/คำสำคัญ
จำนวน กำรวัดและ
ภำระงำน/ชิน้ งำน
คำบ
ประเมินผล
1
เข้ าใจและอธิบายหน้ าที่ของคา
Part of ชนิดต่างๆ Noun, Pronoun,
9
- แบบสังเกต
- แบบฝึ กหัดเรื่ อง
Speech Verb , Adverb, Adjective
พฤติกรรม
Part of Speech
สามารถเขียนประโยคที่ถกู ต้ องได้
( 5 คะแนน )
ศึกษาบทความที่อยู่ในความ
- - ประเมินชิ ้นงาน
สนใจของสังคมพร้ อมทังระบุ
้
รายบุคคล
หน้ าที่ของคา Noun, Pronoun,
- แบบทดสอบท้ าย
Verb , Adverb, Adjective
- . - ตรวจสอบ
บท( 5 คะแนน)
คำสำคัญ
ความถูกต้ อง
- Noun
ของการทา
- แผนผังความคิด
- Pronoun
Mind Mapping
แบบฝึ กหัด
- Verb
เรื่ อง Part of
- Adverb
Speech
- - ประเมินงาน
- Adjective
( 5 คะแนน )
เขียนMind
Mapping

2
Tense

เข้ าใจและอธิบายหลักโครงสร้ าง
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ
Present Simple, Present
Continuous , Past Simple,
Past Continuous ในรูปประโยค
บอกเล่า ปฏิเสธ และคาถามอัน
จะเป็ นประโยชน์ในการนาไปใช้
ในการสื่อสารในสถานการณ์จริง
ในชีวติ ประจาวัน

10

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
- ประเมินชิ ้นงาน
กลุม่
- . ตรวจสอบ
ความถูกต้ องของ
การทา
แบบฝึ กหัด

คำสำคัญ
- Present Simple,
- Present Continuous
- Past Simple
- Past Continuous

- - ประเมินรายงาน
เรื่ อง Tense

- แบบฝึ กหัด
Tenseระหว่าง
เรี ยน
- แต่งประโยค โดย
ใช้ Present
Simple, Present
Continuous ,
Past Simple,
Past
Continuous
( 5 คะแนน)

- รายงานเรื่ อง
Tense
( 10คะแนน )
3
การทาความเข้ าใจเกี่ยวกับ
Punctuation เครื่ องหมายวรรคตอนต่างๆ
Period, comma, Semicolon,
Hyphen ,Dash
การอธิบายเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างการใช้ เครื่ องหมายวรรค
ตอนและการลาดับตาม
โครงสร้ างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

10

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
. ตรวจสอบ
- ความถูกต้ อง
ของการทา
แบบฝึ กหัด

- แบบฝึ กระหว่าง
เรี ยน
( 5 คะแนน )
- แบบทดสอบท้ าย
บท ( 5 คะแนน )
- แผนผังความคิด
Mind Mapping

- ความถูกต้ อง
ของการทา
แบบทดสอบ

คำสำคัญ
- Period
- comma
- Semicolon
- Hyphen
- Dash
4
เข้ าใจหลักการใช้ comparison
comparison ในรูปแบบ Comparative และ
Superlative
อธิบายและบรรยายเรื่ องราว
เกี่ยวกับตัวเองตามหลัก
comparison ในรูปแบบ
Comparative และ Superlative
จากชีวติ ประจาวันและสิง่ ใกล้ ตวั
คำสำคัญ
- Comparative
- Superlative
รวมระหว่างภาค
รวมปลายภาค
รวม 40 ชัว่ โมง

9

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
.- ตรวจสอบ
ความถูกต้ องของ
การทาแบบฝึ กหัด
- ตรวจสอบ
ความถูก
ต้ องของ
การเขียน
บรรยาย

เรื่ อง
Punctuation
(10 คะแนน )

- แบบฝึ กระหว่าง
เรี ยน
( 5 คะแนน )
- แบบทดสอบท้ าย
บท ( 5 คะแนน )
- เขียนบรรยาย
เกี่ยวกับ
ชีวติ ประจาวัน
และสิง่ ที่อยู่
รอบๆตัว
80
20
100

ลงชื่อ………………………………….
(นางนงนุช จงถาวรสถิตย์)
ครูผ้ สู อน
ความเห็นของหัวหน้ ากลุม่ สาระ……………………………………………………………………………....
ลงชื่อ………………………………….
(นางนงนุช จงถาวรสถิตย์)
ความเห็นของวิชาการ…………………………………………………………………………………………
ลงชื่อว่าที่ ร.ต. ………………………….......
(วิศิษฐ พชรวโรทัย)
ความเห็นของผู้อานวยการ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ …………………………………

(นายโพยม จันทร์ น้อย)
ผู้อานวยการโรงเรี ยนศรี บุณยานนท์

