กำหนดกำรสอน (Course Outline)
รหัสวิชำ
อ 32101
ชื่อวิชำ
ภาษาอังกฤษ 3
จำนวนหน่ วยกำรเรียน
1.0 หน่วยกิต
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ภำคกำรศึกษำ
ภาคเรี ยนที่ 1
ปี กำรศึกษำ
ปี การศึกษา 2559
รำยชื่อผู้สอน
ครู สมาพร หัสชัย
อัตรำส่ วนคะแนนระหว่ ำงภำคและปลำยภำค
80:20
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้
สำระที่ 1 ภำษำเพือ่ กำรสื่ อสำร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน ต 1.2 มีทกั ษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู ้สึก และความคิดเห็น
อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน
สำระที่ 2 ภำษำและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้ ได้อย่างเหมาะสม
กับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรม
ไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สำระที่ 3 ภำษำกับควำมสั มพันธ์ กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ อื่น
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู ้กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น และเป็ นพื้นฐานในการพัฒนา
แสวงหาความรู ้ และเปิ ดโลกทัศน์ของตน
สำระที่ 4 ภำษำกับควำมสั มพันธ์ กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็ นเครื่ องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้กบั สังคมโลก

ตัวชี้วัดชั้นปี
1. ปฏิบตั ิตามคาแนะนาในคู่มือการใช้งานต่างๆ คาชี้แจง คาอธิบาย และคาบรรยายที่ฟังและอ่าน (ต 1.1 ม. 5/1)
2. อ่านออกเสี ยง ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต้อง ตามหลักการอ่าน (ต 1.1 ม. 5/2)
3. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สมั พันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบต่างๆที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่ อที่ไม่ใช่
ความเรี ยงรู ปแบบ ต่างๆ ให้สมั พันธ์กบั ประโยค และข้อความที่ฟังหรื ออ่าน (ต 1.1 ม. 5/3)
4.จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุ ปความตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่ องที่เป็ นสารคดี
และบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ (ต 1.1 ม. 5/4)
5.สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องต่างๆ ใกล้ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่
ในความสนใจของสังคมและสื่ อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม (ต 1.2 ม. 5/1)
6. เลือกและใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบายอย่างคล่องแคล่ว (ต 1.2 ม. 5/2)
7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์จาลองหรื อสถานการณ์จริ ง
อย่างเหมาะสม (ต 1.2 ม. 5/3)
8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้ มูล บรรยาย อธิบาย เปรี ยบเทียบ และแสดงความคิดเห็นกี่ยวกับเรื่ อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่
ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม (ต 1.2 ม. 5/4)
9. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์
และข่าว/เหตุการณ์ อย่างมีเหตุผล (ต 1.2 ม. 5/5)
10. พูดและเขียนนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่ อง และประเด็น ต่างๆ ตามความสนใจของสังคม
(ต 1.3 ม. 5/1)
11. พูดและเขียนสรุ ปใจความสาคัญ/ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่ อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์และสถานการณ์
ตามความสนใจ (ต 1.3 ม. 5/2)
12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่นสังคม และโลก พร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ (ต 1.3 ม. 5/3)
13. เลือกใช้ภาษา น้ าเสี ยง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา (ต 2.1 ม. 5/1)
14. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณี ของเจ้าของภาษา (ต 2.1 ม. 5/2)
15. เข้าร่ วม แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม (ต 2.1 ม. 5/3)
16. อธิบาย/เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุภาษิตและบทกลอน
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (ต 2.2 ม. 5/1)
17. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย
และนาไปใช้อย่างมีเหตุผล (ต 2.2 ม. 5/2)
18. ค้นคว้า/สื บค้น บันทึก สรุ ป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้อื่น จากแหล่งเรี ยนรู้
ต่างๆ และ นาเสนอด้วยการพูดและการเขียน (ต 3.1 ม. 5/1)
19. ใช้ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์จริ ง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนสถานศึกษา ชุมชน และสังคม (ต 4.1 ม. 5/1)
20. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื บค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุ ปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู้ต่างๆ
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ (ต 4.2 ม. 5/1)
21. เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรี ยน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็ นภาษาต่างประเทศ (ต 4.2 ม. 5/2)

ตำรำงกำหนดกำรสอน รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ 3 รหัสวิชำ อ 32101
หน่ วยที่
1.
Places

เนื้อหำ/สำระ/คำสำคัญ
จำนวนคำบ
การแสดงความคิ ด เห็ น โดยการพู ด และการ
5
เขียนให้เหตุผลเกี่ยวกับสถานที่ที่ตอ้ งการจะไป
หรื อ ไปมาแล้ว และไม่ ต ้อ งการจะไป การใช้
ค าศั พ ท์ / วลี เ กี่ ย วกั บ สถานที่ ต่ า งๆ การใช้
ไวยากรณ์ ที่เกี่ ยวกับ Past Simple , Present
Perfect และ Present Perfect Continuous
ตลอดจนการเรี ยนรู ้การอ่านออกเสี ยง –ed ที่เติม
ท้ายคากริ ยานั้นๆได้อย่างถูกต้อง
คำสำคัญ
1.Thailand Attractions
2. Past Simple
3. Present Perfect
4. Present Perfect Continuous
5. Regular and Irregular verbs
การสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล และเปรี ยบเทียบ
5
2.
Sports การพูดและการเขียนเกี่ยวกับกีฬาและงานอดิเรก
ตลอดจนเรี ยนรู ้เทคนิคการอ่านและการออกเสี ยง
and
Hobbies ที่ ถู ก ต้ อ ง การใช้ ค าศั พ ท์ / วลี เ กี่ ย วกั บ กี ฬ า
ประเภทต่างๆและงานอดิเรก การใช้ไวยากรณ์ที่
เกี่ ยวกับ Past Simple, Past Perfect และ Past
Perfect Continuous อันจะเป็ นประโยชน์ในการ
น าไปใช้ใ นการสื่ อ สารในสถานการณ์ จ ริ ง ใน
ชีวติ ประจาวัน
คำสำคัญ
1.Sports and Hobbies
2. Past Perfect
3. Past Perfect Continuous

กำรวัดและประเมินผล
1. ตรวจแบบฝึ กหัด
ระหว่างเรี ยน
2.ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
3. Test ครั้งที่ 1 เรื่ องการใช้
Tenses (5 คะแนน)

ชิ้นงำน/ภำระงำน
1. ชิ้นงำน
1.1 เขี ย นเรี ย งความ
เกี่ ย ว กั บ ส ถ า น ที่ ที่
อยากไปเที่ยวพักผ่อน
และเคยไปมาแล้ว
(5 คะแนน)
2. ภำระงำน
2.1 การทาแบบฝึ กหัด
ระหว่างเรี ยน
2.2 การสนทนา
2.3 การอ่านออกเสียง

1. ตรวจแบบฝึ กหัด
ระหว่างเรี ยน
2.ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

1. ชิ้นงำน
1.1 Mind Mapping
Sports and Hobbies
(5 คะแนน)
2. ภำระงำน
2.1 การทาแบบฝึ กหัด
ระหว่างเรี ยน
2.2 การสนทนา
2.3 การอ่านออกเสียง

หน่ วยที่
3.
Weather

เนื้อหำ/สำระ/คำสำคัญ
จำนวนคำบ
การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
5
สภาพอากาศที่มีผลต่อ อารมณ์ /ความรู ้สึกของ
มนุ ษย์ การใช้คาศัพท์/วลีเกี่ยวกับสภาพอากาศ
และนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง การใช้ไวยากรณ์
ที่เกี่ยวกับ active voice และ passive voice ใน
รู ปของ (adjective) ที่ลงท้ายด้วย –ing และ –ed
และอ่ านบทความได้อย่างถู กต้อ ง สามารถนา
ความรู ้น้ ี ไ ปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันและ
สถานการณ์จริ งที่เกิดขึ้น

กำรวัดและประเมินผล
1. ตรวจแบบฝึ กหัด
ระหว่างเรี ยน
2.ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
3. Test ครั้งที่ 2 เรื่ อง
Active and Passive Voice
(5 คะแนน)

ชิ้นงำน/ภำระงำน
1. ภำระงำน
1.1 การทาแบบฝึ กหัด
ระหว่างเรี ยน
1.2 การสนทนา
1.3 การอ่านออกเสียง

1. ตรวจแบบฝึ กหัด
ระหว่างเรี ยน
2.ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
3. Test ครั้งที่ 3 เรื่ อง
Adjective Order
(5 คะแนน)

1. ชิ้นงำน
1.1 แผนผังความคิด
Mind Mapping หัวข้อ
เรื่ อง How can we
protect the
environment from
pollution?(5 คะแนน)
2. ภำระงำน
2.1ทาแบบทดสอบ Pre
–test และ Post - test
2.2 การทาแบบฝึ กหัด
ระหว่างเรี ยน
2.3 การสนทนา
2.4 การอ่านออกเสียง

คำสำคัญ
1.Weather
2. Active Voice and Passive Voice
การอภิ ปราย/แสดงความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับ
4.
Environment สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้
ค าศั พ ท์ / วลี เ กี่ ย วกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม การใช้
ไวยากรณ์การเปรี ยบเทียบขั้นกว่าและขั้นสู งสุ ด
(comparatives and superlatives) ตลอดจนเขียน
เรี ย งล าดับ ค าคุ ณ ศัพ ท์ (adjective order) ได้
ถูกต้อง ซึ่ งเป็ นความรู ้พ้นื ฐานที่สาคัญในการ
สื่อสารในสถานการณ์จริ งในชีวติ ประจาวัน
คำสำคัญ
1.Environment
2. Pollution
3. Comparison of Adjectives

5

หน่ วยที่
5.
Health and
Fitness

เนื้อหำ/สำระ/คำสำคัญ
จำนวนคำบ
สนทนาและเขี ย นโต้ต อบข้อ มู ล เกี่ ย วกับ
5
สุ ขภาพและความแข็งแรง การใช้คาศัพท์/วลี
เกี่ ยวกับ สุ ข ภาพ การออกกาลัง กาย การใช้
ไวยากรณ์ Reported Speech ในรู ปแบบของ
ประโยคบอกเล่ า ได้ถูก ต้อ ง ตลอดจนอ่ า น
ออกเสี ยงได้ถูกต้องและจับใจความสาคัญได้
สามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
สื่อสารในชีวติ ประจาวัน

คำสำคัญ
1.Health and Fitness
2.Reported Speech
พูด และเขี ย นเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า ง
6.
Public Services ระหว่างรู ปภาพ ในเรื่ องของการให้คาแนะนา
หรื อ การแก้ปั ญ หาการบริ ก ารสาธารณะได้
การใช้ ค าศั พ ท์ / วลี เกี่ ย วกั บ การบริ กา ร
สาธารณะ การใช้ไ วยากรณ์ ใ นเรื่ อ งของ
หลักการใช้รูปกริ ยาเติม -ing ที่ทาหน้าที่เป็ น
คานาม (Gerund) และ Reported Speech ใน
รู ปแบบของประโยคคาถาม ตลอดจนอ่ า น
ออกเสี ยงได้ถูกต้องและจับใจความสาคัญได้
สามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
สื่อสารในชีวติ ประจาวัน
คำสำคัญ
1.Public Services
2. Gerund
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กำรวัดและประเมินผล
1. ตรวจแบบฝึ กหัดระหว่าง
เรี ยน
2.ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
3. 3. Test ครั้งที่ 3 เรื่ อง
Reported Speech
(10 คะแนน)

ชิ้นงำน/ภำระงำน
1. ภำระงำน
1.1 การทาแบบฝึ กหัด
ระหว่างเรี ยน
1.2 การสนทนา
1.3 การอ่านออกเสียง

1. ตรวจแบบฝึ กหัดระหว่าง
เรี ยน
2.ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

1. ภำระงำน
1.1 การทาแบบฝึ กหัด
ระหว่างเรี ยน
1.2 การสนทนา
1.3 การอ่านออกเสียง

หน่ วยที่
เนื้อหำ/สำระ/คำสำคัญ
จำนวนคำบ
สนทนาแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ การ
4
7.
Transportations คมนาคมขนส่ ง รู ป แบบต่ า งๆ การพูด และ
เขียนบรรยายการคมนาคม 3 ประเภทคือ ทาง
บก ทางน้ า และทางอากาศ การใช้คาศัพท์/วลี
เกี่ ย วกั บ ประเภทการคมนาคมขนส่ งกั บ
ยานพาหนะแต่ละประเภท การใช้ไวยากรณ์
Used to, would และ be used to/get used to
แล้ว น าไปใช้ไ ด้ถู ก ต้อ ง ตลอดจนอ่ า นออก
เสียงได้ถูกต้องและจับใจความสาคัญได้
คำสำคัญ
1.Transportations
2. be used to/get used to
3. used to, would
8.
Travel

พูดอภิปรายและเขียนเกี่ยวกับการเดินทาง
ท่อ งเที่ยวและผลกระทบที่มีต่อ ประเทศของ
ตนเอง ตลอดจนสามารถแนะน าสถานที่
ท่อ งเที่ ย วที่น่ า สนใจ ที่พ กั อาหาร ฯลฯ ใน
จังหวัดที่ตนเองสนใจได้ การใช้คาศัพท์/วลี
เกี่ ย วกั บ การเดิ น ทา งท่ อ งเที่ ย ว การใช้
ไวยากรณ์ ประโยคเงื่ อ นไข(Conditional
Sentence) ตลอดจนเรี ยนรู ้เทคนิ คการอ่ าน
และการออกเสี ยงได้ถูกต้องและจับใจความ
สาคัญได้
คำสำคัญ
1.Travel
2. Conditional Sentence
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กำรวัดและประเมินผล
1. ตรวจแบบฝึ กหัดระหว่าง
เรี ยน
2.ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
3. 3. ประเมินการพูดโต้วาที
(Debate) (5 คะแนน)

ชิ้นงำน/ภำระงำน
1. ชิ้นงำน
1.1 แผนผังความคิด
Mind Mapping หัวข้อ
เรื่ อง Transportation
in Thailand
(5 คะแนน)
2. ภำระงำน
2.1 การทาแบบฝึ กหัด
ระหว่างเรี ยน
2.2 การสนทนา
2.3 การอ่านออกเสียง

1. ตรวจแบบฝึ กหัดระหว่าง
เรี ยน
2.ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
3. 3. Test ครั้งที่ 4 เรื่ อง
Conditional Sentences
(10 คะแนน)

2. ภำระงำน
1.1 การทาแบบฝึ กหัด
ระหว่างเรี ยน
1.2 การสนทนา
1.3 การอ่านออกเสียง

คะแนนเก็บกลำงภำค
คะแนนสอบปลำยภำค
รวมทั้งหมด (40 ชั่วโมง)

80 คะแนน
20 คะแนน
100 คะแนน

ลงชื่อ …………………………………
(นางสาวสมาพร หัสชัย)
ครู ผสู ้ อน

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ……………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ …………………………………….
(นางนงนุช จงถาวรสถิตย์)
ความเห็นของวิชาการ……………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อว่าที่ ร.ต. …………………………….
(วิศิษฐ พชรวโรทัย)
ความเห็นของผูอ้ านวยการ



เห็นชอบ



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

