กาหนดการสอน (Course Outline)
รหัสวิชา

อ 32205

ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1

จานวนหน่ วยการเรียน

1.0 หน่วยกิต

ระดับชัน้

มัธยมศึกษาปี ที่ 5/5-9

ภาคการศึกษา

ภาคเรี ยนที่ 1

ปี การศึกษา

2559

รายชื่อผู้สอน

ครูอุไรวรรณ ทองบ้ านนา

อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างภาคและปลายภาค 80:20
ผลการเรียนรู้
1. อ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือ พิมพ์ บทความ โฆษณา แล้ วจับใจความสาคัญ บอก
รายละเอียด แสดงความ คิดเห็น
2. อ่านออกเสียงบทอ่านต่างๆได้ ถกู ต้ องตามหลักการอ่าน
3. ฟั งข้ อความ เรื่ องราว จากสื่อ ประเภทต่างๆ เช่น ข่าว เพลง แล้ วจับใจความ บอกรายละเอี ย ด
สรุปความ แสดงความคิดเห็น
4. สนทนาโต้ ตอบ ในสถานการณ์ตา่ งๆได้ อย่างต่อเนื่อง
5. เขียนจดหมาย อีเมลล์ โต้ ตอบข้ อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิง่ ต่างๆใกล้ ตวั
6. เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง เรื่ องใกล้ ตวั ประสบการณ์ หรื อประเด็นที่อยู่ในความสนใจ ในรู ปแบบ
ความเรี ยงสันๆ
้ ( Paragraph ) และเรี ยงความ ( Essay )

ตัวชีว้ ัดชัน้ ปี
1. ปฏิบตั ิตามคาแนะนาในคูม่ ือการใช้ งานต่างๆ คาชี ้แจง คาอธิบาย และคาบรรยายที่ฟังและอ่าน (ต 1.1 ม. 5/1)
2. อ่านออกเสียง ข้ อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้ อยกรอง และบทละครสัน้ (skit) ถูกต้ อง ตามหลักการอ่าน
(ต 1.1 ม. 5/2)
3.อธิบายและเขียนประโยคและข้ อความให้ สมั พันธ์ กบั สือ่ ที่ไม่ใช่ความเรี ยงรูปแบบต่างๆที่อ่านรวมทังระบุ
้ และ
เขียนสือ่ ที่ไม่ใช่ความเรี ยงรูปแบบ ต่างๆ ให้ สมั พันธ์ กบั ประโยค และข้ อความที่ฟั งหรื ออ่าน (ต 1.1 ม. 5/3)
4.จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟั งและอ่านเรื่ องที่เป็ นสาร
คดีและบันเทิงคดีพร้ อมทังให้
้ เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ (ต 1.1 ม. 5/4)
5.สนทนาและเขียนโต้ ตอบข้ อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องต่างๆใกล้ ตวั ประสบการณ์สถานการณ์ขา่ ว/เหตุการณ์
ประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจของสังคมและสือ่ สารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม (ต 1.2 ม. 5/1)
6. เลือกและใช้ คาขอร้ อง ให้ คาแนะนา คาชี ้แจง คาอธิบายอย่างคล่องแคล่ว (ต 1.2 ม. 5/2)
7.พูดและเขียนแสดงความต้ องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์จาลองหรื อ
สถานการณ์จริ ง อย่างเหมาะสม (ต 1.2 ม. 5/3)
8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรี ยบเทียบ และแสดงความคิดเห็นกี่ยวกับเรื่ อง/ประเด็น/
ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม (ต 1.2 ม. 5/4)
9. พูดและเขียนบรรยายความรู้สกึ และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์
และข่าว/เหตุการณ์ อย่างมีเหตุผล (ต 1.2 ม. 5/5)
10. พูดและเขียนนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็น ต่างๆ ตามความ
สนใจของสังคม (ต 1.3 ม. 5/1)
11.พูดและเขียนสรุปใจความสาคัญ/ แก่นสาระที่ได้ จากการวิเคราะห์เรื่ อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์และ
สถานการณ์ ตามความสนใจ (ต 1.3 ม. 5/2)
12.พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทังในท้
้ องถิ่นสังคม และโลก
พร้ อมทังให้
้ เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ (ต 1.3 ม. 5/3)
13. เลือกใช้ ภาษา น ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรม ของเจ้ าของภาษา (ต 2.1 ม. 5/1)
14. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้ าของภาษา
(ต 2.1 ม. 5/2)
15. เข้ าร่วม แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม (ต 2.1 ม. 5/3)

16. อธิบาย/เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้ างประโยค ข้ อความ สานวน คาพังเพย สุภาษิ ตและบท
กลอน ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (ต 2.2 ม. 5/1)
17. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้ าของ
ภาษากับของไทย และนาไปใช้ อย่างมีเหตุผล (ต 2.2 ม. 5/2)
18. ค้ นคว้ า/สืบค้ น บันทึก สรุ ป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ อื่ น
จากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ และ นาเสนอด้ วยการพูดและการเขียน (ต 3.1 ม. 5/1)
19. ใช้ ภาษาสือ่ สารในสถานการณ์จริ ง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ ้นในห้ องเรี ยนสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
(ต 4.1 ม. 5/1)
20. ใช้ ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้ อมูลต่างๆ จากสือ่ และ
แหล่งการเรี ยนรู้ ตา่ งๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ (ต 4.2 ม. 5/1)
21. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้ อมูล ข่าวสารของโรงเรี ยน ชุมชน และท้ องถิ่น/ประเทศชาติ เป็ น
ภาษาต่างประเทศ (ต 4.2 ม. 5/2)

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู้ หัสวิชา อ 32205
หน่ วยที่
1.
Introduce
your self

เนือ้ หา/สาระ/คาสาคัญ

จานวน
การวัดและประเมินผล
คาบ
พูด สนทนา แนะนาประวัติสว่ นตัวได้ เพื่อ
2
- ตรวจแบบฝึ กหัด
เกิ ดความรู้ ความเข้ าใจ เห็นความสาคัญ
- ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ของการแนะนาตนเองต่อผู้อื่นและ สามารถ
ประสงค์ และประเมินทักษะ
นาไปปรับใช้ ในชีวิตประจาวันได้
การคิด
คาสาคัญ
Introduce your self

2
สนทนาโต้ ตอบในสถานการณ์ ต่างๆได้ พูด
Conversation เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ อ ยู่ ใ นความสนใจ
เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ตนเองได้ เช่ น การคุ ย
โทรศัพท์ การสอบถามเส้ นทาง การซื ้อของ
และสามารถนาไปปรับใช้ ในชี วิตประจาวัน
ได้
คาสาคัญ
Telephone conversation
Giving Direction
Restaurant

7

ชิน้ งาน/ภาระงาน
ภาระงาน
- เขียนแนะนาตนเอง
5 คะแนน
-การพูดแนะนา

- ประเมินการพูดจานวน

ตนเอง 5 คะแนน

- ประเมินการเขียน
-ตรวจแบบฝึ กหัด

ภาระงาน

-ประเมินอ่านพูด สนทนา

-การพูดสนทนาใน

-ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และประเมินทักษะ
การคิด

สถานการณ์ตา่ งๆ
5 คะแนน

3
News and
Magazines

4
Resume

5
Letter

เข้ าใจหลักการอ่านข่าว บทความ เรื่ องต่างๆ
ทีอยูใ่ กล้ ตวั ที่เป็ นภาษาอังกฤษ โดยสามารถ
แยกประเภทของข่า ว สรุ ป ใจความสาคัญ
และแสดงความคิดเห็น จากข่าว บทความ
เรื่ องต่างๆได้
คาสาคัญ
News
Bangkok Post

7

เข้ าใจรูปแบบและหลักการของการเขียน
Resume ในรู ปแบบต่า งๆ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
สมั ค รงานโดยสามารถ เขี ย นResumeให้
ข้ อมูลเพื่อใช้ ในการสมัครงาน เขียนแนะนา
ตน
คาสาคัญ
How to write resume

4

เข้ า ใจรู ป แบบและหลัก การของการเขี ย น
จดหมายภาษาอังกฤษ โดยสามารถเขีย น
จดหมายส่งให้ คนอื่นได้ ถกู ต้ องตามหลักการ
ของการเขียนจดหมาย

6

คาสาคัญ
Letter

- ตรวจแบบฝึ กหัด

ภาระงาน

- ประเมินคุณลักษณะอันพึง

- การทาแบบฝึ กหัด

ประสงค์ และประเมินทักษะ

ระหว่างเรี ยน 5

การคิด

คะแนน

- ประเมินการอ่าน

- การอ่านข่าว 5
คะแนน

- ตรวจแบบฝึ กหัด

ภาระงาน

- ประเมินคุณลักษณะอันพึง

- การทาแบบฝึ กหัด

ประสงค์ และประเมินทักษะ

ระหว่างเรี ยน

การคิด

- เขียน Resume 5

- ประเมินการเขียน

คะแนน

ตรวจแบบฝึ กหัด

ภาระงาน

- ประเมินคุณลักษณะอันพึง

- เขียนจดหมาย 5

ประสงค์ และประเมินทักษะ

คะแนน

การคิด

- แบบฝึ กหัด 5

- ประเมินการเขียน

คะแนน

6
Fables

อ่านออกเสียงและสรุ ปใจความสาคัญจาก
เรื่ อ งที่อ่าน บอกรายละเอียด สรุ ปเรื่ องและ
แสดงความคิดความคิดเห็นจากเรื่ องที่อ่าน
ได้ อย่างถูกต้ อง

6

ตรวจแบบฝึ กหัด
- ประเมินคุณลักษณะอันพึง

ภาระงาน

ประสงค์ และประเมินทักษะ

- สมุดเล่มเล็ก 10

การคิด
คาสาคัญ
Fables

- ประเมินการเขียน
ประเมินการอ่าน

7
สนทนาโต้ ตอบในสถานการณ์ ต่างๆได้ พูด
Conversation เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ อ ยู่ ใ นความสนใจ
เรื่ องราวเกี่ยวกับตนเองได้ เช่น และสามารถ
นาไปปรับใช้ ในชีวิตประจาวันได้
คาสาคัญ
Hotel
Shopping

6

- ตรวจแบบฝึ กหัด

ภาระงาน

- ประเมินอ่านพูด สนทนา

-การพูดสนทนาใน

- ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และประเมินทักษะ
การคิด

สถานการณ์ตา่ งๆ
5 คะแนน
- แบบฝึ กหัด 5
คะแนน

คะแนนเก็บกลางภาค

80 คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค
รวมทัง้ หมด (40 ชั่วโมง)

20 คะแนน
100 คะแนน

ลงชื่อ …………………………………
(นางสาวอุไรวรรณ ทองบ้ านนา)
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

