กำหนดกำรสอน ( Course Outline )
รหัสวิชา

อ 33102

ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษ 5

จานวนหน่วยการเรี ยน 1 หน่วยกิต
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

ภาคการศึกษา

ภาคเรี ยนที่ 1

ปี การศึกษา

ปี การศึกษา 2559

รายชื่อผูส้ อน

ครู นราภรณ์ ยอดคีรี / ครู ธนิกนันทิ์ โกมุทแดง

อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค

80 : 20

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 ภำษำเพื่อกำรสื่ อสำร
มำตรฐำน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่ อ ประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล
ตัวชี้วัด
1. ปฏิบตั ิตามคาแนะนาในคู่มือการใช้งานต่างๆ คาชี้แจง คาอธิบายและคาบรรยายที่ฟังและอ่าน
2. อ่านออกเสียง ข้อความข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้น ถูกต้องตามหลักการอ่าน
3. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สมั พันธ์กบั สื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบต่างๆที่อ่าน รวมทั้ง
ระบุและ เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบต่างๆให้สมั พันธ์กบั ประโยค และข้อความที่ฟังหรื ออ่าน
4. จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุ ปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟัง และอ่านเรื่ อง
ที่เป็ นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
มำตรฐำน ต 1.2 มีทกั ษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแสดงความรู ้สึกและ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
1. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่ องต่างๆใกล้ตวั สถานการณ์ ข่าว/ เหตุการณ์ ประเด็น
ที่อยูใ่ นความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
2. เลือกและใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบายอย่างแคล่งแคล่ว
3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์จาลอง
หรื อสถานการณ์จริ งอย่างเหมาะสม
4. พูดและเขียนเพือ่ ขอและให้ขอ้ มูลบรรยาย อธิบาย เปรี ยบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง /
ประเด็น / ข่าว / เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
5. พูดและเขียนบรรยายความรู ้สึก และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่บวกับเรื่ องต่างๆกิจกรรม
มำตรฐำน ต 1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆโดยการพูดและ
การเขียน
ตัวชี้วัด
1. พูดและเขียนนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่ องและประเด็นต่างๆตาม
ความสนใจของสังคม
2. พูดและเขียนสรุ ปใจความสาคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่ อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์และ
สถานการณ์ตามความสนใจ
3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ท้ งั ในท้องถิ่น สังคม และ
โลกพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
สำระที่ 2 ภำษำและวัฒนธรรม
มำตรฐำน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าภาษา และนาไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ
ตัวชี้วัด
1. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ ตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
2. อธิบาย/ อภิปราย วิถีชีวติ ความคิด ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณี ของเจ้าของ
ภาษา
3. เข้าร่ วม แนะนาและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม

มำตรฐำน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ตัวชี้วัด
1. อธิบาย / เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง ประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุภาษิต
และบทกลอนของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย
2. วิเคราะห์ / อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวติ ความเชื่อและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย และนาไปใช้อย่างมีเหตุผล
สำระที่ 3 ภำษำกับควำมสั มพันธ์ กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ อื่น
มำตรฐำน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู ้กบั กลุ่มสาระการเรี ยนู ้อื่นและเป็ นพื้นฐานใน
การพัฒนา แสวงหาความรู ้ และเปิ ดโลกทัศน์ของตน
ตัวชี้วัด
1. ค้นคว้า / สืบค้น บันทึก สรุ ปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
อื่นจากแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆและนาเสนอด้วยการพูดและการเขียน
สำระที่ 4 ภำษำกับควำมสั มพันธ์ กับชุมชนและโลก
มำตรฐำน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วัด
1. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริ ง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม
มำตรฐำน ต 4.2 ใช้ภ าษาต่ า งประเทศเป็ นเครื่ อ งมื อ พื้น ฐานในการศึ ก ษาต่ อ การประกอบอาชี พ และ
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั สังคมโลก
ตัวชี้วัด
1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื บค้น/ค้นคว้า รวบรวมวิเคราะห์ และสรุ ปความรู ้/ข้อ มูลต่างๆ จากสื่ อและ
แหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
2. เผยแพร่ / ประชาสัม พัน ธ์ข ้อ มู ล ข่า วสารของโรงเรี ยน ชุ ม ชน และท้อ งถิ่ น /ประเทศชาติ เป็ นภาษา
ต่างประเทศ

ตารางกาหนดการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษ 5 รหัสวิชา E 33102
หน่วยที่

เนื้อหา /สาระ /คาสาคัญ

1
การแสดงความคิดเห็นและบรรยายลักษณะ
Join the club การดาเนินชีวติ ของกลุ่มคนวัยต่างๆตามการ
!
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในสังคมสาทารถ
เกิดขึ้นได้ทุกเวลาในชีวติ ประจาวัน
คำสำคัญ
Present simple
Present continuous
Reflexive pronoun
2
ภาษาอังกฤษกับการสื่อสารสมัยใหม่มีการ
Keeping up – เปลี่ยนแปลงรู ปแบบผ่านเทคโนโลยีต่างๆ เช่น
to – date โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต และสื่ออื่นๆ ทั้ง
รู ปแบบของภาษาและคาศัพท์ใหม่ๆที่เกิดขึ้น
ตามเทคโนโลยีน้ นั
คำสำคัญ
Present perfect
Present perfect continuous
3
การอ่านบทความเกี่ยวกับปั ญหาทางสังคมเช่น
An eye for an อาชญากรรมทางสังคมและการลงโทษช่วยให้
eye ?
ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกใช้คาศัพท์และโครงสร้าง
ภาษาอังกฤษเพือ่ พูดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ นและวิถีการดารงชีวติ
สมัยใหม่
คำสำคัญ
Past simple
Past continuous
Past perfect

จานวน
คาบ
5

การวัดและ
ประเมินผล
worksheet

ชิ้นงาน /
ภาระงาน
Exercises

5

เขียนกริ ยา 3
ช่อง
worksheet

Exercises

5

Worksheet
Reading

Article
Exercise

4
S (he)

5
The world
ahead

6
Amazing
animals

7
Success

การขอร้อง ปฏิเสธ และขออนุญาต การเขียน
เรี ยงความเพือ่ แสดงความเห็นด้วยและคัดค้าน
เป็ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวติ ประจาวัน การ
เลือกใช้คากริ ยาช่วย หรื อ modal auxialiary ใน
ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์ดงั กล่าว
คำสำคัญ
Modal verbs
การคาดการล่วงหน้าการบอกความเป็ นไปได้
กับเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นหรื อไม่
เกิดขึ้น เป็ นการฝึ กผูเ้ รี ยนในการใช้
ภาษาอังกฤษควบคู่กบั บริ บทที่เกี่ยวกับภัย
ธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
คำสำคัญ
Adverbs of probability
Future simple
การนาเอาความรู ้ทางภาษาอังกฤษไปใช้เพือ่
ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆรอบตัว เป็ นการบูรณา
การความรู ้ทางภาษาอังกฤษกับสาขาวิชาอื่นๆ
ทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้คาศัพท์และโครงสร้างที่
สามารถนาไปใช้ในการทาความเข้าใจวิชาอื่น
ได้
คำสำคัญ
Conditional sentences
วรรณคดีนอกจากจะให้ความเพลิดเพลิน
สนุกสนานกับเรื่ องราวต่างๆของตัวละครที่มี
ทั้งประสบความสาเร็จและล้มเหลวแล้ว ยัง
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษที่ดี ช่วยให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้การใช้ภาษาในสถานการณ์
จริ งผ่านตัวละครและคาบรรยายในเรื่ อง
คำสำคัญ
Conditional sentences

4

Worksheet
Writing

Short Essay

6

Worksheet
reading

Article
Exercise

6

Worksheet

Exercise

7

Worksheet

Role play

ลงชื่อ ................................................................................................
(นาง นราภรณ์ ยอดคีรี / นางสาวธนิกนันทิ์ โกมุทแดง)
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

