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ผลกำรเรียนรู้
1. จับใจควำมสำคัญและบอกรำยละเอียด แสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับเรื่องทีฟ่ ัง หรือเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ พร้ อมทั้งให้
เหตุผลประกอบอย่ำงมีวจิ ำรณญำณ ทั้งในสถำนกำรณ์จริงและสถำนกำรณ์จำลอง
2. ใช้ ภำษำเพื่ออธิบำยบรรยำย เปรียบเทียบ แลกเปลีย่ นควำมรู้ เกีย่ วกับประเด็นปัญหำต่ำง ๆ และใช้ สื่อเทคโนโลยีที่
เหมำะสม
3. ใช้ ภำษำนำ้ เสียง กิริยำท่ำทำงเหมำะสมกับระดับบุคคล โอกำสและสถำนทีต่ ำมมำรยำท สังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้ ำของภำษำ
4. มีควำมคิดริเริ่มสร้ ำงสรรค์ นำควำมรู้และทักษะกำรสื่อสำรสู่ ภูมปิ ัญญำท้องถิ่น และสังคมโดยใช้ นำ้ เสียง ท่ำทำงที่
เหมำะสมกับระดับบุคคล และนำไปใช้ ในกำรประกอบอำชีพหรือกำรศึกษำต่อ

ตำรำงกำหนดกำรสอน รำยวิชำ ภำษำอังกฤษเพือ่ กำรสื่อสำร รหัสวิชำ อ 33202
หน่ วยที่
1
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เนื้อหำ /สำระ/คำสำคัญ
เนื้อหำ1. Meeting
someone
สำระ
1. Language study –

จำนวนคำบ กำรวัดและประเมินผล ข้ อตกลง/ภำระงำน
1.ประเมินการออกเสียงคา ข้ อตกลงนักเรี ยน
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และประโยคได้ถูกต้อง
สนทนาโต้ตอบ
ตามสถำนกำรณ์/
2. ตรวจสอบความถูกต้อง หัวข้ อที่กาหนดให้
ของการเลือกใช้คาศัพท์ใน โดยเปลี่ยนคำศัพท์
Question tags
2.Pronunciation –
ประโยคให้เหมาะสมกับ ในประโยคให้
Intonation in question tags ,
ความสนใจของตนเอง
เหมาะสมกับความ
stress system
เมื่อพูดบทสนทนา
สนใจของตนเอง
3.Dialogs
ภำระงำน
– Greeting and responses
3. บทสนทนาที่นกั เรี ยน ฝึ กพูดโต้ตอบตาม
- Self Introductions
เขียนและพูดออกเสียงบท สถานการณ์/ หัวข้อ
-Introducing people to each
สนทนาละ 5 คะแนน
ที่กาหนดให้
other
ชิ้นงำน
-Names in English
นักเรี ยนเขียนบท
-Initiating small talk
สนทนาโต้ตอบ
คำสำคัญ
ตามหัวข้อที่ได้รับ
introductions
คนละ 1 หัวข้อ
1.ประเมินการออกเสียงคา ข้ อตกลง นักเรี ยน
เนื้อหำ 2. Getting to
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สนทนาโต้ตอบตาม
และประโยคได้ถูกต้อง
know you
สถำนกำรณ์/ หัวข้ อที่
สำระ
กาหนดให้
2. ตรวจสอบความถูกต้อง
1. Language study
โดยเปลีย่ นคำศัพท์ ใน
ของการเลื
อ
กใช้
ค
าศั
พ
ท์
ใ
น
-Yes- No questions
ประโยคให้เหมาะสม
ประโยคให้เหมาะสมกับ กับความสนใจของ
- Wh questions
- Present Perfect with ever
ความสนใจของตนเอง
ตนเอง
and never
ภำระงำน
เมื่อพูดบทสนทนา
- Past simple tense and used
to

2.Pronunciation
–in Question Intonation,

ฝึ กพูดโต้ตอบตาม
สถานการณ์ / หัวข้อที่
กาหนดให้

3. บทสนทนาที่นกั เรี ยน
เขียนและพูดออกเสียงบท
ชิ้นงำน
สนทนาละ 5คะแนน

นักเรี ยนเขียนบท
สนทนาโต้ตอบ
ตามหัวข้อที่ได้รับ
คนละ 1 หัวข้อ

- regular past tense endings

3.Dialogs
- asking for and giving
personal information
-showing interest
-talking to people you do
not know well
- asking questions politely

3

คำสำคัญ
interest
เนื้อหำ 3.Free time
สำระ
1. Language study
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–Sentence structure of

expressions showing likes,
dislikes and preferences

2.Pronunciation
–Intonation of alternative
questions

3.Dialogs
- Talking about likes and

dislikes
- talking about preferences
-Showing hesitation

ชิ้นงำน
นักเรี ยนเขียนบท
สนทนาโต้ตอบตาม
หัวข้อที่ได้รับคนละ 1
หัวข้อ

คำสำคัญ
Like
Dislike
Free time
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เนือ้ หำ 4.Entertainment

and Travel
สำระ

1. Language study
–Prepositions of time

1.ประเมินการออกเสียงคา ข้ อตกลงนักเรี ยน
และประโยคได้ถูกต้อง
สนทนาโต้ตอบ
ตามสถำนกำรณ์/
2. ตรวจสอบความถูกต้อง หัวข้ อที่กาหนดให้
ของการเลือกใช้คาศัพท์ใน โดยเปลี่ยนคำศัพท์
ประโยคให้เหมาะสมกับ ในประโยคให้
ความสนใจของตนเอง
เหมาะสมกับความ
เมื่อพูดบทสนทนา
สนใจของตนเอง
ภำระงำน
3. บทสนทนาที่นกั เรี ยน ฝึ กพูดโต้ตอบตาม
เขียนและพูดออกเสียงบท สถานการณ์/ หัวข้อ
สนทนาละ 5คะแนน
ที่กาหนดให้
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1.ประเมินการออกเสียงคา ข้ อตกลง นักเรี ยน
สนทนาโต้ตอบตาม
และประโยคได้ถูกต้อง

สถำนกำรณ์/ หัวข้ อที่
กาหนดให้
2. ตรวจสอบความถูกต้องของ
โดยเปลีย่ นคำศัพท์ ใน
การเลือกใช้คาศัพท์ใน
ประโยคให้เหมาะสมกับ ความ ประโยคให้เหมาะสม

- Dates
-Present continuous with
future meaning
- meeting someone, picking
someone up,
and coming over

สนใจของตนเอง
เมื่อพูดบทสนทนา

กับความสนใจของ
ตนเอง

2.Pronunciation
–Ordinal number
- Contractions

3.Dialogs
- Making suggestions for
joint actions
- Accepting and rejecting
suggestions
-Giving invitations and
Accepting invitations
- Checking one’s own
understanding
- Declining invitations
-Leave- taking
- Changing the topic of the
conversation

คำสำคัญ
Entertainment
Travel
คะแนนเก็บระหว่ ำงภำค
คะแนนสอบปลำยภำค ( 2ชั่วโมง)
รวมทั้งหมด (40ชั่วโมง)

80 คะแนน
20 คะแนน
100 คะแนน

ลงชื่อ .........................................................
(นำงสำว ธนิกนันทิ์ โกมุทแดง)
ครู ผู้สอน
ควำมเห็นของหัวหน้ ำกลุ่มสำระ .......................................................................................................................
ลงชื่อ .........................................................
(นำงนงนุช จงถำวรสถิตย์ )
ควำมเห็นของวิชำกำร ......................................................................................................................................
ลงชื่อ .........................................................
( ว่ ำที่ ร.ต.วิสิษฐ พชรวโรทัย )
ควำมเห็นของผู้อำนวยกำร

เห็นชอบ

ไม่ เห็นชอบ
ลงชื่อ .........................................................
(นำยโพยม จันทร์ น้อ

