
 

 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
รหัสวิชา อ 20204 รายวิชา  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน สาระ เพิ่มเติม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 1.0 หน่วยกิต  เวลาเรียน 36 คาบ/ภาคเรียน 
ครูผู้สอน  นายภูวิศ พลรงค์ ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564 

ค าอธิบายรายวิชา 
เข้าใจ  ตีความ  วิเคราะห์  หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ  ข้อมูล  ข่าวสาร  บทความ  สารคดี  

บันเทิงคดี  จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออีเล็คทรอนิกส์  ในเชิงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สามารถน าเสนอข้อมูล  
เรื่องราว  หรือบทกวีได้อย่างสร้างสรรค์  เปรียบเทียบและน าความรู้ด้านภาษา  วัฒนธรรม  ประเพณี  ความเชื่อ
ไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ  

โดยใช้กระบวนการ อ่าน เขียน วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น น าเสนอข้อมูล ใช้ภาษาเพ่ือการขอและให้
ข้อมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบแลกเปลี่ยนความรู้ การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
น าไปใช้ประโยชน์และเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเอง  
ผลการเรียนรู้ 
1. เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน    
2. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง 
เหมาะสม 
3. พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ (theme)  ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ท่ี 
อยู่ในความสนใจของสังคม 
4.พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรม   ต่าง ๆ พร้อม
ทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบอย่างเหมาะสม 
5.  ระบุหัวเรื่อง ใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น  
 
 
 
 



ก าหนดการสอน 
 

สัปดาห์ 
ที ่ เนื้อหา / สาระที่สอน 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1 - ปฐมนิเทศ ส ารวจ วิเคราะห์
ผู้เรียน ชี้แจ้ง มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด การวัดผล 
- การทดสอบก่อนเรียน 

- 2 Writing Reading 
Report 

( a semester 
assignment) 

- 

2-3 -Kangaroo 

- Vocabulary Practice 

1-5 4  5 

4-5 -Tiny Robots 

-Language Practice 

1-5 4  5 

6-9 -Divers 

-Language Practice 

1-5 8  5 

10 สัปดาห์การสอบกลางภาค 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัปดาห์ 

ที ่ เนื้อหา / สาระที่สอน 
ตัวช้ีวัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 



11 -Quiz :  Kangaroo, Tiny 
Robots, Divers  

1-5 4  5 

12 Human Body 

- Breathing  

- Eating   

1-5 4  5 

13 - Your Brain 

- Your Heart 

1-5 4  10 

14 - Your kidney 

- Your kidney 

1-5 4  10 

15 - Your muscles 

- Your Bones 

1-5 4  5 

16 - Your skin 

- Your Digestive system 

1-5 4  5 

17 -Group Work : discussion 
and presentation 

1-5 6  10 

18 -Group Work : discussion 
and presentation 

1-5 6  10 

19 สัปดาห์การสอบปลายภาค 30 
20 

 
 
 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้  

1. การบรรยาย  
2. การอภิปรายกลุ่ม 
3. การสืบค้นข้อมูล 
4. กิจกรรมน าเสนอผลงาน 
5. ศึกษาด้วยตนเอง 



การวัดและประเมินผล 
 อัตราส่วนคะแนนที่ใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค =70:30 
คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน  25 คะแนน ประกอบด้วย  
  1.1 ชิ้นงาน / ภาระงาน     10 คะแนน 
  1.2 ใบงาน / แบบฝึกหัด – กิจกรรม Dictation  10 คะแนน 
  1.3 พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  5 คะแนน 
 2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 
 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  25 คะแนน ประกอบด้วย 
  3.1 การน าเสนอ Group Work    10 คะแนน 
  3.2 กิจกรรม Discussion & Presentation   10 คะแนน  
  3.3 พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  5 คะแนน 
 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  

- Youtube 

- Kahoot 

- Google Class Room 
 
 


