
 

 
โรงเรียนสตรีภเูก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

รหัสวิชา อ21101รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1  สาระ พื้นฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จ านวน 1.5 หน่วยกิต  เวลาเรียน 60 คาบ/ภาคเรียน 

ครูผู้สอน :ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา  พูลผล นางจุไรรัตน์ ลุยจันทร์  นางสาวสุพัตรา อยู่ทองอ่อน นางสาวเบญจภรณ์  หยู่ตุ้ง     
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ค าอธิบายรายวิชา 
                   ใช้ภาษา น้้าเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในสถานการณ์จ้าลองสถานการณ์จริงทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา  ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ   โดยปฏิบัติตามค้าสั่ง  
ค้าขอร้อง ค้าแนะน้า ค้าชี้แจงง่าย ๆ  ระบุหัวข้อ ใจความส้าคัญตีความและถ่ายโอนสื่อ   ที่ไม่เป็นความเรียง ตาราง กราฟ 
แผนภูมิป้าย สัญลักษณ์และที่เป็นความเรียงประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ฉลากสินค้า ฉลากยา โฆษณา เว็บไซท์บทสนทนา เพลง 
นิทาน เรื่องสั้นง่าย ๆ ที่อ่านและฟัง  ในเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม การซื้อขาย สุขภาพ นันทนาการ 
การศึกษา อาชีพ ลมฟ้าอากาศ สิ่งแวดล้อม ออกเสียงค้า วลีประโยค บทสนทนา บทอ่านสั้น ๆ  บทร้อยกรองสั้น ๆ  ตาม
หลักการออกเสียง สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล ใช้ค้าขอร้อง ให้ค้าแนะน้า ค้าชี้แจง แสดงความต้องการ ขอ ตอบรับ ตอบปฏิเสธ 
ความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นด้วยการใช้ค้าศัพท์ส้านวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ระหว่างบุคคล พูดเขียนบรรยาย 
สรุปใจความส้าคัญแสดงความคิดเห็นโดยให้เหตุผลสั้น ๆ  เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ้าวัน สิ่งแวดล้อม เหตุการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม เข้าใจมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เปรียบเทียบวัฒนธรรม ประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ไทยและของเจ้าของภาษา  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ มีทักษะการ
คิดให้เหตุผล  ค้นคว้ารวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อมูลเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้  และ
น้าเสนอ ด้วยการพูดและการเขียนใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ้าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น  เป็น
ภาษาต่างประเทศ 
                    โดยใช้กระบวนการการสื่อสารการคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและการใช้ทักษะชีวิตเพ่ือให้ผู้เรียนใฝ่
เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท้างาน  รักความสะอาด  มีสุนทรียภาพภาษา  มีเหตุผลสามารแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มี
มารยาทสังคม รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ หมั่นพัฒนาตนเองและรู้ทันโลก 
 
รหัสตัวชี้วัด      ต ๑.๑  ม.๑/๑,  ม.๑/๒ , ม.๑/๓ , ม.๑/๔ 
                   ต ๑.๒  ม.๑/๑,  ม.๑/๒ , ม.๑/๓ , ม.๑/๔ , ม.๑/๕ 
                   ต ๑.๓  ม.๑/๑,  ม.๑/๒ , ม.๑/๓  



                   ต ๒.๑  ม.๑/๑,  ม.๑/๒ , ม.๑/๓  
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                   ต ๓.๑  ม.๑/๑ 
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                   ต ๔.๒  ม.๑/๑ 
รวมทั้งหมด   ๒๐  ตัวชี้วัด 

ก าหนดการสอนและการวัดประเมินผล 

รหัสวิชา  อ 21101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ครูผู้สอน :ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา  พูลผล นางจุไรรัตน์ ลุยจันทร์  นางสาวสุพัตรา อยู่ทองอ่อน นางสาวเบญจภรณ์  หยู่ตุ้ง     

สัปดาห์
ที ่

เนื้อหา/สาระที่สอน ตัวช้ีวัด/ผลการ
เรียนรู้ 

จ านวน
คาบ 

การวัดผลประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1 Introduce yourself 
Grammar in use 
- Noun 

ต 1.2 ม.1/1 
ต 1.1 ม.1/4 
ต 1.3 ม.1/1 

1 
 

2 

นักเรียนแนะน้าตัวเองและ
ศึกษาใบงานค้านาม 

- 

2 Grammar in use 
- Singular noun 
-Plural noun 
Test -Noun 

ต 3.1 ม.1/1 
ต 4.1 ม.1/1 
ต 2.1 ม.1/1 
ต 2.1 ม.1/3 

 
2 
 

1 

นักเรียนศึกษาและท้าใบงาน
ชนิดของค้านามและสอบ 
 
ท้าแบบทดสอบ 

 
 
 

5 
3 Grammar in use 

-Articles 
ต 1.1 ม.1/2-4 
ต 1.3 ม.1/3 

 
3 

ศึกษาและท้าใบงานเรื่องค้า
น้าหน้าหน้าค้านาม 

- 

4 Test –Articles 
Reading+Vocabulary  Unit 1 
เรื่อง  Education  (Asean  Corner) 

ต 1.1 ม.1/2-4 
ต 1.3 ม.1/1-2 
ต 2.1 ม.1/3 

1 
2 

ท้าแบบทดสอบ 
อ่าน/ท้าความเข้าใจ/ตอบ
ค้าถามเนื้อหาและค้าศัพท์ 

5 

5 Grammar in use 
-Pronouns 

ต 4.2 ม.1/1 
ต 1.2 ม.1/4-5 

3 ศึกษาและท้าใบงานเรื่อง 
ค้าสรรพนาม 

- 

6 Grammar in use 
-Pronouns 
Test-Pronouns 

ต 4.2 ม.1/1 
ต 1.2 ม.1/4-5 

2 
 

1 

ทบทวนและท้าใบงานเรื่อง
ค้าสรรพนามและ 
ท้าแบบทดสอบ 

 
 

10 
7 Grammar in use 

-Verb to be 
ต 2.2 ม.1/1-2 
ต 1.2 ม1/1-5 

 
3 

ศึกษาและท้าใบงานเรื่อง 
Verb to be 

- 

8 Grammar in use 
-Verb to be 
Test-Verb to be 

ต 2.2 ม.1/1-2 
ต 1.2 ม1/1-5 

 
2 
1 

ทบทวนและท้าใบงานเรื่อง 
Verb to be และท้า
แบบทดสอบ 

 
 

5 
9 Reading+Vocabulary   Unit 2 

เรื่อง  Handicrafts  (Asean  Corner) 
Review- Mid- term 

ต 1.1 ม.1/2 
ต.3.1 ม.1/1 
ต 2.1 ม.1/3 

2 
 

1 

อ่านและท้าความเข้าใจ
เนื้อหาและค้าศัพท์ 
ทบทวนเนื้อหาทั้งหมด 

 

10 Midterm Test 
(สอบกลางภาค) 

 3  20 

 



 

สัปดา
ห์ 
ที ่

เนื้อหา/สาระที่สอน ตัวช้ีวัด / 
ผลการเรียนรู้ 

จ านวน
คาบ 

การวัดผลประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

11 Grammar in use 
- some/any 
-there is/there are 

ต 1.1 ม.1/1 
ต 1.1 ม.1/3 
ต 1/2 ม.1/1 

 
3 

ศึกษาและท้าใบงานเรื่อง 
- some/any 
-there is/there are 

 
- 

12 Grammar in use 
- some/any 
-there is/there are 

ต 1.1 ม.1/1 
ต 1.1 ม.1/3 
ต 1/2 ม.1/1 

 
3 

ทบทวนและท้าใบงานเรื่อง 
- some/any 
-there is/there are 

 
- 

13 Test-some/any /there is/there are 
Reading+Vocabulary   Unit 3 
เรื่อง  Traditional Houses  (Asean  Corner) 

ต 1.1 ม.1/1 
ต 1.1 ม.1/3 
ต 12 ม.1/1 
ต 1.1 ม1/2 

1 
2 

ท้าแบบทดสอบ- some/any 
-there is/there are 
อ่านค้าถามตอบและท้าความ
เข้าใจเนื้อหาและค้าศัพท์ 

5 

14 Grammar in use 
-Have got/has got 

ต 1.1 ม.1/3 
ต 1.2 ม.1/1 

 
3 

ศึกษาและท้าใบงานเรื่อง 
Have got/has got 

5 

15 Grammar in use 
-Have got/has got 
Test-Have got/has got 

ต 1.1 ม.1/3 
ต 1.2 ม.1/1 

 
2 
1 

ทบทวนและท้าใบงานเรื่อง 
Have got/has got 
และท้าแบบทดสอบ 

- 

16 Grammar in use 
-Present Simple Tense 

ต 1.2 ม.1/1 
ต 1.3 ม.1/1 

 
3 

ศึกษาและท้าใบงานเรื่อง 
Present Simple Tense 

- 
 

17 Grammar in use 
-Present Simple Tense 

ต 1.2 ม.1/1 
ต 1.3 ม.1/1 

 
3 

ท้าและทบทวนใบงานเรื่อง 
Present Simple Tense 

 
- 

18 Test-Present Simple Tense 
Reading+Vocabulary   Unit 3 
เรื่อง  How do ASEAN people greet?  
(Asean  Corner) 

ต 1.2 ม.1/1 
ต 1.3 ม.1/1 
ต 1.1 ม.1/2 
ต 2.1 ม.1/2 

1 
2 
 

ท้าแบบทดสอบเรื่อง 
Present Simple Tense 
อ่านและท้าความเข้าใจ
เนื้อหาและค้าศัพท์ 

10 
 
 

19 Review Final Exam 
Final Exam 

 3 ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมา
ทั้งหมด พร้อมส่งรายงาน 

5 

20 Final Exam  3  30 
  รวม 60        รวม 100 

 
กระบวนการจัดการเรียนรู้   

1. การบรรยาย  
2. การอภิปรายกลุ่ม 
3. การสืบค้นข้อมูล 
4. การจัดการเรียนรู้แบบกรอบมโนทัศน์ (Concept Mapping Teaching) 
5. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม (Game) 

 
 



การวัดและประเมินผล 
 อัตราส่วนคะแนนที่ใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค =70:30 คะแนนเก็บตลอด
ภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน  25 คะแนน ประกอบด้วย  
  1.1 ชิ้นงาน       - คะแนน 
  1.2 ใบงาน/แบบฝึกหัด (ระบุ)     - คะแนน 
  1.3 การสอบ                    25 คะแนน 

     - Nouns (5 คะแนน)   - Articles (5 คะแนน)  
     - Pronouns (10 คะแนน)  - Verb to be (5 คะแนน) 

 2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 
 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  25 คะแนน ประกอบด้วย 
  3.1 ชิ้นงาน       - คะแนน 
  3.2 ใบงาน/แบบฝึกหัด       5 คะแนน 

ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ อ21101   
  3.3 การสอบ        20       คะแนน 

      - Present simple (10 คะแนน) 
  - This, these, that, those, there is, there are (5 คะแนน) 
  - some, any (5 คะแนน)   

4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  

1. หนังสือเรียน Spark1 
2. CD ประกอบการสอน (Audio CD) Spark1 
3. สื่อ PowerPoint 
4. บัตรค้าศัพท์ 
5. เว็บไซต์ต่าง ๆ    

คลิปความรู้และสื่อต่าง ๆ จาก www.youtube.com 
 

 

http://www.youtube.com/

