
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 

รหัสวิชา อ 31101  รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1          จํานวน  1.0  หนวยกิต 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4              ภาคเรียนท่ี 1/2562         กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

ครูผูสอน นายนิติ อรามเรืองสกุล     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         กรุงเทพมหานคร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

 อานออกเสียงขอความ ขาวประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง ถูกตองตามหลักการอาน อธิบายและเขียนประโยค ให
สัมพันธกับสื่อไมใชความเรียง จับใจความสําคัญ วิเคราะห สรุป แสดงความคิดเห็น และใหเหตุผลประกอบจากการฟงหรือ
อาน สนทนาและเขียนเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ สถานการณ และสื่อสารอยางตอเนื่อง ใชคําขอรอง คําแนะนํา คํา
ชี้แจง เขียนแสดงความตองการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธในสถานการณตาง ๆ พูด และเขียนเพ่ือขอ ใหขอมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบ ประเด็นขาว เหตุการณท่ีฟง และอาน วิเคราะห อภิปรายวิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับของไทยไดอยางเหมาะสมโดยใชกระบวนการเรียนรูทางภาษาท่ีหลากหลาย การฝกปฏิบัติตามสถานการณตาง ๆ 
กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการศึกษาคนควา และสืบคนขอมูล เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ เห็นคุณคา
ในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองเหมาะสม 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ต1.1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 

ต1.2 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/4 ม.4/5 

ต1.3 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 

ต2.2 ม.4/2 

ต4.1 ม.4/1 

รวม 12 ตัวช้ีวัด   

การวัดและประเมินผล  

1.  คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

2.  คะแนนสอบปลายภาค  20 คะแนน 

3.  คะแนนเก็บระหวางเรียน  60 คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 



โครงสรางการสอน Course Syllabus 
รหัสวิชา อ31101  รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1          จํานวน  1.0  หนวยกิต 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4              ภาคเรียนท่ี 1/2562         กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

ครูผูสอน นายนิติ อรามเรืองสกุล     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         กรุงเทพมหานคร 
 

Unit Function Grammar 
 
 

1. Family and friends 

- Descriptions of free-time activities 
- Prepositions 
- Family life 
- Preferences 
- An informal email 

 
- Present Simple Tense 
- Affirmatives and negatives 

 
 

2. Food 

- An interview in a supermarket 
- Cooking verbs 
- Unusual restaurants 
- Ordering food 
- An email invitation 

 
- Countable and uncountable nouns 
- Articles 

 
 

3. Work 

- Description of jobs 
- Collocations – learn & teach 
- Dream jobs 
- Describing a photo 
- An email of request 

 
- Present Progressive Tense 
- Present Simple and Present 
Progressive Tense 

 
 

4. People 

- Description of appearance and 
personality 
- Collocations - life events 
- Clothes and personality 
- Shopping for clothes 
- A personal profile 

 
- Comparative and superlative 
adjectives 
- have to / don’t have to 

 

5. Education 

 
- An unusual school 
- Parts of school 
- A different kind of school 
- Organising a trip 
- A personal email 

 
- must / musn’t; should / shouldn’t 
- Past Simple Tense: was / were, could 

 
 

6. Sports and health 

- Types of sport 
- Expressing an opinion 
- Challenges some sportspeople face 
- Advice 
- A description of an event 

 
- Past Simple Tense 
- Affirmatives and negatives 
- Past Simple: questions 



 
 

7. Travel 

- Type of holiday 
- Travel conversations 
- Asking for and giving directions 
- An email of enquiry 

- Present Perfect Tense with ever / 
never 
- Present Perfect Tense with just / 
already / yet 

 
 
 

8. Nature 

- Wonders of nature 
- The weather 
- Different texts about nature 
- Agreeing and disagreeing 
- Expressing an opinion; Presenting 
arguments 

 
 

- Future Simple Tense with will 
- Future Simple with be going to 

 

 

โครงสรางการสอน Course Syllabus 
รหัสวิชา อ31101  รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1          จํานวน  1.0  หนวยกิต 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4              ภาคเรียนท่ี 1/2562         กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

ครูผูสอน นายนิติ อรามเรืองสกุล     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         กรุงเทพมหานคร 
 

Unit Topic Score 

1 Family and friends 10 

2 Food 5 

3 Work 5 

4 People 10 

Mid-term examination Unit 1, 2, 3, 4 20 

5 Education 10 

6 Sports and health 10 

7 Travel 5 

8 Nature 5 

Final examination Unit 5, 6, 7, 8 20 
 Total 100 

 



โครงการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 3 (อ 32101) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
********************************************************************************************* 

ผู้สอน  อาจารย์พรสิรินทร์ หาเรือนทรง 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ ค าชี้แจง ค าขอร้อง ค าอธิบายและค าบรรยาย ข้อความ ข่าว 
ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) การใช้พจนานุกรม การสืบค้นข้อมูลทาง Internetหลักการ
อ่านออกเสียง สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงแบบต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆใกล้ตัว ประสบการณ์ 
สถานการณ์ ข่าวและเหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก ภาษาท่ีใช้ในการแสดง
ความต้องการ ภาษาที่ใช้ในการตอบรับและปฏิเสธความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ    

 โดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน อธิบาย  เลือกและใช้  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ทัศนคติ รู้จักแสวงหาความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักวัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษา สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตส านึก ภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทย  

 
ตัวชี้วัด 

ต.1.1 ม. 5/1, ม.5/2, ม.5/3  
ต.1.2 ม. 5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5 
ต.1.3 ม. ม.5/1, ม.5/3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
จุดประสงค์รายวิชา 
     1.  เพ่ือให้รู้และเข้าใจโครงสร้างและหน้าที่ของกลุ่มค าและประโยคชนิดต่างๆของภาษาอังกฤษ  
     2.  เพ่ือให้สามารถเข้าใจและใช้ศัพท์ส านวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเหมาะสมในการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน  
     3.   เพ่ือให้สามารถใช้ความรู้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและการหาความรู้เพ่ิมเติม 
     4.   เพ่ือให้สามารถใช้ความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อ หรือเพ่ือเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 
  
สาระการเรียนรู้ 
     1.  Positions of Adjectives / Adverbs     
     2.  "The Other" Group        
     3.  Active – Passive Voice        
     4.  Verbs Expressing Emotion                
     5.  Noun Clause / Adverb Clause / Adjective Clause    
     6.  Combination of Sentence 
 
การวัดผลและประเมินผล 

- คะแนนเก็บ      60  คะแนน 
- สอบกลางภาค   20  คะแนน 
- สอบปลายภาค  20  คะแนน 
 รวม     100  คะแนน 

 - การตัดเกรดใช้วิธีอิงเกณฑ์      
 - นักเรียนต้องเข้าเรียนอย่างย้อย 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด (ขาดเรียนได้ 4 ครั้ง = 8 คาบ) 
********************************************************************************************* 

 
 
 

 

 

 

 

 



โครงการสอน 

     กลุ่มสาระการเรียนรู้    ภาษาต่างประเทศ 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5     ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  
     วชิา  ภาษาอังกฤษ 3   (อ 32101)          จ านวน   1.0  หน่วยกิต 
 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คะแนน 
1.  Positions of Adjectives / Adverbs 10 
2.  "The Other" Group 10 
3.  Active – Passive Voice 10 

สอบกลางภาคเรียนที่ 1  -  หน่วยที่ 1 
   -  หน่วยที่ 2 
                               -  หน่วยที่ 3 

 
20 

4.  Verbs Expressing Emotion 10 
5.  Noun Clause / Adverb Clause /  

 Adjective Clause 
10 

6.  Combination of Sentence 10 
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 -  หน่วยที่ 4 
   -  หน่วยที่ 5 
                               -  หน่วยที่ 6 

 
20 

รวม 100 
 

 



โครงการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 5 (อ 33101) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
********************************************************************************************* 

ผู้สอน  อาจารย์พรสิรินทร์ หาเรือนทรง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษา ค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ ค าชี้แจง ค าขอร้อง ค าอธิบายและค าบรรยาย ข้อความ 
บทความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) การใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง 
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงแบบต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าวและ
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความต้องการ ภาษาที่
ใช้ในการตอบรับและปฏิเสธความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ     

 โดยใช้ทักษะการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน อธิบาย  เลือกและใช้ สรุปความ ตีความ วิเคราะห์ความ ถ่าย
โอนข้อมูล สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล บอกความต้องการ แสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็น  
ให้เหตุผลสั้นๆอธิบายหรืออภิปราย เปรียบเทียบ ค้นคว้าหรือสืบค้น สรุป บันทึก รวบรวม เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถเลือกและระบุสิ่งต่าง ๆ เพ่ือสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
น าไปตีความและถ่ายโอนข้อมูลได้ รู้จักใฝ่เรียนรู้จนเกิดเป็นวินัย ท าให้เกิดความมุ่งมั่น 
ในการเรียนและมีจิตสาธารณะ และสามารถน าสิ่งที่เรียนไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เชื่อมโยง
กับกลุ่มสาระการเรียนอ่ืนๆ และไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 

 
ตัวชี้วัด 

ต 1.1 ม. 6/1, ม. 6/2, ม. 6/3, ม.6/4  
ต 1.2 ม. 6/1, ม. 6/2, ม. 6/3, ม. 6/4, ม. 6/5 

ต 1.3 ม. 6/1, ม. 6/3 

 
 
 
 
 



จุดประสงค์รายวิชา 
     1.  เพ่ือให้รู้และเข้าใจโครงสร้างและหน้าที่ของกลุ่มค าและประโยคชนิดต่างๆของภาษาอังกฤษ  
     2.  เพ่ือให้สามารถเข้าใจและใช้ศัพท์ส านวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเหมาะสมในการฟัง   
 พูด อ่าน และเขียน  
     3.   เพ่ือให้สามารถใช้ความรู้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและการหาความรู้เพ่ิมเติม 
     4.   เพ่ือให้สามารถใช้ความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อ หรือเพ่ือเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 
  
สาระการเรียนรู้ 
 1.  Basic English Sentence Structure 
 2.  Sentences / Clauses / Phrases 
 3.  Sentence Types 
 4.  Infinitives / Gerunds / Participles 
 5.  Tenses  
 6.  Connectors / Conjunction 
 7.  Sentence Transformation 
 8.  Parallel Structure 
 9.  Wishes / Conditional Sentences 
 
การวัดผลและประเมินผล 

- คะแนนเก็บ      60  คะแนน 
- สอบกลางภาค   20  คะแนน 
- สอบปลายภาค  20  คะแนน 
 รวม     100  คะแนน 

 - การตัดเกรดใช้วิธีอิงเกณฑ์      
 - นักเรียนต้องเข้าเรียนอย่างย้อย 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด (ขาดเรียนได้ 4 ครั้ง = 8 คาบ) 
********************************************************************************************* 

 
 
 

 

 

 

 



 

โครงกำรสอน 

     กลุ่มสาระการเรียนรู้    ภาษาต่างประเทศ 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6     ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  
     วชิา  ภาษาอังกฤษ 5   (อ 33101)          จ านวน   1.0  หน่วยกิต 
 

หน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง คะแนน 
1.  Basic English Sentence Structure 

 Sentences / Clauses / Phrases 
 Sentence Types 

10 

2. 
 

 Infinitives 
 Gerunds 
 Participles 

10 

3.  Tenses 10 

สอบกลำงภำคเรียนที่ 1  -  หน่วยที่ 1 
   -  หน่วยที่ 2 
                               -  หน่วยที่ 3 

 
20 

4.  Connectors 10 
5.  Sentence Transformation 

 Parallel Structure 10 

6.  Wishes / Conditional Sentences      10 
สอบปลำยภำคเรียนที่ 1 -  หน่วยที่ 4 
   -  หน่วยที่ 5 
                               -  หน่วยที่ 6 

 
20 

รวม 100 
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