
กำหนดการจดัการเรียนรู้รายชั่วโมง (ฉบับแพร่ภาพออกอากาศ) 
รหัสวิชา อ21101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

เวลา 55 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป ี จำนวน

ชั่วโมง 
เร่ืองท่ีสอน EP. 

ตรงกับการสอนคร้ังท่ี... 
ภาคเรียนที่ 1/2562 

สิ่งที่โรงเรียนปลายทาง 
ต้องเตรียม 

วันพฤหัสบดีท่ี  3 มิถุนายน 2564 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ี
1 ศ. 4 ม.ิย. 64 

(08.30-09.30) 
1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

All about me 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง How’s it going? 

EP.1 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
-  เพลง  
Hello, how are you? 
- ใบงาน/ใบความรู้ที่ 1.1 
- Dictionary 

2 จ. 7 มิ.ย. 64  
(10.30-11.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
All about me 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง What’s your name? 

EP.2 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
-  เพลง  
What’s your name? 
- บัตรแนะนำตนเอง ขนาด 3x6 
เท่าจำนวนนักเรียน 
- Dictionary 

3 พฤ. 10 มิ.ย. 64  
(09.30-10.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
All about me 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 
เรื่อง This is my friend 

EP.3 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
- ใบงาน/ใบความรู้ที่ 3.1 
- Dictionary 

4 ศ. 11 ม.ิย. 64 
(08.30-09.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
All about me 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4 
เรื่อง My best  friend 

EP.4 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
- ใบงานท่ี 4.1 
- ใบความรู้เรื่อง Possessive 
adjective 
- Dictionary 

5 จ. 14 ม.ิย. 64 
(10.30-11.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
All about me 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5 
เรื่องHow old are you? 

EP.5 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
- ใบความรู้เรื่องการบอกวัน/เดือน
เกิด-บัตรคำ ( 12 เดือน) 
- ใบงานท่ี 5.1 
- Dictionary 

6 พฤ. 17 มิ.ย. 64  
(09.30-10.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
All about me 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6 
เรื่อง When is your birthday? 

EP.6 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
- ใบความรู้เรื่องการบอกวัน/เดือน
เกิด-บัตรคำ ( 12 เดือน) 
- ใบงานท่ี 6.1 
- Dictionary 

 
 
 
 
 



กำหนดการจดัการเรียนรู้รายชั่วโมง (ฉบับแพร่ภาพออกอากาศ) 
รหัสวิชา อ21101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

เวลา 55 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป ี จำนวน
ชั่วโมง 

เร่ืองท่ีสอน EP. 
ตรงกับการสอนคร้ังท่ี... 
ภาคเรียนที่ 1/2562 

สิ่งที่โรงเรียนปลายทาง 
ต้องเตรียม 

7 ศ. 18 ม.ิย. 64 
(08.30-09.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
All about me 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 7,8 
เรื่อง My daily routines/What 

time does your friend get up? 

EP.7 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
- ใบงานท่ี 7.1,8.1 
- Dictionary 

8 จ. 21 ม.ิย. 64 
(10.30-11.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
Happy Family 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 9 
เรื่อง  I am an only child. 

EP.8 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
- ใบงานท่ี 9.1 
- Dictionary 

9 พฤ. 24 มิ.ย. 64  
(09.30-10.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
Happy Family 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 10 
เรื่อง  I have a pet. 

EP.9 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
- ใบงานท่ี 10.1 
- Dictionary 

10 ศ. 25 ม.ิย. 64 
(08.30-09.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
Happy Family 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 11 
เรื่อง  My father is  

an engineer. 

EP.10 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
- ใบงานท่ี 11.1 
- Dictionary 

11 จ. 28 ม.ิย. 64 
(10.30-11.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
Happy Family 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 12 
เรื่อง  My dad has got  

green eyes. 

EP.11 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
- ใบงานท่ี 12.1 
- Dictionary 
ช้ินงาน 
- เขียนบรรยายบุคคล 

12 พฤ. 1 ก.ค. 64  
(09.30-10.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
Happy Family 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 13 
เรื่อง Face Match 

EP.12 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
- Learn English kids: Face 
Match. (by British Council) 
- Dictionary 

 
 

 
 

 

 

 



กำหนดการจดัการเรียนรู้รายชั่วโมง (ฉบับแพร่ภาพออกอากาศ) 
รหัสวิชา อ21101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

เวลา 55 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
คร้ัง
ที่ 

วัน/เดือน/ป ี จำนวน
ชั่วโมง 

เรื่องที่สอน EP. 
ตรงกับการสอนครั้งที่

... ภาคเรียนที่ 
1/2562 

สิ่งที่โรงเรียนปลายทาง 
ต้องเตรียม 

13 ศ. 2 ก.ค. 64 
(08.30-09.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
Happy Family 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 14 
เรื่อง My favorite things 

EP.13 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
- ใบงานท่ี 14.1-3 
- Dictionary 

14 จ. 5 ก.ค. 64 
(10.30-11.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
Happy Family 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 
เร่ือง The house  

where I live 

EP.14 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ใบงานที่ 15.1 
- Dictionary 

15 พฤ. 8 ก.ค. 64  
(09.30-10.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
Happy Family 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 
เร่ือง My room, my place (1) 

EP.15 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ใบงานที่ 16.1 
- Dictionary 

16 ศ. 9 ก.ค. 64 
(08.30-09.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
Happy Family 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 
เร่ือง My room, my place (2) 

EP.16 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ใบงานที่ 17.1 
- Dictionary 
ชิ้นงาน 
- เขียนบรรยายห้องนอนตนเอง 
  (My bedroom) 

17 จ. 12 ก.ค. 64 
(10.30-11.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
Going to school 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 
เร่ือง In the classroom 

EP.17 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ใบงานที่ 18.1 
- Dictionary 
 

18 พฤ. 15 ก.ค. 64  
(09.30-10.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
Going to school 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 
เร่ืองLook at your book 

EP.18 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ใบงานที่ 19.1 
- Dictionary 
 

 
 

 

 

 



กำหนดการจดัการเรียนรู้รายชั่วโมง (ฉบับแพร่ภาพออกอากาศ) 
รหัสวิชา อ21101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

เวลา 55 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

คร้ัง
ที่ 

วัน/เดือน/ป ี จำนวน
ชั่วโมง 

เรื่องที่สอน EP. 
ตรงกับการสอนครั้งที่

... ภาคเรียนที่ 
1/2562 

สิ่งที่โรงเรียนปลายทาง 
ต้องเตรียม 

19 ศ. 16 ก.ค. 64 
(08.30-09.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
Going to school 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 
เร่ือง What is your favorite 

subject? 

EP.19 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ใบงานที่ 20.1 
- Dictionary 
 

20 จ. 19 ก.ค. 64 
(10.30-11.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
Going to school 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 
เร่ือง My schedule (Timetable) 

EP.20 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ใบงานที่ 21.1 
ชิ้นงาน 
- อ่านตารางเรียนและเขียน 
บอกวิชาเรียน 

21 พฤ. 22 ก.ค. 64  
(09.30-10.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
Going to school 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 
เร่ือง Can I borrow your pen, 

please? 

EP.21 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ใบงานที่ 22.1 
- Dictionary 
- สนทนาโต้ตอบการใช้สำนวน
การขอร้อง/ขอความช่วยเหลือ/
ขออนุญาต 

22 ศ. 23 ก.ค. 64 
(08.30-09.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
Going to school 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 
เร่ือง She is our new 

classmate. 

EP.22 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ใบงานที่ 23.1-2 
- Dictionary 
 

วันจันทรท์ี่ 26 กรกฎาคม2564 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา 
23 พฤ. 29 ก.ค. 64  

(09.30-10.30) 
1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

Going to school 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 

เร่ือง She has got long hair. 

EP.23 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ใบงานที่ 24.1 
- Dictionary 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- เขียนบรรยายบุคคลที่ชืน่ชอบ 

 

 

 

 



กำหนดการจดัการเรียนรู้รายชั่วโมง (ฉบับแพร่ภาพออกอากาศ) 
รหัสวิชา อ21101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

เวลา 55 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

คร้ัง
ที่ 

วัน/เดือน/ป ี จำนวน
ชั่วโมง 

เรื่องที่สอน EP. 
ตรงกับการสอนครั้งที่

... ภาคเรียนที่ 
1/2562 

สิ่งที่โรงเรียนปลายทาง 
ต้องเตรียม 

24 ศ. 30 ก.ค. 64 
(08.30-09.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
Going to school 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 
เร่ือง This is my new bag. 

EP.24 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ใบงานที่ 25.1 
- Dictionary 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- ถามตอบเก่ียวกับสิ่งของของ
ตนหรือผู้อื่น 

25 จ. 2 ส.ค. 64 
(10.30-11.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
Going to school 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 
เร่ือง  How many students are 

there? 

EP.25 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ใบงานที่ 26.1 
- Dictionary 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- เขียนบรรยายห้องเรียนใน
จินตนาการ 

26 พฤ. 5 ส.ค. 64 
(09.30-10.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
Enjoy Reading 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 
เร่ือง  What do you usually 

do every day? (1) 

EP.26 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ใบงานที่ 27.1 
- Dictionary 
 

27 ศ. 6 ส.ค. 64 
(08.30-09.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
Enjoy Reading 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 
เร่ือง  What do you usually 

do every day? (2) 

EP.27 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ใบงาน/ใบความรูท้ี่ 28.1 
- Dictionary 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- เขียนบรรยายเก่ียวกับกิจวัตร
ประจำวนัของตนเอง 

28 จ. 9 ส.ค. 64 
(10.30-11.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
Enjoy Reading 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 
เร่ือง  What do you like to do 

in your free time? 

EP.28 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ใบงานที่ 29.1 
- ใบความรูท้ี่ 28.1 
- Dictionary 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- ถาม-ตอบเก่ียวกับกิจกรรม
ยามว่างของตนเอง 

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม2564 หยุดวันแม่แห่งชาติ 
 



29 ศ. 13 ส.ค. 64 
(08.30-09.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
Enjoy Reading 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 
เร่ือง  Enjoy listening to music 

EP.29 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ใบงานที่ 30.1 
- ใบความรูท้ี่ 28.1 
- Dictionary 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- เขียนบรรยายเก่ียวกับกิจกรรม
ยามว่างของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดการจดัการเรียนรู้รายชั่วโมง (ฉบับแพร่ภาพออกอากาศ) 
รหัสวิชา อ21101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

เวลา 55 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

คร้ัง
ที่ 

วัน/เดือน/ป ี จำนวน
ชั่วโมง 

เรื่องที่สอน EP. 
ตรงกับการสอนครั้งที่

... ภาคเรียนที่ 
1/2562 

สิ่งที่โรงเรียนปลายทาง 
ต้องเตรียม 

30 จ. 16 ส.ค. 64 
(10.30-11.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
Enjoy Reading 

EP.30 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- Dictionary 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 
เร่ือง  What are you going to 

do this weekend? 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- ถาม-ตอบ เกี่ยวกับกิจกรรมที่
จะทำในอนาคต 

31 พฤ. 19 ส.ค. 64 
(09.30-10.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
Enjoy Reading 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 
เร่ือง Having fun 

EP.31 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- Dictionary 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- เขียนบรรยายเก่ียวกับ
ความสามารถของตนเอง 

32 ศ. 20 ส.ค. 64 
(08.30-09.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
Enjoy Reading 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 
เร่ือง Where /  

What can you ……. ? 

EP.32 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- Dictionary 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- เขียนประโยคเก่ียวกับกิจกรรม
ที่ทำได้ในสถานที่ตา่ง ๆ 

33 จ. 23 ส.ค. 64 
(10.30-11.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
Enjoy Reading 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 
เร่ือง What did you do last 

summer? 

EP.33 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ใบงานที่ 34.1 
- Dictionary 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- เขียน Diary เก่ียวกับLast 
summer 

34 พฤ. 26 ส.ค. 64 
(09.30-10.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
Enjoy Reading 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 
เร่ือง What’s on TV? 

EP.34 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- Dictionary 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- บอก/แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับรายการทางโทรทัศน์ที่
ชื่นชอบ   

กำหนดการจดัการเรียนรู้รายชั่วโมง (ฉบับแพร่ภาพออกอากาศ) 
รหัสวิชา อ21101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

เวลา 55 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

คร้ัง
ที่ 

วัน/เดือน/ป ี จำนวน
ชั่วโมง 

เรื่องที่สอน EP. 
ตรงกับการสอนครั้งที่

... ภาคเรียนที่ 
1/2562 

สิ่งที่โรงเรียนปลายทาง 
ต้องเตรียม 

35 ศ. 27 ส.ค. 64 
(08.30-09.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
Eating Out 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 
เร่ือง Happy Meal 

EP.35 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- บัตรภาพ 36.1 
- ใบงานที่ 36.1-2 
- Dictionary 
 

36 จ. 30 ส.ค. 64 
(10.30-11.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
Eating Out 

EP.36 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ใบความรู้ที่ 37.1 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37 
เร่ือง Ordering Food 

- ใบงานที่ 37.1-3 
- Dictionary 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- บอก/แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับความรู้สึกชอบหรือไม่
ชอบเก่ียวกับอาหาร 

37 พฤ. 2 ก.ย. 64 
(09.30-10.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
Eating Out 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38 
เร่ือง Cutlery 

EP.37 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- บัตรภาพ/ใบความรู้ที่ 38.1 
- ใบงานที่ 38.1-2 
- Dictionary 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- ถาม-ตอบ เกี่ยวกับอุปกรณ์บน
โต๊ะอาหาร  

38 ศ. 3 ก.ย. 64 
(08.30-09.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
Eating Out 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39 
เร่ือง At the café 

 

EP.38 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- บัตรภาพที่ 38.1 
- ใบความรู้ที่ 39.1 
- ใบงานที่ 39.1-3 
- Dictionary 
 

 
กำหนดการจดัการเรียนรู้รายชั่วโมง (ฉบับแพร่ภาพออกอากาศ) 

รหัสวิชา อ21101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
เวลา 55 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 
คร้ัง
ที่ 

วัน/เดือน/ป ี จำนวน
ชั่วโมง 

เรื่องที่สอน EP. 
ตรงกับการสอนครั้งที่

... ภาคเรียนที่ 
1/2562 

สิ่งที่โรงเรียนปลายทาง 
ต้องเตรียม 

39 จ. 6 ก.ย. 64 
(10.30-11.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
Eating Out 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40 
เร่ือง  Junk Food 

 

EP.39 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ใบความรู้ที่ 40.1 
- ใบงานที่ 40.1-3 
- Dictionary 
 

40 พฤ. 9 ก.ย. 64 
(09.30-10.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
Eating Out 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 41 
เร่ือง  Healthy Nutrient 

 

EP.40 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ใบความรู้ที่ 41.1 
- ใบงานที่ 41.1-2 
- Dictionary 
 

41 ศ. 10 ก.ย. 64 
(08.30-09.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
Eating Out 

EP.41 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ใบความรู้ที่ 42.1 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42 
เร่ือง  Let’s cook! 

- ใบงานที่ 42.1 
- Dictionary 
 

42 จ. 13 ก.ย. 64 
(10.30-11.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
Eating Out 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 43 
เร่ือง  Meal Times 

 

EP.42 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- บัตรภาพ/ใบความรู้ที่ 43.1 
- ใบงานที่ 43.1-3 
- Dictionary 

43 พฤ. 16 ก.ย. 64 
(09.30-10.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
Eating Out 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 44 
เร่ือง  Food Facts 

 

EP.43 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- บัตรภาพ/ใบความรู้ที่ 44.1 
- ใบงานที่ 44.1-3 
- Dictionary 

 
 

กำหนดการจดัการเรียนรู้รายชั่วโมง (ฉบับแพร่ภาพออกอากาศ) 
รหัสวิชา อ21101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

เวลา 55 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

คร้ัง
ที่ 

วัน/เดือน/ป ี จำนวน
ชั่วโมง 

เรื่องที่สอน EP. 
ตรงกับการสอนครั้งที่

... ภาคเรียนที่ 
1/2562 

สิ่งที่โรงเรียนปลายทาง 
ต้องเตรียม 

44 ศ. 17 ก.ย. 64 
(08.30-09.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
The places we go! 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 45 
เร่ือง  Directions 

 

EP.44 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ใบความรู้ที่ 45.1 
- ใบงานที่ 45.1-2 
- Dictionary 

45 จ. 20 ก.ย. 64 
(10.30-11.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
The places we go! 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 46 
เร่ือง  How can we go..? 

 

EP.45 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ใบความรู้ที่ 46.1 
- ใบงานที่ 46.1-2 
- Dictionary 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- นำเสนอ/ให้ข้อมูลเส้นทางไปที่
ต่าง ๆ หนา้ชัน้เรียน 

46 พฤ. 23 ก.ย. 64 
(09.30-10.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
The places we go! 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 47 
เร่ือง  At the airport 

 

EP.46 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ใบความรู้ที่ 47.1 
- ใบงานที่ 47.1 
- Dictionary 
 



วันศุกร์ที่ 24 กันยายน2564 หยุดพิเศษวันมหิดล 
47 จ. 27 ก.ย. 64 

(10.30-11.30) 
1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 

The places we go! 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 48 
เร่ือง Booking the hotel 

 

EP.47 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ใบความรู้ที่ 48.1 
- ใบงานที่ 48.1 
- Dictionary 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- แสดงบทบาทสมมติการจอง
ห้องพักที่โรงแรม 

 
 

กำหนดการจดัการเรียนรู้รายชั่วโมง (ฉบับแพร่ภาพออกอากาศ) 
รหัสวิชา อ21101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

เวลา 55 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

คร้ัง
ที่ 

วัน/เดือน/ป ี จำนวน
ชั่วโมง 

เรื่องที่สอน EP. 
ตรงกับการสอนครั้งที่

... ภาคเรียนที่ 
1/2562 

สิ่งที่โรงเรียนปลายทาง 
ต้องเตรียม 

48 พฤ. 30 ก.ย. 64 
(09.30-10.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
The places we go! 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 49 
เร่ือง  St Paul’s Cathedral 

EP.48 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ใบงานที่ 49.1 
- Dictionary 

49 ศ. 1 ต.ค. 64 
(08.30-09.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
The places we go! 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 50 
เร่ือง  Have you ever been to 

the farm? 

EP.49 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ใบความรู้ที่ 50.1 
- ใบงานที่ 50.1-2 
- Dictionary 

50 จ. 4 ต.ค. 64 
(10.30-11.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
The places we go! 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 51 
เร่ือง  Signs 

EP.50 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ตารางบิงโก Signs 
- ใบความรู้ที่ 51.1 
- ใบงานที่ 51.1-2 
- Dictionary 

51 พฤ. 7 ต.ค. 64 
(09.30-10.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
Go shopping 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 52 
เร่ือง At the Mangrove Forest 

EP.51 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ตารางบิงโก 
- ใบงานที่ 52.1-2 
- Dictionary 

52 ศ. 8 ต.ค. 64 
(08.30-09.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
Go shopping 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 53 
เร่ือง  Category of products 

EP.52 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- บัตรภาพที่ 54.1 
- ใบงานที่ 53.1-2 
- Dictionary 



53 จ. 11 ต.ค. 64 
(10.30-11.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
Go shopping 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 54 
เร่ือง  Shop and products 

EP.53 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
- บัตรภาพที่ 54.1 
- ใบงานที่ 54.1 
- Dictionary 

 
กำหนดการจดัการเรียนรู้รายชั่วโมง (ฉบับแพร่ภาพออกอากาศ) 

รหัสวิชา อ21101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
เวลา 55 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 
คร้ัง
ที่ 

วัน/เดือน/ป ี จำนวน
ชั่วโมง 

เรื่องที่สอน EP. 
ตรงกับการสอนครั้งที่

... ภาคเรียนที่ 
1/2562 

สิ่งที่โรงเรียนปลายทาง 
ต้องเตรียม 

54 พฤ. 14 ต.ค. 64 
 (14.30-15.30) 

 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
Go shopping 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 55 
เร่ือง  A carton of milk 

EP.54 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
วิดีโอ เร่ือง 
 I like to drink milk. 
- ใบความรู้ที่ 55.1 
- ใบงานที่ 55.1-2 
- Dictionary 

55 ศ. 15 ต.ค. 64 
(08.30-09.30) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
Go shopping 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 55 
เร่ือง  A carton of milk 

EP.54 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
วิดีโอ เร่ือง 
 I like to drink milk. 
- ใบความรู้ที่ 55.1 
- ใบงานที่ 55.1-2 
- Dictionary 

 
 


