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ท าไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ 

ในสังคมโลกปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้  การประกอบอาชีพ  การ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ  ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้
มีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้  รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น  และมีวิสัยทัศน์ในการ
ด าเนินชีวิต 

ภาษาตา่งประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คือ ภาษาอังกฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และภาษา
กลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน หรือภาษาอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดท ารายวิชาและจัดการเรียนรู้
ตามความเหมาะสม 
 
เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ  สามารถ

ใช้ภาษาต่างประเทศ  สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่

สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก    และสามารถ

ถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์  ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

- ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน  แลกเปลี่ยนข้อมูล  
ข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  ตีความ  น าเสนอข้อมูล  ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม   

-  ภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความสัมพันธ์  
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับวัฒนธรรมไทย  และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

-  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน 

-  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก     การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ  
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนชุมชนและสังคมโลกเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อประกอบอาชีพ  และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 



 
 

คุณภาพผู้เรียน 

 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

  ปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 
โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุ/เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ 
สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

   สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว  
เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  ใช้ค าขอร้อง ค าชี้แจง และค าอธิบาย 
ให้ค าแนะน าอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 

 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่างๆ  
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์
เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์ และเหตุการณ์  พร้อมให้เหตุผลประกอบ   

   เลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของ
ภาษา  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

   เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  
และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบและ อธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ 
ของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม   

  ค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ 
และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม   

    ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้ารวบรวมและสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน 
ชุมชน และท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ 

 
 มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ) เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม  เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย 



 
 

ลมฟา้อากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 2,100-2,250 ค า (ค าศัพท์ที่เป็นนามธรรมมากข้ึน) 

  ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน (Complex Sentences) สื่อความหมายตามบริบทต่างๆ ใน
การสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

  ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน  อ่าน
ออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน  อธิบายและ
เขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างๆสัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุป
ความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี  พร้อมทั้งให้เหตุผล
และยกตัวอย่างประกอบ 

    สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์  
ข่าวเหตุการณ์  ประเด็นที่อยู่ในความสนใจและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  เลือกและใช้ค าขอร้อง ค า
ชี้แจง ค าอธิบาย และให้ค าแนะน า  พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนเพ่ือขอ
และให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟัง
และอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

   พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ 
ตามความสนใจ พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ 
และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ 
ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  

 เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา ท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล เวลา โอกาสและสถานที่ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต  ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา   เข้าร่วม  แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่าง
เหมาะสม 

   อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน  ค าพังเพย สุภาษิต และ
บทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย   วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต 
ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล  

  
  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 



 
 

  ใชภ้าษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน  และ
สังคม 

   ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล  ข่าวสาร ของ
โรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 

 มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ) เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ
และสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา 
และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 3,600-3,750 ค า (ค าศัพท์ที่มีระดับการใช้แตกต่าง
กัน) 

 ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อนสื่อความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนา  ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ 
   

 



 
 

มาตรฐานสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

สาระท่ี 1   ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 
   อย่างมีเหตุผล 

มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึก 

   และความคิดเห็น  อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต 1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการ 

   พูดและการเขียน 

สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้ 
  อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

  กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น  

  พ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

สาระท่ี 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

มาตรฐาน ต 4.2  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ  

  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 

 

 

ชั้น 
รายวิชา น้ าหนัก ชม./สัปดาห์ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2   

 รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน   

ม.1 อ 21101  ภาษาอังกฤษ 1 อ 21102  ภาษาอังกฤษ 2 1.5 3 

ม.2 อ 22101  ภาษาอังกฤษ 3 อ 22102  ภาษาอังกฤษ 4 1.5 3 

ม.3 อ 23101  ภาษาอังกฤษ 5 อ 23102  ภาษาอังกฤษ 6 1.5 3 

 รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม   

ม.1 อ 20201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 อ 20202    ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 2 

ม.1 จ 20201  ภาษาจีน 1 จ 20202   ภาษาจีน 2 0.5 1 

ม.1 อ 20207 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 อ 20208 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2 0.5 1 

ม.2 อ 20203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขยีน 1 อ 20204   ภาษาอังกฤษอา่น-เขยีน 2 1.0 2 

ม.2 จ 20203  ภาษาจีน 3 จ 20204   ภาษาจีน  4 0.5 1 

ม.2 20209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 20210 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4    0.5 1 

ม.3 อ 20205  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 อ 20206   ภาษาอังกฤษอา่น-เขยีน 4 1.0 2 

ม. 3 จ 20205  ภาษาจีน 5 จ 20206   ภาษาจีน  6 0.5 1 

ม. 3 20211 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 20212 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 0.5 1 

 รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน   

ม. 4 อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1 อ31102  ภาษาอังกฤษ 2 1.0 2 

ม. 5 อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3 อ32102  ภาษาอังกฤษ 4 1.0 2 

ม. 6 อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5 อ33102  ภาษาอังกฤษ 6 1.0 2 

 รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม   

ม. 4 อ 30201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขยีน 1 อ 30202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขยีน 2 1.0 2 

ม.4 อ 30213 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 อ 30214 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2 0.5 1 

ม. 4(ค) อ30207  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 อ 30208 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 2 

ม. 4(จ) จ 30201 ภาษาจีน 1 จ 30202 ภาษาจีน 2 2.0 4 

ม. 4(จ) จ 30213 ภาษาจีนฟัง-พูด 1 จ 30214 ภาษาจีนฟัง-พูด 2 1.0 2 

ม. 5 อ 30203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขยีน 3 อ 30204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขยีน 4 1.0 2 

ม. 5 อ 30215 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 3 อ 30216 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 4 0.5 1 

ม. 5(ค) อ 30209 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 อ 30210 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 1.0 2 

ม. 5(จ) จ 30203 ภาษาจีน 3 จ 30204 ภาษาจีน  4 2.0 4 

ม. 5(จ) จ 30215 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3 จ 30216 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 4 1.0 2 

ม. 6 อ 30205 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขยีน 5 อ 30206 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขยีน 6 1.0 2 

ม. 6 อ 30217 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 5 อ 30218 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 6 0.5 1 

ม. 6(ค) อ 30211 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 อ 30212 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1.0 2 

ม. 6(จ) จ 30205 ภาษาจีน 5 จ 30206 ภาษาจีน 6 2.0 4 

ม. 6(จ) จ 30217 ภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน 5 จ 30218 ภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน 6 1.0 2 



 
 

สาระท่ี 1   ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1   เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 

ม.1 ม. 2 ม. 3 ม.4 – ม.6 

1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค า
ขอร้อง ค าแนะน า และ
ค าชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและ
อ่าน 
2. อ่านออกเสียง
ข้อความ นิทาน และบท
ร้อยกรอง (poem) สั้นๆ 
ถูกต้องตาม หลักการ
อ่าน 
3. เลือก/ระบ ุประโยค
และ 
ข้อความ ให้สัมพันธ์กับ 
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง 
(non-text 
information)ที่อ่าน 
4.  ระบุหัวข้อเรื่อง 
(topic) ใจความส าคัญ
(main idea) และตอบ
ค าถาม จากการฟังและ
อ่านบทสนทนา  นิทาน 
และเรื่องสั้น 
 

1. ปฏิบัติตาม ค า
ขอร้อง ค าแนะน าค า
ชี้แจง  และค าอธิบาย
ง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน  
2. อ่านออกเสียง
ข้อความ ข่าว 
ประกาศ และบทร้อย-
กรองสั้นๆ ถูกต้องตาม 
หลักการอ่าน   
3. ระบุ/เขียนประโยค  
และข้อความ ให้
สัมพนัธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียง รูปแบบต่างๆ 
ที่อ่าน 
4. เลือกหัวข้อเรื่อง  
ใจความส าคัญบอก
รายละเอียสนับสนุน 
(supporting detail) 
และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและ
อ่าน พร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่าง
ง่ายๆ ประกอบ 
 

1. ปฏิบัติตามค าขอร้อง 
ค าแนะน าค าชี้แจง  และ
ค าอธิบายที่ฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียง 
ข้อความ ข่าว โฆษณา 
และบทร้อย-กรองสั้นๆ 
ถูกต้องตาม  หลักการอ่าน   
3. ระบุและเขียนสื่อที่

ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ

ต่างๆ  ให้สัมพันธ์กับ

ประโยค และข้อความที่

ฟังหรืออ่าน 

4. เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง 

ใจความส าคัญ 

รายละเอียดสนับสนุน 

และแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและ

อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  

พร้อมทั้งให้เหตุผลและ

ยกตัวอย่าง ประกอบ 

1. ปฏิบัติตามค าแนะน า 
ในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค า
ชี้แจง ค าอธิบาย และค า
บรรยายที่ฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียง ข้อความ  
ข่าว ประกาศ โฆษณา บท
ร้อยกรอง และบทละครสั้น 
(skit) ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน   
3. อธิบายและเขียนประโยค
และข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อ
ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและ
เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับ
ประโยค และข้อความที่ฟัง
หรืออ่าน 
4. จับใจความส าคัญ  

วิเคราะห์ความ  สรุปความ 

ตีความ และแสดงความ

คิดเห็นจากการฟังและอ่าน

เรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิง

คดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและ

ยกตัวอย่าง ประกอบ   

  
 
 
 
 



 
 

  
มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและ

ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 

ม.1 ม. 2 ม. 3 ม.4 – ม.6 
1. สนทนา แลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   
กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. ใช้ค าขอร้อง  ให้
ค าแนะน า  และค าชี้แจง 
ตามสถานการณ ์
3. พูดและเขียนแสดง
ความต้องการ  ขอความ
ช่วยเหลือ   ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือใสถานการณ์
ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
4. พูดและเขียนเพ่ือขอ
และให้ข้อมูล และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟังหรืออ่าน อย่าง
เหมาะสม 
5. พูดและเขียนแสดง
ความรู้สึก และความ
คิดเห็น ของตนเอง  
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้
ตัว กิจกรรมต่างๆพร้อม
ทั้งให้เหตุผลสั้นๆ
ประกอบอย่างเหมาะสม 

1. สนทนา แลกเปลี่ยน  
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  
และสถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวันอย่าง
เหมาะสม  
2. ใช้ค าขอร้องให้
ค าแนะน า ค าชี้แจง
และ ค าอธิบายตาม
สถานการณ์ 
3. พูดและเขียนแสดง
ความต้องการ  เสนอ
และให้ความ ช่วยเหลือ 
ตอบรับ และปฏิเสธการ
ให้ ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม  
4. พูดและเขียนเพ่ือขอ
และให้ข้อมูล บรรยาย 
และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ เรื่องที่ฟังหรือ
อ่าน อย่างเหมาะสม 
5. พูดและเขียนแสดง
ความรู้สึกและความ
คิดเห็น ของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
กิจกรรม และ
ประสบการณ์พร้อมทั้ง  
ให้เหตุผลประกอบ
อย่างเหมาะสม 

1. สนทนาและเขียน
โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว
สถานการณ์  ข่าว  เรื่องที่
อยู่ในความสนใจของสังคม 
และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม 
2. ใช้ค าขอร้อง  ให้
ค าแนะน า  ค าชี้แจง และ
ค าอธิบาย 
อย่างเหมาะสม 
 3. พูดและเขียนแสดง
ความต้องการ  เสนอและ
ให้ความช่วยเหลือตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆอย่างเหมาะสม  
4. พูดและเขียนเพ่ือขอ
และให้ข้อมูล  อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟังหรืออ่าน  
อย่างเหมาะสม 
5. พูดและเขียนบรรยาย
ความรู้สึก และความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ  กิจกรรม
ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบอย่าง
เหมาะสม 

1. สนทนาและเขียน
โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องต่างๆ  
ใกล้ตัว ประสบการณ์
สถานการณ์  ข่าว/ 
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม  
และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม  
2. เลือกและใช้ค าขอร้อง  
ให้ค าแนะน า  ค าชี้แจง 
ค าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว 
3. พูดและเขียนแสดง
ความต้องการ   เสนอ  
ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ  ใน
สถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์จริงอย่าง
เหมาะสม 
4. พูดและเขียนเพ่ือขอ
และให้ข้อมูล  บรรยาย  
อธิบาย  เปรียบเทียบ  
และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/
ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและ
อ่านอย่างเหมาะสม 
5.  พูดและเขียนบรรยาย
ความรู้สึกและแสดงความ
คิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ
เรื่องต่างๆ  กิจกรรม 
ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

 

 

 



 
 

มาตรฐาน ต 1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด

และการเขียน 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 

ม.1 ม. 2 ม. 3 ม.4 – ม.6 
1. พูดและเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตร
ประจ าวัน   
ประสบการณ์ และ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
2. พูด/เขียน สรุป
ใจความส าคัญ/แก่นสาระ 
(theme) ที่ได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์
ที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม 
3. พูด/เขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
หรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ 

1. พูดและเขียน
บรรยายเกี่ยวกับตนเอง   
กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม     
2. พูดและเขียนสรุป
ใจความส าคัญ/แก่น
สาระ หัวข้อเรื่อง 
(topic) ที่ได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/
เหตุการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม     3. 
พูดและเขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมเรื่องต่างๆ ใกล้
ตัว และประสบการณ์  
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ
ประกอบ 

1. พูดและเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็น
ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ 
ของสังคม               2. 
พูดและเขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อ
เรื่อง 
ที่ได้จากการวิเคราะห์
เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/
สถานการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม   3. พูด
และเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบ 

 

1. พูดและเขียนน าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/
ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เรื่อง และ
ประเด็นต่างๆ ตามความ
สนใจของสังคม                                   
2. พูดและเขียนสรุป
ใจความส าคัญ/ แก่นสาระ
ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง 
กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์
และสถานการณ์ตามความ
สนใจ                   3. 
พูดและเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น  
สังคม  และโลก  พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ 

 

 

 

  

 

 



 
 

สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่าง

เหมาะสมกับกาลเทศะ 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 

ม.1 ม. 2 ม. 3 ม.4 – ม.6 
1.ใช้ภาษา  น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทาง สุภาพ
เหมาะสม ตามมารยาท
สังคม  และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา2. 
บรรยาย เกี่ยวกับ
เทศกาล  วันส าคัญ ชีวิต
ความเป็นอยู่ และ
ประเพณี ของเจ้าของ
ภาษา                         
3. เข้าร่วม/จัดกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรม
ตามความสนใจ 

1. ใช้ภาษา  น้ าเสียง 
และกิริยาท่าทาง 
เหมาะกับบุคคลและ
โอกาส ตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา                       
2. อธิบายเกี่ยวกับ
เทศกาล  วันส าคัญ 
ชีวิต ความเป็นอยู่และ
ประเพณี   
ของเจ้าของภาษา                 
3.  เข้าร่วม/จัด
กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความ
สนใจ 

1.เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง 
และกิริยาท่าทาง เหมาะ
กับบุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคม   และ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา                     
2.อธิบายเกี่ยวกับชีวิต 
ความเป็นอยู่ขนบธรรม
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี ของเจ้าของภาษา    
3.เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ 

1. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง 
และกิริยาท่าทางเหมาะกับ
ระดับของบุคคล  โอกาส 
และสถานที่ ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา            
 2. อธิบาย/อภิปรายวิถี
ชีวิต  ความคิด ความเชื่อ 
และท่ีมาของ
ขนบธรรมเนียม และ
ประเพณีของเจ้าของภาษา               
 3. เข้าร่วม แนะน า และ
จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
 

 

มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา

และวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 

ม.1 ม. 2 ม. 3 ม.4 – ม.6 

1. บอกความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ  การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน  
และ การล าดับค า ตาม
โครงสร้างประโยค ของ 
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

1. เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือน
และความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ  
และ การล าดับค า ตาม
โครงสร้างประโยค ของ 
ภาษาต่างประเทศ 
และภาษาไทย 

1. เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆ  และการล าดับค า 
ตามโครงสร้างประโยค 
ของภาษาต่างประเทศ 
และภาษาไทย 

1.  อธิบาย/เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวน ค า
พังเพย สุภาษิตและบท
กลอนของภาษา 
ต่างประเทศและภาษาไทย 
2. วิเคราะห์/อภิปราย 



 
 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 

ม.1 ม. 2 ม. 3 ม.4 – ม.6 

2. เปรียบเทียบความ
เหมือนและ ความ
แตกต่างระหว่างเทศกาล
งานฉลอง   
วันส าคัญ และชีวิตความ
เป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 
กับของไทย 

2. เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือน
และความแตกต่าง
ระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา กับ
ของไทย 

2. เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา กับของไทย และ 
น าไปใช้อย่างเหมาะสม 

ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถีชีวิต 
ความเชื่อ และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับของ
ไทย และน าไปใช้อย่างมี
เหตุผล 
 

 

สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐาน

ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 

ม.1 ม. 2 ม. 3 ม.4 – ม.6 

1. ค้นคว้า  รวบรวม และ
สรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริง 
ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
เรียนรู้และน าเสนอด้วย
การพูด/การเขียน 

1. ค้นคว้า  รวบรวม และ
สรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริง 
ที่เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระ 
การเรียนรู้อ่ืน จาก
แหล่งเรียนรู้และ
น าเสนอด้วยการพูด/
การเขียน 

1. ค้นคว้า  รวบรวม และ
สรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริง 
ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืน จากแหล่ง
เรียนรู้และน าเสนอด้วย
การพูดและการเขียน 

1. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  
สรุป  และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ และ น าเสนอด้วย
การพูดและการเขียน 

 

 

 

 



 
 

 

สาระท่ี 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 

ม.1 ม. 2 ม. 3 ม.4 – ม.6 

1. ใช้ภาษาสื่อสาร ใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียนและ
สถานศึกษา 

1. ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน
สถานศึกษา และชุมชน 

1. ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน
สถานศึกษาชุมชน และ
สังคม 

1. ใช้ภาษาสื่อสาร 
ในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน
สถานศึกษา  ชุมชน  และ
สังคม 

 

มาตรฐาน ต 4.2  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 

ม.1 ม. 2 ม. 3 ม.4 – ม.6 

1. ใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการสืบค้น/ค้นคว้า 
ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จาก
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆในการศึกษาต่อ 
และ ประกอบอาชีพ 

1. ใช้
ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวมและสรุป
ความรู้/ข้อมูลต่างๆ 
จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆใน
การศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ                       
2.เผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียน
เป็นภาษาต่างประเทศ 

1. ใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวม และสรุปความรู้/
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆใน
การศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ                           
2. เผยแพร่/ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียน
ชุมชน และท้องถิ่น เป็น 
ภาษาต่างประเทศ 

1. ใช้ภาษาต่างประเทศ 
ในการสืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวม วิเคราะห์ และ
สรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ 
จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ           
2. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูล  ข่าวสารของ
โรงเรียน  ชุมชน  และ
ท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็น
ภาษาต่างประเทศ 

 



 
 

  

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

ภาษาต่างประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 1                รหัสวิชา อ 21101 
จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ รวมเวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรยีน                    1.5 หน่วยกิต 

 
 

 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่ายๆ  อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทสนทนา 

เรื่องสั้น และบทร้อยกรองสั้นๆ  เลือก/ระบุประโยค ข้อความ หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ ตอบค าถามจากการฟัง 

สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ใช้ค าขอร้อง ให้

ค าแนะน า และค าชี้แจง พูดและเขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ

ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ กิจวัตรประจ าวัน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และ

ประเพณี สรุปใจความส าคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ ใช้ภาษา 

น้ าเสียง กิริยาท่าทาง สุภาพตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 

บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ เปรียบเทียบความเหมือนและ

ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลอง วันส าคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย  

ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้และน าเสนอ

ด้วยการพูด/การเขียน สืบค้น/ค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและ

ประกอบอาชีพ มีเจตนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียงรักชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย 

  

รหัสตัวช้ีวัด 

ต1.1 ม.1/1,2,3,4 ต1.2 ม.1//1,2,3,4,5 ต1.3 ม.1/1,2,3  

ต2.1 ม.1/1,2,3 ต2.2 ม.1/1,2  

ต3.1 ม.1/1  

ต4.1 ม.1/1 ต4.2 ม.1/1 

รวม 20 ตัวชี้วัด 

 

 



 
 

  ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 2                รหัสวิชา อ 21102 
จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ รวมเวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรยีน          1.5 หน่วยกิต 

 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่ายๆ  อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทสนทนา 
เรื่องสั้น และบทร้อยกรองสั้นๆ  เลือก/ระบุประโยค ข้อความ หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ ตอบค าถามจากการ
ฟัง สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ใช้ค าขอร้อง ให้
ค าแนะน า และค าชี้แจง พูดและเขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ กิจวัตรประจ าวัน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และ
ประเพณี สรุปใจความส าคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ ใช้ภาษา 
น้ าเสียง กิริยาท่าทาง สุภาพตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลอง วันส าคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของ
ไทย  
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้และน าเสนอ
ด้วยการพูด/การเขียน สืบค้น/ค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ มีเจตนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียงรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย 

 

รหัสตัวช้ีวัด 
ต1.1 ม.1/1,2,3,4 ต1.2 ม.1//1,2,3,4,5 ต1.3 ม.1/1,2,3  
ต2.1 ม.1/1,2,3 ต2.2 ม.1/1,2  
ต3.1 ม.1/1  
ต4.1 ม.1/1 ต4.2 ม.1/1 
รวม 20 ตัวชี้วัด 
 

 

 

  



 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  3                                            รหัสวิชา   อ 22101 
จ านวน   3   ชั่วโมง/สัปดาห์          รวมเวลา  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน           1.5  หน่วยกิต 
 
 

      ฟังเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัว กิจวัตรประจ าวันของตน สมาชิกในครอบครัว และ เพ่ือนในชั้นเรียน สามารถ

ระบุค าศัพท์ เกี่ยวกับกีฬา อาชีพ พูดถาม ตอบเกี่ยวกับอาหาร โภชนาการ การพูดคุย เรื่องบุคคลส าคัญใน

ประวัติศาสตร์ไทย อังกฤษและสหรัฐอเมริกา บุคคลที่มีชื่อเสียงและสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงของโลก การใช้ค า 

รูปอดีต ในประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และค าถาม  ถาม ตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ ความรู้เรื่องสัตว์ต่างๆ 

ค าศัพท์ที่เป็น ค านามที ่ นับได้และนับไม่ได้ เปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสูงสุด ใช้ค าคุณศัพท์ จ านวนเลขหลาย

หลัก ค าบ่งบอกเวลา ค าแสดงปริมาณ งานอดิเรก กิจกรรมที่น่าสนใจในท้องถิ่นของตนเอง สถานที่ต่างๆ ที่มี

ชื่อเสียง  การเดินทางไปในอวกาศ  และใช้ค าศัพท์เกี่ยวกับอวกาศ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.2/4,ต 1.2 ม.2/2 

ต 1.2 ม.2/5,ต 1.3 ม.2/1 

ต 1.3 ม.2/2,ต 1.2 ม.2/3 

ต 2.1 ม.2/1,ต 2.1 ม.2/2 

ต 2.1 ม.2/3,ต 2.2 ม.2/2 

ต 3.1 ม.2/1,ต 4.1 ม.2/1 

ต 4.2 ม.2/1,ต 4.2 ม.2/2 

ต 1.1 ม.2/1,ต 1.1 ม.2/2 

รวม  16 ตัวชี้วัด 

 

 

 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  4                                           รหัสวิชา   อ 22102 

จ านวน   3   ชั่วโมง/สัปดาห์       รวมเวลา  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน                   1.5  หน่วยกิต 

 

                   

     ฟังข้อมูลบรรยายลักษณะทางกายภาพและบุคลิกภาพของบุคคลต่างๆ อาการเจ็บป่วย สิ่งที่บุคคลจะ 

กระท า ค าพูดแก้ตัวของบุคคล บทสนทนาเกี่ยวกับการตอบรับและปฏิเสธค าเชื้อเชิญ อภิปรายผลที่ได้ 

จากการตอบแบบสอบถาม การรักษาโรคโดยใช้ยาแผนโบราณ เรื่องสมุนไพรบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรที่

ใช้รักษาโรค  การไปพักผ่อนสุดสัปดาห์ สิ่งที่คนไทยกระท าในโอกาสพิเศษหรือวันส าคัญต่างๆการเฉลิมฉลอง 

รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นคู่สนทนา ข้อมูลส่วนตัวในอดีต กิจกรรมที่ท าไปแล้ว  การฉลองการส าเร็จ

การศึกษา อ่านบทความเกี่ยวกับพหุปัญญาแนะน ากิจกรรมที่น่าสนใจในท้องถิ่นของตนเอง สถานที่ ที่มีชื่อเสียง

ในประเทศไทย ประวัติบุคคลที่มีชื่อเสียง บุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ของไทย ประวัติและผลงานของ

นักแสดงที่ชื่นชอบ 

    

รหัสตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.2/4,ต 1.2 ม.2/2 

ต 1.2 ม.2/5,ต 1.3 ม.2/1 

ต 1.3 ม.2/2,ต 1.2 ม.2/3 

ต 2.1 ม.2/1,ต 2.1 ม.2/2 

ต 2.1 ม.2/3,ต 2.2 ม.2/2 

ต 3.1 ม.2/1,ต 4.1 ม.2/1 

ต 4.2 ม.2/1,ต 4.2 ม.2/2 

ต 1.1 ม.2/1,ต 1.1 ม.2/2 

รวม  16 ตัวชี้วัด 

 

 

  

 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  5                                     รหัสวิชา   อ 23101 

จ านวน   3   ชั่วโมง/สัปดาห์        รวมเวลา  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน                     1.5  หน่วยกิต 

 

 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่ายๆ  อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทสนทนา 

เรื่องสั้น และบทร้อยกรองสั้นๆ  เลือก/ระบุประโยค ข้อความ หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ ตอบค าถามจากการฟัง 

สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ใช้ค าขอร้อง ให้

ค าแนะน า และค าชี้แจง พูดและเขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ

ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ กิจวัตรประจ าวัน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และ

ประเพณี สรุปใจความส าคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ ใช้ภาษา 

น้ าเสียง กิริยาท่าทาง สุภาพตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรม  บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ เปรียบเทียบความ

เหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลอง วันส าคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของ

ไทย  

ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้และ

น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน  สืบค้น/ค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆใน

การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  มีเจตนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ อยู่อย่าง

พอเพียงรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย 

รหัสตัวช้ีวัด 
ต 1.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 
ต1.2 ม3/1 ม3/2 ม3/3 ม3/4 ม3/5  
ต1.3 ม 3/1 ม3/2 ม3/3 
ต2.1 ม 3/1 ม3/2 ม3/3 
ต2.2 ม 3/1 ม3/2 
ต3.1 ม 3/1 
ต4.1ม 3/1 
ต4.2ม 3/1ม3/2 

รวม 21 ตัวชี้วัด 

 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  6                             รหัสวิชา   อ 23102 

จ านวน   3   ชั่วโมง/สัปดาห์        รวมเวลา  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน             1.5  หน่วยกิต 

   

 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่ายๆ  อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทสนทนา 

เรื่องสั้น และบทร้อยกรองสั้นๆ  เลือก/ระบุประโยค ข้อความ หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ ตอบค าถามจากการฟัง 

สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ใช้ค าขอร้อง ให้

ค าแนะน า และค าชี้แจง พูดและเขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ

ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ กิจวัตรประจ าวัน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และ

ประเพณี สรุปใจความส าคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ ใช้ภาษา 

น้ าเสียง กิริยาท่าทาง สุภาพตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรม  บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ เปรียบเทียบความ

เหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลอง วันส าคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของ

ไทย  

ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้และ

น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน  สืบค้น/ค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆใน

การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  มีเจตนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ อยู่อย่าง

พอเพียงรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย 

รหัสตัวช้ีวัด 
ต 1.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 
ต1.2 ม3/1 ม3/2 ม3/3 ม3/4 ม3/5  
ต1.3 ม 3/1 ม3/2 ม3/3 
ต2.1 ม 3/1 ม3/2 ม3/3 
ต2.2 ม 3/1 ม3/2 
ต3.1 ม 3/1 
ต4.1ม 3/1 

ต4.2ม 3/1ม3/2 
รวม 21 ตัวชี้วัด 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง พูด 1                                    รหัสวิชา อ 20201 

จ านวน   2   ชั่วโมง/สัปดาห์          รวมเวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              1.0 หน่วยกิต 

 

 

ฟัง อ่านออกเสียง สนทนาโต้ตอบ น าเสนอแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น กิจวัตร

ประจ าวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว วัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา และของไทย รวมทั้งเชื่อมโยง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสระการเรียนรู้อ่ืนๆ เพ่ือให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการรับและส่งสาร มี

ความคิดสร้างสรรค์ มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา ถ่ายทอดความคิด ทัศนคติอย่างเหมาะสม สามารถแสวงหา

ความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ชีวิตประจ าวัน ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรม ภาคภูมิใจในความเป็นพลเมือง

ไทย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน รู้จักการท างานอย่างเป็นระบบ 

    

 ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงต่างๆ 
2. อ่านออกเสียง หรือน าเสนอค าประพันธ์ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ จากข้อความที่ก าหนดให้และตอบค าถามได้ 
4. สามารถสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน 
5. ข้อร้อง ให้ค าแนะน า และค าชี้แจงตามสถานการณ์ 
6. ขอหรือให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสม 
7. พูดบรรยายเกี่ยวกับตนเอง และผู้อื่นรวมทั้งกิวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
8. สนทนาเก่ียวกับกิจกรรม หรือเรื่องใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 
9. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษา 
10. น าเสนอเก่ียวกับเทศกาลวันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา 
11. ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและสรุปข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้และ

น าเสนอ 
 

 

 

 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง พูด 2                                 รหัสวิชา อ 20202 

จ านวน   2   ชั่วโมง/สัปดาห์         รวมเวลา 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน             1.0 หน่วยกิต 

 

ฟัง อ่านออกเสียง สนทนาโต้ตอบ น าเสนอแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผู้อ่ืน กิจวัตร

ประจ าวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว วัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา และของไทย รวมทั้ง

เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เพ่ือให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการรับและส่ง

สาร มีความคิดสร้างสรรค์ มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา ถ่ายทอดความคิด ทัศนคติอย่างเหมาะสม สามารถ

แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ชีวิตประจ าวัน ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรม ภาคภูมิใจในความเป็น

พลเมืองไทย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน รู้จักการท างานอย่างเป็นระบบ 

    

ผลการเรียนรู้ 

1. พูดให้ค าแนะน า ค าชี้แจงง่ายๆ ตามสถานการณ์ 
2. อ่านออกเสียงค า ข้อความ นาน ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
3. ตอบค าถามจากการฟังบทสนทนา หรือเรื่องสั้นๆ 
4. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ในชีวิตประจ าวัน 
5. บรรยายเกี่ยวกับบุคคลส าคัญที่อยู่ในความสนใจ 
6. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษา 
7. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาลวันส าคัญ วัฒนธรรมไทย และของเจ้าของภาษา 
8. ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและสรุปข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้และ

น าเสนอ 
 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2           

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 1                 รหัสวิชา อ 20203 

จ านวน   2   ชั่วโมง/สัปดาห์        รวมเวลา 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                     1.0 หน่วยกิต 

 

อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ บทร้อยกรอง ถูกต้องตามหลักการอ่านระบุ/เขียนประโยค 

และข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน และเลือกหัวข้อเรื่องใจความส าคัญ บอก

รายละเอียด สนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านพร้อมทั้งให้เหตุผลแลละยกตัวอย่างง่ายๆ

ประกอบ เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน/กิจกรรมและ

ประสบการณ์ กิจวัตรประจ าวัน ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสรุปใจความส าคัญ/แก่น

สาระ หัวข้อเรื่อง ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  อธิบายเกี่ยวเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความ

เป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษาเข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆและการ

ล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง

ชีวิตและความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริง

ที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้  และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน  ใช้

ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นว้าข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและ

ประกอบอาชีพเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศรวมทั้งมี

สุนทรียภาพทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพในการสื่อความ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ บทร้อยกรอง ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. ระบุ/เขียนประโยค และข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน  
3. เลือกหัวข้อเรื่องใจความส าคัญ บอกรายละเอียด สนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

พร้อมทั้งให้เหตุผลแลละยกตัวอย่างง่ายๆประกอบ 
4. เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับที่อ่านอย่างเหมาะสม 
5. เขียนแสดงความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม และประสบการณ์ 

 พร้อมทั้งให้เหตุผลปะกอบ  
6. เขียนบรรยายเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

7. เขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 



 
 

8. อธิบายเกี่ยวเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา 

9.  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

10.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และ 

การล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

11.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตและความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม 

     ของเจ้าของภาษากับของไทย 

12. ค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และ

น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

13.  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นว้า รวบรวมและสรุปความรู้ ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการ 

     เรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

14.เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2           

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2                                           รหัสวิชา อ 20204 

จ านวน   2   ชั่วโมง/สัปดาห์         รวมเวลา 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                   1.0 หน่วยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ บทร้อยกรอง ถูกต้องตามหลักการอ่านระบุ/เขียนประโยค และ

ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน และเลือกหัวข้อเรื่องใจความส าคัญ บอก

รายละเอียด สนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านพร้อมทั้งให้เหตุผลแลละยกตัวอย่างง่ายๆ

ประกอบ เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน/กิจกรรมและ

ประสบการณ์ กิจวัตรประจ าวัน ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ 

หัวข้อเรื่อง ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม อธิบายเกี่ยวเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และ

ประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบและ

อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆและการล าดับค าตามโครงสร้าง

ประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตและความเป็นอยู่และ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นว้าข้อมูล

ต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ รวมทั้งมีสุนทรียภาพทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน มีความคิด

สร้างสรรค ์มีประสิทธิภาพในการสื่อความ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ บทร้อยกรอง ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

2. ระบุ/เขียนประโยค และข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน  

3. เลือกหัวข้อเรื่องใจความส าคัญ บอกรายละเอียด สนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

พร้อมทั้งให้เหตุผลแลละยกตัวอย่างง่ายๆประกอบ 

4. เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับที่อ่านอย่างเหมาะสม 

5. เขียนแสดงความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม และประสบการณ์ พร้อมทั้ง

ให้เหตุผลปะกอบ  

6. เขียนบรรยายเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 



 
 

7. เขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

8. อธิบายเกี่ยวเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา 

9.  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

10.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการ

ล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

11.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตและความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษากับของไทย 

12. ค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และ

น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

13.  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นว้า รวบรวมและสรุปความรู้ ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้

ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

14. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3           

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 3                                    รหัสวิชา อ 20205 

จ านวน   2   ชั่วโมง/สัปดาห์          รวมเวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                      1.0 หน่วยกิต 

 

อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ บทร้อยกรอง ถูกต้องตามหลักการอ่านระบุ/เขียนประโยค และ

ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน และเลือกหัวข้อเรื่องใจความส าคัญ บอก

รายละเอียด สนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านพร้อมทั้งให้เหตุผลแลละยกตัวอย่างง่ายๆ

ประกอบ เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน/กิจกรรมและ

ประสบการณ์ กิจวัตรประจ าวัน ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ 

หัวข้อเรื่อง ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม อธิบายเกี่ยวเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และ

ประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบและอธิบาย

ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยค

ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตและความเป็นอยู่และวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน

จากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นว้าข้อมูลต่างๆจากสื่อ

และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 

ชุมชนและท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ รวมทั้งมีสุนทรียภาพทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน มีความคิดสร้างสรรค์ 

มีประสิทธิภาพในการสื่อความ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ บทร้อยกรอง ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

2. ระบุ/เขียนประโยค และข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน  

3. เลือกหัวข้อเรื่องใจความส าคัญ บอกรายละเอียด สนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

พร้อมทั้งให้เหตุผลแลละยกตัวอย่างง่ายๆประกอบ 

4. เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับที่อ่านอย่างเหมาะสม 

5. เขียนแสดงความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม และประสบการณ์ พร้อมทั้ง

ให้เหตุผลปะกอบ  

6. เขียนบรรยายเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 



 
 

7. เขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

8. อธิบายเกี่ยวเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา 

9.  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

10.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการ

ล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

11.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตและความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษากับของไทย 

12. ค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และ

น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

13.  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นว้า รวบรวมและสรุปความรู้ ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้

ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

14. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3         

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 4                                   รหัสวิชา อ 20206 

จ านวน   2   ชั่วโมง/สัปดาห์         รวมเวลา 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน             1.0 หน่วยกิต 

 

 

อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ บทร้อยกรอง ถูกต้องตามหลักการอ่านระบุ/เขียนประโยค และ

ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน และเลือกหัวข้อเรื่องใจความส าคัญ บอก

รายละเอียด สนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านพร้อมทั้งให้เหตุผลแลละยกตัวอย่างง่ายๆ

ประกอบ เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน/กิจกรรมและ

ประสบการณ์ กิจวัตรประจ าวัน ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ 

หัวข้อเรื่อง ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม อธิบายเกี่ยวเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และ

ประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบและอธิบาย

ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยค

ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตและความเป็นอยู่และวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน

จากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นว้าข้อมูลต่างๆจากสื่อ

และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 

ชุมชนและท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ รวมทั้งมีสุนทรียภาพทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน มีความคิดสร้างสรรค์ 

มีประสิทธิภาพในการสื่อความ 

 

 

ผลการเรียนรู้ 

6. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ บทร้อยกรอง ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
7. ระบุ/เขียนประโยค และข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน  
8. เลือกหัวข้อเรื่องใจความส าคัญ บอกรายละเอียด สนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

พร้อมทั้งให้เหตุผลแลละยกตัวอย่างง่ายๆประกอบ 
9. เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับที่อ่านอย่างเหมาะสม 
10. เขียนแสดงความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม และประสบการณ์ พร้อม 

ทั้งให้เหตุผลปะกอบ  



 
 

6. เขียนบรรยายเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

7. เขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

8. อธิบายเกี่ยวเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา 

9.  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

10.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการ

ล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

11.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตและความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษากับของไทย 

12. ค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และ

น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

13.  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นว้า รวบรวมและสรุปความรู้ ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้

ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

14. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4        

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 1                                           รหัสวิชา  อ 31101 

จ านวน   2   ชั่วโมง/สัปดาห์       รวมเวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน            1.0  หน่วยกิต 

 

  

 ปฏิบัติตามค าแนะน าในการใช้คู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง ค าอธิบายและค าบรรยายที่ฟังและอ่าน

ออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความ

เรียง สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ

ตัวเอง ประสบการณ์ เรื่องต่างๆใกล้ตัว เลือกใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบาย บรรยาย อธิบาย 

เปรียบเทียบ แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ เรื่องที่ฟังและอ่าน  เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและ

กรียาท่าทางเหมาะสมกับระดับบุคคล  เวลา โอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบาย

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน สุภาษิต และบทกลอนของภาษาอังกฤษ

และภาษาไทย   ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และน าเสนอด้วยการ

พูดและการเขียน  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น สรุปความรู้/ข้อมูล

จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆในการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของ

โรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษ 

 ฝึกทักษะทางภาษา โดยเน้นกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 3,600-3,750 

ค า (ค าศัพท์ที่มีการใช้แตกต่างกัน)  โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล และมีวิจารณญาณ 

 ใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักภาษา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ในสถานการณ์ต่างๆ  เป็น

พ้ืนฐานในการศึกษาต่อ พัฒนาความรู้ความสามารถตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียน พัฒนาเจตคติ 

เห็นประโยชน์ และคุณค่าของภาษาอังกฤษ มีสุนทรียภาพทางภาษา และมีนิสัยใฝ่หาความรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษ

เป็นสื่อ 

รหัสตัวช้ีวัด   
ต 1.1  ม 4-6/1,2,3,4     ต 2.2  ม 4-6/1 
ต 1.2  ม 4-6/1,2,4,5     ต 3.1  ม 4-6/1 
ต 1.3  ม 4-6/1,3     ต 4.1  ม 4-6/1 
ต 2.1  ม 4-6/1      ต 4.2  ม 4-6/1,2 

รวม  8  มาตรฐาน  16   ตัวชี้วัด 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4        

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 2                                                    รหัสวิชา  อ 31102 

จ านวน   2   ชั่วโมง/สัปดาห์        รวมเวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน               1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ปฏิบัติตามค าแนะน าในการใช้คู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง ค าอธิบายและค าบรรยายที่ฟังและอ่าน

ออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความ

เรียง สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน พูดและเขียนน าเสนอ สรุปใจความส าคัญ 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประเด็นต่างๆตามความสนใจของสังคม 

เลือกใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบาย บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ แสดงความรู้สึก ความ

คิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ เรื่องท่ีฟังและอ่านเลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกรียาท่าทางเหมาะสมกับระดับ

บุคคล  เวลา โอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เข้าร่วม และจัดกิจกรรมทางภาษา

และวัฒนธรรม อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน สุภาษิต และบท

กลอนของภาษาอังกฤษและภาษาไทย   ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุปข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน    ใชภ้าษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและ

ท้องถิ่น อาชีพ  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษ 

 ฝึกทักษะทางภาษา โดยเน้นกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 3,600-3,750 

ค า (ค าศัพท์ที่มีการใช้แตกต่างกัน)  โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล และมีวิจารณญาณ 

 ใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักภาษา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ในสถานการณ์ต่างๆ  เป็น

พ้ืนฐานในการศึกษาต่อ พัฒนาความรู้ความสามารถตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียน พัฒนาเจตคติ 

เห็นประโยชน์ และคุณค่าของภาษาอังกฤษ มีสุนทรียภาพทางภาษา และมีนิสัยใฝ่หาความรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษ

เป็นสื่อ 

 

รหัสตัวช้ีวัด   

ต 1.1  ม 4-6/1,2,3     ต 2.2  ม 4-6/1 

ต 1.2  ม 4-6/1,2,3,4,5     ต 3.1  ม 4-6/1 

ต 1.3  ม 4-6/1,2     ต 4.1  ม 4-6/1 

ต 2.1  ม 4-6/1,3     ต 4.2  ม 4-6/2 
รวม  8 มาตรฐาน   16   ตัวชี้วัด  



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ 3             รหัสวิชา    อ32101 

จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวมเวลา    40   ชั่วโมง/ภาคเรียน                 1.0 หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้องกรอง และบทละครสั้น(skit) ถูกต้องตามหลักการ

อ่าน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความ คิดเห็นจากการฟังและอ่านที่เป็น

สาระคดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเรื่องต่าง ๆใกล้ตัว  ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายอย่าง

คล่องแคล่ว  พูด และเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล  บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอย่างเหมาะสม  อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และ

ที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง

ประโยค  ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ค้นคว้า/ 

สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่ง

เรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่

เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต  

เชิดชูความเป็นไทย ภาคภูมิใจในท้องถิ่น มีจิตสาธารณะ และด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 

 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.4-6/2 ,   ต 1.1 ม.4-6/4      

ต 1.2 ม. 4-6/1, 2, 4   

ต. 2.1 ม.4-6/2  

ต 2.2 ม. 4-6/1      

ต 3.1 ม. 4-6/1     

ต 4.1 ม. 4-6/1 

รวม 9 ตัวชี้วัด 

 



 
 

  ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ 4                            รหัสวิชา    อ32102 

จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวมเวลา    40   ชั่วโมง/ภาคเรียน                  1.0 หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆให้สัมพันธ์กับ

ประโยค และข้อความท่ีฟังหรืออ่าน พูดและเขียนน าสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง 

กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ  เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษา และ

วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม  อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง ประโยค ข้อความ ส านวน ค า

พังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย  วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือน และ

ความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล  

ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อ และแหล่ง

การเรียนรู้ต่าง ๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน  

ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ  มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน ซื่อสัตย์

สุจริต  เชิดชูความเป็นไทย ภาคภูมิใจในท้องถิ่น มีจิตสาธารณะ และด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 

 

 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.4-6/3  

ต 1.3 ม. 4-6/2     

ต 2.1 ม. 4-6/3      

ต 2.2 ม. 4-6/1-2 

ต 4.2 ม. 4-6/1-2 

รวม 7  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6      

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ   5                                                รหัสวิชา  อ 33101 

จ านวน   2   ชั่วโมง/สัปดาห์        รวมเวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              1.0  หน่วยกิต 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการ

อ่าน ใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-อังกฤษ อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความ

เรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้

เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ จากการฟัง การอ่าน และการสนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับการ

ด าเนินชีวิตของตนเอง เรื่องที่อยู่ในความสนใจ เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ เลือกและใช้ค า

ขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธ ขอและให้

ข้อมูลในสถานการณ์ต่าง ๆ บรรยายและสรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องราว ข้อมูล เหตุการณ์ใกล้ตัว และ

เรื่องราวในท้องถิ่น เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ตาม

มารยาททางสังคมของเจ้าของภาษา อธิบายวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนเข้าร่วมและจัดกิจกรรม

ทางภาษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่างเหมาะสม เปรียบเทยีบความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง

โครงสร้างส านวนประโยค ความเชื่อ วัฒนธรรมของไทยและของเจ้าของภาษา ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า 

สืบค้นความรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน แล้วน าเสนอด้วยการพูดและเขียน โดยใช้ทักษะ 

กระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลายการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่าง ๆ กระบวนการคิดวิเคราะห์ 

กระบวนการศึกษาค้นคว้า และสืบค้นข้อมูล   

เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจเห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า  สืบค้น รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและ

แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

รหัสตัวช้ีวัด 

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.6/2, ม.6/3    ต 2.1 ม.6/1, ม.6/2, 
ม.6/3 ต 2.2 ม.6/1, ม.6/2   ต 3.1 ม.6/1 ต 4.1 ม.6/1 
ต 4.2 ม.6/1, ม.6/2 
รวม 21 ตัวชี้วัด 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6      

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ   6                                              รหัสวิชา  อ 33102 

จ านวน   2   ชั่วโมง/สัปดาห์       รวมเวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                  1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน ใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-อังกฤษ อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ จากการฟัง การอ่าน และการสนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิตของตนเอง เรื่องที่อยู่ในความสนใจ เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ เลือกและใช้ค า
ขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธ ขอและให้
ข้อมูลในสถานการณ์ต่าง ๆ บรรยายและสรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องราว ข้อมูล เหตุการณ์ใกล้ตัว และ
เรื่องราวในท้องถิ่น เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ตาม
มารยาททางสังคมของเจ้าของภาษา อธิบายวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนเข้าร่วมและจัดกิจกรรม
ทางภาษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่างเหมาะสม เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างส านวนประโยค ความเชื่อ วัฒนธรรมของไทยและของเจ้าของภาษา ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า 
สืบค้นความรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน แล้วน าเสนอด้วยการพูดและเขียน โดยใช้ทักษะ 
กระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลาย การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่าง ๆ กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
กระบวนการศึกษาค้นคว้า และสืบค้นข้อมูล   

เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจเห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า  สืบค้น รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและ

แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

รหัสตัวช้ีวัด 

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.6/2, ม.6/3    ต 2.1 ม.6/1, ม.6/2, 

ม.6/3 ต 2.2 ม.6/1, ม.6/2   ต 3.1 ม.6/1 ต 4.1 ม.6/1 

ต 4.2 ม.6/1, ม.6/2 

รวม 21 ตัวชี้วัด  

 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4      

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง พูด 1                                                  รหัสวิชา  อ 30207 

จ านวน   2   ชั่วโมง/สัปดาห์         รวมเวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                      1.0  หน่วยกิต 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ฟัง พูด อ่าน  เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว 

เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ทั้งในท้องถิ่น และสังคมโลก พร้อมทั้งให้เหตุผล ยกตัวอย่าง

ประกอบ  บอกความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาในการ

บันทึก /สืบค้น/ ค้นหาความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของตนเอง โรงเรียน  ชุมชนและท้องถิ่น/

ประเทศชาติ  ใช้ภาษาแสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  เกี่ยวกับสิ่งของ เรื่องราว เหตุการณ์

ต่างๆในชีวิตประจ าวัน โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด

วิเคราะห์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ 

ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ 

ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม   สามารถใช้ภาษาอังกฤษ  ในการแสวงหาความรู้จากกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อื่น  ตามสถานการณ์ต่างๆ ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  ปฏิบัติตนร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือการ

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์    และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รัก

ความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

ผลการเรียนรู้ 

1. พูดแนะน าตนเอง แนะน าผู้อ่ืน กล่าวทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย พูดแทรกอย่าง
สุภาพ ชัก ชวน แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันได้   

2. บอกความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมทางภาษาอังกฤษด้วย    
การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทาน การแสดงละครสั้น การแสดงบทบาทสมมุติ วันส าคัญ

ต่างๆ ได้ 

3. ใช้ภาษาในการบันทึก /สืบค้น/ ค้นหาความรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของตนเอง
โรงเรียน  ชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติ ได้ 

4. ใช้ภาษาแสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  เกี่ยวกับสิ่งของ เรื่องราว ข่าว  
เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันได้ 

5. ใช้ภาษาสื่อสารเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหารและเครื่องดื่ม  
 



 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4      

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง พูด 2                                                    รหัสวิชา  อ 30208 

จ านวน   2   ชั่วโมง/สัปดาห์       รวมเวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน               1.0  หน่วยกิต 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ฟัง พูด อ่าน  เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว 

เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ทั้งในท้องถิ่น และสังคมโลก พร้อมทั้งให้เหตุผล ยกตัวอย่าง

ประกอบ  บอกความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาในการ

บันทึก /สืบค้น/ ค้นหาความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของตนเอง โรงเรียน  ชุมชนและท้องถิ่น/

ประเทศชาติ  ใช้ภาษาแสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  เกี่ยวกับสิ่งของ เรื่องราว เหตุการณ์

ต่างๆในชีวิตประจ าวัน โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด

วิเคราะห์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ 

ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ ตระหนักใน

คุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม   สามารถใช้ภาษาอังกฤษ  ในการแสวงหาความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  

ตามสถานการณ์ต่างๆ ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  ปฏิบัติตนร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือการเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์    และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ 

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย 

และมีจิตสาธารณะ 

  

ผลการเรียนรู้ 

  1. ใช้ภาษาสื่อสารเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหารและเครื่องดื่ม  

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  เวลาว่าง  กีฬาและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลม

ฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีได้ 

2. ใช้ภาษาในการสื่อสาร  แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆใน

ชีวิตประจ าวันได้   

3. ใช้ภาษาแสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  เกี่ยวกับสิ่งของ เรื่องราว เหตุการณ์

ต่างๆในชีวิตประจ าวันได้ 



 
 

4. ใช้ภาษาในการบันทึก /สืบค้น/ ค้นหาความรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของตนเองโรงเรียน  

ชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติ ได้ 

5. บอกความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมทางภาษาอังกฤษด้วย    

การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทาน การแสดงละครสั้น การแสดงบทบาทสมมุติ วันส าคัญต่างๆ 

ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง พูด 3                                           รหัสวิชา  อ 30209 

จ านวน   2   ชั่วโมง/สัปดาห์        รวมเวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                       1.0  หน่วยกิต 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ฟัง พูด อ่าน  เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์ ข่าว 

เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ทั้งในท้องถิ่น และสังคมโลก พร้อมทั้งให้เหตุผล ยกตัวอย่าง

ประกอบ  ใช้ภาษาในการบันทึก /สืบค้น/ ค้นหาความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของตนเอง โรงเรียน  

ชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติ  ใช้ภาษาแสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  เกี่ยวกับสิ่งของ 

เรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม 

กระบวนการคิดวิเคราะห์  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความ

เข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ ตระหนักในคุณค่าของภาษา

และวัฒนธรรม   สามารถใช้ภาษาอังกฤษ  ในการแสวงหาความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  ตามสถานการณ์

ต่างๆ ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  ปฏิบัติตนรว่มกับผู้อ่ืน เพ่ือการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์    และ

อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. พูดแนะน าตนเอง แนะน าผู้อื่น กล่าวทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย พูดแทรกอย่าง

สุภาพ ชัก ชวน แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว และผู้อื่นได้   

2. ใช้ภาษาสื่อสารเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหารและเครื่องดื่ม ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล  เวลาว่าง  กีฬาและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ 

การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ได้ 

3. ใช้ภาษาในการสื่อสาร  แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆใชีวิตประจ า

วันได้  

4. ใช้ภาษาแสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  เกี่ยวกับสิ่งของ เรื่องราว ข่าว

เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันได้ 



 
 

5. ใช้ภาษาในการบันทึก /สืบค้น/ ค้นหาความรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของตนเองโรงเรียน  

ชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติ ได้บอกความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรม

ทางภาษาอังกฤษด้วย    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง พูด 4                                         รหัสวิชา  อ 30210 

จ านวน   2   ชั่วโมง/สัปดาห์          รวมเวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน               1.0  หน่วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ฟัง พูด อ่าน  เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการข่าว 

เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ทั้งในท้องถิ่น และสังคมโลก พร้อมทั้งให้เหตุผล ยกตัวอย่าง

ประกอบ  บอกความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาในการ

บันทึก /สืบค้น/ ค้นหาความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของตนเอง โรง เรียน  ชุมชนและท้องถิ่น/

ประเทศชาติ  ใช้ภาษาแสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  เกี่ยวกับสิ่งของ เรื่องราว 

เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม 

กระบวนการคิดวิเคราะห์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหา

ได้ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม   สามารถใช้ภาษาอังกฤษ  ในการแสวงหาความรู้จากกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อ่ืน  ตามสถานการณ์ต่างๆ ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  ปฏิบัติตนร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือการ

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์    และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รัก

ความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ภาษาสื่อสารเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหารและเครื่องดื่ม ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล  เวลาว่าง  กีฬาและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ 

การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ได้ 

2. ใช้ภาษาในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆใชีวิตประจ า

วันได้   

3. ใช้ภาษาแสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ เกี่ยวกับสิ่งของ เรื่องราว ข่าว 

เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันได้ 



 
 

4. ใช้ภาษาในการบันทึก /สืบค้น/ ค้นหาความรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของตนเองโรงเรียน 

ชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติ ได้ 

5. บอกความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมทางภาษาอังกฤษด้วย   การเล่น

เกม  การร้องเพลง การเล่านิทาน การแสดงละครสั้น การแสดงบทบาทสมมุติ วันส าคัญต่างๆ ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6    

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง พูด 5                                                    รหัสวิชา  อ 30211 

จ านวน   2   ชั่วโมง/สัปดาห์          รวมเวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน               1.0  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ฟัง พูด อ่าน  เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์ ข่าว 

เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ทั้งในท้องถิ่น และสังคมโลก พร้อมทั้งให้เหตุผล ยกตัวอย่าง

ประกอบ  บอกความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาในการ

บันทึก /สืบค้น/ ค้นหาความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของตนเอง โรงเรียน  ชุมชนและท้องถิ่น/

ประเทศชาติ  ใช้ภาษาแสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  เกี่ยวกับสิ่งของ เรื่องราว เหตุการณ์

ต่างๆในชีวิตประจ าวัน โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด

วิเคราะห์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ 

ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ตระหนักในคุณค่า

ของภาษาและวัฒนธรรม   สามารถใช้ภาษาอังกฤษ  ในการแสวงหาความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  ตาม

สถานการณ์ต่างๆ ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  ปฏิบัติตนร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือการเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์    และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ 

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย 

และมีจิตสาธารณะ  

 

ผลการเรียนรู้  

1. ใช้ภาษาสื่อสารเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหารและเครื่องดื่ม  

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  เวลาว่าง  กีฬาและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลม

ฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ได้ 

2. ใช้ภาษาในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆใน

ชีวิตประจ าวันได้   

3.  ใช้ภาษาแสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  เกี่ยวกับสิ่งของ เรื่องราว ข่าว  

เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันได้ 



 
 

4.  ใช้ภาษาในการบันทึก /สืบค้น/ ค้นหาความรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของตนเองโรงเรียน 

ชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติ ได้ 

5. บอกความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมทางภาษาอังกฤษด้วยการเล่นเกม 

การร้องเพลง การเล่านิทาน การแสดงละครสั้น การแสดงบทบาทสมมุติ วันส าคัญต่างๆ ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง พูด 6                                        รหัสวิชา  อ 30212 

จ านวน   2   ชั่วโมง/สัปดาห์        รวมเวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                       1.0  หน่วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ฟัง พูด อ่าน  เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์ ข่าว 

เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ทั้งในท้องถิ่น และสังคมโลก พร้อมทั้งให้เหตุผล ยกตัวอย่าง

ประกอบ  บอกความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาในการ

บันทึก /สืบค้น/ ค้นหาความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของตนเอง โรงเรียน  ชุมชนและท้องถิ่น/

ประเทศชาติ  ใช้ภาษาแสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  เกี่ยวกับสิ่งของ เรื่องราว เหตุการณ์

ต่างๆในชีวิตประจ าวัน โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด

วิเคราะห์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ 

ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ ตระหนักใน

คุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม   สามารถใช้ภาษาอังกฤษ  ในการแสวงหาความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  

ตามสถานการณ์ต่างๆ ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  ปฏิบัติตนร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือการเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์    และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ 

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย 

และมีจิตสาธารณะ  

 

ผลการเรียนรู้  

1.    ใช้ภาษาสื่อสารเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหารและเครื่องดื่ม  

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  เวลาว่าง  กีฬาและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลม

ฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ได้ 

2.    ใช้ภาษาในการสื่อสาร  แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆใน

ชีวิตประจ าวันได้   

3.    ใช้ภาษาแสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  เกี่ยวกับสิ่งของ เรื่องราว ข่าว  

เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันได้ 



 
 

4.    ใช้ภาษาในการบันทึก /สืบค้น/ ค้นหาความรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของตนเอง

โรงเรียน  ชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติ ได้ 

5.   บอกความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมทางภาษาอังกฤษด้วย    

การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทาน การแสดงละครสั้น การแสดงบทบาทสมมุติ วันส าคัญต่างๆ ได้ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 1                                       รหัสวิชา  อ 30201 

จ านวน   2   ชั่วโมง/สัปดาห์          รวมเวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน             1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

          อ่านเขียน อธิบาย บรรยาย จับใจความ แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบค้นคว้า น าเสนอข้อมูล 

โครงสร้างทางภาษา ขอ้ความเกี่ยวกับตนเอง วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่อยู่ในความสนใจ ทั้งใน

ท้องถิ่น ชุมชน และสังคมโลก เพ่ือให้มีทักษะในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสาร น ามาประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวันด้วยจิตส านึกในความเป็นไทย ใฝ่คุณธรรมมุ่งม่ันในการเรียนการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ  โดยใช้กระบวนการทางภาษา  

กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ 

การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มี

ความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ 

 

ผลการเรียน 

1. อ่านเรื่องที่ก าหนดให้ แล้วจับประเด็นส าคัญ แสดงความคิดเห็นและตอบค าถามได้ 
2. อ่านออกเสียงค าศัพท์ที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง 
3. บอกความหมายของค าศัพท์เป็นภาษาไทยและอังกฤษเป็นอังกฤษได้ 
4. เขียนประโยคตามโครงสร้างที่ก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 
5. เขียนเรื่องสั้นตามแนวที่ก าหนดให้โดยใช้โครงสร้างที่เรียนมาแล้วได้ 
6. เขียนเติมบทสนทนาที่ก าหนดให้ได้ 
7. เขียนบรรยายลักษณะบุคคล สิ่งของ สถานที่ และเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
8. อ่านและเขียน ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์   ข่าว  เหตุการณ์  สถานการณ์

ต่างๆในชีวิตประจ าวัน ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ทั้งในท้องถิ่น และสังคมโลกได้ 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2                                 รหัสวิชา  อ 30202 

จ านวน   2   ชั่วโมง/สัปดาห์        รวมเวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน             1.0  หน่วยกิต 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       อ่านเขียน อธิบาย บรรยาย จับใจความ แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบค้นคว้า น าเสนอข้อมูล โครงสร้าง

ทางภาษา ข้อความเกี่ยวกับตนเอง วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่อยู่ในความสนใจ ทั้งในท้องถิ่น ชุมชน 

และสังคมโลก เพ่ือให้มีทักษะในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสาร น ามาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันด้วยจิตส านึกในความเป็นไทย ใฝ่คุณธรรมมุ่งมั่นในการเรียนการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ  โดยใช้กระบวนการทางภาษา  

กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ 

การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มี

ความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ 

 

ผลการเรียน 

1. อ่านเรื่องที่ก าหนดให้ แล้วจับประเด็นส าคัญ แสดงความคิดเห็นและตอบค าถามได้ 
2. อ่านออกเสียงค าศัพท์ที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง 
3. บอกความหมายของค าศัพท์เป็นภาษาไทยและอังกฤษเป็นอังกฤษได้ 
4. เขียนประโยคตามโครงสร้างที่ก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 
5. เขียนเรื่องสั้นตามแนวที่ก าหนดให้โดยใช้โครงสร้างที่เรียนมาแล้วได้ 
6. เขียนเติมบทสนทนาที่ก าหนดให้ได้ 
7. เขียนบรรยายลักษณะบุคคล สิ่งของ สถานที่ และเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
8. อ่านและเขียน ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์   ข่าว  เหตุการณ์  สถานการณ์

ต่างๆในชีวิตประจ าวัน ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ทั้งในท้องถิ่น และสังคมโลกได้ 
 

 

 

 

 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 3                          รหัสวิชา  อ 30203 

จ านวน   2   ชั่วโมง/สัปดาห์        รวมเวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน            1.0  หน่วยกิต 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           ฟัง พูด อ่าน เขียน สรุปใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟัง

และอ่านเรื่องที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี  การเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ข่าวประสบการณ์   

เหตุการณ์  เรื่องและประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  การเข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษา

และวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม   การค้นคว้า  บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ

กลุ่มสาระอ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ

โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการ

ปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์  การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความ

เข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ตระหนักในคุณค่าของภาษาและ

วัฒนธรรม   สามารถใช้ภาษาอังกฤษ  ในการแสวงหาความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  ตามสถานการณ์ต่างๆ 

ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  เพ่ือการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์    และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็น

สุข โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้ 

อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ   

ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านและเขียน ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์   ข่าว  เหตุการณ์  สถานการณ์

ต่างๆในชีวิตประจ าวัน ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม  

2. อ่านจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็น 

จากการอ่านข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง บทละครสั้น และวันส าคัญต่างๆได้ 

3.ใช้ภาษาในการบันทึก สืบค้น ค้นหาความรู้ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของตนเอง โรงเรียน  

ชุมชนและท้องถิ่น  ประเทศชาติ ด้วยการท าหนังสือเล่มเล็ก ท าแผ่นปลิว ป้ายค าขวัญ ค าเชิญชวน  

แนะน าโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ   

4.ใช้ภาษาแสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  เกี่ยวกับสิ่งของ  เรื่องราว   และ 

เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับการเดินทาง การรับประทานอาหาร การเล่นกีฬา / ดนตรี  

การดูภาพยนตร์  การฟังเพลง การเลี้ยงสัตว์ การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว การศึกษาสภาพสังคม

เศรษฐกิจ   สิ่งแวดล้อม อาหารและเครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างได้ 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 4                                               รหัสวิชา  อ 30204 

จ านวน   2   ชั่วโมง/สัปดาห์       รวมเวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                      1.0  หน่วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ฟัง พูด อ่าน เขียน สรุปใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจาก

การฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี  การเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ข่าวประสบการณ์   

เหตุการณ์  เรื่องและประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  การเข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษา

และวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม   การค้นคว้า  สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่

เกี่ยวขอ้งกับกลุ่มสาระอ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ โดยใช้กระบวนการทางภาษา  

กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และ

การอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ

ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม   สามารถใช้ภาษาอังกฤษ  ในการแสวงหา

ความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  ปฏิบัติตนร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือการ

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความ

เป็นไทย และมีจิตสาธารณะ   

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านและเขียน ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์   ข่าว  เหตุการณ์  สถานการณ์

ต่างๆในชีวิตประจ าวัน ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ทั้งในท้องถิ่น และสังคมโลกได้ 

2.อ่านจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่านข้อความ 

ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง บทละครสั้น และวันส าคัญต่างๆได้ 

3. ใช้ภาษาในการบันทึก สืบค้น ค้นหาความรู้ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของตนเอง โรงเรียน  

ชุมชนและท้องถิ่น  ประเทศชาติ ด้วยการท าหนังสือเล่มเล็ก ท าแผ่นปลิว ป้ายค าขวัญ ค าเชิญชวน  

แนะน าโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ   

4. ใช้ภาษาแสดงความรู้สึก วิเคราะห์  เกี่ยวกับสิ่งของ  เรื่องราว   และ เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน

เกี่ยวกับการเดินทาง การรับประทานอาหาร การดูภาพยนต์  การฟังเพลง การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว  



 
 

สิ่งแวดล้อม อาหารและเครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและ

สวัสดิการ การซื้อ-ขาย  ลมฟ้าอากาศ ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 5                                 รหัสวิชา  อ 30205 

จ านวน   2   ชั่วโมง/สัปดาห์        รวมเวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน             1.0  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  อ่าน เขียน  อธิบาย บรรยาย จับใจความส าคัญ แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ ค้นคว้า น าเสนอ 

โครงสร้างทางภาษา บทร้อยกรอง ข้อความเก่ียวกับตนเอง วิถีชีวิต ประสบการณ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ ทั้งในท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก เพ่ือให้มีทักษะในการอ่าน และเขียน

ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทัศนคติ รู้จักแสวงหาความรู้ รู้จัก

วัฒนธรรมในการใช้ภาษา สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตส านึกภาคภูมิใจในความเป็น

พลเมืองไทย  รวมทั้งปลูกฝังให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มุ่งม่ันในการท างาน มีระเบียบแบบ

แผนในการด ารงชีวิต 

ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. อธิบาย เขียนประโยค หรือข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุ 

และเขียนสื่อรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
3. เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่

ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม 
4. เขียนบรรยายความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ 

ข่าว หรือเหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
5. เขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องกิจกรรมข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์

ตามความสนใจ 
6. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้

เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
7. อธิบาย อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของ

ภาษาและของไทย 
8. อธิบาย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต 

และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
9. ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูด และเขียน 
10. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารชุมชน และท้องถิ่น ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6           

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6                                          รหัสวิชา  อ 30206 

จ านวน   2   ชั่วโมง/สัปดาห์       รวมเวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                      1.0  หน่วยกิต 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

อ่าน เขียน  อธิบาย บรรยาย จับใจความส าคัญ แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ ค้นคว้า น าเสนอ โครงสร้าง

ทางภาษา บทร้อยกรอง ข้อความเก่ียวกับตนเอง วิถีชีวิต ประสบการณ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประเด็น

ที่อยู่ในความสนใจ ทั้งในท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก เพ่ือให้มีทักษะในการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

แลกเปลี่ยนข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทัศนคติ รู้จักแสวงหาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักวัฒนธรรมในการ

ใช้ภาษา สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตส านึกภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทย  รวมทั้ง

ปลูกฝังให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียน มุ่งม่ันในการท างาน มีระเบียบแบบแผนในการ

ด ารงชีวิต 

ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. อธิบาย เขียนประโยค หรือข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุ 

และเขียนสื่อรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
3. เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ใน

ความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม 
4. เขียนบรรยายความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ 

ข่าว หรือเหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
5. เขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์

ตามความสนใจ 
6. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผล

และยกตัวอย่างประกอบ 
7. อธิบาย อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา

และของไทย 
8. อธิบาย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และ

บทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
9. ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูด และเขียน 
10. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารชุมชน และท้องถิ่น ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ 

 



 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1               
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1               รหัสวิชา อ20207 
จ านวน 1 ช่ังโมง/สัปดาห์     รวมเวลา20  ชั่วโมง/ภาคเรียน                     0.5 หน่วยกิต   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 พัฒนาทักษะการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียน เรื่องราวจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ค าบรรยาย
ลักษณะบุคคล และสิ่งของ ค าแนะน า สุขภาพโดยฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและทักษะย่อยของกระบวนการนั้นๆ  ใช้
ภาษาสื่อสารเพ่ือรับและส่งสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆที่หลากหลาย  และการเขียนจดหมาย
อิเล็คทรอนิคส์  โดยใช้ค าศัพท์  ส านวน วลี ประโยค โครงสร้างทางภาษาถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่านและฟัง ใช้
ภาษาสื่อสารได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งด าเนินการติดต่อ
สื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับกาลเทศะและมารยาททางสังคมตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
ตลอดจนมีความมั่นใจในการใช้ภาษา และ เห็นคุณค่าในการน าภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจ าวัน      
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีทักษะในการฟังประโยค ข้อความ เรื่องราวต่างๆ โดยสามารถตีความ  วิเคราะห์สิ่งที่ฟัง น้ าเสียง
กริยา ท่าทาง และสรุปความ ถ่ายโอนเป็นภาพวาดได้อย่างถูกต้อง 

2. พูดตามระดับกลไก   พูดอย่างมีความหมายและสนทนาตามสถานการณ์ที่ก าหนดได้อย่ างถูกต้อง
เหมาะสม 

3. อ่านข้อความ และ เรื่องสั้นๆ เพ่ือหาใจความส าคัญหรือรายละเอียดของเรื่องที่อ่าน  โดยสามารถพูด
แสดงความคิดเห็นจากการวิเคราะห์เรื่องที่อ่านและ สรุปเรื่อง 

4. เขียนค าศัพท์ ประโยค ข้อความ และ จดหมายสื่ออิเลคทรอนิคส์ (e-mail) เพ่ือสื่อสารและเปลี่ยน
ข้อมลู โดยใช้สื่อเทคโนโลยีในการฝึกทักษะได้อย่างเหมาะสม 

5. สร้างสรรค์ภาษาในการสนทนาและเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยใช้ค าศัพท์
ส านวน โครงสร้างทางภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาททางสังคม 

6. มีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนและเห็นคุณค่าในการน าภาษาอังกฤษ
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2               รหัสวิชา อ20208 
จ านวน 1 ชั่งโมง/สัปดาห์     รวมเวลา20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                   0.5 หน่วยกิต                                                                                                                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           พัฒนาทักษะการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียน โดยฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและทักษะย่อยของ
กระบวนการพัฒนาการรับสารและการส่งสารโดยฝึกจับใจความส าคัญ สรุปความ วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมิน
ค่า ฝึกทักษะการคิด รวบรวมความรู้ความคิด ประสบการณ์จากการฟัง การดู และการอ่าน แล้วน าเสนอด้วยการ
พูด การถ่ายโอนเป็นรูปภาพหรือสัญลักษณ์ และการเขียนอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  โดยใช้ค าศัพท์  
ส านวน ประโยค และโครงสร้างทางภาษาได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารและด าเนินการติดต่อสื่อสาร
กับบุคคลอ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับกาลเทศะและมารยาททางสังคมตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอก
ความส าคัญ แนะน า และ เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญและประเพณีของเจ้าของภาษา น าเสนอข้อมูลและความคิด
อย่างเป็นระบบ มีความม่ันใจในการใช้ภาษาและเห็นคุณค่าในการน าภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจ าวัน      

ผลการเรียนรู้ 
1. ฟัง ประโยค ข้อความ เรื่องราวต่างๆโดยสามารถตีความ  วิเคราะห์สิ่งที่ฟัง น้ าเสียงกริยา ท่าทาง และ

สรุปความ ถ่ายโอนเป็นภาษาพูด และภาพวาดได้อย่างถูกต้อง 
2. พูดเพ่ือการสื่อสารตามสถานการณ์ที่ก าหนด   สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  และพูดบรรยายภาพหรือ

สถานการณ์แล้วให้เพ่ือนวาดภาพตามท่ีพูด   
3. อ่านข้อความ และ เรื่องสั้นๆ เพ่ือหาใจความส าคัญหรือรายละเอียดของเรื่องที่อ่าน  โดยสามารถพูด

แสดงความคิดเห็นจากการวิเคราะห์เรื่องและ สรุปเรื่องท่ีอ่าน 
4. เขียนค าศัพท์ ประโยค ข้อความ และ จดหมายสื่ออิเลคทรอนิคส์ (e-mail) เรื่องสั้นๆ เพ่ือสื่อสารและ

เปลี่ยนข้อมูล โดยใช้สื่อเทคโนโลยีในการฝึกทักษะได้อย่างเหมาะสม 
5. สร้างสรรค์ภาษาในการสนทนาและเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยใช้ค าศัพท์

ส านวน โครงสร้างทางภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาททางสังคม 
6. บอกความส าคัญ แนะน า และเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญและประเพณีของเจ้าของภาษา 

 

 

 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                             
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3              รหัสวิชา อ20209 
จ านวน 1 ช่ังโมง/สัปดาห์      รวมเวลา20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                      0.5 หน่วยกิต     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือใน   สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม   พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน  
ประสบการณ์และ ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม    พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ 
หัวข้อเรื่อง (Topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 
ค้นคว้ารวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้และน าเสนอ
ด้วยการพูด/เขียน   ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้น ในห้องเรียน สถานศึกษา และ
ชุมชน 
 
ผลการเรียนรู้ 
        1.  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ  
        ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม    
    2.  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน  ประสบการณ์และ ข่าว/เหตุการณ์                   
                 ที่ อยู่ในความสนใจของสังคม                            
    3.  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (Topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/ 
         เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
     4.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม 
          ของเจ้าของภาษากับของไทย 
     5.  ค้นคว้ารวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการ 
         เรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด/เขียน     
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                              
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4               รหัสวิชา อ20210 
จ านวน 1 ช่ังโมง/สัปดาห์ รวมเวลา20  ชั่วโมง/ภาคเรยีน                           0.5 หน่วยกิต    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                 พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม   พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน  
ประสบการณ์และ ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม    พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ 
หัวข้อเรื่อง (Topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 
ค้นคว้ารวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้และน าเสนอ
ด้วยการพูด/เขียน   ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้น ในห้องเรียน สถานศึกษา และ
ชุมชน           
 
ผลการเรียนรู้ 
 
  1.  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้  
              ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม    
  2.  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน  ประสบการณ์และ ข่าว/เหตุการณ์ที่ 
              อยู่ในความสนใจของสังคม                            
  3.  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (Topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ 
              ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
  4.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ 
              วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 
  5.  ค้นคว้ารวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง 
              การเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด/เขียน     
  6.  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึน  ในห้องเรียน สถานศึกษา  
               และชุมชน 
 
 
                                                        

 
 



 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                   
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5               รหัสวิชา อ20211 
จ านวน 1 ช่ังโมง/สัปดาห์ รวมเวลา20  ชั่วโมง/ภาคเรียน                   0.5 หน่วยกิต            
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                      
        พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน   
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม   พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน  ประสบการณ์และ 
ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม    พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (Topic) ที่
ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้ารวบรวม และสรุป
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด/เขียน   ใช้
ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึน  ในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1.  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธ 
               การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม   
  2.  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน  ประสบการณ์และ ข่าว/เหตุการณ์ 
               ที่อยู่ในความสนใจของสังคม                            
  3.  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (Topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/     
               ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
  4.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ  
               วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  
  5.  ค้นคว้ารวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง 
               การเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด/เขียน     
  6.  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึน  ในห้องเรียน สถานศึกษา  
               และชุมชน 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3             
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6              รหัสวิชา อ20212 
จ านวน 1 ช่ังโมง/สัปดาห์        รวมเวลา20  ชั่วโมง/ภาคเรียน     0.5 หน่วยกิต         
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

            พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม   พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน  
ประสบการณ์และ ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม    พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ 
หัวข้อเรื่อง (Topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 
ค้นคว้ารวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้และน าเสนอ
ด้วยการพูด/เขียน   ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้น ในห้องเรียน สถานศึกษา และ
ชุมชน 
 
ผลการเรียนรู้ 

 1.  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ     
       ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม    

    2.  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน  ประสบการณ์และ ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ 
        ในความสนใจของสังคม                            
            3.  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (Topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/ 
                เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
         4.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่แลวัฒนธรรม 
         ของเจ้าของภาษากับของไทย  
          5.  ค้นคว้ารวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่ง 
             การเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด/เขียน     
        6.  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษาและชุมชน 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     
ชื่อรายวิชา อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1          รหัสวิชา อ30213      
จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวมเวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรยีน                     0.5หน่วยกิต           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ฟังและพูดเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ ในท้องถิ่น รวมทั้งการขอและให้ข้อมูล เสนอให้บริการ
และความต้องการ อภิปราย และแสดงความคิดเห็น เช่น ความรู้สึก รวมทั้งการเล่า เหตุการณ์และกิจกรรมในชีวิต
ประจาวันจากประสบการณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด
ความตระหนักถึงคุณค่าความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม  สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว และสังคม  
ผลการเรียนรู้  
1. ฟังเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ในท้องถิ่นและสามารถตอบค าถามได้  
2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่ฟังได้  
3. สนทนาโต้ตอบการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการได้  
4. เล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวกับตนเองให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้  
5. พูดออกเสียงเน้นหนัก ค า วล ีและประโยคได้ถูกต้อง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     
ชื่อรายวิชา อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2          รหัสวิชา อ30214    
จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  รวมเวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน                0.5 หน่วยกิต     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
 ฟังและพูดเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในท้องถิ่น รวมทั้งการขอและให้ข้อมูล เสนอให้บริการ
และความต้องการ อภิปราย และแสดงความคิดเห็น เช่น ความรู้สึก รวมทั้งการเล่า เหตุการณ์และกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันจากประสบการณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคล  กาลเทศะและสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้
เกิดความตระหนักถึงคุณค่าความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว และสังคม  
 
ผลการเรียนรู้  
1. ฟังและพูดเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในท้องถิ่นได้  
2. พูดและขอข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและความต้องการได้  
3. พูดแสดงความรู้สึกเก่ียวกับเหตุการณ์หรือกิจกรรมในชีวิตประจาวันได้  
4. เล่าประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เก่ียวกับตนเองได้  
5. ฟังและพูดสรุปเรื่องราวที่ฟังได้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     
ชื่อรายวิชา อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3            รหัสวิชา อ30215      
จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์   รวมเวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน                   0.5 หน่วยกิต        
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ฟังและพูดบทสนทนาเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ ในท้องถิ่น ตลอดจนการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี วิธีการ และรูปแบบที่หลากหลายในการนาเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ 
ข้อมูล ข่าวสาร ความคิดรวบยอด ความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เรื่องราว 
เหตุการณ์ ทั้งของส่วนตัว ชุมชน และสังคมในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ และ
สุนทรียภาพ ถูกต้องเหมาะสม ตามมารยาทสังคม และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพ่ือสร้างเสริม
ความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ชุมชน และสังคม ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนา และเปิดโลกทัศน์เพ่ือการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 
 
ผลการเรียนรู้  
1. สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดในสังคมได้  
2. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องประเด็นร้อนในสังคมได้  
3. สนทนาเก่ียวกับการจองห้องพักและจองตั๋วเครื่องบินได้  
4. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการถามทิศทางได้  
5. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการสั่งอาหารได้  
6. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศได้  
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5      
ชื่อรายวิชา อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4                 รหัสวิชา อ30216     
 จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  รวมเวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน                     0.5 หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ฟังและพูดบทสนทนาเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ ในท้องถิ่น ตลอดจนการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี วิธีการ และรูปแบบที่หลากหลายในการนาเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ 
ข้อมูล ข่าวสาร ความคิดรวบยอด ความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เรื่องราว 
เหตุการณ์ ทั้งของส่วนตัว ชุมชน และสังคมในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ และ
สุนทรียภาพ ถูกต้องเหมาะสม ตามมารยาทสังคม และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพ่ือสร้างเสริม
ความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ชุมชน และสังคม ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนา และเปิดโลกทัศน์เพ่ือการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 
ผลการเรียนรู้  
1. ฟังและพูดบทสนทนาเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ ในท้องถิ่นได้ 
2. สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดในสังคมได้  
3. ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม ตามมารยาทสังคม และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
เพ่ือสร้างเสริมความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 
4. สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ความคิดรวบยอด ความคิดเห็น แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับกิจกรรม 
เรื่องราว เหตุการณ์  ชุมชน และสังคมในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ 
5. สนทนาแลกเปลี่ยน ข้อมูลส่วนตัวได้ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6       
ชื่อรายวิชา อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5                รหัสวิชา อ30217     
 จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  รวมเวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน                          0.5 หน่วยกิต    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ฟังและพูดบทสนทนาเกี่ยวกับ ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าอธิบาย บทสนทนา เพ่ือแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นที่อยู่ในความสนใจในชีวิตประจาวัน ประเด็นเรื่องราว ปัญหาต่างๆ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
วิธีการและรูปแบบที่หลากหลายในการน าเสนอ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ กิจกรรม 
สินค้าหรือบริการในท้องถิ่น ใช้ประโยคผสมและประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ ที่ใช้สื่อความหมายตามบริบท
ต่างๆ ในการสนทนา ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยออกเสียงสระ กลุ่มค าและประโยคที่ซับซ้อนได้
ถูกต้อง รู้และเข้าใจความเหมือน วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของเจ้าของภาษา เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง
ภาษาและวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
และสามารถใช้ภาษาท่ีเรียนเป็นเครื่องมือในการเรียนต่อและประกอบอาชีพ  
 
ผลการเรียนรู้  
1. ฟัง ค าสั่ง ค าขอร้อง และปฏิบัติได้  
2. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวในชีวิตประจ าวันได้  
3. น าเสนอเก่ียวกับประเพณีของจังหวัดนนทบุรีได้  
4. ออกเสียงเกี่ยวกับค า วล ีและประโยคได้ถูกต้อง  
5. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการถามราคาสิ่งของได้ถูกต้อง  
6. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับที่พัก แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่ส าคัญได้  
7. พูด เขียน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและเจ้าของภาษาได้  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                

ชื่อรายวิชา อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6         รหัสวิชา อ30218      

จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  รวมเวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน            0.5 หน่วยกิต  

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

 ฟังและพูดบทสนทนาเกี่ยวกับ ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าอธิบาย บทสนทนา เพ่ือแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นที่อยู่ในความสนใจในชีวิตประจาวัน  ประเด็นเรื่องราว ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
วิธีการและรูปแบบที่หลากหลายในการนาเสนอ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ กิจกรรม 
สินค้าหรือบริการในท้องถิ่น ใช้ประโยคผสมและประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ ที่ใช้สื่อความหมายตามบริบท
ต่างๆ ในการสนทนา ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยออกเสียงสระ กลุ่มค าและประโยคที่ซับซ้อนได้
ถูกต้อง รู้และเข้าใจความเหมือน วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของเจ้าของภาษา เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง
ภาษาและวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
และสามารถใช้ภาษาท่ีเรียนเป็นเครื่องมือในการเรียนต่อและประกอบอาชีพ  
 
ผลการเรียนรู้  
1. อธิบายความหมายเกี่ยวกับค าและส านวนได้ถูกต้อง  
2. พูด เขียนอธิบายเกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นปากเกร็ดได้  
3. พูดแนะน าการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีได้  
4. ใช้ภาษาได้ถูกต้องตามบริบทด้านโครงสร้าง ภาษา ค า และส านวน  
5. ใช้สื่อเทคโนโลยีในการโฆษณาสินค้าของท้องถิ่นได้  
6. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวในชีวิตประจาวันได้  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                

ชื่อรายวิชา  ภาษาจีน 1-2           รหัสวิชา จ20201-20202               

จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  รวมเวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน           0.5 หน่วยกิต  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เข้าใจและปฏิบัติตามค าสั่ง ค าของร้องง่ายๆ ที่ได้ฟังและอ่านระบุตัวอักษร วรรณยุกต์ ออกเสียงสระและ

พยัญชนะ และอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ และค าศัพท์ได้ตามหลักการออกเสียง บอกความหมายของค าศัพท์

ภาษาจีนได้ โยงภาพได้ตรงตามค าศัพท์และความหมาย อ่านหรือพูดประโยคง่ายๆ ที่มีภาพประกอบได้ ค้นคว้า

สืบค้น และอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล วันส าคัญ หรือประเพณีได้ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจและปฏิบัติตามค าสั่ง ค าของร้องง่ายๆ ที่ได้ฟังและอ่าน 

2. ระบุตัวอักษร วรรณยุกต์ ออกเสียงสระและพยัญชนะได้ 

3. อ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ และค าศัพท์ได้ตามหลักการออกเสียง 

4. บอกความหมายของค าศัพท์ภาษาจีนได้ 

5. โยงภาพได้ตรงตามค าศัพท์และความหมาย 

6. อ่านหรือพูดประโยคง่ายๆ ที่มีภาพประกอบได้   

7. ค้นคว้า/สืบค้น และอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล วันส าคัญ หรือประเพณีได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                

ชื่อรายวิชา  ภาษาจีน 3-4          รหัสวิชา จ20203-20204               

จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  รวมเวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน                     0.5 หน่วยกิต  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องง่ายๆที่ฟังและสามารถใช้ค าสั่ง ค าขอร้องง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง ได้ การพูดให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว เขียนอักษรจีน ค าศัพท์ง่ายๆเพ่ือระบุตัวอักษรจีน ค า ความหมาย สัทอักษร

พินอิน（拼音pīnyīn）รวมถึงออกเสียงได้ ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน จนกระทั่ง
การเพ่ือรวบรวมค าศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัว 

 
ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตามค าสั่ง และค าขอร้องง่ายๆที่ฟัง 
2. ใช้ค าสั่ง และค าขอร้องง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง 
3. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
4.เขียนอักษรจีน ค าศัพท์ง่ายๆ 

5.ระบุตัวอักษรจีน ค า และความหมาย สัทอักษรพินอิน（拼音pīnyīn）และออกเสียงได้ถูกต้อง 
6. ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
7. ใช้ภาษาจีนเพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับสิ่งใกล้ตัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3               

ชื่อรายวิชา  ภาษาจีน 5-6          รหัสวิชา จ20205-20206              

จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  รวมเวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน           0.5 หน่วยกิต  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ระบุตัวอักษรและอ่านออกเสียงและสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านและสามารถเลือกภาพตรง

ตามความหมายของคาและกลุ่มค าที่ฟัง บอกใจความส าคัญและตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและอ่าน
ออกเสียงข้อความนิทานและบทกลอนสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่านพูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้
ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม สนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย บอกค าศัพท์ที่เก่ียวกับข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดรวบยอด  กระบวนการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์  การสืบคน้ข้อมูล  การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอสื่อสาร  เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาจีน  น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจและปฏิบัติตามค าสั่ง ค าของร้องง่ายๆ ที่ได้ฟังและอ่าน 

2. ระบุตัวอักษร วรรณยุกต์ ออกเสียงสระและพยัญชนะได้ 

3. อ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ และค าศัพท์ได้ตามหลักการออกเสียง 

4. บอกความหมายของค าศัพท์ภาษาจีนได้ 

5. โยงภาพได้ตรงตามค าศัพท์และความหมาย 

6. อ่านหรือพูดประโยคง่ายๆ ที่มีภาพประกอบได้   

7. แนะน า และบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือนได้ 

8. ค้นคว้า/สืบค้น และอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล วันส าคัญ หรือประเพณีได้ 

9. จับใจความส าคัญ สรุปเนื้อหาที่ได้อ่านหรือฟัง 

 
 
 
 
 



 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4              

ชื่อรายวิชา  ภาษาจีน 1-2           รหัสวิชา จ30201-30202                

จ านวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  รวมเวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน                2.0 หน่วยกิต  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เข้าใจค าสั่ง  และค าขอร้องที่ฟังและอ่านในสถานการณ์ใกล้ตัวสามารถสะกดค า  อ่านออกเสียงค า  

ประโยคง่ายๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงเข้าใจความหมายของค า  กลุ่มค าและประโยคที่ฟังหรืออ่านโดย

ถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์ได้อ่านหรือพูดประโยค  บทสนทนา  หรือนิทานง่าย ๆ ที่มีภาพประกอบได้ใช้ภาษา

ง่ายๆ  สั้นๆ  ในการพูดสื่อสารระหว่างบุคคลได้ใช้ประโยคค าสั่ง  พูดขอร้อง  พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอ ง

และเพ่ือนได้ถูกต้องบอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ  ตามแบบที่ฟังให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวด้วยท่าทาง  ภาพ  ค าและข้อความสั้นๆ น าเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับข้อมูลที่

ฟังหรืออ่านได ้

 

ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจค าสั่ง  และค าขอร้องที่ฟังหรืออ่านในสถานการณ์ใกล้ตัว 

2. สามารถสะกดค า  อ่านออกเสียงค า  ประโยคง่ายๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง 

3. เข้าใจความหมายของค า  กลุ่มค าและประโยคที่ฟังหรืออ่านโดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์ได้ 

4. อ่านหรือพูดประโยค  บทสนทนา  หรือนิทานง่าย ๆ ที่มีภาพประกอบได้ 

5. ใช้ภาษาง่ายๆ  สั้นๆ  ในการพูดสื่อสารระหว่างบุคคลได้ 

6. ใช้ประโยคค าสั่ง  พูดขอร้อง  พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือนได้ถูกต้อง 

7. บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ  ตามแบบที่ฟัง 

8. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวด้วยท่าทาง  ภาพ  ค าและข้อความสั้นๆ 

9. น าเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับข้อมูลที่ฟังหรืออ่านได้ 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               

ชื่อรายวิชา  ภาษาจีน 3-4                    รหัสวิชา จ 30203-30204                
จ านวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  รวมเวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน                              2.0 หน่วยกิต  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
อ่านออกเสียงค าศัพท์ และประโยคได้อย่างถูกต้องตามหลักการอ่าน อ่านและแปลความหมายประโยค 

และบทสนทนาได้ เลือกภาพได้ตรงตามค าศัพท์และความหมาย พูด และเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม

ต่างๆ  พูด และเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว สนทนา

แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  และสามารถบอกวันส าคัญหรือ

เทศกาล ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของประเพณีของเจ้าของภาษา ถาม-ตอบ และบอกเก่ียวกับวันที่ และเวลาได้ 

รวมถึงจับใจความส าคัญ สรุปความคิดรวบยอดจากเนื้อหาที่ได้อ่านหรือฟัง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงค าศัพท์ และประโยคได้อย่างถูกต้องตามหลักการอ่าน 

2. อ่านและแปลความหมายประโยค และบทสนทนาได้ 

3. เลือกภาพได้ตรงตามค าศัพท์และความหมาย 

4. พูด และเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ  

5. พูด และเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

6. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

7. บอกวันส าคัญหรือเทศกาล ความคิด ความเชื่อ และที่มาของประเพณีของเจ้าของภาษา 

8. ถาม-ตอบ และบอกเกี่ยวกับวันที่ และเวลาได้ 

10. จับใจความส าคัญ สรุปความคิดรวบยอดจากเนื้อหาที่ได้อ่านหรือฟัง 

 

 

 
 
 

 



 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6              

 ชื่อรายวิชา  ภาษาจีน 5-6            รหัสวิชา จ 30205-30206                
จ านวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  รวมเวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน                       2.0 หน่วยกิต  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

อ่านออกเสียงค าศัพท์ และประโยคได้อย่างถูกต้องตามหลักการอ่าน อ่านและแปลความหมายประโยค 

และบทสนทนาได้ เลือกภาพได้ตรงตามค าศัพท์และความหมาย พูด และเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม

ต่างๆ  พูด และเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว สนทนา

แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  และสามารถบอกวันส าคัญหรือ

เทศกาล ความคิด ความเชื่อ และที่มาของประเพณีของเจ้าของภาษา ถาม-ตอบ และบอกเกี่ยวกับวันที่ และเวลา

ได้ รวมถึงจับใจความส าคัญ สรุปความคิดรวบยอดจากเนื้อหาที่ได้อ่านหรือฟัง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงค าศัพท์ และประโยคได้อย่างถูกต้องตามหลักการอ่าน 

2. อ่านและแปลความหมายประโยค และบทสนทนาได้ 

3. เลือกภาพได้ตรงตามค าศัพท์และความหมาย 

4. พูด และเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ  

5. พูด และเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

6. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

7. บอกวันส าคัญหรือเทศกาล ความคิด ความเชื่อ และที่มาของประเพณีของเจ้าของภาษา 

8. ถาม-ตอบ และบอกเกี่ยวกับวันที่ และเวลาได้ 

9. จับใจความส าคัญ สรุปความคิดรวบยอดจากเนื้อหาที่ได้อ่านหรือฟัง 

 

 

 
 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4              
ชื่อรายวิชา  ภาษาจีน ฟัง พูด1-2            รหัสวิชา จ 30213-30214  
 จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  รวมเวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน       1.0 หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระบุตัวอักษรและอ่านออกเสียงและสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านและสามารถเลือกภาพตรง
ตามความหมายของคาและกลุ่มค าที่ฟัง บอกใจความส าคัญและตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและอ่าน
ออกเสียงข้อความนิทานและบทกลอนสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่านพูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้
ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม สนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย บอกค าศัพท์ที่เก่ียวกับข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดรวบยอด  กระบวนการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์  การสืบค้นข้อมูล  การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอสื่อสาร  เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาจีน  น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.ระบุตัวอักษรและอ่านออกเสียงและสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
2. เลือกภาพตรงตามความหมายของคาและกลุ่มค าท่ีฟัง  
3. บอกใจความส าคัญและตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา  
4.อ่านออกเสียงข้อความนิทาน และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
5.พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน

สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  
6.สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน  
7.ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  
8.บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวกับข้องกับกลุ่มสาระการเรียน 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5              
ชื่อรายวิชา  ภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน 3-4      รหัสวิชา จ 30215-30216   
 จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  รวมเวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                    1.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ระบุตัวอักษรและอ่านออกเสียงและสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านและสามารถเลือกภาพตรง

ตามความหมายของคาและกลุ่มค าที่ฟัง บอกใจความส าคัญและตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและอ่าน
ออกเสียงข้อความนิทานและบทกลอนสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่านพูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้
ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม สนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย บอกค าศัพท์ที่เก่ียวกับข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดรวบยอด  กระบวนการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์  การสืบค้นข้อมูล  การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอสื่อสาร  เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาจีน  น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 

ผลการเรียนรู้ 

1.ระบุตัวอักษรและอ่านออกเสียงและสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
2. เลือกภาพตรงตามความหมายของคาและกลุ่มค าท่ีฟัง  
3. บอกใจความส าคัญและตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา  
4.อ่านออกเสียงข้อความนิทาน และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
5.พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความ     ช่วยเหลือใน

สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  
6.สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน  
7.ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  
8.บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวกับข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6             
ชื่อรายวิชา  ภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน 5-6      รหัสวิชา จ 30217-30218  
จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  รวมเวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน           1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระบุตัวอักษรและอ่านออกเสียงและสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านและสามารถเลือกภาพตรง
ตามความหมายของคาและกลุ่มค าที่ฟัง บอกใจความส าคัญและตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและอ่าน
ออกเสียงข้อความนิทานและบทกลอนสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่านพูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้
ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม สนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย บอกค าศัพท์ที่เก่ียวกับข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดรวบยอด  กระบวนการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์  การสืบค้นข้อมูล  การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอสื่อสาร  เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาจีน  น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 

ผลการเรียนรู้ 

1.ระบุตัวอักษรและอ่านออกเสียงและสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
2. เลือกภาพตรงตามความหมายของคาและกลุ่มค าท่ีฟัง  
3. บอกใจความส าคัญและตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา  
4.อ่านออกเสียงข้อความนิทาน และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
5.พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน

สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  
6.สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน  
7.ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  
8.บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวกับข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 


