
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

 อ 21101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  1.5  หน่วยกิต 3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

 อ 21102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  1.5  หน่วยกิต 3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 

 อ22101             ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน3  1.5  หน่วยกิต 3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

 อ22102             ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน4            1.5  หน่วยกิต 3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

 อ23101              ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5  1.5  หน่วยกิต 3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

 อ23102                  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6  1.5  หน่วยกิต 3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

 

            

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

 อ21201  ภาษาอังกฤษฟังพูด           1.0 หน่วยกิต 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

 อ21202  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน     1.0 หน่วยกิต 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

 

 



 

  ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
  มำตรฐำนและตวัช้ีวดั 
  รำยวชิำพืน้ฐำน  ช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา 

 
 

รหัสวิชา  อ21101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน1         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1     ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                จ านวน 60 ชั่วโมง             1.5 หน่วยกิต 

 

           ฟังค ำสั่ง ค ำขอร้อง ค ำแนะน ำ ค ำช้ีแจงง่ำย ๆ แลว้ปฏิบติัตำมและฟังบทสนทนำ เร่ืองรำวต่ำง ๆ แลว้
สรุปสำระส ำคญัได ้พูดโดยใชภ้ำษำ น ้ำเสียง กริยำท่ำทำงเหมำะสมตำมมำรยำททำงสังคมและวฒันธรรมของ
เจำ้ของภำษำในกำรขอร้อง ใหค้ำแนะนำ คำช้ีแจง ขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในกำรใหค้วำม
ช่วยเหลือในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ สรุปใจควำมส ำคญัท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวกบักลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืนจำก
แหล่งกำรเรียนรู้และท่ีไดจ้ำกกำรวเิครำะห์ข่ำว หรือ เหตุกำรณ์ท่ีอยูใ่นควำมสนใจของสังคม บอกควำม
เหมือนและแตกต่ำงระหวำ่งกำรออกเสียง ประโยคชนิดต่ำง ๆ กำรใชเ้คร่ืองหมำยวรรคตอน กำรลำดบัคำ 
ตำมโครงสร้ำงประโยคของภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ ตลอดจนกำรแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 
กิจกรรม และสถำนกำรณ์ในชีวติประจ ำวนั  
            อ่ำนค ำสั่ง คำแนะน ำ ค ำช้ีแจงและปฏิบติัตำม ตลอดจนอ่ำนออกเสียงขอ้ควำม นิทำน และบทร้อย
กรองสั้น ๆ ตำมหลกักำรอ่ำนเขียนบรรยำยเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัรประจำวนั ประสบกำรณ์และส่ิงแวดลอ้ม
ใกลต้วั สรุปใจควำมส ำคญัท่ีไดจ้ำกกำรวเิครำะห์เร่ือง เหตุกำรณ์ท่ีอยูใ่นควำมสนใจของสังคม แลว้สรุป
ขอ้มูล ขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกบักลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน จำกแหล่งกำรเรียนรู้อ่ืนท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำคน้ควำ้  
            โดยใชท้กัษะกระบวนกำรเรียนรู้ทำงภำษำท่ีหลำกหลำยและยดึหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ในกำรจดัประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ต่ำงๆในชีวิตประจ ำวนัท่ีใกลต้วัใหผู้เ้รียน กระบวนกำรคิด
วเิครำะห์ กระบวนกำรศึกษำคน้ควำ้และสืบคน้ขอ้มูล   
           กำรวดัผลและประเมินผล ใชว้ธีิกำรท่ีหลำกหลำยตำมสภำพจริง สอดคลอ้งกบัเน้ือหำสำระ ทกัษะ/
กระบวนกำร คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์กำรอ่ำน คิดวเิครำะห์และเขียนส่ือควำมหมำย และสมรรถนะส ำคญั
ของผูเ้รียนท่ีตอ้งกำรวดั  
 
รหัสตัวช้ีวดั  
ต1.1 ม.1/1, ต1.1 ม.1/2, ต1.1 ม.1/3, ต1.1 ม.1/4  
ต1.2 ม.1/1, ต1.2 ม.1/2, ต1.2 ม.1/3, ต1.2 ม.1/4, ต 1.2 ม.1/5  
ต1.3 ม.1/1, ต1.3 ม.1/2, ต1.3 ม.1/3  
ต2.1 ม.1/1, ต2.1 ม.1/2, ต2.1 ม.1/3  
ต2.2 ม.1/1, ต2.2 ม.1/2  
ต3.1 ม.1/1, ต4.1 ม.1/1, ต4.2 ม.1/1  
รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด 

 



มาตรฐานและตัวชี้วัด 

รหัสวิชา  อ21101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน1         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1     ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            จ านวน 60 ชั่วโมง             1.5 หน่วยกิต 

 

รหัสตัวช้ีวดั  
 ต1.1 ม.1/1   :   ปฎิบติัตำมค ำสั่ง ค  ำขอร้อง ค ำแนะน ำและค ำช้ีแจงง่ำยๆท่ีฟังและอ่ำน   
 ต1.1 ม.1/2   :   อ่ำนออกเสียงขอ้ควำม นิทำน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกตอ้งตำม หลกักำรอ่ำน 
 ต1.1 ม.1/3   :   เลือก/ระบุประโยคและขอ้ควำม ใหส้ัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ควำมเรียง (non-text   
                      information) ท่ีอ่ำน  
 ต1.1 ม.1/4   :    ระบุหวัขอ้เร่ือง (topic) ใจควำมสำคญั (main idea) และตอบคำถำมจำกกำรฟังและอ่ำน 
                      บทสนทนำ นิทำน และเร่ืองสั้น  
 ต1.2 ม.1/1   :  สนทนำ แลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง กิจกรรม และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวติประจำวนั  
 ต1.2 ม.1/     :  ใชค้  ำขอร้อง ใหค้ำแนะน ำ และค ำช้ีแจง ตำมสถำนกำรณ์  
 ต1.2 ม.1/3   : พูดและเขียนแสดงควำมตอ้งกำร ขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธกำรใหค้วำมช่วยเหลือ  
                    ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อยำ่งเหมำะสม  
 ต1.2 ม.1/4   : พูดและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูล และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่ำนอยำ่ง  
                    เหมำะสม  
 ต 1.2 ม.1/5 :  พูดและเขียนแสดงควำมรู้สึก และควำมคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่ำงๆ ใกลต้วั กิจกรรม 
                     ต่ำงๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลสั้นๆ ประกอบอยำ่งเหมำะสม  
 ต1.3 ม.1/1  : พูดและเขียนบรรยำยเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัรประจำวนั ประสบกำรณ์ และส่ิงแวดลอ้ม  
                   ใกลต้วั 
 ต1.3 ม.1/2  :  พูด/เขียน สรุปใจควำมสำคญั/แก่นสำระ(theme) ท่ีไดจ้ำกกำรวเิครำะห์เร่ือง/เหตุกำรณ์ท่ีอยู ่
                    ในควำมสนใจของสังคม  
 ต1.3 ม.1/3  :   พูด/เขียนแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมหรือเร่ืองต่ำงๆ ใกลต้วั พร้อมทั้งใหเ้หตุผลสั้นๆ  
                    ประกอบ  
 ต2.1 ม.1/1  :    ใชภ้ำษำ นำ้เสียง และกิริยำท่ำทำงสุภำพเหมำะสม ตำมมำรยำทสังคม และวฒันธรรมของ 
                     เจำ้ของภำษำ  
 ต2.1 ม.1/2   :   บรรยำยเก่ียวกบัเทศกำล วนัสำคญั ชีวติควำมเป็นอยู ่และประเพณีของเจำ้ของภำษำ  
 ต2.1 ม.1/3   :    เขำ้ร่วมกิจกรรมทำงภำษำและวฒันธรรมตำมควำมสนใจ 
 ต2.2 ม.1/1   :    บอกควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหวำ่งกำรออกเสียงประโยคชนิดต่ำงๆ กำรใช ้  
                     เคร่ืองหมำยวรรคตอน และกำรลำดบัคำตำมโครงสร้ำงประโยคของภำษำต่ำงประเทศและ 
                     ภำษำไทย  
 



ต2.2 ม.1/2   :    เปรียบเทียบควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหวำ่งเทศกำล งำนฉลอง วนัส ำคญั และชีวติ    
                     ควำมเป็นอยูข่องเจำ้ของภำษำกบัของไทย 
ต3.1 ม.1/1   :  คน้ควำ้ รวบรวม และสรุปขอ้มูล/ ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน จำกแหล่ง 
                    เรียนรู้ และนำเสนอดว้ยกำรพูด/กำรเขียน   
 ต4.1 ม.1/1  :   ใชภ้ำษำส่ือสำรในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จำลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและสถำนศึกษำ  
 ต4.2 ม.1/1  :  ใชภ้ำษำต่ำงประเทศในกำรสืบคน้/คน้ควำ้ ควำมรู้/ขอ้มูลต่ำงๆ จำกส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้   
                   ต่ำงๆ ในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ  
 
รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
รหสัวชิำ  อ21102 ภำษำองักฤษพื้นฐำน2      ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1         ภำคเรียนท่ี 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         จ านวน 60 ชั่วโมง                   1.5 หน่วยกิต 

  
             ฟังค ำสั่ง ค ำขอร้อง ค ำแนะนำ ค ำช้ีแจงง่ำย ๆ แลว้ปฏิบติัตำมและฟังบทสนทนำ เร่ืองรำวต่ำง ๆ แลว้
สรุปสำระส ำคญัได ้พูดโดยใชภ้ำษำ นำ้เสียง กริยำท่ำทำงเหมำะสมตำมมำรยำททำงสังคมและวฒันธรรมของ
เจำ้ของภำษำในกำรขอร้อง ใหค้ำแนะนำ คำช้ีแจง ขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในกำรใหค้วำม
ช่วยเหลือในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ สรุปใจควำมสำคญัท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวกบักลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืนจำก
แหล่งกำรเรียนรู้และท่ีไดจ้ำกกำรวเิครำะห์ข่ำว หรือ เหตุกำรณ์ท่ีอยูใ่นควำมสนใจของสังคม บอกควำม
เหมือนและแตกต่ำงระหวำ่งกำรออกเสียง ประโยคชนิดต่ำง ๆ กำรใชเ้คร่ืองหมำยวรรคตอน กำรลำดบัคำ 
ตำมโครงสร้ำงประโยคของภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ ตลอดจนกำรแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 
กิจกรรม และสถำนกำรณ์ในชีวติประจำวนั  
อ่ำนคำสั่ง คำแนะนำ คำช้ีแจงและปฏิบติัตำม ตลอดจนอ่ำนออกเสียงขอ้ควำม นิทำน และบทร้อยกรองสั้น ๆ 
ตำมหลกักำรอ่ำน  
เขียนบรรยำยเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัรประจำวนั ประสบกำรณ์และส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั สรุปใจควำมสำคญัท่ีได้
จำกกำรวเิครำะห์เร่ือง เหตุกำรณ์ท่ีอยูใ่นควำมสนใจของสังคม แลว้สรุปขอ้มูล ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวกบักลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้อ่ืน จำกแหล่งกำรเรียนรู้อ่ืนท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำคน้ควำ้  
          โดยใชท้กัษะกระบวนกำรเรียนรู้ทำงภำษำท่ีหลำกหลำยและยดึหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีง ใน
กำรจดัประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ต่ำงๆในชีวติประจ ำวนัท่ีใกลต้วัใหผู้เ้รียน กระบวนกำรคิด
วเิครำะห์ กระบวนกำรศึกษำคน้ควำ้และสืบคน้ขอ้มูล   
          กำรวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิกำรท่ีหลำกหลำยตำมสภำพจริง สอดคลอ้งกบัเน้ือหำสำระ ทกัษะ/
กระบวนกำร คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์กำรอ่ำน คิดวเิครำะห์และเขียนส่ือควำมหมำย และสมรรถนะส ำคญั
ของผูเ้รียนท่ีตอ้งกำรวดั  
รหัสตัวช้ีวดั  
ต1.1 ม.1/1, ต1.1 ม.1/2, ต1.1 ม.1/3, ต1.1 ม.1/4  
ต1.2 ม.1/1, ต1.2 ม.1/2, ต1.2 ม.1/3, ต1.2 ม.1/4, ต1.2 ม.1/5  
ต1.3 ม.1/1, ต1.3 ม1/2, ต1.3 ม.1/3  
ต2.1 ม.1/1, ต2.1 ม.1/2, ต2.1 ม.1/3  
ต2.2 ม.1/1, ต2.2 ม.1/2  
ต3.1 ม.1/1, ต4.1 ม.1/1, ต4.2 ม.1/1  
รวมทั้งหมด 20 ตวัช้ีวดั 

 



มาตรฐานและตัวชี้วัด 

รหัสวิชา  อ21102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน2           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1     ภาคเรียนที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ               จ านวน 60 ชั่วโมง             1.5 หน่วยกิต 

 

รหัสตัวช้ีวดั  
 ต1.1 ม.1/1   :   ปฎิบติัตำมค ำสั่ง ค  ำขอร้อง ค ำแนะน ำและค ำช้ีแจงง่ำยๆท่ีฟังและอ่ำน   
 ต1.1 ม.1/2   :   อ่ำนออกเสียงขอ้ควำม นิทำน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกตอ้งตำม หลกักำรอ่ำน 
 ต1.1 ม.1/3   :   เลือก/ระบุประโยคและขอ้ควำม ใหส้ัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ควำมเรียง (non-text   
                      information) ท่ีอ่ำน  
 ต1.1 ม.1/4   :    ระบุหวัขอ้เร่ือง (topic) ใจควำมสำคญั (main idea) และตอบคำถำมจำกกำรฟังและอ่ำน 
                      บทสนทนำ นิทำน และเร่ืองสั้น  
 ต1.2 ม.1/1  :   สนทนำ แลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง กิจกรรม และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวติประจำวนั  
 ต1.2 ม.1/   :    ใชค้  ำขอร้อง ใหค้ำแนะน ำ และค ำช้ีแจง ตำมสถำนกำรณ์  
 ต1.2 ม.1/3  :  พูดและเขียนแสดงควำมตอ้งกำร ขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธกำรใหค้วำมช่วยเหลือ  
                    ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อยำ่งเหมำะสม  
 ต1.2 ม.1/4 :   พูดและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูล และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่ำนอยำ่ง  
                    เหมำะสม  
 ต 1.2 ม.1/5 :  พูดและเขียนแสดงควำมรู้สึก และควำมคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่ำงๆ ใกลต้วั กิจกรรม
ต่ำงๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอยำ่งเหมำะสม  
 ต1.3 ม.1/1 :   พูดและเขียนบรรยำยเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัรประจำวนั ประสบกำรณ์ และส่ิงแวดลอ้ม  
                   ใกลต้วั 
 ต1.3 ม.1/2 :   พูด/เขียน สรุปใจควำมสำคญั/แก่นสำระ(theme) ท่ีไดจ้ำกกำรวเิครำะห์เร่ือง/เหตุกำรณ์ท่ีอยู ่
                    ในควำมสนใจของสังคม  
 ต1.3 ม.1/3  :   พูด/เขียนแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมหรือเร่ืองต่ำงๆ ใกลต้วั พร้อมทั้งใหเ้หตุผลสั้นๆ  
                    ประกอบ  
 ต2.1 ม.1/1 :     ใชภ้ำษำ นำ้เสียง และกิริยำท่ำทำงสุภำพเหมำะสม ตำมมำรยำทสังคม และวฒันธรรมของ 
                     เจำ้ของภำษำ  
 ต2.1 ม.1/2  :    บรรยำยเก่ียวกบัเทศกำล วนัสำคญั ชีวติควำมเป็นอยู ่และประเพณีของเจำ้ของภำษำ  
 ต2.1 ม.1/3 :      เขำ้ร่วมกิจกรรมทำงภำษำและวฒันธรรมตำมควำมสนใจ 
 ต2.2 ม.1/1  :     บอกควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหวำ่งกำรออกเสียงประโยคชนิดต่ำงๆ กำรใช ้  
                     เคร่ืองหมำยวรรคตอน และกำรลำดบัคำตำมโครงสร้ำงประโยคของภำษำต่ำงประเทศและ 
                     ภำษำไทย  
 



ต2.2 ม.1/2   :    เปรียบเทียบควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหวำ่งเทศกำล งำนฉลอง วนัส ำคญั และชีวติ    
                     ควำมเป็นอยูข่องเจำ้ของภำษำกบัของไทย 
ต3.1 ม.1/1  :   คน้ควำ้ รวบรวม และสรุปขอ้มูล/ ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน จำกแหล่ง 
                    เรียนรู้ และนำเสนอดว้ยกำรพูด/กำรเขียน   
 ต4.1 ม.1/1  :   ใชภ้ำษำส่ือสำรในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จำลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและสถำนศึกษำ  
 ต4.2 ม.1/1 :   ใชภ้ำษำต่ำงประเทศในกำรสืบคน้/คน้ควำ้ ควำมรู้/ขอ้มูลต่ำงๆ จำกส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้   
                   ต่ำงๆ ในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ  
 
รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
รหัสวชิำ  อ22101   ภำษำองักฤษพื้นฐำน3           ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2                  ภำคเรียนท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        จ านวน 60 ชั่วโมง                    1.5 หน่วยกิต 

       
           ปฏิบติัตำมค ำขอร้อง คำแนะน ำ ค ำช้ีแจง และค ำอธิบำยง่ำย ๆ ท่ีฟังและอ่ำน อ่ำนออกเสียงขอ้ควำม 
ข่ำว ประกำศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ไดถู้กตอ้งตำมหลกักำรอ่ำน ระบุ/เขียนและขอ้ควำมใหส้ัมพนัธ์กบัส่ือท่ี
ไม่ใช่ควำมเรียง รูปแบบต่ำงๆ ท่ีอ่ำน สนทนำแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองรำวต่ำง ๆ ใกลต้วั และ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆในชีวติประจำวนัอยำ่งเหมำะสม ใชค้ำขอร้อง ใหค้ำแนะนำ คำช้ีแจง และคำอธิบำยตำม
สถำนกำรณ์ พูดและเขียนแสดงควำมตอ้งกำร เสนอและใหค้วำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธกำรใหค้วำม
ช่วยเหลือในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อยำ่งเหมำะสม พูดและเขียนแสดงควำมรู้สึก และควำมคิดเห็นของตนเอง
เก่ียวกบัเร่ืองต่ำงๆ กิจกรรมและประสบกำรณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอยำ่งเหมำะสม พูดและเขียน
บรรยำยเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัรประจำวนั ประสบกำรณ์ และข่ำว/เหตุกำรณ์ท่ีอยูใ่นควำมสนใจของสังคม พูด
และเขียนสรุปควำมส ำคญั/แก่นสำระ หวัขอ้เร่ืองท่ีไดจ้ำกกำรวเิครำะห์เร่ือง/ข่ำว/เหตุกำรณ์ท่ีอยูใ่นควำม
สนใจของสังคม ใชภ้ำษำ นำ้เสียง และกิริยำท่ำทำง เหมำะกบับุคคลและโอกำส ตำมมำรยำทสังคม และ
วฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ เปรียบเทียบและอธิบำยควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหวำ่งกำรออกเสียง
ประโยคชนิดต่ำงๆ และกำรลำดบัคำตำมโครงสร้ำงประโยคของภำษำองักฤษและภำษำไทย เปรียบเทียบและ
อธิบำยควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหวำ่งชีวติควำมเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำกบัของไทย 
ใชภ้ำษำส่ือสำรในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จำลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถำนศึกษำ และชุมชน  
          โดยใชท้กัษะกระบวนกำรเรียนรู้ทำงภำษำท่ีหลำกหลำยและยดึหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีง ใน
กำรจดัประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ต่ำงๆในชีวติประจ ำวนัท่ีใกลต้วัใหผู้เ้รียน กระบวนกำรคิด
วเิครำะห์ กระบวนกำรศึกษำคน้ควำ้และสืบคน้ขอ้มูล   
          กำรวดัและประเมินผล ใชว้ธีิกำรท่ีหลำกหลำยตำมสภำพจริง สอดคลอ้งกบัเน้ือหำสำระ ทกัษะ/
กระบวนกำร คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์กำรอ่ำน คิดวเิครำะห์และเขียนส่ือควำมหมำย และสมรรถนะส ำคญั
ของผูเ้รียนท่ีตอ้งกำรวดั  
รหัสตัวช้ีวดั  
ต1.1 ม.2/1, ต1.1 ม.2/2, ต1.1 ม.2/3  
ต1.2 ม.2/1, ต1.2 ม.2/2, ต1.2 ม.2/3, ต1.2 ม.2/5  
ต1.3 ม.2/1, ต1.3 ม.2/2  
ต2.1 ม.2/1  
ต2.2 ม.2/1  
ต4.1 ม.2/1  
รวมทั้งหมด 12 ตัวช้ีวดั 



มาตรฐานและตัวชี้วัด 

รหัสวชิำ  อ22101 ภำษำองักฤษพื้นฐำน3     ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2           ภำคเรียนท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         จ านวน 60 ชั่วโมง                     1.5 หน่วยกิต 

รหัสตัวช้ีวดั  
ต1.1 ม.2/1   :  ปฏิบติัตำมค ำขอร้อง ค ำแนะน ำ ค  ำช้ีแจงและค ำอธิบำยง่ำยๆท่ีฟังและอ่ำน 
ต1.1 ม.2/2   :   อ่ำนออกเสียงขอ้ควำม ข่ำว ประกำศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกตอ้งตำมหลกักำรอ่ำน  
ต1.1 ม.2/3   :    ระบุ/เขียนประโยค และขอ้ควำม ใหส้ัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ควำมเรียง รูปแบบ ต่ำงๆ ท่ีอ่ำน  
ต1.2 ม.2/1   :   สนทนำ แลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่ำงๆ ใกลต้วั และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวติ 
                    ประจ ำวนัอยำ่งเหมำะสม  
ต1.2 ม.2/2  :    ใชค้  ำขอร้อง ใหค้ำแนะนำ คำช้ีแจง และคำอธิบำยตำมสถำนกำรณ์  
ต1.2 ม.2/3 :    พูดและเขียนแสดงควำมตอ้งกำร เสนอและใหค้วำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธกำรใหค้วำม 
                    ช่วยเหลือ ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อยำ่งเหมำะสม  
ต1.2 ม.2/5 :   พูดและเขียนแสดงควำมรู้สึกและควำมคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่ำงๆ กิจกรรม และ 
                  ประสบกำรณ์ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลประกอบอยำ่ง เหมำะสม   
ต1.3 ม.2/1 :  พูดและเขียนบรรยำยเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัรประจำวนั ประสบกำรณ์ และข่ำว/ เหตุกำรณ์ท่ีอยู ่
                  ในควำมสนใจของสังคม  
ต1.3 ม.2/2 :  พูดและเขียนสรุปใจควำมสำคญั/แก่นสำระ หวัขอ้เร่ือง (topic)ท่ีไดจ้ำกกำรวเิครำะห์เร่ือง/ข่ำว/  
                  เหตุกำรณ์ท่ีอยูใ่นควำมสนใจของสังคม 
ต2.1 ม.2/1  :    ใชภ้ำษำ นำ้เสียง และกิริยำท่ำทำงเหมำะกบับุคคลและโอกำส ตำมมำรยำทสังคม และ 
                   วฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ  
ต2.2 ม.2/1  :    เปรียบเทียบและอธิบำยควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหวำ่งกำรออกเสียงประโยคชนิด
ต่ำงๆ และกำรลำดบัคำตำมโครงสร้ำงประโยค ของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย  
ต4.1 ม.2/1ใชภ้ำษำส่ือสำรในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จำลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน สถำนศึกษำ และ
ชุมชน  
 
  
รวมทั้งหมด 12 ตัวช้ีวดั 

 

 

 

 



 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
รหัสวชิำ  อ22102 ภำษำองักฤษพื้นฐำน4      ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2       ภำคเรียนท่ี 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         จ านวน 60 ชั่วโมง                  1.5 หน่วยกิต 

           เลือกหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั บอกรำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
และอ่ำนพร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งง่ำย ๆ ประกอบ พูดและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูล บรรยำย และ
แสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่ำนอยำ่งเหมำะสม พูดและเขียนแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบั
กิจกรรม เร่ืองต่ำง ๆ ใกลต้วั และประสบกำรณ์ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลสั้น ๆ ประกอบ อธิบำยเก่ียวกบัเทศกำล 
วนัส ำคญั ชีวติควำมเป็นอยู ่และประเพณีของเจำ้ของภำษำ เขำ้ร่วม/จดักิจกรรมทำงภำษำและวฒันธรรมตำม
ควำมสนใจ เปรียบเทียบและอธิบำยควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหวำ่งชีวติควำมเป็นอยูแ่ละวฒันธรรม
ของเจำ้ของภำษำกบัของไทย คน้ควำ้ รวบรวม และสรุปขอ้มูล/ ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสำระกำรเรียนรู้
อ่ืนจำกแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอดว้ยกำรพูด/กำรเขียน ใชภ้ำษำองักฤษในกำรสืบคน้/คน้ควำ้ รวบรวม และ
สรุปควำมรู้/ ขอ้มูลต่ำงๆ จำกส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ เผยแพร่/
ประชำสัมพนัธ์ขอ้มูล ข่ำวสำรของโรงเรียน เป็นภำษำองักฤษ  
           โดยใชท้กัษะกระบวนกำรเรียนรู้ทำงภำษำท่ีหลำกหลำยและยดึหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีง ใน
กำรจดัประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ต่ำงๆในชีวติประจ ำวนัท่ีใกลต้วัใหผู้เ้รียน กระบวนกำรคิด
วเิครำะห์ กระบวนกำรศึกษำคน้ควำ้และสืบคน้ขอ้มูล   
           กำรวดัและประเมินผล ใชว้ธีิกำรท่ีหลำกหลำยตำมสภำพจริง สอดคลอ้งกบัเน้ือหำสำระ ทกัษะ/
กระบวนกำร คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์กำรอ่ำน คิดวเิครำะห์และเขียนส่ือควำมหมำย และสมรรถนะส ำคญั
ของผูเ้รียนท่ีตอ้งกำรวดั  
รหัสตัวช้ีวดั     
ต1.1 ม.2/4  
ต1.2 ม.2/4  
ต1.3 ม.2/3  
ต2.1 ม.2/2, ต2.1 ม.2/3  
ต2.2 ม.2/2  
ต3.1 ม.2/1  
ต4.2 ม.2/1, ต4.2 ม.2/2  
รวมทั้งหมด 9 ตัวช้ีวดั 

 

 

 



มาตรฐานและตัวชี้วัด 

รหัสวชิำ  อ22102 ภำษำองักฤษพื้นฐำน4               ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2           ภำคเรียนท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         จ านวน 60 ชั่วโมง                     1.5 หน่วยกิต 

รหัสตัวช้ีวดั     
ต1.1 ม.2/4  :  เลือกหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั บอกรำยละเอียดสนบัสนุน (supporting detail) และแสดง 
                  ควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและอ่ำน พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งง่ำยๆ ประกอบ    
ต1.2 ม.2/4  :  พูดและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูล บรรยำย และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรือ 
                  อยำ่งเหมำะสม  
ต1.3 ม.2/3 : พูดและเขียนแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรม เร่ืองต่ำงๆ ใกลต้วั และประสบกำรณ์ พร้อมทั้ง 
                 ใหเ้หตุผลสั้นๆ ประกอบ  
ต2.1 ม.2/2  : อธิบำยเก่ียวกบัเทศกำล วนัส ำคญั ชีวติควำมเป็นอยู ่และประเพณีของเจำ้ของภำษำ  
ต2.1 ม.2/3  : เขำ้ร่วม/จดักิจกรรมทำงภำษำและวฒันธรรมตำมควำมสนใจ  
ต2.2 ม.2/2:   เปรียบเทียบและอธิบำยควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหวำ่งชีวติควำมเป็นอยูแ่ละวฒันธรรม 
                  ของเจำ้ของภำษำกบัของไทย 
ต3.1 ม.2/1 :  คน้ควำ้ รวบรวม และสรุปขอ้มูล/ ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน จำกแหล่ง 
                  เรียนรู้และนำเสนอดว้ยกำรพูด/กำรเขียน  
ต4.2 ม.2/1 :   ใชภ้ำษำต่ำงประเทศในกำรสืบคน้/คน้ควำ้ รวบรวมและสรุปควำมรู้/ขอ้มูลต่ำงๆ จำกส่ือและ 
                  แหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ 
 ต4.2 ม.2/2:  เผยแพร่/ประชำสัมพนัธ์ขอ้มูลข่ำวสำรของโรงเรียนเป็นภำษำองักฤษ 
 
รวมทั้งหมด 9 ตัวช้ีวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
รหัสวชิำ อ23101 ภำษำองักฤษพืน้ฐำน5       ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3                ภำคเรียนท่ี 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         จ านวน 60 ชั่วโมง                  1.5 หน่วยกิต 

            ปฏิบติัตำมค ำขอร้อง คำแนะน ำ ค ำช้ีแจง ค ำอธิบำยท่ีฟังและอ่ำน อ่ำนออกเสียงขอ้ควำม ข่ำว โฆษณำ 
และบทร้อยกรองสั้นๆไดถู้กตอ้งตำมหลกักำรอ่ำน ระบุ เขียน ส่ือท่ีไม่ใช่ควำมเรียงในรูปแบบต่ำงๆ ให้
สัมพนัธ์กบัประโยค ขอ้ควำมท่ีฟังหรืออ่ำน สนทนำ เขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่ำงๆใกลต้วั 
สถำนกำรณ์ ข่ำวและเร่ืองท่ีอยูใ่นควำมสนใจของสังคม สำมำรถส่ือสำรอยำ่งต่อเน่ือง ใชค้ำขอร้อง ใหค้ำแนะ
นำ คำช้ีแจง ค ำอธิบำยอยำ่งเหมำะสม พูด เขียนแสดงควำมตอ้งกำร เสนอใหค้วำมช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธกำรใหค้วำมช่วยเหลือในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อยำ่งเหมำะสม พูด เขียน  
บรรยำยควำมรู้สึก ควำมคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่ำงๆ กิจกรรม ประสบกำรณ์ ข่ำว/เหตุกำรณ์  
พร้อมทั้งใหเ้หตุผลประกอบอยำ่งเหมำะสม พูด เขียนบรรยำยเก่ียวกบัตนเอง ประสบกำรณ์ ข่ำว/ เหตุกำรณ์ / 
เร่ือง/ ประเด็นต่ำงๆ ท่ีอยูใ่นควำมสนใจของสังคม พูด เขียนสรุปใจควำมสำคญั/แก่นสำระ หวัขอ้เร่ืองท่ีได้
จำกกำรวเิครำะห์เร่ือง/ข่ำว/เหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ท่ีอยูใ่นควำมสนใจของสังคม เลือกใชภ้ำษำ นำ้เสียง กิริยำ
ท่ำทำง เหมำะกบับุคคลและโอกำส ตำมมำรยำทสังคมและวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ เปรียบเทียบ อธิบำย
ควำมเหมือน ควำมแตกต่ำงระหวำ่งกำรออกเสียงประโยคชนิดต่ำงๆ ตลอดจนกำรลำดบัคำตำมโครงสร้ำง
ประโยคของภำษำองักฤษและภำษำไทย ใชภ้ำษำส่ือสำรในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จำลองท่ีเกิดข้ึนใน
หอ้งเรียน สถำนศึกษำ ชุมชน และสังคม  
            โดยใชท้กัษะกระบวนกำรเรียนรู้ทำงภำษำท่ีหลำกหลำยและยดึหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ในกำรจดัประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ต่ำงๆในชีวิตประจ ำวนัท่ีใกลต้วัใหผู้เ้รียน กระบวนกำรคิด
วเิครำะห์ กระบวนกำรศึกษำคน้ควำ้และสืบคน้ขอ้มูล  
            กำรวดัและประเมินผล ใชว้ธีิกำรท่ีหลำกหลำยตำมสภำพจริง สอดคลอ้งกบัเน้ือหำสำระ ทกัษะ/
กระบวนกำร คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์กำรอ่ำน คิดวเิครำะห์และเขียนส่ือควำมหมำย และสมรรถนะส ำคญั
ของผูเ้รียนท่ีตอ้งกำรวดั  
 
รหัสตัวช้ีวดั  
ต1.1 ม.3/1 , ต1.1 ม.3/2 ,ต1.1 ม.3/3  
ต1.2 ม.3/1 , ต1.2 ม.3/2 ,ต1.2 ม.3/3 , ต1.2 ม.3/5  
ต1.3 ม.3/1 , ต1.3 ม.3/2  
ต2.1 ม.3/1  
ต2.2 ม.3/1  
ต4.1 ม.3/1  
รวมทั้งหมด 12 ตัวช้ีวดั 



มาตรฐานและตัวชี้วัด 
รหัสวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3          ภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ          จ านวน 60 ชั่วโมง             1.5 หน่วยกิต 

   
 

รหัสตัวช้ีวดั  
ต1.1 ม.3/1        :   ปฏิบติัตำมค ำขอร้อง ค ำแนะน ำ  ค  ำช้ีแจง และค ำอธิบำยท่ีฟังและอ่ำน  
ต1.1 ม.3/2        :   อ่ำนออกเสียงขอ้ควำม ข่ำว โฆษณำ และบทร้อยกรองสั้นๆ  ถูกตอ้งตำมหลกักำรอ่ำน 
ต1.1 ม.3/3        :   ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำงๆใหส้ัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ควำมท่ีฟัง      
                            หรืออ่ำน 
ต1.2 ม.3/1        :   สนทนำและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่ำงๆ ใกลต้วั สถำนกำรณ์ ข่ำว  
                           เร่ืองท่ีอยูใ่นควำมสนใจของสังคม ส่ือสำรอยำ่งต่อเน่ืองและเหมำะสม   
ต1.2 ม.3/2        :    ใชค้  ำขอร้อง ใหค้ำแนะนำ คำช้ีแจง และคำอธิบำยอยำ่งเหมำะสม 
ต1.2 ม.3/3        :   พูดและเขียนแสดงควำมตอ้งกำร เสนอและใหค้วำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธกำรให ้  
                          ควำมช่วยเหลือในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อยำ่งเหมำะสม 
ต1.2 ม.3/5        :   พูดและเขียนบรรยำยควำมรู้สึก และควำมคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่ำงๆ   
                          กิจกรรม ประสบกำรณ์ และข่ำว/เหตุกำรณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอยำ่งเหมำะสม  
ต1.3 ม.3/1        :    พูดและเขียนบรรยำยเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัรประจำวนั ประสบกำรณ์ และส่ิงแวดลอ้ม 
                          ใกลต้วั 
ต1.3 ม.3/2      :   พูด/เขียน สรุปใจควำมสำคญั/แก่นสำระ(theme) ท่ีไดจ้ำกกำรวิเครำะห์เร่ือง/เหตุกำรณ์ท่ี    
                        อยูใ่นควำมสนใจของสังคม  
ต2.1 ม.3/1    :      เลือกใชภ้ำษำ น ้ำเสียง และกิริยำท่ำทำง เหมำะกบับุคคลและโอกำส ตำมมำรยำทสังคม  
                         และวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ 
ต2.2 ม.3/1    :     เปรียบเทียบและอธิบำยควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหวำ่งกำรออกเสียงประโยค 
                        ต่ำงๆ และกำรลำดบัคำตำมโครงสร้ำงประโยคของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย  
ต4.1 ม.3/1   :      ใชภ้ำษำส่ือสำรในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จำลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน สถำนศึกษำ  
                        ชุมชน และสงัคม 
 
 
รวมทั้งหมด 12 ตัวช้ีวดั 

 
 
 



 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
รหัสวชิำ  อ23102   ภำษำองักฤษพืน้ฐำน6 ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3    ภำคเรียนท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       จ านวน 60 ชั่วโมง             1.5 หน่วยกิต 

             เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน แสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและ
อ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำงๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผล ยกตวัอยำ่งประกอบ พูด เขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูล อธิบำย 
เปรียบเทียบ แสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่ำนอยำ่งเหมำะสม พูด เขียนแสดงควำมคิดเห็น
เก่ียวกบักิจกรรม ประสบกำรณ์ และเหตุกำรณ์ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลประกอบ อธิบำยเก่ียวกบัชีวติควำมเป็นอยู ่
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจำ้ของภำษำ เขำ้ร่วม/จดักิจกรรมทำงภำษำและวฒันธรรมตำมควำมสนใจ 
เปรียบเทียบ อธิบำยควำมเหมือน ควำมแตกต่ำงระหวำ่งชีวติควำมเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำกบั
ของไทย ตลอดจนนำไปใชอ้ยำ่งเหมำะสม คน้ควำ้ รวบรวม สรุปขอ้มูล/ ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้อ่ืนจำกแหล่งเรียนรู้ แลว้สำมำรถนำเสนอดว้ยกำรพูดและกำรเขียน ใชภ้ำษำองักฤษในกำรสืบคน้/ 
คน้ควำ้ รวบรวม และสรุปควำมรู้/ขอ้มูลต่ำงๆ จำกส่ือแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆในกำรศึกษำต่อและประกอบ
อำชีพ เผยแพร่/ประชำสัมพนัธ์ขอ้มูล ข่ำวสำรของโรงเรียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน โดยใชภ้ำษำองักฤษ  
           โดยใชท้กัษะกระบวนกำรเรียนรู้ทำงภำษำท่ีหลำกหลำยและยดึหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีง ใน
กำรจดัประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ต่ำงๆในชีวติประจ ำวนัท่ีใกลต้วัใหผู้เ้รียน กระบวนกำรคิด
วเิครำะห์ กระบวนกำรศึกษำคน้ควำ้และสืบคน้ขอ้มูล   
           กำรวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิกำรท่ีหลำกหลำยตำมสภำพจริง สอดคลอ้งกบัเน้ือหำสำระ ทกัษะ/
กระบวนกำร คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์กำรอ่ำน คิดวเิครำะห์และเขียนส่ือควำมหมำย และสมรรถนะส ำคญั
ของผูเ้รียนท่ีตอ้งกำรวดั  
 
รหัสตัวช้ีวดั  
ต1.1 ม.3/4  
ต1.2 ม.3/4  
ต1.3 ม.3/3  
ต2.1 ม.3/2 , ต2.1 ม.3/3  
ต2.2 ม.3/2  
ต3.1 ม.3/1  
ต4.2 ม.3/1 , ต4.2 ม.3/2  
รวมทั้งหมด 9 ตัวช้ีวดั 
 
 

 



มาตรฐานและตัวชี้วัด 
รหัสวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6            ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3          ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ          จ านวน 60 ชั่วโมง            1.5 หน่วยกิต 

รหัสตัวช้ีวดั  
ต1.1 ม.3/4    :     เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมสำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำม  
                       คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำงๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตวัอยำ่ง 
                       ประกอบ 
ต1.2 ม.3/4    :    พูดและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูล อธิบำย เปรียบเทียบ และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบั 
                      เร่ืองท่ีฟังหรืออ่ำนอยำ่งเหมำะสม 
ต1.3 ม.3/3 :     พูดและเขียนแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรม ประสบกำรณ์และเหตุกำรณ์ พร้อมทั้ง 
                       ใหเ้หตุผลประกอบ 
ต2.1 ม.3/2  :      อธิบำยเก่ียวกบัชีวติควำมเป็นอยู ่ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจำ้ของภำษำ  
 ต2.1 ม.3/3 :     เขำ้ร่วม/จดักิจกรรมทำงภำษำและวฒันธรรมตำมควำมสนใจ 
ต2.2 ม.3/2  :      เปรียบเทียบและอธิบำยควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหวำ่งชีวิตควำมเป็นอยูแ่ละ  
                      วฒันธรรมของเจำ้ของภำษำกบัของไทย และนำไปใชอ้ยำ่งเหมำะสม 
ต3.1 ม.3/1 :       คน้ควำ้ รวบรวม และสรุปขอ้มูล/ ขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืนจำก 
                      แหล่งเรียนรู้และน ำเสนอดว้ยกำรพูดและกำรเขียน 
ต4.2 ม.3/1 :    ใชภ้ำษำต่ำงประเทศในกำรสืบคน้/คน้ควำ้ รวบรวม และสรุปควำมรู้/ขอ้มูลต่ำงๆ จำกส่ือ 
                     และแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ  
 
 ต4.2 ม.3/2 :    เผยแพร่/ประชำสัมพนัธ์ ขอ้มูล ข่ำวสำรของโรงเรียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน เป็น 
                     ภำษำต่ำงประเทศ 
 

 
รวมทั้งหมด 9 ตัวช้ีวดั 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ผลกำรเรียนรู้  
รำยวชิำเพิม่เติม  ช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

รหัสวชิำ   อ20201 ภำษำองักฤษฟัง -พูด        ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1               ภำคเรียนท่ี 1 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ            จ ำนวน 40 ชัว่โมง                  1.0 หน่วยกิต 

 
           รำยวชิำภำษำองักฤษฟัง-พูด เป็นรำยวชิำท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนใชภ้ำษำในกำร ฟัง พูด และท่ำทำงส่ือสำรตำม
มำรยำทสังคม ในกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคล และอ่ำนออกเสียงคำ วลี สำนวนง่ำยๆ ประโยคคำสั่ง 
คำขอร้อง ขอ้ควำม ขอ้มูล บทอ่ำน เร่ืองรำวสั้นๆ ทั้งท่ีเป็นควำมเรียงและไม่ใช่ควำมเรียง สรุป แสดง
ควำมรู้สึกเก่ียวกบัประสบกำรณ์ของตนเอง ข่ำวสำร เหตุกำรณ์สำคญัต่ำงๆ ในชีวติประจำวนั ประสบกำรณ์
ส่วนตวั กำรศึกษำ กำรทำงำน เทคโนโลยี งำนประเพณี วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ เห็น
คุณค่ำของภำษำองักฤษ สำมำรถใชภ้ำษำองักฤษ ถำม ตอบ และเป็นเคร่ืองมือแสวงหำควำมรู้เพิ่มเติมและ
เช่ือมโยงกบักลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน  

  โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุ่ม  

 เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ัน
ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

           กำรวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิกำรท่ีหลำกหลำยตำมสภำพจริง สอดคลอ้งกบัเน้ือหำสำระ ทกัษะ/
กระบวนกำร คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์กำรอ่ำน คิดวเิครำะห์และเขียนส่ือควำมหมำย และสมรรถนะส ำคญั
ของผูเ้รียนท่ีตอ้งกำรวดั  
ผลกำรเรียนรู้   
1. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
2.พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
3. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  กิจกรรมต่าง ๆ พร้อม
ทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบอย่างเหมาะสม 
4. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 
5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม 
6. พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ (theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม 

7. นกัเรียนสำมำรถนำควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัภำษำและวฒันธรรมมำประยกุตใ์นกำรพฒันำตนเอง  
8. นกัเรียน สำมำรถฟัง-พูด ส่ือสำรภำษำองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืนๆ จำกแหล่งขอ้มูลท่ี
หลำกหลำย  
รวมทั้งหมด 8   ผลกำรเรียนรู้ 

 



 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
รหัสวชิำ อ21202ภำษำองักฤษอ่ำน -เขียน    ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1                  ภำคเรียนท่ี 2 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ     จ ำนวน   40 ชัว่โมง                      1.0 หน่วยกิต 

 
 
            ศึกษาเทคนิคกระบวนการเรียนรู้ในการอ่านและเขียนค าแนะน าค าบรรยาย บทอ่าน ข่าวสาร 

บทความต่างๆท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงให้เข้าใจ สามารถตีความ ข้อมูลข่าวสาร บทความที่เก่ียวข้อง

กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน โดยใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารตามสถานการณ์ รวมทั้งถ่ายโอนข้อมูล และการ

น าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 

           โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ

กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการ

คิดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นใน
การท างานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

            กำรวดัและประเมินผล ใชว้ธีิกำรท่ีหลำกหลำยตำมสภำพจริง สอดคลอ้งกบัเน้ือหำสำระ ทกัษะ/
กระบวนกำร คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์กำรอ่ำน คิดวเิครำะห์และเขียนส่ือควำมหมำย และสมรรถนะส ำคญั
ของผูเ้รียนท่ีตอ้งกำรวดั  
ผลการเรียนรู้ 
                 1. เขียนและอ่านออกสียงค าข้อความ ประโยคและบทอ่านไดอ้ย่างถูกต้อง 
                 2. ระบุหัวข้อใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการอ่านบทสนทนาเรื่องสั้น 
                     ไดอ้ย่างถูกต้อง 
                 3. เขียนบรรยายข้อมูล แสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ 
                    เรื่องใกล้ตัว เรื่องท่ีฟังหรืออ่านได้อย่างเหมาะสม                    
                 4. ใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนได้ 
                    อย่างถูกต้อง 
                 5. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนชุมชนและท้องถิ่นเป็น 
                    ภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง 
                 6.  เข้าร่วมจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
 รวม  6 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 



 

 

 

  ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
  มำตรฐำนและตวัช้ีวดั 
  รำยวชิำพืน้ฐำน  ช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
รหสัวชิำ อ31101 ภำษำองักฤษ1                          ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4  ภำคเรียนท่ี 1 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                    จ  ำนวน  40 ขัว่โมง     1.0   หน่วยกิต 

         
           ปฏิบติัตำมค ำแนะน ำในคู่มือใชง้ำนต่ำง ๆ ค ำช้ีแจง ค ำอธิบำย และค ำบรรยำยท่ีฟังและอ่ำน อ่ำนออก
เสียงขอ้ควำม ข่ำว ประกำศ โฆษณำ บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกตอ้งตำมหลกักำรอ่ำน อธิบำยและ
เขียนประโยคและขอ้ควำมสัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำง ๆ ท่ีอ่ำน รวมทั้งระบุและเขียนส่ือท่ี
ไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำง ๆ สัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ควำมท่ีฟังหรืออ่ำน จบัใจควำมส ำคญั วเิครำะห์
ควำม สรุปควำม ตีควำม และแสดงควำมคิดเห็นจำกกำรฟังและอ่ำนเร่ืองท่ีเป็นสำรคดีและบนัเทิงคดี พร้อม
ทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ สนทนำและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่ำง ๆ ใกลต้วั 
ประสบกำรณ์ สถำนกำรณ์ ข่ำว/ เหตุกำรณ์ ประเด็นท่ีอยูใ่นควำมสนใจของสังคม และส่ือสำรอยำ่งต่อเน่ือง
และเหมำะสม เลือกและใชค้  ำขอร้อง ค ำช้ีแจง คำอธิบำย และใหค้ ำแนะน ำ พูดและเขียนแสดงควำมตอ้งกำร 
เสนอและใหค้วำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธกำรใหค้วำมช่วยเหลือในสถำนกำรณ์จำลองหรือ
สถำนกำรณ์จริงอยำ่งเหมำะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้มูล บรรยำย อธิบำย เปรียบเทียบ และแสดง
ควำมคิดเห็นเก่ียวกบั เร่ือง/ ประเด็น/ ข่ำว/ เหตุกำรณ์ท่ีฟังและอ่ำนอยำ่งเหมำะสม พูดและเขียนบรรยำย
ควำมรู้สึกและแสดงควำมคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่ำง ๆ กิจกรรม ประสบกำรณ์ และข่ำว/ เหตุกำรณ์
อยำ่งมีเหตุผล พูดและเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง/ ประสบกำรณ์ ข่ำว/ เหตุกำรณ์ เร่ืองและประเด็นต่ำง ๆ ตำม
ควำมสนใจ พูดและเขียนสรุปใจควำมส ำคญั แก่นสำระท่ีไดจ้ำกกำรวเิครำะห์เร่ือง กิจกรรม ข่ำว เหตุกำรณ์ 
และสถำนกำรณ์ตำมควำมสนใจ พูดและเขียนแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรม ประสบกำรณ์ และ
เหตุกำรณ์ ทั้งในทอ้งถ่ิน สังคม และโลก พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ  
เลือกใชภ้ำษำ นำ้เสียง และกิริยำท่ำทำงเหมำะกบัระดบัของบุคคล เวลำ โอกำส และสถำนท่ีตำมมำรยำท
สังคมและวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ อธิบำย/ อภิปรำยวิถีชีวติ ควำมคิด ควำมเช่ือ และท่ีมำของ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจำ้องภำษำ เขำ้ร่วม แนะนำ และจดักิจกรรมทำงภำษำและวฒันธรรมอยำ่ง
เหมำะสม อธิบำย/ เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหวำ่งโครงสร้ำงประโยค ขอ้ควำม สำนวน คำพงัเพย สุภำษิต 
และบทกลอนของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย วเิครำะห์/ อภิปรำยควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง
ระหวำ่งวถีิชีวติ ควำมเช่ือ และวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำกบัของไทย และนำไปใชอ้ยำ่งมีเหตุผล  
คน้ควำ้/ สืบคน้ บนัทึก สรุป และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืนจำก
แหล่งกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ และนำเสนอดว้ยกำรพูดและกำรเขียน ใชภ้ำษำส่ือสำรในสถำนกำรณ์จริง/ 
สถำนกำรณ์จำลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน สถำนศึกษำ ชุมชน และสังคม  
             โดยใชท้กัษะกระบวนกำรเรียนรู้ทำงภำษำท่ีหลำกหลำยและยดึหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ในกำรจดัประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ต่ำงๆในชีวิตประจ ำวนัท่ีใกลต้วัใหผู้เ้รียน กระบวนกำรคิด
วเิครำะห์ กระบวนกำรศึกษำคน้ควำ้และสืบคน้ขอ้มูล   



           กำรวดัผลและประเมินผล ใชว้ธีิกำรท่ีหลำกหลำยตำมสภำพจริง สอดคลอ้งกบัเน้ือหำสำระ ทกัษะ/
กระบวนกำร คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์กำรอ่ำน คิดวเิครำะห์และเขียนส่ือควำมหมำย และสมรรถนะส ำคญั
ของผูเ้รียนท่ีตอ้งกำรวดั  
 
รหัสตัวชี้วัด  
ต1.1 ม.4/1  
ต1.2 ม.4/1 , ต1.2 ม.4/3  
ต1.3 ม.4/1  
ต4.1 ม.4/1  
รวมทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ31102        ภาษาอังกฤษ 2             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่  2 

กลุ่มส ำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                            จ ำนวน 40 ชัว่โมง 1.0 หน่วยกิต 
           
           ปฏิบัติตามค าแนะนาในคู่มือใช้งานต่าง ๆ ค าชี้แจง คาอธิบาย และคาบรรยายที่ฟังและอ่าน อ่านออก
เสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน อธิบายและเขียน
ประโยคและข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ 
ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ  
          สนทนาและเขียนโต้ตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถนการณ์ ข่าว/ 
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช้คาขอร้อง 
คาชี้แจง คาอธิบาย และให้คาแนะนา พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จาลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพ่ือ
ขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่อง/ ประเด็น/ ข่าว/ 
เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/ เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล  
พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ ประสบการณ์ ข่าว/ เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจ 
พูดและเขียนสรุปใจความสาคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้ง
ในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  
เลือกใช้ภาษา น้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล เวลา โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบาย/ อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของขนบธรรมเนียม
และประเพณีของเจ้าองภาษา เข้าร่วม แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
อธิบาย/ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุภาษิต และบท
กลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย วิเคราะห์/ อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต 
ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนาไปใช้อย่างมีเหตุผล  
ค้นคว้า/ สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และนาเสนอด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์
จาลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม  

เพ่ือให้ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามได้ถูกต้อง สื่อสารอย่างตอเนื่องและเหมาะสม สามารถสนทนา
โต้ตอบได้ตามความสนใจของสังคม ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ในสถานการณ์จริง 
และใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้อื่น ในสถานศึกษา และชุมชน 



             โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลายและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน กระบวนการคิด
วิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล   
             การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ทักษะ/
กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย และสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนที่ต้องการวัด  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ต1.1 ม.4/1  

ต1.2 ม.4/1 , ต1.2 ม.4/3 
ต1.3 ม.4/1  
ต4.1 ม.4/1  

รวมทั้งหมด 5 ตัวช้ีวดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ32101  ภาษาอังกฤษ 3             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5       ภาคเรียนที่  1 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ         จ ำนวน 40 ชัว่โมง                1.0 หน่วยกิต 
 
       อธิบาย บรรยาย อภิปราย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นและสรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับเรื่อง กิจกรรม 
ประเด็น ข่าว เหตุการณ์ วิถีชวีิต ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของเจ้าของภาษา เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง ประโยค ข้อความ สานวน สุภาษิต คาพังเพย บทกลอนภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่ฟังหรืออ่านในรูปแบบที่
หลากหลาย พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล วิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์และสถานการณ์ตาม
ความสนใจ ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป แสดงความคิดเห็นและนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ใช้ภาษาในการติดต่อ สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและเหมาะสมตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม รวมทั้งใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเพ่ือการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จาลองที่เกิดข้ึนใน
ห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม  
เพ่ือให้ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามได้ถูกต้อง สื่อสารอย่างตอเนื่องและเหมาะสม สามารถสนทนาโต้ตอบได้ตาม
ความสนใจของสังคม ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ในสถานการณ์จริง และใช้
เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ในสถานศึกษา และชุมชน  
              โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลายและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล   
            การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ทักษะ/
กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย และสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนที่ต้องการวัด  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ต1.1 ม 5/3  
ต1.2 ม 5/2  
ต2.1 ม 5/2  
ต3.1 ม 5/1  
ต4.1 ม 5/1  

รวมทั้งหมด 5 ตัวช้ีวดั 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ32102  ภาษาอังกฤษ 4           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5         ภาคเรียนที่  2 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ       จ ำนวน 40 ชัว่โมง                1.0 หน่วยกิต 
 
             อธิบาย บรรยาย อภิปราย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นและสรุปใจความสาคัญเก่ียวกับเรื่อง 
กิจกรรม ประเด็น ข่าว เหตุการณ์ วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของเจ้าของภาษา 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง ประโยค ข้อความ สานวน สุภาษิต คาพังเพย บทกลอน
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่ฟังหรืออ่านใน
รูปแบบที่หลากหลาย พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล วิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์และ
สถานการณ์ตามความสนใจ ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป แสดงความคิดเห็นและนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ใช้ภาษาในการติดต่อ สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและ
เหมาะสมตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม รวมทั้งใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ
เพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
           โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลายและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน กระบวนการคิด
วิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล   
           การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ทักษะ/
กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย และสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนที่ต้องการวัด  
     
รหัสตัวช้ีวัด  
ต1.2 ม 5/4  
ต1.3 ม 5/2  
ต1.3 ม 5/2  
ต4.2 ม 5/1  

รวมทั้งหมด 4 ตัวช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ33101 ภาษาอังกฤษ 5           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6         ภาคเรียนที่  1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         จ านวน 40 ชั่วโมง                  1.0 หน่วยกิต 

 
            จับใจความส าคัญ วเิคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่อง
ที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ เข้าร่วม แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม วิเคราะห์/
อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย
และนาไปใช้อย่างมีเหตุผล  
ค้นคว้า/สืบคืน บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนาเสนอด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จาลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 
ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ  
             โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลายและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน กระบวนการคิด
วิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล   
           การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ทักษะ/
กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย และสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนที่ต้องการวัด  
  
รหัสตัวช้ีวัด  
ต1.1 ม.6/4  
ต1.2 ม.6/5  
ต1.3 ม.6/3  
ต2.1 ม.6/3  
ต2.2 ม.6/2  
ต3.1 ม.6/1  
ต4.1 ม.6/1  
ต4.2 ม.6/2  

รวมทั้งหมด 8 ตัวช้ีวดั  
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ33102 ภาษาอังกฤษ 6           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6         ภาคเรียนที่  2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         จ านวน 40 ชั่วโมง                 1.0 หน่วยกิต 

 
          จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่
เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ 
กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ เข้าร่วม แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม วิเคราะห์/อภิปรายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนาไปใช้
อย่างมีเหตุผล ค้นคว้า/สืบคืน บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนาเสนอด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จาลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ  
             โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลายและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน กระบวนการคิด
วิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล   
             การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ทักษะ/
กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย และสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนที่ต้องการวัด  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ต1.1 ม.6/4  
ต1.2 ม.6/5  
ต1.3 ม.6/3  
ต2.1 ม.6/3  
ต2.2 ม.6/2  
ต3.1 ม.6/1  
ต4.1 ม.6/1  
ต4.2 ม.6/2  

รวมทั้งหมด 8 ตัวช้ีวดั   

   
   

 
 



 
 
 
 
 

           ค าอธิบายรายวิชา 
           ผลการเรียนรู ้
              รายวิชาเพิ่มเติม 

              ช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา อ31201 ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด 1               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                   ภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มส ำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                 จ ำนวน 40 ชัว่โมง                      1.0 หน่วยกิต 
 
          ศึกษาค าศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการสนทนา ติดต่อสื่อสารเพ่ือขอและบอกข้อมูล
เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง เช่น การทักทาย การกล่าวลา การแนะนาตัวเองด้วยการบอกชื่อ 
นามสกุล อายุ อาชีพ สัญชาติ เชื้อไทย ประเทศที่อยู่อาศัย และข้อมูลอื่น ๆ การใช้ภาษา กิริยาท่าทาง และน้า
เสียงในการสนทนากับบุคคลต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ตามกาลเทศะ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทร้อยกรองสั้นๆ ปฏิบัติตามและใช้คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา แสดงความ
คิดเห็น เรื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม และเหตุการณ์ ใกล้ตัวที่อยู่ในความ
สนใจ เขา้ร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม โดยสามารถสื่อสารด้วยภาษน้าเสียง และกิริยาท่าทาง
สุภาพเหมาะสมในสถานการณ์จาลองอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ มีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทา
งาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความรักความเป็นไทย  
           โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลายและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน กระบวนการคิด
วิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล   
           การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ทักษะ/
กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย และสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนที่ต้องการวัด  
  
ผลการเรียนรู้  
1.อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทร้อยกรองสั้นๆ  
2. ใช้ภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการสนทนา ติดต่อสื่อสารเพ่ือขอและบอกข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ตนเองและข้อมูลอื่น ๆ  
3. สนทนากับบุคคลต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ตามกาลเทศะ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
4. ปฏิบัติตามและใช้คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา  
5. แสดงความคดิเห็น เรื่องเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม และเหตุการณ์ ใกล้ตัว
ที่อยู่ในความสนใจ  
6. เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม โดยสามารถสื่อสารด้วยภาษน้าเสียง และกิริยาท่าทาง
สุภาพเหมาะสม  
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ31202  ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่  2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ          จ านวน 40 ชั่วโมง                 1.0 หน่วยกิต 

 
          ศึกษาโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ส าคัญเพ่ือใช้ในการเรียน การสนทนา ติดต่อสื่อสาร เช่นค านาม ค า
สรรพนาม ค าคุณศัพท์ ค ากริยาวิเศษณ์ ค าอุทาน กาลเวลา (Tense) ประโยค( Sentence )อนุประโยค
(clause)วล(ีPhrase ) คาสันธาน ( Connector ) เขียนบรรยายกิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม 
และเหตุการณ์ ใกล้ตัวที่อยู่ในความสนใจ เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม โดยสามารถสื่อสาร
ด้วยภาษน้าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมในสถานการณ์จาลองอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  
มีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทางาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความรักความเป็นไทย  
          โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลายและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน กระบวนการคิด
วิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล   
           การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ทักษะ/
กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย และสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนที่ต้องการวัด  
 
ผลการเรียนรู้  
1. อ่านออกเสียงคาศัพท์ ข้อความได้ถูกต้อง  
2. ระบุประเภทของคานาม คาสรรพนาม คาคุณศัพท์ คากริยาวิเศษณ์ คาอุทานได้ถูกต้อง  
3. บอกและใช้กาลเวลา (Tense)ได้ถูกต้อง  
4. สามารถบอกประโยค( Sentence )อนุประโยค(clause)วลี(Phrase ) คาสันธาน ( Connector ) Active & 
Passive Voice, Conditional Sentences, Relative clause, prefixes, suffixes ได้อย่างถูกต้อง  
5. ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนาได้ถูกต้อง  
6. เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรุ้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา อ31201 ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด2               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                  ภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มส ำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                 จ ำนวน 40 ชัว่โมง                   1.0 หน่วยกิต 
             
            ศึกษาค าศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการสนทนา ติดต่อสื่อสารเพื่อขอและบอก
ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง เช่น การทักทาย การกล่าวลา การแนะนาตัวเองด้วยการบอกชื่อ 
นามสกุล อายุ อาชีพ สัญชาติ เชื้อไทย ประเทศที่อยู่อาศัย และข้อมูลอื่น ๆ การใช้ภาษา กิริยาท่าทาง และน้า
เสียงในการสนทนากับบุคคลต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ตามกาลเทศะ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทร้อยกรองสั้นๆ ปฏิบัติตามและใช้คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา แสดงความ
คิดเห็น เรื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม และเหตุการณ์ ใกล้ตัวที่อยู่ในความ
สนใจ เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม โดยสามารถสื่อสารด้วยภาษน้าเสียง และกิริยาท่าทาง
สุภาพเหมาะสมในสถานการณ์จาลองอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ มีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทา
งาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความรักความเป็นไทย  
          โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลายและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน กระบวนการคิด
วิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล   
           การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ทักษะ/
กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย และสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนที่ต้องการวัด  
 
ผลการเรียนรู้  
1.อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทร้อยกรองสั้นๆ  
2.ใช้ภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการสนทนา ติดต่อสื่อสารเพ่ือขอและบอกข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ตนเองและข้อมูลอื่น ๆ  
3. สนทนากับบุคคลต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ตามกาลเทศะ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
4. ปฏิบัติตามและใช้คาสั่ง คาขอร้อง  ค าแนะน า 
5. แสดงความคิดเห็น เรื่องเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา อ32204 การอ่านเพ่ือตีความ             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5              ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มส ำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ            จ ำนวน 40 ชัว่โมง                1.0 หน่วยกิต 
             
         เข้าใจ น้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน ตีความ 
วิเคราะห์ ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทวาม สารคด ีบันเทิงคดี สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในแบบ
ต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับตัวเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม 
อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเดินทางท่องเที่ยว ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้
ภาษาตามมารยาททางสังคม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย 
บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยี สื่อการเรียน
ทางภาษาและผลจากการฝึกทักษะต่างๆแสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง  
            โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลายและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน กระบวนการคิด
วิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล   
           การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ทักษะ/
กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย และสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนที่ต้องการวัด  
 
ผลการเรียนรู้  
1. อ่านออกเสียงบทอ่าน วลี สานวน ประโยค ได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง  
2. เข้าใจ ตีความ วิเคราะห์ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคด ีจากสื่อสิ่งพิมพ์และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
3. ใช้ภาษาแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการของตนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่ง  
การเรียนรู้  
4. นาเสนอข้อมูล เรื่องราว รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์รวมทั้งเหตุการณ์หรือเรื่องทั่วไป  
5. ใช้ภาษาเพ่ือขอและให้ข้อมูล อธิบาย แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ในชุมชนและสังคม  
6. ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในรูปแบต่างๆ กับบุคคลในสถานศึกษาและชุมชนได้  
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา อ33205  ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6          ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มส ำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ          จ ำนวน 40 ชัว่โมง                1.0 หน่วยกิต 
 

             ศึกษา ปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน ลักษณะงาน และสถานที่ท างาน การตอ้นรับ การ
นัดหมาย การรับโทรศัพท์ การให้และขอข้อมูลน าเสนอรายงานสั้น ๆ ที่เก่ียวของกับอาชีพ อ่านโฆษณาสินค้า 
บริการ ประกาศรับสมัครงาน แผนภูมิคูมือ ฉลาก ประกาศตารางการกรอกแบบฟอร์มประเภทตางๆ ใบสมัคร 
ประวัติย่อ การศึกษา ประสบการณ/อาชีพ ในการสัมภาษณ์งาน โดยใช้ภาษา ท่าทาง ในการสื่อสารได้
เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และถูกต้องตามกาลเทศะวางแผนการเรียนและแสวงหาวิธีการเรียนที่
เหมาะสมกับตนเองโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีจากศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  
            โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลายและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน กระบวนการคิด
วิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล   
           การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ทักษะ/
กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย และสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนที่ต้องการวัด  
 
ผลการเรียนรู้  
1. สนทนาเก่ียวกับสถานการณตาง ๆ ในที่ทางานบอกเลาเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ ลักษณะงานและสถานที่ทางาน  
2. เขียนใบลาหยุดด้วยเหตุผลต่าง ๆ กรอกแบบฟอร์ม หรือเอกสารทางธุรกิจ  
3. ตีความและถายโอน สัญลกัษณ เครื่องหมาย แผนภาพ แผนภูมิเปนคาหรือประโยค  
4. อานและปฏิบัติตามคาสั่ง คูมือคาแนะนา อานโฆษณา ฉลาก ปายเตือน ปายประกาศที่พบในสถานที่ตาง ๆ  
5. อานประกาศรับสมัครงาน กรอกใบสมัครงาน และเขียนประวัติยอ  
6. เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจภาษาตามความจ าเป็นและความสนใจ  
 
รวมทั้งหมด 6 ผลกการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ33206  เสริมทักษะO-Net 1         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6         ภาคเรียนที่  2 
กลุ่มส าระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ          จ านวน 20 ชั่วโมง           1.0 หน่วยกิต 

 
             เข้าใจ ตีความ วิเคราะห์ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี 
บันเทิงคดี จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออีเล็คทรอนิกส์ สามารถนาเสนอข้อมูล เรื่องราว หรือ บทกวีได้อย่าง
สร้างสรรค ์เปรียบเทียบและน าความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
อ่านจับใจความส าคัญวิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากบทอ่าน สื่อ สิ่งพิมพ์
ภาษาอังกฤษ ทั้งท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง ใช้และอธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค า วล ี
ประโยค ข้อความ สานวน โครงสร้างทางภาษาและไวยากรณ์ เพ่ือใช้ในการสื่อสารและศึกษาต่อ รวมทั้งหมด
ทั้งค าสุภาษิต ค าพังเพยของภาษาอังกฤษและภาษาไทยเห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือความเพลิดเพลินและขยายโลกทัศน์  
              โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลายและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล   
           การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ทักษะ/
กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย และสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนที่ต้องการวัด  
 
ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านและตอบคาถามข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit)  
2. อธิบายและเขียนประโยค ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่านรวมทั้งหมด ทั้ง
ระบุเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีอ่าน  
3. จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็น
สารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  
4. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ ตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/ 
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  
5. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความสนใจ  
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


