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วิสัยทัศนกลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 
 
 ผูเรียนมีเจตคติที่ดี มีความรู ความเขาใจในภาษาตางประเทศและสามารถใชภาษาตางประเทศในการ
สื่อสารตามสถานการณตาง ๆ  แสวงหาความรูเพื่อประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับสูงข้ึน มีความรูใน
เรื่องราวและวัฒนธรรมของชาวตางชาติ และสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได
อยางสรางสรรค 
 
พันธกิจ 
 1.  จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจและมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาตางประเทศ 
 2.  สงเสริมใหผูเรียนใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ และใชภาษาตางประเทศ
ในการแสวงหาความรู เพื่อใชในการประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับสูงข้ึน 
 3.  จัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับเรื่องราวและวัฒนธรรมที่สําคัญของชาวตางชาติ 
 4.  สงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสในการถายทอดความคิดและเผยแพรวัฒนธรรมไทยไปสูสังคมโลกอยาง
สรางสรรค 
  

เปาประสงค 
 1.  ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร คือ ฟง  พูด อานและเขียนในระดับดี 
 2.  ผูเรียนสามารถใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรู โดยใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลเพื่อ
นําไปใชในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไปได 
 3.  ผูเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาตางประเทศอยางสรางสรรคเพื่อสามารถอยูใน
สังคมโลกอยางมีความสุข 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
 

ทําไมตองเรียนภาษาตางประเทศ 

ในสั งคม โลกป จ จุ บั น  ก าร เ รี ยน รู ภาษาต า งปร ะ เทศมี ความสํ า คัญและจํ า เป น อย า ง ย่ิ ง 
ในชีวิตประจําวัน เน่ืองจากเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู   
การประกอบอาชีพ  การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตางๆ  ชวย
พัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดีข้ึน เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง       มีเจตคติที ่ดีตอการใช
ภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได  รวมทั้งเขาถึงองคความรูตางๆ ไดงายและกวาง
ข้ึน  และมีวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต 

ภาษาตางประเทศที่เปนสาระการเรียนรูพื้นฐาน ซึ่งกําหนดใหเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  สวนภาษาตางประเทศอื่น เชน ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุน อาหรับ บาลี 
และภาษากลุมประเทศเพื่อนบาน หรือภาษาอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทํารายวิชาและ
จัดการเรียนรูตามความเหมาะสม 
 

Learning Area of Foreign Languages 

Why it is necessary to learn foreign languages 

In the present global society, learning foreign languages is very important and essential 
to daily life, as foreign languages serve as an important tool for communication, education, 
seeking knowledge, livelihood and creating understanding of cultures and visions of the world 
community. Foreign languages enable learners to be aware of diversity of cultures and 
viewpoints in the world community, conducive to friendship and cooperation with various 
countries. They contribute to learners’ development by giving learners better understanding 
of themselves and others. The learners are thus able to learn and understand differences of 
languages and cultures, customs and traditions, thinking, society, economy, politics and 
administration. They will be able to use foreign languages for communication as well as for 
easier and wider access to bodies of knowledge, and will have vision in leading their lives. 

The foreign language constituting basic learning content that is prescribed for the 
entire basic education core curriculum is English, while for other foreign languages, e.g., 
French, German, Chinese, Japanese, Arabic, Pali and languages of neighbouring countries, it is 
left to the discretion of educational institutions to prepare courses and provide learning 
management as appropriate. 
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เรียนรูอะไรในภาษาตางประเทศ 

  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  มุงหวังใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ สามารถใช
ภาษาตางประเทศ สื่อสารในสถานการณตาง ๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอ ในระดับที่สูงข้ึน 
รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังน้ี 

 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร     การใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด-อาน-เขียน  แลกเปลี่ยนขอมูล  
ขาวสาร  แสดงความรูสึกและความคิดเห็น  ตีความ  นําเสนอขอมูล  ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่อง
ตางๆ  และสรางความสัมพันธระหวางบุคคลอยางเหมาะสม   

 ภาษาและวัฒนธรรม   การใชภาษาตางประเทศตามวัฒนธรรมของเจาของภาษาความสัมพันธ  
ความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา  ภาษาและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับวัฒนธรรมไทย  และนําไปใชอยางเหมาะสม 

 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน    การใชภาษาตางประเทศในการเช่ือมโยง
ค ว า ม รู กั บ ก ลุ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู อื่ น  เ ป น พื้ น ฐ า น ใ น ก า ร พั ฒ น า  แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู  แ ล ะ 
เปดโลกทัศนของตน 

 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก     การใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ  ทั้งใน
ห อ ง เ รี ยนและนอกห อ ง เ รี ยน  ชุ มชน และสั งคม โลก   เป น เครื่ องมื อพื้ นฐานในการ ศึ กษาต อ    
ประกอบอาชีพ   และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 

What is learned in foreign languages 

 The learning area for foreign languages is aimed at enabling learners to acquire a 
favourable attitude towards foreign languages, the ability to use foreign languages for 
communicating in various situations, seeking knowledge, engaging in a livelihood and pursuing 
further education at higher levels. Learners will thus have knowledge and understanding of 
stories and cultural diversity of the world community, and will be able to creatively convey 
Thai concepts and culture to the global society. The main contents include:  

 Language for Communication: use of foreign languages for listening, speaking, 
reading and writing, exchanging data and information, expressing feelings and opinions, 
interpreting, presenting data, concepts and views on various matters, and creating 
interpersonal relationships appropriately 

 Language and Culture: use of foreign languages harmonious with culture of native 
speakers; relationships, similarities and differences between languages and cultures of native 
speakers; languages and cultures of native speakers and Thai culture; and appropriate 
application 
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 Language and Relationship with Other Learning Areas: use of foreign languages 
to link knowledge with other learning areas, forming the basis for further development, 
seeking knowledge and broadening learners’ world views 

 Language and relationship with Community and the World:  use of foreign 
languages in various situations, both in the classroom and the outside community and the 
global society, forming a basic tool for further education, livelihood and exchange of learning 
with the global society  

 
คณุภาพผูเรียน 
 
จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

  ปฏิบัติตามคําขอรอง  คําแนะนํา คําช้ีแจง และคําอธิบายที่ฟงและอาน อานออกเสียงขอความ ขาว 
โฆษณา นิทาน และบทรอยกรองสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน  ระบุ/เขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ 
สัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน เลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุน และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ  พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ 

  สนทนาและเขียนโตตอบขอมูล เกี่ยวกับตนเองและเรื่องตางๆ ใกล ตัว สถานการณ ขาว  
เรื่องที่อยูในความสนใจของสังคมและสื่อสารอยางตอเน่ืองและเหมาะสม  ใชคําขอรอง คําช้ีแจง และคําอธิบาย 
ใหคําแนะนําอยางเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความตองการ  เสนอและใหความชวยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธ
การใหความชวยเหลือ  พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเหน็
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออานอยางเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องตางๆ  กิจกรรม  ประสบการณ และขาว/เหตุการณ  พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม 

  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ  ขาว/เหตุการณ/เรื่อง/ประเด็นตางๆ  
ที่อยูในความสนใจของสังคม  พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/แกนสาระ หัวขอเรื่องที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง/
ขาว/เหตุการณ/สถานการณที่อยูในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ 
และเหตุการณ  พรอมใหเหตุผลประกอบ   

  เลือกใชภาษา  นํ้าเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา  อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
ของเจาของภาษา  เขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

  เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ  
และการลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบและ อธิบายความ
เ ห มื อ นแล ะ ความ แตกต า ง ร ะ ห ว า ง ชี วิ ตค วาม เ ป นอ ยู แ ล ะ วั ฒ นธร ร มขอ ง เ จ า ขอ ง ภ าษากั บ 
ของไทย และนําไปใชอยางเหมาะสม   

   คนควา  รวบรวม และสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่ เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจาก 
แหลงการเรียนรู และนําเสนอดวยการพูดและการเขียน 

  ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม   
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  ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวม และสรุปความรู/ขอมูลตางๆ จากสื่อ 
และแหลงการเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ  เผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของ
โรงเรียน ชุมชน และทองถ่ิน เปนภาษาตางประเทศ 

  มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ (เนนการฟง-พูด-อาน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องด่ืม  เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย 
ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางทองเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ภายในวงคําศัพทประมาณ 2,100-2,250 คํา (คําศัพทที่เปนนามธรรมมากข้ึน) 

  ใชประโยคผสมและประโยคซับซอน (Complex Sentences) สื่อความหมายตามบริบทตางๆ  
ในการสนทนาทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

Learners’ Quality 

Grade 9 graduates 

 Act in compliance with requests, instructions, clarifications and explanations that 
they have heard or read; accurately read aloud texts, news, advertisements, tales and short 
verses by observing the principles of reading; specify/write various forms of non-text 
information related to sentences and texts that they have heard and read; choose and specify 
the topics, main ideas and supporting details, and express opinions about what they have 
heard or read from various types of media, as well as provide justifications and examples for 
illustration  

 Converse and write for an exchange of data about themselves, various matters 
around them, situations and news of interest to society, and communicate such data 
continuously and appropriately; use appropriate requests, clarifications and  explanations and 
give suitable instructions; speak and write to show needs; offer and provide assistance; accept 
and refuse to give help; speak and write appropriately to ask for and give data, describe, 
explain, compare and express opinions about what they have heard or read; speak and write 
to describe their own feelings and opinions about various matters, activities, experiences and 
news/incidents, as well as to provide appropriate justifications 

 Speak and write to describe themselves, experiences, news/incidents/various issues 
of interest to society; speak and write to summarise the main idea/theme or topic identified 
from the analysis of matters/news/incidents/situations of interest; speak and write to express 
opinions about activities, experiences and incidents, as well as provide justifications 

 Choose appropriate language, tone of voice, gestures and manners by observing 
social manners and culture of native speakers; explain about the lifestyles, customs and 
traditions of native speakers; participate in/organise language and cultural activities in 
accordance with their interests 
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 Compare and explain similarities and differences between pronunciation of various 
kinds of sentences and word orders regarding structures of sentences in foreign languages and 
in Thai language; compare and explain the similarities and differences between the lifestyles 
and culture of native speakers and those of Thais and apply them appropriately 

 Search for, collect and summarise data/information related to other learning areas 
from learning sources, and present them through speaking and writing  

 Use language for communication in real situations/simulated situations in the 
classroom, school, community and society 

 Use foreign languages in searching/conducting research, collecting and drawing 
conclusions about knowledge/various data sources from the media and various learning 
sources for further study and livelihood; disseminate/convey to the public data and news 
about the school, community and local area in foreign languages 

 Are skilful in the use of foreign languages (with emphasis on listening, speaking, 
reading and writing) to communicate about themselves, their families, schools, the 
environment, foods, beverages, free time and recreation, health and welfare, buying and 
selling, climate, education and occupations, travel  for tourism, provision of services, places, 
language and science and technology with a vocabulary of around 2,100-2,250 words (words 
of higher abstract quality) 

 Use compound and complex sentences to communicate meanings in various 
contexts for both formal and informal conversations 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระท่ี 1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1    เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็น  อยางมี
เหตุผล 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
ม. 1 1. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา 

และคําช้ีแจงงายๆ ที่ฟงและอาน 
คําสั่ง  คําขอรอง คําแนะนํา และคําช้ีแจงในการ
ทําอาหารและเครื่องด่ืม  การประดิษฐ  การใชยา/ 
สลากยา  การบอกทิศทาง  ปายประกาศตางๆ  หรือ
การใชอุปกรณ  
-   คําสั่ง เชน Look at the…/here/over there./ 

Say it again/ Read and draw./ Put 
a/an…in/on/under  a/an…/ Go to the window 
and open it./ Take out the book, open on 
page 17 and read it./ Don’t go over there./ 
Don’t be late.     etc. 

 
 

 -   คําขอรอง เชน Please look up the meaning in 
a dictionary./ Look up the meaning in a 
dictionary, please./ Can/Could you help 
me, please?/ Excuse me, could you …?  etc. 

-   คําแนะนํา เชน You should read everyday./ 
Think before you speak./  คําศัพทที่ใชในการ
เลนเกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll the 
dice./ Count the number./  Finish.        etc.  

-   คําสนัธาน (conjunction) เชน and/but/or 
-   ตัวเช่ือม (connective words) เชน First,… 

Second,…Third,… Next,… Then,… Finally,…         
etc. 

 2. อานออกเสียงขอความ นิทาน และบท
รอยกรอง (poem) สั้นๆ  ถูกตองตาม 
หลักการอาน   
 
 

ขอความ  นิทาน  และบทรอยกรอง  
การใชพจนานุกรม หลักการอานออกเสียง เชน 
-  การออกเสียงพยัญชนะตนคําและพยัญชนะทายคํา  
-  การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคําและกลุมคํา 
  - การออกเสียงตามระดับเสียงสงู-ตํ่า ในประโยค 
-  การแบงวรรคตอนในการอาน 
-   การอานบทรอยกรองตามจังหวะ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
 3. เลือก/ระบปุระโยคและขอความ  

ใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียง  
(non-text information) ที่อาน    

ประโยค หรือขอความ และความหมายเกี่ยวกบัตนเอง 
ครอบครวั โรงเรยีน สิง่แวดลอม อาหาร เครือ่งด่ืม เวลา
วางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ  การซื้อ-
ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชีพ  การเดินทาง
ทองเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เปน 

วงคําศัพทสะสมประมาณ 1,400-1,550 คํา (คําศัพทที่

เปนรปูธรรมและนามธรรม)  
การตีความ/ถายโอนขอมลูใหสัมพันธกบัสื่อที่ไมใช
ความเรียง เชน  สัญลักษณ เครื่องหมาย กราฟ 
แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว สิ่งของ บุคคล สถานที่ตางๆ 
โดยใช Comparison of adjectives/ adverbs/ 
Contrast : but, although/ Quantity words เชน  
many/ much/ a lot of/ lots of/ some/ any/ a 
few/ few/ a little/ little       etc. 
 

 4.  ระบหุัวขอเรื่อง (topic)  

ใจความสําคัญ (main idea) และ 

ตอบคําถามจากการฟงและอาน  

บทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น   

 

บทสนทนา  นิทาน เรื่องสั้น และเรือ่งจากสื่อประเภท

ตางๆ เชน หนังสือพิมพ วารสาร วิทยุ โทรทัศน เว็บ

ไซด  

การจับใจความสําคัญ เชน หัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ 

รายละเอียดสนับสนุน 

คําถามเกี่ยวกับใจความสําคัญของเรือ่ง เชน  ใคร  

ทําอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร อยางไร ทําไม ใชหรือไม 

-  Yes/No Question   

-  Wh-Question  

-   Or-Question   

     etc.     

-  Tenses : present simple/ present 

continuous/  past simple/ future simple      

etc.     

-   Simple sentence/ Compound sentence        
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
ม.2 1. ปฏิบัติตามคําขอรอง  คําแนะนํา 

คําช้ีแจง และคําอธิบายงายๆ ที่ฟงและ
อาน 

คําขอรอง  คําแนะนํา  คําช้ีแจง และคําอธิบาย เชน  

การทําอาหารและเครื่องด่ืม  การประดิษฐ   

การใชยา/สลากยา การบอกทิศทาง  การใชอุปกรณ 

-    Passive Voice ที่ใชในโครงสรางประโยคงายๆ 

เชน  is/are + Past Participle 

-    คําสันธาน (conjunction) เชน and/ but/ or/ 

before/ after      etc. 
-   ตัวเช่ือม (connective words) เชน First,… 

Second,… Third,… Fourth,… Finally,…        
etc. 

 2. อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ 
และบทรอยกรองสั้น  ๆถูกตองตาม
หลักการอาน   

ขอความ ขาว ประกาศ และบทรอยกรอง  
การใชพจนานุกรม  
หลักการอานออกเสียง เชน 

 - การออกเสียงพยัญชนะตนคําและพยัญชนะทายคํา  
-  การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคําและกลุมคํา 

 - การออกเสียงตามระดับเสียงสงู-ตํ่า ในประโยค 
-  การออกเสียงเช่ือมโยงในขอความ 
-  การแบงวรรคตอนในการอาน 
-  การอานบทรอยกรองตามจงัหวะ 

 3. ระบุ/เขียนประโยค  และขอความ ให
สัมพันธกบัสื่อที่ไมใชความเรียง รปูแบบ 
ตางๆ ที่อาน 
 

ประโยค หรือขอความ และความหมายเกี่ยวกบัตนเอง 
ครอบครวั โรงเรยีน สิง่แวดลอม อาหาร เครือ่งด่ืม เวลา
วางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-
ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชีพ  การเดินทาง
ทองเที่ยว การบริการ สถานที ่
ภาษา และวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปนวงคําศัพท
สะสมประมาณ 1,750-1,900 คํา (คําศัพทที่เปน
รูปธรรมและนามธรรม)  
การตีความ/ถายโอนขอมลูใหสัมพันธกบัสื่อที่ไมใช
ความเรียง เชน  สัญลักษณ  เครื่องหมาย กราฟ 
แผนภูมิ แผนผงั ตาราง ภาพสัตว สิ่งของ บุคคล 
สถานที่ตางๆ โดยใช  Comparison of adjectives/ 
adverbs/ Contrast: but, although/ Quantity 
words เชน many/ much/ a lot of/ lots of/ 
some/ any/ a few/ few/ a little/ little      etc. 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
 4. เลือกหัวขอเรือ่ง  ใจความสําคัญ                

บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting 
detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟงและอาน  พรอมทัง้ใหเหตุผล
และยกตัวอยางงายๆ ประกอบ 

บทสนทนา  นิทาน เรื่องสั้น และเรือ่งจากสื่อประเภท
ตางๆ เชน หนังสือพิมพ วารสาร วิทยุ โทรทัศน เว็บ
ไซด 
 การจับใจความสําคัญ เชน หัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน 
คําถามเกี่ยวกับใจความสําคัญของเรือ่ง เชน  ใคร  

ทําอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร อยางไร ทําไม ใชหรือไม-  

Yes/No Question   

-  Wh-Question  

-   Or-Question   etc.     

ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น  การใหเหตุผล 

และการยกตัวอยาง  เชน I think…/ I feel…/ I 

believe… 

-   คําสันธาน (conjunctions) and/ but/ or/ 

because/ so/ before/after  

-   ตัวเช่ือม (connective words) First,… Next,…  

After,… Then,… Finally,…      etc. 

-   Tenses:  present simple/ present 

continuous/ present perfect/ past simple/ 

future tense     etc.     
-   Simple sentence/Compound sentence             

ม.3 

 

1. ปฏิบัติตามคําขอรอง  คําแนะนํา 

คําช้ีแจง  และคําอธิบายที่ฟงและอาน 

คําขอรอง คําแนะนํา  คําช้ีแจง และคําอธิบาย ในการ

ประดิษฐ  การบอกทิศทาง  ปายประกาศตางๆ  การใช

อุปกรณ  

-   Passive Voice ที่ใชในโครงสรางประโยคงายๆ เชน  

is/are + past participle 

-   คําสันธาน (conjunction) เชน and/ but/ or/ 

before/ after/ because  etc. 

-   ตัวเช่ือม (connective words) เชน First,…  

Second,…Third,… Fourth,… Next,… Then,… 

Finally,…      etc. 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
 2. อานออกเสียงขอความ ขาว โฆษณา 

และบทรอยกรองสั้นๆ ถูกตองตาม

หลักการอาน   

ขอความ ขาว โฆษณา และบทรอยกรอง  

การใชพจนานุกรม หลักการอานออกเสียง เชน 

-   การออกเสียงพยัญชนะตนคําและพยัญชนะทายคํา  

สระเสียงสั้น สระเสียงยาว สระประสม 

-  การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคําและกลุมคํา 

  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ตํ่า ในประโยค 

-  การออกเสียงเช่ือมโยงในขอความ 

-  การแบงวรรคตอนในการอาน 

-  การอานบทรอยกรองตามจงัหวะ 
 3. ระบุและเขียนสือ่ที่ไมใชความเรียง 

รูปแบบตางๆ  ใหสัมพันธกบัประโยค และ
ขอความที่ฟงหรืออาน  
 

ประโยค ขอความ และความหมายเกี่ยวกบัตนเอง 
ครอบครวั โรงเรยีน สิง่แวดลอม อาหาร เครือ่งด่ืม เวลา
วางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-
ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชีพ   การเดินทาง
ทองเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เปนวงคําศัพทสะสมประมาณ 1,400-
1,550 คํา (คําศัพท         ที่เปนรปูธรรมและ
นามธรรม)  
การตีความ/ถายโอนขอมลูใหสัมพันธกบัสื่อที่ไมใช
ความเรียง เชน  สัญลักษณ เครื่องหมาย กราฟ 
แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว สิ่งของ บุคคล สถานที่ตางๆ  
โดยใช Comparison of adjectives/ adverbs/ 
Contrast : but, although/ Quantity words เชน  
many/ much/ a lot of/ lots of/ some/ any /a 
few/ few/ a little/ little       etc. 

 4. เลือก/ระบหุัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ  

รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความ

คิดเห็นเกีย่วกับเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อ

ประเภทตางๆ  พรอมทัง้ใหเหตุผลและ

ยกตัวอยางประกอบ 

การจบัใจความสําคัญ เชน หัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน จากสื่อสิง่พิมพและสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส เชน หนังสอืพิมพ วารสาร วิทยุ 
โทรทัศน  เว็บไซดบนอินเทอรเน็ต 
คําถามเกี่ยวกับใจความสําคัญของเรือ่ง เชน  ใคร  
ทําอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร อยางไร ทําไม ใชหรือไม 
-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
-  Or-Question   etc.     
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
  ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น  การใหเหตุผล

และการยกตัวอยาง เชน I think…/ I feel…/ I 
believe…/ I agree/disagree…/ I don’t believe…/ 
I have no idea… 
- if clauses 

- so…that/such…that 
-    คําสันธาน (conjunctions) and/ but/ or/ 

because/ so/ before/ after     etc. 
-   Infinitive pronouns : some/ any/ someone/ 

anyone/ everyone/ one/ ones     etc. 
-   Tenses : present simple/ present 

continuous/ present perfect/ past simple/ 
future tense     etc. 

-   Simple sentence/ Compound sentence/   

    Complex sentence 
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สาระท่ี 1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมลูขาวสาร   แสดงความรูสึก 
     และความคิดเห็นอยางมปีระสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
ม.1 1. สนทนา แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกบั

ตนเอง   กิจกรรม และสถานการณตางๆ 
ในชีวิตประจําวัน 

ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบคุคล เชน การทักทาย  
กลาวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอยาง
สุภาพ  การชักชวน ประโยค/ขอความ   ที่ใชแนะนํา
ตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกลตัว และสํานวนการตอบ
รับ  การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม 
สถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน  

 2. ใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา และ 
คําช้ีแจง ตามสถานการณ 

คําขอรอง คําแนะนํา และคําช้ีแจง  

 3. พูดและเขียนแสดงความตองการ   
ขอความชวยเหลือ  ตอบรบัและปฏิเสธ
การใหความชวยเหลือในสถานการณ
ตางๆ อยางเหมาะสม 

ภาษาที่ใชในการแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ 
ตอบรบัและปฏิเสธการใหความชวยเหลือ  เชน 
Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/ 
May/Can/Could…?/ Yes,../Please 
do./Certainly./ 
Yes, of course./ Sure./ Go right ahead./ Need 
some help?/ What can I do to help?/ Would 
you like any help?/ I’m afraid…/ I’m sorry, 
but…/ Sorry, but…         etc. 

 4. พูดและเขียนเพือ่ขอและใหขอมลู 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
หรืออานอยางเหมาะสม 

คําศัพท  สํานวน ประโยค และขอความที่ใชในการขอ
และใหขอมลู และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัเรื่องที่ฟง
หรืออาน   

 5. พูดและเขียนแสดงความรูสกึ และ
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกบั 
เรื่องตางๆ ใกลตัว  กิจกรรมตางๆ  
พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบ 
อยางเหมาะสม 

ภาษาที่ใชในการแสดงความรูสึก ความคิดเห็น และ 
ใหเหตุผลประกอบ  เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ เสียใจ         
มีความสุข  เศรา หิว รสชาติ สวย นาเกลียด เสียงดัง ดี 
ไมดี  จากขาว เหตุการณ สถานการณ ใน
ชีวิตประจําวัน เชน 
Nice/ Very nice./ Well done!/ Congratulations. 
I like… because… / I love…because…/ 
I feel… because… 
I think…/ I believe…/ I agree/disagree… 
I don’t believe…/ I have no idea…/ Oh no!         
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
ม.2 1. สนทนา แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกบั

ตนเอง เรื่องตางๆ ใกลตัว  และ
สถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันอยาง
เหมาะสม 

ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล เชน การทักทาย  
กลาวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอยาง
สุภาพ  การชักชวน ประโยค/ขอความ  ที่ใชแนะนํา
ตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกลตัว และสํานวนการตอบ
รับ  การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง   เรื่องใกลตัว 
สถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

 2. ใชคําขอรอง  ใหคําแนะนํา  
คําช้ีแจง และคําอธิบายตามสถานการณ 

คําขอรอง คําแนะนํา คําช้ีแจง และคําอธิบาย 

 3.  พูดและเขียนแสดงความตองการ  
เสนอและใหความชวยเหลือ  ตอบรับและ
ปฏิเสธการใหความชวยเหลือ  
ในสถานการณตางๆ อยางเหมาะสม 

ภาษาที่ใชในการแสดงความตองการ เสนอและใหความ
ชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน
สถานการณตางๆ  เชน 
Please…/…, please./ I’d like…/ I need… / 
May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./  
Certainly./ Yes, of course./ Sure.  / Go right 
ahead./  Need some help?/ What can I do to 
help?/  
Would you like any help?/ I’m afraid…/  
I’m sorry, but…/ Sorry, but…            etc. 

 4. พูดและเขียนเพือ่ขอและใหขอมลู 
บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟงหรืออานอยางเหมาะสม 

คําศัพท  สํานวน ประโยค และขอความที่ใชในการขอ
และใหขอมลู บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบั
เรื่องที่ฟงหรืออาน   

 5. พูดและเขียนแสดงความรูสกึ 

และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกบัเรื่อง

ตางๆ กิจกรรม และประสบการณ พรอม

ทั้งใหเหตุผลประกอบอยาง เหมาะสม 

ภาษาที่ใชในการแสดงความรูสึก ความคิดเห็น และ 

ใหเหตุผลประกอบ  เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ เสียใจ         

มีความสุข  เศรา หิว รสชาติ สวย นาเกลียด เสียงดัง ดี 

ไมดี  จากขาว เหตุการณ สถานการณ ใน

ชีวิตประจําวัน เชน   

Nice./ Very nice./ Well done!/ Congratulations 

on… / I like…because…/ I love…because…/ I 

feel… because…/ I think…/ I believe…/ I agree/ 

disagree…/ I’m afraid I don’t like…/ I don’t 

believe…/ I have no idea…/ Oh no!          etc. 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
ม.3 1. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูล

เกี่ยวกับตนเอง  เรือ่งตางๆใกลตัว 

สถานการณ  ขาว  เรื่องที่อยูในความ

สนใจของสังคมและสื่อสารอยางตอเน่ือง

และเหมาะสม  

ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล เชน การทักทาย  

กลาวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอยาง

สุภาพ  การชักชวน  การแลกเปลี่ยนขอมลูเกี่ยวกับ

ตนเอง  เรื่องใกลตัว สถานการณตางๆ ใน

ชีวิตประจําวัน การสนทนา/เขียนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง

และบุคคลใกลตัว  สถานการณ  ขาว เรือ่งที่อยูในความ

สนใจในชีวิตประจาํวัน    
 2. ใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา  

คําช้ีแจง และคําอธิบายอยางเหมาะสม 

คําขอรอง คําแนะนํา คําช้ีแจง  คําอธิบาย ทีม่ีข้ันตอน

ซับซอน 
 3.  พูดและเขียนแสดงความตองการ  

เสนอและใหความชวยเหลือ  ตอบรับและ

ปฏิเสธการใหความชวยเหลือ 

ในสถานการณตางๆ อยางเหมาะสม  

ภาษาที่ใชในการแสดงความตองการ เสนอและใหความ

ชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน

สถานการณตางๆ  เชน 

Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/ 

May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./ 

Certainly./ Yes, of course./ Sure./ Go right 

ahead./ Need some help?/ What can I do to 

help?/ Would you like any help?/ I’m afraid…/ 

I’m sorry, but…/ Sorry, but…         etc. 
 4. พูดและเขียนเพือ่ขอและใหขอมลู 

อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ

คิดเห็นเกีย่วกับเรื่องที่ฟงหรืออานอยาง

เหมาะสม 

คําศัพท  สํานวน ประโยค และขอความที่ใชในการขอ

และใหขอมลู อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ

คิดเห็นเกีย่วกับเรื่องที่ฟงหรืออาน   

 5.พูดและเขียนบรรยายความรูสึก และ
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ 
เรื่องตางๆ  กิจกรรม ประสบการณ และ

ขาว/เหตุการณ  พรอมทั้งใหเหตุผล
ประกอบอยางเหมาะสม 

ภาษาที่ใชในการแสดงความรูสึก ความคิดเหน็ และ 
ใหเหตุผลประกอบ  เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ เสียใจ          
มีความสุข  เศรา หิว รสชาติ สวย นาเกลียด เสียงดัง ดี  

ไมดี  จากขาว เหตุการณ สถานการณ ใน
ชีวิตประจําวัน เชน  
Nice./ Very nice./ Well done!/ Congratulations 
on... / I like…because…/ I love… because… / I 
feel… because…I think…/ I believe…/ I 
agree/disagree…/ I’m afraid …/ I don’t like…   I 

don’t believe  etc. 
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สาระท่ี 1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอขอมลูขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูด 
     และการเขียน 

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

ม.1 1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง    

กิจวัตรประจําวัน ประสบการณ และ

สิ่งแวดลอมใกลตัว 

ประโยคและขอความที่ใชในการบรรยายเกี่ยวกบัตนเอง 

กิจวัตรประจําวัน ประสบการณ  สิง่แวดลอม ใกลตัว เชน 

การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเรียน การเลน

กีฬา ฟงเพลง การอานหนังสือ การทองเที่ยว      

 2.พูด/เขียน สรปุใจความสําคัญ/ 

แกนสาระ(theme) ที่ไดจากการ

วิเคราะหเรื่อง/เหตุการณที่อยูในความ

สนใจของสังคม 

การจบัใจความสําคัญ/แกนสาระ การวิเคราะหความ

เรื่อง/เหตุการณทีอ่ยูในความสนใจ เชน ประสบการณ 

ภาพยนตร กีฬา เพลง  

 

 3. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบั

กิจกรรมหรือเรื่องตางๆ   ใกลตัว พรอม

ทั้งใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

การแสดงความคิดเห็นและการใหเหตุผลประกอบ

เกี่ยวกับกจิกรรมหรือเรื่องตางๆ ใกลตัว 

 

ม.2 1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง   

กิจวัตรประจําวัน ประสบการณ และ

ขาว/เหตุการณ    ที่อยูในความสนใจของ

สังคม 

การบรรยายขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กจิวัตรประจําวัน 

ประสบการณ  ขาว/เหตุการณทีอ่ยูในความสนใจของ

สังคม เชน  การเดินทาง การรับประทานอาหาร การ

เลนกีฬา/ดนตรี  การฟงเพลง การอานหนังสือ การ

ทองเที่ยว การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกจิ      

 2. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/ 

แกนสาระ หัวขอเรื่อง (topic) ที่ไดจาก

การวิเคราะหเรือ่ง/ขาว/เหตุการณ ที่อยูใน

ความสนใจของสังคม 

การจบัใจความสําคัญ/แกนสาระ หัวขอเรื่อง   

การวิเคราะหเรื่อง/ขาว/เหตุการณที่อยูในความสนใจ  

เชน ประสบการณ  ภาพยนตร  กีฬา  ดนตรี เพลง  

 3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับกจิกรรม เรื่องตางๆ ใกลตัว และ

ประสบการณ  พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ 

ประกอบ 

การแสดงความคิดเห็นและการใหเหตุผลประกอบ

เกี่ยวกับกจิกรรม  เรื่องตางๆ ใกลตัว และประสบการณ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

ม.3 1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  

ประสบการณ  ขาว/เหตุการณ  / เรื่อง/ 

ประเด็นตางๆ     ที่อยูในความสนใจของ

สังคม 

การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ  ขาว/

เหตุการณ/ประเด็นทีอ่ยูในความสนใจของสงัคม เชน 

การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเลนกีฬา/

ดนตรี  การฟงเพลง การอานหนังสือ การทองเที่ยว 

การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกจิ      

 2. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/ 

แกนสาระ  หัวขอเรื่องที่ไดจากการ

วิเคราะหเรื่อง/ขาว/เหตุการณ/ 

สถานการณที่อยูในความสนใจของสงัคม 

การจบัใจความสําคัญ/แกนสาระ หัวขอเรื่อง   

การวิเคราะหเรื่อง/ขาว/เหตุการณ/สถานการณที่อยูใน

ความสนใจ  เชน ประสบการณ เหตุการณ สถานการณ

ตางๆ  ภาพยนตร  กีฬา  ดนตรี เพลง  

 3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับกจิกรรม ประสบการณ  และ

เหตุการณ  พรอมทัง้ใหเหตุผลประกอบ 

การแสดงความคิดเห็น และการใหเหตุผลประกอบ

เกี่ยวกับกจิกรรม ประสบการณ และเหตุการณ 

 
 
 
สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1   เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชไดอยาง
เหมาะสมกับกาลเทศะ  

 
ชั้น ตัวชีวั้ด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

ม.1 1.ใชภาษา  นํ้าเสียง และกริิยาทาทาง
สุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสงัคม  
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

การใชภาษา นํ้าเสียง และกริิยาทาทางในการสนทนา 
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
เชน  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใชสีหนา
ทาทางประกอบ   การพูดขณะแนะนําตนเอง  การ
สัมผัสมอื การโบกมอื   การแสดงความรูสึกชอบ/ไม
ชอบ การกลาวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ    

 2. บรรยายเกี่ยวกบัเทศกาล          วัน
สําคัญ ชีวิตความเปนอยู และประเพณี
ของเจาของภาษา 

ความเปนมาและความสําคัญของเทศกาล วันสําคัญ 
ชีวิตความเปนอยู และประเพณีของเจาของภาษา 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

 3. เขารวม/จัดกจิกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เชน การเลนเกม 
การรองเพลง การเลานิทาน บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจา วันคริสตมาส  วันข้ึนปใหม   
วันวาเลนไทน     

ม.2 1. ใชภาษา นํ้าเสียง และกริิยาทาทาง
เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

การใชภาษา นํ้าเสียง และกริิยาทาทางในการสนทนา 
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน  
การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย  การใชสีหนาทาทาง
ประกอบ การพูดขณะแนะนําตนเอง  การสัมผสัมือ  
การโบกมือ  การแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ  การ
กลาวอวยพร  การแสดงอาการตอบรับหรอืปฏิเสธ     

 2. อธิบายเกี่ยวกบัเทศกาล วันสําคัญ  
ชีวิตความเปนอยู และประเพณีของ
เจาของภาษา 

ความเปนมาและความสําคัญของเทศกาล วันสําคัญ  
ชีวิตความเปนอยู และประเพณีของเจาของภาษา 

 3. เขารวม/จัดกจิกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เชน การเลนเกม 
การรองเพลง การเลานิทาน บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจา วันคริสตมาส  วันข้ึนปใหม   
วันวาเลนไทน     

ม.3 1. เลือกใชภาษา  นํ้าเสียง และกิริยา
ทาทาง เหมาะกบับุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสงัคม   และวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา 

การเลือกใชภาษา นํ้าเสียง และกิริยาทาทางในการ
สนทนา ตามมารยาทสงัคมและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา เชน  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใช
สีหนาทาทางประกอบ  การพูด ขณะแนะนําตนเอง  
การสมัผสัมือ การโบกมือ   การแสดงความ รูสึกชอบ/
ไมชอบ  การกลาวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรอื
ปฏิเสธ     

 2. อธิบายเกี่ยวกบัชีวิตความเปนอยู    
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของ
ภาษา 

ชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจาของภาษา  

 3. เขารวม/จัดกจิกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เชน การเลนเกม 
การรองเพลง การเลานิทาน บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจา วันคริสตมาส  วันข้ึนปใหม   
วันวาเลนไทน     
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สาระท่ี 2   ภาษาและวัฒนธรรม  

มาตรฐาน ต 2.2   เขาใจความเหมอืนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม  

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
ม.1 1. บอกความเหมือนและความแตกตาง

ระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ  
การใชเครือ่งหมายวรรคตอน  และการ
ลําดับคําตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย 

ความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออกเสียง
ประโยคชนิดตางๆ ของเจาของภาษากับของไทย 
การใชเครื่องหมายวรรคตอนและการลําดับคําตาม
โครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย 

 2. เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกตางระหวางเทศกาล    งานฉลอง  
วันสําคัญ และชีวิตความเปนอยูของ
เจาของภาษากับของไทย 

ความเหมือนและความแตกตางระหวางเทศกาล  
งานฉลอง  วันสําคัญ และชีวิตความเปนอยูของเจาของ
ภาษากับของไทย 

ม.2 1. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน
และความแตกตางระหวางการออกเสียง
ประโยคชนิดตางๆ และการลําดับคําตาม
โครงสรางประโยค ของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย 

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/ความ
แตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ  
ของเจาของภาษากับของไทย  การใชเครือ่งหมายวรรค
ตอนและการลําดับคําตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย 

 2.เปรียบเทียบและอธิบายความเหมอืน
และความแตกตางระหวางชีวิตความ
เปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
กับของไทย   

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและความ
แตกตางระหวางชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษากับของไทย 

ม.3 1. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน
และความแตกตางระหวางการออกเสียง
ประโยคชนิดตางๆ  และการลําดับคํา
ตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย 

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/ความ
แตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ  
ของเจาของภาษากับของไทย  การใชเครื่องหมายวรรค
ตอนและการลําดับคําตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย 

 2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน
และความแตกตางระหวางชีวิตความ
เปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
กับของไทย และนําไปใชอยางเหมาะสม 

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและความ
แตกตางระหวางชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษากับของไทย 
การนําวัฒนธรรมของเจาของภาษาไปใช 
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สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

มาตรฐาน ต 3.1   ใชภาษาตางประเทศในการเช่ือมโยงความรูกบักลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานใน
การพัฒนา  แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
ม.1 1. คนควา รวบรวม และสรปุขอมลู/ 

ขอเท็จจรงิทีเ่กี่ยวของกบักลุมสาระ 
การเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู และ
นําเสนอดวยการพูด/การเขียน 

การคนควา  การรวบรวม การสรุป และการนําเสนอ
ขอมูล/ขอเท็จจรงิทีเ่กี่ยวของกบักลุมสาระการเรียนรู
อื่น 

ม.2 1. คนควา รวบรวม และสรปุขอมูล/ 
ขอเท็จจรงิทีเ่กี่ยวของกบักลุมสาระ 
การเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู และ
นําเสนอดวยการพูด/การเขียน 

การคนควา  การรวบรวม การสรุป และการนําเสนอ
ขอมูล/ขอเท็จจรงิทีเ่กี่ยวของกบักลุมสาระการเรียนรู
อื่น 

ม.3 1. คนควา รวบรวม และสรปุขอมูล/ 
ขอเท็จจรงิทีเ่กี่ยวของกบักลุมสาระ 
การเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู และ
นําเสนอดวยการพูดและการเขียน 

การคนควา  การรวบรวม การสรุป และการนําเสนอ
ขอมูล/ขอเท็จจรงิทีเ่กี่ยวของกบักลุมสาระการเรียนรู
อื่น 

 

สาระท่ี 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1   ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
ม.1 1. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/

สถานการณจําลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน
และสถานศึกษา  

การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจรงิ/สถานการณ
จําลองที่เกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา 

ม.2 1. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจรงิ/
สถานการณจําลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน 
สถานศึกษา และชุมชน  

การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจรงิ/สถานการณ
จําลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา  และชุมชน 

ม.3 1. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจรงิ/
สถานการณจําลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจรงิ/สถานการณ
จําลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน และ
สังคม 
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สาระท่ี 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก  

มาตรฐาน ต 4.2   ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกบัสงัคมโลก 

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
ม.1 1. ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/

คนควา ความรู/ขอมูลตางๆ จากสือ่และ
แหลงการเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอ

และประกอบอาชีพ 

การใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/การคนควา
ความรู/ขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ  
ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

 
ม.2 1. ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/

คนควา รวบรวมและสรุปความรู/ขอมูล
ตางๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ 
ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

การใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/การคนควา
ความรู/ขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ  
ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 
 

 2. เผยแพร/ประชาสมัพันธขอมูลขาวสาร 
ของโรงเรียนเปนภาษาตางประเทศ 

การใชภาษาตางประเทศในการเผยแพร/ประชาสมัพันธ
ขอมูลขาวสารของโรงเรียน         เชน การทําหนังสือ
เลมเลก็แนะนําโรงเรียน        การทําแผนปลิว ปายคํา
ขวัญ คําเชิญชวนแนะนําโรงเรียน  การนําเสนอขอมูล
ขาวสารในโรงเรียนเปนภาษาอังกฤษ    

ม.3 1. ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/
คนควา รวบรวม และสรุปความรู/ขอมูล
ตางๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ
ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

การใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/การคนควา
ความรู/ขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ  
ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 
 

 2. เผยแพร /ประชาสมัพันธ 
ขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และ
ทองถ่ิน เปนภาษาตางประเทศ 

การใชภาษาตางประเทศในการเผยแพร/ประชาสมัพันธ
ขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และทองถ่ิน เชน 
การทําหนังสือเลมเลก็แนะนําโรงเรียน ชุมชน และ
ทองถ่ิน การทําแผนปลิว    ปายคําขวัญ   คําเชิญชวน
แนะนํา   โรงเรียนและสถานทีส่ําคัญในชุมชนและ
ทองถ่ิน การนําเสนอขอมูลขาวสารในโรงเรียน ชุมชน 
และทองถ่ิน    เปนภาษาอังกฤษ     
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
 อ21101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1   จํานวน 60  ช่ัวโมง   1.5  หนวยกิต 
 อ21102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2   จํานวน 60  ช่ัวโมง   1.5  หนวยกิต 
 อ22101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3   จํานวน 60  ช่ัวโมง   1.5  หนวยกิต 
 อ22102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4   จํานวน 60  ช่ัวโมง   1.5  หนวยกิต 
 อ23101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5   จํานวน 60  ช่ัวโมง   1.5  หนวยกิต 
 อ23102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6   จํานวน 60  ช่ัวโมง   1.5  หนวยกิต 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
 อ21201  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1  จํานวน 20  ช่ัวโมง  0.5  หนวยกิต 
 อ21202  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2  จํานวน 20  ช่ัวโมง  0.5  หนวยกิต 
 อ22201  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3  จํานวน 20  ช่ัวโมง  0.5 หนวยกิต 
 อ22202  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4  จํานวน 20  ช่ัวโมง  0.5  หนวยกิต 
 อ23201  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 5  จํานวน 20  ช่ัวโมง  0.5  หนวยกิต 
 อ23202  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 6  จํานวน 20  ช่ัวโมง  0.5  หนวยกิต 
 
 อ20201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  จํานวน  20 ช่ัวโมง   ไมนับหนวยกิต 
 อ20202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  จํานวน  20 ช่ัวโมง   ไมนับหนวยกิต 
 อ20203  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3  จํานวน  20 ช่ัวโมง   ไมนับหนวยกิต 
 อ20204  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4  จํานวน  20 ช่ัวโมง   ไมนับหนวยกิต 
 อ20205  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5  จํานวน  20 ช่ัวโมง   ไมนับหนวยกิต 
 อ20206  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6  จํานวน  20 ช่ัวโมง   ไมนับหนวยกิต 
 
รายวิชาภาษาตางประเทศท่ี 2 
 
 จ20201  ภาษาจีน 1    จํานวน  40 ช่ัวโมง   1.0  หนวยกิต 
 จ20202  ภาษาจนี 2    จํานวน  40 ช่ัวโมง   1.0  หนวยกิต 
 จ20203  ภาษาจีน 3    จํานวน  40 ช่ัวโมง   1.0  หนวยกิต 
 จ20204  ภาษาจีน 4    จํานวน  40 ช่ัวโมง   1.0  หนวยกิต 
 จ20205  ภาษาจีน 5    จํานวน  40 ช่ัวโมง   1.0  หนวยกิต 
 จ20206  ภาษาจีน 6    จํานวน  40 ช่ัวโมง   1.0  หนวยกิต 
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โครงสรางหลกัสูตรช้ันมัธยมศึกษาตอนตนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนท่ี 2 

หนวยกิต/
ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  

อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 1.5(60) อ21102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน2 1.5(60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาเพ่ิมเติม  

อ21201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 1 0.5 (20) อ21202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 2 0.5 (20) 

อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 มก. (20) อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 มก. (20) 

จ20201 ภาษาจีน1 1.0 (40) จ20202 ภาษาจนี2 1.0 (40) 

    

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนท่ี 2 

หนวยกิต/
ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  

อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3 1.5(60) อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน4 1.5(60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาเพ่ิมเติม  

อ22201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 3 0.5 (20) อ22202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 4 0.5 (20) 

อ20203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 มก. (20) อ20204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4 มก. (20) 

จ20203 ภาษาจีน3 1.0 (40) จ20204 ภาษาจีน4 1.0 (40) 

    

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนท่ี 2 

หนวยกิต/
ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  

อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5 1.5(60) อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6 1.5(60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาเพ่ิมเติม  

อ23201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ5 0.5 (20) อ23202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ6 0.5 (20) 

อ20205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5 มก. (20) อ20205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5 มก. (20) 

จ20205 ภาษาจีน5 1.0 (40) จ20205 ภาษาจีน5 1.0 (40) 
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คําอธบิายรายวิชา 
 

อ21101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 ภาคเรียนท่ี  1   เวลา  60 ชั่วโมง  จํานวน  1.5  หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ศึกษาการใชภาษาและทาทางเพื่อการสื่อสารตามมารยาทสังคมในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 
ขอและใหขอมูลความชวยเหลือและบริการผูอื่น สื่อความหมาย ถายโอนขอมูลที่ไดฟงและอาน อานออกเสยีง คํา 
วล ีสํานวนงายๆ ประโยค คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา ขอความ ขอมูล บทอาน เรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เปนความเรยีง
และไมใชความเรียง แลวถายโอนเปนถอยคําของตนเองในรูปแบบตางๆ สามารถสรุป แสดงความคิดเห็น 
ความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง ขาวสาร เหตุการณสําคัญตางๆ ในชีวิตประจําวัน ประสบการณ
สวนตัว การศึกษาการทํางาน เทคโนโลยี งานประเพณี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจาของภาษา เห็น
คุณคาของภาษาอังกฤษ สามารถใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพิ่มเติมและเช่ือมโยงกับกลุมสาระการเรยีนรูอืน่ 
โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณธรรม ความรู ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค                                                                                                              
 
รหัสตัวชี้วัด  
ต 1.1    ม1/1,  ม 1/3 , ม1/4  
ต 1.2   ม1/1,  ม1/2 ,  ม1/5 
ต 1.3   ม1/1 , ม1/3 
ต 2.1   ม1/1 
ต 2.2   ม1/1 
ต 3.1   ม1/1 
ต 4.1   ม1/1 
ต 4.2   ม1/1 
  
รวมท้ังหมด  13  ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน1 อ21101 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  1  จํานวน  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน   3  ชั่วโมง / สัปดาห 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ เวลา 
นํ้าหนัก
คะแนน 

 การปฐมนิเทศ   1 - 
1 You and me 1.2.1, 1.2.4, 

2.2.1, 1.3.1 
การทักทาย การแนะนําการ
แลกเปลี่ ยนขอมูลสวนตัวกับ
บุคคลอื่นอยางเหมาะสมถูกตอง
กับกาลเทศะ ตามมารยาททาง
สังคมและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา   เ ช น   ก า ร ให ข อ มู ล
เกี่ยวกับช่ือ นามสกุล สัญชาติ 
สถานที่อยูอาศัย อายุ สมาชิกใน
ครอบครัว รวมตลอดถึงการ
สมัครเขาเปนสมาชิกชมรมหรือ
องคกรตาง ๆ การสืบคนขอมูล
เกี่ยวกับประเทศในสหภาพยุโรป 
หรือ เอเ ชียโดยใช โครงสร า ง
ประโยคพื้นฐานงาย ๆ 

10 15 

2 At school 4.1.1, 4.2.1, 
2.1.1 

การแนะนําเพื่อนในวัยใกลเคียง
กันใหรูจักกัน การสนทนาโตตอบ  
การขอและใหขอมูล เกี่ยวกับ
กิจวัตรประจําวัน โดยรูจักการ
เลือกใชคํา กลุมคํา หรือขอความ
ประโยคตางๆ อยางเหมาะสม
ตามโอกาสและมารยาททาง
สังคมและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา รวมตลอดถึงการศึกษา
เปรียบเทียบวัฒนธรรมการแตง
กาย  และการใชภาษาอังกฤษ
เปนเครื่องสืบคนเน้ือหาความรู
จากกลุมสาระวิชาอื่นๆ 

10 12 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการ
เรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ เวลา 
นํ้าหนัก
คะแนน 

3  My friends 1.2.5,  1.3.3,  การสนทนา การแสดงความรูสึก
ของตนเองเกี่ยวกบักิจกรรม หรือ
เรื่องใกลๆ  ตัวอยางเหมาะสมกบั
กาลเทศะ และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา การอธิบายบอก
บุคลิกลักษณะของบุคคลตางๆ 
การติดตอสือ่สารกับเพื่อนใหม
ดวยการเขียนจดหมายแบบไม
เปนทางการ การสํารวจ นําเสนอ
ขอมูลในรปูตาราง แผนภูมิ โดย
ใชโครงสรางประโยค Present 
Simple Tense และคําขยาย
กริยาบอกความถ่ี  (Adverb  of  
Frequency) 

10 13 

 สอบกลางภาค   1 10 

4 Home 1.1.3, 1.1.4,  การขอความชวยเหลอื และการ
ปฏิเสธทีจ่ะใหความชวยเหลือ
อยางสุภาพ ตามมารยาททาง
สังคมและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา (Can you help 
me……?) การอธิบายลักษณะที่
พักอาศัยของเจาของภาษา การ
สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน 
โดยมุงเนนเหตุการณที่กําลัง
เกิดข้ึนในขณะที่พูด (Present  
Continuous Tense)  การ
สอบถามขอมูลเกี่ยวกับ
ความสามารถสวนบุคคล 
(Ability - Can you …?) การ
อธิบายบอกจุดที่ต้ังของวัตถุ
สิ่งของโดยการใช Prepositions 
of place รวมทั้งการ 
สนทนาเกี่ยวกับสิ่งตางๆ รอบตัว  
เชนรายการโทรทัศน 
ประสบการณสวนตัว  

12 15 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ เวลา 
นํ้าหนัก
คะแนน 

5 Food and 
drink 

3.1.1, 1.1.1, 
1.2.2, 1.2.3,  

การสนทนาในหัวขอทีเ่กี่ยวกับ
วัฒนธรรมทางดานอาหารใน
ชีวิตประจําวัน การรับประทาน
อาหารเชา อุปนิสัยการ
รับประทานอาหารของแตละคน 
การใหและรบับริการใน
รานอาหาร การบอกสวนผสม  
ข้ันตอน  และวิธีการปรุงอาหาร
ยุโรปแบบงาย ๆ รวมถึงการซื้อ
อาหาร การใหขอมลู การสํารวจ 
และนําเสนอขอมลูเกี่ยวกับการ
รักษาสุขภาพอวัยวะของรางกาย
ที่เกี่ยวของกบัการรบัประทาน
อาหาร โดยใชสํานวนและ
โครงสรางประโยคตาง ๆ เชน 
would like…., How much…? 
How many….? Some, Any, 
Like + Verb-ing, Imperative 
Verb Form, How often do 
you…?  Present  Simple  
Tense  และคําขยายกริยาบอก
ความถ่ี  (Adverb of 
Frequency 

12 15 

 สอบปลายภาค   1 20 

 ปจฉิมนิเทศ   1 - 
   รวม 60 100 

 
 
 
 
 
 
 



 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หนา  28 

คําอธบิายรายวิชา 
 

อ21102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2               กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 ภาคเรียนท่ี  2   เวลา  60 ชั่วโมง  จํานวน  1.5  หนวยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ใชภาษาและทาทางสื่อสารตามมารยาทสังคมในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ขอและใหขอมูล
ความชวยเหลือและบริการผูอื่น สื่อความหมาย ถายโอนขอมูลที่ไดฟงและอาน อานออกเสียง คํา วลี สํานวน
งายๆ ประโยค คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา ขอความ ขอมูล บทอาน เรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เปนความเรียงและไมใช
ความเรียง แลวถายโอนเปนถอยคําของตนเองในรูปแบบตางๆ สรุป แสดงความคิดเห็น ความรูสึกเกี่ยวกับ
ประสบการณของตนเอง ขาวสาร เหตุการณสําคัญตางๆ ในชีวิตประจําวัน ประสบการณสวนตัว การศึกษาการ
ทํางาน เทคโนโลยี งานประเพณี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจาของภาษา เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ 
สามารถใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพิ่มเติมและเช่ือมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น โดยใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณธรรม ความรู ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค                                                                                                                                                    

 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1    ม1/2,   
ต 1.2   ม1/3 , ม1/4 , ม1/5 
ต 1.3   ม1/2 
ต 2.1   ม1/2 , ม1/3 
ต 2.2   ม1/2 
ต 3.1   ม1/1 
ต 4.1   ม1/1 
ต 4.2   ม1/1 
 
รวมท้ังหมด  11  ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หนา  29 

โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน2  อ21102 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  1  จํานวน  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน   3  ชั่วโมง / สัปดาห 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ เวลา 
นํ้าหนัก
คะแนน 

 ปฐมนิเทศ   1 - 
1 Celebrations 1.1.1, 2.1.2, 

2.1.3 
ในการเรียนภาษาตางประเทศ สิ่ง
ที่ตองเรียนรูควบคูกันกับภาษา 
คือ ประเพณี และวัฒนธรรมของ
เจ าของภาษา  ซึ่ ง ก าร ศึกษา
เกี่ยวกับประเพณี วันสําคัญ และ
วัฒนธรรมของเจาของภาษาจึง
เปนสิ่งที่ชวยใหนักเรียนเขาใจและ
ใชภาษาตางประเทศในการพูด
สนทนาโตตอบ การเขียน หรือ
การแสดงความคิดเห็นไดอยาง
ถูกตอง และเหมาะสมมากย่ิงข้ึน 

14 17 

2 Free time 1.3.2, 4.1.1, 
1.2.3 

การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
เพื่อบอกถึงกิจกรรมที่ทําในยาม
วาง การขออนุญาต การพูดตอบ
รับ  ห รื อป ฏิ เ ส ธ  กา ร เ ล า ถึ ง
ประสบการณตางๆ ที่ไดกระทําใน
อดีต รวมถึงการเขียนประวัติของ
บุคคลตางๆ โดยใช Past Simple 
Tense เปนการพูดและการเขียน
ที่ ส า ม า ร ถ พ บ ไ ด ทั่ ว ไ ป ใ น
ชีวิตประจําวัน นักเรียนจึงควร
ศึกษาและเลือกใช คํา  สํานวน 
หรือประโยคให ถูกตอ ง  และ
เหมาะสม เพื่ อ ใหการสื่ อสาร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

14 18 

 
 
 
 
 
 
 
 



 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หนา  30 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการ
เรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ เวลา 
นํ้าหนัก
คะแนน 

3 Cool animals 1.1.3, 1.2.4, 
1.2.5, 4.2.1 

การใชทักษะภาษาอังกฤษเปน
เครื่องมือในการสื่อสารแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนขอมูล
ความรูเกี่ยวกับสัตวที่นักเรียน
สนใจ และการสืบคนความรูจาก
แหลงตางๆ จะทําใหนักเรียน
สามารถใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

14 17 

 สอบกลางภาค   1 10 

4 My holidays 2.1.1,  2.2.2,  
3.1.1,   

การศึกษาภาษาอังกฤษทั้งดาน
การฟง การพูด การอาน และการ
เขียน จะทําใหนักเรียนไดรับ
ความรูในดานคําศัพท โครงสราง
ภาษา และการใชภาษา 
นอกจากน้ียังไดทราบวัฒนธรรม
เกี่ยวกับวันหยุดของเจาภาษาดวย 
ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนสามารถนํา
ภาษาอังกฤษไปใชสื่อสารใน
สถานการณตางๆ ที่พบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

14 18 

 สอบปลายภาค   1 20 

 ปจฉิมนิเทศ   1 - 

   รวม 60 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หนา  31 

คําอธบิายรายวิชา 
 

อ22101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3                    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2     ภาคเรียนท่ี  1         เวลา  60  ชั่วโมง จํานวน  1.5  หนวยกิต 

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

ใชภาษา นํ้าเสียงและทาทางสื่อสารตามมารยาทสงัคม ในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล การ
เรียน การทํางาน ขอและใหขอมลูความชวยเหลอืและบรกิารผูอื่น สื่อความหมาย ถายโอนขอมูลที่ไดฟงและอาน 
อานออกเสียง คํา วล ีสํานวนงายๆ ประโยค คําสัง่ คําขอรอง คําแนะนํา ขอความ ขอมูล บทอาน เรือ่งราวสั้นๆ 
ทั้งทีเ่ปนความเรียงและไมใชความเรียง แลวถายโอนเปนถอยคําของตนเองในรูปแบบตางๆ สรปุ แสดงความ
คิดเห็น ความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง ขาวสาร เหตุการณสําคัญตางๆ ในชีวิตประจําวัน 
ประสบการณสวนตัว การศึกษาการทํางาน เทคโนโลยี งานประเพณี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ สามารถใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพิ่มเติมและเช่ือมโยงกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และมีคุณธรรม ความรู ตามคุณลักษณะอันพงึประสงค                                                                                                                                                    

 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1   ม1/1, ม 1/3,   
ต 1.2   ม1/1 , ม1/2 , ม1/3 
ต 1.3   ม1/1,  
ต 2.1   ม1/1 , ม1/2 , ม1/3 
ต 2.2   ม1/1 
ต 3.1   ม1/1 
 
รวม  11  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หนา  32 

โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน3 อ22101 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  2   ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน 3  ชั่วโมง / สัปดาห 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 Personal 
Identification 

1.2.1, 2.2.1,   การใชภาษาสนทนาโตตอบ 
การกลาวทักทาย ขอบคุณและ
ขอโทษ  แนะนําตัวเอง การ
แลกเปลี่ยนขอมูลสวนตัวกับ
บุคคลอื่นอยางเหมาะสม
ถูกตองกับกาลเทศะตาม
มารยาททางสงัคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา  
การสรางความสัมพันธระหวาง
บุคคล 

12 20 

2 Occupation 2.1.1, 2.1.2,  การใชภาษา โตตอบสื่อสาร
เกี่ยวกับการงานอาชีพได
เหมาะสมกับมารยาททาง
สังคมและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา การใชภาษา 
ตางประเทศในการสบืคน
ขอมูล คนควา ขอมูล เกี่ยวกับ
การงานอาชีพ 

12 20 

3  Free time and 
Entertainment 

1.2.2, 2.1.3 , 
3.1.1 

การพูดสนทนาโตตอบ 
เลือกใชคําแนะนํา เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ทําในเวลาวาง โดย
ใชภาษา นํ้าเสียงและกริยา
ทาทางไดเหมาะสมกบับุคคล 
โอกาส สถานที่ และการ
นําเสนอเกี่ยวกับการบันเทงิ
ตางๆ 

12 20 

 
 
 
 



 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หนา  33 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการ
เรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

4 Food and 
Drinks 

1.1.1, 1.3.1,  

 

การใชภาษาในการสนทนา 
โตตอบ เกี่ยวกบัการสั่งอาหาร 
การเสนอความตองการ ปฏิบัติ
ตามข้ันตอน คําช้ีแจงในการ
ทําอาหาร ศึกษาประเภทและ
ประโยชนของอาหารแตละ
ชนิดแลวนําเสนอใชสํานวน
และโครงสรางประโยคตาง ๆ 
เชน would like…., How 
much…? How many….? 
Some, Any, Like + Verb-
ing, Imperative Verb 
Form, How often do 
you…?  Present  Simple  
Tense  และคําขยายกริยา
บอกความถ่ี  (Adverb of 
Frequency 

12 20 

5 Health  1.2.3, 1.3.2 

 

 

ภาษาที่ใชในการสนทนา
โตตอบ ในหัวขอที่เกี่ยวกับการ
รักษาสุขภาพ การเจบ็ไขได
ปวย อาการของโรค การไปหา
หมอ การปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของแพทย 

12 20 

รวมภาคเรียนท่ี 1 60 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หนา  34 

คําอธบิายรายวิชา 
 

อ22102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4                     กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2     ภาคเรียนท่ี  2           เวลา  60 ชั่วโมง   จํานวน  1.5  หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ใชภาษา นํ้าเสียงและทาทางสื่อสารตามมารยาทสังคม ในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล การ
เรียน การทํางาน ขอและใหขอมูลความชวยเหลือและบริการผูอื่น สื่อความหมาย ถายโอนขอมูลที่ไดฟงและอาน 
อานออกเสียง คํา วล ีสํานวนงายๆ ประโยค คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา ขอความ ขอมูล    บทอาน เรื่องราว
สั้นๆ ทั้งที่เปนความเรียงและไมใชความเรียง แลวถายโอนเปนถอยคําของตนเองในรูปแบบตางๆ สรุป แสดง
ความคิดเห็น ความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง ขาวสาร เหตุการณสําคัญตางๆ ในชีวิตประจําวัน 
ประสบการณสวนตัว การศึกษาการทํางาน เทคโนโลยี งานประเพณี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ สามารถใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพิ่มเติมและเช่ือมโยงกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณธรรม ความรู ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค                                                                                                                                                    

รหัสตัวชี้วัด    
ต1.1  ม1/2, ม1/4 
ต1.2 ม1/4, ม1/5 
ต1.3 ม1/2, ม1/3 
ต2.2 ม1/2 
ต3.1 ม1/1  
ต4.1 ม1/1  
ต4.2 ม1/1, ม1/2 
 
รวมท้ังหมด  11  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หนา  35 

โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน4 อ22102 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  2 ภาคเรียนท่ี 2  จํานวน  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน   3  ชั่วโมง / สัปดาห 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ เวลา 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 Relation 
with other 
people 

1.1.2, 1.1.4, 1.3.2, การใชภาษาเพื่อการ
แสดงออกถึงอารมณ 
ความรูสึกการเสนอแนะ 
และการใหเหตุผลเปน
การใชภาษา เพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน 
และจะชวยใหใชภาษา 
ไดอยางมีประสทิธิภาพ
มากย่ิงข้ึน การฝกใช
ภาษา ในการถาม-ตอบ 
รวมทั้งการฟงเกี่ยวกบั
อารมณ ความรูสกึ และ
การใหเหตุผล โดยการ
ใชคําศัพทและโครงสราง
ประโยคที่เหมาะสม 
ชวยใหนักเรียนไดฝก
ทักษะทางภาษาที่
จําเปนในการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 
ฟงและอานบทอานที่
หลากหลาย เชน 
การตูนหรือแบบสํารวจ 
จะชวยใหนักเรียนไดฝก
ใชคําศัพท สํานวน และ
โครงสรางประโยค เพื่อ
นําไปใชในการเรียนข้ัน
สูงตอไป 

12 20 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ เวลา 
นํ้าหนัก
คะแนน 

2 Shopping 1.2.3, 1.2.4, 2.2.2 การฝกภาษาทางดาน 
การฟงและการพูด
สนทนาในการซื้อขาย
เปนการฝกใชภาษา ใน
ชีวิตประจําวัน 
นักเรียนจําเปนตองใช
คําศัพทสํานวนภาษา 
และโครงสรางประโยคที่
ถูกตองและเหมาะสม
ตามวัฒนธรรมของ
เจาของภาษาการ
สนทนาโตตอบใน
สถานการณการซื้อขาย
ซึ่งเปนพื้นฐานในการ
สื่อสารในชีวิต 
ประจําวันน้ัน นักเรียน
จําเปนตองฝกการใช 
คําศัพทสํานวน และ
โครงสรางประโยค
เพื่อใหการสนทนาน้ัน
ไดผลตามจุดประสงคใน
การฝกภาษาน้ันการ
สนทนาโตตอบ การอาน
บทความ และการเขียน
บอกขอมลูของตนเอง
เปนกจิกรรมที่สําคัญที่
จะชวยใหผูเรียนไดใช
ทักษะทางภาษาในทุก
ดาน  และนําไปใชได
อยางมีประสิทธิภาพ 

12 20 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ เวลา นํ้าหนัก
คะแนน 

3 Travel 1.1.2, 1.3.3, 4.1.1 การพูดและอานเกี่ยวกบั
สถานที่ทองเที่ยวหรือ
สถานที่สําคัญๆ เปนการ
ใชภาษาใน
ชีวิตประจําวัน นักเรียน
ตองเรียนรูคําศัพท
สํานวน และโครงสราง
ประโยค เพื่อใหการ
สื่อสารมปีระสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึนการฝกทักษะ
ทางภาษาโดยการฟง 
อาน และเขียนน้ัน 
นักเรียนจําเปนตองฝก
ใชคําศัพทและโครงสราง
ประโยคเพื่อการนําไปใช
ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมการสรางสรรค
โครงงาน (Project) ที่มี
ประสิทธิภาพน้ัน 
นักเรียนตองนําผลจาก
การฝกภาษาทั้งดาน 
การพูด ฟง  อาน และ
เขียนรวมทัง้
ประสบการณสวนตัวมา
ใชไดเปนอยางดี 
 

12 20 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ เวลา 
นํ้าหนัก
คะแนน 

4 Weather 1.1.2, 1.1.4, 1.2.5, 1.3.5 
2.2.2, 3.1.1, 4.2.1 

การฝกทักษะทางภาษา
โดยการฟง พูด อาน 
และเขียนเกี่ยวกับ
พยากรณอากาศ เปน
สิ่งจําเปนในการ 
สื่อสารในชีวิต 
ประจําวันเพื่อใหการ
สื่อสารน้ันมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
กระบวนการเรียนภาษา
โดยการฟงและการพูด
เปนกระบวนการที่
นักเรียนตองใชทั้งทกัษะ
ในการเดาความหมาย
จากขอความบทที่ฟง  
รวมทั้งการออกเสียงให
ใกลเคียงกบัเจาของ
ภาษา เพื่อให 
การสือ่สารไดถูกตอง 
และชัดเจนการพูด การ
อาน และการเขียน
เกี่ยวกับการคาดคะเน
หรือพยากรณอากาศ
เปนสิ่งทีจ่ําเปนในการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน
ผูเรียนจําเปนตองฝกฝน
ทั้งคําศัพทสํานวน และ
โครงสรางทางภาษาเพื่อ
การสือ่สารจะไดมี
ประสิทธิภาพ 

12 20 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ เวลา นํ้าหนัก
คะแนน 

5 Free time 1.2.4,1.3.2, 1.3.3,4.2.2 การฟง พูด อาน และ
เขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ไดทํา
มาแลว นักเรียนไดฝกใช
คําศัพทและโครงสราง
ประโยคเพื่อนําไปใชใน
การสือ่สารไดอยางมั่นใจ
การฝกใชภาษา ในการ
พูดสนทนา และการฟง
บทฟง เกี่ยวกับสิ่งที่ได
ทํามาโดยใชโครงสราง
ประโยคที่เหมาะสม ทํา
ใหผูเรียนสามารถ
นําไปใชในชีวิต 
ประจําวันได  การฝก
ภาษาโดยการฟง พูด 
อาน และเขียนเกี่ยวกบั
กิจกรรมที่ไดทําหรือ
ประสบการณตางๆ 
นักเรียนตองเรียนรู
คําศัพทและโครงสราง
ประโยคที่เกี่ยวของ
รวมทั้งวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา จึงจะทํา
ใหการใชภาษา 
ถูกตองและเหมาะสม 

12 20 

รวมภาคเรียนท่ี 2 60 100 
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คําอธบิายรายวิชา 
 

อ23101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5                      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 ภาคเรียนท่ี  1            เวลา  60 ชั่วโมง   จํานวน  1.5  หนวยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เขาใจภาษาทาทาง คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา ความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาไทย 
กับภาษาอังกฤษ อานออกเสียงคํา วลี ประโยค ถายโอนและตีความสื่อที่ไมใชความเรียงเปนความเรียง แสดง
ความคิดเห็นตอสถานการณในทองถ่ิน ขอมูลหรือสิ่งพิมพและเรื่องราวในชีวิตประจําวัน ใชภาษาตามารยาท 
สังคมเพื่อแสดงความตองการพูดและเขียน ใหขอมูลอธิบายเกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดลอม นําเสนอบทเพลง บทกวี 
หรือขอมูลจากสื่อประเภทตางๆ รูประวัติประเพณี วันสําคัญของชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมของเจา ของภาษาใช
ภาษาตามสถานการณตางๆเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับตนเองและครอบครัวเพื่อสมัครงานและสัมภาษณตลอดจน
เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารภายในช้ันเรียนและโรงเรียน เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เหน็
ประโยชนและคุณคาภาษาอังกฤษ แสวงหาความรูและนําความรูมาประยุกตในการพัฒนาตนเองและสังคม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1   ม1/1, ม 1/2, ม 1/3 , ม1/4  
ต 1.2   ม1/1,  ม1/2 ,  ม1/3 ,  ม1/5 
ต 1.3   ม1/1, ม 1/2 , ม1/3 
ต 2.1   ม1/1 
ต 3.1   ม1/1  
ต 4.1   ม1/1 
ต 4.2   ม1/1 
 
รวมท้ังหมด  15  ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ23101 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  3 จํานวน  60  ชั่วโมง / ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน   3  ชั่วโมง / สัปดาห 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ เวลา 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1. Personal 
Identification 

3.1.1, 4.1.1 ,4.2.1 ก า ร ทั ก ท า ย  ก า ร แ น ะ นํ า ก า ร
แลกเปลี่ยนขอมูลสวนตัวกับบุคคลอื่น
อยางเหมาะสมถูกตองกับกาลเทศะ 
ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา  เชน  การใหขอมูล
เกี่ยวกับช่ือ นามสกุล สัญชาติ สถานที่
อยูอาศัย อายุ สมาชิกในครอบครัว 
รวมตลอดถึงการสมัครเขาเปนสมาชิก
ชมรมหรือองคกรตาง ๆ การสืบคน
ขอมูลเกี่ยวกับประเทศในสหภาพยุโรป 
หรือเอเชียโดยใชโครงสรางประโยค
พื้นฐานงาย ๆ 

12 15 

2. House and 
Home 

1.1.2, 1.1.4,1.2.5 , 
1.3.2 , 1.3.3 

การแนะนําเพื่อนในวัยใกลเคียงกันให
รูจักกัน การสนทนาโตตอบ  การขอ
และใหขอมูลเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน 
โดยรูจักการเลือกใชคํา กลุมคํา หรือ
ขอความประโยคตางๆ อยางเหมาะสม
ตามโอกาสและมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา รวมตลอด
ถึงการศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรม
การแตงกาย  และการใชภาษาอังกฤษ
เปนเครื่องสืบคนเน้ือหาความรูจาก
กลุมสาระวิชาอื่นๆ 

 

16 25 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ เวลา นํ้าหนัก
คะแนน 

3. Education  

And 

Future Career  

 

1.1.3,1.1.4,1.2.3,1.
3.1,4.1.1 

การสนทนา การแสดงความรูสึกของ
ตนเองเกี่ยวกับกจิกรรม หรอืเรื่องใกลๆ 
ตัวอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ และ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา การ
อธิบายบอกบุคลิกลักษณะของบุคคล
ตางๆ การติดตอสื่อสารกบัเพือ่นใหม
ดวยการเขียนจดหมายแบบไมเปน
ทางการ การสํารวจ นําเสนอขอมลูใน
รูปตาราง แผนภูมิ โดยใชโครงสราง
ประโยค Present Simple Tense 
และคําขยายกริยาบอกความถ่ี  
(Adverb  of  Frequency) 

12 15 

4. Free time 

And 

Entertainment 

1.1.3,1.2.1,1.2.2, 

1.2.5,1.3.1,1.3.2 

การขอความชวยเหลอื และการปฏิเสธ
ที่จะใหความชวยเหลืออยางสุภาพ 
ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา (Can you help 
me……?) การอธิบายลักษณะที่พกั
อาศัยของเจาของภาษา การสนทนา
โตตอบในชีวิตประจําวัน โดยมุงเนน
เหตุการณที่กําลังเกิดข้ึนในขณะที่พูด 
(Present  Continuous Tense)  การ
สอบถามขอมูลเกี่ยวกับความสามารถ
สวนบุคคล (Ability - Can you …?) 
การอธิบายบอกจุดที่ต้ังของวัตถุสิ่งของ
โดยการใช Prepositions of place 
รวมทั้งการ 
สนทนาเกี่ยวกับสิ่งตางๆ รอบตัว  เชน
รายการโทรทัศน ประสบการณสวนตัว 
และความรับผิดชอบ 
ในหนาที่เกี่ยวกบังานบาน 
(Housework) 

20 25 

รวม 60 100 
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คําอธบิายรายวิชา 
 

อ23102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6                      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 ภาคเรียนท่ี  2          เวลา  60 ชั่วโมง   จํานวน  1.5  หนวยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เขาใจภาษาทาทาง คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา ความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาไทย 
กับภาษาอังกฤษ อานออกเสียงคํา วลี ประโยค ถายโอนและตีความสื่อที่ไมใชความเรียงเปนความเรียง แสดง
ความคิดเห็นตอสถานการณในทองถ่ิน ขอมูลหรือสิ่งพิมพและเรื่องราวในชีวิตประจําวัน ใชภาษาตามารยาท 
สังคมเพื่อแสดงความตองการพูดและเขียน ใหขอมูลอธิบายเกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดลอม นําเสนอบทเพลง บทกวี 
หรือขอมูลจากสื่อประเภทตางๆ รูประวัติประเพณี วันสําคัญของชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมของเจา ของภาษาใช
ภาษาตามสถานการณตางๆเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับตนเองและครอบครัวเพื่อสมัครงานและสัมภาษณตลอดจน
เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารภายในช้ันเรียนและโรงเรียน เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เหน็
ประโยชนและคุณคาภาษาอังกฤษ แสวงหาความรูและนําความรูมาประยุกตในการพัฒนาตนเองและสังคม 

 
รหัสตัวชี้วัด  
ต1.1    ม1/1,   
ต 1.2   ม1/3, ม1/4 
ต 1.3   ม1/1, ม1/3 
ต 2.1   ม1/1, ม1/2, ม 1/3 
ต 2.2   ม1/1, ม 1/2 
ต 3.1   ม1/1,   
ต 4.1   ม1/1 
ต 4.2   ม1/2 
 
รวมท้ังหมด  13  ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ23101 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  3 จํานวน  60  ชั่วโมง / ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน   3  ชั่วโมง / สัปดาห 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ เวลา 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1. Travel 2.1.2   2.1.3  
2.2.2   4.2.2 

 

ในการเรียนภาษาตางประเทศ 
สิ่งที่ตองเรียนรูควบคูกันกับ
ภาษา  คือ  ปร ะ เพ ณี  แล ะ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับประเพณี 
วันสําคัญ และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษาจึงเปนสิ่งที่ชวยให
นั ก เ รี ย น เ ข า ใ จ แ ล ะ ใ ช
ภาษาตางประเทศในการพูด
สนทนาโตตอบ การเขียน หรือ
การแสดงความคิดเห็นไดอยาง
ถูกตอง และเหมาะสมมาก
ย่ิงข้ึน 
การศึกษาภาษาอังกฤษทั้งดาน
การฟง การพูด การอาน และ
การเขียน จะทําใหนักเรียน
ไดรับความรูในดานคําศัพท 
โครงสรางภาษา และการใช
ภาษา นอกจากน้ียังไดทราบ
วัฒนธรรมเกี่ยวกับวันหยุดของ
เจาภาษาดวย ซึ่งจะสงผลให
นักเรียนสามารถนํา
ภาษาอังกฤษไปใชสื่อสารใน
สถานการณตางๆ ที่พบไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

18 25 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการ
เรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ เวลา นํ้าหนัก
คะแนน 

2. Relation with 
other People 

1.3.3  2.1.1   
2.1.2 

การใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารเพื่อบอกถึงกจิกรรมที่
ทําในยามวาง การขออนุญาต 
การพูดตอบรบั หรือปฏิเสธ 
การเลาถึงประสบการณตางๆ 
ที่ไดกระทําในอดีต รวมถึงการ
เขียนประวัติของบุคคลตางๆ 
โดยใช Past Simple Tense 
เปนการพูดและการเขียนที่
สามารถพบไดทั่วไปใน
ชีวิตประจําวัน นักเรียนจึงควร
ศึกษาและเลือกใชคํา สํานวน 
หรือประโยคใหถูกตอง และ
เหมาะสม เพื่อใหการสื่อสาร
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

 

12 15 

3. Health and 
Welfare 

1.2.3 1.2.4  การใชทักษะภาษาอังกฤษ
เปนเครื่องมือในการสื่อสาร
แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ขอมูลความรูเกี่ยวกับสัตวที่
นักเรียนสนใจ และการสืบคน
ความรูจากแหลงตางๆ จะทํา
ใหนักเรียนสามารถใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพ 

10 15 

4. Consumption 1.1.1  1.3.1  3.1.1 
4.1.1 

การใชภาษาสื่อสารใน
สถานการณจริง/สถานการณ
จําลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน  
สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม 

20 25 
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คําอธบิายรายวิชา 
 

รหัสวิชา อ21201-2  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ1-2   จํานวน 20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต  
รหัสวิชา อ22201-2  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ3-4   จํานวน 20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 
รหัสวิชา อ23201-2  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ5-6   จํานวน 20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 เขาใจคําสั่ง คําช้ีแจง สามารถตีความ วิเคราะหเกี่ยวกับขอมูล ขอมูลขาวสารจากสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อ    
อิเลคทรอนิกส สามารถใชประโยชนจากสื่อการเรียนทางภาษาและใชประโยชนจากผลการฝกทักษะตางๆจากสือ่
จนสามารถใชความรูภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆเพื่อพัฒนาตนเองเขาสูสังคมและอาชีพเพื่อประโยชนของ
ตนเอง ชุมชน และสังคม 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. เขาใจนํ้าเสียง ความรูสึกของผูพูด คําสั่ง คําขอรอง คําช้ีแจง คําบรรยาย คําแนะนํา สารสนเทศและคูมือ
ตางๆ 

2. เขาใจ ตีความ วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัขอมลู ขอมูลขาวสาร บทความ สารคดี บันเทงิ
คดีจากสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 

3. ใชภาษาเพื่อแสดงความรูสกึของตนเกี่ยวกับเหตุการณทัง้ในอดีตปจจุบันและอนาคต พรอมทั้งใหเหตุผล 
โดยใชประโยชนจากสื่อการ เรียนทางภาษา และผลจากการฝกทักษะตางๆรวมทั้งวางแผนในการเรียน
และอาชีพ 

4. เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทยและนําไปใชอยาง
มีวิจารณญาณ 

5. เห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู การเขาสูสงัคมและอาชีพ 
6. ตระหนักในคุณคาของภาษาและวัฒนธรรมที่เรียนและนําความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและ

วัฒนธรรมมาประยุกตในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสงัคม 
7. ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูที่เกี่ยวของกับกลุมสาระอื่นๆ เพื่อขยายโลกทัศน จากแหลงขอมลู 

ที่หลากหลายในรปูแบบตางๆ 
8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรปูแบบที่หลากหลาย ซบัซอน 
9. ใชภาษาอังกฤษสื่อสารในรูปแบบตางๆกับบุคคลในสถานศึกษาและชุมชน 
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โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ1-2 อ21201-2 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  1 จํานวน  20 ชั่วโมง / ภาคเรียนท่ี 1-2 จํานวน   1  ชั่วโมง / สัปดาห 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ี

คาดหวัง 
สาระสําคัญ เวลา นํ้าหนัก

คะแนน 
1 Beginner 

(ภาคเรียนที่ 1) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 -Introducing oneself 

-Descriptions 
-Numbers & letters 
-Date & time 
-Objects & animals 
-Adjectives 
-Arriving in England 
-The cocktail party 
-Streets of London 
-Finding your way 
-Everyday actions 
-At the office 

20 50 

2 Intermediate 
(ภาคเรียนที่ 2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 -Breakfast menus 
-Still hungry? 
-The menu 
-Desserts 
-Booking a villa 
-Arriving at the villa 
-Weather forecast 
-A canoeing a meal 
-Setting the table 
-Going out 
-Going to a concert 

20 50 

รวม 40 200 
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โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ3-4 อ21203-4 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  2 จํานวน  20 ชั่วโมง / ภาคเรียนท่ี 1-2 จํานวน   1  ชั่วโมง / สัปดาห 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ี

คาดหวัง 
สาระสําคัญ เวลา นํ้าหนัก

คะแนน 
1 Intermediate 

Plus+ 
(ภาคเรียนที่ 1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 -Window-shopping 
-The fitting room 
-Grocery shops 
-At the supermarket 
-The switchboard 
-An appointment 
-An emergency 
-At the doctor’s 
-Correspondence 
-At the post office 
-Banks & cash machines 
-Paying a bill 

20 100 

2 Advanced 
(ภาคเรียนที่ 2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 -A car trip 
-On the motorways 
-At the airport 
-On the plane 
-At the station 
-On the train 
-Customs checks 
-The luggage search 
-Hotel reservations 
-Staying in a hotel 
-A tour of the town 
-A tour of the castle 

20 100 

รวม 40 200 
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โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ5-6 อ21205-6 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  3 จํานวน  20 ชั่วโมง / ภาคเรียนท่ี 1-2 จํานวน   1  ชั่วโมง / สัปดาห 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ี

คาดหวัง 
สาระสําคัญ เวลา นํ้าหนัก

คะแนน 
1 Advanced 

Plus+ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 -Going on holiday 
-At the beach 
-Sports talk 
-Adventure sports 
-Diving 
-Fishing 
-In the chalet 
-On the ski slopes 
-At the harbors 
-Setting sail 
-Climbing equipment 
-Mount Kilimanjaro 

20 100 

2 Business 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -An appointment 
-Business calls 
-The company stand 
-Comparing products 
-Making a sale 
-Negotiation 
-Trouble with orders 
-After-sales service 
-Handing an invoice 
-Paying a bill 
-Organizing a stay 
 -Welcoming visitors 

20 100 

รวม 40 200 
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คําอธบิายรายวิชา 
 

อ20201-2 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร1-2                  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 ภาคเรียนท่ี  1-2                     เวลา  20 ชั่วโมง        มก. หนวยกิต 

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

 
เขาใจคําศัพท วลี สํานวน นํ้าเสียง ความรูสึกของผูพูด ใชภาษาตามมารยาททางสงัคมเพื่อแสดงความ

คิดเห็น ความตองการของตนเกีย่วกับเรื่องราวตางๆในชีวิตประจําวันหรือเสนอความชวยเหลือและบริการแก
ผูอื่นในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสมกับระดับบุคคลและวัฒนธรรมของเจาของภาษา เกิดเจตคติที่ดีตอ
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชไดอยางเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิด
รวบยอด นําไปสูการเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานมีวินัย ใฝ
เรียนรู ซื่อสัตยสุจริต มุงมั่นในการทํางานและมีจิตสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. เขาใจคําศัพท วลี สํานวน นํ้าเสียง ความรูสึกของผูพูด 
2. ใชภาษาตามมารยาททางสงัคมเพื่อแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเกี่ยวกบัเรื่องราวตาง ๆ 

ในชีวิตประจําวัน 
3. เสนอความชวยเหลือและบริการแกผูอื่นในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมกับบุคคลและ

วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
4. เกิดเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ ตลอดจนวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนําไปใชไดอยางเหมาะสม

ตามกาลเทศะ 
5. เกิดความคิดรวบยอด นําไปสูการเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
6. มีคุณลักษณะอันพึงประสงคดานมีวินัย ใฝเรียนรู ซื่อสัตยสจุริต มุงมั่นในการทํางานและมจีิต

สาธารณะ 
 
รวมท้ังหมด  6  ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หนา  51 

 
โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร1 อ20201 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  1  จํานวน  20  ชั่วโมง / ภาคเรียนท่ี 1     1  ชั่วโมง / สัปดาห 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

 การปฐมนิเทศ   1 - 
1 Hello 1 2 3 4 5 6 การทั กทาย  การแนะนํากา ร

แลกเปลี่ยนขอมูลสวนตัวกับบุคคล
อื่นอย าง เหมาะสมถูกตองกับ
กาลเทศะ ตามมารยาททางสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา  
เชน การใหขอมูลเกี่ ยวกับ ช่ือ 
นามสกุล  สัญชาติ สถานที่ อ ยู
อาศัย อายุ สมาชิกในครอบครัว 
โดยใชโครงสรางประโยคพื้นฐาน
งาย ๆ 

6 35 

2 Favorite 
characters 

1 2 3 4 5 6 การแนะนําเพื่อนในวัยใกลเคียง
กันใหรูจักกัน การสนทนาโตตอบ  
การขอและให ขอมู ล เกี่ ยวกับ
กิจวัตรประจําวัน โดยรูจักการ
เลือกใชคํา กลุมคํา หรือขอความ
ประโยคตางๆ อยางเหมาะสมตาม
โอกาสและมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของ 

6 35 

3 What’s the 
weather like?  

1 2 3 4 5 6 การพูดโตตอบสนทนา เกี่ยวกับ
ฤดูกาล อากาศ อากาศในแตละ
ฤดู 

8 30 

รวม 20 100 

 
 
 
 
 
 
 



 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หนา  52 

 
โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร2  อ20202 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  1  จํานวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียนท่ี 2    1  ชั่วโมง / สัปดาห 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

 การปฐมนิเทศ   1 - 
1 What’s the 

mater ? 
1 2 3 4 5 6 การใชภาษาในการสนทนาโตตอบ 

ในหั วข อที่ เ กี่ ย วกับการรั กษา
สุขภาพ การเจ็บปวย อาการของ
โรค การไปหาหมอ 

6 30 

2 My pet  1 2 3 4 5 6 การสนทนาเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง การ
ถามจํานวน การใหอาหาร  ช่ือ
ของสัตว ที่อยูอาศัย 

6 30 

3 Dress right  1 2 3 4 5 6 การพูดโตตอบสนทนา เลือกใช
สิ่งของที่ตองการ การเลือกเครื่อง
แตงการ  เสื้อผาที่ชอบ  

8 40 

รวม 20 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หนา  53 

 
คําอธบิายรายวิชา 

 
อ20203-4 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร3-4                    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 ภาคเรียนท่ี  1-2                       เวลา  20 ชั่วโมง        มก. หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
เขาใจ ภาษา ทาทาง นํ้าเสียง ความรูสึกของผูพูดเกี่ยวกับชีวิตประจําวันและอนาคต ใชภาษาตาม

มารยาทสังคมเพื่อแสดงความคิดเห็นของตนตลอดจนนําเสนอขอมูล คําสัง่ คําขอรอง คําแนะนํา คําอธิบายที่พบ
ในสื่อจริงและสามารถแสดงความคิดเห็นตอเหตุการณตางๆ ไดพอสมควร เสนอความชวยเหลือและบริการแก
ผูอื่นในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสมกับระดับบุคคลและวัฒนธรรมของเจาของภาษา ใชภาษาเปน
เครื่องมือในการรบัสารและสงสารไดอยางคลองแคลวถูกตอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานมีวินัย ใฝเรยีนรู 
ซื่อสัตยสจุริต มุงมั่นในการทํางานและมีจิตสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. เขาใจภาษา ทาทาง นํ้าเสียง ความรูสึกของผูพูดเกี่ยวกบัชีวิตประจําวันและอนาคต 
2. ใชภาษาตามมารยาทสังคมเพื่อแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
3. นําเสนอขอมูล คําสัง่ คําขอรอง คํานํา 
4. เสนอความชวยเหลือและบริการแกผูอื่นในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
5. ใชภาษาเปนเครื่องมือในการรับสารและสงสารไดอยางคลองแคลวถูกตอง 
6. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีวินัย  ใฝเรียนรู ซือ่สัตยสุจริต มุงมั่นในการทํางานและมีจิตสาธารณะ 

 
 
 
รวมท้ังหมด  6 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หนา  54 

 
โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร3  อ20203 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  2  จํานวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียนท่ี 1    1  ชั่วโมง / สัปดาห 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

 การปฐมนิเทศ   1 - 
1 What do we 

need  
1 2 3 4 5 6 การใชภาษาในการสนทนาโตตอบ 

บอกสิ่งที่ตองการ การเลือกสิ่งที่
ตองการได การบอกตําแหนง การ
ขอสิ่งของ การยืมการใหของ 

6 30 

2 Teenage 
Favorites  

1 2 3 4 5 6 การใชภาษาในการสนทนาสื่อสาร
เ พื่ อ ก า ร เ ลื อ ก ซื้ อ สิ่ ง ข อ ง 
เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ  ก า ร เ ลื อ ก
เครื่องประดับที่เหมาะกับการแตง
กาย การเลือกของ การตอรอง
ราคา 

6 30 

3 The More, the 
Better   

1 2 3 4 5 6 การใชภาษาในการสนทนาสื่อสาร
เกี่ ยวกับ ข้ันกว าและ ข้ันสู งสุ ด 
เปรียบเทียบขนาดของสิ่งตาง ๆ   
การเทากัน มากกวา นอยกวา สูง
กวา สูงที่สุด ใชภาษาไดถูกตอง
เหมาะกับ และใชประโยคงาย ๆ  

8 40 

รวม 20 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หนา  55 

 
โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร4  อ20204 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  2  จํานวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียนท่ี 2    1  ชั่วโมง / สัปดาห 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

 การปฐมนิเทศ   1 - 
1 Sport  1 2 3 4 5 6 การใชภาษาในการสนทนาโตตอบ 

เกี่ยวกับกีฬา การตอบคําถามกีฬา
ที่ชอบ กีฬาที่เลนในทองถ่ิน การ
ตอบคําถาม, การปฎิเสธ  การ
บอกเลา ประสบการณการเลน
กีฬา ไดถูกตองตามหลักภาษา 

6 30 

2 You and me 1 2 3 4 5 6 การใชภาษาในการสนทนาสื่อสาร
เพื่อการสื่อสาร ถามขอมูลของ
เพื่อน และแนะบุคคลตาง ๆ รอบ 
ๆ ตัวได อธิบายลักษณะของแตละ
บุคคล ไดถูกตองตามหลักภาษา 

6 30 

3 Occupation 1 2 3 4 5 6 การใชภาษาในการสนทนาสื่อสาร
เกี่ยวกับ การงานอาชีพ ตาง ๆ 
การต้ังคําถาม การตอบคําถาม 
การใช คําศัพทและโครงสร าง
ประโยคไดอยางถูกตองตามหลัก
ภาษา 

8 40 

รวม 20 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หนา  56 

 
คําอธบิายรายวิชา 

 
อ20205-6 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร5-6                    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 ภาคเรียนท่ี  1-2                       เวลา  20 ชั่วโมง        มก. หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
เขาใจ ภาษา ทาทาง นํ้าเสียง ความรูสึกของผูพูดเกี่ยวกับชีวิตประจําวันและอนาคต ใชภาษาตาม

มารยาทสังคมเพื่อแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนตลอดจนเสนอขอมูล คําสัง่ คําขอรอง คําแนะนํา 
คําอธิบายที่พบในสื่อจริงและสามารถแสดงความคิดเห็นตอเหตุการณตางๆ ไดพอสมควร เสนอความชวยเหลือ
และบริการแกผูอื่นในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสมกบัระดับบุคคลและวัฒนธรรมของเจาของภาษาเพื่อให
ผูเรียนใชภาษาเปนเครื่องมือในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ และตระหนักในประโยชนและคุณคาของ
ภาษาตางประเทศในการเขาสูสงัคมโดยใชกระบวนการฟง การพูด การอาน การเขียน และกระบวนการคิด
วิเคราะห นําความรูมาประยุกตใชกับการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1. เขาใจภาษา ทาทาง นํ้าเสียง ความรูสึกของผูพูดเกี่ยวกับชีวิตประจําวันและอนาคต 
2. ใชภาษาตามมารยาทสังคมเพื่อแสดงความคิดเห็น ความตองการของตน 
3. นําเสนอขอมูล คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําอธิบายที่พบในสื่อจริงและสามารถแสดงความคิดเห็น

ตอเหตุการณตาง ๆ ไดพอสมควร 
4. เสนอความชวยเหลือและบริการแกผูอื่นในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมกับระดับของบุคคล

และวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
5. ใชภาษาเปนเครื่องมือในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 
6. ตระหนักในประโยชนและคุณคาของภาษาตางประเทศในการเขาสูสังคมโดยใชกระบวนการฟง การ

พูด การอาน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห นําความรูมาประยุกตใชกับการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

 
รวมท้ังหมด  6  ขอ 

 
 
 
 
 
 
 



 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หนา  57 

 
 

โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร5  อ20205 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  3  จํานวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียนท่ี 1    1  ชั่วโมง / สัปดาห 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

 การปฐมนิเทศ   1 - 
1 Time 1 2 3 4 5 6 

 
การใชภาษาในการสนทนาโตตอบ
เกี่ยวกับเวลา สิ่งตาง ๆ ที่เกิดข้ึน
ในอดีต  อนาคต และปจจุบัน  
กา ร ใช ก าลที่ ถู ก ต อ ง  กา ร ใ ช
โครงสรางภาษาตาม  Tense  

6 30 

2 People 1 2 3 4 5 6 
 

การใชภาษาในการสนทนาสื่อสาร
เพื่อถามขอมูลเกี่ยวกับตาง ๆ ของ
บุคคล ถามช่ือ อาชีพ ที่อยู ฯลฯ 
โดยใชบทสนทนาที่ ถูกตองและ
เข า ใจ ง า ย  ถู ก ต อ ง ต ามห ลั ก
ไวยากรณ  

6 30 

3 Health 1 2 3 4 5 6 
 

การใชภาษาในการสนทนาสื่อสาร
เกี่ ย วกั บ  สุ ขภาพ   ก าร ดู แล
สุขภาพ การออกกําลังกาย อาหาร
ที่เปนประโยชน  การถามตอบ 
แสดงความคิดเห็น ในดานตาง ๆ 
ในโครงสรางภาษาที่ถูกตอง 

8 40 

รวม 20 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หนา  58 

 
โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร6  อ20206 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  3  จํานวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียนท่ี 2   1  ชั่วโมง / สัปดาห 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

 การปฐมนิเทศ   1 - 
1 Shopping 1 2 3 4 5 6 

 
การใชภาษาในการสนทนาโตตอบ 
เกี่ยวกับการซื้อของ การตอรอง
ราคา การสั่งจองของ  การเทียบ
ราคาสินคา  การคืนสินคา  และ
สถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสิคา  
การตอบรับ  การปฏิเสธ และการ
บอกเลา ไดถูกตองการหลักภาษา 

6 30 

2 Travel 1 2 3 4 5 6 
 

การใชภาษาในการสนทนาสื่อสาร
เพื่อการสอบถามการเดินทางไป
ทองเที่ยวตามที่ตาง ๆ  การถาม
ทาง การใชพาหนะในการเดินทาง  
การใชโครงสราง คําศัพท สํานวน
ไดถูกตอง ตามหลักภาษา 

6 30 

3 Free time and 
Entertainment 

1 2 3 4 5 6 
 

การใชภาษาในการสนทนาสื่อสาร
การ ขอความช ว ย เห ลื อ  กา ร
สนทนาเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่อยู
รอบตัว เชน รายการโทรทัศน 
ประสบการณสวนตัว  

8 40 

รวม 20 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หนา  59 

คําอธบิายรายวิชา 
 

จ20201-2  ภาษาจีน 1-2                               กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 ภาคเรียนท่ี  1-2                     เวลา  40 ชั่วโมง   จํานวน  1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เขาใจคําสั่ง คําขอรอง นิทานงายๆที่มีภาพประกอบ สนทนาดวยภาษางายๆสั้นๆ เพื่อแสดง
ความสัมพันธระหวางบุคคล  ความตองการของตน ใหขอมูลเกี่ยวกับตัวเอง  เขาใจความแตกตางระหวาง
ภาษาจีนและวัฒนธรรมของเจาของภาษาและวัฒนธรรมไทย ในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ  เขาใจคํา กลุมคํา ที่
เกี่ยวของกบักลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ โดยออกเสียง สระ กลุมคํา และประโยคงายๆไดถูกตอง และเขาใจภาษา 
ทาทาง การสื่อสาร ของเจาของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล งานฉลอง เห็นประโยชนในการเรียน
ภาษาจีน โดยสนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม และแสวงหาความรู ความเพลิดเพลินจากภาษาจีน 
 
 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
ต 1.1  ม1-3/2 
ต 1.1  ม1-3/4 
ต 1.2  ม1-3/1 
ต 1.2  ม1-3/3  
ต 1.2  ม1-3/4 
ต 1.2  ม1-3/5 
ต 1.3  ม1-3/1 
ต 2.1  ม1-3/1 
ต 2.2  ม1-3/1 
ต 3.1  ม1-3/1 
ต 4.1  ม1-3/1 
ต 4.2  ม1-3/2 
 
รวม   12   ตัวชี้วัด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หนา  60 

โครงสรางรายวิชาภาษาจีน จ20201 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  1 จํานวน  40  ชั่วโมง / ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน   2  ชั่วโมง / สัปดาห 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ี

คาดหวัง 
สาระสําคัญ เวลา นํ้าหนัก

คะแนน 
1 สระ พยัญชนะ 

และวรรณยุกต 
ต.1.1 ม1-3/2 
ต.2.2 ม1-3/1 

- พยัญชนะจีน 
- สระ 
- วรรณยุกต 
- กฎของระบบเสียงภาษาจีน 

8 20 

2 อรุณสวัสด์ิ ต.4.1 ม.1-3/1 - คําศัพท 
- บทสนทนา 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 
- สํานวนสุภาษิต 

8 20 

3 น่ีคืออะไร ต.1.2 ม1-3/3 
ต.2.1 ม1-3/1 
ต.4.1 ม1-3/1 

- คําศัพท 
- บทสนทนา 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 
- สํานวนสุภาษิต 

8 20 

4 เธอจะไปไหน ต.1.2 ม1-3/4 
ต.2.1 ม1-3/1 
ต.4.1 ม1-3/1 

- คําศัพท 
- บทสนทนา 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 
- สํานวนสุภาษิต 

8 20 

5 โรงเรียนขนาด
ใหญ 

ต.2.1 ม1-3/1 
ต.4.1 ม1-3/1 
ต.4.2 ม1-3/1 

- คําศัพท 
- บทสนทนา 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 
- สํานวนสุภาษิต 

8 20 

รวม 40 100 
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โครงสรางรายวิชาภาษาจีน จ20202 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  1 จํานวน  40  ชั่วโมง / ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน   2  ชั่วโมง / สัปดาห 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ี

คาดหวัง 
สาระสําคัญ เวลา นํ้าหนัก

คะแนน 
1 นักเรียนชายกบั 

นักเรียนหญงิ 
ฉลาดเหมือนกัน 

ต.1.2 ม.1-3/5 
ต.2.1 ม1-3/1 
ต.4.1 ม1-3/1 

- คําศัพท 
- บทสนทนา 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 
- สํานวนสุภาษิต 

8 20 

2 วัน เดือน ป 
เวลา 

ต.1.2 ม.1-3/1 
ต.2.1 ม.1-3/1 
ต.4.1 ม.1-3/1 

- คําศัพท 
- บทสนทนา 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 
- สํานวนสุภาษิต 

8 20 

3 คน ครอบครัว 
รางกาย 

ต.1.3 ม.1-3/1 
ต.3.1 ม.1-3/1 
 

- คําศัพท 
- บทสนทนา 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 
- สํานวนสุภาษิต 

8 20 

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

- คําศัพท 
- บทสนทนา 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 
- สํานวนสุภาษิต 

8 20 

5 เพลงจีน ต.1.1 ม.1-3/4 
 

- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 
- สํานวนสุภาษิต 

8 20 

รวมตลอดป 40 100 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หนา  62 

คําอธบิายรายวิชา 
 

จ20203-4  ภาษาจีน 3-4                               กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 ภาคเรียนท่ี  1-2                     เวลา  40 ชั่วโมง   จํานวน  1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เขาใจคําสั่ง คําขอรอง นิทานงายๆที่มภีาพประกอบ สนทนาดวยภาษางายๆสั้นๆ เพื่อแสดง
ความสัมพันธระหวางบุคคล  ความตองการของตน ใหขอมูลเกี่ยวกับตัวเอง  เขาใจความแตกตางระหวาง
ภาษาจีนและวัฒนธรรมของเจาของภาษาและวัฒนธรรมไทย ในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ  เขาใจคํา กลุมคํา ที่
เกี่ยวของกบักลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ โดยออกเสียง สระ กลุมคํา และประโยคงายๆไดถูกตอง และเขาใจภาษา 
ทาทาง การสื่อสาร ของเจาของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล งานฉลอง เห็นประโยชนในการเรียน
ภาษาจีน โดยสนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม และแสวงหาความรู ความเพลิดเพลินจากภาษาจนี 
 
 
 
 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
ต 1.1  ม1-3/2  
ต 1.1  ม1-3/4   
ต 1.2  ม1-3/1    
ต 1.2  ม1-3/3  
ต 1.2  ม1-3/4   
ต 1.2  ม1-3/5   
ต 1.3  ม1-3/1   
ต 2.1  ม1-3/1  
ต 2.2  ม1-3/1  
ต 3.1  ม1-3/1   
ต 4.1  ม1-3/1   
ต 4.2  ม1-3/2 
 
รวม   12   ตัวชี้วัด   
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โครงสรางรายวิชาภาษาจีน จ20203 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  2 จํานวน  40  ชั่วโมง / ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน   2  ชั่วโมง / สัปดาห 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ี

คาดหวัง 
สาระสําคัญ เวลา นํ้าหนัก

คะแนน 
1 การถามถึงสาร 

ทุกขสุขดิบ 
ต.1.1 ม.1-3/2 
ต.2.2 ม.1-3/1 

- คําศัพทเกี่ยวกับการถามตอบตางๆ 
-บทสนทนาเกี่ยวกับการถามตอบตางๆ 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

8 20 

2 การยืมของ ต.4.1 ม.1-3/1 - คําศัพทการยืมคืนสิ่งของ 
- บทสนทนาการยืมคืนสิง่ของ 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

8 20 

3 การซื้อของ ต.1.2 ม.1-3/3 
ต.2.1 ม.1-3/1 
ต.4.1 ม.1-3/1 

- คําศัพทเกี่ยวกับการซื้อของ 
- บทสนทนาเกี่ยวกับการซื้อของ 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

8 20 

4 การทองเที่ยว
เมืองจีน 

ต.1.2 ม.1-3/4 
ต.2.1 ม.1-3/1 
ต.4.1 ม.1-3/1 

-คําศัพทเกี่ยวกับการทองเที่ยวและ
เมืองจีน 
- บทสนทนาการทองเที่ยวและเมืองจีน 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

8 20 

5 มหาวิทยาลัย ต.2.1 ม.1-3/1 
ต.4.1 ม.1-3/1 
ต.4.2 ม.1-3/1 

- คําศัพทเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
-บทสนทนาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

8 20 

รวมตลอดป 40 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หนา  64 

โครงสรางรายวิชาภาษาจีน จ20204 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  2 จํานวน  40  ชั่วโมง / ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน   2  ชั่วโมง / สัปดาห 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ี

คาดหวัง 
สาระสําคัญ เวลา นํ้าหนัก

คะแนน 
1 สิ่งที่ชอบทาน ต.1.1 ม.1-3/2 

ต.2.2 ม.1-3/1 
- คําศัพทเกี่ยวกับของกิน 
- บทสนทนาเกี่ยวกับของกิน 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

8 20 

2 การถามราคา ต.4.1 ม.1-3/1 - คําศัพทเกี่ยวกับราคา 
- บทสนทนาเกี่ยวกับราคา 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

8 20 

3 ประเทศไทย ต.1.2 ม.1-3/3 
ต.2.1 ม.1-3/1 
ต.4.1 ม.1-3/1 

- คําศัพทเกี่ยวกับประเทศไทย 
-บทสนทนาเกี่ยวกับประเทศไทย 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

8 20 

4 เพลงจีน ต.1.2 ม.1-3/4 
ต.2.1 ม.1-3/1 
ต.4.1 ม.1-3/1 

- คําศัพทเกี่ยวกับเพลงจีน 
- เน้ือหาเพลงจีน 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

8 20 

5 ภาพยนตร ต.2.1 ม.1-3/1 
ต.4.1 ม.1-3/1 
ต.4.2 ม.1-3/1 

- คําศัพทเกี่ยวกับภาพยนตร 
-บทสนทนาเกี่ยวกับภาพยนตร 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

8 20 

รวมตลอดป 40 100 
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คําอธบิายรายวิชา 
 

จ20205-6  ภาษาจีน 5-6                               กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 ภาคเรียนท่ี  1-2                     เวลา  40 ชั่วโมง   จํานวน  1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เขาใจคําสั่ง คําขอรอง นิทานงายๆที่มีภาพประกอบ สนทนาดวยภาษางายๆสั้นๆ เพื่อแสดง
ความสัมพันธระหวางบุคคล  ความตองการของตน ใหขอมูลเกี่ยวกับตัวเอง  เขาใจความแตกตางระหวาง
ภาษาจีนและวัฒนธรรมของเจาของภาษาและวัฒนธรรมไทย ในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ  คํา วลี ประโยค 
เขาใจคํา กลุมคํา ที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆโดยออกเสียง สระ กลุมคํา และประโยคงายๆไดถูกตอง 
และเขาใจภาษาทาทาง การสื่อสาร ของเจาของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล งานฉลอง เห็น
ประโยชนในการเรียนภาษาจีน โดยสนใจเขารวมกจิกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม และแสวงหาความรู ความ
เพลิดเพลนิจากภาษาจีน 

 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
ต 1.1  ม.1-3/2 
ต 1.1  ม.1-3/4   
ต 1.2  ม.1-3/1  
ต 1.2  ม.1-3/3  
ต 1.2  ม.1-3/4  
ต 1.2  ม.1-3/5  
ต 1.3  ม.1-3/1   
ต 2.1  ม.1-3/1  
ต 2.2  ม.1-3/1  
ต 3.1  ม.1-3/1   
ต 4.1  ม.1-3/1   
ต 4.2  ม.1-3/2 
ต.4.2  ม.1-3/2 
 
รวม   13  ตัวชี้วัด   
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โครงสรางรายวิชาภาษาจีน จ20205 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  3 จํานวน  40  ชั่วโมง / ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน   2  ชั่วโมง / สัปดาห 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการ
เรียนรู 

ผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง 

สาระสําคัญ เวลา นํ้าหนัก
คะแนน 

1 งานอดิเรก ต.1.1 ม.1-3/2 
ต.2.2 ม.1-3/1 

- คําศัพทเกี่ยวกับงานอดิเรก 
- บทสนทนาเกี่ยวกับงานอดิเรก 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

8 20 

2 เย่ียมผูปวย ต.4.1 ม.1-3/1 - คําศัพทเกี่ยวกับผูปวย 
- บทสนทนาเกี่ยวกับผูปวย 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

8 20 

3 เพื่อนนักเรียน ต.1.2 ม.1-3/3 
ต.2.1 ม.1-3/1 
ต.4.1 ม.1-3/1 

- คําศัพทเกี่ยวกับนักเรียน 
- บทสนทนาเกี่ยวกับกบันักเรียน 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

8 20 

4 รานตัดผม ต.1.2 ม.1-3/4 
ต.2.1 ม.1-3/1 
ต.4.1 ม.1-3/1 

-คําศัพทเกี่ยวกับการตัดผม 
-บทสนทนาการตัดผม 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

8 20 

5 ตรุษจีน ต.2.1 ม.1-3/1 
ต.4.1 ม.1-3/1 
ต.4.2 ม.1-3/1 

- คําศัพทเกี่ยวกับตรุษจีน 
-บทสนทนาเกี่ยวกับตรุษจีน 
-ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 
 

8 20 

รวมตลอดป 40 100 
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โครงสรางรายวิชาภาษาจีน จ20206 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  3 จํานวน  40  ชั่วโมง / ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน   2  ชั่วโมง / สัปดาห 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการ
เรียนรู 

ผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง 

สาระสําคัญ เวลา นํ้าหนัก
คะแนน 

1 ประเทศจีน ต.1.1 ม.1-3/2 
ต.2.2 ม.1-3/1 

- คําศัพทเกี่ยวกับประเทศจีน 
- บทสนทนาเกี่ยวกับประเทศจีน 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

8 20 

2 ประวัติศาสตร
จีน 

ต.4.1 ม.1-3/1 -คําศัพทเกี่ยวกับประวัติศาสตรจีน 
-บทสนทนาเกี่ยวกับประวัติศาสตรจีน 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

8 20 

3 ฤดูกาลในปกกิง่ ต.1.2 ม.1-3/3 
ต.2.1 ม.1-3/1 
ต.4.1 ม.1-3/1 

- คําศัพทเกี่ยวกับฤดูกาล 
-บทสนทนาเกี่ยวกับฤดูกาล 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

8 20 

4 เรื่องสั้น(1) ต.1.2 ม.1-3/4 
ต.2.1 ม.1-3/1 
ต.4.1 ม.1-3/1 

- คําศัพทเกี่ยวกับนิทานทีเ่รียน 
-เน้ือหานิทาน 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

8 20 

5 ภาพยนตร(2) ต.2.1 ม.1-3/1 
ต.4.1 ม.1-3/1 
ต.4.2 ม.1-3/1 

- คําศัพทเกี่ยวกับนิทานทีเ่รียน 
-เน้ือหานิทาน 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

8 20 

รวมตลอดป 40 100 
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คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรโรงเรยีนแมใจวิทยาคม พุทธศักราช 2556 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 
  
  รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 
  1. นางวิไลวรรณ    ศิริประยงค   ตําแหนง คร ู  
  2. นางวิภา  วงศศรีดา    ตําแหนง คร ู
  3. นายสมชาติ   สุโพธ์ิ    ตําแหนง คร ู  

4. นางสุพิน  ปวงศิร ื    ตําแหนง คร ู    
  5. นางนิยดา  กาไชย    ตําแหนง คร ู
  6. นายเจนต   ปญจขันธ    ตําแหนง คร ู
  7. นางสาวกุลธิดา  สุขสําราญ   ตําแหนง คร ู
  8. นางจุรีภรณ  อุตะมะ    ตําแหนง คร ู
  9. นางสาวรชยา  ศิริเทพ    ตําแหนง คร ู
          10. นายชัยพร  เกตุพิชัย    ตําแหนง พนักงานราชการ 

         11. นางจิราภัค  ชนประชา    ตําแหนง พนักงานราชการ 
 
  รายวิชาภาษาตางประเทศท่ี 2 (ภาษาจีนและภาษาญ่ีปุน) 
 
  1. นายเจนต   ปญจขันธ    ตําแหนง คร ู
  2. นายสมชาย  วงศสุธางครัตน   ตําแหนง คร ู


