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วิสัยทัศนกลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 
 
 ผูเรียนมีเจตคติที่ดี มีความรู ความเขาใจในภาษาตางประเทศและสามารถใชภาษาตางประเทศใน
การสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ  แสวงหาความรูเพื่อประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับสูงข้ึน มี
ความรูในเรื่องราวและวัฒนธรรมของชาวตางชาติ และสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยัง
สังคมโลกไดอยางสรางสรรค 
 
พันธกิจ 
 1.  จัดการเรียนการสอนใหผู เรียนมีความรู  ความเขาใจและมี เจตคติที่ ดีตอการเรียน
ภาษาตางประเทศ 
 2.  สง เสริมใหผู เรียนใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ และใช
ภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรู เพื่อใชในการประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับสูงข้ึน 
 3.  จัดการเรียนการสอนเพื่อใหผู เรียนมีความรูเกี่ยวกับเรื่องราวและวัฒนธรรมที่สําคัญของ
ชาวตางชาติ 
 4.  สงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสในการถายทอดความคิดและเผยแพรวัฒนธรรมไทยไปสูสังคมโลก
อยางสรางสรรค 
  

เปาประสงค 
 1.  ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร คือ ฟง  พูด อานและเขียนในระดับดี 
 2.  ผูเรียนสามารถใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรู โดยใชเทคโนโลยีในการสืบคน
ขอมูลเพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไปได 
 3.  ผูเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาตางประเทศอยางสรางสรรคเพื่อสามารถอยู
ในสังคมโลกอยางมีความสุข 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
 

ทําไมตองเรียนภาษาตางประเทศ 

ในสั งคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยาง ย่ิง 
ในชีวิตประจําวัน เน่ืองจากเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู   
การประกอบอาชีพ  การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศ
ตางๆ  ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดีข้ึน เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษา
และวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง       มีเจตคติ
ที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได  รวมทั้งเขาถึงองคความรู
ตางๆ ไดงายและกวางข้ึน  และมีวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต 

ภาษาตางประเทศที่เปนสาระการเรียนรูพื้นฐาน ซึ่งกําหนดใหเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  สวนภาษาตางประเทศอื่น เชน ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุน อาหรับ 
บาลี และภาษากลุมประเทศเพื่อนบาน หรือภาษาอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทํา
รายวิชาและจดัการเรียนรูตามความเหมาะสม 
 

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 
สามารถใชภาษาตางประเทศ สื่อสารในสถานการณตาง ๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอ ใน
ระดับที่สูงข้ึน รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และ
สามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค ประกอบดวยสาระสําคัญ 
ดังน้ี 

 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร     การใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด-อาน-เขียน  แลกเปลี่ยน
ขอมูล  ขาวสาร  แสดงความรูสึกและความคิดเห็น  ตีความ  นําเสนอขอมูล  ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นในเรื่องตางๆ  และสรางความสัมพันธระหวางบุคคลอยางเหมาะสม   

 ภาษาและวัฒนธรรม   การใชภาษาตางประเทศตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ความสัมพันธ  ความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา  ภาษาและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษากับวัฒนธรรมไทย  และนําไปใชอยางเหมาะสม 

 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน    การใชภาษาตางประเทศในการ
เ ช่ือมโยงความรู กับกลุมสาระการ เรียนรูอื่ น เปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู  และ 
เปดโลกทัศนของตน 

 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก     การใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ  
ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เปนเครื่องมื อพื้นฐานในการศึกษาตอ   
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 6 

  ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือการใชงานตางๆ คําช้ีแจง คําอธิบาย และคําบรรยายที่ฟงและอาน 
 อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และบทละครสั้นถูกตองตามหลกัการอาน  อธิบาย
และเขียนประโยคและขอความสัมพันธกับสื่อทีไ่มใชความเรียงรูปแบบตางๆ ที่อาน รวมทั้งระบุและเขียน
สื่ อ ที่ ไ ม ใ ช ค ว า ม เ รี ย ง รู ป แ บ บ ต า ง ๆ  สั ม พั น ธ กั บ ป ร ะ โ ย ค แ ล ะ ข อ ค ว า ม ที่ ฟ ง ห รื อ อ า น  
จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่อง 
ที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี  พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ 

  สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตางๆ ใกลตัว ประสบการณ 
สถานการณ  ขาว/เหตุการณ  ประเด็นที่อยูในความสนใจและสื่อสารอยางตอเน่ืองและเหมาะสม  เลือก
และใชคําขอรอง คําช้ีแจง คําอธิบาย และใหคําแนะนํา  พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอและให
ความชวยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณจําลองหรือสถานการณจริงอยาง
เหมาะสม  พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ขาว/เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและ
แสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณ และขาว/เหตุการณอยางมีเหตุผล 

  พูดและเขียนนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ ขาว/เหตุการณ เรื่องและประเด็น
ตางๆ ตามความสนใจ  พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ แกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม 
ขาว เหตุการณ และสถานการณตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ และเหตุการณ ทั้งในทองถ่ิน สังคม และโลก พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ  

  เลือกใชภาษา นํ้าเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล  เวลา โอกาสและสถานที่
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา  อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต  ความคิด ความเช่ือ และ
ที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของภาษา   เขารวม  แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอยางเหมาะสม 

  อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สาํนวน  คําพงัเพย สภุาษิต 
และบทกลอนของภาษาตางประเทศและภาษาไทย   วิเคราะห/อภิปรายความเหมอืนและความแตกตางระหวาง
วิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย และนําไปใชอยางมีเหตุผล   
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  คนควา/สืบคน บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรูตางๆ  และนําเสนอดวยการพูดและการเขียน 

  ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา  ชุมชน  
และสังคม 

  ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวม วิเคราะห และสรุปความรู/ขอมูลตางๆ 
จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ  เผยแพร/ประชาสัมพันธ ขอมูล  
ขาวสาร ของโรงเรียน  ชุมชน  และทองถ่ิน/ประเทศชาติ เปนภาษาตางประเทศ 

  มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ (เนนการฟง-พูด-อาน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางทองเที่ยว 
การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวงคําศัพทประมาณ 3,600-3,750 คํา 
(คําศัพทที่มีระดับการใชแตกตางกัน) 

  ใชประโยคผสมและประโยคซับซอนสื่อความหมายตามบริบทตางๆ ในการสนทนา  ทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ 

Learners’ Quality 

Grade 12 graduates 

 Observe instructions in manuals for various types of work, clarifications, 
explanations and descriptions that they have heard and read; accurately read aloud 
texts, news, announcements, advertisements, poems and skits by observing principles of 
reading; explain and write sentences and texts related to various forms of non-text 
information that they have heard or read; identify the main idea, analyse the essence, 
conclude, interpret and express opinions from listening and reading feature articles and 
materials for entertainment purpose, as well as provide  justifications and examples  for 
illustration 

 Converse and write to exchange data about themselves, various matters 
around them, experiences, situations, news/incidents, issues of interest and 
communicate them continuously and appropriately; choose and use requests, 
clarifications, explanations and give instructions; speak and write to show needs; offer 
and provide assistance; speak and write appropriately to ask for and give data, describe, 
explain, compare and express opinions about matters/issues/news/incidents about which 
they have heard and read; speak and write to describe their own feelings and express 
opinions about various matters, activities, experiences and news/incidents with proper 
reasoning 

 Speak and write to present data about 
themselves/experiences/news/incidents, matters and various issues of interest; speak and 
write about the main idea and theme identified from analysis of matters, activities, news, 
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incidents and situations in accordance with their interests; speak and write to express 
opinions about activities, experiences and incidents in the local area, society and the 
world, as well as provide justifications and examples for illustration 

 Choose the language, tone of voice, gestures and manners appropriate to the 
level of the persons, time, occasions and places by observing social manners and culture 
of native speakers; explain/discuss about lifestyles, thoughts, beliefs and origins of 
customs and traditions of native speakers; participate in, advise and organise language 
and cultural activities appropriately 

 Explain/compare differences between structures of sentences, texts, idioms, 
sayings, proverbs and poems in foreign languages and Thai language; analyse/discuss 
similarities and differences between the lifestyles, beliefs and culture of native speakers 
and those of Thais, and apply them with proper reasoning 

 Conduct research/search for, make records, conclude and express opinions 
about the data related to the learning areas from various 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 for/conducting research, collecting, 
analysing and summarising knowledge/various  data 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/nation in foreign languages 

 Are skilful in the use of foreign languages (with emphases on listening, 
speaking, reading and writing) to communicate about themselves, their families, schools, 
the environment, foods, beverages, interpersonal relationships, free time and recreation, 
health and welfare, selling and buying, climate, education and occupations, travel for 
tourism, provision of services, places, language and science and technology with a 
vocabulary of around 3,600-3,750 words (words with different levels of usage) 

 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  
อยางมีเหตุผล 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
ม. 4-6 

 
1. ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือ 
การใชงานตางๆ  คําช้ีแจง คําอธิบาย 
และคําบรรยายที่ฟงและอาน 

คําแนะนํา  คําช้ีแจง  คําอธิบาย  คําบรรยาย เชน 
ประกาศเตือนภัยตางๆ  ยาและการใชยา การใช
อุปกรณและสิ่งของ  การสืบคนขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต  
-    Modal verb : should/ ought to/ need/ 

have to/ must+ verb ที่เปน infinitive 
without to เชน You should have it after  
meal. (Active Voice)/The doses must be 
divided. (Passive Voice) 

-   Direct/Indirect Speech 
-   คําสันธาน (conjunction) and/ but/ or/ so/ 

not only…but also/ both…and/ as well 
as/ after/ because    etc. 

-   ตัวเช่ือม (connective words) เชน First,… 
Second,… Third,… Fourth,… Next,… 
Then,… Finally,…      etc. 

 2. อานออกเสียงขอความ  ขาว 
ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และ
บทละครสั้น (skit) ถูกตองตาม
หลักการอาน   
 

ขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และ 
บทละครสั้น 
การใชพจนานุกรม  
หลักการอานออกเสียง เชน 
-  การออกเสียงพยัญชนะตนคําและพยัญชนะทายคํา   
สระเสียงสั้น สระเสียงยาว สระประสม 

-  การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคําและกลุมคํา 
-  การออกเสียงตามระดับเสียงสงู-ตํ่า ในประโยค 
-   การออกเสียงเช่ือมโยงในขอความ 
-   การแบงวรรคตอนในการอาน 
-   การอานบทรอยกรองตามจังหวะ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
 3. อธิบายและเขียนประโยค 

และขอความใหสัมพันธกบัสื่อที่ไมใช
ความเรียงรูปแบบตางๆ ที่อาน รวมทัง้
ระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียง

รูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยค 
และขอความที่ฟงหรืออาน 

ประโยคและขอความ 
การตีความ/ถายโอนขอมลูใหสัมพันธกบัสื่อที่ไมใช
ความเรียง เชน ภาพ แผนผัง กราฟ แผนภูมิ ตาราง 
อักษรยอ จากกลุมสาระการเรียนรูอื่น ดวยการพูด

และการเขียนอธิบาย โดยใช Comparison of 
adjectives/ adverbs/ Contrast : but, 
although, however, in spite of…/ Logical 
connectives เชน  caused by/ followed by/ 
consist of.       etc. 

 4. จับใจความสําคัญ  วิเคราะหความ

สรปุความ ตีความ  และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่เปน
สารคดีและบันเทิงคดี  พรอมทั้งให
เหตุผลและยกตัวอยางประกอบ 

เรื่องที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี 

การจบัใจความสําคัญ  การสรุปความ การวิเคราะห
ความการตีความ 
การใช skimming/scanning/guessing/context 
clue 
ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น  การให
เหตุผลและการยกตัวอยาง เชน  I believe…/ I 

agree with… but…/  Well, I must say…/ What 
do you think of /about…?/I think/don’t 
think…?/ What’s your opinion about…?/ In 
my opinion…/ 
-  if clauses 
-  so…that/such…that 

-  too to…/enough to… 
-  on the other hand,… 
-  other (s)/another/the other (s) 
-  คําสันธาน (conjunctions)  
   because/and/so/but/  
   however/because of/due to/owing to        

-  Infinitive pronouns : some, any, someone, 
anyone, everyone, one, ones      etc. 

-  Tenses : present simple/present 
continuous/present perfect/past 
simple/future tense Simple 
sentence/Compound sentence/Complex         
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สาระท่ี 1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมลูขาวสาร   แสดงความรูสึก 
     และความคิดเห็นอยางมปีระสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

ม.4-6 1. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องตาง ๆ ใกลตัว 
ประสบการณ  สถานการณ  ขาว / 
เหตุการณ ประเด็นที่อยูในความสนใจ

ของสังคม และสือ่สาร  
อยางตอเน่ืองและเหมาะสม 

ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล เชน การ
ทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การ
พูดแทรกอยางสุภาพ  การชักชวน  การแลกเปลี่ยน
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรือ่งใกลตัว สถานการณ

ตางๆ ในชีวิตประจําวัน การสนทนา/เขียนขอมูล
เกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกลตัว  ประสบการณ  
สถานการณตางๆ ขาวเหตุการณ  ประเด็นที่อยูใน
ความสนใจของสังคม 

 2. เลือกและใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา  
คําช้ีแจง คําอธิบาย    อยาง

คลองแคลว 

คําขอรอง คําแนะนํา คําช้ีแจง  คําอธิบาย ที่มี
ข้ันตอนซับซอน 

 3.พูดและเขียนแสดงความตองการ  
เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการใหความ
ชวยเหลือในสถานการณจําลองหรือ
สถานการณจริงอยางเหมาะสม   

ภาษาที่ใชในการแสดงความตองการ เสนอและให
ความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความ
ชวยเหลือในสถานการณตางๆ  เชน 
Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/ 

May/Can/Could…?/Would you 
please…?Yes,../ Please do. / Certainly./ Yes, of 
course./Sure./ Need some help?/ What can 
I do to help?/ Would you like any help?/ If 
you like I could…/ What can I do to help?/ 
Would you like any help?/ Would you like 

me to help you?/ If you need anything, 
please…/ Is there anything I can do?/ I’ll do 
it for you./ I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ 
Sorry, but…            etc. 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

 4. พูดและเขียนเพือ่ขอและใหขอมลู 
บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ  
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น/ขาว/เหตุการณที่ฟงและอาน
อยางเหมาะสม 

คําศัพท  สํานวน ประโยคและขอความที่ใชในการ
ขอและใหขอมลู บรรยาย อธิบาย   เปรียบเทียบ  
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น/ขาว/
เหตุการณที่ฟงและอาน 

 5. พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและ
แสดงความคิดเห็นของตนเองเกีย่วกับ 
เรื่องตางๆ  กิจกรรม ประสบการณ  
และขาว/เหตุการณอยางมเีหตุผล 

ภาษาที่ใชในการแสดงความรูสึก ความคิดเห็น และ 
ใหเหตุผลประกอบ  เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ เสียใจ         
มีความสุข  เศรา หิว รสชาติ สวย นาเกลียด เสียง
ดัง 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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สาระท่ี 1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

มาตรฐาน ต 1.3  นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูด 
     และการเขียน 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
ม .4 -6 1. พูดและเขียนนําเสนอขอมลูเกี่ยวกับ

ตนเอง  ประสบการณ ขาว/เหตุการณ 
เรื่องและประเด็นตางๆ ตามความ
สนใจของสังคม 

การนําเสนอขอมลูเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ  
ขาว/เหตุการณ เรื่องและประเด็นที่อยูในความสนใจ
ของสังคม เชน การเดินทาง การรับประทานอาหาร 
การเลนกีฬา/ดนตรี  การดูภาพยนตร การฟงเพลง  
การเลี้ยงสัตวการอานหนังสือ การทองเที่ยว 
การศึกษา สภาพสงัคม เศรษฐกจิ      

 2. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/ 
แกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง 
กิจกรรม ขาว  เหตุการณ และ
สถานการณตามความสนใจ 

การจบัใจความสําคัญ/แกนสาระ  
การวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม ขาว เหตุการณ  และ
สถานการณตามความสนใจ 

 3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกจิกรรม ประสบการณ  และ
เหตุการณ ทั้งในทองถ่ิน  สังคม  และ
โลก  พรอมทั้งใหเหตุผลและ
ยกตัวอยางประกอบ 

การแสดงความคิดเหน็  การใหเหตุผลประกอบและ
ยกตัวอยางเกี่ยวกบักจิกรรม ประสบการณ และ
เหตุการณในทองถ่ิน  สังคม  และโลก 
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สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชไดอยาง
เหมาะสมกับกาลเทศะ  

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

ม .4 -6 1. เลือกใชภาษา นํ้าเสียง และกิริยา
ทาทางเหมาะกบัระดับของบุคคล  
โอกาส และสถานที ่ ตามมารยาทสงัคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา   

การเลือกใชภาษา  นํ้าเสียง และกริิยาทาทางในการ
สนทนา  ระดับของภาษา  มารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน  การขอบคุณ  
ขอโทษ  การชมเชย  การใชสีหนาทาทางประกอบ 
การพูดขณะแนะนําตนเอง  การสมัผสัมือ การโบก
มือ การแสดงความ รูสึกชอบ/ไมชอบ  การกลาว
อวยพร การแสดงอาการตอบรับหรอืปฏิเสธ     

 2. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด  
ความเช่ือ    และที่มาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของ
เจาของภาษา 

วิถีชีวิต  ความคิด  ความเช่ือ และที่มาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจาของภาษา  

 3. เขารวม แนะนํา และจัดกจิกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เชน การเลนเกม 
การรองเพลง การเลานิทาน/เรื่องจากภาพยนตร 
บทบาทสมมุติ  ละครสั้น  วันขอบคุณพระเจา  
วันคริสตมาส  วันข้ึนปใหม  วันวาเลนไทน      

 
สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม  

มาตรฐาน ต 2.2   เขาใจความเหมอืนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม  

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

ม .4 -6 1. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางโครงสรางประโยค ขอความ 
สํานวน  คําพังเพย  สุภาษิต และบท
กลอนของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 

การอธิบาย/การเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
โครงสรางประโยค ขอความ สํานวน คําพังเพย 
สุภาษิต และบทกลอนของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย 

 2. วิเคราะห/อภิปราย ความเหมอืน
และความแตกตางระหวางวิถีชีวิต 
ความเช่ือและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับของไทยและนําไปใชอยางมี
เหตุผล 

การวิเคราะห/การอภิปรายความเหมือนและความ
แตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเช่ือและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษากับของไทย  การนําวัฒนธรรมของ
เจาของภาษาไปใช 
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สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

มาตรฐาน ต 3.1   ใชภาษาตางประเทศในการเช่ือมโยงความรูกบักลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปน
พื้นฐานในการพฒันา  แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

ม .4 -6 1. คนควา/สืบคน บันทึก  สรปุ  และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูล 
ที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
จากแหลงเรียนรูตางๆ และนําเสนอ
ดวยการพูดและการเขียน 

การคนควา/การสบืคน การบันทึก การสรุป  การ
แสดงความคิดเห็น และนําเสนอขอมลูทีเ่กี่ยวของกบั
กลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรูตางๆ  

 

สาระท่ี 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1   ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
ม .4 -6 1. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/

สถานการณจําลองที่เกิดข้ึนใน
หองเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และ
สังคม  

การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจรงิ/สถานการณ
จําลองเสมือนจริงทีเ่กิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา 
ชุมชน  และสงัคม 
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สาระท่ี 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก  

มาตรฐาน ต 4.2   ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกบัสงัคมโลก 

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

ม .4 -6 1. ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/
คนควา รวบรวม วิเคราะห และสรปุ
ความรู/ขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลง
การเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพ 

การใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/การคนควา
ความรู/ขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรู
ตางๆ  ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 
 

 2. เผยแพร/ประชาสัมพันธ ขอมูล  
ขาวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และ
ทองถ่ิน/ประเทศชาติ เปน
ภาษาตางประเทศ  

การใชภาษาอังกฤษในการเผยแพร/ประชาสัมพันธ
ขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และทองถ่ิน/
ประเทศชาติ  เชน  การทําหนังสือเลมเล็กแนะนํา
โรงเรียน ชุมชน ทองถ่ิน/ประเทศชาติ  การทําแผน
ปลิว ปายคําขวัญ  คําเชิญชวนแนะนําโรงเรียน 
สถานที่สําคัญในชุมชนและทองถ่ิน/ประเทศชาติ  
การนําเสนอขอมลูขาวสารในโรงเรียน  ชุมชน  
ทองถ่ิน/ประเทศชาติเปนภาษาอังกฤษ     
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
 อ31101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1   จํานวน 40  ช่ัวโมง   1.0  หนวยกิต 
 อ31102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2   จํานวน 40  ช่ัวโมง   1.0  หนวยกิต 
 อ32101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3   จํานวน 40  ช่ัวโมง   1.0  หนวยกิต 
 อ32102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4   จํานวน 40  ช่ัวโมง   1.0  หนวยกิต 
 อ33101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5   จํานวน 40  ช่ัวโมง   1.0  หนวยกิต 
 อ33102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6   จํานวน 40  ช่ัวโมง   1.0  หนวยกิต 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
 อ31201  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1  จํานวน 20  ช่ัวโมง   0.5  หนวยกิต 
 อ31202  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2  จํานวน 20  ช่ัวโมง   0.5  หนวยกิต 
 อ32201  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3  จํานวน 20  ช่ัวโมง   0.5  หนวยกิต 
 อ32202  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4  จํานวน 20  ช่ัวโมง   0.5  หนวยกิต 
 อ33201  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 5  จํานวน 20  ช่ัวโมง   0.5  หนวยกิต 
 อ33202  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 6  จํานวน 20  ช่ัวโมง   0.5  หนวยกิต 
 
 อ30207  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  จํานวน  20 ช่ัวโมง   ไมนับหนวยกิต 
 อ30208  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  จํานวน  20 ช่ัวโมง   ไมนับหนวยกิต 
 อ30209  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3  จํานวน  20 ช่ัวโมง   ไมนับหนวยกิต 
 อ30210  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4  จํานวน  20 ช่ัวโมง   ไมนับหนวยกิต 
 อ30211  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5  จํานวน  20 ช่ัวโมง   ไมนับหนวยกิต 
 อ30212  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6  จํานวน  20 ช่ัวโมง   ไมนับหนวยกิต 
 
 อ30201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1   จํานวน  60 ช่ัวโมง   1.5 หนวยกิต 
 อ30202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2   จํานวน  60 ช่ัวโมง   1.5 หนวยกิต 
 อ30217 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   จํานวน  20 ช่ัวโมง   0.5 หนวยกิต 
 อ30218 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2   จํานวน  20 ช่ัวโมง   0.5 หนวยกิต 
 อ30213 การอานเชิงวิเคราะห 1   จํานวน  60 ช่ัวโมง   1.5 หนวยกิต 
 อ30214 การอานเชิงวิเคราะห 2   จํานวน  60 ช่ัวโมง   1.5 หนวยกิต 
 อ30203 ภาษาอังกฤษอาน เขียน 1  จํานวน  20 ช่ัวโมง   0.5 หนวยกิต 
 อ30204 ภาษาอังกฤษอาน เขียน 2   จํานวน  20 ช่ัวโมง   0.5 หนวยกิต  
 อ30215 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ 1  จํานวน  60 ช่ัวโมง   1.5 หนวยกิต 
 อ30216 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ 2  จํานวน  60 ช่ัวโมง   1.5 หนวยกิต 
 อ30205 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรค 1 จํานวน  20 ช่ัวโมง   0.5 หนวยกิต 
 อ30206 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรค 2 จํานวน  20 ช่ัวโมง   0.5 หนวยกิต 
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รายวิชาภาษาตางประเทศท่ี 2 
 
 จ30201  ภาษาจีน 1    จํานวน  60 ช่ัวโมง   1.5  หนวยกิต 
 จ30202  ภาษาจีน 2    จํานวน  60 ช่ัวโมง   1.5  หนวยกิต 
 จ30203  ภาษาจีน 3    จํานวน  60 ช่ัวโมง   1.5  หนวยกิต 
 จ30204  ภาษาจีน 4    จํานวน  60 ช่ัวโมง   1.5  หนวยกิต 
 จ30205  ภาษาจีน 5    จํานวน  60 ช่ัวโมง   1.5  หนวยกิต 
 จ30206  ภาษาจีน 6    จํานวน  60 ช่ัวโมง   1.5  หนวยกิต 
 
 ญ30201 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 1   จํานวน  60 ช่ัวโมง   1.5  หนวยกิต 
 ญ30202 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 2   จํานวน  60 ช่ัวโมง   1.5  หนวยกิต 
 ญ30203 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 3   จํานวน  60 ช่ัวโมง   1.5  หนวยกิต 
 ญ30204 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 4   จํานวน  60 ช่ัวโมง   1.5  หนวยกิต 
 ญ30205 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 5   จํานวน  60 ช่ัวโมง   1.5  หนวยกิต 
 ญ30206 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 6   จํานวน  60 ช่ัวโมง   1.5  หนวยกติ 
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โครงสรางหลกัสูตรช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนท่ี 2 

หนวยกิต/
ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  

อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.0(40) อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.0(40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาเพ่ิมเติม  

อ31201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 1 0.5 (20) อ31202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 2 0.5 (20) 

อ30207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 มก. (20) อ30208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 มก. (20) 

อ30201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1 1.5 (60) อ30202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2 1.5 (60) 

อ30217 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 0.5 (20) อ30218 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 0.5 (20) 

จ30201 ภาษาจีน 1 1.5 (60) จ30202 ภาษาจีน 2 1.5 (60) 

ญ30201 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 1 1.5 (60) ญ30202 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 2 1.5 (60) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนท่ี 2 

หนวยกิต/
ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  

อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.0(40) อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.0(40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาเพ่ิมเติม  

อ32201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 3 0.5 (20) อ32202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 4 0.5 (20) 

อ30209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 มก. (20) อ30210 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4 มก. (20) 

อ30213 การอานเชิงวิเคราะห 1 1.5 (60) อ30214 การอานเชิงวิเคราะห 2 1.5 (60) 

อ30203 ภาษาอังกฤษอาน เขียน 1 0.5 (20) อ30204 ภาษาอังกฤษอาน เขียน 2 0.5 (20) 

จ30203 ภาษาจีน 3 1.5 (60) จ30204 ภาษาจีน 4 1.5 (60) 

ญ30203 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 3 1.5 (60) ญ30204 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 4 1.5 (60) 

 
 
 
 
 
 



หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หนา  18 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนท่ี 2 

หนวยกิต/
ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  

อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5 1.0(40) อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6 1.0(40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาเพ่ิมเติม  

อ33201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ5 0.5 (20) อ33202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ6 0.5 (20) 

อ30211 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5 มก. (20) อ30212 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร6 มก. (20) 

อ30215 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ1 1.5 (60) อ30216 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ2 1.5 (60) 

อ30205 การเขียนภาษาอังกฤษเชิง 
           สรางสรรค 1 

0.5 (20) อ30206 การเขียนภาษาอังกฤษเชิง 
           สรางสรรค 2 

0.5 (20) 

จ30205 ภาษาจีน5 1.5 (60) จ30206 ภาษาจีน6 1.5 (60) 

ญ30205 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน5 1.5 (60) ญ30206 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน6 1.5 (60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หนา  19 
 

คําอธบิายรายวิชา 
 

อ31101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4 ภาคเรียนท่ี  1   เวลา  40 ชั่วโมง   จํานวน  1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 เขาใจและเลือกใชคําขอรอง  คําแนะนํา  คําช้ีแจง  คําอธิบาย  ภาษา  นํ้าเสียงและกริยาทาทาง
เหมาะสมกับระดับบุคคล  โอกาส  สถานที่  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา  อธิบาย
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ  สํานวน   และความแตกตางระหวางวิถี
ชีวิต  ความเช่ือและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทยและนําไปใชอยางมีเหตุผล ปฏิบั ติตาม
คําแนะนําในคูมือการใชงานตางๆ  คําช้ีแจง  คําอธิบายและคําบรรยายที่ฟงและอาน  อานออกเสียง
ขอความ  ขาว  ประกาศ  โฆษณา   ถูกตองตามหลักการอาน  ใชภาษาในการสนทนา  เขียนและพูด
นําเสนอเกี่ยวกับตนเองและเรื่องราวตางๆใกลตัว  ประสบการณ  สถานการณ    เหตุการณ  ประเด็นที่อยู
ในความสนใจในหองเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  สังคมอยางตอเน่ืองและเหมาะสม  คนควา  สืบคน  
บันทึกสรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู
ตางๆและเผยแพรดวยวิธีการที่หลากหลาย  ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษใชภาษาอังกฤษ
เปนเครื่องมือในการเรียนรูการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพ  การสรางความรวมมือและอยูรวมกันใน
สังคมอยางสันติสุข 
  
รหัสตัวชี้วัด 
 ต  1.1  ม.4-6/1    
 ต  1.2  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 
 ต  1.3  ม.4-6/1 

ต  2.2  ม.4-6/1  
ต  3.1  ม.4-6/1 
ต  4.1  ม.4-6/1 
 
 

รวมท้ังหมด  7  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หนา  20 
 

โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  อ 31101   
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1  จํานวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห   

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ เวลา 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1. ปฐมนิเทศ - - 1 - 
2. Autobiography มาตรฐาน ต 1.2  

ตัวช้ีวัดที่  1 
มาตรฐาน ต 1.3  
ตัวช้ีวัดที่  1 
มาตรฐาน ต 2.2  
ตัวช้ีวัดที่  1 

การสนทนาโตตอบและเขียน
อธิบายการนําเสนอขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง   การทักทายและ
แนะนําผูอื่น   เรียนรูเกี่ยวกับการ
ใชคูมือ  มีประสบการณเกี่ยวกับ
ขาว  เหตุการณตางๆ  มีความรู
เกี่ยวกับการใชนํ้าเสียง  กิริยา
ทาทางเหมาะสมกับระดับของ
บุคคล  โอกาส  สถานที่  ตลอด
ถึงกิริยามารยาททางสงัคมและ
วัฒนธรรมรวมทัง้สํานวน  คํา
พังเพย  สุภาษิตและบทกลอน
ของเจาของภาษาทําใหนักเรียนมี
ทักษะในการพูดนําเสนอขอมลู
เกี่ยวกับตนเองไดอยางถูกตอง
และสมบรูณย่ิงข้ึน 

6 15 

3. About  people มาตรฐาน ต 2.2  
ตัวช้ีวัดที่  1 
มาตรฐาน ต 3.1  
ตัวช้ีวัดที่  1 
มาตรฐาน ต 4.1  
ตัวช้ีวัดที่  1 

การพูด  อาน  เขียนและนําเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลดานตางๆ  
ผูเรียนตองมีความรู  ความเขาใจ
ในเรื่อง  โครงสรางประโยค  การ
ออกเสียงคํา  ประโยคตางๆที่
ถูกตองตามหลักการอานออก
เสียง  การแสดงความรูสึก  
กิริยามารยาททีเ่หมาะสมตาม
โอกาสและสถานที่  รวมถึงการ
สรปุองคความรูที่เกี่ยวของกับ
การเรียนรูอื่นๆเปนภาษาอังกฤษ
อยางถูกตอง 

10 15 

 
 
 
 



หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หนา  21 
 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ เวลา 
นํ้าหนัก
คะแนน 

4. สอบกลางภาค - - 1 20 
5. Life  at  home มาตรฐาน ต 1.1  

ตัวช้ีวัดที่  1 
มาตรฐาน ต 1.2  
ตัวช้ีวัดที่  1,2 
มาตรฐาน ต 2.2  
ตัวช้ีวัดที่  1 

การเขาใจตีความจากสือ่ประเภท
ตางๆ เกี่ยวกับบานและ
ครอบครัว     คําแนะนําในคูมือ
การใชงาน  คําช้ีแจง  คําอธิบาย  
ประสบการณ  สถานการณ  ขาว
หรือเหตุการณ  ผูเรียน
จําเปนตองมีความรู ความเขาใจ 
ในเรื่องคําศัพท  สํานวน
โครงสรางประโยค รวมทัง้  การ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  แสดง
ความรูสึกและความคิดเห็นอยาง
มีประสิทธิภาพเปนสิ่งจําเปนตอ
การสือ่สารเพือ่ใหการใชภาษามี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

10 15 

6. Daily  Routine มาตรฐาน ต 1.2  
ตัวช้ีวัดที่  1 
มาตรฐาน ต 1.3  
ตัวช้ีวัดที่  1 
มาตรฐาน ต 2.2  
ตัวช้ีวัดที่  1 
 

การนําเสนอขอมลูเกี่ยวกับ
กิจวัตรประจําวัน  ประสบการณ  
เหตุการณในชีวิตประจําวันโดยใช
ทักษะการฟง  การพูด  การอาน
และการเขียน  บนพื้นฐาน
โครงสรางทางภาษาเพื่อเปน
พื้นฐานในการเรียนรู
ภาษาอังกฤษในระดับสงูตอไป 

10 15 

7. ประมวลผล
ปจฉิมนิเทศ 

  1 - 

8. สอบปลายภาค   1 20 
   รวม 60 100 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หนา  22 
 

คําอธบิายรายวิชา 
 

อ31102  ภาษาอังกฤษ 2                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4 ภาคเรียนท่ี  2   เวลา  40 ชั่วโมง จํานวน  1.0  หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เขาใจและเลอืกใชคําขอรอง  คําแนะนํา  คําช้ีแจง  คําอธิบาย  ภาษา  นํ้าเสียงและกริยาทาทาง
เหมาะสมกับระดับบุคคล  โอกาส  สถานที่  ตามมารยาทสงัคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา  อธิบาย
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ  สํานวน   และความแตกตางระหวางวิถี
ชีวิต  ความเช่ือและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทยและนําไปใชอยางมเีหตุผล  ปฏิบัติตาม
คําแนะนําในคูมือการใชงานตางๆ  คําช้ีแจง  คําอธิบายและคําบรรยายที่ฟงและอาน  อานออกเสียง
ขอความ  ขาว  ประกาศ  โฆษณา   ถูกตองตามหลกัการอาน  ใชภาษาในการสนทนา  เขียนและพูด
นําเสนอเกี่ยวกับตนเองและเรื่องราวตางๆใกลตัว  ประสบการณ  สถานการณ    เหตุการณ  ประเด็นทีอ่ยู
ในความสนใจในหองเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  สังคมอยางตอเน่ืองและเหมาะสม  คนควา  สืบคน  
บันทึกสรปุและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัขอมลูทีเ่กี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู
ตางๆและเผยแพรดวยวิธีการทีห่ลากหลาย   ผูเรียนมเีจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษใชภาษาอังกฤษ
เปนเครื่องมือในการเรียนรูการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพ  การสรางความรวมมือและอยูรวมกันใน
สังคมอยางสันติสุข 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ต  1.1  ม.4-6/1    
ต  1.3  ม.4-6/1 
ต  1.2  ม.4-6/3 
ต  2.2  ม.4-6/1  
ต  3.1  ม.4-6/1 
ต  4.1  ม.4-6/1 
 

 
รวมท้ังหมด  6  ตัวชี้วัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หนา  23 
 

โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  อ 31102 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ม.4  ภาคเรียนท่ี 2   เวลา  40  ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1. ปฐมนิเทศ - - 1 - 
2. Food  and  

Drink 
มาตรฐาน ต 2.1  
ตัวช้ีวัดที่  1   
มาตรฐาน ต 3.1  
ตัวช้ีวัดที่  1 
มาตรฐาน ต 4.1  
ตัวช้ีวัดที่  1 
 

การใชภาษาอังกฤษในการฝก
ทักษะฟงพูดอานเขียนชวย
สงเสริมใหนักเรียนใชภาษาใน
การสือ่สารไดดีในชีวิตประจําวัน 
ผูเรียนจําเปนตองมีความรู
เกี่ยวกับคําศัพท  สํานวน 
โครงสรางประโยค รวมทัง้การใช
กริยาทาทางไดเหมาะสมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ของ
เจาของภาษา เพื่อใหการใช
ภาษาในการสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

10 25 

3. Travel มาตรฐาน ต 1.2  
ตัวช้ีวัดที่  3 
มาตรฐาน ต 2.1  
ตัวช้ีวัดที่  1,3 
มาตรฐาน ต 4.1  
ตัวช้ีวัดที่  1 
 

การพูดสนทนาและเขียนเพือ่
สอบถามขอมูลเกี่ยวกับการ
เดินทางทองเที่ยวนําเสนอขอมลู
เกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวโดยใช
โครงสรางทางภาษา  คําศัพท
และสํานวนไดถูกตองตามหลัก
ภาษา ตลอดจนวัฒนธรรมที่
สอดแทรกทางภาษาทีเ่กี่ยวของ
เพื่อให 
สามารถใชภาษาและเกิดการ
สื่อสารไดอยางมปีระสทิธิภาพ 
 

8 15 

4. สอบกลาง
ภาคเรียน 

- - 1 20 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หนา  24 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

5. Health มาตรฐาน ต 1.1  
ตัวช้ีวัดที่  1 
มาตรฐาน ต 1.2  
ตัวช้ีวัดที่  3 
มาตรฐาน ต 3.1  
ตัวช้ีวัดที่  1 
 

การปฏิบัติตามคําแนะนํา  
รวมถึงการใหคําแนะนําเกี่ยวกบั
สุขภาพโดยใชโครงสรางทาง
ภาษา  คําศัพทและสํานวนได
ถูกตองตามหลักภาษาและ
สามารถวิเคราะหและนําความรู
ที่ไดรับมาประยุกต 
ใชในชีวิตประจําวัน 

8 15 

6. Environment มาตรฐาน ต 2.1  
ตัวช้ีวัดที่  1   
มาตรฐาน ต 3.1  
ตัวช้ีวัดที่  1 
มาตรฐาน ต 4.1  
ตัวช้ีวัดที่  1 
 

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขอมูล  ขาว  เหตุการณ  
ประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
อยูในความสนใจของสังคมทําให
ผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับคําศัพท  
สํานวน  โครงสรางทางภาษา
และความแตกตางระหวางวิถี
ชีวิตของเจาของภาษากับของ
ไทย  รวมทั้งไดพัฒนาทกัษะการ
พูดและการเขียนทําใหสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

10 25 

7. ปจฉิมนิเทศ - - 1 - 
8. สอบปลาย

ภาคเรียน 
- - 1 20 

 รวม 40 100 
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คําอธบิายรายวิชา 
 

อ32101  ภาษาอังกฤษ 3                กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  5 ภาคเรียนท่ี  1    เวลา 40 ชั่วโมง  จํานวน  1.0  หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                  ฟง อานสื่อความและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ ไดถูกตองตาม
หลักการ เพื่อศึกษาขอมูล ขาวสารและแสดงความความคิดเห็นโดยใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  การพูด
ในที่ประชุมชนเพื่ออธิบายเรื่องราวในชุมชนและสังคม   เขียนประโยคพื้นฐาน  ประโยคถามตอบ
เหตุการณในอดีต ปจจุบันและอนาคต สังเกตและคนควาความรูคําศัพทภาษาอังกฤษจากสื่อสินคารอบตัว
ในชีวิตประจําวันโดยเปรียบเทียบคําไทย-อังกฤษ ใชภาษาอังกฤษเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่นตามสถานการณตางๆ และอภิปรายเกี่ยวกับประสบการณในการคนควา ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอ        
การเรียน ใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือ ในการแสวงหาความรู ศึกษาตอ ประกอบอาชีพ    การสราง 
ความรวมมือ และการอยูในสังคมอยางปกติสุข 
  
รหัสตัวชี้วัด 
 ต  1.1  ม.4-6/2,  ม.4-6/4   
 ต  1.2  ม.4-6/1   ม.4-6/4 
 ต  1.3  ม.4-6/2 

ต  2.1  ม.4-6/1    
ต  2.2  ม.4-6/1,  ม.4-6/2 
ต  4.1  ม.4-6/1 
ต  4.2  ม.4-6/2 

 
รวมท้ังหมด  10 ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  อ 32101   
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี  1  เวลา  40  ชั่วโมง  จํานวน  1.0  หนวยกิต 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1. UNIT 1 
NEWS 

มาตรฐาน ต  1.1   
ตัวช้ีวัดที่  2, 4   
มาตรฐาน ต  1.3  
ตัวช้ีวัดที่  2 
 

การอานออกเสียงภาษาอังกฤษ
ถูกตองตามหลักการออกเสียง 
การเปรียบเทียบวิเคราะห
คําศัพทที่ใชในขาวภาษาไทย
และอังกฤษ 
การถามตอบและนําเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับขาวที่คนควา 
การเช่ือมโยงความรู
ภาษาอังกฤษกับกลุมสาระการ
เรียนรูอื่น 
โดยการศึกษา คนควาขอมูล 
เหตุการณบานเมืองจากสื่อ
อินเตอรเน็ท 

6 15 

2. UNIT 2 
PUBLIC 
SPEECH 

มาตรฐาน ต 1.2  
ตัวช้ีวัดที่  4 
มาตรฐาน ต 4.1  
ตัวช้ีวัดที่  1 

การพูดในทีป่ระชุมชนเกี่ยวกับ
เรื่องราวและแหลงทองเที่ยวใน
ทองถ่ิน  ปญหาสังคมและ
สภาพแวดลอม  ความใฝฝน 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 การเขียนประโยคพื้นฐานตาม
หลักไวยากรณ เรื่อง TENSES 
 และประโยคถามตอบ 

6 15 

3. UNIT 3 
LANGUAGE 
FUNCTIONS 

มาตรฐาน ต 2.1  
ตัวช้ีวัดที่  1   
มาตรฐาน ต 2.2  
ตัวช้ีวัดที่  2  

การใชภาษาไดถูกตองและ
เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ
และวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา ศึกษาคนควาขอความ 
บทความ  เพลง นิทาน  ไทย 
อังกฤษ จากสือ่สิง่พิมพ และสื่อ
อินเตอรเน็ทแลวบันทึกลงใน
ตางรางเพื่อเปรียบเทียบ คํา  
วลี  สํานวนและประโยค    
เพื่อฝกฝนทักษะการออกเสียง
เพื่อการสื่อสาร 

8 20 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ เวลา  
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 

4 UNIT 4 
JOB 
APPLICATION 

มาตรฐาน ต  4.2  
ตัวช้ีวัดที่ 2   

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
สมัครงาน 
การอานโฆษณาสมัครงานจาก
สื่อสิง่พิมพและสื่ออนเทอรเน็ท 

10 15 

5 UNIT 5 
ADVERTISE
MENT 

มาตรฐาน ต 2.2  
ตัวช้ีวัดที 2 

การใชภาษาอังกฤษเปน
เครื่องมือในการอานสือ่โฆษณา
สินคา เพื่อประโยชนในการ
เลือกบริโภคอยางมเีหตุผล สู
สังคมและอาชีพ 

10 15 

6 สอบปลาย
ภาค 

   20 

     รวม 40 100 
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คําอธบิายรายวิชา 
อ32102  ภาษาอังกฤษ 4                           กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  5 ภาคเรียนท่ี  2             เวลา  40 ชั่วโมง จํานวน 1.0  หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 ฟง  อานและตีความเรื่องทีฟ่งและอานจากสื่อประเภทตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารและ
แสดงความรูสึกและความคิดเห็นโดยใชเทคโนโลยี  พูด  และเขียนขอมูลความคิดเห็นรวบยอดในเรื่อง
ตางๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีความเช่ือและความเปนอยูของเจาของภาษาและ
วัฒนธรรมไทย นําเสนอสินคา วิถีชีวิตและเรื่องราวในทองถ่ินโดยสื่ออิเล็คทรอนิคสและกิจกรรมละคร
ภาษาอังกฤษ     ใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร      เช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นตาม
สถานการณตางๆ และอภิปรายเกี่ยวกับประสบการณในการคนควา เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน
และรักทอง ถ่ิน ภาคภูมิใจในความเปนไทย ใชภาษาอั งกฤษเปนเครื่ องมือในการ เรียนรู และ               
ความเพลิดเพลิน  ศึกษาตอ  ประกอบอาชีพ    การสรางความรวมมือและการอยูในสังคมอยางปกติสุข 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ต  1.1  ม.4-6/2,  ม.4-6/3   
 ต  1.2  ม.4-6/1,  ม.4-6/4 
 ต  1.3  ม.4-6/1 
          ต  2.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3  
          ต  3.1  ม.4-6/1 

ต  4.2  ม.4-6/1   

 
รวมท้ังหมด   10 ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  อ 32102   
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี  2  เวลา  40  ชั่วโมง  จํานวน  1.0  หนวยกิต 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1. Unit 1 
A Day 
with A  
Famous 
Lady 
 

 

มาตรฐาน ต  1.1   
ตัวช้ีวัดที่  2, 3   

การอานออกเสียงภาษาอังกฤษ
ถูกตองตามหลักการออกเสียง 
การเรียนรูจากการฟงและการ
อานเรื่องราวของบุคคลตัวอยาง 
เขียนคําศัพทเลาเรือ่งเกี่ยวกับ
เรื่องที่อาน 
 

6 15 

2. Unit 2 
A Story 
of Helen  
Keller 
 

 

มาตรฐาน ต  1.2  
ตัวช้ีวัดที่ 2, 3 

นักเรียนสื่อสารโดยใชภาษาพูดได
ถูกตองตามหลักภาษา
สถานการณ บุคคล กาลเทศะ 
ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
นักเรียนพูดและเขียนโตตอบ
ภาษาไดเหมาะสมตามกาลเทศะ
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
 

6 15 

3. Unit 3 
CARS 
 

 

มาตรฐาน ต  2.1 
ตัวช้ีวัดที่ 1, 2 

การใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือ
ในการศึกษา  เหตุการณ    
เรื่องราวรอบตัวเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ ทักษะ และความรู    
สามารถเช่ือมโยงองคความรูกบั
กลุมสาระอื่นได 
อานบทอานทีเ่กี่ยวกบัการ
ประหยัด เช้ือเพลิงและสรปุองค
ความรูแลวนําเสนอเผยแพร 

8 15 

4 Unit 4 
Environm
ental  
Pollution 
 

 

มาตรฐาน ต  3.1  
ตัวช้ีวัดที่ 1 

การสบืคนอินเทอรเน็ตเพือ่หา
บทความหรืองานเขียน ทีม่ีทั้ง
ภาษาไทยและอังกฤษ  ในเน้ือหา
ที่เกี่ยวกับ ขาวสาร 
สภาพแวดลอม เพือ่ศึกษาการใช
คําศัพทและการเรียงคํา/ขอความ
ในประโยค 

10 15 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

5 Unit  5 
“Maechai” 
 My 
Hometown” 
 

 

มาตรฐาน ต  4.2 
ตัวช้ีวัดที่ 2   

การใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือ
ในการศึกษา เหตุการณเรื่องราว
รอบตัวเพือ่เพิม่พูนประสบการณ 
ทักษะ ความรู ในดาน ตางๆและ
เผยแพรประชาสัมพันธทองถ่ิน
ของตน 
 

ศึกษาเรื่องราวทองถ่ินจากบุคคล
และสื่อที่หลากหลาย 
และจัดกจิกรรมเผยแพรแก
ชาวตางชาติ 
 
 นําเรื่องราวในทองถ่ินมาจะทํา
เปนบทละครเพื่อสงเสรมิการ
สื่อสารภาษาอังกฤษและสงเสริม    
เจตคติที่ดีในการเรียน
ภาษาอังกฤษกอเกิดความสามัคคี
ในกลุมผูเรียนที่ไดจัดกจิกรรม
รวมกัน และรักทองถ่ิน 

10 20 

6 สอบปลาย
ภาค 

   20 

     รวม 40 100 
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คําอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1   จํานวน 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เขาใจ นํ้าเสียง ความรูสึกของผูพูด คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา ความแตกตางดานภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียงและเหมาะสมกับเน้ือหาที่
อาน ตีความ วิเคราะห ขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เปนความเรียงและไมใช
ความเรียงในแบบตางๆ จากสื่อสิ่งพิมพหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกสในหัวขอตางๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดลอม  ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การซื้อ
ขาย การเดินทางทองเที่ยว ภาษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใชภาษาตามมารยาททางสังคม สราง
ความสัมพันธระหวางบุคคล แสดงความคิดเห็น ความตองการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู และให
เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ เหตุการณในอดีต ปจจุบัน และอนาคต โดยใชประโยชนจากสื่อเทคโนโลยี 
สื่อการเรียนทางภาษา และผลจากการฝกทักษะตางๆ แสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถ
นําเสนอขอมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น เจรจาโนมนาว ตอรองเกี่ยวกับประสบการณและ
เหตุการณตางๆ ในทองถ่ิน ดวยวิธีการที่หลากหลายอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ นําเสนอบทกวี
หรือบทละครสั้น โดยใชเคาโครงตามแนวคิดของเจาของภาษาดวยความเพลิดเพลิน เขารวมกิจกรรม 
เปรียบเทียบ และนําความรูดานภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ ไปใชอยางมีวิจารณญาณ เห็น
ประโยชนของการรูภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูเพื่อขยายโลกทัศน จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย 
การเขาสูสังคมและอาชีพ สามารถใชภาษาสื่อสารในรูปแบบตางๆ ตามสถานการณในสถานศึกษาและ
ชุมชน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/3 
ต 1.2 ม. 4-6/1, ม. 4-6/4, ม. 4-6/5 
ต 2.2 ม. 4-6/2 
ต 4.1 ม. 4-6/1 
ต 4.2 ม. 4-6/2 
 
รวม  8  ตัวชี้วัด  
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โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  อ 33101   
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี  1  เวลา  40  ชั่วโมง  จํานวน  1.0  หนวยกิต 

 

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐาน 
การเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 

1 Across 
cultures 

มาตรฐาน ต  1.1 
ตัวช้ีวัดที่ 1, 3 
มาตรฐาน ต  2.2 
ตัวช้ีวัดที่ 2 
 

- การพูดถาม-ตอบเกี่ยวกบั
วัฒนธรรมการด่ืมชา กาแฟ แบบ
ตะวันตก โดยใชโครงสรางที่
กําหนดใหไดถูกตอง นอกจาก
นักเรียนจะไดรบัความรูดานคําศัพท 
สํานวน โครงสรางทางภาษา แลวยัง
ไดเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
และสามารถนําไปใชไดอยาง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
- การสื่อสารเรื่องงานอดิเรก 
กิจกรรมในยามวาง ดนตรี 
ภาพยนตร กีฬา ศิลปะ หรือสื่อที่ให
ความบันเทิงอื่นๆ นักเรียน
จําเปนตองศึกษาคําศัพท สํานวน 
ตลอดจนโครงสรางทางภาษา เพื่อให
สามารถสนทนาหรือเขียนบรรยาย 
ไดอยางมีประสทิธิภาพ เพื่อสื่อความ
ใหผูอื่นเขาใจ 

6 10 

2 Winter time มาตรฐาน ต  1.2 
ตัวช้ีวัดที่ 1, 4 
มาตรฐาน ต  4.1 
ตัวช้ีวัดที่ 1 
มาตรฐาน ต 4.2 
ตัวช้ีวัดที่ 2 
 

- การพูดสนทนาและเขียนเกี่ยวกับ
ดินฟาอากาศโดยใชโครงสรางทาง
ภาษา และศัพท สํานวนไดถูกตอง 
เปนการฝกทักษะทางภาษาเพื่อใช
สื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- การเขียนจดหมายสวนตัว  
โดยใชภาษาที่ไมเปนทางการ 
(informal) เปนการใชภาษาสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันระดับหน่ึง ผูเรียน
ควรเรียนรูรปูแบบและการใชภาษา 
เพื่อจะใชไดอยางเหมาะสมตาม
กาลเทศะ 

6 10 
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ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐาน 
การเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 

3 Buying and 
selling 

มาตรฐาน ต  1.2 
ตัวช้ีวัดที่ 1, 4 
มาตรฐาน ต  2.1 
ตัวช้ีวัดที่ 2 
 

- การเรียนรูในเรือ่งการเขียนโฆษณา 
เปนสิ่งสําคัญตอชีวิตประจําวัน 
นักเรียนควรจะไดฝกคิดวิเคราะหใน
การฟง การสือ่ความโดยอาศัย
คําศัพทที่เปนลักษณะเฉพาะของการ
โฆษณา เชน การทํานาย การใชสถิติ  
การเชิญชวน การใชความขบขัน การ
ใชคําสั่ง การใชคําที่มีความหมายเชิง
บวก ตลอดจนโครงสรางประโยคที่
เปนเงื่อนไข เพื่อการสือ่สารอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- การเขียนจดหมายรองเรียนหรือ
รองทกุข (Complaint) เปน
สิ่งจําเปนในชีวิตประจําวัน ผูเรียน
ควรเรียนรู  แบบฟอรมของจดหมาย
ประเภทน้ี ตลอดจนโครงสรางทาง
ภาษา คําศัพท สํานวนที่จําเปน เพื่อ
จะไดสื่อความไดเขาใจ 

6 20 

4 Journeys มาตรฐาน ต  1.1 
ตัวช้ีวัดที่ 3 
มาตรฐาน ต  1.2 
ตัวช้ีวัดที่ 4, 5 
มาตรฐาน ต 2.1 
ตัวช้ีวัดที่ 2 
 

- การสัมภาษณเปนการถาม-ตอบ
ขอมูลที่ตองการซึ่งคอนขางเปน
ทางการใชในหลายๆ สถานการณ เชน 
การสมัภาษณประสบการณ  
ผูสมัภาษณและผูถูกสัมภาษณตองมี
การเตรียมคําถามและคําตอบ ดังน้ัน
ผูเรียนจําเปนตองศึกษาโครงสราง
ทางภาษา คําศัพท สํานวนที่
เหมาะสม เพื่อทีจ่ะสามารถใชภาษา
เพื่อการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

6 20 
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ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐาน 
การเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 

5 In the news มาตรฐาน ต  1.1 
ตัวช้ีวัดที่ 3 
มาตรฐาน ต  1.2 
ตัวช้ีวัดที่ 4, 5 
มาตรฐาน ต 2.1 
ตัวช้ีวัดที่ 2 
มาตรฐาน ต 3.1 
ตัวช้ีวัดที่ 1 

- โครงสรางภาษาที่แสดงเหตุการณ
ตางๆ ในการนําเสนอขาวทาง
หนังสือพิมพมีลกัษณะ เฉพาะ 
ผูเรียนควร ศึกษาโครงสรางภาษาใน
การพาดหัวขาว เน้ือขาว การ
รายงานขาวและการเขียนบรรยาย
หลงัเหตุการณเสร็จสิ้นไปแลว 
เพื่อใหมีความสามารถในการรายงาน
ขาวและเขียนบรรยาย สื่อความให
ผูอื่นเขาใจได 
- การแสดงความคิดเห็นตาม
สถานการณ การแสดงความรูสึก ผู
พูดจําเปนตองมีความรูในการใช
ภาษา เรียนรู สํานวน คําศัพท และ
ไวยากรณที่ถูกตองเหมาะสม เพื่อให
การสือ่สารเปนไปตามตองการ การ
ฟงการสัมภาษณ ชวยใหผูเรียนไดแง
คิด นําสํานวน คําศัพท และ
ไวยากรณที่ไดยินมาปรบัใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
การฟงบทสัมภาษณแลวสามารถ
บอกสาระสําคัญ และระบุขอมูลที่
ตองการได เปนการสื่อสารดานการ
ฟงในชีวิตประจําวัน นักเรียน
จําเปนตองฝกฝนเพื่อพัฒนาทกัษะ
การฟงใหมปีระสิทธิภาพสงูข้ึน 

8 20 
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ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐาน 
การเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 

6 Olympic 
dreams 

มาตรฐาน ต  1.1 
ตัวช้ีวัดที่ 3 
มาตรฐาน ต  1.2 
ตัวช้ีวัดที่ 4, 5 
มาตรฐาน ต 2.1 
ตัวช้ีวัดที่ 2 
มาตรฐาน ต 3.1 
ตัวช้ีวัดที่ 1 

- การอานเรื่องราวเกี่ยวกับ
เหตุการณในอดีต แลวบันทึกยอ เปน
ทักษะจําเปนที่ใชในชีวิตประจําวัน 
ผูเรียนควรไดศึกษาโครงสรางทาง
ภาษา ตลอดจนเรียนรูศัพทสําคัญๆ 
เพื่อจดบันทึกสั้นๆ สามารถนําบันทึก
มาขยายความได และนํามา
ประยุกตใชในการเรียนวิชาอื่นได
ดวย ผูเรียนควรฝกใหมทีักษะเพื่อ
นําไปใชเปนพื้นฐานในการเรียนรูที่
สูงข้ึน 
- การฟงบทสัมภาษณจากสื่อตางๆ 
แลวสามารถระบุขอมูลที่ตองการได 
เปนการสือ่สารดานการฟงใน
ชีวิตประจําวัน และเปนทักษะ
พื้นฐานดานการฟง ผูเรียน
จําเปนตองศึกษาคําศัพท การตอบ
คําถาม วิธีการถามในรูปแบบตางๆ 
เพื่อจะไดฟง ไดเขาใจ และสื่อความ
ใหผูอื่นเขาใจตอไปได 

8 20 

รวม 40 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หนา  36 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ 33102 ภาษาอังกฤษหลัก 6    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2        จํานวน 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 เขาใจนํ้าเสียง ความรูสึกของผูพูด คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา ความแตกตางดานภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียงและเหมาะสมกับเน้ือหาที่
อาน ตีความ วิเคราะห ขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เปนความเรียงและไมใช
ความเรียงในแบบตางๆ จากสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสในหัวขอตางๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางบุคคล การศึกษา อาชีพ และเทคโนโลยี ใชภาษาตามมารยาท
ทางสังคม แสดงความคิดเห็น ความตองการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู และใหเหตุผลเกี่ยวกับ
เรื่องราวตางๆ เหตุการณในอดีต ปจจุบัน และอนาคต โดยใชประโยชนจากสื่อเทคโนโลยี สื่อการเรียนทาง
ภาษา และผลจากการฝกทักษะตางๆ สามารถนําเสนอขอมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น เกี่ยวกบั
ประสบการณและเหตุการณตางๆ ในทองถ่ิน ดวยวิธีการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ เขารวมกจิกรรม
ทางดานภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ และนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ เห็นประโยชนของการรู
ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู การเขาสูสังคมและอาชีพ สามารถใชภาษาสื่อสารในรูปแบบตางๆ 
ตามสถานการณในสถานศึกษาและชุมชน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1  ม. 4-6/1, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4 
ต 1.2  ม. 4-6/3 
ต 1.3  ม. 4-6/2, ม. 4-6/3 
ต 2.1  ม. 4-6/3 
ต 3.1  ม. 4-6/1 
ต 4.2  ม. 4-6/1 
 
รวม  9  ตัวชี้วัด  
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โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  อ 33102  
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี  2  เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน  1.0 หนวยกิต 

 

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐาน 
การเรียนรู/

ตัวชีวั้ด 
สาระสําคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 

1 Living abroad มาตรฐาน ต  1.1 
ตัวช้ีวัดที่ 1.3 
มาตรฐาน ต  1.2 
ตัวช้ีวัดที่ 3 
มาตรฐาน ต 2.1 
ตัวช้ีวัดที่ 3 
มาตรฐาน ต 3.1 
ตัวช้ีวัดที่ 1 

- การบรรยายลักษณะของที่อยูอาศัย 
และการใหคําแนะนําเกี่ยวกบัการใช
ชีวิตในประเทศของเรา นักเรียน
จําเปนตองฝกใชคําศัพท สํานวน 
และโครงสรางทางภาษา ตลอดจน
วัฒนธรรมที่สอดแทรกในภาษา เพื่อ
ใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตจริงได 
และเปนทักษะในการเรียนช้ันสงูข้ึน
ไป 
- การอานหรือเลาเรือ่งขําขันเปน
ประโยชนในการศึกษาเรียนรู
วัฒนธรรม กอใหเกิดความ
เพลิดเพลนิและ แรงจงูใจในการ
เรียนรู ผูเรียนตองศึกษาคําศัพท 
สํานวน และโครงสรางทางภาษา 
เพื่อใหสามารถสื่อสารกับเจาของ
ภาษาไดดวยความเขาใจและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาทกัษะ
ทางภาษาที่ซับซอนข้ึน 
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2 
 

Airports มาตรฐาน ต  1.1 
ตัวช้ีวัดที่ 1.4 
มาตรฐาน ต  1.2 
ตัวช้ีวัดที่ 3 
มาตรฐาน ต 1.3 
ตัวช้ีวัดที่ 2, 3 
มาตรฐาน ต 4.2 
ตัวช้ีวัดที่ 1 

ใชภาษาเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน นักเรียนตองรูคําศัพท 
สํานวน และโครงสรางทางภาษา 
ตลอดจนวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ เพื่อ
เปนพื้นฐานในการศึกษา ระดับที่
สูงข้ึนและสื่อสารไดดี 
- การพูดเพื่อแสดงความรูสึกเห็น
ดวยหรือไมเห็นดวย เปนการใชภาษา
สื่อสารในชีวิตประจําวัน นักเรียน
จําเปนตองมีความรูเรื่องโครงสราง
ประโยค คําศัพท สํานวน และ
วัฒนธรรมในการใชภาษา เพื่อ
สามารถสื่อสารไดอยางถูกตอง 

8 20 
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ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐาน 
การเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 

3 Success 
stories 

มาตรฐาน ต 1.3 
ตัวช้ีวัดที่ 2, 3 
มาตรฐาน ต 4.2 
ตัวช้ีวัดที่ 1 

- การแสดงความคิดเห็นและ
จินตนาการเหตุการณในอดีตที่มิได
เกิดข้ึนจริง ซึ่งมีทั้งแสดงถึงความ
แนนอนและการคาดคะเนน้ันเปนสิง่
ใกลตัวผูเรียน จะเปนพื้นฐานสําคัญ
ในการพูดสือ่ความหมายในระดับสูง
ตอไป ผูเรียนตองมีความรูใน
โครงสรางทางภาษา ตลอดจน
คําศัพท สํานวน เพื่อสามารถพูดได
อยางถูกตองเหมาะสม 
- การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ
การกระทําหรือสถานการณในอดีต 
ผูเรียนจําเปนตองเรียนรูโครงสราง
ทางภาษา ตลอดจนคําศัพท สํานวน 
รวมทั้งวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ เพื่อให
สามารถสื่อสารในชีวิตประจําวันได
อยางมีประสิทธิภาพ 

8 20 

4 Views of Africa มาตรฐาน ต  1.1 
ตัวช้ีวัดที่ 1.3 
มาตรฐาน ต 2.1 
ตัวช้ีวัดที่ 3 
มาตรฐาน ต 3.1 
ตัวช้ีวัดที่ 1 

- การสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่นาจะ
เปนไปไดในอนาคต หรือการ
คาดคะเน เปนภาษาที่จําเปนใน
ชีวิตประจําวัน ผูเรียนควรเรียนรู
คําศัพท สํานวน และโครงสรางทาง
ภาษา ตลอดจนวัฒนธรรมเพื่อ
สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- การเขียนแผนพับ และบรรยาย
สถานที่ทองเที่ยว เปนทักษะสื่อสาร
ที่มีความสําคัญและจําเปน นักเรียน
จะตองมีความรูความสามารถ
ทางดานคําศัพท สํานวน และ
โครงสรางทางภาษา รวมทั้ง
วัฒนธรรมที่สอดแทรกในตัวภาษา 
เพื่อนําความรูน้ันมาเขียนแผนพบั
ดวยตนเองได 

6 20 
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ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐาน 
การเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 

5 Superhighway มาตรฐาน ต  1.1 
ตัวช้ีวัดที่ 1.4 
มาตรฐาน ต  1.2 
ตัวช้ีวัดที่ 3 
มาตรฐาน ต 1.3 
ตัวช้ีวัดที่ 2, 3 
มาตรฐาน ต 4.2 
ตัวช้ีวัดที่ 1 

ชีวิตประจําวัน นักเรียนจําเปนตองมี
ความรูในดานคําศัพท สํานวน และ
โครงสรางทางภาษา รวมทั้ง
วัฒนธรรมที่สอดแทรกในภาษา เพื่อ
เปนพื้นฐาน  ในการเรียนภาษาตอไป 
- การสนทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนการสื่อสารอยางหน่ึง
ที่ใชในชีวิตประจําวัน ผูเรียนควรได   
รับการฝกฝนใหเรียนรูคําศัพท 
สํานวน โครงสรางทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชน
ในการสื่อสารอยางมปีระสทิธิภาพ 

5 10 

6 New 
directions 

มาตรฐาน ต 1.3 
ตัวช้ีวัดที่ 2, 3 
มาตรฐาน ต 4.2 
ตัวช้ีวัดที่ 1 

- การเขียนจดหมายถึงเพือ่น เปน
การสือ่สารทีจ่ําเปนในชีวิตประจําวัน 
เพื่อจะสื่อสารไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 
- การบรรยายสภาพเมืองสําคัญๆ 
เปนสิ่งจําเปนในการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ผูเรียนจําเปนตองมี
ความรูเรื่องคําศัพท สํานวน 
โครงสรางทางภาษา และวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวของ เพือ่สามารถสือ่สารได
อยางมีประสิทธิภาพ 

5 10 

รวม 40 100 
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คําอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ31201-2  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ1-2  จํานวน 20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต  
รหัสวิชา อ32201-2  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ3-4  จํานวน 20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 
รหัสวิชา อ33201-2  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ5-6  จํานวน 20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  ภาคเรียนท่ี 1-2  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 เขาใจคําสั่ง คําช้ีแจง สามารถตีความ วิเคราะหเกี่ยวกับขอมูล ขอมูลขาวสารจากสื่อสิ่งพิมพ หรือ
สื่ออีเล็กโทรนิกส สามารถใชประโยชนจากสื่อการเรียนทางภาษาและใชประโยชนจากผลการฝกทักษะ
ตางๆจากสื่อจนสามารถใชความรูภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆเพื่อพัฒนาตนเองเขาสูสังคมและอาชีพเพื่อ
ประโยชนของตนเอง ชุมชน และสังคม 
 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. เขาใจนํ้าเสียง ความรูสึกของผูพูด คําสั่ง คําขอรอง คําช้ีแจง คําบรรยาย คําแนะนํา สารสนเทศ
และคูมือตางๆ 

2. เขาใจ ตีความ วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัขอมลู ขอมูลขาวสาร บทความ สารคดี 
บันเทงิคดีจากสื่อสิ่งพมิพ หรอืสื่ออิเล็กทรอนิกส 

3. ใชภาษาเพื่อแสดงความรูสกึของตนเกี่ยวกับเหตุการณทัง้ในอดีตปจจุบันและอนาคต พรอมทั้งให
เหตุผล โดยใชประโยชนจากสื่อการ เรียนทางภาษา และผลจากการฝกทักษะตางๆรวมทั้ง
วางแผนในการเรียนและอาชีพ 

4. เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทยและนําไปใช
อยางมีวิจารณญาณ 

5. เห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู การเขาสูสงัคมและอาชีพ 
6. ตระหนักในคุณคาของภาษาและวัฒนธรรมที่เรียนและนําความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและ

วัฒนธรรมมาประยุกตในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสงัคม 
7. ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูที่เกี่ยวของกับกลุมสาระอื่นๆ เพื่อขยายโลกทัศน จาก

แหลงขอมูล ทีห่ลากหลายในรปูแบบตางๆ 
8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรปูแบบที่หลากหลาย ซบัซอน 
9. ใชภาษาอังกฤษสื่อสารในรูปแบบตางๆกับบุคคลในสถานศึกษาและชุมชน 
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หนวยการเรียนรู  อ31201-2  อ32201-2  อ33201-2  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4,5,6 
 

ม.4 
Term 1 Term 2 

Meet a rock star Getting help 
At the restaurant Sports 

Going out Business matters 
On a business trip Traveling abroad 
Buying and selling Emotions 

Healthy eating Tickets, please ! 
 
 

ม.5 
Term 1 Term 2 

Celebrations Dreams and ambitions 
Bad  weather Instructions 

At work A helping hand 
Sending a package Going out 

Buying out Restaurant reviews 
Helping out Meeting people 

 
 

ม.6 
Term 1 Term 2 

Life in the city People with problems 
Complaints Interviews 

Communication Relationships 
Medical issues Overcoming difficulties 

Telling the truth Exceptional women 
Too much work Strong  feelings 
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คําอธบิายรายวิชา 
 

อ30207-8 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร1-2                กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4 ภาคเรียนท่ี  1-2                   เวลา  20 ชั่วโมง     มก. หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
เขาใจ ภาษา ทาทาง นํ้าเสียง ความรูสึกของผูพูดเกี่ยวกับชีวิตประจําวันและอนาคต นําเสนอ

ขอมูล คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา ที่พบในสื่อจริงและสามารถแสดงความคิดเห็นตอเหตุการณตางๆ ได
พอสมควร เสนอความชวยเหลือและบริการแกผูอื่นในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสมกับระดับบุคคล
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา กระบวนการฟง การพูด การอาน การเขียน และกระบวนการคิด
วิเคราะห ใชภาษาเปนเครือ่งมอืในการรับสารและสงสารไดอยางคลองแคลวถูกตอง เขาถึงสารไดอยาง
ชัดเจนรวมทั้งกระบวนการสบืเสาะหาความรูกระบวนการกลุม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานมีวินัย 
ใฝเรียนรู ซื่อสัตยสจุริต มุงมั่นในการทํางานและมจีิตสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 

1. นักเรียนสามารถสื่อสารดวยภาษา ทาทางและนํ้าเสียงเกี่ยวกับชีวิตประจําวันได 
2. ปฏิบัติตามคําสัง่  คําขอรอง  คําแนะนําที่พบในสื่อจรงิและสามารถแสดงความคิดเห็นตอ

เหตุการณตาง ๆ ไดพอสมควร 
3. นักเรียนสามารถเสนอความชวยเหลอืและบรกิารแกผูอื่นในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

กับระดับบุคคลและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
4. ใชภาษาเปนเครื่องมือในการรับ สงสารไดอยางคลองแคลว ถูกตอง เขาถึงสารไดอยางชัดเจน 
5. สามารถสืบเสาะความรูดวยทักษะกระบวนการกลุม 
6. มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานมีวินัย  ใฝเรียนรู ซือ่สัตยสุจริต มุงมั่นในการทํางานและมีจิต

สาธารณะ 
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โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร1 อ30207 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  4 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 การทักทาย การแนะนําการ

แลกเปลี่ยนขอมูลสวนตัวกับ
บุ คคล อื่ นอ ย า ง เห ม าะส ม
ถูกตอ งกับกาลเทศะ  ตาม
ม า ร ย า ท ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา  
เชน การใหขอมูลเกี่ยวกับช่ือ 
นามสกุล สัญชาติ สถานที่อยู
อ า ศั ย  อ า ยุ  ส ม า ชิ ก ใ น
ครอบครัว โดยใชโครงสราง
ประโยคพื้นฐานงาย ๆ 

6 35 

2 Favorite 
characters 

1, 2, 3, 4, 5, 6 ก า ร แ น ะ นํ า เ พื่ อ น ใ น วั ย
ใกล เคียงกันใหรูจักกัน การ
สนทนาโตตอบ  การขอและให
ข อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ กิ จ วั ต ร
ประจําวัน โดยรูจักการเลือกใช
คํ า  กลุ ม คํ า  หรื อข อความ
ประโยคตางๆ อยางเหมาะสม
ตามโอกาสและมารยาททาง
สังคมและวัฒนธรรมของ 

6 35 

3 What’s the 
weather like?  

1, 2, 3, 4, 5, 6 ก า ร พู ด โ ต ต อ บ ส น ท น า 
เ กี่ ย ว กั บ ฤ ดู ก า ล  อ า ก า ศ 
อากาศในแตละฤดู 

8 30 

รวม 20 100 
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โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร2  อ30208 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  4  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 การใชภาษาในการสนทนา

โตตอบ ในหัวขอที่เกี่ยวกับการ
รักษาสุขภาพ การเจ็บปวย 
อาการของโรค การไปหาหมอ 

6 30 

2 My pet  1, 2, 3, 4, 5, 6 การสนทนาเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง 
การถามจํานวน การใหอาหาร  
ช่ือของสัตว ที่อยูอาศัย 

6 30 

3 Dress right  1, 2, 3, 4, 5, 6 การพูดโตตอบสนทนา เลือกใช
สิ่งของที่ตองการ การเลือก
เครื่องแตงการ  เสื้อผาที่ชอบ  

8 40 

รวม 20 100 
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คําอธบิายรายวิชา 

 
อ30209-10 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร3-4                กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  5 ภาคเรียนท่ี  1-2                   เวลา  20 ชั่วโมง    มก. หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
เขาใจ ภาษา ทาทาง นํ้าเสียง ความรูสึกของผูพูดเกี่ยวกับชีวิตประจําวันและอนาคต นําเสนอ

ขอมูล คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา ที่พบในสื่อจริงและสามารถแสดงความคิดเห็นตอเหตุการณตางๆ ได
พอสมควร เสนอความชวยเหลือและบริการแกผูอื่นในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสมกับระดับบุคคล
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา กระบวนการฟง การพูด การอาน การเขียน และกระบวนการคิด
วิเคราะห ใชภาษาเปนเครือ่งมอืในการรับสารและสงสารไดอยางคลองแคลวถูกตอง เขาถึงสารไดอยาง
ชัดเจนรวมทั้งกระบวนการสบืเสาะหาความรูกระบวนการกลุม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานมีวินัย 
ใฝเรียนรู ซื่อสัตยสจุริต มุงมั่นในการทํางานและมจีิตสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 

1. นักเรียนสามารถสื่อสารดวยภาษา ทาทางและนํ้าเสียงเกี่ยวกับชีวิตประจําวันได 
2. ปฏิบัติตามคําสัง่  คําขอรอง  คําแนะนําที่พบในสื่อจรงิและสามารถแสดงความคิดเห็นตอ

เหตุการณตาง ๆ ไดพอสมควร 
3. นักเรียนสามารถเสนอความชวยเหลอืและบรกิารแกผูอื่นในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

กับระดับบุคคลและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
4. ใชภาษาเปนเครื่องมือในการรับ สงสารไดอยางคลองแคลว ถูกตอง เขาถึงสารไดอยางชัดเจน 
5. สามารถสืบเสาะความรูดวยทักษะกระบวนการกลุม 
6. มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานมีวินัย  ใฝเรียนรู ซือ่สัตยสุจริต มุงมั่นในการทํางานและมีจิต

สาธารณะ 
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โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร3  อ30209 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  5  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 การใชภาษาในการสนทนา

โตตอบ บอกสิ่งที่ตองการ การ
เลือกสิ่งที่ตองการได การบอก
ตําแหนง การขอสิ่งของ การยืม
การใหของ 

6 30 

2 Teenage 
Favorites  

1, 2 , 3, 4, 5, 6 การใชภาษาในการสนทนา
สื่อสารเพื่อการเลือกซื้อสิ่งของ 
เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดับ  ก า ร เ ลื อ ก
เครื่องประดับที่เหมาะกับการ
แตงกาย การเลือกของ การ
ตอรองราคา 

6 30 

3 The More, 
the Better   

1, 2 , 3, 4, 5, 6 การใชภาษาในการสนทนา
สื่อสารเกี่ยวกับข้ันกวาและข้ัน
สูงสุด เปรียบเทียบขนาดของ
สิ่ ง ต า ง  ๆ    ก า ร เ ท า กั น 
มากกวา นอยกวา สูงกวา สูง
ที่สุด ใชภาษาไดถูกตองเหมาะ
กับ และใชประโยคงาย ๆ  

8 40 

รวม 20 100 
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โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร4  อ30210 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  5  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 การใชภาษาในการสนทนา

โตตอบ เกี่ยวกับกีฬา การตอบ
คําถามกีฬาที่ชอบ กีฬาที่เลน
ในทองถ่ิน การตอบคําถาม, 
การปฎิ เสธ  การบอก เล า 
ประสบการณการเลนกีฬา ได
ถูกตองตามหลักภาษา 

6 30 

2 You and me 1, 2 , 3, 4, 5, 6 การใชภาษาในการสนทนา
สื่อสารเพื่อการสื่อสาร ถาม
ขอมูลของเพื่ อน และแนะ
บุคคลตาง ๆ รอบ ๆ ตัวได 
อ ธิบายลั กษณะของแต ละ
บุคคล ได ถูกตองตามหลัก
ภาษา 

6 30 

3 Occupation 1, 2 , 3, 4, 5, 6 การใชภาษาในการสนทนา
สื่อสารเกี่ยวกับ การงานอาชีพ 
ตาง ๆ การต้ังคําถาม การตอบ
คําถาม การใช คําศัพทและ
โครงสรางประโยคไดอยาง
ถูกตองตามหลักภาษา 

8 40 

รวม 20 100 
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คําอธบิายรายวิชา 
 

อ30211-12 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร5-6                กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6 ภาคเรียนท่ี  1-2                   เวลา  20 ชั่วโมง        มก. หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
 
เขาใจ ภาษา ทาทาง นํ้าเสียง ความรูสึกของผูพูดเกี่ยวกับชีวิตประจําวันและอนาคต นําเสนอ

ขอมูล คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา ที่พบในสื่อจริงและสามารถแสดงความคิดเห็นตอเหตุการณตางๆ ได
พอสมควร เสนอความชวยเหลือและบริการแกผูอื่นในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสมกับระดับบุคคล
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา กระบวนการฟง การพูด การอาน การเขียน และกระบวนการคิด
วิเคราะห ใชภาษาเปนเครือ่งมอืในการรับสารและสงสารไดอยางคลองแคลวถูกตอง เขาถึงสารไดอยาง
ชัดเจนรวมทั้งกระบวนการสบืเสาะหาความรูกระบวนการกลุม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานมีวินัย 
ใฝเรียนรู ซื่อสัตยสจุริต มุงมั่นในการทํางานและมจีิตสาธารณะ 

 
ผลการเรยีนรูท่ีคาดหวัง 
 

1. นักเรียนสามารถสื่อสารดวยภาษา ทาทางและนํ้าเสียงเกี่ยวกับชีวิตประจําวันได 
2. ปฏิบัติตามคําสัง่  คําขอรอง  คําแนะนําที่พบในสื่อจรงิและสามารถแสดงความคิดเห็นตอ

เหตุการณตาง ๆ ไดพอสมควร 
3. นักเรียนสามารถเสนอความชวยเหลอืและบรกิารแกผูอื่นในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

กับระดับบุคคลและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
4. ใชภาษาเปนเครื่องมือในการรับ สงสารไดอยางคลองแคลว ถูกตอง เขาถึงสารไดอยางชัดเจน 
5. สามารถสืบเสาะความรูดวยทักษะกระบวนการกลุม 
6. มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานมีวินัย  ใฝเรียนรู ซือ่สัตยสุจริต มุงมั่นในการทํางานและมีจิต

สาธารณะ 
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โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร5  อ30211 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  6  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 การใชภาษาในการสนทนา

โตตอบเกี่ยวกับเวลา สิ่งตาง ๆ 
ที่เกิดข้ึนในอดีต  อนาคต และ
ปจจุบัน  การใชกาลที่ถูกตอง 
การใชโครงสรางภาษาตาม  
Tense  

6 30 

2 People 1, 2, 3, 4, 5, 6 การใชภาษาในการสนทนา
สื่อสารเพื่อถามขอมูลเกี่ยวกับ
ต าง  ๆ ของบุคคล ถาม ช่ือ 
อาชีพ ที่อยู  ฯลฯ โดยใชบท
สนทนาที่ถูกตองและเขาใจงาย 
ถูกตองตามหลักไวยากรณ  

6 30 

3 Health 1, 2, 3, 4, 5, 6 การใชภาษาในการสนทนา
สื่อสารเกี่ยวกับ สุขภาพ  การ
ดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย 
อาหารที่เปนประโยชน  การ
ถามตอบ แสดงความคิดเห็น 
ในดานตาง ๆ ในโครงสราง
ภาษาที่ถูกตอง 

8 40 

รวม 20 100 
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โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร6  อ30212 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  6  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 การใชภาษาในการสนทนา

โตตอบ เกี่ยวกับการซื้อของ 
การตอรองราคา การสั่งจอง
ของ  การเทียบราคาสินคา  
การคืนสินคา  และสถานที่ซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสิคา  การ
ตอบรับ  การปฏิเสธ และการ
บอกเลา ไดถูกตองการหลัก
ภาษา 

6 30 

2 Travel 1, 2, 3, 4, 5, 6 การใชภาษาในการสนทนา
สื่อสารเพื่อการสอบถามการ
เดินทางไปทองเที่ยวตามที่ตาง 
ๆ   ก า ร ถา มท า ง  ก า ร ใ ช
พาหนะในการเดินทาง  การ
ใชโครงสราง คําศัพท สํานวน
ไดถูกตอง ตามหลักภาษา 

6 30 

3 Free time and 
Entertainment 

1, 2, 3, 4, 5, 6 การใชภาษาในการสนทนา
สื่อสารการขอความชวยเหลือ 
การสนทนาเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ 
ที่อยู รอบตัว เชน รายการ
โท ร ทั ศ น  ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
สวนตัว  

8 40 

รวม 20 100 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ30201-2  อังกฤษฟง-พูด 1-2   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1-2        จํานวน 60 ชั่วโมง จํานวน1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 พัฒนาทักษะการฟง-พูด โดยฝกปฏิบั ติตามข้ันตอนและทักษะยอยของกระบวนการฟง 
กระบวนการพูดใชภาษาสื่อสาร รับและสงสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณที่หลากหลาย โดยใช
คําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาไดถูกตองตามวัตถุประสงคของการสื่อสาร สรางสรรค และดําเนินการ
สนทนากับชาวตางชาติไดอยางตอเน่ือง เหมาะสมตามกาลเทศะ และมารยาทสังคม 
 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการฟงไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการฟง โดยสามารถ
ตีความ วิเคราะหสิ่งที่ฟง นํ้าเสียงกิริยาทาทางและสรุปความถายโอนเปนภาษาพูดและภาษาเขียน
ได 

2. ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพูดไดอยางถูกตอง โดยสามารถพูดนําเสนอในที่ชุมชน ใน
หัวขอตางๆไดอยางสรางสรรค 

3. สรางสรรคภาษาในการสนทนา แลกเปลี่ยนขอมลูและสรางความสัมพันธระหวางบุคคล โดยใช
คําศัพท สํานวนโครงสรางภาษาใหเหมาะสมกับสถานการณและมารยาทสงัคม 

4. ใชภาษาและทาทางในการสื่อสารไดเหมาะสมกบัระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมเจาของ
ภาษา 

5. ใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตางๆภายในสถานศึกษา ชุมชนและชาวตางชาติ 
 

 
 
 

หนวยการเรียนรู  อ30201-2  ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1-2  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 

หนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง จํานวน/ ชั่วโมง 
1. Introducing oneself 4 8 
2. Introducing someone 4 8 
3. Asking and going Direction 1,3 8 
4. Making Telephone Call 5 8 
5. Daily Activity 1,6 8 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ30217  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1        จํานวน 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา ปฏิบัติ สํานวนภาษา ที่ใชในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ ฝกการอานเอกสาร
ทางธุรกจิ โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ กําหนดการ สืบคนขอมลูทางธุรกจิจากสื่อตาง ๆ การเขียน
โตตอบทางธุรกิจ การบันทกึขอความ การบันทึกโทรศัพท การเขียนจดหมายแสดงความยินดีในโอกาส  
ตาง ๆ การเขียนบัตรอวยพรในเทศกาลตาง ๆ การติดตอธุรกิจผานทางอินเตอรเน็ต e-commerce 
 
ผลการเรียนรู 

1. ศีกษา ปฏิบัติ สํานวนภาษาที่ใชในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ 
2. ฝกอานเอกสารทางธุรกิจ  โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ กําหนดการ 
3. สืบคนขอมูลทางธุรกิจจากสื่อตาง ๆ  
4. เขียนโตตอบทางธุรกิจ การบันทึกขอความ การบันทึกโทรทัศน การเขียนจดหมายแสดงความยินดี

ในโอกาสตาง ๆ การเขียนบัตรอวยพรในเทศกาลตาง ๆ 
5. การติดตอธุรกิจผานทางอินเตอรเน็ต e-commerce 
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โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 อ30217 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี  1  เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน  0.5 หนวยกิต 
 

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู     
ท่ีคาดหวัง 

สาระสําคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 เอกสารสําคัญ
ทางธุรกจิ 

1 
 

สํานวนภาษาที่ใชในการติดตอทาง
ธุรกิจ 

4 20 

2 ประกาศ  กราฟ 
กําหนดการ 

2 
 

เอกสารทางธุรกจิทีส่ําคัญ  เชน 
โฆษณา  ประกาศ ตาราง กราฟ และ
กําหนดการ 

4 20 

3 การสบืคนขอมลู
ทางธุรกจิ 

3 
 

เทคนิคและวิธีการสืบคนขอมลูทาง
ธุรกิจ 

4 20 

4 จดหมายธุรกิจ 4 
 

การเขียนโตตอบทางธุรกิจ  ฝกเขียน
บันทึกขอความ  การบันทึกโทรทัศน
และการเขียนจดหมายในรปูแบบตาง 
ๆ ทางธุรกจิ 

4 20 

5 e-commerce 5 
 

การใชอินเตอรเน็ตในการติดตอทาง
ธุรกิจ 

4 20 

รวม 20 100 
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คําอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ30218  ภาษาอังกฤษธุรกิจ2   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2        จํานวน 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาคําศัพทเฉพาะ สํานวนตางๆ ในเน้ือหาทางธุรกิจที่หลากหลาย ไดแก โครงสรางภายใน
องคกร ตําแหนงและหนาที่การทํางานในองคกร การติดตอทางโทรศัพท การจัดเรียงกําหนดการและการนัด
หมาย การติดตอธุรกิจดานสังคม จดหมายธุรกิจในสํานักงาน(บนัทึกสั้น จดหมายสั้น คําเตือน ปายประกาศ) 
จดหมายสอบถาม ตอบกลับ และสัง่สินคา รวมทัง้การสมัครงาน 

 
 
ผลการเรียนรู 

 
1. ศึกษาคําศัพทเฉพาะ รวมทั้งสํานวนตาง ๆ ในเน้ือหาทางธุรกิจที่หลากหลาย 
2. สํานวนการติดตอทางโทรศัพท 
3. สามารถจัดเรียงกําหนดการและการนัดหมาย การติดตอธุรกิจดานสังคม จดหมายธุรกิจใน

สํานักงาน 
4. สามารถกรอกรายละเอียดสําหรับการสมัครงานได 
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โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ2 อ30218 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี  2  เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน  0.5 หนวยกิต 

 

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู     
ท่ีคาดหวัง 

สาระสําคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 สํานวนทางธุรกจิ 1 
 

คําศัพท และสํานวนที่เกี่ยวของกบั
เน้ือหาทางธุรกจิ โครงสรางภายใน
องคกร ตําแหนงและหนาที่การ
ทํางานในองคกร 

5 25 

2 การติดตอ
โทรศัพททาง
ธุรกิจ 

2 
 

สํานวน ภาษาที่ใชสําหรับการติดตอ
ทางโทรศัพท 

5 25 

3 เอกสารทาง
ธุรกิจ 

3 
 

เอกสารสําคัญทางธุรกิจ 5 25 

4 การสมัครงาน 4 
 

การกรอกใบสมัครงาน 5 25 

รวม 20 100 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา อ30213   การอานเชิงวิเคราะห 1   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี  1        จํานวน 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ฝกทักษะการอานวิเคราะห สรปุตีความจากเรื่องทีอ่าน โดยเนนใหผูเรียนมพีื้นฐานในการใชภาษา
เพื่อการอานและวิเคราะห เน้ือหาตางๆ อานบทความตางๆ เขาใจและตีความหมายของคําศัพท สํานวน 
แลวตอบคําถามทุกเรื่อง อานบทความตางๆ เขาใจและตีความหมายของคําศัพท สํานวน แลวตอบคําถาม
ทุกเรื่อง ใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการเรียนรูสาระอื่นอยางมีประสิทธิภาพ เห็น คุณคาของการใช
ภาษาในการวิเคราะห และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ใฝเรียนรูมีความรบัผิดชอบ มีความมั่นใจใน
การใชภาษาอังกฤษไดถูกตองตามกาลเทศะและบุคคล  

ผลการเรียนรู  

1. อานบทความตางๆ เขาใจและตีความหมายของคําศัพท สํานวน แลวตอบคําถามทุกเรื่อง  

2. มีความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษไดถูกตองตามกาลเทศะและบุคคล  

3. ใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการเรียนรูสาระอื่นอยางมีประสิทธิภาพ  
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โครงสรางรายวิชาการอานเชิงวิเคราะห 1  อ 30213 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี  1  เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน  1.5 หนวยกิต 

 

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู     
ท่ีคาดหวัง 

สาระสําคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 การเดาคําศัพท 
(Guessing 
Vocabulary) 

1,2,3 เขาใจความหมายของคําศัพท โดย
อาศัยเทคนิคการเดาศัพท , ใชศัพท
ไดอยางถูกตอง คําศัพทเปนพื้นฐาน
ของการอาน 

10 20 

2 การอาน
วิเคราะหคํา
(Word 
Analysis) 

1,2,3 . อานบทความแลวสรุปใจความ
สําคัญของเน้ือหาได การใช Affixes 
เพิ่มศัพท เขาใจความหมายของศัพท
รูความหมายของรากศัพทก็จะเดา
ศัพทได  

10 20 

3 เดาความหมาย
ของคําจาก
ขอความรอบ
คําศัพทน้ัน 

1,2,3 อานบทความ ขอความ ไดอยาง
เขาใจ แลวตอบคําถามได เขาใจ เดา
คําศัพทได 

5 20 

4 การใช
พจนานุกรม 

1,2,3 เขาใจคําศัพทโดยตีความจาก
ประโยคที่อานไดอยางเขาใจ รู
ความหมายของคําศัพท แตละ
ประโยคที่ใชแตกตางกัน 

5 10 

5 การหาคําอางอิง 
(Reference) 

1,2,3 อานเน้ือหาแลวสรุปใจความสําคัญ 
ตอบคําถามจากเรื่องที่อาน เขาใจ
ความสัมพันธ ของเน้ือเรื่องได 

10 10 

6 การอานเพื่อบอก
เหตุผล 
(Established 
cause and 
effect) 

1,2,3 อานเน้ือหาแลวตอบคําถามจากเรื่อง
ที่อานได สามารถอานเชิงวิเคราะห 

10 10 

7 การอานเพื่อ
อนุมานความ 
(Making 
inferences) 

1,2,3 เขาใจเน้ือหาที่อาน แลวสรปุใจความ
สําคัญเน้ือหาที่อานได สามารถ
ตีความได 

10 10 

รวม 60 100 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา อ30214   การอานเชิงวิเคราะห 2   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี  2        จํานวน 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จับใจความสําคัญ วิเคราะห สรปุตีความจากเรือ่งที่อาน เขียนสรปุความ วิเคราะหเรื่องกจิกรรม 
เหตุการณ และสถานการณตามความสนใจ คนควาสืบคน บันทึก สรปุ ขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระอื่น  

แสดงความคิดเห็น สืบคน คนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรู และขอมลูทีเ่กี่ยวของกบักลุมสาระการเรียนรู
อื่น พูดและเขียนสรปุใจความสําคัญ  

เห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และใชเครือ่งมือในการแสวงหาความรู ใฝเรียนรู มีความ
รับผิดชอบ มีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห สงัเคราะห ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ รักและภูมิใจ
ในทองถ่ินศิลปวัฒนธรรมประเพณี  

ผลการเรียนรู  

1. เขาใจความหมายของคําศัพทที่ใชในคําประพันธ  

2. เปรียบเทียบภาษาใหเห็นภาพพจนโดยอาศัย figures of speech  

3. เขาใจความหมายของคําศัพทที่ใชในขาว , อานขาวไดเขาใจ  

4. แยกแยะชนิดของโฆษณาและทราบแหลงขอมลูที่ตองการได  
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โครงสรางรายวิชาการอานเชิงวิเคราะห 2  อ 30214 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี  2  เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน  1.5 หนวยกิต 

 

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู     
ท่ีคาดหวัง 

สาระสําคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 วรรณกรรม 
(poetry) 

1 เขาใจความหมายของคําที่ใชในบท
ประพันธ - ศัพทในคําประพันธ - 
deep meaning 

15 25 

2 ภาษาภาพพจน 
(Figurative 
language) 

2 เปรียบเทียบใหเห็นภาพพจนแลวโดย
ใช figures of speech - Simile - 
Metaphor - Personification - 
Symbolism 

15 25 

3 อานสื่อตางๆ ใน
หนังสือพิมพ 

3 เขาใจความหมายของคําศัพทที่ใชใน
ขาว, อานขาวไดเขาใจ - Headline - 
Sub-headline - body , source 

15 25 

4 โฆษณายอย 
(classified AD) 

4 แยกแยะชนิดของโฆษณาและทราบ
แหลงขอมูลที่ตองการได - personal 
- Education - Property and  
home - Travel 

15 25 

รวม 60 100 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา อ30203   ภาษาอังกฤษอาน-เขียน1-2   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี  1-2        จํานวน 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ใชภาษา นํ้าเสียง และทาทาง สือ่สารตามมารยาทสังคม และใชเทคโนโลยีในการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล ในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน ขอและใหขอมลูความชวยเหลือ
และบริการผูอื่น ถายโอนขอมลูที่ไดฟงและอาน อานออกเสยีงคํา วลี สํานวนงายๆ ประโยคคําสั่ง คํา
ขอรอง คําแนะนํา คําอธิบาย ขอความ ขอมูล บทอาน เรื่องราวสั้นๆ จากสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออเิล็คโทรนิกส 
แลวถายโอนเปนถอยคําของตนเอง ในรปูแบบตางๆ สรปุแสดงความคิดเห็น ความตองการ ความรูสึก
เกี่ยวกับประสบการณของตนเอง ขางสาร เหตุการณสําคัญตางๆ ในชีวิตประจําวัน ทองถ่ินและสงัคม 
ประสบการณสวนตัว การศึกษา การทํางาน เทคโนโลยี งานประเพณีวันสําคัญของชาติ ศาสนา วัฒนธรรม
ไทย และวัฒนธรรมของเจาของภาษา เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ เขารวมกจิกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม สามารถใชภาษาเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพิม่เติมและเช่ือมโยงกบักลุมสาระการเรียนรูอื่น  
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. เขาใจภาษา ทาทาง นํ้าเสียง ความรูสึกของผูพูดรวมทัง้เขาใจคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา 
คําอธิบายที่พบในสื่อจริง 

2. อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียงและเหมาะสมกับเน้ือหาทีอ่าน 
3. เขาใจตีความและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอความ ขอมลูและขาวสารจากสื่อสิง่พิมพ หรือสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส 
4. ใชภาษาเพื่อแสดงความรูสกึของตนเองเกี่ยวกับเรือ่งราวตางๆ ในชีวิตประจําวันทั้งในอดีต ปจจบุัน 

อนาคตโดยใชประโยชนจากสื่อการเรียนทางภาษาและผล 
จากการฝกทักษะตางๆ 

5. นําเสนอขอมูลเรือ่งราวสั้นๆ หรือกจิวัตรประจําวันประสบการณและเหตุการณทั่วไป 
6. ใชภาษาและทาทางในการสื่อสารไดเหมาะสมกบัระดับบุคคลและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
7. เห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู การเขาสูสงัคมและอาชีพ 
8. ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูที่เกี่ยวของกบักลุมการเรียนรูอื่นดวยวิธีที่หลากหลาย 
9. ใชภาษาอังกฤษสื่อสารในรูปแบบตางๆกับบุคคลภายในสถานศึกษาและชุมชน 
10. ใชภาษาอังกฤษเพื่อสือ่สารในการทํางานและสมัครงานในสถานการณจําลองหรือสถานการณจริง 
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โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1-2  อ30203-4 

ระดับมธัยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี  1-2  เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน  0.5 หนวยกิต 
 

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู     
ท่ีคาดหวัง 

สาระสําคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 Greeting 
- Greetings 
-  Introductions 

1,4,5,6 การเขียนทกัทาย 3 20 

2 Myself 
- My 
Autograph 
- My daily life 
- My family 

1,2,4.5 อานและเขียนเรื่องราวของตนเอง  
ประวัติ  ชีวิตประจําวันและ

ครอบครัว 

3 10 

3 Things 
- like & dislike 

4,5 บอกสิ่งที่ชอบ หรอืไมชอบได 3 20 

4  School 
- Friends 
-Teachers 
-Timetable 

2,3,6 อานและเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ
โรงเรียน  เพื่อน ครู และเวลาเรียน 

3 20 

5 Local Sites 
- Directions 
- Temples 
- Careers 
- Village life 

7,8,9,10 การเขียนบรรยายบานเมืองของ
ตนเอง เชนเสนทางการเดินทาง 
อาชีพ และภูมิลําเนาของตนเอง 

3 10 

6  Health 
- Food/Menu 
- Illness/   
  Suggestions 

2,4,5,6 เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพ  
อาการเจ็บปวย และการแนะนํา

เกี่ยวกับสุขภาพได 

3 10 

7  Weathers 
- Seasons 
- Forecast 
signs 

3,5,8 อานและเขียนเกี่ยวกับสภาพ
ภูมิอากาศและการทําพยากรณ

อากาศได 

2 10 

รวม 20 100 
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คําอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา อ30215   ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี  1        จํานวน 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การอาน  เขียนและนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลดานตางๆ  ผูเรียนตองม ี
ความรู  ความเขาใจในเรื่อง  โครงสรางประโยค  การออกเสยีงคํา  ประโยคตางๆที่ถูกตองตามหลักกา
เขียนและการอานออกเสียงการใชภาษาในการสนทนาสื่อสารเกี่ยวกบั การงานอาชีพ ตาง ๆ การต้ังคําถาม 
การตอบคําถาม การใชคําศัพทและโครงสรางประโยคไดอยางถูกตองตามหลกัภาษาการใชภาษาในการ
เขียน กรอกขอมูลสวนตัว ประวัติการศึกษา,วุฒกิารศึกษาไดอยางถูกตองตามหลักภาษา 

  การใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา  รวบรวม  วิเคราะหและสรุปความรู/
ขอมูลตางๆจากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ การใชภาษาอังกฤษใน
การฝกทักษะฟงพูดอานเขียนชวยสงเสรมิใหนักเรียนใชภาษาในการสื่อสารไดดีในชีวิตประจําวัน ผูเรียน
จําเปนตองมีความรูเกี่ยวกบัคําศัพท  สํานวน โครงสรางประโยค รวมทั้งการใชกริยาทาทางไดเหมาะสม
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี ของเจาของภาษา เพื่อใหการใชภาษาในการสื่อสารมีประสิทธิภาพ 
  ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการเรียนรู
การศึกษาตอ  การประกอบอาชีพ  การสรางความรวมมือและอยูรวมกันในสงัคมอยางสันติสุข 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. ผูเรียนสามารถ อาน เขียนและนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลดานตางๆ ได   
2. ผูเรียนสามารถ ใชภาษาในการสนทนาสือ่สารเกี่ยวกบั การงานอาชีพ ตาง ๆได 
3. ผูเรียนสามารถ ใชภาษาในการเขียน กรอกขอมลูสวนตัว ประวัติการศึกษา, วุฒิการศึกษาและ 
   ขอมูลอื่น ๆไดอยางถูกตองตามหลักภาษา 
4. ผูเรียนสามารถ ใชภาษาตางประเทศในการคนควา รวบรวม วิเคราะหและสรุปขอมลูตางๆจาก 
   สื่อและแหลงการเรียนรูตางๆได 
5. ผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษในการสือ่สาร รวมทัง้ใชกริยาทาทางไดเหมาะสมตาม 
   ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจาของภาษาได 
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โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ1  อ30215 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี  1  เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน  1.5 หนวยกิต 
 

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู     
ท่ีคาดหวัง 

สาระสําคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1. greeting 1 การสนทนาโตตอบและเขียนอธิบาย 
การนําเสนอขอมลูเกี่ยวกับตนเอง  
เรียนรูเกี่ยวกบัการใชคูมือ   
มีประสบการณเกี่ยวกับขาว  
เหตุการณตางๆ มีความรูเกี่ยวกบั
การใชนํ้าเสียง  กิริยาทาทาง
เหมาะสมกับระดับของบุคคล  
โอกาส  สถานที ่

8 20 

2. introduction 1, 3, 4, 5 การแนะนําการแลกเปลี่ยนขอมลู
สวนตัวกับบุคคลอื่นอยางเหมาะสม
ถูกตองกับกาลเทศะ ตามมารยาท
ทางสงัคมและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา    

12 20 

3. Giving and 
Asking for 
Personal 
Information  
 

2 การใหขอมูลเกี่ยวกับช่ือ นามสกลุ 
สัญชาติ สถานที่อยูอาศัย อายุ 
สมาชิกในครอบครัว โดยใช
โครงสรางประโยคพื้นฐานงาย ๆ 

15 20 
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ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู     
ท่ีคาดหวัง 

สาระสําคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

4. personality 1, 3, 4, 5 การพูด  อาน  เขียนและนําเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลดานตางๆ  
ผูเรียนตองมีความรู  ความเขาใจใน
เรื่อง  โครงสรางประโยค  การออก
เสียงคํา  ประโยคตางๆที่ถูกตองตาม
หลักการอานออกเสียง  การแสดง
ความรูสึก  กิริยามารยาทที่เหมาะสม
ตามโอกาสและสถานที่  รวมถึงการ
สรปุองคความรูที่เกี่ยวของกับการ
เรียนรูอื่นๆเปนภาษาอังกฤษอยาง
ถูกตอง 

15 20 

5. Personal 
experience 

1, 3, 4, 5 การนําเสนอขอมลูเกี่ยวกับตนเอง  
เรียนรูเกี่ยวกบัการใชคูมือมี
ประสบการณเกี่ยวกับขาว  
เหตุการณตางๆ มีความรูเกี่ยวกบั
การใชนํ้าเสียง  กิริยาทาทาง
เหมาะสมกับระดับของบุคคล  
โอกาส  สถานที ่

10 20 

รวม 60 100 
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คําอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา อ30216   ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ2 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี  2        จํานวน 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การอาน  เขียนและนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลดานตางๆ  ผูเรียนตองม ี
ความรู  ความเขาใจในเรื่อง  โครงสรางประโยค  การออกเสยีงคํา  ประโยคตางๆที่ถูกตองตามหลักกา
เขียนและการอานออกเสียง การใชภาษาในการสนทนาสือ่สารเกี่ยวกบั การงานอาชีพ ตาง ๆ การต้ัง
คําถาม การตอบคําถาม การใชคําศัพทและโครงสรางประโยคไดอยางถูกตองตามหลักภาษาการใชภาษาใน
การเขียน กรอกขอมลูสวนตัว ประวัติการศึกษา,วุฒิการศึกษาไดอยางถูกตองตามหลักภาษา 

  การใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา  รวบรวม  วิเคราะหและสรุปความรู/
ขอมูลตางๆจากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ การใชภาษาอังกฤษใน
การฝกทักษะฟงพูดอานเขียนชวยสงเสรมิใหนักเรียนใชภาษาในการสื่อสารไดดีในชีวิตประจําวัน ผูเรียน
จําเปนตองมีความรูเกี่ยวกบัคําศัพท  สํานวน โครงสรางประโยค รวมทั้งการใชกริยาทาทางไดเหมาะสม
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี ของเจาของภาษา เพื่อใหการใชภาษาในการสื่อสารมีประสิทธิภาพ 
  ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการเรียนรู
การศึกษาตอ  การประกอบอาชีพ  การสรางความรวมมือและอยูรวมกันในสงัคมอยางสันติสุข 
 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. ผูเรียนสามารถ อาน เขียนและนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลดานตางๆ ได   
2. ผูเรียนสามารถ ใชภาษาในการสนทนาสือ่สารเกี่ยวกบั การงานอาชีพ ตาง ๆได 
3. ผูเรียนสามารถ ใชภาษาในการเขียน กรอกขอมลูสวนตัว ประวัติการศึกษา, วุฒิการศึกษาและ 
   ขอมูลอื่น ๆไดอยางถูกตองตามหลักภาษา 
4. ผูเรียนสามารถ ใชภาษาตางประเทศในการคนควา รวบรวม วิเคราะหและสรุปขอมลูตางๆจาก 
   สื่อและแหลงการเรียนรูตางๆได 
5. ผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษในการสือ่สาร รวมทัง้ใชกริยาทาทางไดเหมาะสม 
   ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของเจาของภาษาได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หนา  66 
 

 
โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ2  อ30216 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี  2  เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน  1.5 หนวยกิต 
 

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู     
ท่ีคาดหวัง 

สาระสําคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1. What is the 
resume? 

1 

 

การอาน  เขียนและนําเสนอขอมูล
เกี่ยวกับตนเองและบุคคลดานตางๆ  
ผูเรียนตองมีความรู  ความเขาใจใน
เรื่อง  โครงสรางประโยค  การออก
เสียงคํา  ประโยคตางๆที่ถูกตองตาม
หลักการเขียนและการอานออกเสียง  

8 15 

2. How to write 
CV? 

1 การอาน  เขียนและนําเสนอขอมูล
เกี่ยวกับตนเองและบุคคลดานตางๆ  
ผูเรียนตองมีความรู  ความเขาใจใน
เรื่อง  โครงสรางประโยค  การออก
เสียงคํา  ประโยคตางๆที่ถูกตองตาม
หลักการเขียนและการอานออกเสียง 

12 15 

3. Occupation 2 การใชภาษาในการสนทนาสื่อสาร
เกี่ยวกับ การงานอาชีพ ตาง ๆ การ
ต้ังคําถาม การตอบคําถาม การใช
คําศัพทและโครงสรางประโยคได
อยางถูกตองตามหลักภาษา 

10 15 

4. Application 
form 

3 การใชภาษาในการเขียน กรอกขอมูล
สวนตัว ประวัติการศึกษา,วุฒิ
การศึกษาและขอมูลอื่น ๆไดอยาง
ถูกตองตามหลักภาษา 

10 15 
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ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู     
ท่ีคาดหวัง 

สาระสําคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

5. interview 4 การใชภาษาตางประเทศในการ
สืบคน/คนควา  รวบรวม  วิเคราะห
และสรุปความรู/ขอมลูตางๆจากสื่อ
และแหลงการเรียนรูตางๆใน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

 

10 20 

6. British and 
American 
culture 

5 การใชภาษาอังกฤษในการฝกทักษะ
ฟงพูดอานเขียนชวยสงเสริมให
นักเรียนใชภาษาในการสือ่สารไดดีใน
ชีวิตประจําวัน ผูเรียนจําเปนตองมี
ความรูเกี่ยวกับคําศัพท  สํานวน 
โครงสรางประโยค รวมทัง้การใช
กริยาทาทางไดเหมาะสมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ของ
เจาของภาษา เพื่อใหการใชภาษาใน
การสือ่สารมีประสิทธิภาพ 

10 20 

รวม 60 100 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา อ30205   การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรค1-2  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี  1-2        จํานวน 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ใชภาษาอังกฤษเขียนสื่อสารความหมายแสดงความคิดเห็นจากการฟงและการอานเกี่ยวกับตนเอง

และเรื่องตางๆใกลตัว หรือขาวสาร เหตุการณที่เปนที่สนใจของสังคมหรือเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธได
อยางถูกตองเหมาะสมและสรางสรรค 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. พูดและเขียนนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณตามความสนใจของ
สังคม 

2. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบักิจกรรม ประสบการณ ทั้งในทองถ่ิน สังคม และโลก 
พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ 

3. เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และทองถ่ินหรือประเทศชาติ เปน
ภาษาอังกฤษ 
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โครงสรางรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรค 1-2  อ30205-6 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี  1-2  เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน  0.5 หนวยกิต 

 

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู     
ท่ีคาดหวัง 

สาระสําคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 Writing 
Biography 

1, 2, 3 การเขียนเรื่องราวของตนเองข้ันสูง 5 25 

2 Tourist 
Attractions 

1, 2, 3 การเขียนบรรยายถึงแหลงทองเที่ยว
ที่นาสนใจ 

5 25 

3 Hot News 1, 2, 3 การเขียนเรื่องราวที่อยูในกระแส 
ความนิยม 

5 25 

4 Mini 
Encyclopedia 

1, 2, 3 การเขียนอางอิง ความรูทางวิชาการ 5 25 

รวม 20 100 
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คําอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา จ30201-2   ภาษาจีน 1-2             กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1-2        จํานวน 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
เขาใจคําสั่ง คําขอรอง นิทานงายๆที่มีภาพประกอบ สนทนาดวยภาษางายๆสั้นๆ เพื่อแสดง

ความสัมพันธระหวางบุคคล  ความตองการของตน ใหขอมูลเกี่ยวกับตัวเอง  เขาใจความแตกตางระหวาง
ภาษาจีนและวัฒนธรรมของเจาของภาษาและวัฒนธรรมไทย ในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ  เขาใจคํา 
กลุมคํา ที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ โดยออกเสยีง สระ กลุมคํา และประโยคงายๆไดถูกตอง 
และเขาใจภาษา ทาทาง การสื่อสาร ของเจาของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล งานฉลอง เห็น
ประโยชนในการเรียนภาษาจีน โดยสนใจเขารวมกจิกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม และแสวงหาความรู 
ความเพลิดเพลินจากภาษาจีน 
 
 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 

1. เขาใจคําสั่ง คําขอรอง นิทานงาย ๆ ที่มีภาพประกอบ 
2. สนทนาดวยภาษางาย ๆ สั้น ๆ เพื่อแสดงความสัพพันธระหวางบุคคล ความตองการของ

ตนเองและใหขอมลูเกี่ยวกับตนเองได 
3. เขาใจความแตกตางระหวางภาษาจีนและวัฒนธรรมไทยในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ 
4. เขาใจกลุมคําที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ โดยออกเสียง สระ กลุมคํา และ

ประโยคงาย ๆ ไดอยางถูกตอง 
5. เขาใจภาษาทาทาง การสื่อสารของเจาของภาษา  ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล งาน

ฉลอง 
6. เขารวมกจิกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม แสวงหาความรู ความเพลิดเพลินจากภาษาจีน 
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โครงสรางรายวิชาภาษาจีน 1  จ30201 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี  1  เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน  1.5 หนวยกิต 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการ
เรียนรู 

ผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง 

สาระสําคัญ เวลา 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 สระ พยัญชนะ 
และวรรณยุกต 

1, 2, 3, 4, 5, 6 - พยัญชนะจีน 
- สระ 
- วรรณยุกต 
- กฎของระบบเสียงภาษาจีน 

15 20 

2 อรุณสวัสด์ิ 1, 2, 3, 4, 5, 6 - คําศัพท 
- บทสนทนา 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 
- สํานวนสุภาษิต 

15 20 

3 น่ีคืออะไร 1, 2, 3, 4, 5, 6 - คําศัพท 
- บทสนทนา 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 
- สํานวนสุภาษิต 

10 20 

4 เธอจะไปไหน 1, 2, 3, 4, 5, 6 - คําศัพท 
- บทสนทนา 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 
- สํานวนสุภาษิต 

10 20 

5 โรงเรียนขนาด
ใหญ 

1, 2, 3, 4, 5, 6 - คําศัพท 
- บทสนทนา 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 
- สํานวนสุภาษิต 

10 20 

รวม 60 100 
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โครงสรางรายวิชาภาษาจีน 2  จ30202 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี  2  เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน  1.5 หนวยกิต 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ี

คาดหวัง 
สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

1 นักเรียนชายกบั 
นักเรียนหญงิ 
ฉลาดเหมือนกัน 

1, 2, 3, 4, 5, 6 - คําศัพท 
- บทสนทนา 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 
- สํานวนสุภาษิต 

10 20 

2 วัน เดือน ป 
เวลา 

1, 2, 3, 4, 5, 6 - คําศัพท 
- บทสนทนา 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 
- สํานวนสุภาษิต 

10 20 

3 คน ครอบครัว 
รางกาย 

1, 2, 3, 4, 5, 6 - คําศัพท 
- บทสนทนา 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 
- สํานวนสุภาษิต 

15 20 

4 บานของฉัน 1, 2, 3, 4, 5, 6 - คําศัพท 
- บทสนทนา 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 
- สํานวนสุภาษิต 

15 20 

5 เพลงจีน 1, 2, 3, 4, 5, 6 - ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 
- สํานวนสุภาษิต 

10 20 

รวม 60 100 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา จ30203-4   ภาษาจีน 3-4             กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1-2        จํานวน 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
เขาใจคําสั่ง คําขอรอง นิทานงายๆที่มีภาพประกอบ สนทนาดวยภาษางายๆสั้นๆ เพื่อแสดง

ความสัมพันธระหวางบุคคล  ความตองการของตน ใหขอมูลเกี่ยวกับตัวเอง  เขาใจความแตกตางระหวาง
ภาษาจีนและวัฒนธรรมของเจาของภาษาและวัฒนธรรมไทย ในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ  คํา วลี 
ประโยค เขาใจคํา กลุมคํา ที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆโดยออกเสียง สระ กลุมคํา และประโยค
งายๆไดถูกตอง และเขาใจภาษาทาทาง การสื่อสาร ของเจาของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล 
งานฉลอง เห็นประโยชนในการเรียนภาษาจีน โดยสนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม และ
แสวงหาความรู ความเพลิดเพลินจากภาษาจีน 

 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 

1. เขาใจคําสั่ง คําขอรอง นิทานงาย ๆ ที่มีภาพประกอบ 
2. สนทนาดวยภาษางาย ๆ สั้น ๆ เพื่อแสดงความสัพพันธระหวางบุคคล ความตองการของ

ตนเองและใหขอมลูเกี่ยวกับตนเองได 
3. เขาใจความแตกตางระหวางภาษาจีนและวัฒนธรรมไทยในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ 
4. เขาใจกลุมคําที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ โดยออกเสียง สระ กลุมคํา และ

ประโยคงาย ๆ ไดอยางถูกตอง 
5. เขาใจภาษาทาทาง การสื่อสารของเจาของภาษา  ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล งาน

ฉลอง 
6. เขารวมกจิกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม แสวงหาความรู ความเพลิดเพลินจากภาษาจีน 
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โครงสรางรายวิชาภาษาจีน 3  จ30203 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี  1  เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน  1.5 หนวยกิต 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ี

คาดหวัง 
สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

1 การถามถึงสาร 
ทุกขสุขดิบ 

1, 2, 3, 4, 5, 6 - คําศัพทเกี่ยวกับการถามตอบ
ตางๆ 
- บทสนทนาเกี่ยวกับการถาม
ตอบตางๆ 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

15 20 

2 การยืมของ 1, 2, 3, 4, 5, 6 - คําศัพทการยืมคืนสิ่งของ 
- บทสนทนาการยืมคืนสิง่ของ 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

10 20 

3 การซื้อของ 1, 2, 3, 4, 5, 6 - คําศัพทเกี่ยวกับการซื้อของ 
- บทสนทนาเกี่ยวกับการซื้อของ 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

15 20 

4 การทองเที่ยว
เมืองจีน 

1, 2, 3, 4, 5, 6 - คําศัพทเกี่ยวกับการทองเที่ยว
และเมอืงจีน 
- บทสนทนาการทองเที่ยวและ
เมืองจีน 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

10 20 

5 มหาวิทยาลัย 1, 2, 3, 4, 5, 6 - คําศัพทเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
-บทสนทนาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

10 20 

รวม 60 100 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หนา  75 
 

 
โครงสรางรายวิชาภาษาจีน 4  จ30204 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี  2  เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน  1.5 หนวยกิต 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการ
เรียนรู 

ผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง 

สาระสําคัญ เวลา 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 สิ่งที่ชอบทาน 1, 2, 3, 4, 5, 6 - คําศัพทเกี่ยวกับของกิน 
- บทสนทนาเกี่ยวกับของกิน 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

15 20 

2 การถามราคา 1, 2, 3, 4, 5, 6 - คําศัพทเกี่ยวกับราคา 
- บทสนทนาเกี่ยวกับราคา 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

15 20 

3 ประเทศไทย 1, 2, 3, 4, 5, 6 - คําศัพทเกี่ยวกับประเทศไทย 
-บทสนทนาเกี่ยวกับประเทศไทย 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

10 20 

4 เพลงจีน 1, 2, 3, 4, 5, 6 - คําศัพทเกี่ยวกับเพลงจีน 
- เน้ือหาเพลงจีน 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

10 20 

5 ภาพยนตร 1, 2, 3, 4, 5, 6 - คําศัพทเกี่ยวกับภาพยนตร 
-บทสนทนาเกี่ยวกับภาพยนตร 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

10 20 

รวม 60 100 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา จ30205-6   ภาษาจีน 5-6             กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1-2        จํานวน 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เขาใจคําสั่ง คําขอรอง นิทานงายๆที่มีภาพประกอบ สนทนาดวยภาษางายๆสั้นๆ เพื่อแสดง
ความสัมพันธระหวางบุคคล ความตองการของตน ใหขอมลูเกี่ยวกับตัวเอง  บุคคล และสิง่รอบตัว นําเสนอ
ความคิดรวบยอดและความคิดเหน็เกี่ยวกบัขอมลู ขอเทจ็จรงิ และขอมลูตางๆ ในกจิวัตรประจําวัน เขา
ใจความแตกตางระหวางภาษาจีนและวัฒนธรรมของเจาของภาษาและวัฒนธรรมไทย ในเรื่อง เสียง สระ 
พยัญชนะ คํา วลี ประโยค และขอความงายๆ เขาใจคํา กลุมคํา ที่เกี่ยวของกบักลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ 
โดยออกเสียง สระ พยัญชนะ และประโยคงายๆไดถูกตอง และเขาใจรูปแบบพฤติกรรม ถอยคํา สํานวน
งายๆที่ใชในภาษา การสื่อสาร ของเจาของภาษา รวมทัง้ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล งานฉลอง เห็น
ประโยชนในการเรียนภาษาจีน โดยสนใจเขารวมกจิกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม และแสวงหาความรู 
ความเพลิดเพลินจากภาษาจีน 
 
 
 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 

1. เขาใจคําสั่ง คําขอรอง นิทานงาย ๆ ที่มีภาพประกอบ 
2. สนทนาดวยภาษางาย ๆ สั้น ๆ เพื่อแสดงความสัมพันธระหวางบุคคล  
3. บอกความตองการของตน ใหขอมูลเกี่ยวกับตัวเอง  บุคคลและสิง่รอบตัว 
4. นําเสนอความคิดรวบยอดและความคิดเห็นเกี่ยวกบัขอมลู ขอเทจ็จริงและขอมลูตาง ๆ ใน

กิจวัตรประจําวัน 
5. เขาใจความแตกตางระหวางภาษาจีนและวัฒนธรรมของเจาของภาษาและวัฒนธรรมไทยใน

เรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ คํา วลี ประโยคและขอความงาย ๆ 
6. เขาใจกลุมคําที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ โดยออกเสียง สระ พยัญชนะและ

ประโยคงาย ๆ ไดอยางถูกตอง 
7. เขาใจรปูแบบพฤติกรรม ถอยคํา สํานวนงาย ๆ ที่ใชในภาการสื่อสารของเจาของภาษา 

รวมทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลอง 
8. เห็นประโยชนในการเรียนภาษาจีน โดยสนใจเขารวมกจิกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมและ

แสวงหาความรู ความเพลิดเพลินจากภาษาจีน 
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โครงสรางรายวิชาภาษาจีน 5  จ30205 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี  1  เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน  1.5 หนวยกิต 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ี

คาดหวัง 
สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

1 งานอดิเรก 1, 2, 3, 4 - คําศัพทเกี่ยวกับงานอดิเรก 
- บทสนทนาเกี่ยวกับงานอดิเรก 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

10 20 

2 เย่ียมผูปวย 2, 3, 4, 5, - คําศัพทเกี่ยวกับผูปวย 
- บทสนทนาเกี่ยวกับผูปวย 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

10 20 

3 เพื่อนนักเรียน 2, 4, 6, 8 - คําศัพทเกี่ยวกับนักเรียน 
- บทสนทนาเกี่ยวกับกบันักเรียน 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

10 20 

4 รานตัดผม 1, 2, 4, 5, 6 -คําศัพทเกี่ยวกับการตัดผม 
-บทสนทนาการตัดผม 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

15 20 

5 ตรุษจีน 1, 4, 5, 6, 7, 8 - คําศัพทเกี่ยวกับตรุษจีน 
-บทสนทนาเกี่ยวกับตรุษจีน 
-ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 
 

15 20 

รวม 60 100 
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โครงสรางรายวิชาภาษาจีน6  จ30206 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี  2  เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน  1.5 หนวยกิต 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ี

คาดหวัง 
สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

1 ประเทศจีน 1, 2, 3, 4 - คําศัพทเกี่ยวกับประเทศจีน 
- บทสนทนาเกี่ยวกับประเทศจีน 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

15 20 

2 ประวัติศาสตรจีน 2, 3, 4, 5, -คําศัพทเกี่ยวกับประวัติศาสตร
จีน 
-บทสนทนาเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรจีน 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

15 20 

3 ฤดูกาลในปกกิง่ 2, 4, 6, 8 - คําศัพทเกี่ยวกับฤดูกาล 
-บทสนทนาเกี่ยวกับฤดูกาล 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

10 20 

4 เรื่องสั้น(1) 1, 2, 4, 5, 6 - คําศัพทเกี่ยวกับนิทานทีเ่รียน 
-เน้ือหานิทาน 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

10 20 

5 ภาพยนตร(2) 1, 4, 5, 6, 7, 8 - คําศัพทเกี่ยวกับนิทานทีเ่รียน 
-เน้ือหานิทาน 
- ไวยากรณจีน 
- แบบฝกฝน 

10 20 

รวม 60 100 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ญ30201-2 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน1-2           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1-2        จํานวน 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

อานออกเสียงตัวอักษร  คํา   กลุมคํา ประโยคและขอความงายๆ    เลือกและระบุภาพ ตรงตาม
ความหมายของคํา กลุมคํา ประโยคและขอความสั้นๆ   เลือกและใชคําสั่ง คําชักชวน คําขอรองงายๆ  พูด
และเขียนแสดงความตองการของตนเองในสถานการณงายๆ   ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
ครอบครัวและเรื่องใกลตัว ใชถอยคํา นํ้าเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของญีปุ่น  อธิบายเกี่ยวกบัเทศกาล วันสําคัญ  งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของชาวญี่ปุน   
เขารวมกจิกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนตามความสนใจ   บอกความเหมือนและความแตกตางของ
เสียงตัวอกัษร คํา กลุมคํา ประโยค ขอความ เครื่องหมายวรรคตอนและ การเรียงลําดับคําตามโครงสราง
ประโยคของภาษาญี่ปุนและภาษาไทย  โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษา เชนทกัษะการฟง  พูด  อาน 
เขียน  และคนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ 
 
 
ผลการเรียนรู 

1. อานออกเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยคและขอความงาย ๆ ได 
2. เลือกและระบุภาพใหตรงตามความหมายของคํา กลุมคํา ประโยคและขอความสั้น ๆ  
3. เลือกและใชคําสัง่ คําชักชวน คําขอรองงาย ๆ  
4. พูดและเขียนแสดงความตองการของตนเองในสถานการณงาย ๆ  
5. ขอและใหขอมลูเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกลตัว 
6. ใชถอยคํา นํ้าเสียงและกริิยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุน 
7. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสําคัญ งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของชาวญี่ปุน 
8. เขารวมกจิกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนตามความสนใจ 
9. บอกความเหมือนและความแตกตางของเสียง ตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยค ขอความ 

เครื่องหมายวรรคตอนและการเรียงลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาญี่ปุนและ
ภาษาไทย 

10. ใชทักษะกระบวนการทางภาษา เชน ทักษะการฟง พูด อาน เขียนและคนควาจากแหลง
เรียนรูตาง ๆ 
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โครงสรางรายวิชาภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน1 ญ30201 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี  1  เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน  1.5 หนวยกิต 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการ
เรียนรู 

ผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง 

สาระสําคัญ เวลา 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 1    
 もじ 

ตัวอักษร 

1, 9 ปฐมนิเทศ 
1.  ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกบั
เน้ือหารายวิชา  การวัดและการ
ประเมินผลใหนักเรียนทราบ 
2.   ทดสอบกอนเรียน 

2  

2  1  
 もじ 

ตัวอักษร 
 

1, 9 -ลักษณะทั่วไปของภาษาญี่ปุน 
-คําทักทาย 
-อักษรฮิรางานะวรรคあ～さ 

3 2 

3 1 
   もじ 

ตัวอักษร 

 

1, 9 -อักษรฮิรางานะวรรคあ～さ 

-อักษรฮิรางานะวรรคた～は 

-อักษรฮิรางานะวรรคま～わ 

-สํานวนที่ใชในหองเรียน 
-การนับตัวเลข 1-10 
-คําทักทาย 

3 2 

4 1 
もじ 

ตัวอักษร 

 

1, 9 -อักษรฮิรางานะที่มกีารเปลี่ยน
เสียง 
-เสียง ん 
-เสียง つ เล็ก 
-เสียงยาว 
-เสียง や、ゆ、よ เลก็ 
-สํานวนที่ใชในหองเรียน 
-การนับตัวเลข 1-10 
-คําทักทาย 

3 3 

5 1 
もじ 

ตัวอักษร 

 

1, 9, 7, 8  -อักษรคาตาคานะ  
-คําทักทาย 

- สาระนารู “ซากุระ” 

3 3 

6 2 
しょうかい 

การแนะนํา 

2, 5, 6 - อักษรคันจ ิ
-การแนะนําตัวเอง 
-การบอกอาชีพ 

3 5 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ี

คาดหวัง 
สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

7 2 
しょうかい 

การแนะนํา 

2, 5, 6 -การบอกรายละเอียดเกี่ยวกับ
บุคคล 
-การบอกช่ือวิชา 
-การบอกอาชีพ 

3 5 

8 2 
しょうかい 

การแนะนํา 

2, 5, 6 -การบอกความสัมพันธของ
บุคคลที่เกี่ยวของ 
-การแสดงบทบาทสมมติ 
-どっかい(การอาน) 

6 5 

9 2 
しょうかい 

การแนะนํา 

2, 5, 6, 7, 8 -ちょうかい(การฟง) 
-会話 (บทสนทนา) 
-สาระนารู “さん、 

ちゃん、くん การโคง” 

6 5 

10   การสอบวัดผลกลางภาคเรียนที1่  10 

11 

 

 

3 
がっこう 

あんない 

พาชมโรงเรียน 

2, 4, 5, 6, 9 -อักษรคันจ ิ
- การใช あります、いま

す 

-การบรรยายเกี่ยวกับสิ่งทีม่ีอยู 

4 5 

12 

 

 

3 
がっこう 

あんない 

พาชมโรงเรียน 

2, 4, 5, 6, 9 -การบรรยายเกี่ยวกับสิง่ทีม่ีอยู 
-การถามหาสถานที ่

-การถามหาสิ่งของ 

4 5 

13 

 

 

3 
がっこう 

あんない 

พาชมโรงเรียน 

2, 4, 5, 6, 9 -การถามหาสิ่งของ 
-การแสดงบทบาทสมมติ 
-どっかい(การอาน) 

4 5 

14 

 

 

3 
がっこう 

あんない 

พาชมโรงเรียน 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 

- ちょうかい(การฟง) 
-会話 (บทสนทนา) 

-สาระนารู “โรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย” 

  

4 5 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ี

คาดหวัง 
สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

15 4 
がっこう 

の 1 日 

กิจกรรมใน
โรงเรียน 

2, 4, 5, 6, 9, 10 -อักษรคันจ ิ
-การบอกเวลา 
-การบอกตารางเรียน 
-ช่ือวิชา 

4 6 

16 4 
がっこう 

の 1 日 

กิจกรรมใน
โรงเรียน 

2, 4, 5, 6, 9, 10 - การบอกตารางเรียน 
-การบอกความชอบไมชอบ 
-การแสดงบทบาทสมมติ 

 

4 7 

17 4 
がっこう 

の 1 日 

กิจกรรมใน
โรงเรียน 

2, 4, 5, 6, 9, 10  -どっかい(การอาน) 
- ちょうかい(การฟง) 
-会話 (บทสนทนา) 

-สาระนารู “การสอบแขงขัน

เขาเรียนตอ” 

4 7 

18   การสอบปลายภาคเรียนที1่  20 

รวม 60 100 
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โครงสรางรายวิชาภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน2 ญ30202 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี  2  เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน  1.5 หนวยกิต 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการ
เรียนรู 

ผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง 

สาระสําคัญ เวลา 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 -  ปฐมนิเทศ 

1.ช้ีแจงรายละเอยีดเกี่ยวกับ 
เน้ือหารายวิชา  การวัดและ 
การประเมินผลใหนักเรียน
ทราบ 

2. ทดสอบกอนเรียน 

2  

2 5 
つうがく 

การเดินทางไป
โรงเรียน 

2, 5, 6, 7, 8 -อักษรคันจ ิ
-กริยา 行きます、来ま

す、帰ります 
-สถานที่ へ＋ｖแสดงการ
เคลื่อนที ่
-ยานพาหนะ で＋ｖแสดง
การเคลื่อนที ่
-ผูกระทํารวมกัน と＋ｖ   
แสดงการเคลือ่นที ่

3 3 

3 5 
つうがく 

การเดินทางไป
โรงเรียน 

2, 5, 6, 7, 8 -จุดเริ่มตนから、

จุดสิ้นสุด まで 

-การแสดงบทบาทสมมติ 
-どっかい(การอาน) 
- ちょうかい(การฟง) 
-会話 (บทสนทนา) 

-สาระนารู “ระบบขนสง

มวลชนญี่ปุน” 

3 3 

4 5 
つうがく 
การเดินทางไป

โรงเรียน 

2, 5, 6, 7, 8 - อักษรคันจ ิ

-N を V 

-การบอกกิจวัตรประจําวัน(1) 
-การบอกกิจวัตรประจําวัน(2) 

3 4 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

5 6 
一日のせ

いかつ 

ชีวิตประจํา 
วัน 

2, 4, 5, 6, 9, 10 -สถานที่ で＋ｖ    
-だれが +  V 

-คําบอกความถ่ี +  V 
-การบอกกิจวัตรประจําวัน
(3) 

3 5 

6 6 
一日のせ

いかつ 

ชีวิตประจํา 
วัน 

 

2, 4, 5, 6, 9, 10 --どっかい(การอาน) 
-ちょうかい(การฟง) 
-会話 (บทสนทนา) 

-สาระนารู “อามิดาคุจ ิ

(เกมเสี่ยงทาย)” 

3 5 

7 7 
かいもの 

การซื้อของ 

 

2, 4, 5, 6, 9, 10 - อักษรคันจ ิ
-การนับเลข  
(หลกัรอย  พัน  หมื่น) 
-ลักษณะนาม 
-N が ลักษณะนาม あ
ります 

-การซื้อของ 1                                        

-N を จํานวน と+ N 
を จํานวน  と+ N を

จํานวน かいます 

3 3 

8 7 
かいもの 

การซื้อของ 

 

2, 4, 5, 6, 9, 10  -การซือ้ของ 2     N 
はいくらですか 
-การซื้อของ 3 
-การใชคําคุณศัพท 1 どん

な +N ですか 
-การซื้อของ 4 
-การแสดงบทบาทสมมติ 

3 3 

9 7 
かいもの 

การซื้อของ 
 

2, 4, 5, 6, 9, 10  ---どっかい(การอาน) 
-ちょうかい(การฟง) 
-会話 (บทสนทนา) 
-สาระนารู “งานพิเศษ” 

4 4 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

10    การสอบวัดผลกลาง 
ภาคเรียนที่2 

 20 

11 8 
休みの日

(1) 
วันหยุด (1) 

2, 4, 5, 6, 9, 10 -อักษรคันจ ิ

-การบอกวัน เดือน ป 

-การใชคําคุณศัพท(1) 
- คําคุณศัพทรูปบอกเลา
และรปูปฏิเสธ 

4 5 

12 8 
休みの日

(1) 
วันหยุด (1) 

2, 4, 5, 6, 9, 10 -การบอกจุดประสงค 
-การชักชวน 
-どっかい(การอาน) 
- ちょうかい(การฟง) 
-会話 (บทสนทนา) 
-สาระนารู “วันสําคัญของ
ญี่ปุน” 

4 5 

13 9 
休みの日

(2) 
วันหยุด (2) 

2, 4, 5, 6, 9, 10 -อักษรคันจ ิ
-การใชคําแสดงเวลา(อดีต)1 
-การบอกกิจกรรมวันหยุดที่
ผานมา 
-เกมบงิโกคําคุณศัพท 

4 3 

14 
 
 

9 
休みの日

(2) 
วันหยุด (2) 

2, 4, 5, 6, 9, 10 -การใชคําคุณศัพทรูปอดีต 
-เกมสมัภาษณเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ทําในวันหยุด 
 

4 3 

15 
 
 

9 
休みの日

(2) 
วันหยุด (2) 

2, 4, 5, 6, 9, 10  -どっかい(การอาน) 
- ちょうかい(การฟง) 
-会話 (บทสนทนา) 
-สาระนารู “ภูเขาฟูจ”ิ 

6 4 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

16 10 
かぞく 

ครอบครัว 

2, 4, 5, 6, 9, 10 -อักษรคันจ ิ
-การบอกจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 
-การบรรยายรปูรางหนาตา 
    N は N が Adj

です 

-การบอกความสามารถ(1) 
N ができます/上手

です 

--การบอกความถนัด/ไม
ถนัด 
N がとくいです 

6 5 

17 10 
かぞく 

ครอบครัว 

2, 4, 5, 6, 9, 10 -กริยารูปพจนานุกรม 
-การบอกความสามารถ(2) 
   V dict+ことがで

きます 
-การบอกความสามารถ(3) 
   V dict+ことがで

きます 

-การบอกความชอบ/ไม
ชอบ(2) 
  V dict+のがすきで

す 

-どっかい(การอาน) 
- ちょうかい(การฟง) 
-会話 (บทสนทนา) 
-สาระนารู “กีฬาใน
ประเทศญีปุ่น” 
 

6 5 

18   การสอบวัดผลปลาย 
ภาคเรียนที่ 2 

 20 

รวม 60 100 
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คําอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา ญ30203-4 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน3-4           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1-2        จํานวน 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

อานออกเสียงตัวอักษร  คํา   กลุมคํา ประโยคและขอความงายๆ    เลือกและระบุภาพ ตรงตาม
ความหมายของคํา กลุมคํา ประโยคและขอความสั้นๆ   เลือกและใชคําสั่ง คําชักชวน คําขอรองงายๆ  พูด
และเขียนแสดงความตองการของตนเองในสถานการณงายๆ   ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
ครอบครัวและเรื่องใกลตัว ใชถอยคํา นํ้าเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของญีปุ่น  อธิบายเกี่ยวกบัเทศกาล วันสําคัญ  งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของชาวญี่ปุน   
เขารวมกจิกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนตามความสนใจ   บอกความเหมือนและความแตกตางของ
เสียงตัวอกัษร คํา กลุมคํา ประโยค ขอความ เครื่องหมายวรรคตอนและ การเรียงลําดับคําตามโครงสราง
ประโยคของภาษาญี่ปุนและภาษาไทย  โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษา เชนทกัษะการฟง  พูด  อาน 
เขียน  และคนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ 
 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. อานออกเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยคและขอความงาย ๆ ได 
2. เลือกและระบุภาพใหตรงตามความหมายของคํา กลุมคํา ประโยคและขอความสั้น ๆ  
3. เลือกและใชคําสัง่ คําชักชวน คําขอรองงาย ๆ  
4. พูดและเขียนแสดงความตองการของตนเองในสถานการณงาย ๆ  
5. ขอและใหขอมลูเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกลตัว 
6. ใชถอยคํา นํ้าเสียงและกริิยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุน 
7. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสําคัญ งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของชาวญี่ปุน 
8. เขารวมกจิกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนตามความสนใจ 
9. บอกความเหมอืนและความแตกตางของเสียง ตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยค ขอความ 

เครื่องหมายวรรคตอนและการเรียงลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาญี่ปุนและ
ภาษาไทย 

10. ใชทักษะกระบวนการทางภาษา เชน ทักษะการฟง พูด อาน เขียนและคนควาจากแหลง
เรียนรูตาง ๆ 
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โครงสรางรายวิชาภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน3 ญ30203 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี  1  เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน  1.5 หนวยกิต 
 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

1 11 
きょうし

つ 

หองเรียน 

ขอที่ 1,2 

 
 

ปฐมนิเทศ 

1. ช้ีแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับเน้ือหารายวิชา  
การวัดและการประเมินผล
ใหนักเรียนทราบ 

2.ทดสอบกอนเรียน 

2 2 

2 11 
きょうし

つ 

หองเรียน 
 

ขอที่ 1,2,3,4,5,6,7,8, 

-อักษรคันจ ิ
-กริยารูป て 

- V てください 

- V てくださいま

せんか 

3 2 

3 11 
きょうし

つ 

หองเรียน 

 
ขอที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,10 

- V ます＋方 

-どうしてです

か。  

 ประโยคเหตุผล+から 
-วิธีการ/เครื่องมอื/สื่อ で 

+   V 

-การแสดงบทบาทสมมติ 

3 3 

4 11 
きょうし

つ 

หองเรียน 
 

 

ขอที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,10 -どっかい    (การอาน) 
- ちょうかい     

(การฟง) 

-会話 (บทสนทนา) 
-สาระนารู  おねがい

します 

3 3 

5 12 
こうつう 

การเดินทาง 

ขอที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,10 -อักษรคันจ ิ
-การใชคํากริยาแสดงการ
เคลื่อนที(่1) 
-การใชคํากริยาแสดงการ
เคลื่อนที(่2) 

3 3 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

6 12 
こうつう 

การเดินทาง 

ขอที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,10 -การบอกวิธีการเดินทางไป
สถานที่ตางๆ(1) 
-การบอกวิธีการเดินทางไป
สถานที่ตางๆ(2) 
-การบอกวิธีการเดินทางไป
สถานที่ตางๆ(3) 

4 3 

7 12 
こうつう 

การเดินทาง 

ขอที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,10 -どっかい    (การอาน) 
- ちょうかい   

(การฟง) 

-会話 (บทสนทนา) 
-สาระนารู ชินคันเซน 

4 4 

8 13 
友だち 

เพื่อน 

ขอที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,10 -อักษรคันจ ิ
-การใชกริยา～ていま

す(1) 
-การใชกริยา～ていま

す(2) 
-การใชกริยาที่เกี่ยวกับการ
แตงกาย เชน 
着る、はく、かけ

る、かぶる、す

る、….. 
-การเช่ือมคําคุณศัพท 
-การบอกงานอดิเรกV 
dict + ことで

す。 

4 5 

9 13 
友だち 

เพื่อน 

ขอที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,10 -どっかい    (การอาน) 
-ちょうかい(การฟง) 
-会話 (บทสนทนา) 
-สาระนารู “การคบเพื่อน” 

4 5 

10   การสอบวัดผลกลาง 
ภาคเรียนที่1 

 20 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

11 

 

 

14 
りょこう 

การทองเที่ยว 

ขอที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,10 -อักษรคันจ ิ

-การเปรียบเทียบของ   2  
สิ่ง 

-การเปรียบเทียบของ   3  
สิ่ง 

-การเปรียบเทียบของ   3  
สิ่งข้ึนไป 
-การเปรียบเทียบโดยระบุ
หมวดหมู 

4 3 

12 

 

 

14 
りょこう 

การทองเที่ยว 

ขอที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,10 -เกมตอบคําถามและการ
สํารวจความคิดเห็น 
-どっかい    (การอาน) 
-ちょうかい(การฟง) 
-会話 (บทสนทนา) 

-สาระนารู “สี่ฤดูในญี่ปุน

” 
 

4 3 

13 

 

 

15 
料理 

อาหาร 

ขอที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,10 -อักษรคันจ ิ

-กริยารูป ～た 
-การบอกประสบการณ V
たことがあります 

4 4 

14 15 
料理 

อาหาร 

ขอที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,10 -การบอกประสบการณ V
たことがあります 
-การใช ～てから บอก
ลําดับสิ่งทีจ่ะทํา(1) 
-การใช ～てから บอก
ลําดับสิ่งทีจ่ะทํา(2) 

3 5 

15 15 
料理 

อาหาร 

ขอที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,10 -どっかい(การอาน) 
- ちょうかい(การฟง) 
-会話 (บทสนทนา) 
-สาระนารู “อาหารญี่ปุน” 

5 5 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

16 16 
おみや

げ 

ของฝาก 

ขอที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,10  -อักษรคันจ ิ
-การใชกริยา あげる 
-การใชกริยา くれる 
-การใชกริยา もらう 

-เกมการแลกของขวัญ 

5 5 

17 

 

 

16 
おみや

げ 

ของฝาก 

ขอที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,10 -การใช Vdict+まえ

に／V た+あとで 

-การใช V たり、た

り＋する 
-どっかい(การอาน) 
-ちょうかい(การฟง) 
-会話 (บทสนทนา) 

-สาระนารู “ของฝาก” 

5 5 

18   การสอบวัดผลปลาย 
ภาคเรียนที่1 

 20 

รวม 60 100 
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โครงสรางรายวิชาภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน4 ญ30204 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี  2  เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน  1.5 หนวยกิต 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

1  ขอที่ 1,2 

 
 

ปฐมนิเทศ 

1.ช้ีแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับเน้ือหารายวิชา  
การวัดและการประเมินผล
ใหนักเรียนทราบ 

2.ทดสอบกอนเรียน 

2  

2 17 
びょうき 

การเจ็บปวย 
 

ขอที่ 1,2,9 - อักษรคันจ ิ
-สํานวนบอกอาการ
เจ็บปวย 
- การผันกริยารูป ～な

い 

3 5 

3 17 
びょうき 

การเจ็บปวย 
 

ขอที่ 1,2,4,5,6,7,8,9 - สํานวนที่ใชแนะนํา 
～たほうがいいで

す 

～ないほうがいい

です 

-การแสดงบทบาทสมมติ 
-どっかい(การอาน) 
- ちょうかい(การ

ฟง) 

-会話 (บทสนทนา) 

- สาระนารู “นกกะ

เรียนพันตัว” 

3 5 

4 18 
むかしと

今 

สมัยกอนกับ
ปจจุบัน 

ขอที่ 1,2,4,5,6,7,8,9 - อักษรคันจ ิ
- กริยารูปสามารถ 
-การใชกริยารปูสามารถ 
(เกมสัมภาษณ
ความสามารถของเพื่อน) 

3 3 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

5 18 
むかしと

今 

สมัยกอนกับ
ปจจุบัน 

ขอที่ 1,2,4,5,6,7,8,9 -การบอกความ
เปลี่ยนแปลง(1) 
Adj い→ く        

Adj な→ に + 

なる 

N       に 

3 3 

6 18 
むかしと

今 

สมัยกอนกับ
ปจจุบัน 

ขอที่1,2,4,5,6,7,8,9 - การบอกความ
เปลี่ยนแปลง(2) 
 v dict  +ようになる 

-การบอกความสามารถที่
เปลี่ยนไป(1) 
v  รูปสามารถ+ように

なる 

-การบอกความสามารถที่
เปลี่ยนไป(2) 
v  รูปสามารถ+ように

なる 

-การบอกความสามารถที่
เปลี่ยนไป(2) 
v  รูปสามารถ+ように

なる 

-การบอกสิ่งที่กระทําควบคู
กันไป 
ｖながらｖ 

3 2 

7 18 
むかしと

今 

สมัยกอนกับ
ปจจุบัน 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

-どっかい(การอาน) 
- ちょうかい(การฟง) 
-会話 (บทสนทนา) 
- สาระนารู “ประวัติศาสตร
ญี่ปุน” 

3 2 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

8 19 
お正月    

の 

パーティ

ー 

งานปใหม 

 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

- อักษรคันจ ิ

-การบอกความประสงควา
อยากทําอะไร 
 ｖたいです 

-การใช ～んです 

-การใช たらいいで

す 

-การใช なら 

6 10 

9 20 
しょうか

い 

การแนะนํา 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

-การบอกสิ่งที่จะตองทํา
เตรียมไวลวงหนา 
V dict +ために  / N の

ために 

- การใช ～もう、～

まだ 

-どっかい(การอาน) 
- ちょうかい(การฟง) 
-会話 (บทสนทนา) 
- สาระนารู “บัตรอวยพรป
ใหม” 
 

4 3 

10   การสอบวัดผลกลางภาค
เรียนที่2 

 20 

11 

 

 

20 
学校のけ

いじばん 

บอรด
ประชาสมัพันธ

โรงเรียน 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

- อักษรคันจ ิ
 -การถายทอดขอความ(1) 
-การถายทอดขอความ(2) 
-การบรรยายสภาพหอง 
สถานที่หรือเหตุการณ 
-การถายทอดขอความ(3) 

4 3 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

12 20 
学校のけ

いじばん 

บอรด
ประชาสมัพันธ

โรงเรียน 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

-การใช～か、～かど

うか～ 
-การแสดงบทบาท สมมติ 
-どっかい(การอาน) 
- ちょうかい(การ

ฟง) 

-会話 (บทสนทนา) 

- สาระนารู “ไฮกุ” 
 

6 4 

13 21 
文化祭 

งาน
นิทรรศการ
วิชาการ 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

- อักษรคันจ ิ
-การขยายคํานามดวยกริยา
รูปธรรมดา 
-การใช～Ｖてもらう

／～Ｖてくれる 

-การบอกสาเหตุหรือเหตุผล  
～ので、～ 

-เกมทายปญหา「わた

しのたからもの」 

 

4 5 

14 21 
文化祭 

งาน
นิทรรศการ
วิชาการ 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

 -どっかい(การอาน) 
- ちょうかい(การ
ฟง) 
-会話 (บทสนทนา) 

-สาระนารู ““งาน
นิทรรศการโรงเรียนมัธยม

ปลายในญีปุ่น”” 

 

6 5 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

15 22 
待ち合わ

せ 

การนัดพบ 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

-อักษรคันจ ิ

-การใช～たら แสดง
การสมมติหรือต้ังเงือ่นไข 
-การใช  ～かもしれ

ません   แสดงการ
คาดคะเน 
-การใช  ～そうです        
บรรยายสภาพ  รูปราง
ลักษณะหรือสถานการณ 

3 3 

16 22 
待ち合わ

せ 

การนัดพบ 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

-การใช ～し、～    
บอกเหตุผล 
-การแสดงบทบาทสมมติ 
どっかい(การอาน) 
- ちょうかい(การฟง) 

3 3 

17 22 
待ち合わ

せ 

การนัดพบ 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

-会話 (บทสนทนา) 
-สาระนารู “สถานที่นัด
พบ” 
 

4 4 

18   การสอบวัดผลปลาย 
ภาคเรียนที่ 2 

 20 

รวม 60 100 
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คําอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา ญ30205-6 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน5-6           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1-2        จํานวน 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

อานออกเสียงตัวอักษร  คํา   กลุมคํา ประโยคและขอความงายๆ    เลือกและระบุภาพ ตรงตาม
ความหมายของคํา กลุมคํา ประโยคและขอความสั้นๆ   เลือกและใชคําสั่ง คําชักชวน คําขอรองงายๆ  พูด
และเขียนแสดงความตองการของตนเองในสถานการณงายๆ   ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
ครอบครัวและเรื่องใกลตัว ใชถอยคํา นํ้าเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของญีปุ่น  อธิบายเกี่ยวกบัเทศกาล วันสําคัญ  งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของชาวญี่ปุน   
เขารวมกจิกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนตามความสนใจ   บอกความเหมือนและความแตกตางของ
เสียงตัวอกัษร คํา กลุมคํา ประโยค ขอความ เครื่องหมายวรรคตอนและ การเรียงลําดับคําตามโครงสราง
ประโยคของภาษาญี่ปุนและภาษาไทย  โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษา เชนทกัษะการฟง  พูด  อาน 
เขียน  และคนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ 
 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. อานออกเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยคและขอความงาย ๆ ได 
2. เลือกและระบุภาพใหตรงตามความหมายของคํา กลุมคํา ประโยคและขอความสั้น ๆ  
3. เลือกและใชคําสัง่ คําชักชวน คําขอรองงาย ๆ  
4. พูดและเขียนแสดงความตองการของตนเองในสถานการณงาย ๆ  
5. ขอและใหขอมลูเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกลตัว 
6. ใชถอยคํา นํ้าเสียงและกริิยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุน 
7. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสําคัญ งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของชาวญี่ปุน 
8. เขารวมกจิกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนตามความสนใจ 
9. บอกความเหมือนและความแตกตางของเสียง ตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยค ขอความ 

เครื่องหมายวรรคตอนและการเรียงลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาญี่ปุนและ
ภาษาไทย 

10. ใชทักษะกระบวนการทางภาษา เชน ทักษะการฟง พูด อาน เขียนและคนควาจากแหลง
เรียนรูตาง ๆ 
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โครงสรางรายวิชาภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน5 ญ30205 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี  1  เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน  1.5 หนวยกิต 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

1 23 
学校の 

きそく 

กฎ 
ระเบียบของ

โรงเรียน 

 

ขอที่ 1, 2 

 
 

ปฐมนิเทศ 

1.  ช้ีแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับ 
     เน้ือหารายวิชา  การวัด
และ 
     การประเมินผลให
นักเรียนทราบ 

2.   ทดสอบกอนเรียน 

2 4 

2 23 
学校の 

きそく 

กฎ 
ระเบียบของ

โรงเรียน 
 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 

-อักษรคันจ ิ

- สํานวนเกี่ยวกบั
กฎเกณฑหรือหนาที ่V
なければならない 

- สํานวนบอกสิง่ที่ไมได
กําหนดไวเปนกฎขอบงัคับ
หรือหนาที ่ V なくて

もいいです 

3 4 

3 23 
学校の 

きそく 

กฎ 
ระเบียบของ

โรงเรียน 
 

 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

- การถามตอบเกี่ยวกับ
กฎขอบังคับหรือหนาที ่
V なければならな

い 

- สํานวนที่เกี่ยวกับขอ
หาม 
V てはいけない 

 

 

3 4 

4 23 
学校の 

きそく 

กฎ 
ระเบียบของ

โรงเรียน 
 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

สํานวนขออนุญาต1  V て
もいいです 

- สํานวนขออนุญาต2  V

なくてもいいです 

- การแสดงบทบาทสมมติ 

3 4 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

5 23 
学校の 

きそく 

กฎ 
ระเบียบของ

โรงเรียน 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

-どっかい    (การอาน) 
- ちょうかい   

(การฟง) 

-会話(บทสนทนา) 

-สาระนารู “เครื่องแบบ

นักเรียน” 

3 4 

6 24 
社会問題 

ปญหาสังคม 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

-อักษรคันจ ิ

- การถายทอดขอความ
หรือขอมูล 
ที่ไดยินหรือไดฟงมา  1 
～そうです 

～によると、～そ

うです 

- การบอกความคิดเห็น
หรือความรูสึกเกี่ยวกบัสิง่ใด
สิ่งหน่ึง 
～と思います 

3 5 

7 24 
社会問題 

ปญหาสังคม 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

- การบอกการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดข้ึนตอเน่ืองต้ังแตอดีต
จนถึงปจจบุัน 
～てくる／～てい

く 

- การกรอกขอมูลและการ
ถามเพื่อแสดงความคิดเห็น 
～によると、～そ

うです／ 

～と思います 

3 5 

8 24 
社会問題 

ปญหาสังคม 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

- การถามตอบเกี่ยวกับ
สาเหตุและเหตุผล 
    どうして、～

んです 

                                 

～からです 

6 5 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

9 
 
 

24 
社会問題 

ปญหาสังคม 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

-どっかい    (การอาน) 
-ちょうかい(การฟง) 
-会話 (บทสนทนา) 
-สาระนารู “การกําจัด
ขยะ” 
 

4 5 

10   -การสอบวัดผลกลางภาค
เรียนที่1 

 20 

11 25 
しょうら

い 

อนาคต 
 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

-อักษรคันจ ิ
- การพูดบอกเกี่ยวกับ
อาชีพหรืองานที่อยากทํา 
  N1 のような N2 

6 2 

12 25 
しょうら

い 

อนาคต 
 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

 - กริยารปูต้ังใจ 
- การบอกสิ่งที่ต้ังใจจะทํา 
กริยารปูต้ังใจ＋と思い

ます 

- การบอกสิ่งที่อยากทําและ
การใหคําแนะนํา 
～たいと思います 

4 2 

13 

 

25 
しょうら

い 

อนาคต 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

- การใช ～なら 

- การบอกเงื่อนไข  S1

ても,S2 

6 2 

14 

 

 

25 
しょうら

い 

อนาคต 

 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

- การสัมภาษณ การตอบ
แบบสอบถาม เกี่ยวกับสิ่งที่
อยากทํา 
V たい／N になり

たい 

N のために／V た

ほうがいいです／

กริยารปูต้ังใจ＋と思い

ます 

4 2 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

15 
 
 

25 
しょうら

い 

อนาคต 
 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

-どっかい    (การ
อาน) 
-ちょうかい(การฟง) 
-会話 (บทสนทนา) 
-สาระนารู “อาชีพยอด
นิยมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย” 

3 2 

16 26 

機械説明
き か い せ つ め い

 
อธิบายวิธีใช

เครื่อง 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

- อักษรคันจ ิ
- คําศัพทและสํานวนที่
เกี่ยวกับการใชเครื่อง 1 
- คําศัพทและสํานวนที่
เกี่ยวกับการใชเครื่อง 2 
- การถาม-ตอบเกี่ยวกับ
วิธีใชเครื่อง  

S1 と、S2 
- การบอกการกระทําทีท่ํา
ใหเกิดการเปลี่ยนสภาพ 

- V1 て／V2、 V1 な
いで／V2 
- การบอกสภาพ ทาทาง 
หรือวิธีการในขณะทํา V2 
 

4 5 

17 26 

機械説明
き か い せ つ め い

 
อธิบายวิธีใช

เครื่อง 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

- การการบอกวิธีการใช
เครื่อง  

    S1 と、S2 
-どっかい   (การอาน) 
-ちょうかい(การฟง) 
-会話 (บทสนทนา) 
-สาระนารู “ตูขายสินคา
อัตโนมัติ” 

3 5 

18   -การสอบวัดผลปลายภาค
เรียนที่1 

 20 

รวม 60 100 
 
 



หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หนา  102 
 

 
โครงสรางรายวิชาภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน6 ญ30206 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี  2  เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน  1.5 หนวยกิต 
 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

1  ขอที่ 1,2 

 

 
 

ปฐมนิเทศ 

1.  ช้ีแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับ 
     เน้ือหารายวิชา  การวัด
และ 
     การประเมินผลให
นักเรียนทราบ 

2.   ทดสอบกอนเรียน 

2  

2 27 
たいへん

な 

一日 

วันแหงความ
วุนวาย 

 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

- อักษรคันจ ิ

- กริยารูปถูกกระทํา 

- การใช～のに 

- การใช て／で

แสดงสาเหตุ 

3 3 

3 27 
たいへん

な 
一日 

วันแหงความ
วุนวาย 

 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

-ｖばよかった／

なければよかった  

 

-Ｖてもしまう／

Ｖましょうか 

 

- การแสดงบทบาทสมมติ 
 
 

3 5 

4 27 
たいへん

な 

一日 

วันแหงความ
วุนวาย 

 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

-どっかい(การ

อาน) 

-ちょうかい(การ

ฟง) 
-会話 (บทสนทนา) 
-สาระนารู แผนดินไหว 
 

3 4 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

5 28 
祭り 

เทศกาล 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

- อักษรคันจ ิ
-การถามตอบ-เกี่ยวกับ
เทศกาลของไทย 
 

3 4 

6 28 
祭り 

เทศกาล 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

- กริยารูปถูกกระทํา 2 
-เกมทายปญหาเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรโลก 

3 4 

7 28 
祭り 

เทศกาล 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

-Ｖｄｉｃｔ時、

Ｖ2 

  Ｖた 時、Ｖ2 

-  ～と 言われ

ています 

-การถามตอบเกี่ยวกับ
ความเช่ือของคนญี่ปุน
และความเช่ือของคนไทย 

3 4 

8 28 
祭り 

เทศกาล 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

-  ～と 言われ

ています 

-การถามตอบเกี่ยวกับ
ความเช่ือของคนญี่ปุน
และความเช่ือของคนไทย 

4 4 

9 

 

 

28 
祭り 

เทศกาล 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

-どっかい(การ

อาน) 

- ちょうかい

(การฟง) 

-会話(บทสนทนา) 

-สาระนารู “เทศกาล

ของญี่ปุน”    

6 4 

10   การสอบวัดผลกลาง 
ภาคเรียนที่ 2 

 20 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

11 

 

 

29 
子どもの

時の思い

出 

ความทรงจํา
ใน วัยเด็ก 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

- อักษรคันจ ิ
-กริยารูปใหกระทํา1 

4 6 

12 29 
子どもの

時の思い

出 

ความทรงจํา
ใน วัยเด็ก 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

-กริยารูปใหกระทํา2 
-กริยารูปใหกระทํา3 
-กริยารูปใหกระทํา4 
(เกมทายคําสั่ง) 

6 6 

13 29 
子どもの

時の思い

出 

ความทรงจํา
ใน วัยเด็ก 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

-どっかい(การ

อาน) 

- ちょうかい

(การฟง) 

-会話(บทสนทนา) 
-สาระนารู โอฟุโระ  

4 6 

14 30 
งานเลี้ยง

อําลา 
送別会 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

- อักษรคันจ ิ
-ภาษาสุภาพ/คํายกยอง 
 

6 2 

15 30 
งานเลี้ยง

อําลา 
送別会 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

-คําถอมตน 
-การเสนอความชวยเหลอื 
-การคาดคะเน 
-การกลาวคําขอบคุณ 

4 2 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระสําคัญ เวลา 

นํ้าหนัก
คะแนน 

16 

 

 

30 
งานเลี้ยง

อําลา 
送別会 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

 -การกลาวสุนทรพจน 3 3 

17 30 
งานเลี้ยง

อําลา 
送別会 

ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 

-どっかい(การ

อาน) 

- ちょうかい

(การฟง) 

-会話(บทสนทนา) 

-สาระนารู“พิธีสําเรจ็

การศึกษา” 

3 3 

18   การสอบวัดผลปลายภาค
เรียนที่2 

 20 

รวม 60 100 
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