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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

วิสัยทัศน์ 
 มุ่งจัดการเรียนการรู้แบบบูรณาการเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการส่ือสารครบท้ัง 4 ด้าน 
คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตามสภาพจริง ประยุกต์ส่ือท่ีหาได้ใน
ท้องถิ่น และเกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมีการวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาและ  
การน าไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  นักเรียนสามารถ 
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและแก้ปัญหาได้ตามศักยภาพ นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้
ประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลาย
ของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ 
 
ภารกิจ 
 1. จัดการเรียนรู้โดยเน้นการบูรณาการและการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารให้
นักเรียนอย่างเหมาะสมตามระดับช้ัน 
 2. จัดการเรียนรู้โดยเน้นการวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษา เพื่อให้นักเรียนสามารถน าองค์ความรู้
ทางภาษาไปใช้ได้จริงตามความเหมาะสม 
 3. จัดหาและส่งเสริมการสร้างส่ือการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้อื่น  ๆ นอกห้องเรียน 
เพื่อให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ตลอดจนมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรม
ไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์  
 
เป้าหมาย 
 1.  ผู้เรียนมีทักษะการส่ือสารทางภาษาท้ัง  4  ด้าน  ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน  และ 
การเขียนในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสวงหาความรู้ เป็นพื้นฐานการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 2.  ผู้เรียนมีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย 
ท าไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ    
  ในสังคมโลกปัจจุบัน  การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็น  อย่างยิ่งใน
ชีวิตประจ าวัน  เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อส่ือสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้    
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การประกอบอาชีพ  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก  น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ  
ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง การปกครอง  มีเจตคติที ่ด ีต ่อการใช้ 
ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ  ได้ง่ายและ
กว้างขึ้น  และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 
 ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  ซึ่งก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี 
และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือภาษาอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะจัดท ารายวิชาและ
จัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 
เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ 
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ ส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก  และสามารถ
ถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์  ประกอบด้วยสาระส าคัญ  ดังนี้ 
   ภาษาเพื่อการสื่อสาร   การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน  แลกเปล่ียนข้อมูล 
ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ น าเสนอข้อมูล  ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม   

♦ ภาษาและวัฒนธรรม    การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   ภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย  และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

♦ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 

♦ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ  ท้ัง
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ   ประกอบอาชีพ   และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 สาระที ่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
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  มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ   และแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

  มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร   แสดง
ความรู้สึก  และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

  มาตรฐาน ต 1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 

 สาระที ่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม  
  มาตรฐาน ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  และ 

น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  
  มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย  และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 สาระที ่ 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
  มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 สาระที ่ 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
    มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ  ท้ังในสถานศึกษา  ชุมชน  
                       และสังคม 
    มาตรฐาน ต 4.2  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ  การประกอบ 
                       อาชีพ  และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก  
คุณภาพผู้เรียน  
  จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

♦ ปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียง
ข้อความ ข่าว โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบ/ุเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียด
สนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  พร้อมท้ังให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

♦ สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ี
อยู่ในความสนใจของสังคมและส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมใช้ค าขอร้อง  ค าช้ีแจง และค าอธิบาย  
ให้ค าแนะน าอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดง   ความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของ
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ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบอย่าง
เหมาะสม 

♦ พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว/ เหตุการณ์/ เรื่อง/ประเด็นต่างๆ 
ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/ แก่นสาระ หัวข้อเรื่องท่ีได้จากการวิเคราะห์
เรื่อง/ ข่าว/ เหตุการณ์/ สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม  
ประสบการณ์  และเหตุการณ์  พร้อมให้เหตุผลประกอบ   

♦ เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา 
เข้าร่วม/ จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

♦ เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบและ อธิบาย
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  และ
น าไปใช้อย่างเหมาะสม   

♦ ค้นคว้า  รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่ง
การเรียนรู้  และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

♦ ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  
ชุมชน  และสังคม   

♦ ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ ข้อมูลต่างๆ จากส่ือ 
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่/   ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารของ
โรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น  เป็นภาษาต่างประเทศ 

♦ มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การ
ซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา และวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ภายในวงค าศัพท์ประมาณ  2,100-2,250  ค า  (ค าศัพท์ท่ีเป็นนามธรรมมากขึ้น) 

♦ ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน  (Complex Sentences) ส่ือความหมายตามบริบท
ต่างๆ ในการสนทนาท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระที่ 1  ภาษาเพือ่การสื่อสาร 
มาตรฐาน ต1.1  เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่าง 
                      มีเหตุผล 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1.ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจง
ง่ายๆ ท่ีฟังและอ่าน 

 ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าช้ีแจงในการท าอาหาร
และเครื่องด่ืม การประดิษฐ์ การใช้ยา /สลากยา การบอก
ทิศทางป้ายประกาศต่างๆหรือการใช้อุปกรณ์ ค าส่ัง เช่น 
Look at the…/ here/over there. / Say it again/  Read 
and draw./ Put a/an…in/ on/under  a/an…/ Go to the 
window and open it./ Take out the book, open on 
page 17 and read it./ Don’t go over there./  
Don’t be late. etc. 

 ค าแนะน า เช่น You should read everyday./ Think 
before you speak./  ค าศัพท์ท่ีใช้ในการเล่นเกม Start./ 
My turn./ Your turn./ Roll the dice./ Count the 
number./  Finish.  etc. 

  ค าขอร้อง เช่น Please look up the meaning in a 
dictionary./ Look up the meaning in a dictionary, 
please./ Can/Could you help me, please?/  
Excuse me, could you …? etc. 

  ค าสันธาน (conjunction) เช่น and/but/or 

 ตัวเช่ือม (connective words) เช่น First,.. Second,..  
   Next,.. Then,.. Finally,.. etc. 

 2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน  
    และบทร้อยกรอง (poem)     
    ส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการ    
    อ่าน 

 ข้อความ นิทาน และบทร้อยกรองการใช้ พจนานุกรม 
หลักการอ่านออกเสียง เช่น   
- การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะท้ายค า 
- การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค าและกลุ่มค า 
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
- การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 

 3.เลือก/ระบปุระโยคและ
ข้อความ ให้สัมพันธ์กับส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเรียง  
(non-text information)  
ท่ีอ่าน    

 ประโยคหรือข้อความและความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม เวลาว่าง
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้า
อากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ 
สถานท่ี ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวงค าศัพท์
สะสมประมาณ 1,400-1,550 ค า (ค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและ
นามธรรม) 

 การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง 
เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ 
ส่ิงของ บุคคล สถานท่ีต่างๆ โดยใช้ Comparison of 
adjectives/ adverbs/ Contrast : but, although/ 
Quantity words เช่น  many/ much/ a lot of/ lots of/ 
some/ any/ a few/ few/ a little/ little etc. 

 4.ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) 
ใจความส าคัญ (main 
idea) และตอบค าถามจาก
การฟังและอ่านบทสนทนา 
นิทาน และเรื่องส้ัน 

 บทสนทนา นิทาน เรื่องส้ัน และเรื่องจากส่ือประเภทต่างๆ 
เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซด์การจับ
ใจความส าคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียด
สนับสนุนค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น  ใคร 
ท าอะไร  ท่ีไหน  เมื่อไร อย่างไร ท าไม ใช่หรือไม่ 
- Yes/No Question   
- Wh-Question 
- Or-Question  etc.   
- Tenses : present simple/ resent continuous/   
   past simple/ future simple etc. 
- Simple sentence/ Compound sentence 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.2 1. ปฏิบัติตามค าขอร้องค าแนะน า 
ค าชี้แจง และค าอธิบายง่ายๆ 
ท่ีฟังและอ่าน 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบาย เช่น การ
ท าอาหารและเครื่องด่ืม การประดิษฐ์การใช้ยา/สลากยา การ
บอกทิศทาง การใช้อุปกรณ์ 
- Passive Voice ท่ีใช้ในโครงสร้างประโยคง่ายๆ  
   เช่น    is/are + Past Participle 
- ค าสันธาน (conjunction) เช่น and/ but/ or/  
   before/ after etc. 
- ตัวเช่ือม (connective words) เช่น First,…   
   Second,… Third,… Fourth,… Finally,… etc. 

 2.อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 
ประกาศ และบทร้อยกรอง
ส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน   

 ข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรอง การใช้พจนานุกรม 
หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
- การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะท้ายค า 
- การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค าและกลุ่มค า 
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค 
- การออกเสียงเช่ือมโยงในข้อความ 
- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน การอ่านบทร้อยกรอง 
   ตามจังหวะ 

 3. ระบ/ุเขียนประโยค  และ
ข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่างๆ 
ท่ีอ่าน 

 ประโยคหรือข้อความและความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม เวลาว่าง
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้า
อากาศ การศึกษาและอาชีพ  การเดินทางท่องเท่ียว การ
บริการ สถานท่ี ภาษา และวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็น
วงค าศัพท์สะสมประมาณ 1,750-1,900 ค า (ค าศัพท์ท่ีเป็น
รูปธรรมและนามธรรม) 

 การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง 
เช่น  สัญลักษณ์  เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ แผนผัง ตาราง 
ภาพสัตว์ ส่ิงของ บุคคล สถานท่ีต่างๆ โดยใช้  Comparison 
of adjectives/ adverbs/ Contrast: but, although/ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

Quantity words เช่น many/ much/ a lot of/ lots of/ 
some/ any/ a few/ few/ a little/ little etc. 

 4. เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความ
ส าคัญ บอกรายละเอียด
สนับสนุน (supporting 
detail) และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง
และอ่าน  พร้อมท้ังให้
เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ 
ประกอบ 

 บทสนทนา  นิทาน เรื่องส้ัน และเรื่องจากส่ือประเภทต่างๆ 
เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซด์ การจับ
ใจความส าคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียด
สนับสนุนค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น ใคร 
ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร ท าไม  
- Yes/No Question 
- Why-Question 
- Or-Question etc. 

 ประโยคท่ีใช้ในการแสดงความคิดเห็น  การให้เหตุผล และ
การยกตัวอย่าง เช่น I think…/I feel…/I believe… 
- ค าสันธาน (conjunctions) and/ but/ or/ because/  
   so/ before/after 
- ตัวเช่ือม (connective words) First,… Next,…   
    After,… Then,… Finally,… etc. 
- Tenses:  present simple/ present continuous/ 
   present perfect/past simple/future tense…etc. 
- Simple sentence/Compound sentence 

ม.3 1. ปฏิบัติตามค าขอร้อง    
   ค าแนะน า  ค าช้ีแจง  และ  
   ค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า  ค าช้ีแจง และค าอธิบาย ในการ
ประดิษฐ์  การบอกทิศทาง  ป้ายประกาศต่างๆ  การใช้
อุปกรณ์ 
- Passive Voice ท่ีใช้ในโครงสร้างประโยคง่ายๆ เช่น   
  is/are + past participle 
- ค าสันธาน (conjunction) เช่น and/but/or/before/   
   after/ because   etc. 
- ตัวเช่ือม (connective words) เช่น First,..Second,.. 
Third,… Fourth,… Next,… Then,… Finally,…  etc. 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 
โฆษณา และบทร้อยกรอง
ส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน   

 ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง การใช้พจนานุกรม 
หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
- การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะท้ายค า สระ 
   เสียงส้ัน สระเสียงยาว สระประสม 
- การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค าและกลุ่มค า 
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค 
- การออกเสียงเช่ือมโยงในข้อความ 
- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
- การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 

 3. ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความ
เรียง รูปแบบต่าง ๆ  ให้สัมพันธ์กับ
ประโยคและ ข้อความท่ีฟังหรือ
อ่าน 
 

 ประโยค ข้อความ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม เวลาว่างและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้า
อากาศ การศึกษาและอาชีพ   การเดินทางท่องเท่ียว การ
บริการ สถานท่ี ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวง
ค าศัพท์สะสมประมาณ 1,400-1,550 ค า (ค าศัพท์ท่ีเป็น
รูปธรรมและนามธรรม) 

 การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง 
เช่น  สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง  
ภาพสัตว์ ส่ิงของ บุคคล สถานท่ีต่างๆ  โดยใช้ Comparison 
of adjectives/ adverbs/ Contrast : but, although/ 
Quantity words เช่น  many/ much/ a lot of/ lots of/ 
some/ any /a few/ few/ a little/ little  etc. 

 4. เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง 
ใจความส าคัญ  รายละเอียด
สนับสนุน และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและ
อ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  
พร้อมท้ังให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

 การจับใจความส าคัญเช่น หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ
รายละเอียดสนับสนุนจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
เช่นหนังสือพิมพ์วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซด์บนอินเทอร์เน็ต 

 ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น ใคร ท าอะไร ท่ีไหน 
เมื่อไร อย่างไร ท าไม ใช่หรือไม่ 
- Yes/No Question   
- Wh-Question 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

- Or-Question  etc.   
- if clauses  
- so…that/such…that 

 ประโยคท่ีใช้ในการแสดงความคิดเห็น  การให้เหตุผลและการ
ยกตัวอย่าง เช่น I think…/I feel…/I believe…/I 
agree/disagree../I don’t believe../I have no idea.. 
- ค าสันธาน (conjunctions) and/ but/ or/ because/  
     so/ before/ after  etc. 
- Infinitive pronouns :some/ any/ someone/  
    anyone/ everyone/ one/ ones  etc. 
- Tenses : present simple/present continuous/   
    present perfect/past simple/future tense etc. 
- Simple sentence/ Compound sentence/  
   Complex sentence 

 
สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึก 
   และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ 

ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 

 ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล เช่น    
การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย   
การพูดแทรกอย่างสุภาพ การชักชวน ประโยค/
ข้อความ ท่ีใช้แนะน าตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว 
และส านวนการตอบรับ การแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

2. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และ ค าช้ีแจง 
ตามสถานการณ์ 

 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าช้ีแจง 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3.  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  
    ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ  
    การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ 
    ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

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

 4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และ  
   แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรือ 
   อ่านอย่างเหมาะสม 

 ค าศัพท์ ส านวน ประโยค และข้อความท่ีใช้ในการขอ
และให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง
หรืออ่าน 

5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความ 
 คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว   
 กิจกรรมต่างๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ  
 ประกอบอย่างเหมาะสม 
 

 ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้
เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มี
ความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี 
ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
เช่น Nice/ Very nice./ Well done!/ 
Congratulations. I like… because… /  
I love…because…/I feel… because…I think…/  
I believe…/ I agree/disagree…I don’t believe../ 
I have no idea…/ Oh no! etc. 

ม.2 1. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  
    เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆ  
    ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล เช่นการทักทาย 
กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่าง
สุภาพ การชักชวน ประโยค/ข้อความ ท่ีใช้แนะน า
ตนเอง เพื่อน บุคคลใกล้ตัว และส านวนการตอบรับ 
การแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว 
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

2. ใช้ค าขอร้อง  ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง และ
ค าอธิบายตามสถานการณ์ 

 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบาย 



12 

 

 
 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ

และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน 
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  เช่นPlease…/…, 
please./I’d like…/I need… /May/Can/ Could…? 
/Yes,../Please do./ Certainly./ Yes, of course./ 
Sure.  / Go right ahead./Need some help?/ 
What can I do to help?/ Would you like any 
help?/ I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ Sorry, 
but…    etc. 

 4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 

 ค าศัพท์  ส านวน ประโยค และข้อความท่ีใช้ในการขอ
และให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟังหรืออ่าน   

5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและ  
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ 
เรื่องต่างๆ กิจกรรม และประสบการณ์ 
พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบอย่าง 
เหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้
เหตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ  
มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี 
ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
เช่น 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. 

ม.3 1. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  เรื่องต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์  
ข่าว  เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม
และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย 
กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่าง
สุภาพการชักชวน การแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  
การสนทนา/เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกล้
ตัว สถานการณ์ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจใน
ชีวิตประจ าวัน   
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง และ

ค าอธิบายอย่างเหมาะสม 
 ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง  ค าอธิบาย ท่ีมีข้ันตอน

ซับซ้อน 
3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ

และให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ 
ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ 
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ เช่น Please…/…, 
please./ I’d like…/ I need…/May/Can/Could…? 
/ Yes,../Please do./ Certainly./ Yes, of course./ 
Sure./ Go right ahead./ Need some help?/ 
What can I do to help?/ Would you like any 
help?/I’m afraid../ I’m sorry, but../ Sorry, but… 
etc. 

 4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง/อ่านอย่าเหมาะสม 

 ค าศัพท์  ส านวน ประโยค และข้อความท่ีใช้ในการขอ
และให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน   

5. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และ
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ  
เรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์  
และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมท้ังให้เหตุผล
ประกอบอย่างเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้
เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มี
ความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี  
ไม่ดี จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
เช่น 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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สาระที่ 1  ภาษาเพือ่การสื่อสาร  
มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยการพูดและการเขียน 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง    

กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และ
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

 ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว เช่น 
การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเรียน การเล่น
กีฬา ฟังเพลง การอ่านหนังสือ การท่องเท่ียว      

2. พูด/เขียนสรุปใจความส าคัญ / 
แก่นสาระ (theme) ท่ีได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ท่ีอยู่ใน 
ความสนใจของสังคม 

 การจับใจความส าคัญ/แก่นสาระ การวิเคราะห์ 
ความ/เรื่อง/เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ เช่น 
ประสบการณ์ ภาพยนตร์ กีฬา เพลง  

3. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กิจกรรมหรือเรื่องต่างๆใกล้ตัว  
พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆประกอบ 

 การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผลประกอบ
เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 

ม.2 1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง   
กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และ
ข่าว/เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของ
สังคม 

 การบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของ
สังคม เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเล่น
กีฬา/ดนตรี การฟังเพลง การอ่านหนังสือ การท่องเท่ียว 
การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกิจ      

2. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/ 
แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (topic) ท่ีได้จาก
การวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ ท่ีอยู่
ในความสนใจของสังคม 

 การจับใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง   
การวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ  
เช่น ประสบการณ์ ภาพยนตร์ กีฬา  ดนตรี เพลง 

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
และประสบการณ์  พร้อมท้ังให้เหตุผล
ส้ันๆ ประกอบ 

 การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผลประกอบ
เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์ 

ม.3 1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  
ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  / เรื่อง/ 

 การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์  / ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม เช่น 
การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/ดนตรี 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ประเด็นต่างๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของ
สังคม 

การฟังเพลง การอ่านหนังสือ การท่องเท่ียว การศึกษา 
สภาพสังคม เศรษฐกิจ      

2. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/ 
   แก่นสาระ หัวข้อเรื่องท่ีได้จากการ  
   วิเคราะห์ เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/   
   สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของ 
   สังคม 

 การจับใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องการวเิคราะห์
เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ  
เช่น ประสบการณ์ เหตุการณ์ สถานการณ์ต่างๆ  
ภาพยนตร์  กีฬา  ดนตรี เพลง 

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น 
   เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และ 
   เหตุการณ์ พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบ 

 การแสดงความคิดเห็น และการให้เหตุผลประกอบ
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ 

 
สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่าง

เหมาะสมกับกาลเทศะ  
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง

สุภาพ เหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 การใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา 
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  
การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย การใช้สีหน้าท่าทาง
ประกอบ การพูดขณะแนะน าตนเอง การสัมผัสมือ  
การโบกมือ   การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  
การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    

2. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ 
ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

 ความเป็นมาและความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ  
ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา 

3. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่นเกม การ
ร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติวันขอบคุณพระ
เจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่  วันวาเลนไทน์ 

ม.2 1. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
เหมาะกับบุคคลและโอกาส  

 การใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา 
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย  การใช้สีหน้าท่าทาง
ประกอบ การพูดขณะแนะน าตนเอง  การสัมผัสมือ   
การโบกมือ  การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ   
การกล่าวอวยพร  การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ 

2. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ  
ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของ 
เจ้าของภาษา 

 ความเป็นมาและความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ   
ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา 

3. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่นเกม การ
ร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ วันขอบคุณพระ
เจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่  วันวาเลนไทน์     

ม.3 
 

1. เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง 
เหมาะกับบุคคลและโอกาส 
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

 การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางใน 
การสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย 
การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ การพูด ขณะแนะน าตนเอง 
การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความ รู้สึกชอบ/ 
ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ     

2. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของ 
เจ้าของภาษา 

 ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

3. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่นเกม  
การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ  
วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่   
วันวาเลนไทน์       
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สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม  
มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ 
                        ภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. บอกความเหมือนและความแตกต่าง 

ระหว่างการออกเสียงประโยค ชนิด
ต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
และการล าดับค าตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย 

 การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค า 
ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 2. เปรียบเทียบความเหมือนและ 
ความแตกต่างระหว่างเทศกาล 
งานฉลอง วันส าคัญ และชีวิต 
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับ 
ของไทย 

 การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
เทศกาล งานฉลอง  วันส าคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษากับของไทย 

ม.2 1. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน 
   และความแตกต่างระหว่างการออกเสียง 
  ประโยคชนิดต่างๆและการล าดับค าตาม 
  โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ 
  และภาษาไทย 

 การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/ 
ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆของ
เจ้าของภาษากับของไทย  

 การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน 
   และความแตกต่างระหว่างชีวิต 
   ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ 
   เจ้าของภาษากับของไทย 

 การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและ 
ความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับของไทย 

ม.3 1. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน 
   และความแตกต่างระหว่าง 
   การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ   
   และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยค 
   ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/ 
ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ
ของเจ้าของภาษากับของไทย  

 การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค า 
ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 



18 

 

 
 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน

และความแตกต่างระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่าง
เหมาะสม 

 การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย การน าวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาไปใช้ 

 
สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและเป็นพืน้ฐาน 
                       ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ 

ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้  
และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

 การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการน าเสนอ
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

ม.2 1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ 
ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้  
และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

 การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการน าเสนอ
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

ม.3 
 

1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ 
ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้  
และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

 การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และ 
การน าเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

 
สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/

สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้น 
ในห้องเรียน และสถานศึกษา 

 การใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 1. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/

สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้น 
ในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน 

 การใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน 

ม.3 1. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้น 
ในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

 การใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน 
และสังคม 

สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต 4.2   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ 
                        แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/

ค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้า
ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

ม.2 1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/
ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่ง 
การเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ 
การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่ง 
การเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 2. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน  เช่น การท าหนังสือเล่มเล็ก
แนะน าโรงเรียน  การท าแผ่นปลิว ป้ายค าขวัญ ค าเชิญ
ชวนแนะน าโรงเรียน การน าเสนอข้อมูลข่าวสารใน
โรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ    

ม.3 1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ /
ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้า
ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล 

ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เช่น  
การท าหนังสือเล่มเล็กแนะน าโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น การท าแผ่นปลิว ป้ายค าขวัญ ค าเชิญชวน 
แนะน าโรงเรียนและสถานท่ีส าคัญในชุมชนและท้องถิ่น 
การน าเสนอข้อมูลข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น    
เป็นภาษาอังกฤษ     
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อภิธานศพัท์ 
การเดาความหมายจากบริบท (context  clue)  
  การเดาความหมายของค าศัพท์หรือข้อความท่ีไม่ทราบความหมายโดยไม่ต้องเปิดพจนานุกรม 
เป็นการเดาความหมายนั้นโดยอาศัยการช้ีแนะจากค าศัพท์หรือข้อความท่ีแวดล้อมค าศัพท์หรือข้อความท่ีอ่าน 
เพื่อช่วยในการท าความเข้าใจหรือตีความหมายของค าศัพท์หรือข้อความท่ีไม่เข้าใจความหมาย 
 
การถ่ายโอนข้อมูล 
 การแปลงข้อมูลท่ีผู้ส่งสารต้องการจะส่ือสารให้ผู้รับสารเข้าใจความหมายในรูปแบบท่ีต้องการ 
เช่น การถ่ายโอนข้อมูลท่ีเป็นค า ประโยค หรือข้อความไปเป็นข้อมูลท่ีเป็นกราฟ สัญลักษณ์ รูปภาพ แผนผัง 
แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ   หรือการถ่ายโอนข้อมูลท่ีเป็นกราฟ สัญลักษณ์ รูปภาพ  แผนผัง แผนภูมิ ตาราง  ฯลฯ 
ไปเป็นข้อมูลท่ีเป็นค า ประโยค หรือข้อความ 
 
ทักษะการสื่อสาร  
 ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรับสารและส่งสารด้วยภาษา
นั้นๆ ได้อย่างส่ือความหมาย คล่องแคล่ว ถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจน  
 
บทกลอน  (nursery   rhyme) 
 บทร้อยกรองส าหรับเด็ก ท่ีมีค าคล้องจองและมีความไพเราะ  เพื่อช่วยให้จดจ าได้ง่าย  
 
บทละครสั้น (skit)  
 งานเขียนหรือบทละครส้ันท่ีมีการแสดงออกด้วยท่าทางและค าพูด ท าให้เกิดความสนุกสนาน อาจ
เป็นเรื่องท่ีมาจากนิทาน นิยาย ชีวิตของคน สัตว์  ส่ิงของ หรือตัดตอนมาจากงานเขียน 
 
ภาษาท่าทาง  
 การส่ือสารโดยการแสดงท่าทางแทนค าพูดหรือการแสดงท่าทางประกอบค าพูด เพื่อให้
ความหมายมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  การแสดงท่าทางต่างๆ อาจแสดงได้ลักษณะ เช่น การแสดงออกทางสีหน้า  
การสบตา  การเคล่ือนไหวศีรษะ มือ  การยกมือ  การพยักหน้า  การเลิกค้ิว เป็นต้น 
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วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 วิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคมท่ีใช้ภาษานั้น นบัต้ังแต่วิธีการกินอยู ่การแต่งกาย การท างาน 
การพักผ่อน การแสดงอารมณ์  การส่ือความ  ค่านิยม ความคิด  ความเช่ือ ทัศนคติ ขนบธรรมเนียมประเพณี  
เทศกาล  งานฉลอง และมารยาท เป็นต้น   
 
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text  information) 
 ส่ิงท่ีใช้ส่ือสารแทนค า วลี ประโยค และข้อความ เช่น กราฟ  สัญลักษณ์ รูปภาพ ส่ิงของ แผนผัง 
แผนภูมิ  ตาราง  เป็นต้น  
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โครงสร้างอัตราเวลาเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) 

 
 

      รายวิชา 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม.1 ม.2 ม.3 

 
ภาษาอังกฤษ

พื้นฐาน 

 
120 

(3 นก.) 

 
120 

(3 นก.) 

 
120 

(3 นก.) 
 
 

จ านวนชั่วโมงเรียนเฉลี่ย/สัปดาห ์      กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ระดับชั้น 
เวลาเรียน/สัปดาห์ 

(ชั่วโมง) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 3 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 3 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 3 

 
 

รหัสวิชา 
การก าหนดรหัสวิชาพื้นฐาน  วิชาภาษาอังกฤษ     กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   

ระดับชั้น ชื่อรายวิชา รหัสวิชา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ภาษาอังกฤษ อ 21101–อ 21102 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ภาษาอังกฤษ อ 22101–อ 22102 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ภาษาอังกฤษ อ 23101–อ 23102 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานชัน้มัธยมศึกษา 
     อ 21101                   วิชา ภาษาอังกฤษ           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        ภาคเรียนที่ 1        เวลา   60  ชั่วโมง          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

ใช้และปฏิบัติตามค าส่ัง ค าข้อร้อง ค าแนะน า และค าช้ีแจงตามสถานการณ์ง่ายๆท่ีฟังและอ่าน ใน  
การท าอาหารและเครื่องด่ืม การประดิษฐ์  การใช้ยา/สลากยา การบอกทิศทาง ป้ายประกาศต่างๆหรือ 
การใช้อุปกรณ์ อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน และการใช้
พจนานุกรม ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและการอ่าน บทสนทนา นิทาน  
เรื่องส้ัน และเรื่องจากส่ือประเภทต่างๆหรือเรื่องราวในท้องถิ่น พูดและเขียนบรรยาย สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ กิจกรรม สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน และส่ิงแวดล้อม
ใกล้ตัว ใช้ภาษาและน้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสมในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลองท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ตามมารยาทและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้าความรู้/ข้อมูลจากส่ือ
และการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รวบรวม  และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางด้านภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในการส่ือสารระหว่างบุคคล 
การอภิปราย การถามตอบ การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละครส้ัน และทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม 
          เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีสมรรถนะในการส่ือสาร มีความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัยเห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะ โดยน าหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม.1/1, ม. 1/2, ม. 1/4 
ต 1.2 ม.1/1 
ต 1.3 ม.1/1 
ต 2.1 ม.1/1 
ต 2.2 ม.1/1 
ต 3.1 ม.1/1 
ต 4.1 ม.1/1 
รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด  
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      รายวิชา ภาษาอังกฤษ    รหัสวิชา  อ 21101  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       ภาคเรียนที่ 1              จ านวนชั่วโมง  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 About me ต1.2 ม.1/1 สนทนาแลกเปล่ียน 
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม 
และสถานการณ์ต่างๆ ใน 
ชีวิต ประจ าวัน 
ต1.3 ม.1/1 พูด และเขียน
บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจ าวันประสบการณ์ และ
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

การพูดและเขียนบรรยาย 
การสนทนาแลกเปล่ียนข้อมูล 
เกี่ยวกับตนเองและกิจกรรม 
สถานการณ์ต่างๆ เป็นการ
ส่ือสารในชีวิตประจ าวันเพื่อ
สร้างและเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล 

 
10 

 
12 

2 At school ต1.1  ม.1/1 ปฏิบัติตามค าส่ัง 
ค าขอร้อง ค าแนะน าและ 
ค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟังและอ่าน 
ต 4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาส่ือสารใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
และสถานศึกษา 

การปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน าและค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ี
ฟังหรืออ่าน และการใช้ภาษา
ส่ือสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนเป็นการส่ือสารท่ี
ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะ 
การฟังและพูด 

 
10 

 
12 

3 Our Culture ต2.1  ม.1/1 ใช้ภาษา น้ าเสียง
และกริยาท่าทางสุภาพ
เหมาะสม ตามมารยาทสังคม  
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

การใช้ภาษา  น้ าเสียงและ
กริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสม 
ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
อย่างถูกต้อง  ในการถาม การ
แสดงความคิด เห็นและการใช้
ท่าทางในการสนทนาอย่าง
เหมาะสมตามวัฒนธรรม 
 

9 11 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

4 My occupation ต 3.1 ม.1/1 ค้นคว้า รวบรวม 
และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และ 
น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

ใช้ภาษาต่างประเทศในการ 
สืบค้นหรือค้นคว้า ความรู้และ
ข้อมูลต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่นและ
สามารถน าเสนอด้วยการพูด/
การเขียน 

9 11 

5 Entertainment ต 2.2 ม.1/1  บอกความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆการ
ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและ
การล าดับค าตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 

ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทยมีความเหมือน และ
ความแตกต่างในการออกเสียง
ประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้
ภาษาอังกฤษในการพูด จ าเป็น 
ต้องออกเสียงให้ถูกต้อง และ
ล าดับโครงสร้างถูกต้องหลัก
ภาษาต่างประเทศ 

10 12 

6 Story  
Reading 

ต 1.1  ม.1/2 อ่านออกเสียง
ข้อความ นิทาน และ บทร้อย
กรอง(poem)ส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
ต 1.1  ม.1/4  ระบุหัวข้อเรื่อง 
(topic) ใจความ ส าคัญ (main 
idea) และตอบค าถามจากการ
ฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน 
และเรื่องส้ัน 

การอ่านออกเสียงข้อความ 
นิทาน และบทร้อยกรอง 
(poem) ส้ันๆ ถูกต้องตาม 
หลักการอ่าน และสามารถพูด/
เขียน  ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) 
ใจความส าคัญ (main idea) 
และตอบค าถามจากการฟัง 

10 12 

รวมทุกหน่วย 58 70 
สอบกลางภาค 1 15 
สอบปลายภาค 1 15 

รวมทั้งปี 60 100 
อัตราส่วนคะแนนระว่างเรียน (รวมทุกหน่วย: คะแนนสอบ = 70 : 30) 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานชัน้มัธยมศึกษา 
อ 21101           วิชาภาษาอังกฤษ           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1     ภาคเรียนที่ 2       เวลา 60 ชั่วโมง    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
เลือก ระบุประโยค หรือข้อความ และความหมายให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงท่ีอ่าน เกี่ยวกับ

ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม เวลาว่าง และนันทนาการ  สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การปรึกษาและอาชีพ การเดินทางและท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวงค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามประธรรมสะสมประมาณ 1,400 – 1,550 
ค า พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  
ในสถานการณ์ต่างๆ ขอและให้ข้อมูล  แสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรม 
หรือเรื่องราวในท้องถิ่น พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบจากเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ
ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม บรรยาย เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษากับ  
ของไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในการส่ือสารระหว่างบุคคล  
การอภิปราย  การถามตอบ การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละครส้ันและทักษะกระบวนการการท างานกลุ่ม 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ มีสมรรถนะในการส่ือสาร มีความคิดสร้างสรรค์  การแก้ปัญหา 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน  และมีจิตสาธารณะ  โดยน า 
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1   ม.1/3 
ต 1.2   ม.1/2,ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
ต 1.3   ม.1/2, ม.1/3 
ต 2.1   ม.1/2, ม.1/3 
ต 2.2   ม.1/2 
ต 4.2   ม.1/1 
รวมทั้งหมด 11  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     รายวิชาภาษาอังกฤษ          รหัสวิชา  อ 21101 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1            ภาคเรียนที่   2         จ านวนชั่วโมง   60   ชั่วโมง/ภาคเรียน 

ล าดับที่ ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 In the 
street 

ต 1.2 ม.1/3 พูด และเขียน
แสดงความต้องการ ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม 

การพูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ ขอความช่วยเหลือ  
ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์
ต่างๆ  เป็นการส่ือสารท่ีผู้เรียนจะ
ได้พัฒนาทักษะการใช้ค าศัพท์ 
ส านวน  โครงสร้างทางภาษา และ
เรียนรู้วัฒนธรรมท่ีสอดแทรกอยู่ใน
ภาษาและสามารถน าไปใช้ในการ
ส่ือสารได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมตามกาลเทศะ 

10 12 
 
 
 

2 My 
opinion 

ต 1.2 ม.1/4 พูดและเขียนเพื่อ
ขอและให้ข้อมูล และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง
หรืออ่านอย่างเหมาะสม 
ต 1.3 ม.1/2 พูด/เขียน สรุป
ใจความส าคัญ/แก่นสาระ
(theme)ท่ีได้จากการวิเคราะห์ 
เรื่อง/เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความ
สนใจของสังคม 

การพูดและเขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม
และสามารถสรุปใจความส าคัญ
หรือแก่นสาระท่ีได้จากการ
วิเคราะห์เรื่องและเหตุการณ์ท่ีอยู่
ในความสนใจ 

 

 
10 
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3 Modern 
living 

ต 1.2 ม.1/5 พูด และเขียน
แสดงความรู้สึก และความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ 
พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ
ประกอบอย่างเหมาะสม 

การแสดงความรู้สึก และความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อม
ท้ังให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 
อย่างเหมาะสม โดยการพูด/เขียน 
เป็นการแสดงความคิดของตนเอง
เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล อีกท้ังยังเป็น

10 12 



30 

 

 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ต 1.3 ม.1/3  พูด/เขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
หรือเรื่องต่างๆใกล้ตัว พร้อมท้ัง
ให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 

การส่ือสารในชีวิตประจ าวัน
รูปแบบหนึ่งท่ีสร้างและเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคคล 

4 My  
daily life 

ต1.2 ม.1/2 ใช้ค าขอร้อง ให้
ค าแนะน า และค าช้ีแจง  
ตามสถานการณ์ 
ต 4.2 ม.1/1 ใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการสืบค้น /
ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆ 
จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

สามารถใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะ น า 
และค าช้ีแจง ตามสถานการณ์ และ
ใช้ภาษาต่างประเทศในการ 
สืบค้น  ค้นคว้า ความรู้หรือข้อมูล
ต่างๆจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ  

10 12 

5 In my 
town. 

ต 1.1 ม.1/3  เลือก/ระบุ
ประโยคและข้อความ ให้
สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง
(non-text information)ท่ีอ่าน 
 

การเลือกหรือระบุประโยคและ
ข้อความ ให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่
ความเรียงจากการอ่านเป็นการ
แสดงถึงความเข้าใจในค าศัพท์ 
ประโยค หรือเนื้อเรื่องท่ีอ่าน 

9 11 

6 My 
festival  

ต 2.1 ม.1/2 บรรยายเกี่ยวกับ
เทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความ
เป็นอยู่ และประเพณีของ
เจ้าของภาษา 
ต 2.1 ม.1/3  เข้าร่วม/จัด
กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 
ต 2.2 ม.1/2 เปรียบเทียบ
ความเหมือน/แตกต่าง ระหว่าง
เทศกาลงานฉลองและประเพณี 
ของเจ้าของภาษากับของไทย 

เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจบรรยาย
เกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิต
ความเป็นอยู่ และประเพณีของ
เจ้าของภาษาเปรียบเทียบความ
เหมือน/ความแตกต่างระหว่าง
เทศกาล งานฉลองและประเพณี
ของเจ้าของภาษากับของไทย 
 

 

9 11 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

รวมทุกหน่วย 58 70 
สอบกลางภาค 1 15 
สอบปลายภาค 1 15 

รวมทั้งปี 60 100 
อัตราส่วนคะแนนระว่างเรียน (รวมทุกหน่วย: คะแนนสอบ = 70 : 30) 
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                                                   ค าอธิบายรายวิชา  

               อ 22101            วิชาภาษาอังกฤษ                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 1      เวลา 60 ชั่วโมง        จ านวน 1.5 หน่วยกิต  

_____________________________________________________________________________

_              ใช้และปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าช้ีแจง  และค าอธิบายตามสถานการณ์ง่ายๆ ท่ีฟัง

และอ่าน  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว  ประกาศ  และบทร้อยกรองส้ันๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน  และ

การใช้พจนานุกรม  เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความส าคัญ  บอกรายละเอียดสนับสนุน  และแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน  บทสนทนา  นิทาน  เรื่องส้ัน  และเรื่องจากส่ือประเภทต่างๆ พร้อมท้ังเหตุผล

และยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ  พูดและเขียนบรรยาย  สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตร

ประจ าวัน  ประสบการณ์  เรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัว  สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  ข่าว/เหตุการณ์ท่ีอยู่

ในความสนใจของสังคม หรือเรื่องราวในท้องถิ่น  ใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล

และโอกาสในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา  และชุมชน  ตาม

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เปรียบเทียบและอธิบาย   ความเหมือนและความแตกต่าง

ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ

ภาษาไทย ใช้ภาษาต่างประเทศใน การสืบค้น/ ค้นคว้า  รวบรวม  และสรุปความรู้  ข้อมูลจากส่ือและแหล่ง

การเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก

แหล่งการเรียนรู้  และน าเสนอด้วยการพูด/ การเขียน 

 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาด้านการฟัง  พูด  อ่าน และเขียนใน การส่ือสารระหว่าง
บุคคล  การอภิปราย การถามตอบ  การแสดงบทบาทสมมติ  การแสดงละครส้ัน  และทักษะกระบวนการ
ท างานกลุ่ม  
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีสมรรถนะในการส่ือสาร  มีความคิดสร้างสรรค์  การ
แก้ปัญหา  สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย   เห็นความส าคัญของการ
เรียนภาษาอังกฤษ  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย   ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน  และมี
จิตสาธารณะ โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยน าหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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รหัสตัวชี้วัด 
ต1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/4 
ต1.2 ม.2/1, ม.2/2 
ต1.3 ม.2/1 
ต2.1 ม.2/1 
ต2.2 ม.2/1 
ต3.1 ม.2/1 
ต4.1 ม.2/1 
ต4.2 ม.2/1 

รวมทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     รายวิชาภาษาอังกฤษ           รหัสวิชา  อ 22101 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2           ภาคเรียนที่   1          จ านวนชั่วโมง   60   ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 Lifestyle 
 

ต1.2 ม.2/1  สนทนาแลกเปล่ียน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่างๆ 
ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
ต1.3 ม.2/1  พูดและเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์ท่ี
อยู่ในความ สนใจของสังคม 

การแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตร ประจ าวัน กิจกรรม 
และสถานการณ์ ต่างๆใน 
ชีวิตประ จ าวันด้วยการพูด  
การสนทนา การเขียนบรรยาย เป็น
การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารและ
สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคคล 

15 18 

2 At  
school 

ต1.1 ม.2/1  ปฏิบัติตามค าขอร้อง 
ค าแนะน า ค าช้ีแจง  และค าอธิบาย
ง่ายๆ ท่ีฟังและอ่าน 
ต1.2 ม.2/2  ใช้ค าขอร้อง ให้
ค าแนะน า ค าช้ีแจง  และค าอธิบาย
ตามสถานการณ์ 
ต2.1 ม.2/1  ใช้ภาษา  น าเสียงและ
กิริยาท่าทางสุภาพ  เหมาะสมกับ
บุคคล โอกาส  ตามมารยาทสังคม  
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
ต4.1 ม.2/1  ใช้ภาษาส่ือสารใน
สถานการณ์จริงและสถานการณ์
จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน
สถานศึกษา  และชุมชน 
 

การปฏิบัติตามค าส่ัง  ค าขอร้อง 
ค าแนะน า  และค าช้ีแจง  เป็นการ
แสดงถึงความเข้าใจในการใช้ภาษา
เพื่อการส่ือสาร รวมทั้งการปฏิบัติ
ตนให้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ 
ซึ่งเป็นมารยาทสังคมและมี
ความสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน 

14 17 

3 In my 
life 

ต 3.1 ม.2/1  ค้นคว้ารวบรวม และ
สรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับ

การสืบค้นองค์ความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ วิเคราะห์และสรุปส่ิงท่ี

14 17 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่ง
การเรียนรู้น าเสนอด้วยการพูด/เขียน 
ต 4.2 ม.2/1  ใช้ภาษา ต่างประเทศ
ในการสืบค้น/ค้นคว้า  รวบรวมและ
สรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ 

ได้เรียนรู้ เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ี
เสริมสร้างและพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด การท างานกลุ่ม
และการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ
น าเสนอองค์ความรู้เป็นการต่อยอด
ทักษะทางภาษาในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพได้ในอนาคต 

4 Weather 
Forecast 

ต1.1 ม.2/2  อ่านออกเสียงข้อความ 
ข่าว ประกาศและบทร้อยกรอง 
(poem) ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
ต1.1 ม.2/4  เลือกหัวข้อเรื่อง  
ใจความส าคัญ  บอกรายละเอียด
สนับสนุน  (supporting  detail) 
และ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ท่ีฟังและอ่าน   
ต2.2 ม.2/1  เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่าง การออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ และการล าดับค า
ตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

การอ่านภาษาอังกฤษจากส่ือ
ประเภทต่างๆ มีหลักการอ่านออก
เสียงเฉพาะท่ีแตกต่างกันไปตาม
โครงสร้างของประโยค เครื่องหมาย
วรรคตอน และการล าดับค าการฟัง 
และการอ่านท่ีเกิดความเข้าใจใน
เนื้อหาท่ีอ่านจะสามารถระบุหัวข้อ
เรื่อง  ใจความส าคัญ  รายละเอียด
สนับสนุน  แสดงความคิดเห็น   
ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 

15 18 

รวมทุกหน่วย 58 70 

สอบกลางภาค 1 15 
สอบปลายภาค 1 15 

รวมทั้งปี 60 100 
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน  (รวมทุกหน่วย  :  คะแนนสอบ  =  70  :  30 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ 22102              วิชาภาษาอังกฤษ              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่  2   เวลา 60 ชั่วโมง      จ านวน 1.5 หน่วยกิต  

 
         ระบุ/ เขียนประโยค  หรือข้อความ  และความหมายให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่  ความเรียงท่ีอ่าน  
เกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  ส่ิงแวดล้อม  อาหาร  เครื่องด่ืม  เวลาว่างและนันทนาการ  สุขภาพและ
สวัสดิการ  การซื้อ-ขาย  ลมฟ้าอากาศ  การศึกษาและอาชีพ  การเดินทางท่องเท่ียว  การบริการ  สถานท่ี  
ภาษา  และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นวงค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมสะสมประมาณ   
1,750-1,900  ค า    
         พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  ขอและให้ข้อมูล  บรรยาย  แสดงความคิดเห็น  แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ  ใกล้ตัว  กิจกรรม  และประสบการณ์  พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบจากเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน  สรุปใจความ
ส าคัญ/ แก่นสาระ  หัวข้อเรื่องท่ีได้จาก การวิเคราะห์เรื่อง/ ข่าว/ เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสั งคม  
เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างเกี่ยวกับเทศกาล  วันส าคัญ  ชีวิตความเป็นอยู่  และ
ประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย  เข้าร่วม/ จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  
เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศโดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา
ด้านการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนในการส่ือสารระหว่างบุคคล  การอภิปราย  การถามตอบ  การแสดงบทบาท
สมมติ  การแสดงละครส้ัน  และทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม 
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีสมรรถนะในการส่ือสาร  มีความคิดสร้างสรรค์  การแก้ปัญหา  
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย  เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ  
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน  และมีจิตสาธารณะ โดยน าหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
รหัสตัวชี้วัด 
ต1.1 ม.2/3 
ต1.2 ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
ต1.3 ม.2/2, ม.2/3 
ต2.1 ม.2/2, ม.2/3 
ต2.2 ม.2/2 
ต4.2 ม.2/2 

รวมทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด  
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โครงสร้างรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   รายวิชาภาษาอังกฤษ          รหัสวิชา  อ 22102 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2           ภาคเรียนที่   2         จ านวนชั่วโมง   60   ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 In  
anyplace 

 
 

ต1.1 ม.2/3  ระบุ/เขียนประโยค
และข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่
ความเรียง (non-text information) 
รูปแบบต่างๆ ท่ีอ่าน 
ต1.2 ม.2/3  พูดและเขียนแสดง
ความต้องการ  เสนอและให้   
ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

การเลือกใช้ประโยคและข้อความ
ท่ีใช้ในการการอธิบายส่ือท่ีไม่ใช่
ความเรียงและการใช้ภาษาในการ
พูด และเขียนแสดงความต้องการ  
การเสนอและให้ ความช่วยเหลือ           
การตอบรับและปฏิเสธการให้            
ความช่วยเหลือ เป็นส านวน
ประโยคท่ีใช้ในการสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคคลจ าเป็นท่ีจะต้อง
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์   

15 18 

2 My  
opinion 

ต1.2 ม.2/4  พูดและเขียนเพื่อขอ
และให้ข้อมูล บรรยาย และแสดง
ความ คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสม 
ต1.3 ม.2/2  พูด/เขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (topic)  
ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่องเหตุการณ์
ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 

การใช้ภาษาใน การพูดและเขียน
เพื่อขอและให้ข้อมูล  แสดงความ
คิดเห็นการวิเคราะห์ เพื่อสรุป
ใจความส าคัญหรือแก่นสาระ  
หัวข้อเรื่องของเรื่องหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ    

14 17 

3 Modern  
living 

ต1.2 ม.2/5 พูดและเขียนแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม 
และประสบการณ์ พร้อมท้ังให้
เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 

การใช้ภาษาในการพูดและเขียน
แสดงความรู้สึก  ความคิดเห็น
ของตนเอง  โดยให้เหตุผล
ประกอบ นักเรียนต้องมีความรู้
เกี่ยวกับค าศัพท์ ส านวนและ
โครงสร้างของประโยคเพื่อ

15 18 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ต1.3 ม.2/3  พูด/เขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องต่างๆ 
ใกล้ตัว  และประสบการณ์  พร้อมท้ัง
ให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 

น าไปใช้ในการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

4 Festival is 
happiness 

ต2.1 ม.2/2  บรรยายเกี่ยวกับ
เทศกาล  วันส าคัญ  ชีวิตความ
เป็นอยู่  และประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 
ต2.1 ม.2/3  เข้าร่วม/จัดกิจกรรม
ทางภาษา  และวัฒนธรรมตามความ
สนใจ 
ต2.2 ม.2/2  เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่าง
เทศกาล  งานฉลองวันส าคัญ  และ
ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
กับของไทย 
ต4.2 ม.2/2  เผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์  ข่าวสารของโรงเรียน
เป็นภาษาต่างประเทศ 

การเรียนรู้เกี่ยวกับ เทศกาล   
วันส าคัญ  งานฉลอง  วัฒนธรรม  
ประเพณี  และชีวิตความเป็นอยู่
ท้ังของเจ้าของภาษาและของไทย 
เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเรื่อง
ของวัฒนธรรมซึง่ควรค่าแก่การ
เรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ 

14 17 

รวมทุกหน่วย 58 70 
สอบกลางภาค 1 15 
สอบปลายภาค 1 15 

รวมทั้งปี 60 100 
              อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน  (รวมทุกหน่วย  :  คะแนนสอบ  =  70  :  30) 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ 23101             วิชาภาษาอังกฤษ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่  1   เวลา 60 ชั่วโมง      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

             ใช้และปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าช้ีแจง  และอธิบายท่ีฟังและอ่านใน การประดิษฐ์   
การบอกทิศทาง  ป้ายประกาศต่างๆ การใช้อุปกรณ์  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว  โฆษณา  และบทร้อยกรอง
ส้ันๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน  และการใช้พจนานุกรม  เลือก/ ระบุหัวข้อเรื่อง  ใจความส าคัญ  รายละเอียด
สนับสนุน  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน  พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  พูด
และเขียนบรรยาย  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  
สถานการณ์  ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่างๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม  และส่ือสารอย่างต่อเนื่อง  
เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทาง  เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส  ในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์
จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา  ชุมชนและสังคม  ตามมารยาทและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ ค้นคว้า  รวบรวม  และ
สรุปความรู้  ข้อมูล  ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้  และน าเสนอด้วย
การพูดและเขียน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในการส่ือสารระหว่างบุคคล
การอภิปรายการถามตอบ การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละครส้ัน และทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม 
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีสมรรถนะในการส่ือสาร  มีความคิดสร้างสรรค์  การแก้ปัญหา  
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย  เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ  
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน  และมีจิตสาธารณะ  โดยน าหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
รหัสตัวชี้วัด 
ต1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/4 
ต1.2 ม.3/1, ม.3/2 
ต1.3 ม.3/1 
ต2.1 ม.3/1 
ต2.2 ม.3/1 
ต3.1 ม.3/1 
ต4.1 ม.3/1 
ต4.2 ม.3/1 

รวมทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      รายวิชาภาษาอังกฤษ          รหัสวิชา  อ 23101 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3           ภาคเรียนที่   1          จ านวนชั่วโมง   60   ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 About  
me 

 
 

ต1.2 ม.3/1  สนทนาและเขียน
โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่อง
ต่างๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ ข่าว
เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
และส่ือสารอย่างต่อเนื่องเหมาะสม 
ต1.3 ม.3/1 พูดและเขียนบรรยาย 
เกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ และ
ข่าว/เรื่อง/เหตุการณ์/ประเด็นต่างๆ 
ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 

การแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน กิจกรรม 
และสถานการณ์ต่างๆในชีวิต 
ประจ าวันด้วยการพูด  สนทนา 
การเขียน บรรยาย  เป็นการใช้
ภาษาเพื่อการส่ือสารเบ้ืองต้นใน
การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล
ท่ีอยู่ร่วมกันในสังคม 

15 18 

2 At  
school 

ต1.1 ม.3/1  ปฏิบัติตามค าขอร้อง  
ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายท่ี
ฟังและอ่าน 
ต1.2 ม.3/2  ใช้ค าขอร้อง ให้ค า 
แนะน า ค าช้ีแจง และค า อธิบาย
อย่างเหมาะสม 
ต2.1 ม.3/1เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง 
และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล
และโอกาส ตามมารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
ต4.1 ม.3/1  ใช้ภาษาส่ือสารใน
สถานการณ์จริง และสถานการณ์
จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  
สถานศึกษา  ชุมชน  และสังคม 

การปฏิบัติตามค าส่ัง  ค าขอร้อง 
ค าแนะน า  และค าช้ีแจง  เป็นการ
แสดงถึงความเข้าใจในการใช้ภาษา
เพื่อการส่ือสาร รวมทั้งการปฏิบัติ
ตนให้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ 
เป็นมารยาทสังคมและมี
ความสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน 

14 17 

3 My future ต3.1 ม.3/1 ค้นคว้า รวบรวม สรุป
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อค้นคว้า 
รวบรวม สรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริง ท่ี

14 17 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

สาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการ
เรียนรู้ น าเสนอด้วยการพูด/เขียน 
ต4.2 ม.3/1  ใช้ภาษาต่าง ประเทศ
ใน การสืบค้น/ค้นคว้า  รวบรวมและ
สรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ 

เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น และน าเสนอด้วยการพูด/เขียน 
เป็นการวิธีการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้าง
และพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
การท างานกลุ่ม และการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นส่ือในการน าเสนอ
องค์ความรู้  

4 My 
imagine 

ต 1.1 ม.3/2  อ่านออกเสียง
ข้อความ  ข่าว  โฆษณา  และบท
ร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน 
ต1.1 ม.3/4  เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง
ใจความส าคัญรายละเอียดสนับสนุน 
และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง
ท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ   
พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่าง 
ต2.2 ม.3/1  เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือน และความแตก 
ต่างระหว่าง การออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ และการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของ 

การอ่านภาษาอังกฤษจากส่ือ
ประเภทต่างๆ มีหลักการอ่าน 
ออกเสียงเฉพาะท่ีแตกต่างกันไป
ตามโครงสร้างของประโยค  
เครื่องหมายวรรคตอน  และการ
ล าดับค า  การฟังและการอ่านท่ี
เกิดความเข้าใจในเนื้อหาท่ีอ่านจะ
สามารถระบุหัวข้อเรื่อง  ใจความ
ส าคัญ  รายละเอียดสนับสนุน  
แสดงความคิดเห็น ให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

15 18 

 

รวมทุกหน่วย 58 70 

สอบกลางภาค 1 15 

สอบปลายภาค 1 15 

รวมท้ังปี 60 100 

อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน  (รวมทุกหน่วย  :  คะแนนสอบ  =  70  :  30) 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ 23102               วิชาภาษาอังกฤษ             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        ภาคเรียนที่ 2      เวลา 60 ชั่วโมง       จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
ระบุประโยค  ข้อความ  ให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  และความหมายท่ีฟังหรือ

อ่าน  เกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  ส่ิงแวดล้อม  อาหาร/ เครื่องด่ืม  เวลาว่างและนันทนาการ  
สุขภาพและสวัสดิการ  การซื้อ-ขาย  ลมฟ้าอากาศ  การศึกษาและอาชีพ  การเดินทางท่องเท่ียว  การบริการ  
สถานท่ี  ภาษา  และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นวงค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมสะสมประมาณ  
1,400-1,550  ค า  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ ขอและให้ข้อมูล อธิบายเปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นแสดงความรู้สึก
เกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์  และข่าว/ เหตุการณ์ประเด็นต่างๆ ท่ีอยู่ในความสนใจ
ของสังคม  หรือเรื่องราวในท้องถิ่น  พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบจากเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน  สรุปใจความส าคัญ/ 
แก่นสาระ  หัวข้อเรื่องท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ ข่าว/ เหตุการณ์  สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม  
เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
และประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย  และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ  เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชนและท้องถิ่นเป็น
ภาษาต่างประเทศ  

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาด้านการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนใน  การส่ือสารระหว่างบุคคล  
การอภิปราย  การถามตอบ  การแสดงบทบาทสมมติ  การแสดงละครส้ัน  และทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม  

 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีสมรรถนะในการส่ือสาร  มีความคิดสร้างสรรค์  การแก้ปัญหา  
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย  เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ  
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน  และมีจิตสาธารณะ  โดยน าหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
รหัสตัวชี้วัด 
ต1.1 ม.3/3 
ต1.2 ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
ต1.3 ม.3/2, ม.3/3 
ต2.1 ม.3/2, ม.3/3 
ต2.2 ม.3/2 
ต4.2 ม.3/2 

รวมทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา  ภาษาอังกฤษ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาภาษาอังกฤษ    รหัสวิชา อ 23102 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                ภาคเรียนที่ 2         จ านวน  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 My speech 
 

ต1.1 ม.3/3  ระบุและเขียนส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ท่ี
ฟังหรืออ่าน 
ต1.2 ม.3/3  พูดและเขียนแสดง
ความต้องการ เสนอและให้ความ 
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

การเขียนประโยคและข้อความท่ีใช้ใน
การอธิบายส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงและ
การใช้ภาษาในการพูดและเขียนแสดง
ความต้องการ  การเสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือ เป็นประโยคท่ีใช้ใน
การส่ือสารในชีวิตประจ าวันอีกท้ังควร
เลือกใช้ให้เหมาะสม 

15 18 

2 My  
opinion 

ต1.2 ม.3/4  พูดและเขียนเพื่อขอ
และให้ข้อมูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน
อย่างเหมาะสม 
ต1.3 ม.3/2  พูดและเขียนสรุป
ใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อ
เรื่องท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/
ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยู่
ในความสนใจของสังคม 

การใช้ภาษาในการพูดและเขียนเพื่อ
ขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น 
การวิเคราะห์เพื่อสรุปใจความส าคัญ
หรือแก่นสาระ หัวข้อเรื่องของเรื่อง
หรือเหตุการณ์ต่างๆ  

14 17 

3 My feeling ต1.2 ม.3/5  พูดและเขียน
บรรยายความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ   
 

การใช้ภาษาในการพูดและเขียนแสดง
ความรู้สึก ความคิดเห็น ของตนเอง
โดยให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม
จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ 
ส านวน และโครงสร้างประโยค 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

  กิจกรรม ประสบการณ์และข่าว/
เหตุการณ์   พร้อมท้ังให้เหตุผล
ประกอบอย่างเหมาะสม 
ต1.3 ม.3/3  พูดและเขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม  
ประสบการณ์  และเหตุการณ์  
พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบ 

 15 18 

5 Celebration   ต2.1 ม.3/2  อธิบายเกี่ยวกับชีวิต
ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม 
และประเพณีของเจ้าของภาษา 
ต2.1 ม.3/3 เข้าร่วม/จัดกิจกรรม 
ทางภาษาและวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ 
ต2.2 ม.3/2  เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือนและ  
ความแตกต่างระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่  และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย  และ
น าไปใช้อย่างเหมาะสม 
ต4.2 ม.3/2  เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของ
โรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่นเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

เทศกาล  วันส าคัญ  งานฉลอง  
วัฒนธรรม  ประเพณี  และชีวิตความ
เป็นอยู่เป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ  
การศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกับวัยจะท าให้ทราบถึง
ความเหมือนและ ความแตกต่าง
ระหว่างประเทศเจ้าของภาษาและ
ของไทยได้เป็นอย่างดี  และการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  กิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น เป็นภาษาภาษาต่างประเทศ 

14 17 

รวมทุกหน่วย 58 70 
สอบกลางภาค 1 15 
สอบปลายภาค 1 15 

รวมทั้งปี 60 100 
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน  (รวมทุกหน่วย  :  คะแนนสอบ  =  70  :  30) 
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คณะผู้จัดท า 
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