
๑๘๑ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

อ ๒๑๑๐๑  ภำษำอังกฤษ ๑                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑   ภำคเรียนที่ ๑              เวลำ  ๖๐  ชั่วโมง      จ ำนวน  ๑.๕   หน่วยกิต 
 

ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง
ข้อความ นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน เลือกและระบุประโยคและข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ ไม่ใช่ความเรียงที่ อ่าน สนทนา  แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค าชี้แจง ตามสถานการณ์ พูดและ
เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม ใกล้ตัว แสดงความ
ต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง  ๆ อย่าง
เหมาะสม ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  บอกความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค า
ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือ 
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด การเขียน ใช้
ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา  ใช้
ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้หรือข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

โดยใช้ทักษะการปฏิบัติ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ กระบวนการคิดสังเคราะห์ คิดประยุกต์
และคิดวิจารณญาณ กระบวนการคิดวิเคราะห์เนื้อหาหรือข้อเท็จจริง คิดวิจารณ์และคิดอนาคต  ทักษะ
กระบวนการคิดเปรียบเทียบ และการเข้าร่วมหรือกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 

เพ่ือให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน สุจริต รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความมุ่งมั่นในการท างานและ
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 
 

ตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑    ม. ๑/๑, ม.๑/๒, ม. ๑/๓ 
ต ๑.๒    ม. ๑/๑, ม. ๑/๒, ม. ๑/๓ 
ต ๑.๓    ม. ๑/๑ 
ต ๒.๑    ม. ๑/๑, ม. ๑/๓ 
ต ๒.๒    ม. ๑/๑ 
ต ๓.๑    ม. ๑/๑ 
ต ๔.๑    ม. ๑/๑ 
ต ๔.๒    ม. ๑/๑ 
รวมทั้งหมด  ๑๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘๓ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

อ ๒๑๑๐๒  ภำษำอังกฤษ ๒                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  ภำคเรียนที ่๒                เวลำ  ๖๐  ชั่วโมง       จ ำนวน  ๑.๕   หน่วยกิต 
 

อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน ระบุหัวข้อเรื่อง 
ใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น พูดและเขียนแสดง
ความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง  ๆ ใกล้ตัว 
กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ ขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนอย่างเหมาะสม สรุปใจความส าคัญหรือแก่นสาระที่ได้จากการ
วิเคราะห์เรื่องหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมหรือเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ 
ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันส าคัญ  และชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด การเขียน ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา  ใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้นและค้นคว้า ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

โดยใช้ทักษะการปฏิบัติ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ คิดสร้างสรรค์ คิดสังเคราะห์ คิดประยุกต์ คิด
วิจารณญาณ คิดวิจารณ์และคิดอนาคต  กระบวนการคิดวิเคราะห์เนื้อหาหรือข้อเท็จจริง ทักษะ
กระบวนการอภิปราย การน าเสนอ และทักษะกระบวนการคิดเปรียบเทียบ และการเข้าร่วมหรือ
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 

เพ่ือให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน สุจริต รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความมุ่งมั่นในการท างานและสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 
 

ตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑  ม. ๑/๒, ม.๑/๔  
ต ๑.๒  ม. ๑/๓, ม. ๑/๔, ม. ๑/๕ 
ต ๑.๓  ม. ๑/๒, ม. ๑/๓  
ต ๒.๑  ม. ๑/๒, ม. ๑/๓ 
ต ๒.๒  ม. ๑/๒  
ต ๓.๑  ม. ๑/๑ 
ต ๔.๑  ม. ๑/๑ 
ต ๔.๒  ม. ๑/๑ 
รวมทั้งหมด  ๑๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘๕ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

อ ๒๒๑๐๑  ภำษำอังกฤษ ๓                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒  ภำคเรียนที่ ๑                 เวลำ  ๖๐  ชั่วโมง     จ ำนวน ๑.๕  หน่วยกิต 
 

ใช้และปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจงและอธิบายง่ายๆฟังและอ่าน ให้ค าแนะน า  
ค าชี้แจง และค าอธิบายตามสถานการณ์ ระบุหรือเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่าง ๆที่อ่าน สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอให้และช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ แสดงความคิดเห็น บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลสั้นๆประกอบ ใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า รวบรวมและสรุป
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอ่ืนจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้น 

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ การสาธิต การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การตีความบทบาท
สมมติ ทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน การแสดงความคิดเห็น คิดเปรียบเทียบ การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล
และสรุป และการเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาหรือวัฒนธรรม 

เพ่ือให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย รู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การเข้าสู่
สังคม การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม รักความเป็นไทย ตลอดจนมุ่งมั่น สนใจในการ
ท างานจนส าเร็จและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  

 
ตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑  ม. ๒/๑, ม.๒/๓ 
ต ๑.๒  ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓  
ต ๑.๓  ม. ๒/๑, ม. ๒/๓ 
ต ๒.๑  ม. ๒/๑, ม. ๒/๓ 
ต ๒.๒  ม. ๒/๑ 
ต ๓.๑  ม. ๒/๑     
ต ๔.๑  ม. ๒/๑     
ต ๔.๒  ม. ๒/๑ 
รวมทั้งหมด  ๑๓  ตัวชี้วัด 



๑๘๖ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

อ ๒๒๑๐๒  ภำษำอังกฤษ ๔                           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒  ภำคเรียนที่ ๒               เวลำ  ๖๐  ชั่วโมง      จ ำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าวประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ เลือกหัวข้อใจความส าคัญ แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และเรื่องจากสื่อประเภทต่าง ๆ  พูดและเขียนขอและ
ให้ข้อมูล บรรยายแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์เรื่องที่ฟัง
หรืออ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผล สรุปใจความส าคัญหรือแก่นของเรื่อง ข่าวหรือเหตุการณ์ อธิบายเกี่ยวกับ
เทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรม  วันคริสต์มาส 
วันปีใหม่ วันวาเลนไทน์ วันขอบคุณพระเจ้า การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมติ เปรียบเทียบ
และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ของไทย ค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระอ่ืน และน าเสนอด้วยการ
พูดหรือเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จ าลองในห้องเรียน โรงเรียนและชุมชน 
เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 

โดยใช้ทักษะการปฏิบัติ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน การสรุป
ความ อธิบาย การน าเสนอ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม รักความเป็นไทย 
ซื่อสัตย์ มีวินัย รวมทั้งมีความมุ่งมั่นในการท างานจนส าเร็จ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข 
 
ตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑  ม. ๒/๒, ม.๒/๔ 
ต ๑.๒  ม. ๒/๔, ม. ๒/๕  
ต ๑.๓  ม. ๒/๒, ม. ๒/๓  
ต ๒.๑  ม. ๒/๒, ม. ๒/๓      ต ๒.๒  ม. ๒/๒      
ต ๓.๑  ม. ๒/๑          ต ๔.๑  ม. ๒/๑        ต ๔.๒  ม. ๒/๒ 
รวมทั้งหมด  ๑๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 



๑๘๗ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

 อ ๒๓๑๐๑    ภำษำอังกฤษ ๕               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  ภำคเรียนที่ ๑               เวลำ  ๖๐  ชั่วโมง      จ ำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

ปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ 
ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายอย่างเหมาะสมพูดและเขียนแสดง
ความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ข่าวเหตุการณหรือเรื่อง 
ประเด็นต่างๆ ที่อยู่ ในความสนใจของสังคม  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์ และเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง 
เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วมและจัด
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้  และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน  ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์ จริ งสถานการณ์ จ าล องที่ เกิ ดขึ้น ในห้ องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  และสั งคม                     
ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม  และสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ  จากสื่อ          
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เนื้อหาและข้อเท็จจริง การ
สังเคราะห์ การตีความ การคิดวิจารณ์ ทักษะการ ฟัง เขียนแสดงความถูกต้อง แสดงความคิดเห็น ให้
เหตุผล ทักษะ สืบค้น ค้นคว้า รวบรวม สรุป น าเสนอ และการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม รักความเป็นไทย 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย สุจริตรวมทั้งมีความมุ่งมั่นในการท างานจนส าเร็จ และสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 
 
 



๑๘๘ 
 

ตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑  ม. ๓/๑, ม. ๓/๒ 
ต ๑.๒  ม. ๓/๑, ม. ๓/๒, ม. ๓/๓  
ต ๑.๓  ม. ๓/๑, ม. ๓/๓  
ต ๒.๑  ม. ๓/๑, ม. ๓/๓ 
ต ๒.๒  ม. ๓/๑ 
ต ๓.๑  ม. ๓/๑ 
ต ๔.๑  ม. ๓/๑ 
ต ๔.๒  ม. ๓/๑ 
รวมทั้งหมด  ๑๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

อ ๒๓๑๐๒  ภำษำอังกฤษ ๖                           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  ภำคเรียนที่ ๒               เวลำ  ๖๐  ชั่วโมง      จ ำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟัง
หรืออ่าน เลือก ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ พูดและเขียนเพ่ือ
ขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ 
และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่น
สาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง ข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบ อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วมหรือ
จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  และน าไปใช้อย่าง
เหมาะสม ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก
แหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์
จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของ
โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เนื้อหาและข้อเท็จจริง การ
สังเคราะห์ การตีความ การคิดวิจารณ์ คิดอนาคต การตีความ ทักษะการ ฟัง เขียนแสดงความถูกต้อง 
แสดงความคิดเห็น ให้เหตุผล ทักษะการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม สืบค้น ค้นคว้า 
รวบรวม และสรุป 

เพ่ือให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม รักความเป็นไทย 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย สุจริตรวมทั้งมีความมุ่งมั่นในการท างานจนส าเร็จ และสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 
 
 
 



๑๙๐ 
 

ตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑  ม. ๓/๓, ม. ๓/๔ 
ต ๑.๒  ม. ๓/๔, ม. ๓/๕ 
ต ๑.๓  ม. ๓/๒, ม. ๓/๓ 
ต ๒.๑  ม. ๓/๒, ม. ๓/๓ 
ต ๒.๒  ม. ๓/๒  
ต ๓.๑  ม. ๓/๑ 
ต ๔.๑  ม. ๓/๑ 
ต ๔.๒  ม. ๓/๒ 
รวมทั้งหมด  ๑๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
 

อ ๒๑๒๐๑   ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๑                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑   ภำคเรียนที่  ๑                เวลำ  ๒๐  ชั่วโมง      จ ำนวน ๐.๕  หน่วยกิต 
  

ศึกษาวิเคราะห์ใช้ภาษาและท่าทางสื่อสารตามมารยาทสังคมไทยในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล อ่านออกเสียงค า วลี ส านวนง่ายๆ ประโยค ข้อความ ข้อมูล บทอ่าน ทั้งที่เป็นความเรียง
และไม่ใช่ความเรียง แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยค าของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ สรุปแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง เหตุการณ์ส าคัญในชีวิตประจ าวัน การท างาน การศึกษา
เทคโนโลยีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้จากการฟังและอ่านเป็นส านวนของ
ตนเองได ้

โดยใช้กระบวนการ การท างานกลุ่ม การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การรวบรวมข้อมูล การใช้ภาษาได้อย่างมีความหมายตามโอกาสต่าง ๆ ของการสื่อสาร 
การแสวงหาความเข้าใจ การน าไปใช้ 

เพ่ือให้เกิด ความเข้าใจในการสื่อสารเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนภาษา ใช้ภาษา
เพ่ือแสวงหาความรู้และเพลิดเพลิน มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
     ๑. ใช้ภาษา ท่าทาง น้ าเสียงในการสื่อสารได้เหมาะสมตามมารยาททางสังคม 
     ๒.  อ่านออกเสียงค า วลี ส านวนง่ายๆ ประโยค ข้อความ ข้อมูล บทอ่าน ทั้งที่เป็นความเรียงและ
ไม่ใชค่วามเรียง แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยค าของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ 
     ๓.  สรุปแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกเก่ียวกับประสบการณ์ของตนเอง เหตุการณ์ส าคัญใน
ชีวิตประจ าวัน การท างาน การศึกษาเทคโนโลยีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
     ๔.  ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้จากการฟังและอ่านเป็นส านวนของตนเองได้ 
     ๕.  ตระหนัก ถึงความส าคัญ  คุณค่าของภาษา และเห็นประโยชน์ในการใช้ภาษาในการ
สื่อสาร  และแสวงหา ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 
รวมทั้งหมด  ๕ ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 



๑๙๒ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
 
อ ๒๑๒๐๒    ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๒                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑   ภำคเรียนที่  ๒                   เวลำ  ๒๐  ชั่วโมง    จ ำนวน ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์  น้ าเสียง ความรู้สึกของผู้ พูด ปฎิบัติตามค าสั่ ง ค าขอร้อง ค าแนะน า 
เปรียบเทียบความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษาและของไทย ฟัง พูด  อ่าน
และเขียนข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงแบบต่างๆ 
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่าง 
สวัสดิการ การศึกษา อาชีพ การซื้อขาย การเดินทางและการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ภาษามารยาททางสังคมเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ แล้วถ่ายโอนเป็นส านวนของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการ ทักษะทางภาษา ตีความ วิเคราะห์ ปฏิบัติ คิดเปรียบเทียบ แสดงความ
คิดเห็นความต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ แสวงหา
วิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง น าเสนอข้อมูล และน าความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม  ประเพณี ไปใช้
อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้เกิด การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  นอกจากจะท าให้ผู้ เรียนภาษาอังกฤษได้อย่าง
เพลิดเพลินแล้ว ยังจะส่งผลท าให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสังคม ในสภาพความเป็นจริง 
นอกจากนั้นท าให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษอีกด้วย 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
๑.  ศึกษาวิเคราะห์ น้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด  
๒.  ปฎิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า  
๓.  เปรียบเทียบความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษาและของไทย  
๔.  ฟัง พูด อ่านและเขียนข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่  
      ความเรียงแบบต่างๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม  เวลาว่าง 
      ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สวัสดิการ การศึกษา อาชีพ การซื้อขาย การเดินทางและการ
ท่องเที่ยว   
      เทคโนโลย ีภาษามารยาททางสังคมเก่ียวกับเรื่องราวต่างๆ แล้วถ่ายโอนเป็นส านวนของตนเอง 
๕.  ตระหนัก ถึงความส าคัญ  คุณค่าของภาษา และเห็นประโยชน์ในการใช้ภาษาในการสื่อสาร  และ 
      แสวงหา ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
รวมทั้งหมด  ๕   ผลกำรเรียนรู้ 
 



๑๙๓ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
 
อ ๒๒๒๐๑   ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๓                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒   ภำคเรียนที่  ๑                เวลำ  ๒๐  ชั่วโมง      จ ำนวน ๐.๕  หน่วยกิต 
 

เลือกและใช้ ค า วลี ส านวนต่างๆ ประโยค ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ได้ถูกต้องเหมาะสมกับ
มารยาททางสังคมและถูกต้องตามกาลเทศะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนค าอธิบายข้อความ บทอ่าน ข่าวสาร 
เรื่องสั้นๆ ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์        ที่เกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวันสรุปใจความส าคัญที่ได้จากการวิเคราะห์  และข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวัน 

โดยใช้กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการจัดการ และกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

เพ่ือให้เกิด ความสนุกสนานและเพลิดเพลิน เห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของจ้าของภาษา เห็นประโยชน์การเรียนรู้ภาษาในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมและเชื่อมโยง
กับกลุ่มสาระอ่ืน  เพ่ือให้ เกิดองค์ความรู้ ใหม่ร่วมกันและน าไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
๑.  เลือกและใช้ ค า วลี ส านวนต่างๆ ประโยค ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ได้ถูกต้องเหมาะสมกับ 
     มารยาททางสังคมและถูกต้องตามกาลเทศะ  
๒.  ฟัง พูด อ่าน และเขียนค าอธิบายข้อความ บทอ่าน ข่าวสาร เรื่องสั้นๆ ทั้งท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ 
      ความเรียง จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน และข้อมูล 
      เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน 
๓.  เลือกและใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน า ค าชี้แจง  ค าอธิบาย  อย่างคล่องแคล่ว 
๔.  พูดสรุปใจความส าคัญที่ได้จากการวิเคราะห์  เรื่อง  ข่าว  เหตุการณ์ ตามความสนใจ 
๕.  เห็นประโยชน์การเรียนรูภ้าษาในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอ่ืน  
      เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ร่วมกันและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
รวมทั้งหมด  ๕  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



๑๙๔ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
 
อ ๒๒๒๐๒   ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๔  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒  ภำคเรียนที่  ๒                 เวลำ  ๒๐  ชั่วโมง       จ ำนวน ๐.๕  หน่วยกติ 
 

ใช้ภาษาในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การสมัครงาน การขอและให้ความช่วยเหลือและบริการ
ผู้อ่ืน การขอและให้ข้อมูล อ่านและเขียนจดหมาย ข่าวสาร สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง บทอ่าน เรื่องราว
เกี่ยวกับตนเอง ใบสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน ค้นคว้าและสรุปความรู้ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนที่พบเห็นจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา วันส าคัญของชาติ ศาสนา 

โดยใช้กระบวนการ กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะการอ่านและเขียน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

เพ่ือให้เกิด เห็นคุณค่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อ 
ประกอบอาชีพ แสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอ่ืน  

 
ผลกำรเรียนรู้ 
๑.  ใช้ภาษาในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การสมัครงาน การขอและให้ความช่วยเหลือและบริการ 
      ผู้อื่น การขอและให้ข้อมูล  
๒.  อ่านและเขียนข่าวสาร สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง บทอ่าน เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ใบสมัครงาน  
       ประกาศรับสมัครงาน  
๓.  อ่าน ข่าว  ประกาศ  โฆษณา  เหตุการณ์หรือเรื่องที่ก าหนดให้ได้ 
๔.  เขียนประโยค ประกาศ โฆษณา  โดยล าดับค าตาม โครงสร้างประโยคได้ถูกต้อง 
๕.  เห็นประโยชน์การเรียนรูภ้าษาในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอ่ืน  
      เพ่ือให้เกดิองค์ความรู้ใหม่ร่วมกันและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
รวมทั้งหมด  ๕  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๕ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
 
อ ๒๓๒๐๑   ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๕  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓   ภำคเรียนที่  ๑                เวลำ  ๒๐  ชั่วโมง       จ ำนวน ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ฟัง อ่านและดู เรื่องสั้น เรื่องเล่า นิทาน การ์ตูน สารคดี บทเพลงจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วถ่ายโอนเป็นส านวนของตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของต าบล
บางปลา    ที่ให้ความบันเทิงต่าง ๆ เล่นเกม ร้องเพลง หรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 
น าเสนอข้อมูลต่างๆ ของต าบลบางปลาแก่นักท่องเที่ยว 

โดยใช้กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา ในการคิดเพ่ืออธิบาย บรรยาย กระบวนการจัดการ
ในการน าเสนอความคิดรวบยอด ความคิดเห็น กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองในการใช้สื่อสิ่งพิมพ์หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าของภาษา ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม  และภูมิปัญญา ท้องถิ่น ด้วยความ
สนุกสนาน และความเพลิดเพลิน 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
๑.  ฟัง อ่านและดู เรื่องสั้น เรื่องเล่า นิทาน การ์ตูน สารคดี บทเพลงจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อ 
     อิเล็กทรอนิกส์ แล้วถ่ายโอนเป็นส านวนของตนเอง  
๒.  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีให้ความบันเทิงต่าง ๆ เล่นเกม ร้องเพลง หรือจัดกิจกรรมทางภาษาและ 
      วัฒนธรรมอื่น ๆ  
๓.  เขียนบรรยาย และน าเสนอ เรื่องราวใกล้ตัว  ภูมิปัญญา ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของต าบล 
      บางปลาได ้
๔.  พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูล  บรรยาย  อธิบาย  เพ่ือเตรียมความพร้อมกับการเป็นมัคุเทศก์น้อยใน 
      ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
๕.  ตระหนัก ถึงความส าคัญ  คุณค่าของภูมิปัญญา ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของต าบลบางปลา  
      เพ่ือเกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
รวมทั้งหมด  ๕  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



๑๙๖ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
 
อ ๒๓๒๐๒   ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๖  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  ภำคเรียนที่  ๒                  เวลำ  ๒๐  ชั่วโมง      จ ำนวน ๐.๕  หน่วยกิต 
 

เข้าใจความหมายค าศัพท์เฉพาะของ บทความ ข่าวสาร สิ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
สร้างสรรค์ น าเสนอ ค าศัพท์ที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับ ข่าว บทความ และ
ค าศัพท์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆจากแหล่งการเรียนรู้รอบตัว เข้าใจและบอกความหมายของค าศัพท์ที่เกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวันและเขียนค าศัพท์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆจากแหล่งการเรียนรู้รอบตัว น าเสนอ ข้อมูล ข่าวสาร 
บทความ ข้อความ ในชั้นเรียนใช้ภาษาต่างประเทศเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของชุมชน 
ท้องถิ่นของตนเองใช้ภาษาอังกฤษในเชิง ศึกษาวิเคราะห์ ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สื่อที่เป็น
ความเรียงและไม่ใช่ความเรียงแบบต่างๆจากสื่ อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อต่างๆเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ธุรกิจอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม  การศึกษาและอาชีพ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่เก่ียวของกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

โดยใช้กระบวนการ ตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ การน าเสนอ ความคิดรวบยอด 
แสดงความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ การให้เหตุผลอย่างมีวิจารณญาณ 
และการเสริมสร้างคุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค ์

เพ่ือให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นของตนและ เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้เพ่ือขยายโลกทัศน์
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือการเข้าสู่สังคมและอาชีพ น าไปสู่การใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่างๆ 
ตามสถานการณ์ต่างในสถานศึกษาและชุมชน 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
๑.  เข้าใจความหมาย ค าศัพท์ ข้อความ บทความ ที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว 
๒.  ใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับงาน 
๓.  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆในแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
๔.  เขียนบรรยาย และน าเสนอ เรื่องราวและใช้ภาษาต่างประเทศเฉพาะด้านเพ่ือการสื่อสารในการ 
       ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ 
๕.  รักความเป็นไทยและภาคภูมิใจในท้อง ถิ่นของตนเอง  
รวมทั้งหมด  ๕  ผลกำรเรียนรู้ 


