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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สามารถส่ือสารได้ 2 ภาษา    
มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หลักการ 
1. จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างหลากหลาย เพื่อสนองมาตรฐานสากล และกลุ่มประเทศ

อาเซียนภายใต้กระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดแหล่งเรียนรู้และบุคลากรเพื่อให้มีส่ิงแวดล้อมเป็นสถานการณ์จริงในการเรียนรู้ภาษา 
3. จัดหลักสูตรให้เป็นตลาดวิชาการให้นักเรียนได้มีทางเลือกตามความต้องการและความถนัดเป็น

รายบุคคล 
4. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา 
5. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ และก้าวทันเทคโนโลยี 

 

จุดหมาย 
     1. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะทางภาษา มีแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

2. นักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได้อย่างน้อย 1 ภาษา 
     3. นักเรียนมีความมั่นใจในการส่ือสาร มีบุคลิกภาพดีและมีสัมมาคารวะ 
     4. นักเรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาและสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ตลอดจนถ่ายทอดวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยไปสู่สังคมโลก 
    5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างมี
คุณภาพ 
     6. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความหลากหลาย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
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ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สัง คม
และส่ิงแวดล้อม 

กระบวนการแก้ปัญหา  การประเมินผลถูกออกแบบอย่างรอบคอบ  ชนิดท่ีว่าผลท่ีนักเรียนแสดง
ออกมา  จะช้ีบอกถึงระดับความสามารถของนักเรียนท่ีจะเผชิญหน้ากับปัญหาและการแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยนักเรียนจะต้องแสดงออกว่ามีความสามารถท่ีจะ 

1)  เข้าใจปัญหารวมท้ังการเข้าใจเรื่องราวสาระจากข้อเขียน แผนผัง สูตร ตารางและ
สามารถอ้างอิง เช่ือมโยงสาระจากแหล่งต่าง ๆ แสดงออกว่าเข้าใจแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องใช้สาระจากพื้น
ฐานความรู้เดิมของตน  เพื่อท าความเข้าใจกับสาระเรื่องราวท่ีก าหนดให้ 

2)  บอกลักษณะปัญหารวมท้ังการระบุบอกตัวแปรในปัญหา  และต้ังข้อสังเกตถึงความ
เช่ือมโยงเกี่ยวข้องระหว่างตัวแปร  ตัดสินใจว่าตัวแปรใดใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ สร้างสมมุติฐาน และค้นคืนสาระ จัด
กระท า พิจารณาและประเมินสาระท่ีมีอยู่ 

3)  แสดงการน าเสนอการแก้ปัญหารวมท้ังการสร้างตาราง กราฟ สัญลักษณ์ การพูด 
4)  ลงมือแก้ปัญหารวมถึงการตัดสินใจ วิเคราะห์ระบบ หรือออกแบบระบบเพื่อนน าไปสู่

เป้าหมายหรือวิเคราะห์วินิจฉัยและเสนอวิธีการแก้ปัญหา 
5)  สะท้อนการแก้ปัญหารวมถึงการตรวจสอบการแก้ปัญหาและมองหาสาระข้อมูลเพิ่มเติม 

หรือเพิ่มค าอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ประเมินการแก้ปัญหาจากมุมมองต่าง ๆ หรือหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ และให้
เป็นท่ียอมรับมากขึ้น หรือเพื่อให้สามารถอธิบายได้ 

6)  ส่ือสารการแก้ปัญหารวมถึงการเลือกส่ือและการน าเสนอท่ีเหมาะสม เพื่อบอกกล่าวและ
ส่ือสารการแก้ปัญหาให้คนนอกได้รับรู้ 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลการจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
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5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 จากข้อสรุปของผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาสรุปได้ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นลักษณะของคนดี
คือ คนท่ีด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรมและได้สรุปสาระคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ดังนี้ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย ปฏิบัติตามค าส่ังสอน
ของศาสนาเคารพเทิดทูนศาสนา แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติและพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ 
 2. ซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม และตรงต่อความเป็นจริงประพฤติ
ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ท้ังกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่นรวมตลอดท้ังต่อหน้าท่ีการงานและค ามั่นสัญญา 
ความประพฤติท่ีตรงไปตรงมาและจริงใจในส่ิงท่ีถูกท่ีควร ถูกต้องตามท านองคลองธรรมรวมไปถึงการไม่คิดคด
ทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวงนอกจากนี้แล้วความซื่อสัตย์สุจริตยังรวมไปถึงการรักษาค าพูดหรือค ามั่น
สัญญาและการปฏิบัติหน้าท่ีการงานของตนเองด้วยความรับผิดชอบและด้วยความซื่อสัตย์ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องด้วยการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตนี้จะด าเนินไป
ด้วยความต้ังใจจริงเพื่อท าหน้าท่ีของตนเองให้ส าเร็จลุล่วง ด้วยความระมัดระวัง และเกิดผลดีต่อตนเองและ
สังคม 
 3. มีวินัย หมายถึง  การควบคุมความประพฤติให้ถูกต้องและเหมาะสมกับจรรยามารยาท ข้อบังคับ 
ข้อตกลง กฎหมายและศีลธรรมการรู้จักควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อบังคับระเบียบแบบ
แผน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามย่อมน ามาซึ่งความสงบสุขในชีวิตของตนความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสังคมและประเทศชาติ 
 4. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง  การค้นคว้าหาความรู้หรือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
 5. อยู่อย่างพอเพียงหมายถึง การมีความพอดีในการบริโภค ใช้ทรัพยากรและเวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ค านึงถึงฐานะและเศรษฐกิจ คิดก่อนใช้จ่ายตามความเหมาะสมรู้จักการเพิ่มพูนทรัพย์ ด้วยการเก็บ
และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดูแลรักษาบูรณทรัพย์ของตนเอง มีการเก็บออมเงินไว้ตามสมควร 
 6. มุ่งม่ันในการท างาน หมายถึง  การศึกษาเรียนรู้เพื่อหาข้อเท็จจริง ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่ความจริงใน
ส่ิงท่ีต้องการเรียนรู้ หรือต้องการหาค าตอบเพื่อน าค าตอบท่ีได้นั้นมาใช้ประโยชน์ในด้าน ต่างๆ เช่น การ
ยกระดับความรู้การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฯลฯหรือน ามาสรุปเป็นความจริงให้ได้ 
 7. รักความเป็นไทย หมายถึง เข้าใจ หวงแหนความเป็นไทยซึ่งถือเป็นต้นทุนทางสังคมท าให้ทุก
ศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติโดยต้องมีการด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตเป็น
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คุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่นความมีกิริยามารยาท การปรับตัว 
ความตรงต่อเวลา ความสุภาพ การมีสัมมาคารวะการพูดจาไพเราะ และความอ่อนน้อมถ่อมตน 
บ 8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง  คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่า หรือการให้
คุณค่าแก่การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นส่ิงสาธารณะท่ีไม่มีผู้ใดผู้ผู้หนึ่งเป็นเจ้าของ หรือเป็นส่ิงท่ี
คนในสังคมเป็นเจ้าของร่วมกันเป็นส่ิงท่ีสามารถสังเกตได้จากความรู้สึกนึกคิด หรือการกระท าที่แสดงออกมา 
ได้แก่ การหลีกเล่ียงการใช้หรือการกระท าท่ีจะท าให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของกลุ่มการถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในวิสัยท่ีตนสามารถท าได้  และการเคารพ
สิทธิในการใช้ของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 

ท าไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ 
ใน สังคมโลกปัจ จุบัน  การ เรี ยนรู้ ภ าษา ต่างประ เทศมีคว ามส า คัญและจ า เป็นอย่ า งยิ่ ง  

ในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อส่ือสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้   
การประกอบอาชีพ  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ  
ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  ม ีเจตคติที ่ด ีต่อการใช้
ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้  รวมทั้งเข้าถึงองค์ ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและ
กว้างขึ้น  และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 

ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียนตลอดห ลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี 
และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือภาษาอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะจัดท ารายวิชาและ
จัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้

ภาษาต่างประเทศ ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ในระดับท่ีสูงขึ้น 
รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

 ภาษาเพื่อการสื่อสาร    การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน  แลกเปล่ียนข้อมูล  
ข่าวสาร   แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น   ตีความ  น าเสนอข้อมูล   ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นใน
เรื่องต่างๆ  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม   
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 ภาษาและวัฒนธรรม    การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความสัมพันธ์  
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับวัฒนธรรมไทย  และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น   การใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก    การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังใน
ห้ อง เรี ยนและนอกห้ อง เรี ยน ชุ มชน และสั งคมโลก เป็ น เครื่ อ งมื อพื้ นฐาน ในการ ศึกษา ต่อ    
ประกอบอาชีพ   และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่  1   ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1   เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่างมี

เหตุผล 

มาตรฐาน ต   1 .2    มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึก และความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต  1 .3    น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด   และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  โดยการพูดและ
การเขียน 

สาระที่  2   ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต   2 .1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  และน าไปใช้ ได้อย่าง

เหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน  ต   2 .2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ

ภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สาระที่  3   ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต  3 .1   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  และเป็นพื้นฐานใน

การพัฒนา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 

สาระที่  4   ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต  4 .1    ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน  ต   4 .2    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  และการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
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คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 ปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 
โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุ /เขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ 
สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน เลือก /ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ   พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ 

  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว  
เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมและส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  ใช้ค าขอร้อง ค าช้ีแจง และค าอธิบาย 
ให้ค าแนะน าอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความต้องการ   เสนอและให้ความช่วยเหลือ   ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ   พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย   อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของ
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 ตามมารยาทสังคม  
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
ของเจ้าของภาษา  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

  เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  
และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบและ อธิบายความ
เหมื อนและคว าม แ ตก ต ่า ง ร ะ ห ว ่า ง ชี วิ ตคว าม เป็ น อยู่ แ ละ วัฒนธร รมของ เ จ้ าขอ งภาษากั บ 
ของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม   

   ค้นคว้า  รวบรวม และสรุปข้อมูล /ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก 
แหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

  ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน 
และสังคม   
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

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

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

  ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน (Complex Sentences) ส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ ใน
การสนทนาท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน  
อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครส้ันถูกต้องตามหลักการอ่าน   อธิบายและ
เขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีอ่าน รวมท้ังระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุป
ความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี  พร้อมท้ังให้เหตุผล
และยกตัวอย่างประกอบ 

  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์  
ข่าว/เหตุการณ์  ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจและส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  เลือกและใช้ค าขอร้อง ค า
ช้ีแจง ค าอธิบาย และให้ค าแนะน า  พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ   ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม   พูดและเขียนเพื่อ
ขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง /ประเด็น /ข่าว /เหตุการณ์
ท่ีฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

  พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว /เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ 
ตามความสนใจ  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ 
และเหตุการณ์ ท้ังในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  

  เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  เวลา โอกาสและสถานท่ีตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อธิบาย /อภิปรายวิถีชีวิต  ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา   เข้าร่วม  แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
อย่างเหมาะสม 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

  อธิบาย /เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน  ค าพังเพย สุภาษิต 
และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย   วิเคราะห์ /อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล   

  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

  ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  
และสังคม 

  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล  ข่าวสาร  ของ
โรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 

  มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)  ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและนันทนาการ 
สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ 
สถานท่ี ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 3 ,600-3,750  ค า (ค าศัพท์ท่ีมี
ระดับการใช้แตกต่างกัน) 

  ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อนส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนา   ท้ังท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 
 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระที่ 1  ภาษาเพือ่การสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1    เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น  อย่างมี
เหตุผล 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. 1 1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 

ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 

ค าส่ัง  ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าช้ีแจงในการ
ท าอาหารและเครื่องด่ืม  การประดิษฐ์  การใช้ยา/ 
สลากยา  การบอกทิศทาง  ป้ายประกาศต่างๆ  หรือ 
การใช้อุปกรณ์  
-   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 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
out the book, open on page 17 and read it./ 
Don’t go over there./ Don’t be late.     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 าแนะน า เช่น You should read everyday./ 
Think before you speak./  ค าศัพท์ท่ีใช้ในการเล่น
เกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll the dice./ 
Count the number./  Finish.        etc.  
-   ค าสันธาน )conjunction( เช่น and/but/or 
-   ตัวเช่ือม )connective words  (เช่น First,… 
Second,…Third,… Next,… Then,… Finally,…         
etc. 

2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ
บทร้อยกรอง (poem) ส้ันๆ  ถูกต้อง
ตาม หลักการอ่าน   
 
 

ข้อความ  นิทาน  และบทร้อยกรอง  
การใช้พจนานุกรม   
หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
-  การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะท้ายค า  
-  การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค าและกลุ่มค า 
  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค 
-  การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
-   การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 

3. เลือก/ระบปุระโยคและข้อความ  
ให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง  
(non-text information) ท่ีอ่าน    

ประโยค หรือข้อความ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม เวลา
ว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ  การซื้อ-
ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ  การเดินทาง
ท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา และวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็น 

วงค าศัพท์สะสมประมาณ 1,400-1,550 ค า (ค าศัพท์ท่ี
เป็นรูปธรรมและนามธรรม)  
การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่
ความเรียง เช่น  สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
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) และ 
ตอบค าถามจากการฟังและอ่าน  
บทสนทนา นิทาน และเรื่องส้ัน   
 

บทสนทนา  นิทาน เรื่องส้ัน และเรื่องจากส่ือประเภท
ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บ
ไซด์  
การจับใจความส าคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน 
ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น  ใคร  
ท าอะไร  ท่ีไหน  เมื่อไร อย่างไร ท าไม ใช่หรือไม่ 
-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
-   Or-Question   
 etc.     
-  Tenses : present simple/ present 
continuous/  past simple/ future simple      
etc.     
-   Simple sentence/ Compound sentence              

ม.2 
 

1. ปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า 
ค าช้ีแจง และค าอธิบายง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 

ค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าช้ีแจง และค าอธิบาย เช่น  
การท าอาหารและเครื่องด่ืม  การประดิษฐ์   
การใช้ยา/สลากยา การบอกทิศทาง  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 และบทร้อยกรองส้ันๆ 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน   

ข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรอง  
การใช้พจนานุกรม  
หลักการอ่านออกเสียง เช่น 

 - การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะท้ายค า  
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-  การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค าและกลุ่มค า 

 - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค 
-  การออกเสียงเช่ือมโยงในข้อความ 
-  การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
-  การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 

3. ระบ/ุเขียนประโยค  และข้อความ 
ให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง 
รูปแบบ ต่างๆ ท่ีอ่าน 
 

ประโยค หรือข้อความ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม เวลา
ว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-
ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ  การเดินทาง
ท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา และวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี เป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ 1,750-
1,900 ค า (ค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม)  
การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่
ความเรียง เช่น  สัญลักษณ์  เครื่องหมาย กราฟ 
แผนภูมิ แผนผัง 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. เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความส าคัญ                
บอกรายละเอียดสนับสนุน 
(supporting detail) และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน  
พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ง่ายๆ ประกอบ 

บทสนทนา  นิทาน เรื่องส้ัน และเรื่องจากส่ือประเภท
ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์  
เว็บไซด์ 
 การจับใจความส าคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน 
ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น  ใคร  
ท าอะไร  ท่ีไหน  เมื่อไร อย่างไร ท าไม ใช่หรือไม่  

-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
-   Or-Question         
    etc.     
 
ประโยคท่ีใช้ในการแสดงความคิดเห็น  การให้เหตุผล 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

และการยกตัวอย่าง  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  และค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน 

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

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 
โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน   

ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง  
การใช้พจนานุกรม  
หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
-   การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะท้ายค า  
สระเสียงส้ัน สระเสียงยาว สระประสม 
-  การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค าและกลุ่มค า 
  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค 

-  การออกเสียงเช่ือมโยงในข้อความ 
-  การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
-  การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 

3. ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง 
รูปแบบต่างๆ  ให้สัมพันธ์กับประโยค 
และข้อความท่ีฟังหรืออ่าน  

ประโยค ข้อความ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม เวลา
ว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ   การเดินทาง

ท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา และวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ 1,400-
1,550 ค า (ค าศัพท์ ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม)  
การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่
ความเรียง 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 ใจความ
ส าคัญ  รายละเอียดสนับสนุน และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง
และอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  พร้อม
ท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

การจับใจความส าคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน จากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ 
โทรทัศน์  เว็บไซด์บนอินเทอร์เน็ต 
ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น  ใคร  
ท าอะไร  ท่ีไหน  เมื่อไร อย่างไร ท าไม ใช่หรือไม่ 
-  Yes/No Question   
-  Who-Question  
-  Or-Question    
    etc.     
ประโยคท่ีใช้ในการแสดงความคิดเห็น  การให้เหตุผล
และการยกตัวอย่าง เช่น I think…/ I feel…/ I 
believe…/ I agree/disagree…/ I don’t believe…/ 
I have no idea… 
- if clauses 
- so…that/such…that 
- 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 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
continuous/ present perfect/ past simple/ 
future tense     etc. 
-   Simple sentence/ Compound sentence/ 
Complex sentence 

ม. 4-6 
 

1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือ 
การใช้งานต่างๆ  ค าช้ีแจง ค าอธิบาย 
และค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน 

ค าแนะน า  ค าช้ีแจง  ค าอธิบาย  ค าบรรยาย เช่น 
ประกาศเตือนภัยต่างๆ  ยาและการใช้ยา การใช้
อุปกรณ์และส่ิงของ  การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  
-    Modal verb : should/ ought to/ need/ 
have to/ must+ verb ท่ีเป็น infinitive without to 
เช่น You should have it after  meal. (Active 
Voice)/The doses must be divided. (Passive 
Voice) 
-   Direct/Indirect Speech 
-   ค าสันธาน )conjunction (and/ but/ or/ so/ 
not only…but also/ both…and/ as well as/ 
after/ because    etc. 
-   ตัวเช่ือม )connective words( เช่น First,… 
Second,… Third,… Fourth,… Next,… Then,… 
Finally,…      etc. 

2. อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว 
ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และ
บทละครส้ัน (skit) ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน   
 

ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และ 
บทละครส้ัน 
การใช้พจนานุกรม  
หลักการอ่านออกเสียง เช่น 

  - การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะท้ายค า   
สระเสียงส้ัน สระเสียงยาว สระประสม 
-   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค าและกลุ่มค า 
  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค 

-   การออกเสียงเช่ือมโยงในข้อความ 
-   การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
-   การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 

 3. อธิบายและเขียนประโยค 
และข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่

ประโยคและข้อความ 
การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความเรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีอ่าน รวมท้ัง
ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค 
และข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 

ความเรียง เช่น ภาพ แผนผัง กราฟ แผนภูมิ ตาราง 
อักษรย่อ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ด้วยการพูดและ
การเขียนอธิบาย โดยใช้ Comparison of 
adjectives/ adverbs/ Contrast : but, although, 
however, in spite of…/ Logical connectives เช่น  
caused by/ followed by/ consist of.       etc. 

 4. จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความ
สรุปความ ตีความ  และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องท่ีเป็น
สารคดีและบันเทิงคดี  พร้อมท้ังให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

เรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี 
การจับใจความส าคัญ  การสรุปความ การวิเคราะห์
ความการตีความ 
การใช้ skimming/scanning/guessing/context 
clue 
ประโยคท่ีใช้ในการแสดงความคิดเห็น  การให้เหตุผล
และการยกตัวอย่าง เช่น  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) 
-  ค าสันธาน )conjunctions( 
because/and/so/but/  
   however/because of/due to/owing to       
etc. 
-  Infinitive pronouns : some, any, someone, 
anyone, everyone, one, ones      etc. 
-  Tenses : present simple/present 
continuous/ present perfect/past 
simple/future tense   etc. 
-  Simple sentence/Compound 
sentence/Complex  sentence               
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  

มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู้สึก 
     และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง   กิจกรรม และสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย  
กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอย่าง
สุภาพ  การชักชวน ประโยค/ข้อความ   ท่ีใช้แนะน า
ตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว และส านวนการตอบ
รับ  การแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม 
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  

2. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และ 
ค าช้ีแจง ตามสถานการณ์ 

ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าช้ีแจง  

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 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ี
ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 

ค าศัพท์  ส านวน ประโยค และข้อความท่ีใช้ในการขอ
และให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง
หรืออ่าน   

5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และ
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ 
เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  กิจกรรมต่างๆ  
พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 
อย่างเหมาะสม 

ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ 
ให้เหตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ         
มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี 
ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1  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 แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน
อย่างเหมาะสม 

ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย  
กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอย่าง
สุภาพ  การชักชวน ประโยค/ข้อความ  ท่ีใช้แนะน า
ตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว และส านวนการตอบ
รับ  การแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   เรื่องใกล้
ตัว สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  

2. ใช้ค าขอร้อง  ให้ค าแนะน า  
ค าช้ีแจง และค าอธิบายตาม
สถานการณ์ 

ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบาย  

 3 . พูดและเขียนแสดงความต้องการ  
เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  
ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ  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 
บรรยาย และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่าง
เหมาะสม 

ค าศัพท์  ส านวน ประโยค และข้อความท่ีใช้ในการขอ
และให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟังหรืออ่าน   
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม .2  5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก 
และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ กิจกรรม และประสบการณ์ 
พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบอย่าง 
เหมาะสม 

ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ 
ให้เหตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ         
มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี 
ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ใน
ชีวิตประจ 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. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่างๆใกล้ตัว 
สถานการณ์  ข่าว  เรื่องท่ีอยู่ในความ
สนใจของสังคมและส่ือสารอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม  

ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย  
กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอย่าง
สุภาพ  การชักชวน  การแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน การสนทนา/เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และบุคคลใกล้ตัว  สถานการณ์  ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความ
สนใจในชีวิตประจ าวัน    

2. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า  
ค าช้ีแจง และค าอธิบายอย่างเหมาะสม 

ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง  ค าอธิบาย ท่ีมีข้ันตอน
ซับซ้อน 

  3 . พูดและเขียนแสดงความต้องการ  
เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ 
ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม  

ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ  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. 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 

อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่าง

เหมาะสม 
 
 

ค าศัพท์  ส านวน ประโยค และข้อความท่ีใช้ในการขอ
และให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน   

ม.3 
 

5. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก 
และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ 
เรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์ 
และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมท้ังให้
เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 

ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ 
ให้เหตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ          
มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี  
ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ใน
ชีวิตประจ 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.4-6 1. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ     ใกล้
ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว / 
เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจ

ของสังคม และส่ือสาร  
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย  
กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอย่าง

สุภาพ  การชักชวน  การแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ใน

ชีวิตประจ าวัน การสนทนา/เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และบุคคลใกล้ตัว  ประสบการณ์  สถานการณ์ 

ต่างๆ ข่าวเหตุการณ์  ประเด็นท่ี 

อยู่ในความสนใจของสังคม 
2. เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า  
ค าช้ีแจง ค าอธิบายอย่าง 
คล่องแคล่ว 

ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง  ค าอธิบาย ท่ีมีข้ันตอน 
ซับซ้อน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4-6 3.พูดและเขียนแสดงความต้องการ  
เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม   

ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ  เช่น 

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. 
 4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 

บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ  
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่าน
อย่างเหมาะสม 

ค าศัพท์  ส านวน ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการขอ
และให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย   เปรียบเทียบ  และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ท่ี
ฟังและอ่าน 

 5. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก
และแสดงความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ  กิจกรรม 
ประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์
อย่างมีเหตุผล 

ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ 
ให้เหตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ         
มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี   
ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ใน
ชีวิตประจ 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 และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด 
    และการเขียน 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 
 

1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม  ใกล้
ตัว 

ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์  ส่ิงแวดล้อม ใกล้ตัว 
เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเรียน 
การเล่นกีฬา ฟังเพลง การอ่านหนังสือ การท่องเท่ียว      

2. พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/ 
แก่นสาระ(theme) ท่ีได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความ
สนใจของสังคม 

การจับใจความส าคัญ/แก่นสาระ การวิเคราะห์ความ
เรื่อง/เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ เช่น ประสบการณ์ 
ภาพยนตร์ กีฬา เพลง  
 

3. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ   ใกล้
ตัว พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 

การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผลประกอบ
เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
 

ม.2 1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง   กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์    
ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 

การบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของ
สังคม เช่น  การเดินทาง การรับประทานอาหาร การ
เล่นกีฬา/ดนตรี  การฟังเพลง การอ่านหนังสือ การ
ท่องเท่ียว การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกิจ      

2. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/ 
แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (topic) ท่ีได้
จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ 
ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 

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

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
และประสบการณ์  พร้อมท้ังให้เหตุผล
ส้ันๆ ประกอบ 

การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผลประกอบ
เกี่ยวกับกิจกรรม  เรื่องต่าง  ๆใกล้ตัว และประสบการณ์ 
 

ม.3 1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์  / เรื่อง/ ประเด็นต่างๆ     
ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 

การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์/ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม เช่น 
การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/
ดนตรี  การฟังเพลง การอ่านหนังสือ การท่องเท่ียว 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกิจ      
 2. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/ 

แก่นสาระ  หัวข้อเรื่องท่ีได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/ 
สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของ
สังคม 

การจับใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง   
การวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยู่ใน
ความสนใจ  เช่น ประสบการณ์ เหตุการณ์ 
สถานการณ์ต่างๆ  ภาพยนตร์  กีฬา  ดนตรี เพลง  

 3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์  พร้อมท้ังให้เหตุผล
ประกอบ 

การแสดงความคิดเห็น และการให้เหตุผลประกอบ
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ 

ม.4-6 1. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ 
ตามความสนใจของสังคม 

การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของ
สังคม เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร การ
เล่นกีฬา/ดนตรี  การดูภาพยนตร์ การฟังเพลง  การ
เล้ียงสัตว์การอ่านหนังสือ การท่องเท่ียว การศึกษา 
สภาพสังคม เศรษฐกิจ      

2. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/ 
แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง 
กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความสนใจ 

การจับใจความส าคัญ/แก่นสาระ  
การวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์  และ
สถานการณ์ตามความสนใจ 

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ ท้ังในท้องถิ่น  สังคม  และ
โลก  พร้อมท้ังให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

การแสดงความคิดเห็น  การให้เหตุผลประกอบและ
ยกตัวอย่างเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และ
เหตุการณ์ในท้องถิ่น  สังคม  และโลก 
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สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ  

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

สุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

การใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา 
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใช้สีหน้า
ท่าทางประกอบ   การพูดขณะแนะน าตนเอง  การ
สัมผัสมือ การโบกมือ   การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่
ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ    

2. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล          วัน
ส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณี
ของเจ้าของภาษา 

ความเป็นมาและความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ 
ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา 

3. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่นเกม 
การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่   
วันวาเลนไทน์     

ม.2 1. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

การใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา 
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย  การใช้สีหน้า
ท่าทางประกอบ การพูดขณะแนะน าตนเอง  การสัมผัส
มือ  การโบกมือ  การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  
การกล่าวอวยพร  การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ     

2. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ  
ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

ความเป็นมาและความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ  
ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา 

3. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่นเกม 
การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่   
วันวาเลนไทน์     
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.3 1. เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยา

ท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคม   และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการ
สนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การ
ใช้สีหน้าท่าทางประกอบ  การพูด ขณะแนะน าตนเอง  
การสัมผัสมือ การโบกมือ   การแสดงความ รู้สึกชอบ/
ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ     

2. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่    
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 

ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา  

3. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่นเกม 
การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่   
วันวาเลนไทน์     

ม.4-6 1. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  
โอกาส และสถานท่ี  ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   

การเลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการ
สนทนา  ระดับของภาษา  มารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  
ขอโทษ  การชมเชย  การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ การ
พูดขณะแนะน าตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ การ
แสดงความ รู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร การ
แสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ     

2. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด  
ความเช่ือ    และท่ีมาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

วิถีชีวิต  ความคิด  ความเช่ือ และท่ีมาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา  

3. เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่นเกม 
การร้องเพลง การเล่านิทาน/เรื่องจากภาพยนตร์ 
บทบาทสมมุติ  ละครส้ัน  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

ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
และการล าดับค าตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย 
การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

2. เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างเทศกาล    งานฉลอง  
วันส าคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษากับของไทย 

ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล  
งานฉลอง  วันส าคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของ
ภาษากับของไทย 

ม.2 1. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการ
ล าดับค าตามโครงสร้างประโยค ของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  
ของเจ้าของภาษากับของไทย  การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอนและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย   

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย 

ม.3 1. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  และการ
ล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  
ของเจ้าของภาษากับของไทย  การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอนและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. เปรียบเทียบและอธิบายความ

เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย และน าไปใช้
อย่างเหมาะสม 

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย 
การน าวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปใช้ 

ม.4-6 1. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ 
ส านวน  ค าพังเพย  สุภาษิต และบท
กลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

การอธิบาย/การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต 
และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

2. วิเคราะห/์อภิปราย ความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต 
ความเช่ือและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมี
เหตุผล 

การวิเคราะห์/การอภิปรายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย  การน าวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาไปใช้ 

 
สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

มาตรฐาน ต 3.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนา  แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ 

ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และ
น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

การค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการน าเสนอ
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น 

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

การค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการน าเสนอ
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.3 1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ 

ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และ
น าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

การค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการน าเสนอ
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น 

ม.4-6 1. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล 
ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอ
ด้วยการพูดและการเขียน 

การค้นคว้า/การสืบค้น การบันทึก การสรุป  การแสดง
ความคิดเห็น และน าเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

 

สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/

สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา  

การใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 

ม.2 1. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน  

การใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  และชุมชน 

ม.3 1. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 

การใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน และ
สังคม 

ม.4-6 1. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และ
สังคม  

การใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองเสมือนจริงท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา 
ชุมชน  และสังคม 
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สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  

มาตรฐาน ต 4.2   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/
ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้า
ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 

ม.2 1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/
ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้/
ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้า
ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 

2. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ของโรงเรียนเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

การใช้ภาษาต่างประเทศในการเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน         เช่น 
การท าหนังสือเล่มเล็กแนะน าโรงเรียน        การท า
แผ่นปลิว ป้ายค าขวัญ ค าเชิญชวนแนะน าโรงเรียน  
การน าเสนอข้อมูลข่าวสารในโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ    

ม.3 1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูล
ต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ 

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้า
ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 

2. เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน 
และท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ 

การใช้ภาษาต่างประเทศในการเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น เช่น การท าหนังสือเล่มเล็กแนะน าโรงเรียน 
ชุมชน และท้องถิ่น การท าแผ่นปลิว    ป้ายค าขวัญ   
ค าเชิญชวนแนะน า   โรงเรียนและสถานท่ีส าคัญใน
ชุมชนและท้องถิ่น การน าเสนอข้อมูลข่าวสารใน
โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น    เป็นภาษาอังกฤษ     
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.4-6 1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/

ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุป
ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้า
ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 

2. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล  
ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และ
ท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็น
ภาษาต่างประเทศ  

การใช้ภาษาอังกฤษในการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/
ประเทศชาติ  เช่น  การท าหนังสือเล่มเล็กแนะน า
โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น/ประเทศชาติ  การท าแผ่น
ปลิว ป้ายค าขวัญ  ค าเชิญชวนแนะน าโรงเรียน สถานท่ี
ส าคัญในชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติ  การน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารในโรงเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น/
ประเทศชาติเป็นภาษาอังกฤษ     
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน หลักสูตรภาษาจีนพื้นฐาน 6 ปี (ม.1- ม.6) 

สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

ม.1 1. ปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆ  ค าส่ังง่ายๆท่ีใช้ในห้องเรียน  

ตัวอย่าง上课、下课、请进、请坐、

请问 、请回答、请举手 

请脱鞋  

请看…… 、看黑板、坐下 、起立、

安静 、别说话 

听老师…… 、打开书、一起读 、跟

老师读  

一个一个读、过来、录音、一起

读 

 2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน 

อ่านออกเสียง และประสมเสียงค าง่ายๆ 
ตามหลักการออกเสียง 

 หลักการออกเสียงพยัญชนะ สระ การผันเสียง
วรรณยุกต์  

 ตัวอย่าง -  เสียงพยัญชนะ : b p m f……   

-  เสียงสระ: a o e …… 

- การเปล่ียนเสียงวรรณยุกต์  

เช่น 你好 、 不要、不好、一个、

一天一夜 

- การอ่านพยางค์วรรณยุกต์เสียงเบา เช่น 爸爸、

妈妈 

 3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตาม
ความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค 

 ค า กลุ่มค า หรือประโยคท่ีมีความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

จากการฟังหรือการอ่าน ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องด่ืม  

ค าศัพท์ 60-120 ค า  

ตัวอย่าง我、你、他、爸爸、妈妈、

你好、老师早、再见 

 4. ตอบค าถามง่ายๆ จากการฟัง  

 

 กลุ่มค า ประโยค จากบทสนทนาท่ีมีรูปภาพประกอบ   

 ประโยคค าถามและค าตอบ 

ตัวอย่าง A：这是你的课本吗？B：

是。不是 

ม.2  1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน า  

ค าขอร้อง และค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน 

 ค าส่ัง ค าแนะน า ค าขอร้อง ค าอธิบาย เช่น  ป้าย
จราจร และป้ายต่าง ๆ 

- ตัวอย่าง 

- 请进、请问、看黑板 、看地图 
看多写 、   再说一遍 、读后请画

画儿、放在里面  

不要去  、请排队 、你应该天天

练习  

你要用心听  、 上课不可以吃东

西 、请帮我、请帮助他   

请等一下、慢慢说不要吵闹、你

应该多听 

要说话先举手  、要回答先举

手 、分组 、开始 

再做一次、先听后说、红绿灯、

直走、左拐、右拐 

2. อ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ 
กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านใน

 หลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 

 ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยคท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น สี 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

ระบบเสียงภาษาจีนกลาง อาหาร อวัยวะภายนอก เครื่องเขียน ของใช้ใกล้ตัว   

 การใช้พจนานุกรม 

 3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตาม
ความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค 
จากการฟังหรือการอ่าน 

 ค า กลุ่มค า และบทสนทนาส้ันๆ ท่ีมีความหมาย
เกี่ยวกับเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร 
เครื่องด่ืม ทิศทาง ค าศัพท์สะสม 150-200 ค า  

ตัวอย่าง 

谁 、什么、伯伯、 阿姨、你的

书 、  对不对 

 4. ตอบค าถามจากการฟังและอ่าน 

บทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดู
ภาพประกอบ 

 กลุ่มค า ประโยค หรือบทสนทนาท่ีมีภาพประกอบ   

 ประโยคค าถามและค าตอบ 

ตัวอย่าง 

- A：你去吃饭吗？     

  B：去。不去 

- A：这顶帽子多少钱？ 

  B：42元人民币 

ม.3  1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน า ค าขอร้อง 
ค าช้ีแจง และค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน 

 ค าส่ัง ค าแนะน า ค าขอร้อง ค าช้ีแจง และค าอธิบาย  

ตัวอย่าง  

现在开始上课。 

请给我看一看。 

猜一猜。 

填空 

把书打开，翻到第三页。 

请大家跟我读。  
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

请自告奋勇回答这个问题。 

学生要多喝牛奶。 

少放油。 

不要太辣。 

多放点儿辣椒。 

不放味精。 

这种药一天吃三次， 

每次吃两片，饭后吃。 

让我去可以吗？ 

到十字路口往右拐。 

 对不起，请让一下。 

打扰一下，帮我看看我的电脑。 

不好意思, 可以用你的手机吗？ 

请问，大皇宫怎么走？ 

 2. อ่านออกเสียงประโยคข้อความ บท
สนทนา นิทานง่ายๆ  ตามหลักการอ่าน
ในระบบเสียงภาษาจีนกลาง   

 หลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 

 ประโยค ข้อความ บทสนทนา เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 
นิทานง่ายๆ และบทร้อยกรองส้ันๆ 

 การใช้พจนานุกรม 

 3. ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบ
ค าถามให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงท่ี
อ่าน     

 ประโยค หรือข้อความท่ีมีความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน อาหารส่ิงแวดล้อม เครื่องด่ืม เวลา
ว่างและนันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อ-ขาย  

ลมฟ้าอากาศ การศึกษา อาชีพ การเดินทาง ท่องเท่ียว 
การบริการ สถานท่ี ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ค าศัพท์สะสม 250-350 ค า  
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

 ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง  เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย 
กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ ส่ิงของ บุคคล และ
สถานท่ีต่างๆ 

 4. จับใจความส าคัญ สรุป และตอบ 

ค าถามง่ายๆ จากเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน 

จากส่ือประเภทต่างๆ 

 การ์ตูน เพลง ความเรียง และนิทานง่ายๆ 

ตัวอย่าง  

猫和老鼠、一只青蛙 

我的家庭 

三口之家 

钱的故事  

ม.4 1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าช้ีแจง 
ค าแนะน า และค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน 

 ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าช้ีแจง ค าแนะน า และค าบรรยาย 

ท่ีฟังและอ่าน เช่น การใช้ยา การใช้อุปกรณ์ ประกาศ
เตือนภัยต่างๆ 

ตัวอย่าง 

危险、小心地滑、小心台阶、 

  小心钱包 

小心扒手、小心碰头、系安全

带、注意安全 

注意海啸 

注意台风 

禁止停车、易燃品、闲人免进、

入口、出口 

外用药 

内服药 
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา  หลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

และบทร้อยกรอง ตามหลักการอ่านใน
ระบบเสียงภาษาจีนกลาง 

 ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง 

 การใช้พจนานุกรม 

3. อธิบาย และสรุปความ ให้สัมพันธ์กับ
ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง  รวมท้ังระบุและ
เขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ 
ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความท่ีฟัง
หรืออ่าน 

 

 ประโยคหรือข้อความท่ีมีความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน อาหารส่ิงแวดล้อม เครื่องด่ืม เวลา
ว่างและนันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อ-ขาย  

ลมฟ้าอากาศ การศึกษา อาชีพ การเดินทาง ท่องเท่ียว 
การบริการ สถานท่ี ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ค าศัพท์สะสม 400-500 ค า 

 ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย 
กราฟ ตาราง ภาพ แผนภูมิ แผนผัง 

 4. จับใจความส าคัญ  สรุปและแสดง
ความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลส้ันๆ 

จากการฟังหรืออ่านประโยค  

บทสนทนา หรือนิทานท้ังท่ีมีและไม่มี
ภาพประกอบ 

 บทอ่าน บทสนทนา  นิทาน  เรื่องส้ัน เรื่องเล่า ท่ีมี
ความยาวประมาณ 150 ตัวอักษร 

 การจับใจความส าคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน 

 ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น ใคร ท า
อะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร ท าไม  ใช่หรือไม่ 

 ประโยคท่ีใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล 
และการยกตัวอย่าง 

ตัวอย่าง 

因为……所以……、为了……才…… 

不但……而且…… 

比如： 

从…. 到……; 

A：谁在打球？  B：…… 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

A：他在做什么？ B：…… 

ม.5  1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน า  ค าช้ีแจง 
ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน 

 ค าส่ัง ค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ  ค าช้ีแจง  
ค าอธิบาย และค าบรรยาย เช่น เอกสารการศึกษาต่อ  

การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต แผนท่ี แผนภูมิ 

- ตัวอย่าง  

- 报名、申请、通过、首页、搜

索、删涂、复制、确定 
保存、输入、用户名、密码、邮

箱、发传真 

 2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ 
โฆษณา และบทร้อยกรอง ตามหลักการ
อ่าน   

 หลักการอ่านออกเสียง  

 ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา และบทร้อยกรอง 

 การใช้พจนานุกรม 

3. อธิบาย และเขียนสรุปความให้สัมพันธ์
กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง  รวมท้ังเขียนส่ือ
ท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์
กับประโยคหรือข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 

 

 ประโยคหรือข้อความท่ีมีความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน อาหารส่ิงแวดล้อม เครื่องด่ืม เวลา
ว่างและนันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อ-ขาย  

ลมฟ้าอากาศ การศึกษา อาชีพ การเดินทาง ท่องเท่ียว 
การบริการ สถานท่ี ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ค าศัพท์สะสม 500-600 ค า 

 ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย 
กราฟ ตาราง ภาพ แผนภูมิ แผนผัง 

4. จับใจความส าคัญ ตอบค าถาม  สรุป
และแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผล
ประกอบจากการฟังหรืออ่านประโยค  

บทสนทนา  นิทาน และบทความจากส่ือ
ต่างๆ ท้ังท่ีมีและไม่มีภาพประกอบ 

 บทอ่าน บทความ เรื่องส้ัน ข่าวจากหนังสือ ส่ิงพิมพ์
และส่ืออื่นๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์  ซีดี เว็บไซต์ ท่ีมีความ
ยาวประมาณ 200 ตัวอักษร 

 การจับใจความส าคัญจากการฟังและการอ่าน เช่น 
หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน  

 ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น ใคร ท า
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

อะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร ท าไม  ใช่หรือไม่ 

ม.6 1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน าในคู่มือ 

การใช้งานต่างๆ  ค าช้ีแจง ค าอธิบาย 
และค าบรรยาย จากส่ือต่างๆ 

 ค าส่ัง ค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ  ค าช้ีแจง 
ค าอธิบาย และค าบรรยาย จากส่ือต่างๆ เช่น การกรอก
ใบสมัคร ประกาศรับสมัครงาน  

ตัวอย่าง 

- 填表、报名表、申请表、个人

简历、姓名、性别、年龄 
- 出生日期、国籍、籍贯、学

历、特长、 奖学金 
- 助学金 
联系地址、电话、传真、电子邮

箱、暂时停课 

继续上课、欢迎光临、通知、布告

栏、报纸、网络新闻 

- 杂志、网络信息 
 2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา 

และบทร้อยกรอง ตามหลักการอ่าน    
 หลักการอ่านออกเสียง 

 ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง  

 การใช้พจนานุกรม 

 3. อธิบาย และเขียนสรุปความให้สัมพันธ์
กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง รวมท้ังเขียนส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์
กับประโยคหรือข้อความ 

ท่ีฟังหรืออ่าน 

 

 ประโยคหรือข้อความท่ีมีความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน อาหารส่ิงแวดล้อม เครื่องด่ืม เวลา
ว่างและนันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อ-ขาย  

ลมฟ้าอากาศ การศึกษา อาชีพ การเดินทาง ท่องเท่ียว 
การบริการ สถานท่ี ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ค าศัพท์สะสม 600-800 ค า 

 ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย 
กราฟ ตาราง ภาพ แผนภูมิ แผนผัง 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

 4. จับใจความส าคัญ  สรุปและแสดง
ความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผล หรือ
ยกตัวอย่างประกอบ จากการฟังหรืออ่าน
ประโยค  บทสนทนา  นิทาน และ
บทความจากส่ือต่างๆท้ังท่ีมีและไม่มี
ภาพประกอบ 

 บทอ่าน บทความ เรื่องส้ัน ข่าว จากหนังสือ ส่ิงพิมพ์
และส่ืออื่นๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์  ซีดี เว็บไซต์ ประมาณ 
300 ตัวอักษร 

 หลักการจับใจความส าคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความ
ส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน  

 ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น ใคร ท า
อะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร ท าไม ใช่หรือไม่ 

 ประโยคท่ีใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล 
และการยกตัวอย่าง 

ตัวอย่าง 

既然……就……。宁可……也……。 

不仅……而且……、怪不得…… 

比 、不比、不如 、没有、跟…… 

(不)一样, 

越…… 越……、一边……一边……、先……

后…… 

“是…… 的 ”句 

句式： 

A: 你有什么想法？B: 我想……、我认

为…… 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

สาระที่ 2: ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้ 
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
ม.1  1. พูดและแสดงออกอย่างสุภาพ ตาม

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน     
 การทักทายอย่างสุภาพ 
 มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน เช่น การค านับใน
การทักทาย การยิ้มตอบรับ การยืนอย่างส ารวมเพื่อแสดง
ความเคารพและให้เกียรติ   
ตัวอย่าง  
你好！ 、您好！ 老师好！(พร้อมค านับ) 
同学们好！、孙丽，你好！ 、欢
迎，欢迎！ 
恭喜，恭喜！、哪里，哪里。、不
敢当，不敢当。 

 2. บอกช่ือ ค าศัพท์ และความส าคัญ
อย่างส้ันๆเกี่ยวกับเทศกาลและ 
วันส าคัญของจีน  
 

 ช่ือ และค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญของจีน 
ตัวอย่าง 
วันตรุษจีน春节 (เป็นวันขึ้นปีใหม่ของจีน) 
วันเช็งเม้ง   清明节 (เป็นวันไหว้บรรพบุรุษท่ีสุสาน) 
วันแรงงาน 劳动节、วันไหว้พระจันทร์ 中秋节 
วันแห่งกวีหรือเทศกาลบะจ่าง端午节、วันชาติ  国
庆节 

 3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของจีนท่ีเหมาะสมกับวัย 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น   
การเล่นเกม游戏、การร้องเพลง唱歌、การแสดง
ท่าทางประกอบเพลง 跳舞 、การออกก าลังกาย体
操 

ม.2 1. ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
อย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของจีน 

 ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของจีน เช่น การส่งและรับของด้วยมือท้ังสองข้าง 
ถ้าจ าเป็นต้องใช้มือเดียว ให้ใช้มือขวา 
ตัวอย่าง 
这是我的一点心意，请收下。 
劳驾，请你把这本书递 给他。 

2. บอกข้อมูล และความส าคัญของ
เทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิต
ความเป็นอยู่ของจีน  
 

 ข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ  งานฉลอง 
และชีวิตความเป็นอยู่ของจีน 
ตัวอย่าง   
节日、春节、清明、 端午、中秋
节、儿童节 、元旦 
母亲节 、父亲节、圣诞节   
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
 3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ 
 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น การ 
เล่นเกม การร้องเพลง การตัดกระดาษ ศิลปะการป้องกันตัว 
และการเขียนพู่กันจีน  
ตัวอย่าง剪纸、儿歌、放、做风筝、猜
谜语、跳舞、 体操书法、画画
儿 、象棋 

ม.3 1. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมจีน 

 ประโยคและส านวนภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง 
ในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 
ตัวอย่าง 
请问、对不起、不好意思、没关
系、不要紧、没事儿 
劳驾、多谢、感谢、非常感谢、非
常荣幸、不谢 
不用谢、不客气、别客气、真遗
憾！、一路顺风！ 

 2. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ 
ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน 
 

 ความเป็นมาและความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ 
ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน  
ตัวอย่าง 
节日…… 
春节：饺子、年糕、对联 
清明：扫墓 
端午：粽子、赛龙舟 
中秋节：月饼 

 3. เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 
 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น  
การเล่นเกม การร้องเพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ  
การเขียนพู่กันจีน บทบาทสมมติ 
ตัวอย่าง 
剪纸、中国结、风筝、猜谜语   、
跳舞、体操、书法 
画画儿、象棋、表演、朗诵、中文
打字 

ม.4  1. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทาง เหมาะกับบุคคล โอกาส และ
สถานท่ี ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมจีน 

 การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการ
สนทนา ระดับของภาษา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของจีน 
ตัวอย่าง谢谢夸奖、多谢夸奖、不敢
当、 哪里，哪里 
您过奖了、哪儿的话、差远了 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
  - มารยาทบนโต๊ะอาหาร เช่น การใช้ตะเกียบ ต าแหน่งท่ีนั่ง

ในโต๊ะอาหารและในท่ีประชุม 
- ค าท่ีเป็นสิริมงคลและค าท่ีไม่เป็นสิริมงคล 
- ค าต้องห้าม  เช่น  破、苦、死、穷、
鬼 、倒霉 ไม่ใช้ในเทศกาลตรุษจีนและในงานมงคล 

 2. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ 
ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน 

 ความเป็นมาและความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ ชีวิต
ความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน เช่น เครื่องแต่งกาย 
อาหาร เครื่องด่ืม ส่ิงของ เครื่องใช้ ชนเผ่า ตัวเลข สี 
นามสกุล ฤดูกาล   
ตัวอย่าง 
节日……春节 ：饺子、年糕、对联、
舞龙、舞狮 
清明： 扫墓 
端午：粽子、赛龙舟 
中秋节： 月饼、儿童节  
元旦：贺年卡 
母亲节： 康乃馨、父亲节 
圣诞节：圣诞老人 

3. เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษา 
และวัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ 
 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น  
การเล่นเกม การร้องเพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ 
ตัวอย่าง  
剪纸、中国结、猜谜语   、歌舞、
书法、画画儿 
象棋、表演、朗诵、武术、中文电
脑 

ม.5  1. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทาง เหมาะกับบุคคล โอกาส และ
สถานท่ี ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมจีน 

 การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา 
ระดับของภาษา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 
ตัวอย่าง 
谢谢夸奖、多谢夸奖、不敢当、哪
里，哪里 
您过奖了、哪儿的话、差远了 
- มารยาทบนโต๊ะอาหาร เช่น การใช้ตะเกียบ ต าแหน่งท่ีนั่ง
ในโต๊ะอาหารและในท่ีประชุม 
- ค าท่ีเป็นสิริมงคลและค าท่ีไม่เป็นสิริมงคล 
- ค าต้องห้าม  เช่น 破、苦、死、穷、鬼 、
倒霉ไม่ใช้ในเทศกาลตรุษจีนและในงานมงคล 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

 2. อธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด 
ความเช่ือ และประเพณีของจีน 

 

 ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเช่ือ และ
ประเพณีของจีน 
ตัวอย่าง 
满月 -  中：抓周、满月酒         
- 泰： 剃胎毛 

生日 ：生日蛋糕、长寿面 
婚礼 ：新郎、新娘 

葬礼 ： 悼念、花圈 
3. เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน  
ตามความสนใจ 
 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน  
เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ 
ศิลปะการป้องกันตัว การเขียนพู่กันจีน 
ตัวอย่าง 
剪纸、中国结、猜谜语 
歌舞、书法、画画儿 
象棋、表演、朗诵、武术 
中文电脑 

ม.6  1. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทาง เหมาะกับบุคคล โอกาส และ
สถานท่ี ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมจีน 

 การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา 
ระดับของภาษา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 
谢谢夸奖、多谢夸奖、不敢当、哪
里，哪里 
您过奖了、哪儿的话、差远了、圣
寿无疆、恭喜发财 
新正如意  新年发财、身体健康、
出入平安 
- มารยาทบนโต๊ะอาหาร เช่น การใช้ตะเกียบ ต าแหน่งท่ีนั่ง
ในโต๊ะอาหารและในท่ีประชุม 
- ค าท่ีเป็นสิริมงคลและค าท่ีไม่เป็นสิริมงคล 
- ค าต้องห้าม  เช่น 破、苦、死、穷、鬼 、
倒霉ไม่ใช้ในเทศกาลตรุษจีนและในงานมงคล  

 2. อธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด 
ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียม
และประเพณีของจีน 
 

 ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเช่ือ 
และท่ีมาของขนมธรรมเนียมและประเพณีของจีน   
ตัวอย่าง 满月 -  中：抓周、满月酒         
- 泰： 剃胎毛 

生日 ：生日蛋糕、长寿面 
婚礼 ： 新郎、新娘 
葬礼 ：悼念、花圈 



 
  

 

43 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
 3. เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรม

ทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน  
ตามความสนใจ 
 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น  
การเล่นเกม การร้องเพลง การถักเชือก  การตัดกระดาษ   
ศิลปะการป้องกันตัว  การเขียนพู่กันจีน 
ตัวอย่าง 
剪纸、中国结、猜谜语   、歌舞、书
法、画画儿 
象棋、表演、朗诵、武术、中文电
脑 
 

 
สาระที่ 3: ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐาน 
ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
ม.1 1. บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อื่น 
 

 ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
เช่น ตัวเลข ผัก ผลไม้ สัตว์ ส่ิงของ สถานท่ีท่องเท่ียว 
ตัวอย่าง 
-  数学 
- 自然科学 
-  社会科学 
- 泰语 
-  外语（英语、汉语） 

ม.2 1. ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่ง
เรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดหรือ
เขียน 
 

 ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากส่ือ
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
-   数学 
- 自然科学 
-  社会科学（地理、历史、宗教与
文化） 
-  泰语 
-  外语（英语、汉语） 
-  卫生与体育 
-  艺术（手工艺、绘画、音乐、舞
蹈） 
- 职业与科技 
 



 
  

 

44 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
ม.3 1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล

หรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ 
และน าเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน 
 

 การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการน าเสนอข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากส่ือ
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
-  数学 
- 自然科学 
-  社会科学（地理、历史、宗教与
文化） 
-  泰语 
-  外语（英语、汉语） 
-  卫生与体育 
-  艺术（手工艺、绘画、音乐、舞
蹈） 
- 职业与科技-职业与科技 
让学生查找关于中泰关系的历史书
籍，并阐述所搜集到的历史资料。 

ม.4 1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ 
และน าเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นจากส่ือเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 วิธีการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ 
การท าหนังสือเล่มเล็ก ใบงาน โครงงาน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
- 数学 (加、减、乘、除) 
- 自然科学（物理、化学、生物、天
文学、地质） 
-  社会科学（经济学、地理、历
史、宗教与文化（思想品德 
    社会道德、好公民）） 
-  泰语 
-  外语（英语、汉语、法语、日语、
德语、阿拉伯语、梵巴语） 
-  卫生与体育 
-  艺术（手工艺、绘画、音乐、舞
蹈） 
-  职业与科技 
ตัวอย่าง 
举办展览、演示、学术报告、小组
讨论、辩论 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
知识竞赛、小册子 制作  
 

ม.5  1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ 
และน าเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นจากส่ือเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 วิธีการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ 
การท าหนังสือเล่มเล็ก ใบงาน โครงงาน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
- 数学 (加、减、乘、除) 
- 自然科学（物理、化学、生物、天
文学、地质） 
-  社会科学（经济学、地理、历
史、宗教与文化（思想品德 
    社会道德、好公民）） 
-  泰语 
-   外语（英语、汉语、法语、日语、
德语、阿拉伯语、梵巴语） 
-  卫生与体育 
- 艺术（手工艺、绘画、音乐、舞
蹈） 
-  职业与科技 
ตัวอย่าง 
举办展览、演示、学术报告 
小组讨论、辩论 
知识竞赛、小册子 制作 

ม.6  1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ 
และน าเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นจากส่ือเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 วิธีการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ 
การท าหนังสือเล่มเล็ก ใบงาน โครงงาน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
- 数学 (加、减、乘、除) 
- 自然科学（物理、化学、生物、天
文学、地质） 
-  社会科学（经济学、地理、历
史、宗教与文化（思想品德 
    社会道德、好公民）） 
-  泰语 
-   外语（英语、汉语、法语、日语、
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
德语、阿拉伯语、梵巴语） 
-  卫生与体育 
- 艺术（手工艺、绘画、音乐、 
舞蹈） 
-  职业与科技 
ตัวอย่าง 
举办展览、演示、学术报告 
小组讨论、辩论 
知识竞赛、小册子 制作 
 

 
สาระที่ 4: ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ  
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
ม.1  1. ใช้ภาษาจีนเพื่อรวบรวมค าศัพท์ท่ี

เกี่ยวข้องกับส่ิงใกล้ตัว 
 การใช้ภาษาจีนในการรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ส่ิงใกล้ตัว จากส่ือต่างๆ เช่น สมุดภาพ บัตรค า 
小画册、 卡片 

ม.2 1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น และ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ 

 การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น และรวบรวมค าศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องกับส่ิงใกล้ตัว จากส่ือต่างๆ ตัวอย่าง 
人物  、食物 、动物  、职业 、报
纸、日常用品 
时间、地点、网络 

ม.3 1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู้หรือ
ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ 

 การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้าหรือรวบรวมน าเสนอ 
สรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ตัวอย่าง 
- การสืบค้นข้อมูล 
查词典、查资料、上网、网上搜
索、输入网址 
- การกรอกแบบฟอร์ม 
姓名、性别、年龄、出生日期、国
籍、地址 
电子邮件、学历 

 2. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาจีน 
 

 การใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียน เช่น แผ่นพับแนะน าโรงเรียน แผ่นปลิว 
ป้ายค าขวัญ ประกาศ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
 การน าเสนอข้อมูลข่าว สาร ในโรงเรียนเป็นภาษาจีน 
ตัวอย่าง 
制作标语、宣传册（板） 

ม.4  1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้า
และน าเสนอ ความรู้หรือข้อมูลต่างๆ 
จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 

 การใช้ภาษาจีนในการสืบค้นหรือค้นคว้าความรู้ 
หรือข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการ 
ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
ตัวอย่าง 
- การสืบค้นข้อมูล 
查词典、查资料、上网、网上搜
索、输入网址 
- การกรอกแบบฟอร์ม 
姓名、性别、年龄、出生日期 
国籍、地址 
电子邮件、学历 

 2. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียนชุมชน และ
ท้องถิ่นเป็นภาษาจีน 

 การใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เช่น แผ่นพับ
แนะน าโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น การท าแผ่นปลิว ป้ายค าขวัญ 
ประกาศ  
 การน าเสนอข้อมูล ข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น
เป็นภาษาจีน 
ตัวอย่าง 
制作标语、宣传册（板）、布告
栏、制作中文网页 
夏令营 

ม.5  1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู้หรือ
ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ 

 การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม น าเสนอ
ความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
ตัวอย่าง 
- การสืบค้นข้อมูล 
查词典、查资料、上网、网上搜
索、输入网址 
- การกรอกแบบฟอร์ม 
姓名、性别、年龄、出生日期 
国籍、地址 
电子邮件、学历 

2. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียนชุมชน และ

 การใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เช่น แผ่นพับ
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
ท้องถิ่นเป็นภาษาจีน แนะน าโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น การท าแผ่นปลิว ป้ายค าขวัญ 

ประกาศ นิทรรศการ  
 การน าเสนอข้อมูล ข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
เป็นภาษาจีน 
ตัวอย่าง 
制作标语、宣传册（板）、布告
栏、制作中文网页 
夏令营、才艺比赛、展览 

ม.6 1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู้หรือ
ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ 

 การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้าหรือรวบรวมน าเสนอ 
สรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
ตัวอย่าง 
- การสืบค้นข้อมูล 
查词典、查资料、上网、网上搜
索、输入网址 
- การกรอกแบบฟอร์ม 
姓名、性别、年龄、出生日期、国
籍、地址 
电子邮件、学历 

2. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียนชุมชน ท้องถิ่น 
และสังคมโลกเป็นภาษาจีน 

 การใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมโลกเช่น 
หนังสือเล่มเล็ก แผ่นพับแนะน าโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น การ
ท าแผ่นปลิว ป้ายค าขวัญ ประกาศ  
 การน าเสนอข้อมูล ข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่นและ
สังคมโลกเป็นภาษาจีน 
ตัวอย่าง 
制作标语、宣传册（板） 
布告栏、制作中文网页、 
夏令营 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 240 (6 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
-ประวัติศาสตร์ 
-ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
-หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
-เศรษฐศาสตร์ 
-ภูมิศาสตร์ 
 

160 (4 นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120  
(3 นก.) 

160 (4 นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 
(3 นก.) 

160 (4 นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 
(3 นก.) 

320 (8นก.) 
 

80 (2 นก.) 
 

240 
(6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 120 (3 นก.) 
ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 120 (3 นก.) 
การงานอาชีพ 40 ( 1นก.) 40 ( 1นก.) 40 ( 1นก.) 120 (3 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 ช่ัวโมง 

(22 นก.) 
880 ช่ัวโมง 
(22 นก.) 

880 ช่ัวโมง 
(22 นก.) 

1,640 ช่ัวโมง 
(41 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 180 
2. กิจกรรมนักเรียน  
    2.1  กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาดผู้
บ าเพ็ญประโยชน์และ
นักศึกษาวิชาทหาร 

40 40 40 - 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
 

สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4-6 

    2.2 กิจกรรมชุมนุม 25 25 25 120 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

15 15 15 60 

รวมเวลาเรียนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

120 120 120 360 

รายวิชา/กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและ
จุดเน้น 

  

หน้าท่ีพลเมือง (เพิ่มเติม) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 ( 2นก.) 
รายวิชาท่ีสถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อม
และจุดเน้น 8 กลุ่มสาระฯ 

ห้องเรียน
พิเศษ 

520(14นก.) 

ห้องเรียน
พิเศษ 

440(12นก.) 

ห้องเรียน
พิเศษ 

440(12นก.) 

2,920(73 นก.)(ห้องเรียนพิเศษ) 
2,400(62 นก.)(วิทย-์คณิต)  
1,880(47 นก.) (ภาษ-สังคม) 

280(7 นก.) 200 (5 นก) 200 (5 นก) 
1,960(49นก.)(การงาน-เทคโน) 

1,960(49นก.) (สหศิลป์) 
การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ (IS 1)  
( Research and 
Knowledge Formation )   

- 40(1 นก.) - 40(1 นก.) 

การส่ือสารและการน าเสนอ 
(IS 2) ( Communication  
and Presentation ) 

- 40(1 นก.) - 40(1 นก.) 

การน าองค์ความรู้ไปใช้
บริการสังคม (IS 3) 

- - 20 20 

กิจกรรมโฮมรูม 40 40 40 120 
กิจกรรมรวมระดับ 40 40 40 - 
กิจกรรมสวดมนต์ 40 40 40 - 
กิจกรรมสอนซ่อมเสริม - - 60 80 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4-6 

รวมเวลาเรียน รายวิชา/
กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อม
และจุดเน้น 

ห้องเรียน
พิเศษ 
680 

ห้องเรียน
พิเศษ 
680 

ห้องเรียน
พิเศษ 
680 

3,300 (ห้องเรียนพิเศษ) 
2,780 (วิทย์-คณิต)  
2,260 (ภาษ-สังคม) 

440 440 440 
2,340 (การงาน-เทคโน) 

2,340 (สหศิลป์) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 

ห้องเรียน
พิเศษ 
1,680 

ห้องเรียน
พิเศษ 
1,680 

ห้องเรียน
พิเศษ 
1,680 

5,300 (ห้องเรียนพิเศษ) 
4,780 (วิทย์-คณิต)  
4,260 (ภาษ-สังคม) 

1,440 1,440 1,440 
4,340 (การงาน-เทคโน) 

4,340 (สหศิลป์) 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

รายวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                  60 ช่ัวโมง             3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                  60 ช่ัวโมง             3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3                  60 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4                  60 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5                  60 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6                  60 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 อ20201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1                   40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ20202 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2                   40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1                   40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2                   40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 อ20203 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3                   40 ช่ัวโมง   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ20204 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4                   40 ช่ัวโมง   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3                   40 ช่ัวโมง   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
 อ22202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4                   40 ช่ัวโมง   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
 I20201  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้:IS1         40 ช่ัวโมง    2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I20202   การส่ือสารและการน าเสนอ : IS2                   40 ช่ัวโมง         2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 อ20205 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 5                 40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ20206 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 6                 40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5                 40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
 อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6                 40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 - 6) 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1              40 ช่ัวโมง                   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1              40 ช่ัวโมง                   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 อ31201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1              60 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ31202 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2              60 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร1              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ31204 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร2             40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ31205 ภาษาอังกฤษฟังพูด 1              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ31206 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        อ31207 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 1               20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ31208 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 2               20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 อ32203 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3              60 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ32204 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4              60 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ32203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด               40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
 อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด               40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
 อ32209 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 3               20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
 อ32210 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 4                20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
 I30201  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้:IS1    40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I30202   การส่ือสารและการน าเสนอ : IS2              40 ช่ัวโมง       2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
 อ33202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
 อ33205 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 5              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ33206 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 6              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ33207 ภาษาอังกฤษฟังพูด 5              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ32208 ภาษาอังกฤษฟังพูด 6              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ33211 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 5               20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
 อ33212 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 6               20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
 

ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 จ21201 ภาษาจีน 1              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 จ21202 ภาษาจีน 2              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 จ22201 ภาษาจีน 3              20 ช่ัวโมง   1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 จ22202 ภาษาจีน 4              20 ช่ัวโมง   1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 จ23201 ภาษาจีน 5              20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 จ23202 ภาษาจีน 6              20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 จ31201 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 จ31202 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 จ32201 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 3              20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 จ32202 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 4              20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 จ33201 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 5              20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
 จ33202 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 6              20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

รายวิชาพื้นฐาน 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 
รายวิชา พื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        เวลา  60 ชั่วโมง  
 
  

ศึกษาการใช้ประโยคค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง การอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบท
ร้อยกรองส้ันๆการสนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
การพูดและเขียน  เพื่อขอและให้ข้อมูล และการแสดงความคิดเห็นเรื่องท่ีฟังหรืออ่านเกี่ยวกับ กิจกรรมหรือ 
เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ัน ๆ ประกอบ การใช้ภาษาน้ าเสียงและกิริยาท่าทาง สุภาพเหมาะสม 
ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่าง
การออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยค ของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย การใช้ภาษาในการ สืบค้น ค้นคว้ารวบรวม และการสรุปข้อมูลข้อเท็จจริงท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้  ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
และการน าเสนอด้วย การพูดการเขียนค้นคว้าความรู้ข้อมูลต่างๆ พร้อมท้ังการเข้าร่วมจัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม ตามความสนใจ 

โดยใช้กระบวนการทางภาษาในการส่ือสาร กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการสืบค้นข้อมูลความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เห็นคุณค่าในการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน อยู่อย่างพอเพียง มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ บนฐาน
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

รหัสตัวชี้วัด 
   ต 1.1   ตัวชี้วัด  ต 1.1 ม1/1, ม1/2, ม1/3, ม1/4 
   ต 1.2   ตัวชี้วัด  ต 1.2 ม1/1, ม1/2, ม1/3, ม1/4, ม1/5 
   ต 1.3   ตัวชี้วัด  ต 1.3 ม1/1, ม1/2, ม1/3 
   ต 2.1   ตัวชี้วัด  ต 2.1 ม1/1, ม1/2, ม1/3 
   ต 2.2   ตัวชี้วัด  ต 2.2 ม1/1, ม1/2 
   ต 3.1   ตัวชี้วัด  ต 3.1 ม1/1 
   ต 4.1   ตัวชี้วัด  ต 4.1 ม1/1 
   ต 4.2   ตัวชี้วัด  ต 4.2 ม1/1, ม1/2 
 
รวม 21 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                 เวลา   60   ชั่วโมง        
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

1 I’m New Here  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 4.1   ม. 1/ 1 

เรียนรู้ค าศัพท์ การออกเสียง โครงสร้าง
ประโยค หน้าท่ีทางภาษา และ 
วัฒนธรรมในประเทศกลุ่มอาเซียนและ
ประเทศท่ัวโลกเกี่ยวกับการ
ทักทาย การกล่าวลา การแนะน า
ตนเอง และผู้อื่น ท่ีได้จากการค้นคว้า
และแลกเปล่ียนข้อมูลกับเพื่อน การฝึก
ทักษะการพูดทักทายและแนะน า
ตนเอง การถาม-ตอบข้อมูล 
ช่ือและการสะกดช่ือ การฟังข้อความ
เกี่ยวกับการทักทายและการแนะน า
ผู้อื่น การอ่านบทสนทนาเกี่ยวกับการ
แนะน าผู้อื่น การอ่านข้อความเกี่ยวกับ
ช่ือของบุคคลผู้มีช่ือเสียง การเขียนให้
ข้อมูลช่ือจริงและช่ือเล่นของตนเองและ
ผู้อื่น และการท าโครงงานเกี่ยวกับช่ือท่ี
ได้รับความนิยม เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
เรียนระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 

10 16 

2 Where Are You 
from? 

 ต 1.1   ม. 1/ 1 
 ต 1.2   ม. 1/ 1 
 ต 1.3   ม. 1/ 1 
 ต 2.1   ม. 1/ 1 
 ต 2.2   ม. 1/ 1 
 

เรียนรู้ค าศัพท์ การออกเสียง โครงสร้าง
ประโยค หน้าท่ีทางภาษา การใช้
น้ าเสียงและท่าทาง เนื้อหา และ
วัฒนธรรมเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนตัว ประเทศบ้านเกิดและสัญชาติใน
ประเทศตนเอง ประเทศกลุ่มอาเซียน
และท่ัวโลกท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า
และการแลกเปล่ียนข้อมูลกับเพื่อนใน
ช้ันเรียน การฝึกทักษะการฟังบท

10 16 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

สนทนาการขอและให้ข้อมูลส่วน
บุคคล การพูดบรรยายข้อมูลของ
ตนเอง การพูดถาม-ตอบประเทศ และ
สัญชาติของนักท่องเท่ียว การอ่าน
ข้อความเกี่ยวกับช่ือประเทศ เมือง
หลวงและสัญชาติของ
นักท่องเท่ียว การอ่านบทสนทนาการ 
แลกเปล่ียนข้อมูลส่วนบุคคล การอ่าน
โฆษณาโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ การ
เขียนบรรยายข้อมูลบุคคล 

3 English around 
the World 

ต 1.1 ม. 1/1 - 3 
ต 1.2 ม. 1/ 2 
ต 2.2 ม. 1/ 1- 2 

เรียนรู้ค าศัพท์ การออกเสียง โครงสร้าง
ประโยค หน้าท่ีทางภาษา และ 
วัฒนธรรมในประเทศกลุ่มอาเซียนและ
ประเทศท่ัวโลกเกี่ยวกับค าท่ีใช้เรียก
ส่ิงของและสินค้าในชีวิตประจ าวัน
รวมถึงค าส่ังและค าแนะน าท่ีได้จากการ
ค้นคว้า และแลกเปล่ียนข้อมูลกับ
เพื่อน การฝึกทักษะการฟังค าแนะน า
สินค้า การพูดถาม-ตอบช่ือเรียก
ส่ิงของ การพูดออกค าส่ังและให้
ค าแนะน า การอ่านบทสนทนาสินค้าท่ี
ขายในตลาดนัดกลางคืน การอ่านป้าย
สัญลักษณ์และป้ายค าแนะน า การ
เขียนรวบรวมค าศัพท์ส่ิงของใน
ชีวิตประจ าวัน 
 และการท าแผ่นภาพป้ายสัญลักษณ์
เพื่อเป็นพื้นฐานการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน และการเรียนระดับช้ันท่ี
สูงขึ้น 
 

10 16 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

สอบกลางภาค  20 
4 Who’s That? ต 1.1  ม. 1/ 4 

ต 1.3  ม. 1/ 1-2 
ต 2.2   ม. 1/ 1 
ต 4.2   ม. 1/ 1 
 

นักเรียนรู้จักบุคคลท่ีมีช่ือเสียงใน
ประเทศของตน ในประเทศกลุ่ม
อาเซียนและ 
ประเทศอื่น ๆ ในโลกจากการอ่าน
ข้อความในหนังสือเรียน การแบ่งปัน
ความรู้ท่ีเพื่อนร่วมช้ันศึกษาค้นคว้ามา
น าเสนอ  
การอ่านข้อความบรรยายบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงในอาชีพต่าง ๆ การฟังข้อความ
บรรยายบุคคล การพูดขอและให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับบุคคลท่ีพบเห็น การพูดบอก
ท่ีมาบุคคลท่ีตนนิยมชมชอบ และ
ค้นคว้าและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลส าคัญ 
ของโลกและในประเทศกลุ่มอาเซียนท่ี
ตนช่ืนชอบ อีกท้ังได้เรียนรู้ค าศัพท์
เกี่ยวกับอาชีพ และค าบรรยาย
คุณลักษณะบุคคล  
หน้าท่ีภาษา โครงสร้างประโยคท่ีเป็น
พื้นฐานของกิจกรรมการฟงั พูด อ่าน 
และเขียน 
 

10 16 

5 Do you  Have   
a computer ? 

 ต 1.1   ม. 1/ 4 
 ต 1.2   ม. 1/ 1 
 ต 2.2   ม. 1/ 1 
 ต 4.2   ม. 1/ 1 

เรียนรู้ค าศัพท์ การออกเสียง โครงสร้าง
ประโยค หน้าท่ีทางภาษาและ 
วัฒนธรรมเกี่ยวกับสัตว์และส่ิงของท่ีตน
เป็นเจ้าของโดยผ่านการฝึกทักษะการ
ระบุประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ การ
อ่านออกเสียงและการอ่านบทสนทนา
เกี่ยวกับส่ิงของท่ีตนเป็นเจ้าของ การฟัง

10 18 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

บทสนทนาเกี่ยวกับสัตว์เล้ียง พูดถาม-
ตอบข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เล้ียงและส่ิงของ
ท่ีตนช่ืนชอบ การอ่านบทความเกี่ยวกับ
สัตว์แสนรู้ การเขียนบรรยายสัตว์เล้ียง
ของตนเอง การน าเสนอข้อมูลสัตว์แสน
รู้ทั้งในประเทศกลุ่มอาเซียนและ
ประเทศท่ัวโลกท่ีได้จากการสืบค้นทาง
อินเทอร์เน็ตท้ังนี้เพื่อใช้เป็นพื้นฐานใน
การส่ือสารเกี่ยวกับการแสดงความเป็น
เจ้าของในส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
 

6 Months of  
the Year 

 ต 1.1   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 

เรียนรู้ค าศัพท์ การออกเสียง โครงสร้าง
ประโยค หน้าท่ีทางภาษาและ
วัฒนธรรมเกี่ยวกับครอบครัว โดยผ่าน
การฝึกทักษะการฟังข้อความเกี่ยวกับ
อายุของสมาชิกในครอบครัว การพูด
ขอและให้ข้อมูลสมาชิกใน
ครอบครัว อ่านบทสนทนาเกี่ยวกับ
สมาชิกในครอบครัว การอ่านบทความ
เกี่ยวกับการอาศัยกับครอบครัว
อุปถัมภ ์การเขียนบรรยายครอบครัว
ของตนเอง การท าแผนภูมิล าดับเครือ
ญาติและบุคคลผู้มีช่ือเสียงระดับโลก
และในระดับอาเซียนท่ีได้จากการ 
ค้นคว้า   
รวบรวมและสรุปจากอินเทอร์เน็ต และ
การน าเสนองานเพื่อเป็นพื้นฐาน 
ในการเรียนภาษาท่ีซับซ้อนขึ้นและใช้
ส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 
 

10 18 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 60 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 
รายวิชา พื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        เวลา  60 ชั่วโมง  
 

ศึกษาการใช้ประโยคค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง การอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบท
ร้อยกรองส้ันๆการสนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
การพูดและเขียน  เพื่อขอและให้ข้อมูล และการแสดงความคิดเห็นเรื่องท่ีฟังหรืออ่านเกี่ยวกับ กิจกรรมหรือ 
เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ัน ๆ ประกอบ การใช้ภาษาน้ าเสียงและกิริยาท่าทาง สุภาพเหมาะสม 
ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่าง
การออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยค ของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย การใช้ภาษาในการ สืบค้น ค้นคว้ารวบรวม และการสรุปข้อมูลข้อเท็จจริงท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
และการน าเสนอด้วย การพูดการเขียนค้นคว้าความรู้ข้อมูลต่างๆ พร้อมท้ังการเข้าร่วมจัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม ตามความสนใจ 

โดยใช้กระบวนการทางภาษาในการส่ือสาร กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการสืบค้นข้อมูลความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เห็นคุณค่าในการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน อยู่อย่างพอเพียง มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ บนฐาน
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัสตัวชี้วัด 
   ต 1.1   ตัวชี้วัด  ต 1.1 ม1/1, ม1/2, ม1/3, ม1/4 
   ต 1.2   ตัวชี้วัด  ต 1.2 ม1/1, ม1/2, ม1/3, ม1/4, ม1/5 
   ต 1.3   ตัวชี้วัด  ต 1.3 ม1/1, ม1/2, ม1/3 
   ต 2.1   ตัวชี้วัด  ต 2.1 ม1/1, ม1/2, ม1/3 
   ต 2.2   ตัวชี้วัด  ต 2.2 ม1/1, ม1/2 
   ต 3.1   ตัวชี้วัด  ต 3.1 ม1/1 
   ต 4.1   ตัวชี้วัด  ต 4.1 ม1/1 
   ต 4.2   ตัวชี้วัด  ต 4.2 ม1/1, ม1/2 
 
รวม 21 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                 เวลา   60   ชั่วโมง        
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

1 Do You Like 
Chocolate? 

ต 1.1ม. 1/ 2, 4 
ต 1.2 ม. 1/ 1, 5 
 ต 1.3   ม. 1/ 3 
 ต 2.1   ม. 1/ 1 
 ต 2.2 ม.1/ 2 
 ต 3.1   ม. 1/ 1 
 ต 4.1   ม. 1/ 1 

เรียนรู้ค าศัพท์ การออกเสียง โครงสร้าง
ประโยค หน้าท่ีทางภาษาและ วัฒนธรรม
เกี่ยวกับอาหารและเครื่องด่ืมโดยผ่านการ
ฝึกทักษะการระบุประโยคให้สัมพันธ์กับ
ภาพร้านอาหารและเครื่องด่ืมการฟังบท
สนทนาเกี่ยวกับการส่ังรายการอาหาร การ
พูดถาม-ตอบและบรรยายความรู้สึกของ
ตนเกี่ยวกับอาหารที่ชอบและไม่ชอบ อ่าน
บทสนทนาการซื้อขายอาหารจาน
ด่วน และข้อความบรรยายอาหารจาน
โปรด เขียนแผ่นพับแนะน าอาหารที่ดี
หรือไม่ดีต่อสุขภาพที่ได้จากการศึกษา
รวบรวมและสรุปจากแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็น
พื้นฐานในการเรียนและ 
การใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 

10 16 

2 Nice House!  ต 1.1   ม. 1/ 2 
 ต 1.1   ม. 1/ 4 
 ต 1.2   ม. 1/ 1 
 ต 4.1   ม. 1/ 1 
 
  

เรียนรู้ค าศัพท์ การออกเสียง โครงสร้าง
ประโยค หน้าท่ีทางภาษาและ วัฒนธรรม
เกี่ยวกับบ้าน ห้องต่าง ๆ และส่ิงของท่ีอยู่
ในบ้านโดยผ่านการฝึกทักษะการฟัง
ประโยคบรรยายต าแหน่งส่ิงของในห้อง
ต่าง ๆ พูดบรรยายห้องนอนในฝัน พูด
น าเสนอข้อความบรรยายท่ีพักอาศัยท่ีตน
ช่ืนชอบ การอ่านข้อความบรรยาย
ห้องนอน การอ่านบทความเกี่ยวกับห้อง
ในบ้านท่ีช่ืนชอบ การเขียนบรรยายภาพ
ห้องนั่งเล่น เขียนบรรยายสถานท่ีท่ีตนช่ืน
ชอบในบ้านเพื่อใช้ในการส่ือสารกับผู้อื่น

10 16 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

ท้ังในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน รวมท้ังใช้
ในการศึกษารวบรวมและสรุปข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

3 Smile!  ต 1.1 ม. 1/ 2,4 
 ต 1.2   ม. 1/ 4 
 ต 1.3   ม. 1/ 1 
 ต 2.1   ม. 1/ 1 
 ต 2.2   ม. 1/ 1 

เรียนรู้ค าศัพท์ การออกเสียง โครงสร้าง
ประโยค หน้าท่ีทางภาษาและ วัฒนธรรม
เกี่ยวกับการท ากิจกรรมต่าง ๆ และสภาพ
อากาศโดยผ่านการฝึกทักษะการฟังบท
สนทนาการท ากิจกรรม 
ในงานเล้ียงวันเกิด การพูดถาม-ตอบ
กิจกรรมท่ีก าลังท าและสภาพอากาศ การ
พูดบรรยายภาพคนท่ีก าลังท ากิจกรรมอยู่ 
บนท้องถนน การพูดน าเสนอสภาพอากาศ
ของประเทศกลุ่มอาเซียนและท่ัวโลก การ
อ่านอีเมลเล่าประสบการณ์ 
การท่องเท่ียว การอ่านบทสนทนาเกี่ยวกับ
การบรรยายกิจกรรมท่ีท าในวันหยุด
พักผ่อน การเขียนตอบอีเมลเพื่อเป็น
พื้นฐานในการเรียนและการส่ือสาร
เกี่ยวกับการท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้รูป
ประโยค Present Progressive 
 

10 16 

สอบกลางภาค  20 
4 That’s a Nice  

T-shirt! 
 ต 1.1   ม. 1/ 
2,4 
 ต 1.2   ม. 1/ 4 
 ต 1.3   ม. 1/ 1 
 ต 2.1   ม. 1/ 1 
 ต 2.2   ม. 1/ 1 
  

เรียนรู้ค าศัพท์ การออกเสียง โครงสร้าง
ประโยค หน้าท่ีทางภาษาและ วัฒนธรรม
เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายโดยผ่านการฝึก
ทักษะการฟังประโยคเกี่ยวกับเครื่องแต่ง
กาย พูดถามราคา สี ขนาด  
ชนิดของเครื่องแต่งกาย การอ่านบท
สนทนาเกี่ยวกับการสอบถามราคาเส้ือผ้า
และบทความเกี่ยวกับกางเกงยีน  

10 16 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

การเขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับงานแสดง
แฟช่ันโชว์ของเจ้าของภาษาและประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน และการน าเสนอ 
ข้อมูลเส้ือผ้าท่ีส่ังซื้อทางออนไลน์ซึ่งได้จาก
การสืบค้น รวมรวม และสรุปทาง
อินเทอร์เน็ต เพื่อใช้เป็นพื้นฐานการ
ส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 
 

5 Can You Dance?  ต 1.1 ม. 1/ 2,4 
 ต 1.2   ม. 1/ 4 
 ต 1.3   ม. 1/ 1 
 ต 2.2   ม. 1/ 1 
 ต 3.1   ม. 1/ 1 
 ต 4.1   ม. 1/ 1 

เรียนรู้ค าศัพท์ การออกเสียง โครงสร้าง
ประโยค หน้าท่ีทางภาษาและ วัฒนธรรม
เกี่ยวกับความสามารถและพรสวรรค์ของ
บุคคล โดยผ่านการฝึกทักษะการฟัง
ประโยคเกี่ยวกับความสามารถ 
ของบุคคล พูดถาม-ตอบและอภิปราย
ความสามารถของตนและผู้อื่น พูด
น าเสนอข้อมูลเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ
ท่ีได้จากการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต  
การอ่านบทสนทนา การสอบถาม
ความสามารถทางด้านดนตรี การอ่าน
บทความเด็กผู้มีพรสวรรค์ การเขียนบท
สัมภาษณ์เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ การ
เขียนสรุปความข้อมูลการส ารวจ
ความสามารถของผู้อื่นเพื่อใช้เป็นพื้นฐาน
ในการส่ือสารข้อมูลของตนเองกับ
ผู้อื่น และติดตามข้อมูลความสามารถ
พิเศษของบุคคลอื่น 

10 18 

6 Let’s go out.  ต 1.1   ม. 1/ 4 
 ต 1.2   ม. 1/1,  
 ม1/3,ม1/4 
 ต 2.1   ม. 1/ 1 

เรียนรู้ค าศัพท์ การออกเสียง โครงสร้าง
ประโยค หน้าท่ีทางภาษาและ วัฒนธรรม
เกี่ยวกับสถานท่ีท่ีน่าสนใจโดยผ่านการฝึก
ทักษะการฟังข้อความเกี่ยวกับสถานท่ีต้ัง

10 18 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

 ต 2.2   ม. 1/ 2 
 ต 3.1   ม. 1/ 1 
 ต 4.1   ม. 1/ 1 

ของร้านค้า การพูดถาม-ตอบท่ีต้ังของ
สถานท่ี การพูดแนะน าและตอบรับการไป
เท่ียวสถานท่ีต่าง ๆ การพูดอภิปราย
สถานท่ีท่ีตนช่ืนชอบ การอ่านบทความ
เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย การเขียน
อีเมลบรรยายสถานท่ีท่ีตนพักอาศัย และ
แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีนั้น โดยใช้ค าบุพ
บทกับเวลาและสถานท่ี เพื่อใช้เป็นพื้นฐาน
ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันและการ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 

สอบปลายภาค   30 
รวมทั้งสิ้น 60 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 
รายวิชา พื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        เวลา  60 ชั่วโมง  

ฟัง  พูด  อ่านและเขียน ส่ือรูปแบบต่างๆ ท่ีเลือก สามารถระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ  
รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน  พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบายให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความ 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของ
ไทย และน าภาษามาใช้ส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคมอย่างเหมาะสม  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ค้นคว้า รวบรวม และ
สรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอเผยแพร่/ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการทางภาษา ฟัง  พูด  อ่าน 
เขียน  กระบวนการเรียนแบบค้นพบความรู้  น าเสนอรายงานในช้ันเรียน ใช้ค าถาม แสดงบทบาทสมมติ ใช้เกม
จ าลองสถานการณ์  ระดมความคิด  และแก้ปัญหา  ใช้กระบวนการทางภาษาในการส่ือสาร กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบค้นข้อมูล ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถส่ือสารได้  
            เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการ
ท างาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ต 1.1  ตัวชี้วัด ม.2/1,ม.2/2 ,ม.2/4  
 ต 1.2   ตัวชี้วัด ม.2/1 ,ม.2/2 ,ม.2/3  
 ต 1.3   ตัวชี้วัด ม.2/1 ,ม.2/3     
 ต 2.1  ตัวชี้วัด ม.2/1 ,ม.2/3  
 ต 2.2   ตัวชี้วัด ม.2/1      
 ต 3.1   ตัวชี้วัด ม.2/1  
 ต 4.1   ตัวชี้วัด ม.2/1      
 ต 4.2   ตัวชี้วัด ม.2/2   
 
รวม 13 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                 เวลา   60   ชั่วโมง        
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

1 First Day at 
School 

ต 1.1 ม.2/2,  
ต 1.1 ม.2/4,  
ต 1.2 ม.2/1,  
ต 1.2 ม.2/4  
ต 1.3 ม.2/1 
ต 2.1 ม.2/1,  
ต 2.1 ม.2/2 
ต 3.1 ม.2/1 
ต 4.1 ม.2/1,  
ต 4.2 ม.2/1,  
ต 4.2 ม.2/2 

-การอ่านออกเสียงบทสนทนา เข้าใจบท
สนทนาท่ีอ่านและฟัง  
-พูดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว และค้นคว้า
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนของประเทศต่าง ๆ 
แล้วน าเสนอผลงานการค้นคว้า 
-ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล
เช่นการทักทายกล่าวลา ขอบคุณ 
ขอโทษ  
- Ordinal Number  
- V. to be  
- ข้อความข่าวประกาศและบทอ่านบท
ร้อยกรอง–หลักการเขียน 

10 17 

2 Where Are You 
Going? 

ต 1.1 ม.2/2,  
ต 1.1 ม.2/4,  
ต 1.2 ม.2/1,  
ต 1.2 ม.2/4  
ต 1.3 ม.2/1 
ต 2.1 ม.2/1,  
ต 2.1 ม.2/2 
ต 3.1 ม.2/1 
ต 4.1 ม.2/1,  
ต 4.2 ม.2/1,  
ต 4.2 ม.2/2 

- ค าขอร้อง 
- ค าแนะน า 
-ค าช้ีแจง 
-การบรรยายตนเองการเดินทางการ
ท่องเท่ียวส านวนภาษาเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียว 
- Present Continuous Tense 
-Time 
-Vocabulary : place 
-Pronunciation   
-การแต่งประโยคตามโครงสร้าง 
-บทอ่าน บทความต่าง ๆ 

 
10 

 
17 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

3 What Do You Like 
to Do? 

ต 1.1 ม.2/2,  
ต 1.1 ม.2/4,  
ต 1.2 ม.2/1,  
ต 1.2 ม.2/4  
ต 1.3 ม.2/1 
ต 2.1 ม.2/1,  
ต 2.1 ม.2/2 
ต 3.1 ม.2/1 
ต 4.1 ม.2/1,  
ต 4.2 ม.2/1,  
ต 4.2 ม.2/2 

- ภาษาท่ีใช้แสดงความรู้สึกความคิดเห็น
เช่นชอบไม่ชอบจากชีวิตประจ าวัน 
-ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน บทสนทนาเกี่ยวกับ
กิจกรรมยามว่างของบุคคล และตีความ
เกี่ยวกับส่ิงท่ีชอบและไม่ชอบ พร้อมท้ังให้
เหตุผลส้ัน ๆ ประกอบ  
-ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง
ของประเทศอื่น ๆ และน าเสนอข้อมูล 
การค้นคว้า 
-Like + infinitive 
-Present Simple Tense 

10 17 

สอบกลางภาค  20 
4 What Do You 

Want to Be? 
ต 1.1 ม.2/2,  
ต 1.1 ม.2/4,  
ต 1.2 ม.2/1,  
ต 1.2 ม.2/4  
ต 1.3 ม.2/1 
ต 2.1 ม.2/1,  
ต 2.1 ม.2/2 
ต 3.1 ม.2/1 
ต 4.1 ม.2/1,  
ต 4.2 ม.2/1,  
ต 4.2 ม.2/2 

-ฟังค าพูดของบุคคลเกี่ยวกับอาชีพใน
อนาคต  
-อ่านข้อความเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ  
-พูดโต้ตอบเกี่ยวกับอาชีพและเหตุผลใน
การเลือกอาชีพนั้น ๆ  
-เขียนรายงานผลส ารวจอาชีพที่เพื่อนใน
ช้ันเรียนนิยมมากท่ีสุด ค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ท่ีเป็น 
Uncommon Jobs 

10 17 

5 What Is There for 
Lunch? 

ต 1.1 ม.2/2,  
ต 1.1 ม.2/4,  
ต 1.2 ม.2/1,  
ต 1.2 ม.2/4  
ต 1.3 ม.2/1 
ต 2.1 ม.2/1,  
ต 2.1 ม.2/2 

- ประโยค หรือข้อความ เกี่ยวกับตนเอง 
อาหาร เครื่องด่ืม 
-ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน รายการอาหารพิเศษ
ของภัตตาคาร จากประเทศต่าง ๆ  
-พูดเกี่ยวกับอาหารที่ชอบ  
-ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอาหารและ
น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 

9 16 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

ต 3.1 ม.2/1 
ต 4.1 ม.2/1,  
ต 4.2 ม.2/1,  
ต 4.2 ม.2/2 

6 Day after Day ต 1.1 ม.2/2,  
ต 1.1 ม.2/4,  
ต 1.2 ม.2/1,  
ต 1.2 ม.2/4  
ต 1.3 ม.2/1 
ต 2.1 ม.2/1,  
ต 2.1 ม.2/2 
ต 3.1 ม.2/1 
ต 4.1 ม.2/1,  
ต 4.2 ม.2/1,  
ต 4.2 ม.2/2 

-ใช้ภาษาพูดโต้ตอบเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจ าวัน และเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  
(email) ถึงเพื่อนเพื่อบอกเกี่ยวกับ
กิจกรรมท่ีท าในวันหยุดสุดสัปดาห์ 
- การบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ ข่าว
เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของ
ประชาชน 
- Question Word  
-Vocabulary :Adj. / Adv. 
Noun :clothes 
-Conversation 

9 16 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 60 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 
รายวิชา พื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        เวลา  60 ชั่วโมง 

ฟัง  พูด  อ่านและเขียน ส่ือรูปแบบต่างๆ ท่ีเลือก สามารถระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ  
รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน  พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบายให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความ 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของ
ไทย และน าภาษามาใช้ส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคมอย่างเหมาะสม  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ค้นคว้า รวบรวม และ
สรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอเผยแพร่/ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการทางภาษา ฟัง  พูด  อ่าน 
เขียน  กระบวนการเรียนแบบค้นพบความรู้  น าเสนอรายงานในช้ันเรียน ใช้ค าถาม แสดงบทบาทสมมติ ใช้เกม
จ าลองสถานการณ์  ระดมความคิด  และแก้ปัญหา  ใช้กระบวนการทางภาษาในการส่ือสาร กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบค้นข้อมูล ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถส่ือสารได้  
            เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการ
ท างาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัสตัวชี้วัด 
 ต 1.1  ตัวชี้วัด ม.2/3 , ม.2/4   
 ต 1.2   ตัวชี้วัด ม.2/4 ,  ม.2/5  
 ต 1.3   ตัวชี้วัด ม.2/2    
 ต 2.1   ตัวชี้วัด ม.2/2 , ม.2/3  
 ต 2.2   ตัวชี้วัด ม.2/1 , ม.2/2    
 ต 4.1   ตัวชี้วัด ม.2/1   
 ต 4.2   ตัวชี้วัด ม.2/1 ,  ม.2/2   

รวม 12 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                 เวลา   60   ชั่วโมง        
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

1 What Does He 
Look Like? 

ต 1.1 ม.2/2,  
ต 1.1 ม.2/4,  
ต 1.2 ม.2/1,  
ต 1.2 ม.2/4  
ต 1.3 ม.2/1 
ต 2.1 ม.2/1,  
ต 2.1 ม.2/2 
ต 3.1 ม.2/1 
ต 4.1 ม.2/1,  
ต 4.2 ม.2/1,  
ต 4.2 ม.2/2 

- ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน บทสนทนาและ
สามารถระบุประโยคให้สัมพันธ์กับส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเรียง เกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพและบุคลิกภาพของบุคคล 
- ออกเสียง does he/does she และ is 
he/is she ในประโยคค าถาม 
- อ่านออกเสียงบทสนทนาได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน ใช้ Object Pronouns 
และ Order of Adjectives ได้ถูกต้อง
ตามโครงสร้างไวยากรณ์ 
- ศัพท์ ส านวนภาษา เกี่ยวกับลักษณะ 
  บุคลิกภาพของบุคคล 
- Object Pronouns 
- Comparison of 
adjectives/adverbs.  
- Famous people 
- Conversation : บุคลิกภาพบุคคล 

10 17 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

2 What’s the 
Matter? 

ต 1.1 ม.2/2,  
ต 1.1 ม.2/4,  
ต 1.2 ม.2/1,  
ต 1.2 ม.2/4  
ต 1.3 ม.2/1 
ต 2.1 ม.2/1,  
ต 2.1 ม.2/2 
ต 3.1 ม.2/1 
ต 4.1 ม.2/1,  
ต 4.2 ม.2/1,  
ต 4.2 ม.2/2 

- ศัพท์ Parts of body  
- ศัพท์ ส านวนภาษา เกี่ยวกับสุขภาพ 
เจ็บป่วย 
- Imperative for advice 
- Object Pronouns 
- Conversation :What’s the matter 
? 
- Reading  : Herbal Medicines 
- การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆของเจ้าของภาษา
กับของไทย 

 
10 

 
17 

3 What Can You Do 
There? 

ต 1.1 ม.2/2,  
ต 1.1 ม.2/4,  
ต 1.2 ม.2/1,  
ต 1.2 ม.2/4  
ต 1.3 ม.2/1 
ต 2.1 ม.2/1,  
ต 2.1 ม.2/2 
ต 3.1 ม.2/1 
ต 4.1 ม.2/1,  
ต 4.2 ม.2/1,  
ต 4.2 ม.2/2 

- ศัพท์ ส านวนเกี่ยวกับสถานท่ี  
- Auxiliary Verb : can , can’t 
- โฆษณาสถานท่ี 
- Conversation  : Activity / can , 
can’t 
-ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการเช้ือเชิญ พูด
ประโยคเชิญชวน ตอบรับและปฏิเสธค า
ชวน 
-อ่านออกเสียงบทสนทนาเกี่ยวกับสถานท่ี
พักผ่อนยามว่างและตอบค าถามได้ และ
เขียนแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวที่มีช่ือเสียง
ในประเทศไทย 

10 17 

สอบกลางภาค  20 
4 What Are You 

Going to Do? 
ต 1.1 ม.2/2,  
ต 1.1 ม.2/4,  
ต 1.2 ม.2/1,  
ต 1.2 ม.2/4  
ต 1.3 ม.2/1 

- ศัพท์ ส านวนภาษา 
- Future with going to 
- Time expressions : tomorrow, 
next week ,  next year , next 
month  

10 17 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

ต 2.1 ม.2/1,  
ต 2.1 ม.2/2 
ต 3.1 ม.2/1 
ต 4.1 ม.2/1,  
ต 4.2 ม.2/1,  
ต 4.2 ม.2/2 

- Special Occasions : New Year’s 
day 
  Mother’s Day  ,  Father’s  Day    
  Valentine’s Day ……… 
- Conversation : แสดงส่ิงท่ีก าลังจะ
กระท า 
-  ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง
เช่นใครท าอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรท าไม
ใช่หรือไม่ Yes/No Question,   
- พูดอภิปรายเกี่ยวกับส่ิงท่ีคนไทยกระท า
ในโอกาสพิเศษหรือวันส าคัญต่าง ๆ  
เขียนเปรียบเทียบวันส าคัญหรือการเฉลิม
ฉลองในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ของ
ชาวตะวันตกและชาวไทยและน าเสนอใน
ช้ันเรียน 

5 Who Were They? ต 1.1 ม.2/2,  
ต 1.1 ม.2/4,  
ต 1.2 ม.2/1,  
ต 1.2 ม.2/4  
ต 1.3 ม.2/1 
ต 2.1 ม.2/1,  
ต 2.1 ม.2/2 
ต 3.1 ม.2/1 
ต 4.1 ม.2/1,  
ต 4.2 ม.2/1,  
ต 4.2 ม.2/2 

ศัพท์ ส านวนภาษา 
- Past Simple Tense  : Verb to be 
- Yes , No  Question 
- To be born 
- Question word :  Who , Where , 
When ,    Why 
- Conversation 
- ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ส าคัญในอดีต เข้าใจแล้วระบุรายละเอียด 
เขียนบรรยายบุคคลส าคัญทางประวัติศาสตร์
ของไทย ค้นคว้ารวบรวมและน าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลส าคัญของไทย 

9 16 

6 Yesterday ต 1.1 ม.2/2,  
ต 1.1 ม.2/4,  
ต 1.2 ม.2/1,  

- ศัพท์กริยา 3 ช่อง :  
-  Regular Verbs-ed 
- Irregular Verbs :  buy bought .. 

9 16 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

ต 1.2 ม.2/4  
ต 1.3 ม.2/1 
ต 2.1 ม.2/1,  
ต 2.1 ม.2/2 
ต 3.1 ม.2/1 
ต 4.1 ม.2/1,  
ต 4.2 ม.2/1,  
ต 4.2 ม.2/2 

-Time expressions for the past : 
yesterday , last year , last month , 
last week , last night 
- โครงสร้างประโยคPast Simple Tense : 
บอกเล่า , ค าถาม , ปฏิเสธ 
- Conversation 
- Wh Question : What Where When 
- ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน เกี่ยวกับเรื่องราวท่ี
เกิดขึ้นในอดีต 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 60 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 
รายวิชา พื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        เวลา  60 ชั่วโมง 

ศึกษาวิเคราะห์ภาษา น้ าเสียง ท่าทาง ค า วลี ส านวนง่ายๆ ประโยคค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า 
ค าอธิบายวิธีท า บอกทิศทาง ป้ายประกาศ อ่านข้อความ บทอ่าน โฆษณา บทร้อยกรอง เรื่องราวส้ันๆ ท้ังท่ี
เป็นความเรียงและไม่ใช่ความความเรียง การใช้พจนานุกรม ระบุประโยค ข้อความ ตีความ ถ่ายโอนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม นันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ ลมฟ้า อากาศ การซื้อ
ขาย การท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี อ่านจับใจความส าคัญจากส่ือส่ิงพิมพ์  และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ยกตัวอย่าง แสดงความคิดเห็น ให้เหตุผล บอกความเหมือน ความแตกต่างของประโยคชนิดต่างๆ เรียงล าดับ
ตามค าโครงสร้างทางภาษา เปรียบเทียบ อธิบาย ความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ค้นคว้า ข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ีสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น น าเสนอ ใช้ภาษา
ส่ือสารตามสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองเกี่ยวกับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ท้ังของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนการจัดการทางภาษา กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น กระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นผู้มีวินัย    ใฝ่
เรียนรู้ มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มุ่งมั่นในการท างาน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิสาธารณะ รัก
ความเป็นไทย สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อการศึกษาต่อ เพื่อการ
ประกอบอาชีพ เช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ชุมชนและสังคมโลกบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

รหัสตัวชี้วัด 

ต 1.1   ตัวชี้วัด ม.3/1 , ม.3/2    ต 1.2   ตัวชี้วัด ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/4 

ต 1.3   ตัวชี้วัด ม.3/1    

ต 2.1   ตัวชี้วัด ม.3/1   ต 2.2   ตัวชี้วัด ม.3/1 , ม.3/2    

ต 3.1   ตัวชี้วัด  ม.3/1 

ต 4.1   ตัวชี้วัด ม.3/1   ต 4.2   ตัวชี้วัด ม.3/2  

รวม 12 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                 เวลา   60   ชั่วโมง        
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

1 How Often Do 
You Work Out? 

ต 1.1 ม.3/4,  
ต 1.2 ม.3/4,  
ต 1.2 ม.3/5,  
ต 1.3 ม.3/1  
ต 2.1 ม.3/1,  
ต 2.2 ม.3/1  
ต 3.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1 

- ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ข้อความเกี่ยวกับการ
ท างานบ้านช่วยเหลือพ่อแม่  
- พูดตอบค าถามเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง
ท่ีชอบและไม่ชอบท า  
-อ่านบทอ่านเกี่ยวกับประเภทของ
นักเรียน และเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
กจิวัตรประจ าวันของตนเอง รวมท้ังหน้าท่ี
ภาษา โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ท่ี
เป็นพื้นฐานของกิจกรรมการฟงั พูด อ่าน 
และเขียน  
- Frequency Adverbs 
Gerunds as Objects of Verbs 
- always sometime usaully 
seldom/rarely never every once/ 
twice 

10 17 

2 Don’t Worry! Be 
Happy. 

ต 1.1 ม.3/4,  
ต 1.2 ม.3/1,  
ต 1.2 ม.3/2,  
ต 1.2 ม.3/3,  
ต 1.2 ม.3/5,  
ต 1.3 ม.3/1,  
ต 1.3 ม.3/3  
ต 2.1 ม.3/1 
ต 3.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1 

-ฟังข้อความท่ีแสดงอารมณ์และความรู้สึก
ของบุคคล  
-พูดถามและบอก 
สาเหตุท่ีมาของอารมณ์และความรู้สึก 
อ่านบทอ่านเกี่ยวกับสัตว์ และเขียน
บรรยายส่ิงท่ีท าให้ตนเกิดความรู้สึกหรือ 
อารมณ์ต่าง ๆ พร้อมท้ังให้เหตุผล รวมท้ัง
หน้าท่ีภาษา โครงสร้างประโยค และ
ไวยากรณ์ท่ีเป็นพื้นฐานของกิจกรรม 
การฟัง พูด อ่าน และเขียน 
Emotions 
Why 

 
10 

 
17 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

Why don’t 
Why doesn’t 
because 

3 What Do We 
Need? 

ต 1.1 ม.3/3  
ต 1.1 ม.3/4  
ต 1.2 ม.3/1  
ต 1.3 ม.3/1 
ต 2.1 ม.3/3  
ต 2.2 ม.3/1 
ต 3.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1 

-ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการส่ังอาหารทาง
โทรศัพท์  
- พูดบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมการซื้อของ
ท่ีซูเปอร์มาร์เกต  
- อ่านบทอ่านบรรยายเกี่ยวกับผลไม้ และ
เขียนบรรยายเกี่ยวกับการเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพของตนเอง  
-หน้าท่ีภาษา โครงสร้างประโยค และ
ไวยากรณ์ท่ีเป็นพื้นฐานของกิจกรรมการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน  
Count / Non-Count Nouns 

10 17 

สอบกลางภาค  20 
4 Going Shopping ต 1.1 ม.3/3  

ต 1.1 ม.3/4 
ต 1.2 ม.3/3  
ต 1.2 ม.3/4  
ต 1.2 ม.3/5  
ต 1.3 ม.3/1  

-ฟังโฆษณาสินค้า พูดสนทนาเกี่ยวกับการ
จับจ่ายซื้อของ อ่านบทอ่านเกี่ยวกับคนท่ี
จับจ่ายซื้อของมากเกินพอดี และเขียน
เกี่ยวกับงานอดิเรกท่ีบุคคลท่ัวไปชอบท า
ในแต่ละประเทศ  
-หน้าท่ีภาษา โครงสร้างประโยคและ

10 17 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

ต 1.3 ม.3/3 
ต 2.1 ม.3/3  
ต 2.2 ม.3/1  
ต 2.2 ม.3/2 
ต 3.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1 

ไวยากรณ์ท่ีเป็นพื้นฐานของกิจกรรมการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน  
Information Questions with going 
to  
-Agreeing with so… and neither… 

5 Did You Have a 
Good Time? 

ต 1.1 ม.3/2  
ต 1.1 ม.3/4  
ต 1.2 ม.3/1  
ต 1.2 ม.3/4  
ต 1.3 ม.3/1 
ต 2.1 ม.3/1 
ต 3.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1  
ต 4.2 ม.3/2 

-ฟังการบรรยายสถานท่ีท่องเท่ียว พูด
สัมภาษณ์เพื่อนเกี่ยวกับการท่องเท่ียว 
ในช่วงวันหยุดเขียนบันทึกเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียวในวันหยุดพักผ่อน  
-หน้าท่ีภาษา โครงสร้างประโยค และ
ไวยากรณ์ท่ีเป็นพื้นฐานของกิจกรรมการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน  
Simple Past Tense 
-Infinitives of Purpose 

9 16 

6 Accidents 
Happen! 

ต 1.1 ม.3/4  
ต 1.2 ม.3/1  
ต 1.3 ม.3/1 
ต 2.2 ม.3/1 
ต 3.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1 
ต 4.2 ม.3/1 

- ฟังข่าว พูดเล่าอุบัติเหตุท่ีตนเองประสบ
ในอดีต  
- อ่านข้อความบรรยายประสบการณ์ของ
บุคคลท่ีประสบอุบัติเหตุ และเขียนเล่า
ประสบการณ์จากสถานการณ์สมมติ  
-หน้าท่ีภาษา โครงสร้างประโยค/
ไวยากรณ์ท่ีเป็นพื้นฐานของกิจกรรมการ
ฟัง พูด อ่านและเขียน  
- Past Progressive 
- Past Progressive + When 

9 16 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 60 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 
รายวิชา พื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        เวลา  60 ชั่วโมง 

ศึกษาการใช้ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความให้มีใจความส าคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือต่าง ๆ พร้อมให้เหตุผล และ
ยกตัวอย่าง ประกอบ การแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือ การแสดงความรู้สึก เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ 
พร้อมให้เหตุผลประกอบ การอธิบายชีวิต ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา ศึกษา
การจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ การเปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือน และความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค การล าดับค าตามโครงสร้าง ประโยคและความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทยและน าไปใช้ อย่างเหมาะสม การใช้
ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลอง ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม การ
ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้ารวบรวม และสรุปความรู้ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษาในการส่ือสาร กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการ สืบค้นข้อมูล ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 
 เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เห็นคุณค่าในการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิต ประจ าวัน อยู่อย่างพอเพียง มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะบนฐาน
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ต 1.1   ตัวชี้วัด  ม.3/3, ม.3/4  

ต 1.2    ตัวชี้วัด  ม.3/3 , ม.3/5 

ต 1.3    ตัวชี้วัด  ม.3/2 , ม.3/3   

ต 2.1    ตัวชี้วัด  ม.3/2, ม.3/3 

ต 2.2    ตัวชี้วัด  ม.3/1 , ม.3/2   

ต 4.1    ตัวชี้วัด  ม.3/1 

ต 4.2    ตัวชี้วัด  ม.3/1 

รวม 12 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                 เวลา   60   ชั่วโมง        
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

1 Have 
You 
Ever? 

ต 1.1 ม.3/4,  
ต 1.2 ม.3/4,  
ต 1.2 ม.3/5,  
ต 1.3 ม.3/1  
ต 2.1 ม.3/1,  
ต 2.2 ม.3/1  
ต 3.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1 

- ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับบุคคลพูดเล่าประสบการณ์
ของตนเอง อ่านบทอ่าน 
บรรยายประสบการณ์ท่ีประทับใจของบุคคล  
- พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ท่ี
ประทับใจหรือไม่เคยลืมของตนเอง  
- หน้าท่ีภาษา โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ท่ี
เป็นพื้นฐานของกิจกรรมการฟงั พูด อ่าน และเขียน 
- Present Perfect 
-Adverb: ever 

10 17 

2 The 
More, 
the 
Better 

ต 1.1 ม.3/4,  
ต 1.2 ม.3/1,  
ต 1.2 ม.3/2,  
ต 1.2 ม.3/3,  
ต 1.2 ม.3/5,  
ต 1.3 ม.3/1,  
ต 1.3 ม.3/3  
ต 2.1 ม.3/1 
ต 3.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1 

- ฟังบทสนทนาวิจารณ์การเล่นกีฬาของนักกีฬาทีม
โปรด  
- พูดแสดง    ความคิดเห็นเกี่ยวกับเมืองท่ีชอบและ
เลือกท่ีจะไปอยู่อาศัย  
- อ่านบทอ่านบรรยายสถานท่ี และเขียน
เปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอื่น  
- หน้าท่ีภาษา โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ท่ี
เป็นพื้นฐานของกิจกรรมการฟงั พูด อ่าน และเขียน 
- comparison,  
- Comparatives degree 

 
10 

 
17 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

3 It’s 
Amazing! 

ต 1.1 ม.3/3  
ต 1.1 ม.3/4  
ต 1.2 ม.3/1  
ต 1.3 ม.3/1 
ต 2.1 ม.3/3  
ต 2.2 ม.3/1 
ต 3.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1 

- ฟังข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงท่ีเป็นท่ีสุดในโลก  
- พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงท่ีเป็นที่สุดของโลก  
- อ่านข้อความบรรยายเกี่ยวกับวาฬสีน้ าเงิน และ
เขียนบรรยายเกี่ยวกับสัตว์หรือพืชท่ีใกล้สูญพันธุ์  
-หน้าท่ีภาษา โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ท่ี
เป็นพื้นฐานของกิจกรรมการฟงั พูด อ่าน และเขียน 
-Superlatives 
- Question with How + Adjective 
 

10 17 

สอบกลางภาค  20 
4 Leave 

My 
Things 
Alone! 

ต 1.1 ม.3/2  
ต 1.1 ม.3/4  
ต 1.2 ม.3/1  
ต 1.2 ม.3/3  
ต 1.2 ม.3/4  
ต 1.2 ม.3/5  
ต 1.3 ม.3/1  
ต 1.3 ม.3/2 
ต 3.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1  
ต 4.2 ม.3/1 

-ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ พูดขอและ
ให้ข้อมูลเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของและเล่าเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเอง  
-อ่านข้อความบรรยายความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับ
การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น และเขียนเล่าประสบการณ์
ของตนในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น  
-หน้าท่ีภาษา โครงสร้างประโยค 
และไวยากรณ์ท่ีเป็นพื้นฐานของกิจกรรมการฟัง พดู 
อ่าน และเขียน 
- Possessive Pronouns 
- Possessive Adjectives 
- Question Word: Whose 

10 17 

5 What 
Should I 
Do? 

ต 1.1 ม.3/2  
ต 1.1 ม.3/4  
ต 1.2 ม.3/1  
ต 1.2 ม.3/4  
ต 1.3 ม.3/1 
ต 2.1 ม.3/1 
ต 3.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1  

- ฟังปัญหาของผู้อื่น พูดให้ค าแนะน าเกี่ยวกับความ
เปลี่ยนแปลงในโรงเรียนท่ีอยากให้เกิดข้ึน  
- อ่านค าแนะน าเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของวัยรุ่น และ
เขียนแสดงความคิดเห็น ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการมี
สุขภาพท่ีดีและมีร่างกายสมส่วน  
-หน้าท่ีภาษา โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ที่เป็น
พื้นฐานของกิจกรรมการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
- talk about problems and advice 

9 16 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

ต 4.2 ม.3/2 - Auxiliary Verb: should 

6 Will You 
Miss Me? 

ต 1.1 ม.3/4 
ต 1.2 ม.3/4  
ต 1.2 ม.3/5  
ต 1.3 ม.3/1 
ต 2.1 ม.3/1  
ต 2.1 ม.3/2  
ต 2.2 ม.3/2 
ต 3.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1  
ต 4.2 ม.3/1 

- ฟังการสนทนาระหว่างเพื่อนเกี่ยวกับการวางแผนท า
กิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน  
- พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งท่ีคิดถึงมากที่สุดเมื่อ
ยามจากบ้าน อ่านอีเมลบรรยายการใช้ชีวิตใน
ต่างประเทศ  
- เขียนอีเมลเล่าประสบการณ์ที่สมมติข้ึนเอง และเขียน
เปรียบเทียบชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย  
-หน้าท่ีภาษา โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ที่เป็น
พื้นฐานของกิจกรรม                 การฟัง พูด อ่าน 
และเขียน 
- The Future with Will 
- Information Question with Will 

9 16 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 60 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

รายวิชาเพิ่มเติม 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ20201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ชั่วโมง 
        จ านวน  1  หน่วยกิต   

ศึกษาภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล เช่น ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าช้ีแจง  และค าอธิบายง่ายๆ การ
ทักทาย การกล่าวลา  การขอบคุณ การแนะน าตัวเอง การแนะน าผู้อื่นให้รู้จักกัน การแลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันและสถานการณ์ท่ีน่าสนใจ รวมท้ังส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถโต้ตอบ และแสดงความคิดเห็น และสามารถน าเสนอผลงานผ่านทักษะกระบวนการการบูรณาการ 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. พูดและปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจงและค าอธิบายง่ายๆท่ีฟังได้ 
2. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ีอยู่ใน

ความสนใจของสังคม และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  
3. พูดบรรยายเกี่ยวกับตัวเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง ประเด็นต่างๆท่ีอยู่ในความสนใจของ

สังคม 
4. เลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
5. ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง จากแหล่งเรียนรู้อื่น และน าเสนอด้วยการพูด  
6. ใช้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้แสดงความคิดเห็นท้ังสารคดี และบันเทิงคดี 
7. มีทักษะในการใช้ภาษาในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนละชุมชนได้ 

     
รวม  7 ผลการเรียนรู้ 

 
 

 



 
  

 

87 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ20201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                   เวลา   40   ชั่วโมง 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 Basic English for 
daily life 

1. พูดและปฏิบัติตามค าส่ัง ค า
ขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง
และค าอธิบายง่ายๆท่ีฟังได้ 
2. สนทนาและเขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ต่าง ๆใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว 
เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของ
สังคม และส่ือสารอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม  
3. พูดบรรยายเกี่ยวกับตัวเอง 
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ 
เรื่อง ประเด็นต่างๆท่ีอยู่ใน
ความสนใจของสังคม 
4. เลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและ
กริยาท่าทาง เหมาะสมกับ
บุคคลและโอกาส ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
 

-ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร   
ระหว่างบุคคล ค าขอร้อง 
ค าช้ีแจง ค าอธิบาย ท่ีมี
ขั้นตอนซับซ้อน 
-ภาษาท่ีใช้ในการ 
แสดงความต้องการ เสนอ
และให้ความช่วยเหลือ 
ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ 
ค าศัพท์ ส านวน ประโยค
และข้อความท่ีใช้ในการขอ
และให้ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบ และ 
แสดงความคิดเห็น 
- ภาษาท่ีใช้ในการแสดง
ความรู้สึก ความคิดเห็น 
และให้เหตุผลประกอบ 
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2 Way of life and 
Environment 

3. พูดบรรยายเกี่ยวกับตัวเอง 
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ 
เรื่อง ประเด็นต่างๆท่ีอยู่ใน
ความสนใจของสังคม 
4. เลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและ
กริยาท่าทาง เหมาะสมกับ
บุคคลและโอกาส ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

- ภาษาท่ีใช้ในการ 
แสดงความต้องการ เสนอ
และให้ความช่วยเหลือ 
ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ 
ค าศัพท์ ส านวน ประโยค
และข้อความท่ีใช้ในการขอ
และให้ข้อมูล บรรยาย 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

6. ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
แสวงหาความรู้แสดงความ
คิดเห็นท้ังสารคดี และบันเทิง
คดี 
7. มีทักษะในการใช้ภาษาใน
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลของโรงเรียนละชุมชนได้ 

อธิบาย เปรียบเทียบ และ 
แสดงความคิดเห็น 
- วิถีชีวิต ความคิด ความ
เช่ือและท่ีมาของ
ขนบธรรมเนียม 
และประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 
 

สอบกลางภาค  20 
3 Welcome to my 

home town 
4. เลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและ
กริยาท่าทาง เหมาะสมกับ
บุคคลและโอกาส ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
5. ค้นคว้า รวบรวมและสรุป
ข้อมูล ข้อเท็จจริง จากแหล่ง
เรียนรู้อื่น และน าเสนอด้วย
การพูด  
6. ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
แสวงหาความรู้แสดงความ
คิดเห็นท้ังสารคดี และบันเทิง
คดี 
7. มีทักษะในการใช้ภาษาใน
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลของโรงเรียนละชุมชนได้ 

- การใช้ภาษาบูรณาการ
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
– ใช้ภาษาในการพูดบอก
ข้อมูลจังหวัดร้อยเอ็ด หรือ
อ าเภอเมยวดี 
-Traditions/Festival 
-Attractions 
Local wisdom 
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4 Healthy 
community 

4. เลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและ
กริยาท่าทาง เหมาะสมกับ
บุคคลและโอกาส ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
5. ค้นคว้า รวบรวมและสรุป

การใช้ภาษาอังกฤษในการ
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 
ชุมชน และท้องถิ่น/
ประเทศชาติ  เช่น การท า
หนังสือเล่มเล็ก 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ข้อมูล ข้อเท็จจริง จากแหล่ง
เรียนรู้อื่น และน าเสนอด้วย
การพูด  
6. ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
แสวงหาความรู้แสดงความ
คิดเห็นท้ังสารคดี  
และบันเทิงคดี 
7. มีทักษะในการใช้ภาษาใน
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลของโรงเรียนละชุมชนได้ 

การท าแผ่นปลิว ป้ายค า
ขวัญ เป็นภาษาอังกฤษ 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ20202 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      ภาคเรียนที่  2  เวลา   40   ชั่วโมง 
        จ านวน  1  หน่วยกิต   
 

ศึกษาภาษาท่ีใช้ในการขอร้อง การแนะน า การช้ีแจง และค าอธิบาย การสนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลใส
ถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน และใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคล สถานท่ี และ
โอกาสตามมารยาท สังคม และวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา ฝึกทักษะ การฟังพูด เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
รวมท้ังส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถโต้ตอบ และแสดงความคิดเห็นและสามารถน าเสนอผลงาน 
ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่สากล 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. พูดและปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจงและค าอธิบายง่ายๆท่ีฟังได้ 
2. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความ

สนใจของสังคม และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  
3. พูดบรรยายเกี่ยวกับตัวเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง ประเด็นต่างๆท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
4. เลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษา 
5. ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง ท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมจากแหล่ง

เรียนรู้อื่น และน าเสนอด้วยการพูด  
6. สนทนาบอกเล่า แสดงความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ใช้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้แสดงความคิดเห็นท้ังสารคดี และบันเทิงคดี 
8. มีทักษะในการใช้ภาษาในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนละชุมชนได้ 

 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ20202 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                   เวลา   40   ชั่วโมง 

 
ล าดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา  (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 Commutative 
English 

1. พูดและปฏิบัติ
ตามค าส่ัง ค า
ขอร้อง ค าแนะน า 
ค าช้ีแจงและ
ค าอธิบายง่ายๆท่ี
ฟังได้ 
2. สนทนาและ
เขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่อง
ต่าง ๆใกล้ตัว 
สถานการณ์ ข่าว 
เรื่องท่ีอยู่ในความ
สนใจของสังคม 
และส่ือสารอย่าง
ต่อเนื่องและ
เหมาะสม  
3. พูดบรรยาย
เกี่ยวกับตัวเอง 
ประสบการณ์ 
ข่าว เหตุการณ์ 
เรื่อง ประเด็น
ต่างๆท่ีอยู่ใน
ความสนใจของ
สังคม 
4. เลือกใช้ภาษา
น้ าเสียงและกริยา
ท่าทาง เหมาะสม

- ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล เช่น 
การทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  
การพูดแทรกอย่างสุภาพ  การชักชวน  การ
แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องใกล้ตัว 
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การ
สนทนา/เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคล
ใกล้ตัว สถานการณ์  ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความ
สนใจในชีวิตประจ าวัน 
- การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์  
ข่าว/เหตุการณ์/ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจ
ของสังคม เช่น การเดินทาง การรับประทาน
อาหาร การเล่นกีฬา/ดนตรี  การฟังเพลง การ
อ่านหนังสือ การท่องเท่ียว การศึกษา  สภาพ
สังคม เศรษฐกิจ   
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา  (ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

กับบุคคลและ
โอกาส ตาม
มารยาทสังคม
และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา 

2 Free time and 
entertainment 

3. พูดบรรยาย
เกี่ยวกับตัวเอง 
ประสบการณ์ 
ข่าว เหตุการณ์ 
เรื่อง ประเด็น
ต่างๆท่ีอยู่ใน
ความสนใจของ
สังคม 
4. เลือกใช้ภาษา
น้ าเสียงและกริยา
ท่าทาง เหมาะสม
กับบุคคลและ
โอกาส ตาม
มารยาทสังคม
และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา 
6. สนทนาบอก
เล่า แสดง
ความรู้สึก และ
แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม 

- การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของ
ไทย  การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการ
ล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
- การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การ
ค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ 

9 25 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา  (ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
7. ใช้
ภาษาต่างประเทศ
ในการแสวงหา
ความรู้แสดง
ความคิดเห็นท้ัง
สารคดี และ
บันเทิงคดี 

สอบกลางภาค  20 
3 Food And 

Drinks 
2. สนทนาและ
เขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่อง
ต่าง ๆใกล้ตัว 
สถานการณ์ ข่าว 
เรื่องท่ีอยู่ในความ
สนใจของสังคม 
และส่ือสารอย่าง
ต่อเนื่องและ
เหมาะสม  
3. พูดบรรยาย
เกี่ยวกับตัวเอง 
ประสบการณ์ 
ข่าว เหตุการณ์ 
เรื่อง ประเด็น
ต่างๆท่ีอยู่ใน
ความสนใจของ
สังคม 
4. เลือกใช้ภาษา

-การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางใน
การสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  
การชมเชย   การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ  การ
พูด ขณะแนะน าตนเอง  การสัมผัสมือ การโบก
มือ  การแสดงความ รู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การ
กล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ 
-ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล เช่น 
การทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  
การพูดแทรกอย่างสุภาพ  การชักชวน  การ
แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องใกล้ตัว 
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การ
สนทนา/เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคล
ใกล้ตัว  ข่าวสถานการณ์  ในชีวิตประจ าวัน    
- การใช้ทักษะชีวิตในหัวข้อ Local Food 

10 25 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา  (ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

น้ าเสียงและกริยา
ท่าทาง เหมาะสม
กับบุคคลและ
โอกาส ตาม
มารยาทสังคม
และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา 
6. สนทนาบอก
เล่า แสดง
ความรู้สึก และ
แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

4 The 
Importance of 
our Land 

5. ค้นคว้า 
รวบรวมและสรุป
ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์พลังงาน
และส่ิงแวดล้อม
จากแหล่งเรียนรู้
อื่น และน าเสนอ
ด้วยการพูด  
6. สนทนาบอก
เล่า แสดง
ความรู้สึก และ
แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ

การค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการ
น าเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 
การใช้ภาษาต่างประเทศในการเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลวารสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
เช่น การท าหนังสือเล่มเล็ก การท าแผ่นปลิว  
ป้ายค าขวัญ  การน าเสนอข้อมูลเป็น
ภาษาอังกฤษ 

10 25 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา  (ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
7. ใช้
ภาษาต่างประเทศ
ในการแสวงหา
ความรู้แสดง
ความคิดเห็นท้ัง
สารคดี และ
บันเทิงคดี 
8. มีทักษะในการ
ใช้ภาษาในการ
เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลของ
โรงเรียนละชุมชน
ได้ 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ชั่วโมง 
        จ านวน  1  หน่วยกิต   

ศึกษาวิเคราะห์การฟังและการพูดจาก ค าส่ัง ขอร้อง ค าแนะน าหรือจากส่ือประเภทต่างๆ เกี่ยวกับ
ตนเองและส่ิงแวดล้อม เรียนรู้ค าศัพท์ท่ีใช้ในการพูดส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างบุคคล พร้อม กับแสดง
ความคิดเห็น ความรู้สึกอย่างมีเหตุผล พูดส่ือสารสนทนาเพื่อขอและให้ข้อมูลของตนเองและผู้อื่น จาก
สถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้น  

โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการพูดสนทนา ส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นจากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลอง เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการส่ือสาร 
พูดสนทนาและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ เข้า ร่วมกิจกรรมทางภาษา เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ฝึกฝน ตนเองตามความสามารถเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เห็นความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร เป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น  

ผลการเรียนรู้  
1. ผู้เรียนสามารถส่ือสารสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได้  
2. ผู้เรียนสามารถพูดเพื่อขอและให้ข้อมูลของตนเองและผู้อื่นได้  
3. ผู้เรียนสามารถส่ือสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีก าหนดให้ได้  
4. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                   เวลา   40   ชั่วโมง 
ล าดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 Conversation - ฝึกทักษะการพูดส่ือสาร 
สนทนาเพื่อขอและให้ข้อมูล
ของ ตนเอง 
 - ผู้เรียนมีสมรรถนะการพูด 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า
และค าช้ีแจงในการ 
ท าอาหาร เครื่องด่ืม การ
ประดิษฐ์ การใช้ยา สลาก
ยา การบอกทิศทาง ป้าย
ประกาศต่างๆหรือการใช้ 
อุปกรณ์ 

10 15 

2 Tradition - ฝึกทักษะการใช้ภาษา 
น้ าเสียง กิริยา ท่าทางเพื่อ
ความเหมาะสมทาง มารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของ 
เจ้าของภาษาในสถานการณ์
จริง  
- ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการ
พูด ภาษาอังกฤษส าหรับการ
ส่ือสารกับ เจ้าของภาษาตาม
บริบทได้อย่าง เหมาะสม 
- ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการ
ใช้ภาษา ส าเนียง การออก
เสียงภาษาอังกฤษ ได้ถูกต้อง
ตามหลักสัทศาสตร์ 

-การใช้ภาษา น้ าเสียงและ
กิริยาท่าทางในการสนทนา 
ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา - การกล่าวขอบคุณ 
ขอโทษ การชมเชย  
- การกล่าวอวยพร การพูด
แนะน าตนเอง และการ 
กล่าวแสดงความรู้สึกชอบ/
ไม่ชอบ การตอบรับหรือ 
การปฏิเสธ 

15 15 

สอบกลางภาค  20 
3 Countries -ฝึกทักษะ การพูดส่ือสาร 

และแสดงความคิดเห็น 
-การพูดส่ือสาร แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิต
ความ เป็นอยู่ในท้องถิ่น
ของตนเอง  
-บรรยายเกี่ยวกับประเพณี
ท้องถิ่นของตนเองและของ 
เจ้าของภาษา 

15 20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2   
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      ภาคเรียนที่  2  เวลา   40   ชั่วโมง 
        จ านวน  1  หน่วยกิต   

ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ข้อความ ประโยคจากบทร้อยกรอง หรือส่ือประเภทต่างๆ เกี่ยวกับตนเอง และ 
ส่ิงแวดล้อม อ่านเพื่อจับใจความส าคัญในการเรียนรู้ค าศัพท์ เขียนข้อความ ประโยคตามโครงสร้างทาง ภาษา
เพื่อการส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างบุคคล กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน แสดงความ
คิดเห็น แสดงความรู้สึกอย่างมีเหตุผล น าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของ เจ้าของภาษา
และวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม  
            โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา เช่น การอ่าน การเขียน เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ความคิดกับ 
เจ้าของภาษาผ่านการเขียนเพื่อขอหรือให้ข้อมูลในการส่ือสาร  
            เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา เห็นคุณค่าของภาษาเพื่อการศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ใน
ชีวิตประจ าวัน การการศึกษาค้นคว้าข้อมูล หรือเพื่อประกอบอาชีพ เกิดทักษะการฟัง พูด มีความใฝ่รู้ใฝ่ เรียน
และมีความเข้าใจในการภาษาและน าไปใช้ในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ผลการเรียนรู้  

1. ผู้เรียนเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน 
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  

2. ผู้เรียนเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังได้  

3. ผู้เรียนอ่านเรื่องและสรุปใจความส าคัญของเรื่องท่ีได้ศึกษาตามความสนใจได้ 

รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                   เวลา   40   ชั่วโมง 
ล าดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 Story telling - ฝึกอ่านข้อความ นิทาน และ
บทร้อยกรอง เรื่องส้ันท่ีสนใจ
ตามหลักการอ่าน 
- ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการคิด
ส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษเพื่อ
แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น 
- ฝึกเขียนแสดงความต้องการ 
ความช่วยเหลือ เขียนตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือตามสถานการณ์ท่ี
ก าหนด 
- ผู้เรียนมีสมรรถนะในการพูด
ส่ือสารแสดงความต้องการ ขอ
ความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ 
และการเขียนเพื่อแลกเปล่ียน
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

- ภาษาท่ีใช้ในการ
แสดงความต้องการ ขอ
ความช่วยเหลือ ตอบ
รับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ 
- อ่านออกเสียงตาม
ระดับเสียงสูง – ต่ าใน
ประโยค 
- การอ่านข้อความ 
นิทาน และบทร้อย
กรอง 

10 12 

2 Request -ฝึกเขียนแสดงความต้องการ 
ความช่วยเหลือ เขียนตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือตามสถานการณ์ท่ี
ก าหนด-ผู้เรียนมีสมรรถนะใน
การพูดส่ือสารแสดงความ
ต้องการ ขอความ 
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การใหค้วามช่วยเหลือ และการ
เขียนเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม 

- ภาษาท่ีใช้ในการ
แสดงความต้องการ ขอ
ความช่วยเหลือ ตอบ
รับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ 

10 13 

สอบกลางภาค  20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 Information -ผู้เรียนฝึกทักษะสรุป
ข้อความ ข้อมูลข้อเท็จจริงท่ี
เกี่ยวข้อง 
-ผู้เรียนมีสมรรถนะ ในการ
น าเสนอข้อมูล ข้อความท่ี
เกี่ยวข้อง โดยการพูดและ
การเขียน 

-การค้นคว้ารวบรวม การ
สรุปและการน าเสนอ
ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ท่ี
เกี่ยวข้องกับการประกอบ
อาชีพ 

10 12 

4 Career -ผู้เรียนมีความสามารถใน
การสืบค้นข้อมูล จากส่ือ
แหล่งการเรียนรู้ 
-ผู้เรียนมีสมรรถนะในการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สืบค้นข้อมูลต่างๆ 

-การใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการสืบค้น/การค้นคว้า
ความรู้ข้อมูลต่างๆ จากส่ือ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

10 13 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ20203 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ชั่วโมง 
        จ านวน  1  หน่วยกิต   

ศึกษาการฝึกทักษะการใช้ภาษา การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถส่ือสารและใช้
ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆ และสามารถอ่านจับใจความส าคัญ  การสะกดค า เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การล าดับค าตามโครงสร้างทางภาษา 
ประโยค ของเจ้าของภาษา และภาษาไทย ตามหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม 
อาหาร เครื่องด่ืม เครื่องใช้ เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ 
การศึกษาและอาชีพ การเดินทางการท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษาและเทคโนโลยี นิทานและเรื่องส้ัน
จากส่ือใกล้ตัว และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ใช้ภาษาน าเสียงกริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาท
ทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บรรยายความเป็นมาและความส าคัญของเทศกาลต่างๆ ใช้
ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าข้อมูลจากส่ือเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยใช้กระบวนการทางภาษา เน้น
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์
และเขียน ส่ือความกระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 รวมถึง นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบาย ภาษาท่าทาง น้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูดรวมท้ังเข้าใจค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า 
ค าอธิบาย ท่ีพบในชีวิตประจ าวันได้ 

2. ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสามารถด าเนินการ
ส่ือสารอย่างเหมาะสม 

3. น าเสนอข้อมูล เรื่องราว รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ และเหตุการณ์เรื่องท่ัวไปได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

4. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง ประโยคต่างๆ การล าดับค า ตาม
โครงสร้างประโยคได้ถูกต้องตามหลักการใช้ของเจ้าของภาษา 

5. เขียนประโยคหรือเขียน ย่อหน้าส้ันๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านท่ีเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว 

6. ใช้ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารตามสถานการณ์
ต่างๆ ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นทั้งในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

7. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและน าเสนอข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่างเหมาะสม 

 รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ20203 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                   เวลา   40   ชั่วโมง 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 My life and My 
home 

1. อธิบาย ภาษาท่าทาง 
น้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด
รวมท้ังเข้าใจค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า ค าอธิบาย ท่ีพบใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
2. ใช้ภาษาตามมารยาททาง
สังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และสามารถ
ด าเนินการส่ือสารอย่าง
เหมาะสม 
4. เปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียง ประโยคต่างๆ การ
ล าดับค า ตามโครงสร้าง
ประโยคได้ถูกต้องตามหลักการ
ใช้ของเจ้าของภาษา 
6. ใช้ทักษะ การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ตามสถานการณ์ต่างๆ ใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองท่ีเกิดขึ้นทั้งในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 

การเลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง
และกิริยาท่าทางในการ
สนทนาตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมเจ้าของภาษา 

10 15 

ภาษาท่ีใช้ในการแสดง
ความรู้สึก ความคิดเห็น 
และให้เหตุผลประกอบเช่น 
จากข่าว เหตุการณ์ 
สถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
ค าศัพท์ ส านวนภาษา
ประโยค และข้อความท่ีใช้
ในการขอและให้ข้อมูล 
การเปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย   
ค าศัพท์ วลี ประโยค 
ส านวนภาษา ท่ีใช้ส่ือสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้น
ในห้องเรียน สถานศึกษา  
ชุมชน และสังคม 

2 School Days 1. อธิบาย ภาษาท่าทาง 
น้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด
รวมท้ังเข้าใจค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า ค าอธิบาย ท่ีพบใน

การเลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง
และกิริยาท่าทางในการ
สนทนาตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมเจ้าของภาษา 

10 15 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ชีวิตประจ าวันได้ 
4. เปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียง ประโยคต่างๆ การ
ล าดับค า ตามโครงสร้าง
ประโยคได้ถูกต้องตามหลักการ
ใช้ของเจ้าของภาษา 
6. ใช้ทักษะ การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ตามสถานการณ์ต่างๆ ใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองท่ีเกิดขึ้นทั้งในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
7. ใช้ภาษาอังกฤษในการ
ค้นคว้าและน าเสนอข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่าง
เหมาะสม 

ภาษาท่ีใช้ในการแสดง
ความรู้สึก ความคิดเห็น 
และให้เหตุผล จากข่าว 
เหตุการณ์ สถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
การค้นคว้า การรวบรวม 
การสรุป และการน าเสนอ
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น 
ค าศัพท์ วลี ประโยค 
ส านวนภาษา ท่ีใช้ส่ือสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้น
ในห้องเรียน สถานศึกษา  
ชุมชน และสังคม 

สอบกลางภาค  20 
3 Health and 

Welfare 
1. อธิบาย ภาษาท่าทาง 
น้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด
รวมท้ังเข้าใจค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า ค าอธิบาย ท่ีพบใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
2. ใช้ภาษาตามมารยาททาง
สังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และสามารถ
ด าเนินการส่ือสารอย่าง
เหมาะสม 
3. น าเสนอข้อมูล เรื่องราว 
รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ 

การเลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง
และกิริยาท่าทางในการ
สนทนาตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมเจ้าของภาษา 

10 10 

ภาษาท่ีใช้ในการแสดง
ความรู้สึก ความคิดเห็น 
และให้เหตุผลประกอบาก
ข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์
ในชีวิตประจ าวัน 
การค้นคว้า การรวบรวม 
การสรุป และการน าเสนอ
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ี
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

และเหตุการณ์เรื่องท่ัวไปได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4. เปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียง ประโยคต่างๆ การ
ล าดับค า ตามโครงสร้าง
ประโยคได้ถูกต้องตามหลักการ
ใช้ของเจ้าของภาษา 
6. ใช้ทักษะ การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ตามสถานการณ์ต่างๆ ใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองท่ีเกิดขึ้นทั้งในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
7. ใช้ภาษาอังกฤษในการ
ค้นคว้าและน าเสนอข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่าง
เหมาะสม 

เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น 
ค าศัพท์ วลี ประโยค 
ส านวนภาษา ท่ีใช้ส่ือสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้น
ในห้องเรียน สถานศึกษา  
ชุมชน และสังคม 
ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม 
และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง 
ๆ จากส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ 

4 Weather 2. ใช้ภาษาตามมารยาททาง
สังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และสามารถ
ด าเนินการส่ือสารอย่าง
เหมาะสม 
3. น าเสนอข้อมูล เรื่องราว 
รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ 
และเหตุการณ์เรื่องท่ัวไปได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4. เปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียง ประโยคต่างๆ การ

ภาษาท่ีใช้ในการแสดง
ความรู้สึก ความคิดเห็น 
และให้เหตุผลประกอบ จาก
ข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์
ในชีวิตประจ าวัน 

10 10 

จับใจความส าคัญคิด 
วิเคราะห์สังเคราะห์ บอก
รายละเอียด และ
รายละเอียดจากส่ือท่ีเป็น
ความเรียง และไม่เป็นความ
เรียง ส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ล าดับค า ตามโครงสร้าง
ประโยคได้ถูกต้องตามหลักการ
ใช้ของเจ้าของภาษา 
5. เขียนประโยคหรือเขียน ย่อ
หน้าส้ันๆ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านท่ีเกี่ยวกับ
ตนเอง และเรื่องใกล้ตัว 
6. ใช้ทักษะ การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ตามสถานการณ์ต่างๆ ใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองท่ีเกิดขึ้นทั้งในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
7. ใช้ภาษาอังกฤษในการ
ค้นคว้าและน าเสนอข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่าง
เหมาะสม 

การเปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของ 
ภาษากับของไทย   
ค าศัพท์ วลี ประโยค 
ส านวนภาษา ท่ีใช้ส่ือสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้น
ในห้องเรียน สถานศึกษา  
ชุมชน และสังคม 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ20204 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ภาคเรียนที่  2  เวลา   40   ชั่วโมง 
        จ านวน  1  หน่วยกิต   

ศึกษาการฝึกทักษะการใช้ภาษา การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถส่ือสารและใช้
ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆ และสามารถอ่านจับใจความส าคัญ  การสะกดค า เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การล าดับค าตามโครงสร้างทางภาษา 
ประโยค ของเจ้าของภาษา และภาษาไทย ตามหัวข้อเรื่องเกี่ ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม 
อาหาร เครื่องด่ืม เครื่องใช้ เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ 
การศึกษาและอาชีพ การเดินทางการท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษาและเทคโนโลยี นิทานและเรื่องส้ัน
จากส่ือใกล้ตัว และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ใช้ภาษาน าเสียงกริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาท
ทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บรรยายความเป็นมาและความส าคัญของเทศกาลต่างๆ ใช้
ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าข้อมูลจากส่ือเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยใช้กระบวนการทางภาษา เน้น
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 

การเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 รวมถึง นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีจิต
สาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบาย ภาษาท่าทาง น้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูดรวมท้ังเข้าใจค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า 
ค าอธิบาย ท่ีพบในชีวิตประจ าวันและส่ือประเภทต่างๆ 

2. ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสามารถด าเนินการ
ส่ือสารอย่างเหมาะสม 

3. น าเสนอข้อมูล เรื่องราว รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4. เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือน และความแตกต่างระหว่างการออกเสียง ประโยคต่างๆ  

การล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคได้ถูกต้องตามหลักการใช้ของเจ้าของภาษา 
5. เขียนประโยคหรือเขียน ย่อหน้าส้ันๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านท่ีเกี่ยวกับตนเอง และ

เรื่องใกล้ตัว 
6. ใช้ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารตามสถานการณ์

ต่างๆ ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นทั้งในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
7. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและน าเสนอข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่างเหมาะสม 

รวม 7  ผลการเรียนรู้ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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โครงสร้างรายวิชา อ20204 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                   เวลา   40   ชั่วโมง 

 
ล าดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 Food and Drink 1. อธิบาย ภาษาท่าทาง 
น้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด
รวมท้ังเข้าใจค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า ค าอธิบาย ท่ีพบใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
2. ใช้ภาษาตามมารยาททาง
สังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และสามารถ
ด าเนินการส่ือสารอย่าง
เหมาะสม 
4. เปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียง ประโยคต่างๆ การ
ล าดับค า ตามโครงสร้าง
ประโยคได้ถูกต้องตามหลักการ
ใช้ของเจ้าของภาษา 
6. ใช้ทักษะ การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ตามสถานการณ์ต่างๆ ใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองท่ีเกิดขึ้นทั้งในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 

การเลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง
และกิริยาท่าทางในการ
สนทนาตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมเจ้าของภาษา 

10 25 

ภาษาท่ีใช้ในการแสดง
ความรู้สึก ความคิดเห็น 
และให้เหตุผลประกอบเช่น 
จากข่าว เหตุการณ์ 
สถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
ค าศัพท์ ส านวนภาษา
ประโยค และข้อความท่ีใช้
ในการขอและให้ข้อมูล 
การเปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย   
ค าศัพท์ วลี ประโยค 
ส านวนภาษา ท่ีใช้ส่ือสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้น
ในห้องเรียน สถานศึกษา  
ชุมชน และสังคม 

2 Travel 1. อธิบาย ภาษาท่าทาง 
น้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด
รวมท้ังเข้าใจค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า ค าอธิบาย ท่ีพบใน

การเลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง
และกิริยาท่าทางในการ
สนทนาตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมเจ้าของภาษา 

10 25 
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ชีวิตประจ าวันได้ 
4. เปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียง ประโยคต่างๆ การ
ล าดับค า ตามโครงสร้าง
ประโยคได้ถูกต้องตามหลักการ
ใช้ของเจ้าของภาษา 
6. ใช้ทักษะ การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ตามสถานการณ์ต่างๆ ใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองท่ีเกิดขึ้นทั้งในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
7. ใช้ภาษาอังกฤษในการ
ค้นคว้าและน าเสนอข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่าง
เหมาะสม 

ภาษาท่ีใช้ในการแสดง
ความรู้สึก ความคิดเห็น 
และให้เหตุผล จากข่าว 
เหตุการณ์ สถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
การค้นคว้า การรวบรวม 
การสรุป และการน าเสนอ
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น 
ค าศัพท์ วลี ประโยค 
ส านวนภาษา ท่ีใช้ส่ือสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้น
ในห้องเรียน สถานศึกษา  
ชุมชน และสังคม 

สอบกลางภาค  20 
3 Free and 

Entertainment 
1. อธิบาย ภาษาท่าทาง 
น้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด
รวมท้ังเข้าใจค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า ค าอธิบาย ท่ีพบใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
2. ใช้ภาษาตามมารยาททาง
สังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และสามารถ
ด าเนินการส่ือสารอย่าง
เหมาะสม 
3. น าเสนอข้อมูล เรื่องราว 
รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ 

การเลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง
และกิริยาท่าทางในการ
สนทนาตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมเจ้าของภาษา 

10 25 

ภาษาท่ีใช้ในการแสดง
ความรู้สึก ความคิดเห็น 
และให้เหตุผลประกอบาก
ข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์
ในชีวิตประจ าวัน 
การค้นคว้า การรวบรวม 
การสรุป และการน าเสนอ
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ี
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ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

และเหตุการณ์เรื่องท่ัวไปได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4. เปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียง ประโยคต่างๆ การ
ล าดับค า ตามโครงสร้าง
ประโยคได้ถูกต้องตามหลักการ
ใช้ของเจ้าของภาษา 
6. ใช้ทักษะ การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ตามสถานการณ์ต่างๆ ใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองท่ีเกิดขึ้นทั้งในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
7. ใช้ภาษาอังกฤษในการ
ค้นคว้าและน าเสนอข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่าง
เหมาะสม 

เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น 
ค าศัพท์ วลี ประโยค 
ส านวนภาษา ท่ีใช้ส่ือสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้น
ในห้องเรียน สถานศึกษา  
ชุมชน และสังคม 
ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม 
และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง 
ๆ จากส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ 

4 Education and 
Future career 

2. ใช้ภาษาตามมารยาททาง
สังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และสามารถ
ด าเนินการส่ือสารอย่าง
เหมาะสม 
3. น าเสนอข้อมูล เรื่องราว 
รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ 
และเหตุการณ์เรื่องท่ัวไปได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4. เปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียง ประโยคต่างๆ การ

ภาษาท่ีใช้ในการแสดง
ความรู้สึก ความคิดเห็น 
และให้เหตุผลประกอบ จาก
ข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์
ในชีวิตประจ าวัน 

10 25 

จับใจความส าคัญคิด 
วิเคราะห์สังเคราะห์ บอก
รายละเอียด และ
รายละเอียดจากส่ือท่ีเป็น
ความเรียง และไม่เป็นความ
เรียง ส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
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ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ล าดับค า ตามโครงสร้าง
ประโยคได้ถูกต้องตามหลักการ
ใช้ของเจ้าของภาษา 
5. เขียนประโยคหรือเขียน ย่อ
หน้าส้ันๆ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านท่ีเกี่ยวกับ
ตนเอง และเรื่องใกล้ตัว 
6. ใช้ทักษะ การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ตามสถานการณ์ต่างๆ ใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองท่ีเกิดขึ้นทั้งในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
7. ใช้ภาษาอังกฤษในการ
ค้นคว้าและน าเสนอข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่าง
เหมาะสม 

การเปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของ 
ภาษากับของไทย   
ค าศัพท์ วลี ประโยค 
ส านวนภาษา ท่ีใช้ส่ือสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้น
ในห้องเรียน สถานศึกษา  
ชุมชน และสังคม 
ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม 
และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง 
ๆ จากส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ชั่วโมง 
        จ านวน  1  หน่วยกิต   

ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์การใช้ภาษาและท่าทางเพื่อการส่ือสาร การสร้างความสัมพันธ์ แนะน า ตนเอง
ให้ข้อมูล ส่ือความหมายจากเรื่องท่ีฟังและอ่าน แสดงความต้องการต่างๆ โดยการเสนอความต้องการ แสดง
ความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล การน าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ
วัฒนธรรมไทย 

 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา เช่น การพูด การฟัง เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ความคิดกับ 
เจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาเพื่อการส่ือสารสนทนาภาษาอังกฤษ และ
เห็นคุณค่าและ ประโยชน์ของการเรียนภาษาเพื่อการศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
การศึกษาค้นคว้า ข้อมูล  

เพื่อประกอบอาชีพ เกิดทักษะการพูด ฟัง มีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
และสร้าง ทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  

ผลการเรียนรู้  

1. ผู้เรียนสนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆใน 
ชีวิตประจ าวันได้  

2. ผู้เรียนพูดเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านได้  
3. ผู้เรียนเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค ชนิด

ต่างๆ ได้ 

รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

113 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                   เวลา   40   ชั่วโมง 
ล าดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 Help me! -การใช้ภาษาเพื่อแสดงความ
ต้องการขอความช่วยเหลือตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ตามสถานการณ์ 

-ภาษาขั้นสูงท่ีใช้ใน
การแสดงความ
ต้องการ ขอความ
ช่วยเหลือตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือตาม
สถานการณ์ได้ 

10 12 

2 Info -การเลือกใช้ส านวนภาษา ค าศัพท์
ข้อความ และประโยคในการขอ
และให้ข้อมูลเพื่อแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน 
- ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการใช้
ภาษาส าเนียง การออกเสียง
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

-ค าศัพท์ ส านวน 
ประโยค และ
ข้อความท่ีใช้ในการ
ขอและให้ข้อมูล 
-บรรยาย และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟังหรืออ่าน 

10 13 

สอบกลางภาค  20 
3 Lifestyle 1 -การฝึกใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร

ตามมารยาทสากล 
-การใช้ภาษา น้ าเสียง
และกิริยาท่าทางใน
การสนทนาตาม
มารยาททางสังคม
และวัฒนธรรมสากล 

10 12 

4 Project work -การวิเคราะห์ข้อมูลรวบรวม จาก
การส่ือการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การ 
-การค้นคว้า รวบรวม และการ
น าเสนอข้อมูล/เรียนรู้อื่น โดยการ
น าเสนอในแบบโครงงาน 

-การค้นคว้า รวบรวม 
และการน าเสนอ
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 

10 13 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 



 
  

 

114 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                    ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ช่ัวโมง                     
                                                                                 จ านวน  1  หน่วยกิต  

            ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ข้อความ ประโยคให้มีความสัมพันธ์กันกับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบ 
ต่างๆ การอ่านหัวข้อเรื่อง อ่านเพื่อจับใจความส าคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุนและแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน ฝึกเขียนโครงสร้างประโยคทางภาษาอังกฤษเพี่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน เขียน
เพื่อขอและให้ข้อมูลของตนเองและผู้อื่น  
            โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา เช่น การอ่าน การเขียน เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ความคิดกับ 
เจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง  
            เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา เห็นคุณค่าของภาษาเพื่อการศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ใน
ชีวิตประจ าวัน การศึกษาค้นคว้าข้อมูล หรือเพื่อประกอบอาชีพ เกิดทักษะอ่าน การเขียนท่ีดี มีความใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน และมีความเข้าใจในการภาษาและน าไปใช้ในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ผลการเรียนรู้  

            1. ผู้เรียนเขียนประโยค และระบุข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงได้  
   2. ผู้เรียนอ่านเพื่อจับใจความส าคัญของเรื่อง โดยบอกรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นได้  
            3. ผู้เรียนเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง หรืออ่านได้ 
            4. ผู้เรียนเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทยได้  
            5. ผู้เรียนอ่านจับใจความส าคัญเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร และเขียนสรุปเหตุการณ์เป็น ภาษาอังกฤษ
ได้ถูกต้อง 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  4 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                   เวลา   40   ชั่วโมง 
ล าดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 Writing structure 
and Speaking 

-การฝึกเขียนประโยค และ
ระบุข้อความให้สัมพันธ์กับ
ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ทักษะการ
เขียนและการพูด 

-ประโยค หรือข้อความ 
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม 
อาหาร เครื่องด่ืม เวลาว่าง
และนันทนาการ สุขภาพ
และสวัสดิการ การซื้อขาย 
ลมฟ้าอากาศ การศึกษา
และอาชีพ การเดินทาง
ท่องเท่ียว 
 
 

10 10 

2 Reading for 
detail 

-การอ่านเพื่อจับใจความ
ส าคัญของเรื่อง โดยบอก
รายละเอียดสนับสนุนและ
พูดแสดงความคิดเห็นพร้อม
ท้ังให้เหตุผลประกอบ 

-บทสนทนา นิทาน เรื่อง
ส้ัน และเรื่องจากส่ือ
ประเภทต่างๆเช่น 
หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ 
โทรทัศน์เว็บไซต์ 
-การจับใจความส าคัญ เช่น
หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน ค า
ถามเกี่ยวกับใจความส าคัญ
ของเรื่อง 
 

10 10 

3 Exchanging Idea -การพูดและเขียนเพื่อขอ
และให้ข้อมูลในการ
แลกเปล่ียนการเรียนรู้และ
แสดงความคิดเห็น 

-ค าศัพท์ ส านวน ประโยค 
และข้อความท่ีใช้ในการขอ
และให้ข้อมูล บรรยาย 
และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน 
 

5 10 

สอบกลางภาค  20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 Lifestyle 2 -การอธิบายและเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษาเพื่อเกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

-การเปรียบเทียบและการ
อธิบายความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ
ของเจ้าของภาษากับของ
ไทย การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนและการล าดับ
ตามโครงสร้างของประโยค
ของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

5 10 

5 News language -น าเสนอข้อมูล ข่าวสารเป็น
ภาษาต่างประเทศผ่านการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ของโรงเรียน 

-การเปรียบเทียบและการ
อธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างชีวิตความ
เป็นอยู่และวัฒนธรรม
เจ้าของภาษากับของไทย 

10 10 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

         ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามในเรื่องท่ีสนใจโดยเริ่มจากตนเอง  เช่ือมโยง
จากชุมชน  ท้องถิ่นและประเทศ  ต้ังสมมุติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ  ค้นคว้า
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผน รวบรวมข้อมูล   

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสม  ท างานบรรลุผลตามเป้าหมายภายในกรอบการด าเนินงานท่ี
ก าหนด  โดยการก ากับดูแล  ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ 
และร่วมกับเสนอแนวคิด  วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  
กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์   

เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้  เปรียบเทียบเช่ือมโยงองค์ความรู้สังเคราะห์  สรุป  
อภปิราย  เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
1.  ต้ังประเด็นปัญหา  โดยเลือกประเด็นท่ีสนใจ  เริ่มจากตนเอง  ชุมชน ท้องถิ่น  และประเทศ 
2.  ต้ังสมมุติฐานประเด็นปัญหาท่ีตนสนใจ  
3.  ออกแบบ  วางแผน  และใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายและระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูลได้ถูกต้อง 
5.  เสนอแนวคิด  วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
6.  ศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ถูกต้องครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
7.  สังเคราะห์ข้อมูล  สรุปองค์ความรู้และเปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการ

อภิปราย วิพากษ์  และแลกเปล่ียนความคิดเห็นองค์ความรู้ท่ีได้จากการค้นพบ 
8.  บอกประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าได้ 

รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2          เวลา   40   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 จุดประกาย
ความคิด 

1.  ต้ังประเด็นปัญหาโดยเลือกประเด็นท่ี
สนใจเริ่มจากตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และ
ประเทศ 
2.  ต้ังสมมุติฐานประเด็นปัญหาท่ีตนสนใจ  
3.  ออกแบบวางแผนและใช้กระบวนการ
รวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

การใช้ปัญหาเป็นฐาน
โดยการตั้งค าถาม   
การตั้งสมมติฐาน 
ใช้กระบวนการ 
ออกแบบ  และวางแผน
อย่างเป็นระบบ 

12 30 

2 ค้นคว้า
แสวงหา
ค าตอบ 

4.  แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายและระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูล
ได้ถูกต้อง 
5.  เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
6.  ศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
ถูกต้องครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

กระบวนการสืบเสาะ 
รวบรวมความรู้ 
จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายเพื่อน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม 

8 20 

สอบกลางภาค  20 

3 ค้นคว้า
แสวงหา
ค าตอบ 
(ต่อ) 

4.  แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายและระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูล
ได้ถูกต้อง 
5.  เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
6.  ศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
ถูกต้องครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

กระบวนการสืบเสาะ 
รวบรวมความรู้ 
จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายเพื่อน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม 

8 20 

4 รอบรู้และ
เห็นคุณค่า 

7.  สังเคราะห์ข้อมูล  สรุปองค์ความรู้และ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการอภิปราย วิพากษ์  
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นองค์ความรู้ท่ี
ได้จากการค้นพบ 

การสังเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปองค์ความรู้ 
จากการศึกษาค้นคว้า 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

12 30 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

8.  บอกประโยชน์และคุณค่าของ
การศึกษาค้นคว้าได้ 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

         ศึกษา  เรียบเรียง  และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน  เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้   จาก
การศึกษาค้นคว้าในรายวิชาศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงร่าง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใช้ค าจ านวน  2,500  ค า  
มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ท่ีเช่ือถือได้อย่างหลากหลาย  เรียบเรียงและถ่ายทอดอย่างชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลุ่ม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใช้ส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ   

เพื่อให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 

ผลการเรียนรู้ 
1.  วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว 2,500 ค า 
3.  น าเสนอข้อค้นพบ  ข้อสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual Presentation) 

หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation)  
4. ใช้ส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.  เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสู่

สาธารณะ 
6.  บอกประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้แก่สาธารณะ 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

121 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2          เวลา   40   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เรียงร้อย
ถ้อยค า 

1. เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้าองค์
ความรู้เชิงวิชาการ
ภาษาไทยความยาว 
2,500 ค า 

รายงานเชิงวิชาการ หมายถึง งานเขียน
ทางวิชาการท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆโดยศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร   
จากการส ารวจ การสังเกต  การทดลอง 
ฯลฯ แล้วน ามา รวบรวมวิเคราะห์เรียบ
เรียง ขึ้นใหม่  
ตามโครงเรื่องท่ีได้วางไว้โดยมีหลักฐาน
และ เอกสารอ้างอิงประกอบ 

20 50 

สอบกลางภาค  20 

2 เล่าสู่กันฟัง 2. น าเสนอข้อค้นพบ 
ข้อสรุปจากองค์ความรู้ท่ี
ศึกษาในรูปแบบกลุ่ม
หรือรายบุคคล โดยใช้ส่ือ
อุปกรณ์ในการน าเสนอ
ได้อย่างเหมาะสม 
3. มีทักษะการเขียน
รายงานเชิงวิชาการและ
การส่ือสารโดยใช้ส่ือ
ประสมในการน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ 

-วิธีการน าเสนอข้อค้นพบด้วยส่ือเป็นตัวชี้
ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 
ในครั้งนั้น ๆ วิธีหนึง่เพราะส่ือจะเป็น
ตัวการส าคัญท่ีจะถ่ายทอด 
-ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของ
ผู้เรียนซึ่งควรมีทางเลือกหลายช่องทางใน
การน าเสนอข้อมูลท่ีเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 

12 30 
(ครูผู้สอน 

10 
ครูที่

ปรึกษา
ภาษา 
20) 

 

3 คุณค่าของ
งาน 

4. เผยแพร่ผลงาน
การศึกษาค้นคว้าใน
รูปแบบบทความวิชาการ 
บทความวิจัยแสดง
นิทรรศการผลงาน
ตีพิมพ์ในเอกสารวารสาร

การถ่ายโอนองค์ความรู้จากการศึกษา 
ค้นคว้า และข้อค้นพบ โดยการการ
เผยแพร่ผลงาน เช่น การจัดนิทรรศการ
เป็นการจัดแสดงข้อมูลเนื้อหาผลงาน
ต่างๆ ด้วยวัสดุ ส่ิงของอุปกรณ์และ
กิจกรรมท่ีหลากหลายแต่ 

8 20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ทางวิชาการ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. บอกประโยชน์และ
คุณค่าในการสร้างสรรค์
งานและถ่ายทอดส่ิงท่ี
เรียนรู้แก่สาธารณะ 

มีความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่องโดยมี
จุดมุ่งหมาย 
ท่ีชัดเจน มีการวางแผนและออกแบบท่ี
เร้าความสนใจให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการดู 
การฟัง การสังเกต 
การจับต้องและการทดลองด้วยส่ือท่ี
หลากหลาย 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ20205 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 5 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ชั่วโมง 
        จ านวน  1  หน่วยกิต   

ศึกษา ข้อความ รูปแบบของค า  วลี  ประโยค ข้อมูลข่าวสารทั้งท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง
อย่างง่ายๆ เกี่ยวกับข้อความ ข่าว โฆษณา นิทาน  เพลง และบทร้อยกรองส้ันๆ พร้อมท้ังเลือก  /ระบุ/ เขียน
หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง 
โครงสร้างประโยค  ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้า  รวบรวม และสรุป
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดและการ
เขียนใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม  
ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น /ค้นคว้า รวบรวม  และสรุปความรู้ /ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน และ
ท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ  ใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์และเขียนส่ือความ กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม/คู่  ทักษะการส่ือสารในสถานการณ์จริงและ
สถานการณ์จ าลองอย่างเหมาะสมกับระดับของบุคคล  เวลา โอกาส และสถานท่ี ถูกต้องตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถะ เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อนุรักษ์พลังงาน
และส่ิงแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
3. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่างๆใกล้ตัว  สถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ีอยู่ใน

ความสนใจของสังคมและส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมโดยใช้โครงสร้างท่ีก าหนด 
4. อ่านและเขียนสรุปใจความส าคัญ / แก่นสาระ หัวข้อเรื่องท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/

เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
5. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  

และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ20205 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                   เวลา   40   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 Life Style 1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 
โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับ
ประโยค และข้อความท่ีฟังหรือ
อ่าน 
3. สนทนาและเขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่อง
ต่างๆใกล้ตัว  สถานการณ์ ข่าว 
เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของ
สังคมและส่ือสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสมโดยใช้โครงสร้างท่ี
ก าหนด 
4. อ่านและเขียนสรุปใจความ
ส าคัญ / แก่นสาระ หัวข้อเรื่องท่ี
ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/
เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยู่ใน
ความสนใจของสังคม 
5. เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ และการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

ประโยค ข้อความ และ
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัวโรงเรียนส่ิงแวด- 
ล้อม อาหาร เครื่องด่ืม 
เวลาว่างและนันทนาการ 
สุขภาพและสวัสดิการ การ
ซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ 
การศึกษาและอาชีพการ
เดินทางท่อง เท่ียวการ
บริการสถานท่ี ภาษา และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สัญลักษณ์เครื่อง หมาย 
กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพ
สัตว์ ส่ิงของบุคคล สถานท่ี 
 

10 25 

กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม  เช่น การเล่น
เกม การร้องเพลง การเล่า
นิทาน บทบาทสมมุติ  วัน
ขอบคุณพระเจ้า วัน
คริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่   
วันวาเลนไทน์   
 
การใช้ภาษาส่ือสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้น
ในห้องเรียน  สถานศึกษา  
ชุมชน และสังคม 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

2 Fun with 
grammar 

2. ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับ
ประโยค และข้อความท่ีฟังหรือ
อ่าน 
3. สนทนาและเขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่อง
ต่างๆใกล้ตัว  สถานการณ์ ข่าว 
เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของ
สังคมและส่ือสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสมโดยใช้โครงสร้างท่ี
ก าหนด 
4. อ่านและเขียนสรุปใจความ
ส าคัญ / แก่นสาระ หัวข้อเรื่องท่ี
ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/
เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยู่ใน
ความสนใจของสังคม 
5. เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ และการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง 
และกิริยาท่าทางในการ
สนทนาตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาเช่นการขอบคุณ ขอ
โทษ  การชมเชย  การใช้สี
หน้าท่าทางประกอบ  การ
พูด ขณะแนะน าตนเอง  
การสัมผัสมือ การโบกมือ   
การแสดงความ รู้สึกชอบ/
ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร 
การแสดงอาการตอบรับ
หรือปฏิเสธ   

10 25 

การเปรียบเทียบและการ
อธิบายความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ 
ของเจ้าของภาษากับของ
ไทย  การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนและการล าดับค า
ตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

สอบกลางภาค  20 
3 Technology 2. ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความ

เรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับ
ประโยค และข้อความท่ีฟังหรือ
อ่าน 
4. อ่านและเขียนสรุปใจความ
ส าคัญ / แก่นสาระ หัวข้อเรื่องท่ี
ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/

บทสนทนา  นิทาน เรื่อง
ส้ัน และเรื่องจากส่ือ
ประเภทต่างๆ เช่น 
หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ 
โทรทัศน์ เว็บไซด์ การจับ
ใจความส าคัญ 
 

10 25 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยู่ใน
ความสนใจของสังคม 
5. เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ และการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

ภาษาท่ีใช้ในการแสดง
ความรู้สึก ความคิดเห็น 
และให้เหตุผลประกอบ   
 
การจับใจความส าคัญ/แก่น
สาระ การวิเคราะห์ความ
เรื่อง/เหตุการณ์ท่ีอยู่ใน
ความสนใจ เช่น 
ประสบการณ์ ภาพยนตร์ 
กีฬา เพลง 

4 Enjoy Reading 
And Writing 

1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 
โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับ
ประโยค และข้อความท่ีฟังหรือ
อ่าน 
3. สนทนาและเขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่อง
ต่างๆใกล้ตัว  สถานการณ์ ข่าว 
เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของ
สังคมและส่ือสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสมโดยใช้โครงสร้างท่ี
ก าหนด 
4. อ่านและเขียนสรุปใจความ
ส าคัญ / แก่นสาระ หัวข้อเรื่องท่ี
ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/
เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยู่ใน
ความสนใจของสังคม 
5. เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความแตกต่าง

ข้อความ ข่าว โฆษณา และ
บทร้อยกรอง การใช้
พจนานุกรม หลักการอ่าน
ออกเสียง 

10 25 

การจับใจความส าคัญ/แก่น
สาระ หัวข้อเรื่อง  การ
วิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/
เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ี
อยู่ในความสนใจ  เช่น 
ประสบการณ์ เหตุการณ์ 
สถานการณ์ต่างๆ  
ภาพยนตร์  กีฬา  ดนตรี 
เพลง 
การเปรียบเทียบและการ
อธิบายความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ 
ของเจ้าของภาษากับของ
ไทย  การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนและการล าดับค า
ตามโครงสร้างประโยคของ
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ และการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ20206 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 6 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      ภาคเรียนที่  2  เวลา   40   ชั่วโมง 
        จ านวน  1  หน่วยกิต   

ศึกษา ข้อความ รูปแบบของค า  วลี  ประโยค ข้อมูลข่าวสารทั้งท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง
อย่างง่ายๆ เกี่ยวกับข้อความ ข่าว โฆษณา นิทาน  เพลง และบทร้อยกรองส้ันๆ พร้อมท้ังเลือก  /ระบุ/ เขียน
หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง 
โครงสร้างประโยค  ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้า  รวบรวม และสรุป
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดและการ
เขียนใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม  
ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น /ค้นคว้า รวบรวม  และสรุปความรู้ /ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน และ
ท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ  ใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์และเขียนส่ือความ กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม/คู่  ทักษะการส่ือสารในสถานการณ์จริงและ
สถานการณ์จ าลองอย่างเหมาะสมกับระดับของบุคคล  เวลา โอกาส และสถานท่ี ถูกต้องตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถะ เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อนุรักษ์พลังงาน
และส่ิงแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
3. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่างๆใกล้ตัว  สถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ีอยู่ใน

ความสนใจของสังคมและส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมโดยใช้โครงสร้างท่ีก าหนด 
4. อ่านและเขียนสรุปใจความส าคัญ / แก่นสาระ หัวข้อเรื่องท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/

เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
5. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ 

และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ20206 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                   เวลา   40   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 Fun with 
Language 

1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 
โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างๆให้
สัมพันธ์กับประโยค และ
ข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
3. สนทนาและเขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่อง
ต่างๆใกล้ตัว  สถานการณ์ 
ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจ
ของสังคมและส่ือสารอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสมโดยใช้
โครงสร้างท่ีก าหนด 
4. อ่านและเขียนสรุปใจความ
ส าคัญ / แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง
ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/
ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ี
อยู่ในความสนใจของสังคม 
5. เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ และการ
ล าดับค าตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 

ประโยค ข้อความ และ
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวด 
ล้อม อาหาร เครื่องด่ืม 
เวลาว่างและนันทนาการ 
สุขภาพและสวัสดิการ การ
ซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ 
การศึกษาและอาชีพ  การ
เดินทางท่องเท่ียว การ
บริการ สถานท่ี ภาษา และ
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี  

10 25 

ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล เช่น การ
ทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ ชมเชย  การพูด
แทรกอย่างสุภาพ  การชัก 
ชวน  การแลกเปล่ียน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่อง
ใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิต ประจ าวัน  
กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม  เช่น การเล่น
เกม การร้องเพลง การเล่า
นิทาน บทบาทสมมุติ  วัน
ขอบคุณพระเจ้า วัน
คริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่   
วันวาเลนไทน์   
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

การใช้ภาษาส่ือสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน  
สถานศึกษา  ชุมชน และ
สังคม 

2 Text and   
Non Text 
Interpretation 

1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 
โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างๆให้
สัมพันธ์กับประโยค และ
ข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
3. สนทนาและเขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่อง
ต่างๆใกล้ตัว  สถานการณ์ 
ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจ
ของสังคมและส่ือสารอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสมโดยใช้
โครงสร้างท่ีก าหนด 
4. อ่านและเขียนสรุปใจความ
ส าคัญ / แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง
ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/
ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ี
อยู่ในความสนใจของสังคม 
5. เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ และการ
ล าดับค าตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศ

ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล เช่น การ
ทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ ชมเชย  การพูด
แทรกอย่างสุภาพ  การ
ชักชวน  การแลกเปล่ียน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่อง
ใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวัน การ
สนทนา/เขียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและบุคคล
ใกล้ตัว  สถานการณ์  ข่าว 
เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจใน
ชีวิตประจ าวัน  

10 25 

การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง 
และกิริยาท่าทางในการ
สนทนา ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา เช่น  การขอบคุณ  
ขอโทษ  การชมเชย   การ
ใช้สีหน้าท่าทางประกอบ  
การพูด ขณะแนะน าตนเอง  
การสัมผัสมือ การโบกมือ   
การแสดงความ รู้สึกชอบ/
ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

และภาษาไทย การแสดงอาการตอบรับ
หรือปฏิเสธ 
     

การเปรียบเทียบและการ
อธิบายความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ 
ของเจ้าของภาษากับของ
ไทย  การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนและการล าดับค า
ตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
 

สอบกลางภาค  20 
3 English 

Developing 
1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 
โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างๆให้
สัมพันธ์กับประโยค และ
ข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
3. สนทนาและเขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่อง
ต่างๆใกล้ตัว  สถานการณ์ 
ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจ
ของสังคมและส่ือสารอย่าง

ข้อความ ข่าว โฆษณา และ
บทร้อยกรอง การใช้
พจนานุกรม  
หลักการอ่านออกเสียง 

10 25 

การจับใจความส าคัญ เช่น 
หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
รายละเอียดสนับสนุนจาก
ส่ือส่ิงพิมพ์  และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ 
โทรทัศน์  เว็บไซด์บน
อินเทอร์เน็ต 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ต่อเนื่องและเหมาะสมโดยใช้
โครงสร้างท่ีก าหนด 
4. อ่านและเขียนสรุปใจความ
ส าคัญ / แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง
ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/
ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ี
อยู่ในความสนใจของสังคม 
5. เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ และการ
ล าดับค าตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 

การเปรียบเทียบและการ
อธิบายความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ 
ของเจ้าของภาษากับของ
ไทย  การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนและการล าดับค า
ตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
การใช้ภาษาส่ือสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ี
เกิดขึ้น 
ในห้องเรียน  สถานศึกษา  
ชุมชน และสังคม 
การใช้ภาษาต่างประเทศใน
การเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียน 
ชุมชน และท้องถิ่น เช่น 
การท าหนังสือเล่มเล็ก
แนะน าโรงเรียน ชุมชน 
และท้องถิ่น การท าแผ่น
ปลิว    ป้ายค าขวัญ   ค า
เชิญชวน เป็นภาษาอังกฤษ    

4 My Future 1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 
โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างๆให้

การจับใจความส าคัญ เช่น 
หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
รายละเอียดสนับสนุนจาก
ส่ือส่ิงพิมพ์  และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น 

10 25 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

สัมพันธ์กับประโยค และ
ข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
3. สนทนาและเขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่อง
ต่างๆใกล้ตัว  สถานการณ์ 
ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจ
ของสังคมและส่ือสารอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสมโดยใช้
โครงสร้าง 
ท่ีก าหนด 
4. อ่านและเขียนสรุปใจความ
ส าคัญ / แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง
ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/
ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ี
อยู่ในความสนใจของสังคม 
5. เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ และการ
ล าดับค าตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 

หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ 
โทรทัศน์  เว็บไซด์บน
อินเทอร์เน็ต 
 

การเปรียบเทียบและการ
อธิบายความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ 
ของเจ้าของภาษากับของ
ไทย  การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนและการล าดับค า
ตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
 
การใช้ภาษาต่างประเทศใน
การเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียน 
ชุมชน และท้องถิ่น เช่น 
การท าหนังสือเล่มเล็ก
แนะน าโรงเรียน ชุมชน 
และท้องถิ่น การท าแผ่น
ปลิว    ป้ายค าขวัญ   ค า
เชิญชวน เป็นภาษาอังกฤษ    
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

การใช้ภาษาต่างประเทศใน
การเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียน 
ชุมชน และท้องถิ่น เช่น 
การท าหนังสือเล่มเล็ก
แนะน าโรงเรียน ชุมชน 
และท้องถิ่น การท าแผ่น
ปลิว    ป้ายค าขวัญ   ค า
เชิญชวน เป็นภาษาอังกฤษ    

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5   
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ชั่วโมง 
        จ านวน  1  หน่วยกิต   

               ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์การใช้ภาษาเพื่อใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล สถานการณ์ ข่าวสาร 
เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจในชีวิตประจ าวัน ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายจากท่ีฟังและอ่าน สนทนา 
และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัวและส่ือสารอย่างต่อเนื่องเหมาะสม สรุปใจวาม ส าคัญ
จากเรื่องท่ีอ่าน อธิบายขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษาจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ ได้
หลากหลายเพื่อใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  
               โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อ่านและเขียน เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ความคิด 
กับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริงทักษะ/กระบวนการท างานกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา  
               เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนภาษาเพื่อการศึกษาและ 
น าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน การศึกษาค้นคว้าข้อมูล หรือเพื่อประกอบอาชีพ มีความใฝ่รู้ใฝ่ เรียน
มุ่งมั่นในการศึกษาต่อเพื่อใช้ภาษาในระดับสูง มีความเข้าใจในการใช้ภาษาและน าไปใช้ส่ือสารได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ 

ผลการเรียนรู้ 

              1. ผู้เรียนปฏิบัติตนตามค าช้ีแจง ค าข้อร้อง ค าแนะน าจากเรื่องท่ีฟังและอ่านได้ 
              2. ผู้เรียนสนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้ 
              3. ผู้เรียนอ่าน และเขียนสรุปใจความส าคัญจากเหตุการณ์ หรือเรื่องท่ีตนสนใจได้ 
              4. ผู้เรียนพูดส่ือสารแลกเปล่ียนความรู้ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
              5. ผู้เรียนน าเสนอผลงานในรูปแบบการจัดนิทรรศการได้ 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                   เวลา   40   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 Small talk -พูดสนทนา และเขียน
โต้ตอบข้อมูลเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
แสดงความคิดเห็นเรื่องท่ีตน
สนใจ 

-การค้นคว้า การรวบรวม การ
สรุป และการน าเสนอข้อมูล/
ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง 
ประสบการณ์ข่าว/ประเด็น 
เหตุการณ์ และประเด็นท่ีอยู่ใน
ความสนใจของสังคม 

10 12 

2 News -พูดสนทนา และเขียนสรุป
เรื่องราวท่ีตนสนใจ ข่าวสาร 
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงใน
สังคมอย่างเหมาะสม 

-การจับใจความส าคัญ/แก่น
สาระ หัวข้อเรื่องการวิเคราะห์
เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/
สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ 
เช่น ประสบการณ์ เหตุการณ์
สถานการณ์ต่างๆ ภาพยนตร์ 
กีฬา ดนตรี เพลง 

10 13 

สอบกลางภาค  20 
3 Different 

lifestyles 
-การอธิบาย เรื่องราวชีวิต
ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจชีวิตความ
เป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 

-การแสดงความคิดเห็น และ
การให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ์ และ
เหตุการณ์ 

10 12 

4 Local to 
global 

-สืบค้น ค าศัพท์ ข้อมูลเป็น
ภาษาต่างประเทศจากส่ือ
และแหล่งเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย เพื่อ 
การศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ 

-การค้นคว้า/การสืบค้น การ
บันทึก การสรุป การแสดงความ
คิดเห็น และน าเสนอข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

10 13 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ23202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6   
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      ภาคเรียนที่  2  เวลา   40   ชั่วโมง 
        จ านวน  1  หน่วยกิต   

                 ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูล บทความ สารคดีบันเทิง บทกวีร้อยกรอง ตามวัฒนธรรมของเจ้าของ 

ภาษา จากส่ือส่ิงพิมพ์ บรรยายความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆโดยให้ เหตุผล

ประกอบ น าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในและนอกสถานศึกษา  

                โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อ่านและเขียน เพื่อแลกเปล่ียนความรู้

ความคิด กับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริงทักษะ/กระบวนการท างานกลุ่ม มีความรู้ความสามารถในการใช้

ทักษะ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา  

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนภาษาเพื่อการศึกษาและ 

น าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน การการศึกษาค้นคว้าข้อมูล หรือเพื่อประกอบอาชีพ มีความใฝ่รู้ใฝ่ 

เรียนมุ่งมั่นในการศึกษาต่อเพื่อใช้ภาษาในระดับสูง มีความเข้าใจในการใช้ภาษาและน าไปใช้ส่ือสารได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม ส่ิงแวดล้อมและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษา 

ผลการเรียนรู้  

1. ผู้เรียนอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว บทร้อยกรองตามหลักการอ่านได้  
2. ผู้เรียนเขียนบรรยายความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ท่ีสนใจได้  
3. ผู้เรียนน าเสนผลงานท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรมทางภาษาในและนอกห้องเรียนได้  
4. ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติในวันส าคัญ เทศกาล ท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทในท้องถิ่นได้  
5. ผู้เรียนเขียนสรุปข้อมูล แสดงความคิดเห็นประกอบเหตุผลจากสถานการณ์จริงหรือ สถานการณ์

จ าลองได้ 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ23202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                   เวลา   40   ชั่วโมง 
 
ล าดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 Talk of the town -การพูดและเขียนแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น
ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
โดยการท ากิจกรรมและ
น าเสนอผลงาน 

-ภาษาท่ีใช้ในการแสดง
ความรู้สึก ความคิดเห็น 
และให้เหตุผลประกอบ 
เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดี ไม่ดี 
จากเหตุการณ์สถานการณ์
ชีวิตประจ าวัน 

10 12 

2 Program on tour -การส่ือสาร สนทนาเป็น
ภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะ
การพูดท้ังในบริบทท่ีเกิดขึ้น
จริงภายในและนอก
ห้องเรียน โดยการน าเสนอ
ต่อชุมชนและสังคม 

-ค าศัพท์ ข้อเท็จจริงท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น แลกเปล่ียน
แสดงความคิดเห็น 
เช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้
ในบริบทท่ีเกิดขึ้นจริงนอก
ห้องเรียน 

10 13 

สอบกลางภาค  20 
3 In the real world -การอธิบาย เรื่องราวชีวิต

ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่
ของเจ้าของภาษา 

-การใช้ภาษาเพื่อการ
ส่ือสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษาชุมชนและ
สังคม 

10 12 

4 Local events -ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริบท
ในท้องถิ่นของตนเอง พูด
น าเสนอผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษ 

-การจับใจความส าคัญ
เกี่ยวข้องกับบริบทใน
ท้องถิ่นของตนเอง 
 
 

10 13 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

รายวิชาพื้นฐาน 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
รายวิชา พื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        เวลา  40 ชั่วโมง 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลหรือข้อความต่าง ๆ จากการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยใช้ค าศัพท์ 
ส านวน และโครงสร้างเพิ่มเติม ฟังบทสนทนา เรื่องเล่า และข้อความต่าง ๆ พูดส่ือความเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
บรรยาย อธิบาย สามารถปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างง่าย ๆ เช่นการบอกทิศทาง เป็นต้น เลือกใช้ค าขอร้อง ให้
ค าแนะน า ค าช้ีแจงอย่างคล่องแคล่ว พูดแสดงความต้องการเสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม พูดสรุปใจความส าคัญแก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง และ
สถานการณ์ตามความสนใจ พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในท้องถิ่นและสังคม ใช้ภาษา น้ าเสียง
และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานท่ีตามมารยาท สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา เข้าร่วม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมได้ สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่นรวมไปถึงการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ในห้องเรียน ชุมชน 
อ่านออกเสียงข้อความ โฆษณา เช่น โฆษณาสินค้า ประกาศ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน สืบค้น รวบรวมข้อมูล 
และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับท้องถิ่น ประเทศชาติ รวมถึงการรวบรวมแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ใน
การศึกษาและประกอบอาชีพโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะกระบวนการ และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้
เพื่อขยายโลกทัศน์ เพื่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ และมีเจคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ และการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัสตัวชี้วัด 

             ต 1.1 ม.4-6/1 ต 2.1 ม.4-6/3 

             ต 1.1 ม.4-6/4 ต 2.2 ม.4-6/1 

             ต 1.2 ม.4-6/3 ต 3.1 ม.4-6/1 

             ต 2.1 ม.4-6/1 ต 4.2 ม.4-6/1 

             ต 2.1 ม.4-6/2 ต 4.2 ม.4-6/2 

รวม 10 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                 เวลา   40   ชั่วโมง        

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

1 Then and Now 
: Past and Present 

ต 1.1 ม.4-6/4 

ต 1.2 ม.4-6/1 

ต 1.3 ม.4-6/1 

ต 1.3 ม.4-6/2 

ต 2.1 ม.4-6/1 

ต 2.1 ม.4-6/2 

ต 3.1 ม.4-6/1 

ต 4.1 ม.4-6/1 

ต 4.2 ม.4-6/1 

 

1. ฟังค าพูดของบุคคลบรรยาย 
   ประสบการณ์ในโรงเรียนท่ีเคยเรียน  
2. พูดสนทนากับเพื่อนเกี่ยวกับ   
   ประสบการณ์ในโรงเรียน 
3. เขียนบรรยายกิจกรรมท่ีท าใน 
   โรงเรียนในปัจจุบันและอดีต  
4. อ่านขอ้ความบรรยายการศึกษาใน 
   ยุคอารยธรรมโบราณ 
 

7 8 

2 What Do You Have 
to Do? 
: Necessity 

  ต 1.1 ม.4-6/1 
ต 1.1 ม.4-6/2 
ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1 
ต 1.3 ม.4-6/1 

  ต 2.1 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 

ต 4.2 ม.4-6/1
  
       
 

1. อ่านข้อความบรรยายเกี่ยวกับ 
   การจราจรในอดีตและปัจจุบัน 
2. ฟังข้อแนะน าวธิีท างานบ้านอย่าง   
   ง่าย ๆ สัมภาษณ์เพื่อนในช้ันเรียน 
   เกี่ยวกับงานบ้านท่ีชอบ/ไม่ชอบท า  
3. พูดอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและ 
   ทางแก้ปัญหาจราจรและพูด 
   น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
 

7 7 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

3 Do You Know 
Where It Is? 
: Places 

   ต 1.1 ม.4-6/2 
ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/2 
ต 2.1 ม.4-6/1 
ต 2.2 ม.4-6/1 
 

1. อ่านข้อเขียนบรรยายการค้นหา 
   สมบัติ  
2. ฟังค าพูดโต้ตอบเกี่ยวกับการบอก 
   ทางไปยังสถานท่ีใดท่ีหนึ่ง  
3. พูดถามและบอกเส้นทางไปยัง 
   จุดหมาย  
4. เขียนแผนท่ีและอธิบายเส้นทางไป 
   ยังสถานท่ีนั้น 
 

6 7 

สอบกลางภาค  20 
4 He’s the One! 

: Robbery 
ต 1.1 ม.4-6/2  
ต 1.1 ม.4-6/4  
ต 1.3 ม.4-6/1 
ต 2.2 ม.4-6/1 
ต 4.1 ม.4-6/1 
ต 4.2 ม.4-6/1 
 

1. อ่านเรื่องเกี่ยวกับการโจรกรรม  
2. ฟังค าพูดบรรยายลักษณะบุคคล  
3. พูดน าเสนอประสบการณ์การถูก 
   โจรกรรม  
4. เขียนเรื่องราวการโจรกรรมท่ี
น่าสนใจ 
 

6 7 

5 Great Expectations 
: Expectations 

ต 1.1 ม.4-6/1 
ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 1.3 ม.4-6/1 
ต 1.3 ม.4-6/3 
ต 2.1 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 
 

1. ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการท านาย 
   โชคชะตา  
2. พูดน าเสนอส่ิงท่ีตนต้ังใจจะท าเมื่อ 
   เติบโตเป็นผู้ใหญ่  
3. เขียนแผนอนาคตของตนเอง  
   โดยระบุการศึกษา อาชีพ  
   การแต่งงานและบุตร ฯลฯ  
4. อ่านข้อความบรรยายท่ีมีเนื้อหา 
   ด้านวิทยาศาสตร์ 
 

6 7 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

6 Can You Help Me? 
: Relation with 
Other People 

ต 1.1 ม.4-6/1 
ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/2 
ต 2.2 ม.4-6/1 
ต 4.1 ม.4-6/1 
 

1. อ่านข้อความบรรยายประสบการณ์  
    การให้เพื่อนยืมเงิน  
2. ฟังบรรยายการสนทนาเพื่อขอ 
   ความช่วยเหลือ  หรือขอร้อง  
3. พูดอภิปรายเกี่ยวกับการให้ยืมเงิน   
4. เขียนค าแนะน าเกี่ยวกับการให้ 
   เพื่อนยืมเงิน  
 

6 7 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
รายวิชา พื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        เวลา  40 ชั่วโมง 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลหรือข้อความต่าง ๆ จากการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยใช้ค าศัพท์ 
ส านวน และโครงสร้างเพิ่มเติม ฟังบทสนทนา เรื่องเล่า และข้อความต่าง ๆ พูดส่ือความเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
บรรยาย อธิบาย สามารถปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างง่าย ๆ เช่นการบอกทิศทาง เป็นต้น เลือกใช้ค าขอร้อง ให้
ค าแนะน า ค าช้ีแจงอย่างคล่องแคล่ว พูดแสดงความต้องการเสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม พูดสรุปใจความส าคัญแก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง และ
สถานการณ์ตามความสนใจ พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในท้องถิ่นและสังคม ใช้ภาษา น้ าเสียง
และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานท่ีตามมารยาท สังคมและวัฒนธ รรมของเจ้าของ
ภาษา เข้าร่วม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมได้ สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่นรวมไปถึงการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ในห้องเรียน ชุมชน 
อ่านออกเสียงข้อความ โฆษณา เช่น โฆษณาสินค้า ประกาศ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน สืบค้น รวบรวมข้อมูล 
และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับท้องถิ่น ประเทศชาติ รวมถึงการรวบรวมแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ใน
การศึกษาและประกอบอาชีพโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะกระบวนการ และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้
เพื่อขยายโลกทัศน์ เพื่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ และมีเจคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ และการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
มาตรฐานและตัวชี้วัด 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

     ต 1.1 ม.4-6/1 ต 2.1 ม.4-6/3  
     ต 1.1 ม.4-6/4 ต 2.2 ม.4-6/1  
     ต 1.2 ม.4-6/3 ต 3.1 ม.4-6/1  
     ต 2.1 ม.4-6/1 ต 4.2 ม.4-6/1  
     ต 2.1 ม.4-6/2 ต 4.2 ม.4-6/2  
 
รวม 10 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        เวลา  40 ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

1 You’ll Be Sorry If 
You Don’t 
: Conflict 

ต 1.1 ม.4-6/2 
ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1 
ต 1.2 ม.4-6/5 
ต 2.2 ม.4-6/1 
ต 4.1 ม.4-6/1 
 

1. อ่านบทอ่านเกี่ยวกับวัยรุ่นใน 
   ปัจจุบัน  
2. ฟังการสนทนาระหว่างวัยรุ่นกับแม่ 
3. พูดสนทนาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ 
   ภายในครอบครัว  
4. เขียนบรรยายข้อขัดแย้งระหว่าง 
   วัยรุ่นกับพ่อแม่ 

7 8 

2 Have You Ever? 
: Experience 

ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1 
ต 1.2 ม.4-6/2 
ต 1.2 ม.4-6/5 
ต 1.3 ม.4-6/3 
ต 4.1 ม.4-6/1 
 
 
       
 

1. อ่านบทอ่านบรรยายประสบการณ์ 
   การไปท่องเท่ียวของบุคคล  
2. ฟังถ้อยค าบรรยายความทรงจ าท่ี 
   ประทับใจของบุคคลต่าง ๆ 
3. พูดโต้ตอบเกี่ยวกับประสบการณ์ 
   ของตนเอง และพูดน าแสนอ   
   แผนการท่องเท่ียวผจญภัย  
4. เขียนข้อความบรรยาย   
   ประสบการณ์ในชีวิตท่ีไม่มีวันลืม 
   เลือน 

7 7 

3 For How long? 
: Toys 

ต 1.1 ม.4-6/1 

ต 1.1 ม.4-6/4 

ต 1.2 ม.4-6/1 

ต 1.3 ม.4-6/1 

ต 1.3 ม.4-6/3

ต 3.1 ม.4-6/1

ต 4.1 ม.4-6/1  

 

1. อ่านประวัติความเป็นมาของของ 
   เล่นชนิดหนึ่ง  
2. ฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ 
   ระหว่างลูกค้าและพนักงานบริการ  
3. พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
   กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน รวมท้ัง 
4. เขียนบรรยายกิจกรรมยามว่างท่ีท า 
   มาเป็นเวลาหลายปี และเขียน 
   รายงานและพูดน าเสนอเกมหรือ 
   ของเล่นท่ีได้รับความนิยมใน 

 
6 

 
7 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

   ประเทศไทย 

สอบกลางภาค  20 
4 What would you 

do? 
: Hypothetic 
Situations                

 ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/3 
ต 1.2 ม.4-6/5 
ต 1.3 ม.4-6/3 
ต 4.1 ม.4-6/1
      
 

1. อ่านข้อความบรรยายเกี่ยวกับ 
   พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก็บของตก  
   ได้  
2. ฟังบุคคลบรรยายสถานท่ีท่ีอยากไป 
   และส่ิงท่ีอยากท า  
3. พูดอภิปรายเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีจะไป 
   หากมีกระสวยเวลา พูดอภิปราย 
   เกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 
   และวิธีแก้ไข  
4. เขียนบรรยายเหตุการณ์ตาม 
   สถานการณ์สมมติ 
 

6 7 

5 What is it made? 
: Product 

ต 1.1 ม.4-6/2 
ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/5 
ต 1.3 ม.4-6/1 
ต 4.1 ม.4-6/1
  

1. อ่านค าบรรยายภาพ ข้อความ 
   บรรยายแหล่งก าเนิดของส่ิงต่าง ๆ
2. ฟังข้อความบรรยายกระบวนการ 
   ผลิตส่ิงของ 
3. พูดอภิปรายเกี่ยวกับผลิตผลใน 
   ประเทศไทย  
4. เขียนบรรยายผลิตผลท่ีนักเรียน 
   รู้จัก 
 

6 7 

6 You’re Kidding, 
Aren’t You? 
: Checking 
Information 

ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1 
ต 1.2 ม.4-6/5 
ต 1.3 ม.4-6/1 
ต 1.3 ม.4-6/2 
ต 4.1 ม.4-6/1 

1. อ่านบทสนทนาระหว่างนักแสดง 
    และนักข่าว  
2. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 
   พูดปดเพื่อรักษาน้ าใจ  
3. เขียนเล่าประสบการณ์การพูดปด 
   เพื่อรักษาน้ าใจ ท าโครงงานส ารวจ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

    ความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ในช้ัน 
   เรียนได้ 
 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
รายวิชา พื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       เวลา  40 ชั่วโมง 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลหรือข้อความต่าง ๆ จากการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยใช้ค าศัพท์ 
ส านวน และโครงสร้างเพิ่มเติม ฟังบทสนทนา เรื่องเล่า และข้อความต่าง ๆ พูดส่ือความเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
บรรยาย อธิบาย สามารถปฏิบัติตามค าช้ีแจง ค าแนะน าในการใช้งานต่างๆอย่างคล่องแคล่ว พูดแสดงความ
ต้องการเสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม พูดสรุปใจความ
ส าคัญแก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในท้องถิ่นและสังคม ใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานท่ี
ตามมารยาท สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ได้ สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่นรวมไปถึงการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ในห้องเรียน ชุมชน อ่านออกเสียงข้อความ โฆษณา เช่น โฆษณาสินค้า ประกาศ ได้
ถูกต้องตามหลักการอ่าน สืบค้น รวบรวมข้อมูล และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับท้องถิ่น ประเทศชาติ 
รวมถึงการรวบรวมแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาและประกอบอาชีพโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ทาง
ภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะกระบวนการ 
และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์ เพื่อการศึกษาต่อหรือการประกอบ
อาชีพ และมีเจคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ และการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได้ถูกต้องเหมาะสม
ตามสถานการณ์อย่างมีความสุขบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด   
   ต 1.1   ตัวชี้วัด  ต 1.1 ม4/1, ม4/2, ม4/3, ม4/4 
   ต 1.2   ตัวชี้วัด  ต 1.2 ม4/1, ม4/2, ม4/3, ม4/4, ม4/5 
   ต 1.3   ตัวชี้วัด  ต 1.3 ม4/1, ม4/2, ม4/3 
   ต 2.1   ตัวชี้วัด  ต 2.1 ม4/1, ม4/2, ม4/3 
   ต 2.2   ตัวชี้วัด  ต 2.2 ม4/1, ม4/2 
   ต 3.1   ตัวชี้วัด  ต 3.1 ม4/1 
   ต 4.1   ตัวชี้วัด  ต 4.1 ม4/1 
  ต4.2    ตัวชี้วัด  ต 4.2 ม4/1, ม4/2 

รวม 21 ตัวชี้วัด    
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                   เวลา   40   ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

1 Press Star to 
Repeat 
: Technology 

ต 1.1 ม.4-6/1 
ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1 
ต 2.1 ม.4-6/1 
ต 3.1 ม.4-6/1 
ต 4.1 ม.4-6/1 
 

1. อ่านข้อความบรรยาย call   
   centers ในอินเดีย  
2. ฟังการพูดโต้ตอบระหว่าง  
   telemarketer และผู้บริโภค  
3. เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ  
   telemarketing ของตนเอง  
4. เขียนเล่าประสบการณ์ของตนเอง 
   หรือสมาชิกครอบครัวเกี่ยวกับ  
   telemarketing 
 

7 8 

2 What Are You 
Doing Tonight? 
: Entertainment 

ต 1.1 ม.4-6/2 
ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1 
ต 1.3 ม.4-6/2 
ต 2.1 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 
 

1. ฟังค าพูดของบุคคลบรรยาย 
   รายการบันเทิงท่ีชอบ/ไม่ชอบ  
2. อ่านข้อความบรรยาย sitcoms  
3. พูดสนทนาเกี่ยวกับรายการ 
   โทรทัศน์ท่ีชอบ  
4. เขียนโครงเรื่องละครโทรทัศน์ 
 

7 7 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

3 I’ll Call You When 
I Get Home. 
: Promise 

ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1 
ต 1.3 ม.4-6/2  
ต 2.2 ม.4-6/1 
ต 3.1 ม.4-6/1 
ต 4.1 ม.4-6/1
 
 
 
      
 

1. ฟังบทสนทนาระหว่างสมาชิกใน  
   ครอบครัว  
2. อ่านข้อความบรรยายความเช่ือถือ 
   นักการเมือง  
3. พูดอภิปรายส่ิงท่ีจะท าหลังจบ 
   การศึกษา 
4. เขียนและพูดน าเสนอค าปราศรัย 
   รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
   ประธานาธิบดี และท าโครงงาน 
   ส ารวจความน่าเช่ือถือของบุคคล 
   ต่าง ๆ ในสังคม 
 

6 7 

 สอบกลางภาค  20 
4 Have You Done It 

Yet? 
: Extreme Sport 

ต 1.1 ม.4-6/1 
ต 1.1 ม.4-6/2 
ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1 
ต 1.2 ม.4-6/4 
ต 3.1 ม.4-6/1 
ต 4.1 ม.4-6/1 
 

1. อ่านและฟังบทสนทนา  
2. อ่านข้อความเกี่ยวกับกีฬาผาดโผน 
3. พูดเล่าประสบการณ์ท่ีมีและไม่มีแต่ 
   อยากมี  
4. เขียนเล่าประสบการณ์ระทึกใจของ
ตนเอง 
 

6 7 

5 It’s No Use 
Complaining 
: Complaint 

 ต 1.1 ม.4-6/1 
ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/5 
ต 1.3 ม.4-6/1 
 ต 3.1 ม.4-6/1 
ต 4.1 ม.4-6/1 

1. ฟังการสนทนาระหว่างผู้โดยสารกับ  
   เจ้าหน้าท่ีสายการบิน  
2. อ่านจดหมายร้องเรียนและตอบรับ   
   การร้องเรียน  
3. พูดโต้ตอบเกี่ยวกับประสบการณ์ 
   การร้องเรียน  
4. เขียนจดหมายร้องเรียนไปยัง 
   หนังสือพิมพ์หรือบริษัทท่ีผลิตสินค้า 
 

6 7 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

6 Once Upon a Time 
: Fables 

ต 1.1 ม.4-6/2 
ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1 
ต 1.3 ม.4-6/1
ต 2.1 ม.4-6/3 
ต 4.2 ม.4-6/2 

1. อ่านนิทาน  
2. ฟังบุคคลเล่าเหตุการณ์ ท่ีตนเอง  
  ฝังใจจ า   
3. พูดเล่านิทานท่ีช่ืนชอบ  
4. เขียนเล่าเหตุการณ์เลวร้ายท่ีเกิด 
   ขึ้นกับตนเอง 
 

6 7 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
รายวิชา พื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       เวลา  40 ชั่วโมง 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลหรือข้อความต่าง ๆ จากการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยใช้ค าศัพท์ 
ส านวน และโครงสร้างเพิ่มเติม ฟังบทสนทนา เรื่องเล่า และข้อความต่าง ๆ พูดส่ือความเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
บรรยาย อธิบาย สามารถปฏิบัติตามค าช้ีแจง ค าแนะน าในการใช้งานต่างๆอย่างคล่องแคล่ว พูดแสดงความ
ต้องการเสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม พูดสรุป
ใจความส าคัญแก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในท้องถิ่นและสังคม ใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส 
สถานท่ีตามมารยาท สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมได้ สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่นรวมไปถึงการใช้ภาษาเพื่อ
การส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ในห้องเรียน ชุมชน อ่านออกเสียงข้อความ โฆษณา เช่น โฆษณาสินค้า 
ประกาศ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน สืบค้น รวบรวมข้อมูล และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับท้องถิ่น 
ประเทศชาติ รวมถึงการรวบรวมแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาและประกอบอาชีพโดยใช้กระบวนการ
การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรีย นรู้แบบบูรณาการ 
ทักษะกระบวนการ และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์ เพื่อการศึกษาต่อ
หรือการประกอบอาชีพ และมีเจคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ และการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได้
ถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์อย่างมีความสุขบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด   
   ต 1.1   ตัวชี้วัด  ต 1.1 ม4/1, ม4/2, ม4/3, ม4/4 
   ต 1.2   ตัวชี้วัด  ต 1.2 ม4/1, ม4/2, ม4/3, ม4/4, ม4/5 
   ต 1.3   ตัวชี้วัด  ต 1.3 ม4/1, ม4/2, ม4/3 
   ต 2.1   ตัวชี้วัด  ต 2.1 ม4/1, ม4/2, ม4/3 
   ต 2.2   ตัวชี้วัด  ต 2.2 ม4/1, ม4/2 
   ต 3.1   ตัวชี้วัด  ต 3.1 ม4/1 
   ต 4.1   ตัวชี้วัด  ต 4.1 ม4/1 
  ต 4.2    ตัวชี้วัด  ต 4.2 ม4/1, ม4/2  

รวม 21 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                   เวลา   40   ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

1 Take Care ! 
: Travel 

ต 1.1 ม.4-6/1 
ต 1.1 ม.4-6/2 
ต 1.1 ม.4-6/3 
ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1 
ต 1.2 ม.4-6/2            
ต 1.2 ม.4-6/4 
ต 3.1 ม.4-6/1 
ต 4.2 ม.4-6/2 
 

1. ฟังข้อแนะน าให้ท าหรือไม่ให้ท าส่ิง 
   ใดส่ิงหนึ่ง อ่านบทสนทนาระหว่าง 
   นักท่องเท่ียวกับมัคคุเทศก์ 
2. อ่านข้อแนะน าในการท่องเท่ียว 
   อย่างปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว  
3. พูดเล่าวิธีเตรียมการเดินทางและ 
   ประสบการณ์ในการท่องเท่ียว  
4. เขียนบรรยายพฤติกรรมหลอกลวง 
   นักท่องเท่ียว และท าโครงงาน 
   แนะน าวิธีท่องเท่ียวในประเทศไทย 
   อย่างปลอดภัย 
 

7 8 

2 What did you say? 
: Communications 
 

ต 1.1 ม.4-6/2  
ต 1.1 ม.4-6/4  
ต 1.2 ม.4-6/4  
ต 1.3 ม.4-6/1 
 

1. ฟังการสนทนาระหว่างพนักงาน 
   บริษัทท่องเท่ียวกับลูกค้า  
2. อ่านบันทึกข้อความจากเครื่องตอบ 
   รับโทรศัพท์อัตโนมัติ   
3. พูดเล่าบันทึกข้อความในเครื่อง 
   ตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติของตน  
   เขียนบันทึกส้ัน ๆ ถึงสมาชิก 
   ครอบครัวหรือเพื่อน และท า 
   โครงงาน 
4. เขียนหรือพูดบันทึกข้อความใน 
  เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ 
 

7 7 



 
  

 

155 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

3 He Asked If I’d 
Worked Before 
: Job Interview 

ต 1.1 ม.4-6/4  
ต 1.2 ม.4-6/4  
ต 1.2 ม.4-6/5 
 

1. ฟังการสัมภาษณ์รับบุคคลเข้า 
   ท างาน  
2. พูดเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับงานท่ี 
   เคยท าและท่ีคิดจะท าในอนาคต  
3. อ่าน website เกี่ยวกับงานพิเศษ 
   ส าหรับนักเรียน เขียนบรรยายงาน 
   แรกที่เคยท าในช่วงปิดภาคเรียน 
4. เขียน résumé ของตนเอง 
 

6 7 

 สอบกลางภาค  20 
4 As Good As It Gets 

: Advertisement 
ต 1.1 ม.4-6/2  
ต 1.1 ม.4-6/4  
ต 1.2 ม.4-6/2 
ต 1.2 ม.4-6/5  
ต 1.3 ม.4-6/2 
 

1. ฟังการโฆษณาสินค้า  
2. อ่านบทความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มี 
   ช่ือ  
3. พูดอภิปรายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีมี 
   ช่ือติดอันดับโลก  
4. เขียนบรรยายโฆษณาผลิตภัณฑ์ท่ี 
   ประทับใจ และท าโครงงานโฆษณา 
   ผลิตภัณฑ์ในส่ือประเภทใดประเภท 
   หนึ่ง 
 

6 7 

5 How is it cooked? 
: Food 

ต 1.1 ม.4-6/1 
ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 1.3 ม.4-6/1 
ต 2.1 ม.4-6/2 
ต 3.1 ม.4-6/1 
ต 4.2 ม.4-6/1 
 

1. ฟังค าแนะน าของพ่อครัวในการ 
    ประกอบอาหาร  
2. อ่านบทความเกี่ยวกับน้ ามันมะกอก 
3. เขียนสูตรอาหารท่ีนิยมหรือมี 
   ช่ือเสียงในประเทศไทย และท า 
   โครงงานค้นคว้าต้นก าเนิดของ 
   อาหารชนิดหนึ่ง 
 

6 7 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

6 I wonder Why  
: Superstitions  

ต 1.1 ม.4-6/2 
ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/5 
ต 2.1 ม.4-6/1 
ต 2.2 ม.4-6/2 
ต 3.1 ม.4-6/1 
ต 4.2 ม.4-6/1 
 

1. ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับพฤติกรรม 
    ของบุคคล  
2. อ่านบทความเกี่ยวกับความเช่ือใน 
   ส่ิงเหนือธรรมชาติ  
3. พูดอภิปรายเกี่ยวกับความเช่ือในส่ิง 
   เหนือธรรมชาติ  
4. เขียนบรรยายความเช่ือในส่ิงเหนือ 
   ธรรมชาติท่ีรู้กันท่ัวไปในหมู่คนไทย  
   และท าโครงงานค้นคว้าข้อมูล 
   เกี่ยวกับความเช่ือในส่ิงเหนือ 
   ธรรมชาติของต่างประเทศและของ 
  ไทย 
 

  

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
รายวิชา พื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       เวลา  40 ชั่วโมง 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลหรือข้อความต่าง ๆ จากการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยใช้ค าศัพท์ 

ส านวน และโครงสร้างเพิ่มเติม ฟังบทสนทนา เรื่องเล่า และข้อความต่าง ๆ พูดส่ือความเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

บรรยาย อธิบาย สามารถปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างง่าย ๆ เช่นการบอกทิศทาง เป็นต้น เลือกใช้ค าขอร้อง ให้

ค าแนะน า ค าช้ีแจงอย่างคล่องแคล่ว พูดแสดงความต้องการเสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม พูดสรุปใจความส าคัญแก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง และ

สถานการณ์ตามความสนใจ พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในท้องถิ่นและสังคม ใช้ภาษา น้ าเสียง

และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานท่ีตามมารยาท สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษา เข้าร่วม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมได้ สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่นรวมไปถึงการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ในห้องเรียน ชุมชน 

อ่านออกเสียงข้อความ โฆษณา เช่น โฆษณาสินค้า ประกาศ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน สืบค้น รวบรวมข้อมูล 

และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับท้องถิ่น ประเทศชาติ รวมถึงการรวบรวมแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ใน

การศึกษาและประกอบอาชีพ 

โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะกระบวนการ และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้
เพื่อขยายโลกทัศน์ เพื่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ และมีเจคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ และการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได้ถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์อย่างมีความสุขบนฐานแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ม4-6/1, ม4-6/2, ม4-6/3, ม4-6/4    ต 1.2 ม4-6/1, ม4-6/2, ม4-6/3, ม4-6/4, ม4-6/5 
 ต 1.3 ม4-6/1, ม4-6/2, ม4-6/3     ต 2.1 ม4-6/1, ม4-6/2, ม4-6/3 
 ต 2.2 ม4-6/1, ม4-6/2      ต 3.1 ม4-6/1 
 ต 4.1 ม4-6/1       ต 4.2 ม4-6/1, ม4-6/2 

รวม  21 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                   เวลา   40   ชั่วโมง 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

1 The Changing 
World 

ต 1.1 ม.4-6/1 
ต 1.1 ม.4-6/2 
ต 1.1 ม.4-6/3 
ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1 
ต 1.2 ม.4-6/2            
ต 1.2 ม.4-6/4 
ต 3.1 ม.4-6/1 
ต 4.2 ม.4-6/2 
 

น าไปใช้ประโยชน์ และเห็นคุณค่า
ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน
และสังคม การศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
การเขียนข้อความ (text) โดยมีการ
ยกตัวอย่าง (clues) ประกอบ 
เป็นการช่วยท าให้นักเรียนสามารถ
เดาความหมายของค า 

7 8 

2 Environment ต 1.1 ม.4-6/2  
ต 1.1 ม.4-6/4  
ต 1.2 ม.4-6/4  
ต 1.3 ม.4-6/1 
 

เข้าใจ ตีความและแสดงความคิดเห็น
จากการฟังและอ่านเรื่องท่ีเป็นสาร
คดีและบันเทิง พร้อมท้ังให้เหตุผล
ประกอบ พูดและเขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ 
การเรียนเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
ประสบการณ์  เหตุการณ์ท้ังใน
ท้องถิ่น  สังคม  และโลก  เป็นทักษะ
ส าคัญ และจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน  
ผู้เรียนควรฝึกฝนการสรุปโดยใช้
ค าศัพท์  ส านวน  และโครงสร้างทาง
ภาษา  บรรยาย  รายงาน ข้อความ 
ให้ผู้อื่นทราบ 

7 7 



 
  

 

159 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

3 Experience  and  
life  at  home 

ต 1.1 ม.4-6/4  
ต 1.2 ม.4-6/4  
ต 1.2 ม.4-6/5 
ต 1.2 ม.4-6/1 
ต 1.2 ม.4-6/2            
ต 1.2 ม.4-6/4 
ต 3.1 ม.4-6/1 
ต 4.2 ม.4-6/2 

การอ่านและเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ
ประสบการณ์  สถานการณ์  เรื่อง
ต่าง ๆ ข่าว  กิจกรรม  ประเด็นท่ีอยู่
ในความสนใจของสังคม  ท้ังใน
ท้องถิ่น  สังคมและโลก  
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
วิถีชีวิต  ความเช่ือ  สังคม  และ
น าไปใช้อย่างมีเหตุผล  ผู้เรียนควร
ฝึกฝนการสรุปโดยใช้ค าศัพท์บรรยาย
ข้อความให้ผู้อื่นทราบตลอดจนการ
แสดงความคิดเห็นโดยใช้ส านวน  
โครงสร้างทางภาษา    เพื่อพัฒนา
ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6 7 

 สอบกลางภาค  20 
4 Cultures ต 1.1 ม.4-6/1 

ต 1.1 ม.4-6/2 
ต 1.1 ม.4-6/3 
ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1 
ต 1.2 ม.4-6/2            
ต 1.2 ม.4-6/4 
ต 3.1 ม.4-6/1 
ต 4.2 ม.4-6/2 
 

การพูดถามตอบเกี่ยวกับวัฒนธรรม
โดยใช้ภาษา  น้ าเสียงและกิริยา
ท่าทางท่ีเหมาะสมตามโครงสร้างท่ี
ก าหนดให้อย่างถูกต้อง  นักเรียนได้
เรียนรู้ค าศัพท์  ส านวน  โครงสร้าง 
ทางภาษา  วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา  และเปรียบเทียบวัฒนธรรม
ไทยและต่างประเทศ  สามารถ
น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

6 7 

5 Newspaper ต 1.1 ม.4-6/1 
ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 1.3 ม.4-6/1 
ต 2.1 ม.4-6/2 
ต 3.1 ม.4-6/1 

การเรียนรู้ในเรื่องการอ่านและเขียน
ข่าว  ประกาศ  ส่ือท่ีเป็นความเรียง
รูปแบบต่าง ๆ ประเด็นท่ีอยู่ในความ
สนใจของสังคม  เหตุการณ์ปัจจุบัน  
เป็นส่ิงส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน  

6 7 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

ต 4.2 ม.4-6/1 
 

นักเรียนควรได้ฝึกคิด  วิเคราะห์  ใน
การฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ส่ือความ
โดยใช้ค าศัพท์  ท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ
และมีโครงสร้างทางภาษาท่ีซับซ้อน
และยากขึ้น  ใช้ส านวนในเชิงบวก ใน
การคิด  วิเคราะห์  สรุป   ตลอดจน
ใช้โครงสร้างประโยค  พร้อมท้ัง
น าเสนอด้วยการพูดและเขียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6 Achievements ต 1.1 ม.4-6/1 
ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 1.3 ม.4-6/1 
ต 2.1 ม.4-6/2 
ต 3.1 ม.4-6/1 
ต 4.2 ม.4-6/1 
 

อ่าน เขียน วิเคราะห์ แสดงความ
คิดเห็น น าเสนอข้อมูล ใช้ภาษาเพื่อ
การขอและให้ข้อมูล แลกเปล่ียน
ความรู้ การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น 

6 7 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
รายวิชา พื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       เวลา  40 ชั่วโมง 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลหรือข้อความต่าง ๆ จากการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยใช้ค าศัพท์ 
ส านวน และโครงสร้างเพิ่มเติม ฟังบทสนทนา เรื่องเล่า และข้อความต่าง ๆ พูดส่ือความเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
บรรยาย อธิบาย สามารถปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างง่าย ๆ เช่นการบอกทิศทาง เป็นต้น เลือกใช้ค าขอร้อง ให้
ค าแนะน า ค าช้ีแจงอย่างคล่องแคล่ว พูดแสดงความต้องการเสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม พูดสรุปใจความส าคัญแก่นสาระ ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง และ
สถานการณ์ตามความสนใจ พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในท้องถิ่นและสังคม ใช้ภาษา น้ าเสียง
และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานท่ีตามมารยาท สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา เข้าร่วม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมได้ สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่นรวมไปถึงการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ในห้องเรียน ชุมชน 
อ่านออกเสียงข้อความ โฆษณา เช่น โฆษณาสินค้า ประกาศ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน สืบค้น รวบรวมข้อมูล 
และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับท้องถิ่น ประเทศชาติ รวมถึงการรวบรวมแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ใน
การศึกษาและประกอบอาชีพ 

โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะกระบวนการ และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้
เพื่อขยายโลกทัศน์ เพื่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ และมีเจคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ และการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได้ถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์อย่างมีความสุขบนฐานแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัสตัวชี้วัด 
  ต 1.1 ม4-6/1, ม4-6/2, ม4-6/3, ม4-6/4 
  ต 1.2 ม4-6/1, ม4-6/2, ม4-6/3, ม4-6/4, ม4-6/5 
  ต 1.3 ม4-6/1, ม4-6/2, ม4-6/3 
  ต 2.1 ม4-6/1, ม4-6/2, ม4-6/3 
  ต 2.2 ม4-6/1, ม4-6/2 
  ต 3.1 ม4-6/1 
  ต 4.1 ม4-6/1 
                ต 4.2 ม4-6/1, ม4-6/2  

รวม  21 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                   เวลา   40   ชั่วโมง 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

1 In style ต 1.1 ม.4-6/1 
ต 1.1 ม.4-6/2 
ต 1.1 ม.4-6/3 
ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1 
ต 1.2 ม.4-6/2            
ต 1.2 ม.4-6/4 
ต 3.1 ม.4-6/1 
ต 4.2 ม.4-6/2 
 

การรู้จักเส้ือผ้าและเครื่องแต่งกายใน
สมัยนิยมในบทเรียนและจาก
การศึกษาค้นคว้าและน าเสนอใน
ห้องเรียน  
การพูดแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับ
การออกแบบเครื่องแต่งกาย  
ฟังบุคคลให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
แต่งกายไปสัมภาษณ์เพื่อสมัครเข้า
ท างาน  
อ่านออกเสียงบทสนทนา   
เขียนบรรยายเส้ือผ้าท่ีอยู่ในสมัยนิยม 
และรายงานการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับค าพูดภาษาอังกฤษต่าง ๆ ท่ี
ประทับบนเส้ือ 
โครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์ 
-Present Perfect Simple 
-Present Perfect Progressive 

7 8 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

2 Health and 
Welfare 

ต 1.1 ม.4-6/2  
ต 1.1 ม.4-6/4  
ต 1.2 ม.4-6/4  
ต 1.3 ม.4-6/1 
 

บรรยาย อธิบาย ข้อมูล ด้วยการ
เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็น
อย่างเหมาะสม 
การรายงานการศึกษาค้นคว้า 
เกี่ยวกับค าพูดภาษาอังกฤษต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวกับการจ าและการลืม  
ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ 
ดังกล่าว  
โครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์ 
-Verb + Infinitive or Gerund 
-try to do / doing 
-remember to do / doing 
-Either …or / Neither …nor 

7 7 

3 Natural 
Resources 

ต 1.1 ม.4-6/4  
ต 1.2 ม.4-6/4  
ต 1.2 ม.4-6/5 
ต 1.2 ม.4-6/1 
ต 1.2 ม.4-6/2            
ต 1.2 ม.4-6/4 
ต 3.1 ม.4-6/1 
ต 4.2 ม.4-6/2 

พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมส าคัญและ
ประสบการณ์ในชีวิตด้วยประโยค 
ต่าง ๆ ถูกต้องตามหลักภาษา 
อ่านออกเสียงบทสนทนา  
เขียนบรรยายเกี่ยวกับปัญหาและการ
แก้ปัญหา 
พลังงานโลก และรายงานการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับค าพูดภาษาอังกฤษ
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงาน
ทางเลือก  
โครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์ 
-Future Progressive 
-Future Perfect 

6 7 

 สอบกลางภาค  20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

4 Wishful Thinking ต 1.1 ม.4-6/1 
ต 1.1 ม.4-6/2 
ต 1.1 ม.4-6/3 
ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1 
ต 1.2 ม.4-6/2            
ต 1.2 ม.4-6/4 
ต 3.1 ม.4-6/1 
ต 4.2 ม.4-6/2 
 

พูด บรรยาย  ตีความและแสดงความ
คิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องท่ี
เป็นสารคดีและบันเทิง พร้อมท้ังให้
เหตุผลประกอบ พูดและเขียนเพื่อขอ
และให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทียบ 
เกี่ยวกับค ากล่าวแสดงความเสียดาย
โอกาสหรือความเสียใจใน 
ส่ิงท่ีท าไปแล้วหรือไม่ได้ท าในอดีต 
โครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์ 
-Wish + Past Perfect  
-Third Conditional 

6 7 

5 Weather ต 1.1 ม.4-6/1 
ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 1.3 ม.4-6/1 
ต 2.1 ม.4-6/2 
ต 3.1 ม.4-6/1 
ต 4.2 ม.4-6/1 
 

ใช้ส่ือ ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ ในการ
เรียนรู้โดยการเช่ือมโยงความรู้และ
สามารถประยุกต์ใช้ภาษาเพื่ออาชีพ
และการศึกษาต่อ 
เรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์
ธรรมชาติในบทเรียนและจาก
การศึกษาค้นคว้าและน าเสนอใน
ห้องเรียน  
การพูดแสดงบทบาทสมมติ การ
สนทนาเกี่ยวกับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ  
โครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์ 
-Adverbs  
-Phrases with Past Participles 
-Relative Clause 

6 7 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

6 Figurative 
language 

ต 1.1 ม.4-6/1 
ต 1.1 ม.4-6/4 
ต 1.3 ม.4-6/1 
ต 2.1 ม.4-6/2 
ต 3.1 ม.4-6/1 
ต 4.2 ม.4-6/1 
 

พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมส าคัญและ
ประสบการณ์ในชีวิตด้วยประโยคต่าง 
ๆ ถูกต้องตามหลักภาษา 
เรียนรู้เกี่ยวกับส านวนภาษา สุภาษิต
ในบทเรียนและจากการศึกษาค้นคว้า
และน าเสนอในห้องเรียน  
การพูดแสดงบทบาทสมมติ การ
สนทนาท่ีกล่าวถึงส านวนภาษาและ
สุภาษิต  
โครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์ 
-Adverb Clauses 

6 7 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

รายวิชาเพิ่มเติม 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ31201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1     
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่  1  เวลา   60   ชั่วโมง 
        จ านวน  1.5  หน่วยกิต   

เข้าใจน้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง และเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีอ่าน ตีความ 
วิเคราะห์ ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี ส่ือท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงแบบ
ต่างๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อต่างๆ  เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม 
อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การซื้อขาย ลมฟ้า
อากาศ  การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ภาษาตามมารยาท
ทางสังคม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปล่ียน
ความรู้ และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ  เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยใช้ประโยชน์จากส่ือ
เทคโนโลยี ส่ือการเรียนทางภาษา และผลจากการฝึกทักษะต่างๆ  แสวงหาวิธีการเรียนท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
สามารถน าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น เจรจาโน้มน้าว ต่อรองเกี่ยวกับประสบการณ์และ
เหตุการณ์ต่างๆ  ในท้องถิ่น ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ น าเสนอบทกวีหรือ
บทละครส้ัน  โดยใช้เค้าโครงตามแนวคิดของเจ้าของภาษาด้วยความเพลิดเพลิน เข้าร่วมกิจกรรม เปรียบเทียบ
และน าความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ เห็นประโยชน์ของการรู้
ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์  การเข้าสู่สังคมและอาชีพ สามารถใช้ภาษาส่ือสารใน
รูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชนบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1.  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าวประกาศ และบทร้อยกรองส้ัน  ๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. ฟังและพูดส่ือสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด แทรก

อย่างสุภาพ การแลกเปล่ียน ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
3.  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่าง

เหมาะสม 
4.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  

และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
5.  สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ  ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน

ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

6. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จ จริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากการแหล่ง

เรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

7. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลอง ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษาชุมชน

และสังคม 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ31201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                   เวลา   60   ชั่วโมง 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 Making 

contact                                    

1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว
ประกาศ และบทร้อยกรองส้ัน  
ๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. ฟังและพูดส่ือสารระหว่าง
บุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด 
แทรกอย่างสุภาพ การ
แลกเปล่ียน ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
3.  พูดและเขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสม 
5. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล

เกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ  ใกล้

ตัว  และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน

ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 

7. ใช้ภาษาส่ือสารใน

สถานการณ์จริง / สถานการณ์

จ าลอง ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  

สถานศึกษาชุมชนและสังคม 

- การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ 

ขอโทษ ชมเชย การพูด แทรก

อย่างสุภาพ การชักชวน การ

แลกเปล่ียน ข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์

ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

- การใช้ภาษาส่ือสารใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  
สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม 
Vocabulary:  

Countries and nationalities 

Family members 

Describing photos 

15 10 

2 A day in the 
life 

1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว
ประกาศ และบทร้อยกรอง 
ส้ันๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

- การใช้ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย  
กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ 

15 10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

 
2. ฟังและพูดส่ือสารระหว่าง
บุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด 
แทรกอย่างสุภาพ การ
แลกเปล่ียน ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
4. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ  และการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
5. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ  ใกล้
ตัว  และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
7. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง / สถานการณ์จ าลอง ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา
ชุมชนและสังคม 

ชมเชย  - การพูดแทรกอย่าง
สุภาพ  การชัก ชวน  การ
แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  เรื่องใกล้ตัว 
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต 
ประจ าวัน 
Gramma 

-Present Simple: 

affirmative, negative and 

questions 

- Adverbs of frequency 

Vocabulary  

- Verbs + noun 

3 Same or 
different? 

2. ฟังและพูดส่ือสารระหว่าง
บุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด 
แทรกอย่างสุภาพ การ
แลกเปล่ียน ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
4. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่าง

- การสนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ  ใกล้
ตัว  และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
- การเปรียบเทียบและการ
อธิบายความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของ
ภาษากับของไทย  การใช้
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ  และการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
5. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ  ใกล้
ตัว  และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
6. ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ข้อมูล/ ข้อเท็จ จริงท่ีเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก
การแหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วย
การพูด/การเขียน 
7. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง / สถานการณ์จ าลอง ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา
ชุมชนและสังคม 

เครื่องหมายวรรคตอนและการ
ล าดับค าตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
 
Vocabulary 

- Possessions 

- Adjectives of   

appearance and 

personality  

- Order of adjectives  

Speaking 

- Asking for and giving   

information 

- Describing people 

 
สอบกลางภาค  20 

4 A job for life 2. ฟังและพูดส่ือสารระหว่าง
บุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด 
แทรกอย่างสุภาพ การ
แลกเปล่ียน ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
3. พูดและเขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรือ

- การสนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ  ใกล้
ตัว  และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
- การพูดและเขียนเพื่อขอและ
ให้ข้อมูล บรรยาย และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง
หรืออ่าน 
- การใช้ภาษาส่ือสารใน
สถานการณ์จริง / สถานการณ์

10 10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

อ่านอย่างเหมาะสม 
4. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ  และการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
5. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ  ใกล้
ตัว  และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
7.ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง / สถานการณ์จ าลอง ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา
ชุมชนและสังคม 

จ าลอง ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  
สถานศึกษาชุมชนและสังคม 
Vocabulary 
- Jobs; Collocations   
  connected with jobs  
- Dictionary skills 
- Jobs 
Speaking 
- Asking and answering   
  about jobs 
- Talking about ability;  
  Asking for and giving  
  permission  
Writing 
- Application form 

5 Home sweet 
home 

2. ฟังและพูดสื่อสารระหว่างบุคคล 
เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ 
ขอโทษ ชมเชย การพูด แทรกอย่าง
สุภาพ การแลกเปลี่ยน ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เร่ืองใกล้ตัว 
สถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 
3. พูดและเขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน
อย่างเหมาะสม 
4. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  
และการล าดับค าตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

- การสนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เร่ืองต่าง ๆ  ใกล้
ตัว  และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
- การพูดและเขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน 
- การใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง / สถานการณ์
จ าลอง ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน  
สถานศึกษาชุมชนและสังคม 
 
Grammar 
- there is/there are: all forms 
- some and any with 
countable nouns 
- Articles: a, the, no article  
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

5. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เร่ืองต่าง ๆ  ใกล้ตัว 
และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
7.ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริง / สถานการณ์จ าลอง ท่ีเกิดข้ึน
ในห้องเรียน  สถานศึกษาชุมชน
และสังคม 

Vocabulary  
- Rooms and furniture 
- Place outside 
- Prepositions of place;  
Furniture 
- Directions 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 60 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ31202 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2     
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่  2  เวลา   60   ชั่วโมง 
        จ านวน  1.5  หน่วยกิต   

เข้าใจน้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง และเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีอ่าน ตีความ 
วิเคราะห์ ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี ส่ือท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงแบบ
ต่างๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อต่างๆ  เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม 
อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การซื้อขาย ลมฟ้า
อากาศ  การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ภาษาตามมารยาท
ทางสังคม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปล่ียน
ความรู้ และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ  เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยใช้ประโยชน์จากส่ือ
เทคโนโลยี ส่ือการเรียนทางภาษา และผลจากการฝึกทักษะต่างๆ  แสวงหาวิธีการเรียนท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
สามารถน าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น เจรจาโน้มน้าว ต่อรองเกี่ยวกับประสบการณ์และ
เหตุการณ์ต่างๆ  ในท้องถิ่น ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ น าเสนอบทกวีหรือ
บทละครส้ัน  โดยใช้เค้าโครงตามแนวคิดของเจ้าของภาษาด้วยความเพลิดเพลิน เข้าร่วมกิจกรรม เปรียบเทียบ
และน าความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ เห็นประโยชน์ของการรู้
ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์  การเข้าสู่สังคมและอาชีพ สามารถใช้ภาษาส่ือสารใน
รูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชนบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าวประกาศ และบทร้อยกรองส้ัน  ๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. ฟังและพูดส่ือสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด แทรก

อย่างสุภาพ การแลกเปล่ียน ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
3.  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่าง

เหมาะสม 
4.  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน

ความสนใจของสังคม 
5.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  

และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
6. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ  ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน

ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

7. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จ จริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากการแหล่ง

เรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ31202 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                   เวลา   60   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 Now and then 2. ฟังและพูดสื่อสารระหว่าง

บุคคล เช่น การทักทาย กล่าว

ลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย 

การพูด แทรกอย่างสุภาพ การ

แลกเปลี่ยน ข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง เร่ืองใกล้ตัวสถานการณ์

ต่าง ๆ ในชีวิต ประจ าวัน 

4.  พูดและเขียนบรรยาย

เกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ 

ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็น

ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของ

สังคม 

5.  เปรยีบเทียบและอธิบาย

ความเหมือนและความแตกต่าง

ระหว่างการออกเสียงประโยค

ชนิดต่างๆ  และการล าดับค า

ตามโครงสร้างประโยคของ

ภาษาต่างประเทศและ

ภาษาไทย 

6. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูล

เกี่ยวกับตนเอง เร่ืองต่าง ๆ  

ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 

-การสนทนาและเขียนโต้ตอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเร่ือง

ต่างๆใกล้ตัว  

- การฟังและพูดสื่อสารระหว่าง

บุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา 

ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด 

แทรกอย่างสุภาพ การ

แลกเปลี่ยน ข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง เร่ืองใกล้ตัว สถานการณ์

ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

Grammar 

- Past simple  

Vocabulary 

- Time expressions;  School 

subjects;   Collocation 

about education  

15 10 

2 Make a 
difference 

1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว
ประกาศ และบทร้อยกรอง 
สั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
3. พูดและเขียนเพื่อขอและให้

- การสนทนาและเขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเร่ือง
ต่างๆใกล้ตัว  
- การใช้ภาษาต่างประเทศในการ

15 10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ข้อมูล บรรยาย และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสม 
4. พูดและเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ 
ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็น
ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของ
สังคม 
5. เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ  และการล าดับค า
ตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
6. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เร่ืองต่าง ๆ  
ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
7. ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ข้อมูล/ ข้อเท็จ จริงท่ีเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก
การแหล่งเรียนรู้และน าเสนอ
ด้วยการพูด/การเขียน 

เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลวารสารของโรงเรียน 
ชุมชน และท้องถ่ิน เช่น การท า
หนังสือเล่มเล็ก การท าแผ่นปลิว  
ป้ายค าขวัญ  การน าเสนอข้อมูล
เป็นภาษาอังกฤษ 
 
Speaking 

- Asking and answering  

about your past  

- Crossing cultures: charity  

events; Discussing 

preferences 

- Asking for and giving 

information; Planning a 

project  

- Asking for information  

Writing 

- Writing skills: Biography  

3 Following 
fashion 

1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว
ประกาศ และบทร้อยกรองสั้น 
ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. ฟังและพูดสื่อสารระหว่าง
บุคคล เช่น การทักทาย กล่าว
ลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย 
การพูด แทรกอย่างสุภาพ การ
แลกเปลี่ยน ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เร่ืองใกล้ตัว สถานการณ์

- การสนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่าง ๆ ใกล้
ตัว และสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิต ประจ าวันอย่างเหมาะสม 
- การพูดและเขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรือ
อ่าน 
- การใช้ภาษาสื่อสารใน

10 10 



 
  

 

178 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
3. พูดและเขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสม 
4. พูดและเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ 
ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็น
ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของ
สังคม 
5. เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ  และการล าดับค า
ตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
6. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เร่ืองต่าง ๆ  
ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 

สถานการณ์จริง / สถานการณ์
จ าลอง ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน  
สถานศึกษาชุมชนและสังคม 
 
Grammar 

- Present Continuous: all 

forms 

- Present Continuous and 

Present Simple 

Vocabulary  

- Clothes 

- Phrases verbs connected 

with clothes and shopping 

 

สอบกลางภาค  20 
4 Time for a 

break! 
2. ฟังและพูดส่ือสารระหว่าง
บุคคล เช่น การทักทาย กล่าว
ลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย 
การพูด แทรกอย่างสุภาพ 
การแลกเปล่ียน ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว 
สถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 
4. พูดและเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ 

- การพูดและเขียนเพื่อขอและ
ให้ข้อมูล บรรยาย และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง
หรืออ่าน 
- การใช้ภาษาส่ือสารใน
สถานการณ์จริง / สถานการณ์
จ าลอง ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  
สถานศึกษาชุมชนและสังคม 
Vocabulary 

- Problems at airports 

10 10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/
ประเด็นต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความ
สนใจของสังคม 
5. เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ  และการ
ล าดับค าตามโครงสร้าง
ประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
6. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ  
ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่าง 
ๆ ในชีวิตประจ าวันอย่าง
เหมาะสม 

- Collocations connected 

with holidays 

- Souvenirs  

 

Speaking 

- Talking about our plans  

- Discussing holidays  

- Suggestions 

 

5. Healthy Body 1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว
ประกาศ และบทร้อยกรองสั้น  
ๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
3. พูดและเขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสม 
4. พูดและเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ 
ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็น
ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของ
สังคม 
6. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เร่ืองต่าง ๆ  
ใกล้ตัวและสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 

-การสนทนาและเขียนโต้ตอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเร่ือง

ต่างๆใกล้ตัว  

- การฟังและพูดสื่อสารระหว่าง

บุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา 

ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด 

แทรกอย่างสุภาพ การ

แลกเปลี่ยน ข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง เร่ืองใกล้ตัว สถานการณ์

ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

Speaking: Talking about a 

photo  

-Discussing your experience 

10 10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

7. ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ข้อมูล/ ข้อเท็จ จริงท่ีเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก
การแหล่งเรียนรู้และน าเสนอ
ด้วยการพูด/การเขียน 

- Talking about your 

experience  

-Describing photos  

Writing:    

-A questionnaire 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 60 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ชั่วโมง 
           จ านวน  1  หน่วยกิต   

ฝึกทักษะพัฒนาการฟังและพูด  โดยฝึกปฏิบัติจริงตามช้ันตอน และทักษะย่อยของกระบวนการการ
ส่ือสาร และเหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาททางสังคมโดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา ส านวน
โครงสร้างทางภาษา ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการส่ือสาร และเหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาททาง
สังคม เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ในการแสวงหาความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย เพื่อการเข้าสู่สังคมและอาชีพ สามารถ
ใช้ภาษาส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานศึกษาและชุมชนบนฐานแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. ฟังและพูดส่ือสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด แทรก

อย่างสุภาพ การชักชวน การแลกเปล่ียน ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน
ความสนใจของสังคม 

3. พูดส่ือสารในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จ าลอง 
4. การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา เช่น การชมเชย การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูด การสัมผัส การโบกมือ การแสดงความรู้สึก 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                   เวลา   40   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 Greeting 1. ฟังและพูดส่ือสาร

ระหว่างบุคคล เช่น การ

ทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ 

ขอโทษ ชมเชย การพูด 

แทรกอย่างสุภาพ การ

ชักชวน การแลกเปล่ียน 

ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่อง

ใกล้ตัว สถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจ าวัน 

การทักทาย กล่าวลา 

ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย 

การพูด แทรกอย่างสุภาพ 

การชักชวน การ

แลกเปล่ียน ข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง เรื่องใกล้ตัว 

สถานการณ์ต่าง ๆ ใน

ชีวิตประจ าวัน 

10 15 

2 Telephone 2. พูดและเขียนบรรยาย

เกี่ยวกับตนเอง 

ประสบการณ์ ข่าว/

เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็น

ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความสนใจ

ของสังคม 

การพูดและเขียนบรรยาย

เกี่ยวกับตนเอง 

ประสบการณ์ ข่าว/

เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็น

ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความสนใจ

ของสังคม 

10 15 

สอบกลางภาค  20 
3 Shopping 3. พูดส่ือสารใน

สถานการณ์จริง/ 

สถานการณ์จ าลอง 

การใช้โครงสร้างประโยคท่ี

ถูกต้อง ความหลากหลาย

ของประโยคท่ีใช้ในการพูด

และการฟัง 

8 10 

4 Invitation/Congr

atulation 

4. การเลือกใช้ภาษา 

น้ าเสียงและกริยาท่าทาง

ในการสนทนา ตาม

การชมเชย การใช้สีหน้า

ท่าทางประกอบการพูด 

การสัมผัส การโบกมือ 

12 10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

มารยาทสังคม และ

วัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษา เช่น การชมเชย 

การใช้สีหน้าท่าทาง

ประกอบการพูด การ

สัมผัส การโบกมือ การ

แสดงความรู้สึก 

การแสดงความรู้สึก 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ31204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่  2  เวลา   40   ชั่วโมง 
           จ านวน  1  หน่วยกิต   

ฝึกพูดบทสนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  ประสบการณ์ 
สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม เลือกใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง 
แสดงความต้องการเสนอ และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง 
ๆ อย่างเหมาะสม ให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
 เพื่อให้สามารถส่ือสารด้านการพูดได้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ เห็นคุณค่าของการเรียนทางภาษา
ตลอดจนค่านิยม จริยธรรม ท่ีพึงประสงค์บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. สนทนาและเขียนส่ือสารระหว่างบุคคล การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ชมเชย การพูดสอดแทรก  

การชักชวน การแลกเปล่ียนข้อมูล 
2. พูดเพื่อขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบาย ท่ีมีข้ันตอน 
3. พูดส่ือสารแสดงความต้องการเสนอและให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ 
4. พูดและเขียนค าศัพท์ ส านวนภาษา ประโยค และข้อความท่ีใช้ในการขอ และให้ข้อมูล บรรยาย  

 หรืออธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าว หรือเหตุการณ์ท่ีฟัง และ อ่าน 
5. พูดแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ31204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                   เวลา   40   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 Thank you 1. สนทนาและเขียน

ส่ือสารระหว่างบุคคล การ

ทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ 

ชมเชย การพูดสอดแทรก  

การชักชวน การ

แลกเปล่ียนข้อมูล 

การทักทาย กล่าวลา 

ขอบคุณ ชมเชย การพูด

สอดแทรก  การชักชวน การ

แลกเปล่ียนข้อมูล 

12 10 

2 Give advice 2. พูดเพื่อขอร้อง 

ค าแนะน า ค าช้ีแจง 

ค าอธิบาย ท่ีมีข้ันตอน 

ค าแนะน า ค าช้ีแจง 

ค าอธิบาย ท่ีมีข้ันตอน 

8 1 

3 Can I have you? 3. พูดส่ือสารแสดงความ

ต้องการเสนอและให้ความ

ช่วยเหลือในสถานการณ์

ต่าง ๆ 

ความต้องการเสนอและให้

ความช่วยเหลือใน

สถานการณ์ต่าง ๆ 

7 10 

สอบกลางภาค  20 
4 Describe things 4. พูดและเขียนค าศัพท์ 

ส านวนภาษา ประโยค 

และข้อความท่ีใช้ในการขอ 

และให้ข้อมูล บรรยาย 

หรืออธิบาย เปรียบเทียบ 

และแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ 

ค าศัพท์ ส านวนภาษา 

ประโยค และข้อความท่ีใช้

ในการขอ และให้ข้อมูล 

บรรยาย หรืออธิบาย 

เปรียบเทียบ และแสดง

ความคิดเห็น 

7 10 

5 I like it 5. พูดแสดงความรู้สึก 

ความคิดเห็น และให้

การแสดงความรู้สึก ความ

คิดเห็น และให้เหตุผล

6 10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ 

ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ 

ประกอบ 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ31205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1     
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่  1  เวลา   20   ช่ัวโมง 

         จ านวน  0.5  หน่วยกิต   

            ฟัง พูดค าช้ีแจง  ค าบรรยาย  ค าแนะน า ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการ   บรรยาย

ลักษณะบคุคล  การสมัครงาน  ขอและให้ข้อมูล ความช่วยเหลือ และบริการผู้อื่น  ถ่ายโอนข้อมูลท่ีได้ฟัง  อ่าน

ออกเสียง ค าวลี ส านวนง่ายๆ ประโยคค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน าค าอธิบาย  ข้อความท่ีซับซ้อน ข้อมูล บท

อ่าน เรื่องราวส้ันๆ ท้ังท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง จากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็คทรอนิคส์ แล้วถ่ายโอน

เป็นค าพูดของตนเอง ในรูปแบบต่าง ๆ สรุป แสดงความคิดเห็น  ความต้องการ ความรู้สึกเกี่ยวกับ

ประสบการณ์ของตนเองเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล ข่าวสาร  เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน  ท้องถิ่น  

สังคม  ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษาการท างาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันส าคัญของชาติ  ศาสนา วัฒนธรรม

ไทย และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต  เห็นคุณค่าของ

ภาษาอังกฤษ  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม   สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้

เพิ่มเติมและเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

ผลการเรียนรู้ 

 1. นักเรียนฟังและพูด บรรยายลักษณะ นิสัย ของบุคคล กิจวัตรประจ าวัน และใช้ภาษาได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์จ าลอง สถานการณ์จริง 
 2. นักเรียนฟังและพูดเพื่อขอและให้ข้อมูล  แสดงความคิดเห็น ชอบ ไม่ชอบ  ใช้ภาษาในการสมัครงานได้ 
 3. นักเรียนฟังและพูดอธิบายเกี่ยวกับการซื้อขาย  การต่อรองราคา  การเสนอ และ ยอมรับเกี่ยวกับสินค้า  
โดยใช้ภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์  
 4. นักเรียนฟัง และพูด ส่ือสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์จ าลองเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทาน
อาหาร  การพูดคุยเกี่ยวกับรายการอาหาร  และใช้ภาษาบรรยายเกี่ยวกับอาหารได้เหมาะสม 
 5. นักเรียนฟังและพูด ส่ือสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลอง  ในการเดินทางท่องเท่ียว  พูด
บรรยายเหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ้นใช้ภาษาในการกล่าวร้องทุกข์ได้เหมาะสม ( ท้องถิ่น) 

 รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ31205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                   เวลา   20   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 People   
Getting to 
know you / 
Introducing 
yourself and 
others 
Meeting people 

- เข้าใจตีความ จับใจความ
ส าคัญ วิเคราะห์ และแสดง
ความคิดเห็นจากส่ิงท่ีฟัง 
เกี่ยวกับ ข่าวสาร ข้อมูลและ
สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษตาม
มารยาททางสังคม เพื่อ
ด าเนินการส่ือสาร ในรูปแบบ
ต่างๆ กัน โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี
ท่ีมีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ในและ
นอกสถานศึกษา 

- อ่านส ารวจส่วนต่างๆของ
หนังสือ และเลือกอ่าน
เฉพาะส่วนท่ีตรงกับ
จุดมุ่งหมายในการอ่านได้ 
- อ่านและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลท่ีปรากฏในส่วนต่างๆ
ของหนังสือได้ 

5 10 

2 Identify people 
personal 
quality  
This is my 
family 
 What does he 
look like? 

- ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อขอและ
ให้ข้อมูลอธิบาย บรรยาย
เปรียบเทียบ แลกเปล่ียน
ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องราว หรือ
ประเด็นปัญหาท่ีอยู่ในความ
สนใจของสังคมโดยใช้
ประโยชน์จากส่ือภาษาอังกฤษ 

- อ่านเรื่อง หรือข้อความ
จากส่ิงพิมพ์ประเภทต่างๆ
แล้วเข้าใจ หาความหมาย
ของค าศัพท์ 
จากบริบทได้ 

5 10 

สอบกลางภาค  20 
3 Daily Routines 

& Schedules 
- Daily Activities 
- Telling time 
/Schedules 
- Doing things 
- Chores 

สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ส่ือสาร ตามมารยาททาง
สังคม เหมาะสมกาลเทศะ ใน
รูปแบบต่างๆ กับบุคคล
ภายใน สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม 
 
 

- อ่านเรื่อง กราฟ ตาราง 
แล้วเข้าใจ ใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลท่ีอ่านได้ 

5 15 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 Holidays & 
Leisure : 
Free time  
activities , 
travelling 
activities , 
party, Sports  , 
Music 

- สามารถประยุกต์ใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
โดยการแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม เพื่อการศึกษาต่อการ
ประกอบอาชีพ 
- เห็นคุณค่าและประโยชน์
ของภาษาอังกฤษตลอดจนมี
เจตคติท่ีดีต่อการเรียน มี
ความเช่ือมั่นในการใช้
ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 
และน าไปใช้อย่างมี
วิจารณญาณ 

- อ่านบท คัดบทความจาก
ส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
แล้วเข้าใจ บอกหัวเรื่องได้ 

5 15 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ31206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2     
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่  2  เวลา   20   ช่ัวโมง 

         จ านวน  0.5  หน่วยกิต   

               ฟัง พูด ค าช้ีแจง  ค าบรรยาย  ค าแนะน า  ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการ   
บรรยายลักษณะบุคคล  การสมัครงาน  ขอและให้ข้อมูล  ความช่วยเหลือ  และบริการผู้อื่น ถ่ายโอนข้อมูลท่ีได้
ฟัง   อ่านออกเสียง ค า วลี  ส านวนง่าย ๆ ประโยคค าส่ัง  ค าขอร้อง  ค าแนะน า ค าอธิบาย  ข้อความท่ีซับซ้อน  
ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวส้ัน ๆ ท้ังท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง จากส่ือส่ิงพิมพ์  และส่ืออิเล็คทรอนิคส์  
แล้วถ่ายโอนเป็นค าพูดของตนเอง  ในรูปแบบต่างๆ สรุป แสดงความคิดเห็น  ความต้องการ  ความรู้สึก
เกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง  เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล ข่าวสาร  เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
ท้องถิ่น สังคม ประสบการณ์ส่วนตัว  การศึกษา การท างาน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วันส าคัญของชาติ  ศาสนา 
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต   เห็น
คุณค่าของภาษาอังกฤษ  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม   สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมและเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
ผลการเรียนรู้    

1. นักเรียนฟังและพูด  บรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อความบันเทิง ดูหนัง ฟังเพลง รายการโทรทัศน์ ท่ี
นักเรียนชอบท าในเวลาว่าง และแสดงบทบาทสมมติโดยใช้ภาษาได้เหมาะสมกับ 

2. นักเรียนฟังและพูด อธิบายเกี่ยวกับวิธีการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ  แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
เมื่อนักเรียนได้ฟงัข่าวเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย 

3. นักเรียนฟัง  และพูด  อธิบายเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของการเล่นกีฬา  การดูแลตนเองให้ปลอดภัย
ขณะเล่นกีฬา  และสามารถให้ค าแนะน า ผู้ท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพได้ 

4. นักเรียนฟัง พูด และจัดการเกี่ยวกับ งานเฉลิมฉลอง ตามเทศกาลของ วัฒนธรรมไทยและต่างชาติ
ได้    

5. นักเรียนฟัง พูด อธิบาย แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย ของการใช้เทคโนโลยีในการศึกษา 
และแสดงบทบาทสมมติได้  

6.ฟัง  พูด  ตีความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือท่ีเป็นความเรียงในรูปแบบต่างๆ  ถ่ายโอนเป็น
ถ้อยค าของตนเองได้  

  รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ31206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                   เวลา   20   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 Can you help 
me? 

-การพูดส่ือสาร สนทนาและ 
เขียนแสดงความต้องการ 
การตอบ รับและปฏิเสธการ 
ให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้เกิด 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ทักษะทางภาษา 

-ค าขอร้อง ค าแนะน าค า
ช้ีแจง ค าอธิบายท่ีมี
ขั้นตอน 
ซับซ้อน ภาษาขั้นสูงท่ีใช้
ในการแสดงความ
ต้องการ 
และขอให้ความช่วยเหลือ 
ตอบรับและปฏิเสธการให้ 
ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ 
 

5 10 

2 English for 
mass media  

-พูดส่ือสาร สนทนาเพื่อขอและ
ให้ข้อมูลของตนเองและผู้อื่น 
เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็น / ข่าว 
เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ 

-ค าศัพท์ ส านวน ประโยค
และข้อความท่ีใช้ในการ
ขอ 
และให้ข้อมูล และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ท่ี 
ฟังหรืออ่าน 
 

5 10 

สอบกลางภาค  20 
3 Different 

societies 
-พูดส่ือสาร สนทนาเกี่ยวกับวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ ความคิดความ
เช่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ
เจ้าของภาษาของ ท่ีมี
ขนบธรรมเนียมและประเพณี
หลากหลายได้อย่าง 
เหมาะสม 
 

-วิถีชีวิต ความคิด ความ
เช่ือ และท่ีมาของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของเจ้าของภาษา 

5 15 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 Do you believe 
in ….? 

-พูดส่ือสาร สนทนาเกี่ยวกับ
ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างวิถีชีวิตความเช่ือ และ
วัฒนธรรมของ 
เจ้าของภาษากับของไทยตาม
บริบทจริง 

-การวิเคราะห์/การ
อภิปรายความเหมือน
และความ แตกต่าง
ระหว่างชีวิต ความเช่ือ
และวัฒนธรรมของ 
เจ้าของภาษากับของไทย 
การน าวัฒนธรรมของ 
เจ้าของภาษาไปใช้ 

5 15 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ31207 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 1      
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่  1  เวลา   20   ชั่วโมง 
           จ านวน  0.5  หน่วยกิต   

ศึกษาอ่านภาษาอังกฤษจากข้อมูล ข้อความ ข่าวสาร เรื่องราว เหตุการณ์ ประสบการณ์ บทความท่ี
เป็นสารคดีและบันเทิงคดี โฆษณา ตาราง แผนภูมิ สลากสินค้า ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเรื่องท่ีสนใจ 
เข้าใจ รู้ความหมายของค าศัพท์ ความหมายเหมือนของค าศัพท์ บอกรายละเอียด จับประเด็น ล าดับเหตุการณ์ 
ตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์ ตีความ และสรุปใจความ ถ่ายโอนเป็นข้อความได้อย่างเหมาะสม ใช้
ขั้นตอนของวิธีการอ่านให้เกิดประโยชน์ และเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

โดยฝึกปฏิบัติตามข้ันตอนและทักษะของกระบวนการอ่าน สามารถใช้ค าศัพท์ ส านวนโครงสร้างทาง
ภาษา     ช่วยในการวิเคราะห์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ รู้ความหมายของ
ค าศัพท์ การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยีในการเรียนภาษาต่างประเทศ และสามารถน าไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง สามารถตอบค าถาม ตีความ สรุปความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงท่ีอ่านใน
รูปแบบต่างๆ  
           เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ รู้วิธีสืบค้น/ค้นคว้าความรู้ ข้อมูล
ต่างๆจากส่ือและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ มีเจตคติท่ีดี และเห็นคุณค่าของการอ่าน เกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน ประเทศชาติได้อย่างเหมาะสม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างานและ  รักษ์ความเป็นไทย 

ผลการเรียนรู้ 

 1. อ่านส ารวจส่วนต่างๆของหนังสือ และเลือกอ่านเฉพาะส่วนท่ีตรงกับจุดมุ่งหมายในการอ่านได้ 
 2. อ่านและใช้ประโยชน์จากข้อมูลท่ีปรากฏในส่วนต่างๆของหนังสือได้ 
 3. อ่านเรื่อง หรือข้อความจากส่ิงพิมพ์ประเภทต่างๆแล้วเข้าใจ หาความหมายของค าศัพท์ 
จากบริบทได้ 
 4. อ่านเรื่อง กราฟ ตาราง แล้วเข้าใจ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลท่ีอ่านได้ 
 5. อ่านบท คัดบทความจากส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์แล้วเข้าใจ บอกหัวเรื่องได้ 
 6. อ่านบทความแล้วเข้าใจ บอกใจความส าคัญได้ 
 7. อ่านเรื่องแล้วเข้าใจ บอกรายละเอียดของข้อมูลท่ีอ่านได้ 
 8. อ่านบทความแล้วเข้าใจ ล าดับเหตุการณ์ก่อน-หลังได้ 

รวม 5 ผลการเรียนรู้     
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ31207 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                   เวลา   20   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 Using 
Textbooks 

1.อ่านส ารวจส่วนต่างๆของ
หนังสือและเลือกอ่านเฉพาะ
ส่วนท่ีตรงจุดมุ่งหมายในการ
อ่านได้ 
2.อ่านและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลท่ีปรากฏในส่วนต่างๆ
ของหนังสือได้ 

- ส่วนประกอบต่างๆของ
หนังสือ 
- เลือกใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล 
ท่ีอยู่ในส่วนต่างๆของ
หนังสือ 
 

3 10 

2 Finding Word 
Meaning From 
Context Clues 

3.อ่านเรื่องหรือข้อความจา
ส่ิงพิมพ์ประเภทต่างๆแล้ว
เข้าใจ หาความหมายของ
ค าศัพท์จากบริบทได้ 

ความหมายค าศัพท์จาก
บริบท โดยไม่ต้องเปิด
พจนานุกรม 
 

3 5 

3 Using Graphic 
Aids 

4.อ่านเรื่องกราฟ ตาราง แล้ว
เข้าใจ ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ท่ีอ่านได้ 

กราฟ ตารางและความเป็น 
ไปได้จากข้อมูลท่ีอ่าน 
 

3 5 

สอบกลางภาค  20 
4 Finding Topics 5.อ่านบทความจากส่ิงพิมพ์ 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์แล้วเข้าใจ
บอกหัวเรื่องได้ 

บทความท่ีเป็นสารคดีและ
บันเทิงคดี เรื่องราวท่ี
น่าสนใจ 

3 10 

5 Finding Stated 
Main ideas 

6.อ่านบทความแล้วเข้าใจ 
บอกใจความส าคัญได้ 
 

บทความท่ีเป็นสารคดีและ
บันเทิงคดี เรื่องราวท่ี
น่าสนใจ 

4 10 

6 Sequencing 
The Events 

7.อ่านเรื่องแล้วเข้าใจ บอก
รายละเอียดของข้อมูลท่ีอ่าน
ได้ 
8.อ่านบทความแล้วเข้าใจ 
ล าดับเหตุการณ์ ก่อน-หลังได้ 

บทความท่ีเป็นสารคดีและ
บันเทิงคดี เรื่องราวท่ี
น่าสนใจ 
 
 

4 10 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

  อ31208 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 2      
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่  2  เวลา   20   ชั่วโมง 
           จ านวน  0.5  หน่วยกิต   

 ศึกษาอ่านภาษาอังกฤษจากข้อมูล ข้อความ ข่าวสาร เรื่องราว เหตุการณ์ ประสบการณ์ บทความท่ี
เป็นสารคดีและบันเทิงคดี โฆษณา ตาราง แผนภูมิ สลากสินค้า ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเรื่องท่ีสนใจ 
เข้าใจ รู้ความหมายของค าศัพท์ ความหมายเหมือนของค าศัพท์ บอกรายละเอียด จับประเด็น ล าดับเหตุการณ์ 
ตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์ ตีความ และสรุปใจความ ถ่ายโอนเป็นข้อความได้อย่างเหมาะสม ใช้
ขั้นตอนของวิธีการอ่านให้เกิดประโยชน์ และเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

โดยฝึกปฏิบัติตามข้ันตอนและทักษะของกระบวนการอ่าน สามารถใช้ค าศัพท์ ส านวนโครงสร้างทาง
ภาษา     ช่วยในการวิเคราะห์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ รู้ความหมายของ
ค าศัพท์ การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยีในการเรียนภาษาต่างประเทศ และสามารถน าไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง สามารถตอบค าถาม ตีความ สรุปความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงท่ีอ่านใน
รูปแบบต่างๆ  

เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ รู้วิธีสืบค้น/ค้นคว้าความรู้ ข้อมูล
ต่างๆจากส่ือและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ มีเจตคติท่ีดี และเห็นคุณค่าของการอ่าน เกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน ประเทศชาติได้อย่างเหมาะสม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างานและ  รักษ์ความเป็นไทย 

ผลการเรียนรู้ 

           1. อ่านเรื่องอย่างรวดเร็ว จับประเด็นหลักท่ีส าคัญของเรื่องได้ 
2. อ่านเรื่องอย่างละเอียด ตอบค าถาม บอกรายละเอียดหรือข้อมูลสนับสนุนประเด็นหลัก  

              ตีความหมาย   ของเรื่องได้ 
 3. อ่านเรื่อง แล้วบอกความหมายของค า กลุ่มค า หรือประโยคในข้อความกับค าอ้างอิงท่ีใช้ในเรื่องท่ี
อ่านได้ 

4. อ่านและตอบค าถามเกี่ยวกับบทความ ข่าว จากหนังสือพิมพ์ได้ และแปลหัวข้อข่าวโดยใช้ภาษาได้
อย่างเหมาะสม 

5. อ่านค าศัพท์ แล้วบอกความหมายเหมือนของค าศัพท์นั้นๆได้ 
 6. อ่านเรื่อง แล้วแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และตีความเกี่ยวกับส่ิงท่ีอ่านได้ 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ31208 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                   เวลา   20   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 Skimming and 
Scanning 

1.อ่านเรื่องอย่างรวดเร็ว 
จับประเด็นหลักของเรื่อง
ได้ 
2.อ่านเรื่องอย่างละเอียด 
บอกรายละเอียดหรือ
ข้อมูลสนับสนุนประเด็น
หลักของเรื่องได้ 

ข้อมูล ข้อความ ข่าวสาร 
ประสบการณ์ เรื่องราว 
โฆษณา สลากสินค้า 
บทความท่ีเป็นสารคดีและ
บันเทิงคดี ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3 5 

2 Reference Words 3.อ่านเรื่องแล้วบอก
ความหมายของค า 
กลุ่มค า หรือประโยคใน
ข้อความกับค าอ้างอิงท่ีใช้
ในเรื่องท่ีอ่านได้ 
 

ข้อมูล ข้อความ ข่าวสาร 
ประสบการณ์ เรื่องราว 
โฆษณา สลากสินค้า 
บทความท่ีเป็นสารคดีและ
บันเทิงคดี ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3 5 

3 Reading 
Comprehension 

6.อ่านเรื่องแล้วแสดง
ความคิดเห็นวิเคราะห์
และตีความเกี่ยวกับส่ิงท่ี
อ่านได้ 
 
 

ข้อมูล ข้อความ ข่าวสาร 
ประสบการณ์ เรื่องราว 
โฆษณา สลากสินค้า 
บทความท่ีเป็นสารคดีและ
บันเทิงคดี ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

3 10 

สอบกลางภาค  20 
4 News 4.อ่านและตอบค าถาม

เกี่ยวกับบทความ ข่าว
จากหนังสือพิมพ์ และ
แปลหัวข้อข่าวโดยใช้
ภาษาได้อย่างเหมาะสม 
 
 

บทความ ข่าว จาก
หนังสือพิมพ ์

3 10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

5 Vocabulary and 
Synonyms 

5.อ่านค าศัพท์ แล้วบอก
ความหมายเหมือนของ
ค าศัพท์นั้นๆได้ 

ข้อมูล ข้อความ ข่าวสาร 
ประสบการณ์ เรื่องราว 
โฆษณา สลากสินค้า 
บทความท่ีเป็นสารคดีและ
บันเทิงคดี ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ค าศัพท์ 
ความหมายเหมือนของ
ค าศัพท์ 

4 10 

6 GAT/ O-NET 
Reading 

6.อ่านเรื่องแล้วแสดง
ความคิดเห็นวิเคราะห์
และตีความเกี่ยวกับส่ิงท่ี
อ่านได้ 

ข้อสอบ GAT / O-NET 
ข้อมูล ข้อความ ข่าวสาร 
ประสบการณ์ เรื่องราว 
โฆษณา สลากสินค้า 
บทความท่ีเป็นสารคดีและ
บันเทิงคดี ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

4 10 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ32201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3   
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ภาคเรียนที่  1  เวลา   60   ชั่วโมง 
           จ านวน  1.5  หน่วยกิต   

  พูดขอและให้ข้อมูล  สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง  บุคคล  กิจกรรมยามว่าง  อาชีพ  การศึกษา  
อายุ  สถานภาพ  วันท่ี  เวลา ความสามารถของบุคคล  ทิศทาง  ท่ีต้ังของส่ิงของและสถานท่ี  สถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันต่างๆ  ได้ถูกต้อง  เหมาะสมกับสถานการณ์  เข้าใจ  จับใจความส าคัญ  บอกรายละเอียด  
ปฏิบัติตามค าส่ังและเขียนบันทึกข้อมูลจากเรื่องหรือบทสนทนาท่ีฟัง 
 โดยการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะใน
การฟัง การอ่าน การเขียน การพูด และการคิดวิเคราะห์ พร้อมกับทักษะการใช้เทคโนโลยี  มีความสามารถใน
การส่ือสาร เข้าใจความแตกต่างในวัฒนธรรมเจ้าของภาษา มีทักษะชีวิต เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท างาน 
มีวินัย รักความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม ด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง รักความเป็น
ไทย มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้   
     1.  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์  ข่าว  เรื่องท่ีอยู่ใน
ความสนใจของสังคมและส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
     2.   พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่าง
เหมาะสม 
     3.  เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับเรื่องท่ีฟัง
และอ่าน  พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ 

4.  อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล  
วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา 

     5.   ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้  
และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

รวม   5    ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ32201 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                   เวลา   60   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 Personal 
information 

1.สนทนาและเขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่อง
ต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์  
ข่าว  เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจ
ของสังคมและส่ือสารอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม 

การเขียน ค าศัพท์ 
ส านวนข้อมูลส่วนตัวที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน   

10 5 

2 Entertainment 2. พูดและเขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ี
ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 

ค าศัพท์ ส านวน ท่ี
เกี่ยวกับความบันเทิง
และสามารถบอกถึง
กิจกรรมต่าง ๆท่ีชอบ 
 

10 10 

3 Reading 3. เลือกหัวข้อเรื่องใจความ
ส าคัญ บอกรายละเอียด
สนับสนุน และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและ
อ่าน  พร้อมท้ังให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ 

การอ่านข่าวสารจาก 
นิตยสาร หนังสือพิมพ์  
เรื่องราวท่ีเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน และ
สามารถน ามาถ่ายทอด
ในการอภิปรายได้ 
 

10 10 

สอบกลางภาค  20 
4 Important 

day 
4. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล  
วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ 
และประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 

ค าศัพท์ ส านวน ท่ี
เกี่ยวกับวันส าคัญต่าง ๆ 
ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศเช่น 

- Christmas 
day 

- Halloween 

- Mother day 

10 5 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

5 Give advice 2. พูดและเขียนเพื่อขอและให้

ข้อมูล บรรยาย และแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ี

ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 

ค าแนะน า ค าช้ีแจง 

ค าอธิบาย ท่ีมีข้ันตอน 

10 10 

6 Sufficiency 
economy 

5.   ค้นคว้า รวบรวม และ
สรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ 
และน าเสนอด้วยการพูดและ
การเขียน 

ค าศัพท์ ส านวน เกี่ยวกับ
การน าหลักเศรษฐกิจมา
ใช้ในการด าเนินชีวิต 
และการถ่ายโอนข้อมูล
มาบูรณาการกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 

10 10 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 60 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ32202 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4   
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ภาคเรียนที่  2  เวลา   60   ชั่วโมง 
           จ านวน  1.5  หน่วยกิต   

ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิง บทกวี หรือบทละครส้ัน วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา จากส่ือส่ิงพิมพ์ ท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียงหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท้ังในและนอก
สถานศึกษา 

โดยใช้กระบวนการ อ่าน เขียน วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น น าเสนอข้อมูล ใช้ภาษาเพื่อการขอและ
ให้ข้อมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบแลกเปล่ียนความรู้การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นและการเสรอมสร้าง
ลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ น าไปใช้ประโยชน์และเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมและมี
ความสุขบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครส้ัน (skit) ถูกต้อง 

ตามหลักการอ่าน 
2. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ข่าว/   

เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
3. เขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ  กิจกรรม  

ประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
4. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ 

เรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
5. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและเหตุการณ์ท้ังในท้องถิ่น สังคมและโลกพร้อมท้ัง 

ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบได้ 
6. อ่านจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟัง 

และอ่านเรื่องท่ีเป็นสาระคดี บันเทิงคดี พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบได้เหมาะสม 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ32202 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                   เวลา   60   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 Entertainme
nt 

1.อ่านออกเสียงข้อความ  
ข่าว ประกาศ โฆษณา บท
ร้อยกรอง และบทละครส้ัน 
(skit) ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน 

- Movie 
-song 
-music 
-บทอ่านต่าง ๆ 

10 10 

2 Information 2.สนทนาและเขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องต่าง ๆ    ใกล้ตัว 
ประสบการณ์  สถานการณ์  
ข่าว/  เหตุการณ์ ประเด็นท่ี
อยู่ในความสนใจของสังคม 
และส่ือสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม 

-ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
- ข้อมูลบุคคลต่าง ๆ 

10 10 

3 Hobby and 
activity 

3.เขียนบรรยายความรู้สึก
และแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ  
กิจกรรม ประสบการณ์  
และข่าว/เหตุการณ์อย่างมี
เหตุผล 

-กิจกรรมท่ีเป็นงาน
อดิเรก 
-กิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม
ท่ีเป็นท่ีนิยม 

10 5 

สอบกลางภาค  20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 Communicati
on 

4.ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  
สรุปและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ และ
น าเสนอด้วยการพูดและ
การเขียน 

- The medics 
- การใช้เครื่องมือส่ือสาร 
ขั้นพื้นฐาน 
-Sings 

10 5 

5 News 5.เขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
และเหตุการณ์ท้ังใน
ท้องถิ่น สังคมและโลก
พร้อมท้ังให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบได้ 

-Newspaper 
- บทความ 
- ประวัติศาสตร์ส าคัญ 
-กิจกรรมในท้องถิ่น  

10 10 

6 Articles 6.อ่านจับใจความส าคัญ 
วิเคราะห์ความ สรุป
ความ ตีความและแสดง
ความคิดเห็นจากการฟัง
และอ่านเรื่องท่ีเป็นสาระ
คดี บันเทิงคดี พร้อมท้ัง
ให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบได้
เหมาะสม 

-บทความต่าง ๆ ท่ีส าคัญ 
-เหตุการณ์ส าคัญ 
-กิจกรรมส าคัญ ของ
เจ้าของภาษา 

10 10 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 60 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ32203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3     
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ช่ัวโมง 

         จ านวน  1.0  หน่วยกิต   

      ใช้ภาษาในการฟัง พูด  ค าช้ีแจง ค าบรรยาย  ค าแนะน า  ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการ
บรรยายบุคลิกลักษณะบุคคล ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ขอและให้ข้อมูล ความช่วยเหลือ และบริการ
ผู้อื่น ถ่ายโอนข้อมูลท่ีได้ฟัง อ่านออกเสียง ค า วลี  ส านวนง่าย ๆ  ประโยคค า ส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า 
ค าอธิบาย ข้อความท่ีซับซ้อน ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวส้ัน ๆ ท้ังท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง จากส่ือ
ส่ิงพิมพ์ และส่ืออิเล็คทรอนิคส์ แล้วถ่ายโอนเป็นค าพูดของตนเองในรูปแบบต่างๆ  สรุป แสดงความคิดเห็น 
ความต้องการ ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง  เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล ข่าวสาร  เหตุการณ์ส าคัญ
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ท้องถิ่น สังคม ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา การท างาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัน
ส าคัญของชาติ  ศาสนา วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด ารงชีวิต เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ เป็นผู้ท่ีมี
ความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ เป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรร ค์ 
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมขอ  

ผลการเรยีนรู้ 
 1. สนทนาเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความต้องการ   การเสนอ การแนะน า   การตอบรับและปฏิเสธ 
การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวและผู้อื่นในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม   
 2. พูดบรรยาย อธิบาย  เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/  ประเด็น/ ข่าว/เหตุการณ์ท่ี
ฟังเพื่อการศึกษาความรู้เพิ่มเติมและเพื่อความบันเทิงอย่างถูกต้องตามหลักภาษา   
 3. สนทนาเพื่อวิเคราะห์/ อภิปรายความเหมือนความแตกต่างเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือท่ีมา
ของขนบธรรมเนียม ประเพณีของเจ้าของภาษา และของไทยอย่างมีเหตุผล 
 4. ใช้ภาษาส่ือสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ ใน
สถานการณ์จริง/ สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ      
 5. ใช้ภาษาเพื่อการค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ พร้อมการน ามาเสนอเพิ่มเติมด้วยการพูด    

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ32203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                   เวลา  20   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 Working at a 
hotel 1 

-การศึกษาค าศัพท์ ข้อมูลเพื่อ 
การส่ือสารสนทนาในงาน 
โรงแรม แลกเปล่ียนแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน 
อาชีพที่รับผิดชอบ 

-การพูดแนะน าข้อมูล
เกี่ยวกับหน้าท่ี ต าแหน่ง
ทางการบริหารจัดการใน
โรงแรม 

20 25 

สอบกลางภาค  20 
2 Working at a 

hotel 2 
-การพูดส่ือสาร สนทนา 
ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 
พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลในการ
ท างาน แสดงความคิดเห็น 
แลกเปล่ียนอย่างเหมาะสม 
เห็นคุณค่าของการใช้ 
ภาษาเพื่องานในโรงแรม 

- การค้นคว้า/การสืบค้น 
การบันทึก การสรุป การ 
แสดงความคิดเห็น และ
น าเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

20 25 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4    
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ภาคเรียนที่  2  เวลา   40   ชั่วโมง 

         จ านวน  1.0 หน่วยกิต   

ใช้ภาษาในการฟัง พูด  ค าช้ีแจง ค าบรรยาย ค าแนะน า ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
การบรรยายความสนใจ กิจกรรมต่าง ๆ  การขอและให้ข้อมูล ความช่วยเหลือ และบริการผู้อื่น ถ่ายโอนข้อมูล
ท่ีได้ฟัง อ่านออกเสียง ค า วลี  ส านวนง่าย ๆ ประโยคค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า  ค าอธิบาย ข้อความท่ี
ซับซ้อน ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวส้ัน ๆ ท้ังท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง จากส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือ
อิเล็คทรอนิคส์ แล้วถ่ายโอนเป็นค าพูดของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ สรุป แสดงความคิดเห็น ความต้องการ 
ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง  เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ  ใน
ชีวิตประจ าวัน ท้องถิ่น สังคม  ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา การท างาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันส าคัญของ
ชาติ ศาสนา  วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ เข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ เป็นผู้ท่ีมีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ เป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ล้ า
หน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ เข้า
ใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของต่างชาติ  

ผลการเรียนรู้ 
1. สนทนาเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความต้องการ   การเสนอ การแนะน า   การตอบรับและปฏิเสธ 

การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวและผู้อื่นในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม   
2. พูดบรรยาย อธิบาย  เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/  ประเด็น/ ข่าว/เหตุการณ์

ท่ีฟังเพื่อการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเพื่อความบันเทิงอย่างถูกต้องตามหลักภาษา    
3. สนทนาเพื่อวิเคราะห์/ อภิปรายความเหมือนความแตกต่างเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือท่ีมา

ของขนบธรรมเนียม ประเพณีของเจ้าของภาษา และของไทยอย่างมีเหตุผล  
4. ใช้ภาษาส่ือสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ 

ในสถานการณ์จริง/  สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ  
5. ใช้ภาษาเพื่อการค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ พร้อมการน ามาเสนอเพิ่มเติมด้วยการพูด 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                   เวลา   40   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 Customer 
services 

-การศึกษาค าศัพท์ท่ีใช้ในการ
พูดส่ือสาร สนทนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
พูดส่ือความหมายแลกเปล่ียน
แสดงความคิดเห็น ให้เหตุผล
อย่างเหมาะสม เห็นคุณค่า 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารในงานงานบริการ 

-การพูดแนะน าข้อมูล
เกี่ยวกับหน้าท่ี ต าแหน่ง
ทางการบริการงานขาย 
บริการ การขอและให้ข้อมูล
กับลูกค้า 

20 25 

สอบกลางภาค  20 
2 Information 

exchange 
-การสนทนาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เพื่อใช้ในการสนทนา 
แลกเปล่ียนในการเรียนรู้เพื่อ
งานในโรงแรม แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานหน้าท่ีท่ี 
รับผิดชอบ เห็นคุณค่าของการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารในงาน 
โรงแรม 

-การวิเคราะห์ค าศัพท์ 
สืบค้น ข้อมูลเพื่อใช้ในการ 
ส่ือสาร สนทนาในงาน
โรงแรม 
-การแลกเปล่ียนข้อมูล 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
งานในโรงแรม 

20 25 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

  อ32209 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 3   
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ภาคเรียนที่  1  เวลา   20   ชั่วโมง 
           จ านวน  0.5  หน่วยกิต  

 ศึกษาค าส่ัง ปฏิบัติตามค าแนะน า ป้ายประกาศเตือนภัยต่างๆ ยาและการใช้ยา อ่านออกเสียงได้อย่าง

ถูกต้องตามหลักการอ่านตามพจนานุกรม จับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความจากการฟังและการอ่าน พูด

และเขียนสรุปแก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง ข่าวเหตุการณ์   

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มให้เกิดองค์ความรู้ความเข้าใจ 

เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าของภาษาอังกฤษ มีความใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการท างานและมีวินัย   

ผลการเรียนรู้  

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน าท่ีฟังหรืออ่าน  
2. อ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
3. จับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความจากการฟังหรืออ่าน  
4. พูดและสรุปใจความส าคัญท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าวเหตุการณ์                   

รวม 4 ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ32209 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                   เวลา   20   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

 
 
1 

 
Signs and 
Advertisements 
 

 
ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน าท่ี
ฟังหรืออ่าน  
  

อ่านและเข้าใจข้อมูล ค า
ช้ีแจงต่างๆและปฏิบัติตาม
ค าแนะน าได้ เช่น การอ่าน
ป้ายสัญลักษณ์ การอ่าน
โฆษณา  

5 15 

 
 
2 

 
 
Using the 
dictionary  

 อ่านออกเสียงได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน  
  

อ่านและออกเสียงค าศัพท์ 
วลี ประโยค บทสนทนา
ต่างๆและเข้าใจวิธีการสืบหา
ข้อมูลด้วยพจนานุกรม  

5 15 

สอบกลางภาค  20 
 
 
 
3 

 
 
 
Context clue  
 
 
 

จับใจความส าคัญ สรุปความ 
ตีความจากการฟังหรืออ่าน  
 
 

เดาความหมายจากข้อความ
แวดล้อมโดยใช้ตัวชี้แนะ
(clue) ท่ีแตกต่างกันออกไป
จากเรื่องสารคดีและบันเทิง
คดีได้ 

5 10 

 
4 

 
Drawing 
Conclusions 
 
 

พูดและสรุปใจความส าคัญท่ี
ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง 
กิจกรรม ข่าวเหตุการณ์                   

รู้และเข้าใจ สามารถเขียน
สรุปความจากเรื่องท่ีอ่าน
เป็นความเรียงของตนเองได้   

5 10 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ32210 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 4   
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ภาคเรียนที่  2  เวลา   20   ชั่วโมง 

         จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 ศึกษาค าส่ัง ปฏิบัติตามค าแนะน า ป้ายประกาศเตือนภัยต่างๆ ยาและการใช้ยา อ่านออกเสียงได้อย่าง

ถูกต้องตามหลักการอ่านตามพจนานุกรม จับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความจากการฟังและการอ่าน พูด

และเขียนสรุปแก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง ข่าวเหตุการณ์   

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มให้เกิดองค์ความรู้ความเข้าใจ  

เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าของภาษาอังกฤษ มีความใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการท างานและมีวินัย   

ผลการเรียนรู้  
1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน าท่ีฟังหรืออ่าน  
2. อ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
3. จับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความจากการฟังหรืออ่าน  
4. พูดและสรุปใจความส าคัญท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าวเหตุการณ์                   

รวม 4 ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ32210 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 4 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                   เวลา   20   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

 
1 

Newspaper 
and Label 
 

ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน าท่ี
ฟังหรืออ่าน  
 

อ่านและเข้าใจข้อมูล ค า
ช้ีแจงต่างๆและปฏิบัติตาม
ค าแนะน าได้ เช่น การอ่าน
หนังสือพิมพ์ และเอกสาร
ก ากับยาได้   

5 15 

 
2 

Reading 
cartoon 
 and poem 
 
 

อ่านออกเสียงได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน  
 

อ่านและตีความภาษาจาก
การ์ตูนและกลอนได้ 
สามารถอ่านบทกลอนได้
ถูกต้องและสามารถ
ตีความหมายจากบทกลอน
ได้ 

5 15 

สอบกลางภาค  20 
 
 
3 

 
 
Skimming and 
Scanning  
 
 
 

จับใจความส าคัญ สรุปความ 
ตีความจากการฟังหรืออ่าน  
 

ผู้เรียนใช้เทคนิคSkimming  
Scanning และ Speed 
reading 
จับใจความส าคัญจากเรื่อง 
สารคดีและบันเทิงคดีและ
สามารถบอก main idea ได้ 

5 10 

 
4 

 
Making 
Inferences 
 
 

4. พูดและสรุปใจความส าคัญ
ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง 
กิจกรรม ข่าวเหตุการณ์                   

 
รู้และเข้าใจ สามารถเขียน
สรุปความจากเรื่องท่ีอ่านเป็น
ความเรียงของตนเองได้   

5 10 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก  

ต้ังสมมุติฐานและให้เหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้  โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ และมี
ทฤษฏีรองรับ ออกแบบ วางแผน รวบรวมข้อมูล ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งเรียนรู้
อย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์     

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสม  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน  มีกระบวนการกลุ่ม 
ในการวิพากษ์  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  โดยใช้ความรู้จากวิชาสาขาต่างๆ  เสนอแนวคิด  วิธีการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ    

เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้า  แสวงหาความรู้  สังเคราะห์  สรุป  อภิปรายผลเปรียบเทียบเช่ือมโยง
ความรู้  ความเป็นมาของศาสตร์  เข้าใจหลักการและวิธีคิดในส่ิงท่ีศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณค่าของ
การศึกษาด้วยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ต้ังประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
 2. ต้ังสมมุติฐานและให้เหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้ 
จากวิชาสาขาต่างๆ และมีทฤษฏีรองรับ 
 3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 5. ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาของข้อมูล 
 6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ีเหมาะสม 
 7. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
 8. เสนอแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ 
 
รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  5          เวลา   40   ชั่วโมง  

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เปิดประเด็น
ปัญหา 

1.  ต้ังประเด็นปัญหาจาก
สถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
2. ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผลท่ี
สนับสนุน  หรือโต้แย้งประเด็น
ความรู้โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชา
ต่าง ๆ และมีทฤษฎีรองรอบ 
3. ออกแบบ วางแผนใช้กระบวนการ
รวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

-  การตั้งประเด็นปัญหา  
และการตั้งค าถาม 
-  การตั้งสมมติฐานและให้
เหตุผล 
-  การออกแบบ วางแผนใช้
กระบวนการรวบรวมข้อมูล 

10 30 

2 ปรารถนา
ค าตอบ 

4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้
เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
5.  ตรวจสอบความน่าเช่ือถือขอ
แหล่งท่ีมาข้องข้อมูล 
6.  วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ี
เหมาะสม 

-  การศึกษา  ค้นคว้า  
แสวงหาความรู้จากแหล่ง
การเรียนรู ้
-  การตรวจสอบ ความ
น่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา
ของข้อมูล 
-  การวิเคราะห์ข้อมูล 

10 20 

สอบกลางภาค  20 

3 ปรารถนา
ค าตอบ (ต่อ) 

4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้
เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
5.  ตรวจสอบความน่าเช่ือถือขอ
แหล่งท่ีมาข้องข้อมูล 
6.  วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ี
เหมาะสม 

-  การศึกษา  ค้นคว้า  
แสวงหาความรู้จากแหล่ง
การเรียนรู ้
-  การตรวจสอบ ความ
น่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา
ของข้อมูล 
-  การวิเคราะห์ข้อมูล 

10 20 

4 รอบคอบมี
ปัญญา 

7.  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ม 
8.  เสนอแนวคิด  การแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จาก
การค้นพบแผนการท างานของ

-  การสังเคราะห์ข้อมูล 
-  การสรุปองค์ความรู้ 
-  การแสดงความคิด  และ
การแก้ปัญหา 
 

10 30 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

นักเรียน 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  เรียบเรียง  และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน  เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้   จาก
การศึกษาค้นคว้าในรายวิชาศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงร่าง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใช้ค าจ านวน  2,500  ค า  
มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ท่ีเช่ือถือได้อย่างหลากหลาย  เรียบเรียงและถ่ายทอดอย่างชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลุ่ม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใช้ส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ   

เพื่อให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว 2,500 ค า 
3.  น าเสนอข้อค้นพบ  ข้อสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual Presentation) 

หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation)  
4. ใช้ส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.  เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสู่

สาธารณะ 
6.  บอกประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้แก่สาธารณะ 
 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  5          เวลา   40   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เรียงร้อย
ถ้อยค า 

1. เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้าองค์
ความรู้เชิงวิชาการ
ภาษาไทยความยาว 
2,500 ค า 

รายงานเชิงวิชาการ หมายถึง งานเขียน
ทางวิชาการท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆโดยศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร   
จากการส ารวจ การสังเกต  การทดลอง 
ฯลฯ แล้วน ามา รวบรวมวิเคราะห์เรียบ
เรียง ขึ้นใหม่  
ตามโครงเรื่องท่ีได้วางไว้โดยมีหลักฐาน
และ เอกสารอ้างอิงประกอบ 

20 50 

สอบกลางภาค  20 

2 เล่าสู่กันฟัง 2. น าเสนอข้อค้นพบ 
ข้อสรุปจากองค์ความรู้ท่ี
ศึกษาในรูปแบบกลุ่ม
หรือรายบุคคล โดยใช้ส่ือ
อุปกรณ์ในการน าเสนอ
ได้อย่างเหมาะสม 
3. มีทักษะการเขียน
รายงานเชิงวิชาการและ
การส่ือสารโดยใช้ส่ือ
ประสมในการน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ 

-วิธีการน าเสนอข้อค้นพบด้วยส่ือเป็นตัวชี้
ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 
ในครั้งนั้น ๆ วิธีหนึง่เพราะส่ือจะเป็น
ตัวการส าคัญท่ีจะถ่ายทอด 
-ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของ
ผู้เรียนซึ่งควรมีทางเลือกหลายช่องทางใน
การน าเสนอข้อมูลท่ีเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 

12 30 
(ครูผู้สอน 

10 
ครูที่

ปรึกษา
ภาษา 
20) 

 

3 คุณค่าของ
งาน 

4. เผยแพร่ผลงาน
การศึกษาค้นคว้าใน
รูปแบบบทความวิชาการ 
บทความวิจัยแสดง
นิทรรศการผลงาน
ตีพิมพ์ในเอกสารวารสาร

การถ่ายโอนองค์ความรู้จากการศึกษา 
ค้นคว้า และข้อค้นพบ โดยการการ
เผยแพร่ผลงาน เช่น การจัดนิทรรศการ
เป็นการจัดแสดงข้อมูลเนื้อหาผลงาน
ต่างๆ ด้วยวัสดุ ส่ิงของอุปกรณ์และ
กิจกรรมท่ีหลากหลายแต่ 

8 20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ทางวิชาการ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. บอกประโยชน์และ
คุณค่าในการสร้างสรรค์
งานและถ่ายทอดส่ิงท่ี
เรียนรู้แก่สาธารณะ 

มีความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่องโดยมี
จุดมุ่งหมาย 
ท่ีชัดเจน มีการวางแผนและออกแบบท่ี
เร้าความสนใจให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการดู 
การฟัง การสังเกต 
การจับต้องและการทดลองด้วยส่ือท่ี
หลากหลาย 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 อ33201 ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน 1 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ชั่วโมง 

         จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

เข้าใจ ตีความ ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ข้อความ ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง เรื่องส้ัน เรื่องเล่า จากส่ือ
ส่ิงพิมพ์หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อธิบาย บรรยาย ขอข้อมูล แสดงความต้องการและความรู้สึก แลกแปล่ียน
ข้อมูล ข่าวสาร น าเสนอบทเพลง บทกวี บทละครส้ันๆ ข้อมูล ความคิดรวบยอด ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจ าวัน ประสบการณ์ท่ัวไป เรื่องราวตามสถานการณ์ต่างๆ ในสังคมและท้องถิ่น โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยู่
ในแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนได้อย่างสร้างสรรค์ ใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้ท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นและความบันเทิง เห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมและเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจบนฐาน
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้อง ตามหลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีอ่าน 
2. ใช้ภาษาง่ายๆ และท่าทางในการส่ือสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคลและวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษา 
3. ใช้ภาษาง่ายๆ ตามมารยาททางสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถส่ือสาร

โดยใช้ส่ือท่ีมีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
4. เข้าใจและตีความส่ือท่ีมิใช่ความเรียงในรูปแบบง่ายๆ 
5. ใช้ภาษาง่ายๆเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบายเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจ าวันและส่ิงท่ีตนสนใจโดยใช้

ประโยชน์จากส่ือการเรียนทางภาษา 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ33201 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 5      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                   เวลา   40   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 Discoverers of 
New Lands. 

1. อ่านออกเสียงบทอ่านได้ 
   ถูกต้อง ตามหลักการออก 
   เสียงและเหมาะสมกับ 
   เนื้อหาท่ีอ่าน 
5. ใช้ภาษาง่ายๆเพื่อขอและ
ให้ 
   ข้อมูล อธิบายเรื่องราว
ต่างๆ  
   ในชีวิตประจ าวันและส่ิงท่ี 
   ตนสนใจโดยใช้ประโยช์ 
   จากส่ือการเรียนทางภาษา 

- Christopher  
  Columbus 
- Vasco Da Gama 
- Ferdinand Magellan 
- Captain James Cook 
- Dr.David Livingstone  

 
 
 

12 15 

2 Signs and Notices 4. เข้าใจและตีความส่ือท่ีมิใช่ 
   ความเรียงในรูปแบบง่ายๆ 
5. ใช้ภาษาง่ายๆเพื่อขอและ
ให้ 
   ข้อมูล อธิบายเรื่องราว
ต่างๆ  
   ในชีวิตประจ าวันและส่ิงท่ี 
   ตนสนใจโดยใช้ประโยชน์ 
   จากส่ือการเรียนทางภาษา 
 

- Signs giving  
   information 
- Signs containing    
   warning 
- Signs containing  
   request 
- Signs containing  
   prohibitions 
- Traffic signs 
 

6 7 

3 Weather 2. ใช้ภาษาง่ายๆ และท่าทาง 
   ในการส่ือสารได้เหมาะสม 
   กับระดับบุคคลและ 
   วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
5. ใช้ภาษาง่ายๆเพื่อขอและ
ให้ 

- Weather Report 
- Weather Forecast 
 

 

4 7 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

   ข้อมูล อธิบายเรื่องราว
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันและส่ิง
ท่ีตนสนใจโดยใช้ประโยชน์ 
จากส่ือการเรียนทางภาษา 

สอบกลางภาค  20 
4 Labels 3. ใช้ภาษาง่ายๆ ตามมารยาท  

   ทางสังคม เพื่อสร้าง 
   ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
   และสามารถส่ือสารโดยใช้ 
   ส่ือท่ีมีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ใน 
   สถานศึกษา.  
5. ใช้ภาษาง่ายๆเพื่อขอและ
ให้ข้อมูล อธิบายเรื่องราว
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันและส่ิง
ท่ีตนสนใจโดยใช้ประโยชน์ 
จากส่ือการเรียนทางภาษา 

- Medicine Labels 
 
 
 

6 7 

5 News 1. เข้าใจและตีความส่ือท่ีมิใช่ 
   ความเรียงในรูปแบบง่ายๆ 
2. ใช้ภาษาง่ายๆเพื่อขอและ
ให้ข้อมูล อธิบายเรื่องราว
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันและส่ิง
ท่ีตนสนใจโดยใช้ประโยชน์ 
จากส่ือการเรียนทางภาษา 

- Short News 
- Advertisements 

6 7 

6 Short Passages 1. ใช้ภาษาง่ายๆ ตามมารยาท 
   ทางสังคม เพื่อสร้าง 
   ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
   และสามารถส่ือสารโดยใช้ 
   ส่ือท่ีมีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ใน 
   สถานศึกษา 
5. ใช้ภาษาง่ายๆเพื่อขอและ
ให้ข้อมูล อธิบายเรื่องราว

- Academic Articles 
- Short Story 

 

6 7 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันและส่ิง
ท่ีตนสนใจโดยใช้ประโยชน์ 
จากส่ือการเรียนทางภาษา 
 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ33202 ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน 6 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  2  เวลา   40   ชั่วโมง 

         จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

เข้าใจ ตีความ ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ข้อความ ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง เรื่องส้ัน เรื่องเล่า จากส่ือ
ส่ิงพิมพ์หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อธิบาย บรรยาย ขอข้อมูล แสดงความต้องการและความรู้สึก แลกเปล่ียนข้อมูล 
ข่าวสาร น าเสนอบทเพลง บทกวี บทละครส้ันๆ ข้อมูล ความคิดรวบยอด ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจ าวัน ประสบการณ์ท่ัวไป เรื่องราวตามสถานการณ์ต่างๆ ในสังคมและท้องถิ่น โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยู่
ในแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนได้อย่างสร้างสรรค์ ใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้ท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นและความบันเทิง เห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมและเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจบนฐาน
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจเนื้อหาสาระภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ของ ASEAN 
2. อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้อง ตามหลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีอ่าน 
3. สามารถส่ือสารด้วยถ้อยค า ส านวน และประโยคง่ายๆ กับเจ้าของภาษา 
4. ใช้ภาษาง่ายๆเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบายเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจ าวันและส่ิงท่ีตนสนใจโดยใช้

ประโยชน์จากส่ือการเรียนทางภาษา 
5. เข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ระหว่างชาติตะวันตกและประเทศ

ไทย 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ33202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                   เวลา   40   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ASEAN 1. เข้าใจเนื้อหาสาระ 
   ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับ 
   ประวัติความเป็นมา ของ  
   ASEAN  
2. อ่านออกเสียงบทอ่านได้ 
   ถูกต้อง ตามหลักการออก 
   เสียงและเหมาะสมกับ 
   เนื้อหาท่ีอ่าน 
 

- ASEAN Foundation  
- ASEAN Declaration 
- ASEAN Principle 
- Aims Of ASEAN 
- ASEAN Community  

 
 
 

12 15 

2 Job Advertisement 4. เข้าใจและตีความส่ือท่ีมิใช่ 
   ความเรียงในรูปแบบง่ายๆ 
5. ใช้ภาษาง่ายๆเพื่อขอและให้ 
   ข้อมูล อธิบายเรื่องราวต่างๆ  
   ในชีวิตประจ าวันและส่ิงท่ี 
   ตนสนใจโดยใช้ประโยชน์ 
   จากส่ือการเรียนทางภาษา 
 

- Job title/position 
- Company Profile 
- Job Qualifications 
- Job descriptions  
- Application 
 

6 7 

3 Letter Writing 
 

2. ใช้ภาษาง่ายๆ และท่าทาง 
   ในการส่ือสารได้เหมาะสม 
   กับระดับบุคคลและ 
   วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
5. ใช้ภาษาง่ายๆเพื่อขอและให้ 
   ข้อมูล อธิบายเรื่องราวต่างๆ  
   ในชีวิตประจ าวันและส่ิงท่ี 
   ตนสนใจโดยใช้ประโยชน์ 
   จากส่ือการเรียนทางภาษา 
 

- Cover Letters 
- Cover Letters layout  
- Part of Cover Letter 
- The use of  
  Preposition  
- Write a cover letter  
- Domain names:  
   acronyms and  
   abbreviations 
 

4 7 

สอบกลางภาค  20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 Filling out the 
forms 

3. ใช้ภาษาง่ายๆ ตามมารยาท  
   ทางสังคม เพื่อสร้าง 
   ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
   และสามารถส่ือสารโดยใช้ 
   ส่ือท่ีมีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ใน 
   สถานศึกษา.  
4. ใช้ภาษาง่ายๆเพื่อขอและให้ 
   ข้อมูล อธิบายเรื่องราวต่างๆ  
   ในชีวิตประจ าวันและส่ิงท่ี 
   ตนสนใจโดยใช้ประโยชน์ 
   จากส่ือการเรียนทางภาษา 

- Word forms  
- Suggestions for filling  
  out forms  
- Fill out forms  
- Application online 
 
 
 

6 7 

5 Resume 1. เข้าใจและตีความส่ือท่ีมิใช่ 
   ความเรียงในรูปแบบง่ายๆ 
4. ใช้ภาษาง่ายๆเพื่อขอและให้ 
   ข้อมูล อธิบายเรื่องราวต่างๆ  
   ในชีวิตประจ าวันและส่ิงท่ี 
   ตนสนใจโดยใช้ประโยชน์ 
   จากส่ือการเรียนทางภาษา 

- Resume Layouts 
- Tips reading a  
  resume   
- Action verbs  
  describing  
  Qualifications 
- Participle Phrases 
- Websites providing  
  information of  
  resume and how to  
  write  
 

6 7 

6 Western Holidays 1. ใช้ภาษาง่ายๆ ตามมารยาท 
   ทางสังคม เพื่อสร้าง 
   ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
   และสามารถส่ือสารโดยใช้ 
   ส่ือท่ีมีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ใน 
   สถานศึกษา 
5. เข้าใจความแตกต่างของ 
   วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  

- Valentine 
- Halloween 
- Thanks giving day 
- Easter  
- Christmas 

6 7 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

   ประเพณี ระหว่างชาติ 
   ตะวันตกและประเทศไทย 

สอบปลายภาค  30 
รวมท้ังส้ิน 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ33204  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 5     
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ชั่วโมง 
           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ใช้ภาษา ท่าทาง น้ าเสียง เหมาะสมตามมารยาททางสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความคิดเห็น  ความต้องการ เสนอบริหาร การอธิบาย ภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอความ
คิดเห็นท่ีมีต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ กิจกรรม สินค้าในท้องถิ่น  บทละครส้ัน ภาษาท่ีใช้ในการแสวงหาความรู้ การ
เข้าสู่สังคม กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ภาษาท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ ภาษาท่ีใช้ในการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ 
 โดยการฝึกทักษะทางภาษาในการส่ือสารด้านการฟังเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น ความต้องการ 
การขอ และการให้ข้อมูล การอธิบาย การน าเสนอความคิดเห็นท่ีมีต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ฝึกพูดบทละครส้ัน 
สนทนาภาษาท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ท้องถิ่น 
และประเทศชาติ การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
 เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าของภาษา และวัฒนธรรมท่ีเรียน ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา  มี
ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ  และน าความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับภาษามาประยุกต์ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมบนฐานแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้ภาษาเพื่อส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา ท้องถิ่น และชุมชนได้ 
2. เข้าใจภาษา ท่าทาง น้ าเสียง พูดโต้ตอบในเรื่องการแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ และ

เสนอบริการได้ 
3. น าเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี จากส่ือ 

ส่ิงพิมพ์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ 
4. ใช้ภาษา และท่าทางในการส่ือสาร ได้เหมาะสมกับระดับบุคคล และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ได้ 
5. บอกเหตุผลความเป็นมาของวันส าคัญ เทศกาล และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้ 
6. ฝึกพูดภาษาท่ีใช้ในการสมัครงาน การท างาน การประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ และการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของชุมชน  ท้องถิ่นได้ 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ33204 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                   เวลา   40   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1. Language 1.ใช้ภาษาเพื่อส่ือสาร
ในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ภายใน
สถานศึกษา ท้องถิ่น 
และชุมชนได้ 
 

- ภาษาเพื่อการส่ือสาร
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
การทักทาย กล่าวลา  
ขอโทษ ขอร้อง การขอ
ความช่วยเหลือ การให้
ข้อมูลต่าง ๆ 
-โครงสร้างประโยค 
-ศัพท์ ส านวน 

5 5 

2. At the 
restaurant 

2.เข้าใจภาษา ท่าทาง 
น้ าเสียง พูดโต้ตอบใน
เรื่องการแสดงความ
คิดเห็น แสดงความ
ต้องการ และเสนอ
บริการได้ 

-บทสนทนาเกี่ยวกับการ
เสนอให้บริการใน
ร้านอาหาร 
-ศัพท์ 
-ส านวน ประโยค 
-Song 

6 5 

3. Health and 
daily life and 
work 

3.น าเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูล 
ข้อความ ข่าวสาร 
บทความ สารคดี 
บันเทิงคดี จากส่ือ 
ส่ิงพิมพ์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ 

-บทสนทนาเกี่ยวกับการ
ให้ค าแนะน า เสนอแนะ 
การดูแลสุขภาพ การ
ด ารงชีวิตประจ าวัน 
-บทอ่าน บทความ ข่าว 
สารคดี ต่าง ๆ 
-ศัพท์/ส านวน ประโยค 

9 10 

สอบกลางภาค  20 
4. How much is 

it ? 
4.ใช้ภาษา และท่าทาง
ในการส่ือสาร ได้
เหมาะสมกับระดับ
บุคคล และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษาได้ 

- Conversation   : 
Shopping / Service 
-ศัพท์ ส านวน โครงสร้าง
ประโยค 

5 10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

5. Culture 5.บอกเหตุผลความ
เป็นมาของวันส าคัญ 
เทศกาล และ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาได้ 

ประเพณีวันส าคัญของ
ท้องถิ่น / ชาติ 

5 10 

6. Conversation 6. ฝึกพูดภาษาท่ีใช้ใน
การสมัครงาน การ
ท างาน การประกอบ
อาชีพ การศึกษาต่อ  
และการประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารของ
ชุมชน  ท้องถิ่นได้ 

-สนทนาเกี่ยวกับการ
สมัครงาน 
-ศัพท์ ส านวน โครงสร้าง
ประโยค 
-บทอ่าน/บทสนทนา
เกี่ยวกับการศึกษา 
-แนวข้อสอบ 

10 10 

สอบปลายภาค  20 

รวมทั้งสิ้น 40 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

229 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ33205  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 6     
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  2  เวลา   40   ชั่วโมง 
           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ใช้ภาษา เพื่อส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแนะน า การทักทาย การกล่าวลา การเช้ือเชิญ การ
เสนอแนะ การขอร้อง การเสนอให้ความช่วยเหลือ การขออนุญาต การกล่าวขอโทษ การแสดงความเห็นใจ 
การกล่าวชมเชย การกล่าวแสดงความยินดี และการกล่าวอวยพร อ่านจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุป
ความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากบทอ่าน ส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษ ท้ังท่ีเป็นความเรียง และไม่ใช่ความ
เรียงอธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง วลี ประโยค ข้อความ ส านวนโครงสร้างทางภาษา และ
ไวยากรณ์ เพื่อใช้ในการส่ือสาร และศึกษาต่อ รวมทั้ง สรุปความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้
ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น เข้า
ร่วมแนะน ากิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่างเหมาะสม  

โดยการฝึกทักษะกระบวนการทางภาษาในการส่ือสาร  การเขียนการอ่าน การน าเสนอความคิดเห็นท่ี
มีต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ  เพื่อน าไปใช้ในการในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ รวมท้ังการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าของภาษา และวัฒนธรรมท่ีเรียน มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเอง มีความ
ซื่อสัตย์ มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ  และน าความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษามาประยุกต์ในการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจลักษณะข้อสอบส่วนต่าง ๆ เช่น Conversation ,Error , Identification , Sentences 

,Completion , Cloze Passage , Reading passage และอื่น ๆ 
2. บอกความหมายค าศัพท์ท่ีพบบ่อยในข้อสอบ ค าศัพท์เหมือน และค าตรงข้าม การใช้  Prefix , 

Suffix รวมท้ังการเดาค าศัพท์ในบริบท (contextual ) ท่ีต่างกัน 
3. เข้าใจวัฒนธรรมการใช้ภาษาในการสนทนาตามสถานการณ์ท่ีต่างกัน 
4. ใช้เทคนิคการอ่านในการท าข้อสอบแบบต่างๆ ได้ เช่น เทคนิคการหาความคิดหลัก( Main Idea)  

หัวเรื่อง  (Topic) ช่ือเรื่อง ( Title ) การสรุป  ( Inference ) ความมุ่งหมาย ( Purpose ) ได้ 
5. เข้าใจประโยค Sentence Structure และกฎไวยากรณ์ภาษาเพื่อวิเคราะห์ข้อสอบในส่วน Error  

Recognition 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ33205 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                   เวลา   40   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1. Analyzing the 
types of test 

1.เข้าใจลักษณะ
ข้อสอบส่วนต่าง ๆ เช่น 
Conversation ,Error 
, Identification , 
Sentences 
,Completion , 
Cloze Passage , 
Reading passage 
และอื่น ๆ 

-Part of test 
วิธีการท าข้อสอบ 

10 10 

2. Using 
Vocabularies 
in context 
clues 

2.บอกความหมาย
ค าศัพท์ท่ีพบบ่อยใน
ข้อสอบSynonym , 
Antonym การใช้ 
Prefix , Suffix รวมท้ัง
การเดาค าศัพท์ใน
บริบท (contextual ) 
ท่ีต่างกัน 

-Using context clues 
to identity words 
-Part of Speech 
-Synonym, Antonym 
-Prefix , Suffix 

10 10 

3. Communicate 
on situation 

 

3.เข้าใจวัฒนธรรมการ
ใช้ภาษาในการสนทนา 
ตามสถานการณ์ท่ี
ต่างกัน 

-Situation  
forConversation  : 
education , service 
…… 

5 10 

สอบกลางภาค  20 
4. ReadingSkills 4.ใช้เทคนิคการอ่านใน

การท าข้อสอบแบบ
ต่างๆได้ เช่น เทคนิค
การหาความคิดหลัก 
( Main Idea)  หัวเรื่อง  
(Topic) ช่ือเรื่อง (Title 

-การอ่านบทอ่านหา
ความคิดหลัก( Main 
idea) หัวเรื่อง (Topic )
ช่ือเรื่อง(Title) การแทน
สรรพนาม (Pronoun 
Reference)การสรุป ( 

10 10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

) การสรุป  ( 
Inference )ความมุ่ง
หมาย(Purpose)  ได้ 

 

Inference)และความ
มุ่งหมาย 
(Purpose)จากเรื่องท่ี
อ่าน 
-Passage 
-Essay 

5. An Error 
Recognition 

5.  เข้าใจประโยค 
Sentence Structure 
และกฎไวยากรณ์ภาษา
เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ
ในส่วน Error  
Recognition 

-Sentence Structure 
Rules 

5 10 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ33207  ภาษาอังกฤษ ฟัง- พูด 5     
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ชั่วโมง 
           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

      พัฒนาทักษะการฟังและการพูด โดยฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและทักษะย่อยของกระบวนการฟัง 
กระบวนการพูดใช้ภาษาส่ือสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย โดยใช้ค าศัพท์ ส านวน 
โครงสร้างภาษาได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ทางการส่ือสาร และมารยาททางสังคมเพื่อสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว ท้ังในท้องถิ่น สังคม และโลก เห็น
คุณค่าของภาษาอังกฤษสามารถใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น ใช้ชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  

ผลการเรียนรู้    
 1. ปฏิบัติตามค าช้ีแจง ต าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟัง มีทักษะในการฟังโดยสามารถตีความวิเคราะห์ส่ิง
ท่ีฟัง น้ าเสียง กริยาท่าทาง และสรุปความ ถ่ายโอนเป็นภาษาพูด และเขียนได้อย่างสร้างสรรค์ 
 2. พูดน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ข่าว / เหตุการณ์เรื่องราวและสถานการณ์ตามความ
สนใจ  
 3. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ กิจกรรมประสบการณ์ และเหตุการณ์ ท้ังในท้องถิ่น สังคม และโลก 
พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบอย่างสร้างสรรค์ 
 4. สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยใช้ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้าง
ภาษาให้เหมาะกับสถานการณ์ และมารยาททางสังคม 
 5. พูดสรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีค้นคว้าสืบค้นและบันทึกสรุป 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ33207  ภาษาอังกฤษ ฟัง- พูด 5     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                   เวลา   40   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 Tourist 
attraction 1 

- -การศึกษาค าศัพท์ ข้อมูล 
เกี่ยวกับสถานท่ีส าคัญๆ ใน 
ท้องถิ่น เลือกใช้ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการส่ือสารสนทนา 
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม 
ประเพณีในท้องถิ่น 

-การสืบค้น ค าศัพท์ข้อมูล 
ข้อความเกี่ยวกับสถานท่ี 
ส าคัญๆในท้องถิ่น 
-การพูดส่ือสาร สนทนา
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและ 
ประเพณีท้องถิ่น 
-พูดอธิบาย เกี่ยวกับข้อมูล
ในท้องถิ่นของตนเอง 
ความคิด ความเช่ือ เพื่อ
สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น 

20 25 

สอบกลางภาค  20 
2 Tourist 

attraction 2 
-การเลือกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การท่องเท่ียวในสถานท่ีต่างๆ 
ตามบริบทในท้องถิ่น การ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ี 
สะท้อนความคิด ความเช่ือ
โดยการส่ือสารแลกเปล่ียนกับ
เจ้าของภาษา 

-สืบค้น บทสนทนา ประโยค
เกี่ยวกับสถานท่ีส าคัญๆ 
ในท้องถิ่น 
-พูดส่ือสาร สนทนาเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
-การสนทนา ส่ือสาร
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ี 
สะท้อนความคิด ความเช่ือ 
เพื่อสะท้อนวัฒนธรรมของ 
คนในท้องถิ่น 

20 25 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ33208  ภาษาอังกฤษ ฟัง- พูด 6     
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ชั่วโมง 
           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

      พัฒนาทักษะการฟังและการพูด โดยฝึกปฏิบัติตามข้ันตอนและทักษะย่อยของกระบวนการฟงั 
กระบวนการพูดใช้ภาษาส่ือสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย โดยใช้ค าศัพท์ ส านวน 
โครงสร้างภาษาได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ทางการส่ือสาร และมารยาททางสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว ท้ังในท้องถิ่น สังคม และโลก เห็น
คุณค่าของภาษาอังกฤษสามารถใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น ใช้ชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  

ผลการเรียนรู้    
1. ปฏิบัติตามค าช้ีแจง ต าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟัง มีทักษะในการฟังโดยสามารถตีความวิเคราะห์

ส่ิงท่ีฟัง น้ าเสียง กริยาท่าทาง และสรุปความ ถ่ายโอนเป็นภาษาพูด และเขียนได้อย่างสร้างสรรค์ 
2. พูดน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง / ประสบการณ์ข่าว / เหตุการณ์เรื่องราวและสถานการณ์ตาม

ความสนใจ  
3. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  กิจกรรมประสบการณ์ และเหตุการณ์  ท้ังในท้องถิ่น สังคม และ

โลก พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบอย่างสร้างสรรค์ 
4. สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยใช้ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้าง

ภาษาให้เหมาะกับสถานการณ์ และมารยาททางสังคม 
5. พูดสรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีค้นคว้าสืบค้นและบันทึกสรุป 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ33208  ภาษาอังกฤษ ฟัง- พูด 6     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                   เวลา   40   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 Local tourism 1 -การศึกษาข้อมูล ข้อความ
ค าศัพท์จากการแหล่งเรียนรู้ 
สถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อน ามาใช้
ส่ือสารสนทนาแลกเปล่ียน
ความรู้ความคิดกับเจ้าของ
ภาษา เลือกใช้ภาษาได้ 
อย่างเหมาะสมกับบริบทใน
ท้องถิ่นและอธิบายความ
เป็นมาและความส าคัญวิถี
ชีวิตของคนในท้องถิ่น 

-สืบค้น บทสนทนา ประโยค
เกี่ยวกับสถานท่ีส าคัญๆ ใน
ท้องถิ่น -พูดส่ือสาร สนทนา
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี -การสนทนา 
ส่ือสารขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ี สะท้อนความคิด 
ความเช่ือ เพื่อสะท้อน
วัฒนธรรมของ คนในท้องถิ่น 

20 25 

สอบกลางภาค  20 
2 Local tourism 2 - -การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ 

ท่องเท่ียว ตามสถานท่ีส าคัญ 
และในท้องถิ่น โดยเลือกใช้
ประโยคถ้อยค าท่ีสุภาพ 
สะท้อนความคิด ความเช่ือ 
ของคนในท้องถิ่น เพื่อให้เห็น
คุณค่าของขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมไทยท่ีดี
งาม 

-การสืบค้น ค าศัพท์ข้อมูล 
ข้อความเกี่ยวกับสถานท่ี 
ส าคัญๆในท้องถิ่น 
-การพูดส่ือสาร สนทนา
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและ 
ประเพณีท้องถิ่น 
-พูดอธิบาย เกี่ยวกับข้อมูล
ในท้องถิ่นของตนเอง 
ความคิด ความเช่ือ เพื่อ
สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น 

20 25 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

อ33211  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 5 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  1  เวลา   20   ชั่วโมง 
           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษาและฝึกการใช้ค าศัพท์ส านวน ค าบรรยาย ข้อความโฆษณาประโยคท่ีใช้ในการแสดงความคิดเห็น

ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึกและ ความคิดเห็นภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล 

โดยใช้กระบวนการปฏิบัติตามค าแนะน าและค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน อธิบายและเขียนประโยคและ

ข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆท่ีอ่านศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างศัพท์ใน

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะท้ัง 4 ด้านอย่างเหมาะสมรวมทั้งระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ

ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่านออกแบบ สร้างสรรค์ จับใจความส าคัญวิเคราะห์ความ สรุป

ความตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านพร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนา

และเขียนโต้ตอบข้อมูลและส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม การเปรียบเทียบความเหมือนและความ

แตกต่างของหุ่นยนต์ เทคโนโลยีท่ีใช้ในครัวเรือน การดูแลสุขภาพร่างกาย การให้เหตุผลต่างๆประกอบ

ค าอธิบายโดยใช้ภาษาอังกฤษและผู้เรียนจะได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์เหมือนจริงศึกษาและฝึก

ปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างศัพท์ในภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะท้ัง 4 ด้านอย่างเหมาะสม 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการท างาน ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและมีเหตุผล ขยันหมั่นเพียร 

ท างานเต็มความสามารถ มีความอดทน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เช่ือมั่นใน

ตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นต่อการเรียน การศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 

1.  ใช้ภาษาอังกฤษในการเปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็น ให้เหตุผลจากเรื่องท่ีฟังหรืออ่านได้ 
2.  ใช้ภาษาอังกฤษในการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแสดงความคิดเห็นได้ 
3.  บอกความหมายค าศัพท์ส านวนจากการอ่านได้ 
4.  ใช้ภาษาอังกฤษในการตีความข้อดีข้อเสียแสดงความคิดเห็นยกตัวอย่างได้  
5.  ใช้ภาษาอังกฤษในการวิเคราะห์ สร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน ได้ 
6.  ใช้ภาษาอังกฤษในการเปรียบเทียบ ความเหมือนความต่าง คิดออกแบบ ตีความสรุปเรื่องราว  
    ประเด็นส าคัญ และแสดงความคิดเห็นให้เหตุผลได้ 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา อ33211 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                   เวลา   20   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 Living with 
Robots 
(Robots in the 
Home) 

ใช้ภาษาอังกฤษใน
การเปรียบเทียบ 
แสดงความคิดเห็น 
ให้เหตุผลจากเรื่องท่ี
ฟังหรืออ่านได้ 
 

ค าศัพท์ส านวน ค าบรรยาย 
ข้อความโฆษณาประโยคท่ีใช้
ในการแสดงความคิดเห็น
ภาษาท่ีใช้ในการแสดง
ความรู้สึกและ ความคิดเห็น
ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลภาษาท่ีใช้ใน
การแสดงความต้องการ
ประโยคท่ีเกี่ยวกับหุ่นยนต์ 
เทคโนโลยีท่ีใช้ในครัวเรือน 
การดูแลสุขภาพร่างกาย และ
การปฏิบัติต่อสัตว์โลก 
 
 

3 5 

2 A New 
Member of 
the Family 

ใช้ภาษาอังกฤษใน
การเปรียบเทียบข้อดี
ข้อเสียแสดงความ
คิดเห็นได้ 
 

ค าศัพท์ส านวน ค าบรรยาย 
ข้อความโฆษณาประโยคท่ีใช้
ในการแสดงความคิดเห็น
ภาษาท่ีใช้ในการแสดง
ความรู้สึกและ ความคิดเห็น
ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลภาษาท่ีใช้ใน
การแสดงความต้องการ
ประโยคท่ีเกี่ยวกับหุ่นยนต์ 
เทคโนโลยีท่ีใช้ในครัวเรือน 
การดูแลสุขภาพร่างกาย และ
การปฏิบัติต่อสัตว์โลก 
 
 

3 5 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 Live Longer 
(Do you want 
to live 
forever?) 

บอกความหมาย
ค าศัพท์ส านวนจาก
การอ่านได้ 
 

ค าศัพท์ส านวน ค าบรรยาย 
ข้อความโฆษณาประโยคท่ีใช้
ในการแสดงความคิดเห็น
ภาษาท่ีใช้ในการแสดง
ความรู้สึกและ ความคิดเห็น
ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลภาษาท่ีใช้ใน
การแสดงความต้องการ
ประโยคท่ีเกี่ยวกับหุ่นยนต์ 
เทคโนโลยีท่ีใช้ในครัวเรือน 
การดูแลสุขภาพร่างกาย และ
การปฏิบัติต่อสัตว์โลก 
สร้างสรรค์ จับใจความส าคัญ
วิเคราะห์ความ สรุปความ
ตีความและแสดงความคิดเห็น
จากการฟังและอ่านพร้อมท้ัง
ให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ สนทนาและเขียน
โต้ตอบข้อมูลและส่ือสารอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม การ
เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างของหุ่นยนต์ 
เทคโนโลยีท่ีใช้ในครัวเรือน 
การดูแลสุขภาพร่างกาย และ
การปฏิบัติต่อสัตว์โลก 
 
 
 
 

3 10 

สอบกลางภาค 
 

 20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 Can We 
Afford to Live 
Longer? 

ใช้ภาษาอังกฤษในการ
ตีความข้อดีข้อเสียแสดง
ความคิดเห็นยกตัวอย่าง
ได้  
 

ค าศัพท์ส านวน ค าบรรยาย 
ข้อความโฆษณาประโยคท่ี
ใช้ในการแสดงความ
คิดเห็นภาษาท่ีใช้ในการ
แสดงความรู้สึกและ ความ
คิดเห็นภาษาท่ีใช้ในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคลภาษา
ท่ีใช้ในการแสดงความ
ต้องการประโยคท่ีเกี่ยวกับ
หุ่นยนต์ เทคโนโลยีท่ีใช้ใน
ครัวเรือน การดูแลสุขภาพ
ร่างกาย และการปฏิบัติต่อ
สัตว์โลก 

3 10 

5 Standing Up 
for Animals 

ใช้ภาษาอังกฤษในการ
วิเคราะห์ สร้างสรรค์ 
แสดงความคิดเห็นจาก
การฟังและอ่าน ได้ 
 
 

ค าศัพท์ส านวน ค าบรรยาย 
ข้อความโฆษณาประโยคท่ี
ใช้ในการแสดงความ
คิดเห็นภาษาท่ีใช้ในการ
แสดงความรู้สึกและ ความ
คิดเห็นภาษาท่ีใช้ในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคลภาษา
ท่ีใช้ในการแสดงความ
ต้องการประโยคท่ีเกี่ยวกับ
หุ่นยนต์ เทคโนโลยีท่ีใช้ใน
ครัวเรือน การดูแลสุขภาพ
ร่างกาย และการปฏิบัติต่อ
สัตว์โลก จับใจความส าคัญ
วิเคราะห์ความ สรุปความ
ตีความและแสดงความ
คิดเห็นจากการฟังและอ่าน 
 
 

4 10 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

6 People  for 
Animal Rights 
 

 ใช้ภาษาอังกฤษในการ
เปรียบเทียบ ความ
เหมือนความต่าง คิด
ออกแบบ ตีความสรุป
เรื่องราว  
ประเด็นส าคัญ และ
แสดงความคิดเห็นให้
เหตุผลได้ 

ค าศัพท์ส านวน ค าบรรยาย 
ข้อความโฆษณาประโยคท่ี
ใช้ในการแสดงความ
คิดเห็นภาษาท่ีใช้ในการ
แสดงความรู้สึกและ ความ
คิดเห็นภาษาท่ีใช้ในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคลภาษา
ท่ีใช้ในการแสดงความ
ต้องการประโยคท่ีเกี่ยวกับ
หุ่นยนต์ เทคโนโลยีท่ีใช้ใน
ครัวเรือน การดูแลสุขภาพ
ร่างกาย และการปฏิบัติต่อ
สัตว์โลก จับใจความส าคัญ
วิเคราะห์ความ สรุปความ
ตีความและแสดงความ
คิดเห็นจากการฟังและอ่าน 

4 10 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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  อ33212  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 6 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  2  เวลา   20   ชั่วโมง 
           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 

            ศึกษาและฝึกการใช้ค าศัพท์ส านวน ค าบรรยาย ข้อความประโยคท่ีใช้ในการแสดงความคิดเห็นภาษา
ท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึกและ ความคิดเห็นภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล 
 โดยใช้กระบวนการปฏิบัติตามค าแนะน าและค าบรรยายท่ีฟังและอ่านศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
โครงสร้างศัพท์ในภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะท้ัง 4 ด้านอย่างเหมาะสม อธิบายและเขียนประโยคและ
ข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆท่ีอ่าน รวมท้ังระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน คิดออกแบบ สร้างสรรค์ จับใจความส าคัญ
วิเคราะห์ความ สรุปความตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านพร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลและส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม การเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างข้อดีและข้อเสีย สาเหตุและผลกระทบ ของการเพิ่มขึ้นและสูญหายของภาษา ความงาม 
ภาวะโลกร้อน และการน าสัตว์มาท าเป็นอาหารการให้เหตุผลต่างๆประกอบค าอธิบายโดยใช้ภาษาอังกฤษและ
ผู้เรียนจะได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์เหมือนจริงเพื่อจะได้น าไปใช้ในชีวิตจริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการท างาน ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและมีเหตุผล ขยันหมั่นเพียร 
ท างานเต็มความสามารถ มีวามอดทน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เช่ือมั่นใน
ตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นต่อการเรียน การศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป  

ผลการเรียนรู้ 
 

 1.  ใช้ภาษาอังกฤษในการแยกแยะข้อความท่ีเป็นจริง ข้อความท่ีแสดงถึงความคิดเห็น  
 2.  ใช้ภาษาอังกฤษในการสรุปประเด็นหลักของ แสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านพร้อมท้ังให้ 

เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ ใช้ภาษาอังกฤษในการคิดออกแบบ สร้างสรรค์ จับใจความส าคัญ 
           3. ใช้ภาษาอังกฤษในการระบุข้อความท่ีเป็นจริง ข้อความท่ีแสดงถึงความคิดเห็น สรุปเรื่องราว 
           4. ประเด็นส าคัญ แสดงความคิดเห็นให้เหตุผลหาสาเหตุและผลลัพธ์ได้ 

 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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โครงสร้างรายวิชา อ33212 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                   เวลา   20   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 The Rise and 
Fall of 
Languages 

1.   วิเคราะห์ค าศัพท์ ส านวน
จากเรื่อง The Rise and 
Fall of Languages,The 
Killer Language และ
Improving on Nature? 
2.  ใช้ภาษาอังกฤษในการ
แยกแยะข้อความท่ีเป็นจริง 
ข้อความท่ีแสดงถึงความ
คิดเห็น สรุปความ 
ยกตัวอย่างจากเรื่องการ
เพิ่มข้ึนและสูญหายไปของ
ภาษา             
3.  ใช้ภาษาอังกฤษในการ
วิเคราะห์ข้อความท่ีเป็นจริง 
ข้อความท่ีแสดงถึงความ
คิดเห็นสรุปความยกตัวอย่าง
จากเรื่องภาษาเพชฌฆาต 

ค าศัพท์ส านวน ค าบรรยาย ข้อความ
ประโยคท่ีใช้ในการแสดงความคิดเห็น
ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึกและ 
ความคิดเห็นภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลภาษาท่ีใช้ในการแสดง
ความต้องการค าศัพท์ส านวนประโยค
ท่ีเกี่ยวกับการใช้การเพิ่มขึ้นและสูญ
หายของภาษา ความงาม ภาวะโลก
ร้อน และการน าสัตว์มาท าเป็น
อาหารคิดออกแบบ สร้างสรรค์ จับ
ใจความส าคัญวิเคราะห์ความ สรุป
ความตีความและแสดงความคิดเห็น
จากการฟังและอ่านพร้อมท้ังให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลและ
ส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
การเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างข้อดีและข้อเสีย สาเหตุ
และผลกระทบ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3 5 

2 The Killer 
Language 

1.วิเคราะห์ค าศัพท์ ส านวน
จากเรื่อง The Rise and 
Fall of Languages,The 
Killer Language และ
Improving on Nature? 
 
 

ค าศัพท์ส านวน ค าบรรยาย ข้อความ
ประโยคท่ีใช้ในการแสดงความคิดเห็น
ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึกและ 
ความคิดเห็นภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลภาษาท่ีใช้ในการแสดง 
ความต้องการค าศัพท์ส านวนประโยค 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

  2.  ใช้ภาษาอังกฤษในการ
แยกแยะข้อความท่ีเป็นจริง 
ข้อความท่ีแสดงถึงความ
คิดเห็น สรุปความ 
ยกตัวอย่างจากเรื่องการ
เพิ่มข้ึนและสูญหายไปของ
ภาษา             
3.  ใช้ภาษาอังกฤษในการ
วิเคราะห์ข้อความท่ีเป็นจริง 
ข้อความท่ีแสดงถึงความ
คิดเห็นสรุปความยกตัวอย่าง
จากเรื่องภาษาเพชฌฆาต 

ท่ีเกี่ยวกับการใช้การเพิ่มขึ้นและสูญ
หายของภาษา ความงาม และการน า
สัตว์มาท าเป็นอาหาร 
คิดออกแบบ สร้างสรรค์ จับใจความ
ส าคัญวิเคราะห์ความ สรุปความ
ตีความและแสดงความคิดเห็นจาก
การฟังและอ่านพร้อมท้ังให้เหตุผล
และยกตัวอย่างประกอบ 

3 5 

3 The Killer 
Language 

1.วิเคราะห์ค าศัพท์ ส านวน
จากเรื่อง The Rise and 
Fall of Languages,The 
Killer Language และ
Improving on Nature? 
2.  ใช้ภาษาอังกฤษในการ
แยกแยะข้อความท่ีเป็นจริง 
ข้อความท่ีแสดงถึงความ
คิดเห็น สรุปความ 
ยกตัวอย่างจากเรื่องการ
เพิ่มข้ึนและสูญหายไปของ
ภาษา             
3.  ใช้ภาษาอังกฤษในการ
วิเคราะห์ข้อความท่ีเป็นจริง 
ข้อความท่ีแสดงถึงความ
คิดเห็นสรุปความยกตัวอย่าง
จากเรื่องภาษาเพชฌฆาต 

ค าศัพท์ส านวน ค าบรรยาย ข้อความ
ประโยคท่ีใช้ในการแสดงความคิดเห็น
ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึกและ 
ความคิดเห็นภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลภาษาท่ีใช้ในการแสดง
ความต้องการค าศัพท์ส านวนประโยค
ท่ีเกี่ยวกับการใช้การเพิ่มขึ้นและสูญ
หายของภาษา ความงาม และการน า
สัตว์มาท าเป็นอาหาร 
คิดออกแบบ สร้างสรรค์ จับใจความ
ส าคัญวิเคราะห์ความ สรุปความ
ตีความและแสดงความคิดเห็นจาก
การฟังและอ่านพร้อมท้ังให้เหตุผล
และยกตัวอย่างประกอบ 
 
 
 
 

3 10 

สอบกลางภาค  20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 The Never-
Ending Desire 
for Beauty 

5.  บอกความหมายค าศัพท์ 
ส านวนจากเรื่อง The Never-
Ending Desire for Beauty, 
Hotter and Hotterและ Meat 
Made Man 
6.  ใช้ภาษาอังกฤษในการสรุป
ประเด็นหลักของ แสดงความ
คิดเห็นจากการฟังและอ่านพร้อม
ท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบจากเรื่องความต้องการ
ทางความงามไม่มีท่ีส้ินสุดได้ 
 
 
 

ค าศัพท์ส านวน ค าบรรยาย 
ข้อความประโยคท่ีใช้ในการ
แสดงความคิดเห็นภาษาท่ีใช้ใน
การแสดงความรู้สึกและ ความ
คิดเห็นภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลภาษาท่ีใช้ในการ
แสดงความต้องการค าศัพท์
ส านวนประโยคท่ีเกี่ยวกับการใช้
การเพิ่มขึ้นและสูญหายของ
ภาษา ความงาม ภาวะโลกร้อน
และการน าสัตว์มาท าเป็น
อาหารคิดออกแบบ สร้างสรรค์ 
จับใจความส าคัญวิเคราะห์
ความ สรุปความตีความและ
แสดงความคิดเห็นจากการฟัง
และอ่านพร้อมท้ังให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 
 

3 10 

5 Hotter and 
Hotter 

5.  บอกความหมายค าศัพท์ 
ส านวนจากเรื่อง The Never-
Ending Desire for Beauty, 
Hotter and Hotterและ Meat 
Made Man7.  ใช้ภาษาอังกฤษใน
การคิดออกแบบ สร้างสรรค์ จับ
ใจความส าคัญวิเคราะห์ความ
เกี่ยวกับอาหารที่ท าจากสัตว์ได้ 
 

ค าศัพท์ส านวน ค าบรรยาย 
ข้อความประโยคท่ีใช้ในการ
แสดงความคิดเห็นภาษาท่ีใช้ใน
การแสดงความรู้สึกและ ความ
คิดเห็นภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลภาษาท่ีใช้ในการ
แสดงความต้องการค าศัพท์
ส านวนประโยคท่ีเกี่ยวกับการใช้
การเพิ่มขึ้นและสูญหายของ
ภาษา ความงาม และการน า
สัตว์มาท าเป็นอาหาร 
 
 

4 10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

6 Meat Made 
Man 

5.  บอกความหมายค าศัพท์ 
ส านวนจากเรื่อง The Never-
Ending Desire for Beauty, 
Hotter and Hotterและ Meat 
Made Man8.  ใช้ภาษาอังกฤษใน
การระบุข้อความท่ีเป็นจริง 
ข้อความท่ีแสดงถึงความคิดเห็น 
สรุปเรื่องราว ประเด็นส าคัญ แสดง
ความคิดเห็นให้เหตุผลหาสาเหตุ
และผลลัพธ์เกี่ยวกับสัตว์ได้ 

ค าศัพท์ส านวน ค าบรรยาย 
ข้อความประโยคท่ีใช้ในการ
แสดงความคิดเห็นภาษาท่ีใช้ใน
การแสดงความรู้สึกและ ความ
คิดเห็นภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลภาษาท่ีใช้ในการ
แสดงความต้องการค าศัพท์
ส านวนประโยคท่ีเกี่ยวกับการใช้
การเพิ่มขึ้นและสูญหายของ
ภาษา ความงาม ภาวะโลกร้อน
และการน าสัตว์มาท าเป็น
อาหารคิดออกแบบ สร้างสรรค์ 
จับใจความส าคัญวิเคราะห์
ความ สรุปความตีความและ
แสดงความคิดเห็นจากการฟัง
และอ่านพร้อมท้ังให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ สนทนา
และเขียนโต้ตอบข้อมูลและ
ส่ือสารอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม การเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกต่าง
ข้อดีและข้อเสีย สาเหตุและ
ผลกระทบ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

4 10 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาจีน 

รายวิชาเพิ่มเติม 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

จ21201 ภาษาจีน 1 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ชั่วโมง 
           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียง
ค าง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค 
จากการฟังหรือการอ่าน พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ันๆ เพื่อส่ือสารระหว่างบุคคล เขียนอักษรจีนตามหลักการ
เขียน ค าศัพท์ง่ายๆ บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า  ประโยค และ
ข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด 
วิเคราะห์และเขียน ส่ือความกระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถใน
การส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 
 2.  ใช้ค าศัพท์ภาษาจีนเบ้ืองต้นในการฟัง พูด อ่านเขียนได้ 
 3.  รู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 

รวม 3 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

248 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา จ21201 ภาษาจีน 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                   เวลา   40   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

你好！ 
 
 
 
 
 
 
 

1.  นักเรียนสามารถอ่าน 
เขียนและออกเสียงสัท
อักษรได้ 
2.  ใช้ค าศัพท์ภาษาจีน
เบ้ืองต้นในการฟัง พูด 
อ่านเขียนได้ 
3.  รู้และเข้าใจความ
แตกต่างและเหมือน
วัฒนธรรมไทย จีน 
 

请坐、很好、上

课、下课 

2 
4 
 
 
 
1 
 
3 
 
 
 
3 

3 
5 
 
 
 
2 
 
5 
 
 
 
5 

      พยัญชนะ 
b     p     m     f    d     t      
n      l      g     k      h     
j     q     x 
 z     c     s     zh    ch   
sh    r 
       สระ 
 a   o   e   i   u   u 
พยัญชนะ 
b     p     m     f    d     t      
n      l      g     k      h     
j     q     x 
 z     c     s     zh    ch   
sh    r 

A:  你好       B:  再见 

A:  你好、我叫刘京。很

高兴认识你。 

B:  我也很高兴认识你。 
2 
 

你真好 
 

1.  นักเรียนสามารถอ่าน 
เขียนและออกเสียงสัท
อักษรได้ 
2.  ใช้ค าศัพท์ภาษาจีน
เบ้ืองต้นในการฟัง พูด 
อ่านเขียนได้ 

พยัญชนะ  
 j     q     x 
 z     c     s     zh    ch   
sh    r 
สระ 
ia   ei   ao   ou 

2 
 
 
 
 
3 

5 
 
 
 
 
5 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3.  รู้และเข้าใจความ
แตกต่างและเหมือน
วัฒนธรรมไทย จีน 
 

漂亮  帅  可爱  

酷  聪明  棒 

 
3 

 
8 

A:  飞飞真帅！B:  

谢谢你们！ 

A:  飞飞你真棒！ 

B:  谢谢您，张老

师。 

  

一、二、三、

四、五、六、

七、八、九、十 

5 5 

สอบกลางภาค  20 

3 五个香

蕉 
 

1.  นักเรียนสามารถอ่าน 
เขียนและออกเสียงสัท
อักษรได้ 
2.  ใช้ค าศัพท์ภาษาจีน
เบ้ืองต้นในการฟัง พูด 
อ่านเขียนได้ 
3.  รู้และเข้าใจความ
แตกต่างและเหมือน
วัฒนธรรมไทย จีน 
 

听懂吗？、现在

开始上课、跟我

读 

2 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
2 

3 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
5 
 
 
 
4 

เสียงสระ 
an      en       in 
ang    eng     ing          
ong 

木瓜，榴莲，芒

果，香蕉， 

菠萝，杨桃，苹

果，西瓜， 

柚子，橙子 

A:  你要什么？ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

B:  我要一个菠萝，

谢谢! 

A:  玛丽，你呢？ 

B:  我要两个苹果。

谢谢！ 

การใช้ค าลักษณะนาม  

（量词） 

 一个芒果     两个苹

果 

 三个香蕉    四个菠

萝 

การใช้ 两  และ 二 
สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

จ21202 ภาษาจีน 2 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      ภาคเรียนที่  2  เวลา   40   ชั่วโมง 
           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียง
ค าง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค  
จากการฟังหรือการอ่าน พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ันๆ เพื่อส่ือสารระหว่างบุคคล เขียนอักษรจีนตามหลักการ
เขียน ค าศัพท์ง่ายๆ บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า  ประโยค และ
ข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย 
โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความกระบวนการ
ท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้
นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 

 2.  ใช้ประโยคภาษาจีนเบ้ืองต้นในการฟัง พูด อ่านเขียนได้ 

 3.  รู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 

 4.  เขียนอักษรจีนตามล าดับได้อย่างถูกต้อง 

รวม    4    ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา จ21202 ภาษาจีน 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                   เวลา   40   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนักคะแนน 

1 
 
 
 

 

我喜欢大

象 
 
 
 

1.นักเรียนสามารถ
อ่าน เขียนและออก
เสียงสัทอักษรได้ 

2.ใช้ประโยคภาษาจีน
เบ้ืองต้นในการฟังพูด
อ่านเขียนได้ 

3.รู้และเข้าใจความ
แตกต่างและเหมือน
วัฒนธรรมไทย จีน 

 

请看生词      请回

答 

对/丌对 

2 
 
4 
 
3 
 
 
 
3 

5 
 
5 
 
5 
 
 
 

10 

大象，熊猫，鱼，

狗，海豚，猫，老

虎 

- 我喜欢大象 

- 老师喜欢狗。 

- 他丌喜欢猫。 

- 你喜欢猴子吗？ 

上   下 
2 我的眼睛

很大 

1.นักเรียนสามารถ
อ่าน เขียนและออก
เสียงสัทอักษรได้ 

2.ใช้ประโยคภาษาจีน
เบ้ืองต้นในการฟังพูด
อ่านเขียนได้ 

3.รู้และเข้าใจความ
แตกต่างและเหมือน
วัฒนธรรมไทย จีน 

 

- j, q, x 1 
3 
 
 
5 
 
 
 
 
4 

3 
5 
 
 
5 
 
 
 
 

10 

眼睛，头发，耳

朵，嘴巴，鼻

子，手，脚 

A :  笨笨的眼睛大

吗？ 

B :  它的眼睛很大，

嘴也很大。 

A :  眼睛很大，嘴也

很大。真可爱。 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนักคะแนน 

ประโยคท่ีใช้ค าคุณศัพท์ท า
หน้าท่ีเป็นภาคแสดงโดยมี

กริยาวิเศษณ์  很ขยายอยู่

ข้างหน้า ใช้ 的ขยายค านาม 
 
 
 

สอบกลางภาค  20 
3 这是我妈

妈 

1.นักเรียนสามารถ
อ่าน เขียนและออก
เสียงสัทอักษรได้ 

2.ใช้ประโยคภาษาจีน
เบ้ืองต้นในการฟัง พูด 
อ่านเขียนได้ 

3.รู้และเข้าใจความ
แตกต่างและเหมือน
วัฒนธรรมไทย จีน 

4.  เขียนอักษรจีน
ตามล าดับได้อย่าง
ถูกต้อง 

zh     ch     sh     r 2 
3 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
1 

3 
5 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
2 
 
 
3 

A :  他是谁？ 

B :  他是我哥哥。 

A :  他真帅！他是学

生吗？ 

B :  他是学生。 

- 这是我妈妈，她

很漂亮。 

- 那是我的姐姐，

他的头发很长。 

- การใช้สรรพนาม 这และ 

那 สรรพนามท าหน้าท่ี
ขยายค านาม 

- ประโยคค าถามพิเศษท่ีมีค า

ว่า 谁 

- 电脑在桌子上

面。 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนักคะแนน 

- 汉语书在手机旁

边 

- 足球在椅子下

边。 

การใช้ค าบุพบท 在บอก
ต าแหน่งประโยคค าถามพิเศษท่ีมี

ค าว่า 哪儿 
สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

จ22201 ภาษาจีน 3 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ภาคเรียนที่  1  เวลา   20   ชั่วโมง 
           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียง
ค าง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค  
จากการฟังหรือการอ่าน พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ันๆ เพื่อส่ือสารระหว่างบุคคล เขียนอักษรจีนตามหลักการ
เขียน ค าศัพท์ง่ายๆ บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า  ประโยค  และ
ข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย 
โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความกระบวนการ
ท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 
 2.  เขียนภาษาจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน 
 3.  ใช้ประโยคภาษาจีนเบ้ืองต้นในการฟัง  พูดอ่านเขียนได้ 
 4.  เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 
 5. สามารถถ่ายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพูดและเขียนได้ 

รวม   5    ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา จ22201 ภาษาจีน 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                   เวลา   20   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 我出生在

泰国 

1.  นักเรียนสามารถอ่าน 
เขียนและออกเสียงสัท
อักษรได้ 
2.  เขียนภาษาจีนได้
ถูกต้องตามหลักการเขียน 
 

中国，泰国，英国，

美国，澳大利亚，加

拿大，韩国，日本 

1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

4 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
3 

- 他在哪儿出生？ 

- 他是哪国人？ 

- 他是英国人吗？ 

我是泰国人，爸爸

是中国人，妈妈是

泰国人。我出生在

泰国。 

- ประโยคค าถามพิเศษท่ีมีค า

ว่า 哪儿 

- ค าบุพบท 在 
2 我今年十

二岁 

2.  เขียนภาษาจีนได้
ถูกต้องตามหลักการเขียน 
3.  ใช้ประโยคภาษาจีน
เบ้ืองต้นในการฟัง  พูดอ่าน
เขียนได้ 
 

การผันเสียงวรรณยุกต์ท่ี 3 1 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

3 
4 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 

A:  你今年多大？ 

B:  我今年十二岁。 

A:  你是高中生吗？ 

B:  对，我是高中生 

我是初中生，初

二。今年十三岁。

我哥哥是大学生，

今年上大一。他今
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

年二十岁。 

เลขมงคลและเลขท่ีไม่มงคลใน
วัฒนธรรมจีน 
 

สอบกลางภาค  20 

3 你喜欢吃

什么？ 

3.  ใช้ประโยคภาษาจีน
เบ้ืองต้นในการฟัง  พูดอ่าน
เขียนได้ 
 

巧克力，蔬菜，蛋糕，

冰淇淋，可乐，冰水，

水果，爆米花，饼干 

1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

4 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

A:  你喜欢吃什么？ 

B:  我喜欢吃冰麒麟。 

A:  爷爷你喜欢喝可乐

吗？ 

B:  丌，我喜欢喝茶。 

A:  你喜欢吃蛋糕还是花

生？ 

B:  我喜欢吃蛋糕。 

我喜欢吃中国的桃，但是

丌喜欢和桃汁。我的中国

朊友丌喜欢吃榴莲，但是

他喜欢吃榴莲干儿。 

- ประโยคค าถามให้เลือกโดย

ใช้ 还是 

- ค าสันทาน  但是แสดง
ความขัดแย้ง 

4 曼谷现在

是晚上八

4.  เรียนรู้และเข้าใจความ
แตกต่างและเหมือน

A :  请问，现在几

点？ 

1 
 

4 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

点 วัฒนธรรมไทย จีน 
5. สามารถถ่ายทอด
กิจกรรมทางภาษา เป็น
ภาษาพูดและเขียนได้ 
 

B : 现在八点半。 

A : 你知道现在几点

吗？ 

B : 对丌起，我也丌知

道现在几 点。 

 
 
 
1 
 
 
 
1 

 
 
 
3 
 
 
 
4 爸爸在北京，北京

现在是晚上九点。

我在泰国，曼谷现

在是晚上八点。 
ส่ิงประดิษฐ์ท่ียิ่งใหญ่ท้ัง 4 ของจีน 
 
 

   ความเหมือนในการบอกเวลาใน
ภาษาไทยและภาษาจีน    

1 
 
3 ความแต่งต่างระหว่างเวลาของ

ประเทศไทยและประเทศจีน 
5 你几点下

课 

1.  นักเรียนสามารถอ่าน 
เขียนและออกเสียงสัท
อักษรได้ 
2.  เขียนภาษาจีนได้
ถูกต้องตามหลักการเขียน 
5. สามารถถ่ายทอด
กิจกรรมทางภาษา เป็น
ภาษาพูดและเขียนได้ 
 

上课，下课，起床，

睡觉，吃饭，看电

视，上网 

1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 

3 
 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
4 

- 你几点下课？ 

- 我下午四点半下课。 

- 爸爸几点起床？ 

- 我早上六点半起床。 

- 该起床了！ 

- 该吃饭了！ 

- 没关系，今天是周



 
  

 

259 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

末。 

- ค าอุทาน 了 

- การใช้ค าบอกเวลาและกิจกรรม 

สอบปลายภาค  30 
รวมทัง้สิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

จ22202 ภาษาจีน 4 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ภาคเรียนที่  2  เวลา   20   ชั่วโมง 
           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษาค าส่ัง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคท่ีใช้ในสถานการณ์ใกล้ตัว การอ่านออกเสียงสัท
อักษร ค า  กลุ่มค า ประโยคได้ถูกต้องคล่องแคล่วชัดเจน  และเข้าใจหลักการใช้สัทอักษรได้ถูกต้อง หลักการ
อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและส่ิงต่าง ๆ  รอบตัว วิธีการเรียนภาษาจีน   ข้อมูลกิจวัตร
ประจ าวัน กิจกรรมทางภาษา    ความแตกต่างระหว่างภาษาจีน กับภาษาไทยในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ ค า 
วลี ประโยค และข้อความ ประโยชน์ของการรู้ภาษาจีน กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ถ่ายทอด 
ความหมายของค า และกลุ่มค าท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และน าเรื่องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันบนฐาน
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
 1.  นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 
 2.  เขียนภาษาจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน 
 3.  ใช้ประโยคภาษาจีนเบ้ืองต้นในการฟัง  พูดอ่านเขียนได้ 
 4.  เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 
 5. สามารถถ่ายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพูดและเขียนได้ 
 6.  ใช้ประโยคสนทนาได้อย่างถูกต้องไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได้ 

รวม    6    ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา จ22202 ภาษาจีน 4 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                   เวลา   20   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 星期几有汉

语课？ 

1.  นักเรียนสามารถ
อ่าน เขียนและออก
เสียงสัทอักษรได้ 
2.  เขียนภาษาจีนได้
ถูกต้องตามหลักการ
เขียน 

- 今天星期几？ 

- 今天星期二。 

- 他们星期几有汉

语课？ 

他们星期三有 

课。 

1 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 

- 今天有英语课，

但是没有自然科

学课。 

1 3 

A :  今天有宗教课

吗？ 

B :  当然。 

1 2 

- เกมท่ีเด็กๆชาวจีน
ชอบเล่นกันบ่อยๆ 

1 2 

2 今天是我

的生日 

1.  นักเรียนสามารถ
อ่าน เขียนและออก
เสียงสัทอักษรได้ 
2.  เขียนภาษาจีนได้
ถูกต้องตามหลักการ
เขียน 
3. ใช้ประโยคภาษาจีน
เบ้ืองต้นในการฟัง  พูด
อ่านเขียนได้ 

- 今天是圣诞节。 

- 祝你生日快乐! 

- 十二月五号是泰

国的国庆节。 

- 今年的水灯

节是星期

六。 

1 5 

   A :  今天是什么日

子？ 

1 4 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

B :  是中国的国庆

节？ 

- A :  丌是，我知道

今天是你的生

日。祝你生日快

乐！ 

今天是12 月5

号。是泰国的水

灯节，也是我的

生日。 

1 2 

   วันตรุษจีน 1 3 
3 曼谷今天

多少度？ 

2.  เขียนภาษาจีนได้
ถูกต้องตามหลักการ
เขียน 
3.  ใช้ประโยค
ภาษาจีนเบ้ืองต้นใน
การฟัง  พูดอ่านเขียน
ได้ 
4.  เรียนรู้และเข้า
ใจความแตกต่างและ
เหมือนวัฒนธรรมไทย 
จีน 
6.  ใช้ประโยคสนทนา
ได้อย่างถูกต้อง
ไวยากรณ์และ
เหมาะสมตาม
สถานการณ์ได้ 
 

- 北京那天有雪？ 

- 1月1日那个地方

有雨？ 

哪个城市的下雨天

最多？ 

1 3 

A :  北京今天天气怎

么样？ 

B : 下雨了，有点儿

冷。 

A :  今天多少度？ 

B : 只有10 度。 
 

1 5 

昨天的天气很好，

没有风， 

也没有雨，丌冷也

1 3 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

丌热。 

สภาพอากาศของแต่ละเมือง
ส าคัญในโลกในประจ า
สัปดาห์ 

1 3 

สอบกลางภาค  20 
4 我迷路了 2.  เขียนภาษาจีนได้

ถูกต้องตามหลักการ
เขียน 
3.  ใช้ประโยค
ภาษาจีนเบ้ืองต้นใน
การฟัง  พูดอ่านเขียน
ได้ 
4.  เรียนรู้และเข้า
ใจความแตกต่างและ
เหมือนวัฒนธรรมไทย 
จีน 
6.  ใช้ประโยคสนทนา
ได้อย่างถูกต้อง
ไวยากรณ์และ
เหมาะสมตาม
สถานการณ์ได้ 
 

请问，快餐厅在

哪儿？ 

快餐厅在邮局的

南边。 

邮局呢？邮局在

哪儿？ 

邮局在电影院西

边。 

1 8 

เลือกประโยคให้สัมพันธ์กับ
รูปภาพที่ก าหนด 

1 2 

จับใจความส าคัญเกี่ยวกับ 
บทความท่ีอ่าน 

1 2 

การบรรยายรูปภาพเกี่ยวกับ
สถานท่ีต้ังภายในชุมชน 

1 2 

5 我有一件黄

色的外套 

 

1.  นักเรียนสามารถ
อ่าน เขียนและออก
เสียงสัทอักษรได้ 
2.  เขียนภาษาจีนได้
ถูกต้องตามหลักการ
เขียน 
3.  ใช้ประโยค
ภาษาจีนเบ้ืองต้นใน

- 这件裙子丌

错，你喜欢什

么颜色？ 

- 我喜欢黄

色。 

- 看，好看

吗？ 

1 4 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

การฟัง  พูดอ่านเขียน
ได้ 
6.  ใช้ประโยคสนทนา
ได้อย่างถูกต้อง
ไวยากรณ์และ
เหมาะสมตาม
สถานการณ์ได้ 
 

好看，我要买一

条。 

我喜欢黄色，

我有一件黄色

的外套，物件

换色的T恤衫， 

- 三条换色的

裙子。 

1 3 

- การใช้ค าขยาย 
ไวยากรณ์ในการใช้ค า
ลักษณะนาม 

1 4 

- ค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับข้อมูลเรื่อง
เส้ือผ้าเป็นภาษาจีน 

1 3 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

จ23201 ภาษาจีน 5 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      ภาคเรียนที่  1  เวลา   20   ชั่วโมง 
           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

อ่าน   เขียน   สัทอักษรโดยออกเสียงสระ   กลุ่มค า   และประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง  เขียนอักษรจีน
ถูกต้องตามหลักการเขียน  ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟัง  พูด  อ่าน   ค าอธิบาย   บทสนทนา   ข้อความท่ีเป็น
ความเรียงและไม่เป็นความเรียง    ตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ
แลกเปล่ียนน าเสนอข้อมูลข่าวสาร   ใช้ประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีใช้ส่ือความหมายตามบริบทต่าง ๆ 
ในการสนทนา   ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ    และใช้ประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง  รู้และเข้าใจ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   เข้าใจ   ตีความ   ต่อข้อความ   ข้อมูล   เกี่ยวกับเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ    เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษาบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  นักเรียนสามารถอ่าน   เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 

 2.  เขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน 

 3.  ใช้ภาษาจีนเบ้ืองต้นในการฟัง   พูด   อ่าน   เขียน   ได้ถูกต้องตามหลัก 

 4.  เรียกช่ือขีดพื้นฐานในอักษรจีนได้ถูกต้อง 

 5. เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 

รวม    4    ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา จ23201 ภาษาจีน 5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                   เวลา   20   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 几点下

课？ 

1.  นักเรียนสามารถ
อ่าน   เขียนและออก
เสียงสัทอักษรได้ 

2.  เขียนอักษรจีนได้
ถูกต้องตามหลักการ
เขียน 

3.  ใช้ภาษาจีน
เบ้ืองต้นในการฟัง   
พูด   อ่าน   เขียน   
ได้ถูกต้องตามหลัก 

4.  เรียกช่ือขีดพื้นฐาน
ในอักษรจีนได้ถูกต้อง 

上课，下课，起床，睡

觉，吃饭，看电视，上

网 

1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
2 

3 
 
 
3 
 
 
6 
 
 
6 

- 你几点下课？ 

- 我下午四点半下课。 

- 爸爸几点起床？ 

- 我早上六点半起床。 

该起床了！ 

该吃饭了！ 

没关系，今天是周末。 

- ค าอุทาน 了 

- การใช้ค าบอกเวลาและกิจกรรม 
 
 
 

2 星期几

有汉语

课？ 

2.  เขียนอักษรจีนได้
ถูกต้องตามหลักการ
เขียน 

3.  ใช้ภาษาจีน
เบ้ืองต้นในการฟัง   
พูด   อ่าน   เขียน   
ได้ถูกต้องตามหลัก 

4.  เรียกช่ือขีด
พื้นฐานในอักษร
จีนได้ถูกต้อง 

- 今天星期几？ 

- 今天星期二。 

- 他们星期几有汉语课？ 

- 他们星期三有汉语课。 

2 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 

6 
 
 
 
3 
 
6 
 
3 

 

- 今天有英语课，但是没

有自然科学课。 

A :  今天有宗教课吗？ 

B :  当然。 

- เกมท่ีเด็กๆชาวจีนชอบ
เล่นกันบ่อยๆ 

 
สอบกลางภาค  20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 
 

 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 今天是

我的生

日 

1.  นักเรียนสามารถ
อ่าน   เขียนและออก
เสียงสัทอักษรได้ 

3.  ใช้ภาษาจีน
เบ้ืองต้นในการฟัง   
พูด   อ่าน   เขียน   
ได้ถูกต้องตามหลัก 

5.เรียนรู้และเข้า
ใจความแตกต่างและ
เหมือนวัฒนธรรมไทย 
จีน 

- 今天是圣诞节。 

- 祝你生日快乐! 

- 十二月五号是泰国的国

庆节。 

2 
 
 
 
 
 
1 

 
 
1 

 
1 

6 
 
 
 
 
 
3 

 
 

3 
 

6 

A :  今天是什么日子？ 

B :  是中国的国庆节吗？ 

A :  丌是，我知道今天是你

的 

生日。祝你生日快乐！ 

今天是12 月5号。是泰国的

水灯节，也是我的生日。 

- วันตรุษจีน 

4 曼谷今

天多少

度？ 

1.  นักเรียนสามารถ
อ่าน   เขียนและออก
เสียงสัทอักษรได้ 

3.  ใช้ภาษาจีน
เบ้ืองต้นในการฟัง   
พูด   อ่าน   เขียน   
ได้ถูกต้องตามหลัก 

4.  เรียนรู้และเข้า
ใจความแตกต่างและ
เหมือนวัฒนธรรมไทย 
จีน 

- 北京那天有雪？ 

- 1月1日那个地方有雨？ 

- 哪个城市的下雨天最

多？ 

1 
 
 
 
2 
 

 
1 
 
 
1 

6 
 
 
 
6 
 
 
3 
 
 
3 

A :  北京今天天气怎么样？ 

B : 下雨了，有点儿冷。 

A :  今天多少度？ 

B : 只有10 度。 

昨天的天气很好，没有

风，也没有雨，丌冷也丌

热。 

สภาพอากาศของแต่ละเมือง
ส าคัญในโลกในประจ าสัปดาห์ 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 20 100 



 
  

 

268 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

จ23202 ภาษาจีน 6 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      ภาคเรียนที่  2  เวลา   20   ชั่วโมง 
           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

อ่าน   เขียน   สัทอักษรโดยออกเสียงสระ  กลุ่มค า   และประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง    ใช้ทักษะ
ภาษาจีนในการฟัง   พูด    อ่าน   เขียน    ค าอธิบาย   บทสนทนา    ข้อความท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็น   
ความเรียง ตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ  โต้ตอบใช้ประโยคตามโครงสร้าง
ไวยากรณ์ท่ีใช้ส่ือความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนา   ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ    และใช้
ประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง    ใช้ภาษาและท่าทางในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคล  สถานท่ี 
โอกาสและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องค า  วลี 
ส านวน ประโยค ข้อความต่างๆ และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม  สนใจและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของไทย และของเจ้าของภาษา ใช้ภาษาในการ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับบทสนทนา นิทาน และเรื่องส้ัน ตามความสนใจ พร้อมท้ังเสนอความคิดรวบยอดท่ีมีต่อ
เหตุการณ์หรือเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ 

รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เข้าใจ   ตีความ และแสดงความคิดเห็นต่อข้อความ  ข้อมูล   
เกี่ยวกับเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ    เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

1.  นักเรียนสามารถอ่าน  เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 

2.  เขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามตามหลักการเขียน 

3.  ใช้ประโยคสนทนาได้อย่างถูกต้องไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได้ 

4.  รู้และเข้าใจวัฒนธรรมไทย - จีน 

5.  เรียกช่ือขีดพื้นฐานในอักษรจีนได้ถูกต้อง 

รวม 5 ผลลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

269 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา จ23202 ภาษาจีน 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                   เวลา   20   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 我迷路了 1.  นักเรียนสามารถ
อ่าน  เขียนและออก
เสียงสัทอักษรได้ 
3.  ใช้ประโยคสนทนา
ได้อย่างถูกต้อง
ไวยากรณ์และ
เหมาะสมตาม
สถานการณ์ได้ 

请问，快餐厅在 儿？ 

快餐厅在邮局的 边。 

邮局呢？邮局在 儿？ 

邮局在电影院西边。 

2 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 

6 
 
 
 
6 
 
3 
 
3 

เลือกประโยคให้สัมพันธ์
กับรูปภาพที่ก าหนด 
จับใจความส าคัญเกี่ยวกับ
บทความท่ีอ่าน 
การบรรยายรูปภาพเกี่ยวกับ
สถานท่ีต้ังภายในชุมชน 

2 我有一件黄色的

外套 
 

1.  นักเรียนสามารถ
อ่าน  เขียนและออก
เสียงสัทอักษรได้ 

2.  เขียนอักษรจีนได้
ถูกต้องตามตาม
หลักการเขียน 

3.  ใช้ประโยคสนทนา
ได้อย่างถูกต้อง
ไวยากรณ์และ
เหมาะสมตาม
สถานการณ์ได้ 

4.  รู้และเข้าใจ
วัฒนธรรมไทย - จีน 

 

- 这件裙子丌错，你喜欢

什么颜色？ 

- 我喜欢黄色。 

- 看，好看吗？ 

- 好看，我要买一。 

2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

6 
 
 
 
 
6 
 
 
 
3 
 
 
 
3 

我喜欢黄色，我有一

件黄色的外套，物件

换色的T恤衫，三条换

色的裙子。 

- การใช้ค าขยาย 

- ไวยากรณ์ในการใช้
ค าลักษณะนาม 

 
ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อมูลเรื่องเส้ือผ้าเป็น
ภาษาจีน 
 

สอบกลางภาค  20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 我想做一

名作家 

1.  นักเรียนสามารถ
อ่าน  เขียนและออก
เสียงสัทอักษรได้ 

2.  เขียนอักษรจีนได้
ถูกต้องตามตาม
หลักการเขียน 

3.  ใช้ประโยคสนทนา
ได้อย่างถูกต้อง
ไวยากรณ์และ
เหมาะสมตาม
สถานการณ์ได้ 

4.  รู้และเข้าใจ
วัฒนธรรมไทย - จีน 

5.  เรียกช่ือขีดพื้นฐาน
ในอักษรจีนได้ถูกต้อง 

 

歌手，厨师，导游，

法官， 

宇航员，老师，警

察，医生 

2 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

6 
 
 
 
6 
 
 
3 
 
 
 
 
3 

他喜欢学汉语，他想

将来做一名汉语老

师。 

A :  你将来想做什么？ 

B : 我想做一名警察。 

A :  为什么？ 

B : 因为警察很酷。 

- 我将来想做一名厨

师。 

- 弟弟将来想做一名

画家。 

- 姐姐将来想做一名

医生。 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 我会玩

滑板  

1.  นักเรียนสามารถ
อ่าน  เขียนและออก
เสียงสัทอักษรได้ 

2.  เขียนอักษรจีนได้
ถูกต้องตามตาม
หลักการเขียน 

3.  ใช้ประโยคสนทนา
ได้อย่างถูกต้อง
ไวยากรณ์และ
เหมาะสมตาม
สถานการณ์ได้ 

4.  รู้และเข้าใจ
วัฒนธรรมไทย - จีน 

5.  เรียกช่ือขีดพื้นฐาน
ในอักษรจีนได้ถูกต้อง 

 

- 我会打排球

。 

- 我丌会打篮

球。 

- 哥哥喜欢打

乒乓球。 

2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 

6 
 
 
 
 
6 
 
 
 
3 
 
 
3 

你会游泳吗？ 

当然，我有的很

好。 

是吗？真的吗？ 

我的体育老师很

棒。他游泳游得很

好。打篮球也打得

很好。 

ค ากริยา 会 แสดง
ความสามารถ 
ค าขยายบ่งบอกระดับ

ขั้น得 
สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

จ31201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ชั่วโมง 
           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า และอธิบายท่ีฟังและอ่านง่าย ๆ  อ่านออกเสียงตัวอักษร 
ค าศัพท์ ตามระบบพินอิน  เลือกภาพตรงกับความหมายของค าและกลุ่มค าท่ีฟัง เขียนค า กลุ่มค า ประโยคส้ัน 
ๆ ง่าย ๆ ให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง พูดโต้ตอบด้วยค าและประโยคส้ัน ๆ ง่าย ๆ ใน
การส่ือสารระหว่างบุคคล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว พูดและท าท่าทางสุภาพตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของจีน บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ใกล้ตัว ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ 
งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษาโดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด 
 เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ใช้ภาษาในการส่ือสาร ได้อย่างเหมาะสม เข้าใจวัฒนธรรม
เจ้าของภาษา ตลอดจนใช้ภาษาจีนในการแสวงหาความรู้  ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนด้วยความ
เพลิดเพลิน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่ือเทคโนโลยี บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า และอธิบายท่ีฟังและอ่านง่าย ๆ 
2. อ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ ตามระบบพินอิน 
3. เลือกภาพตรงกับความหมายของค าและกลุ่มค าท่ีฟัง 
4. เขียนค า กลุ่มค า ประโยคส้ัน ๆ ง่าย ๆ ให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง 
5. พูดโต้ตอบด้วยค าและประโยคส้ัน ๆ ง่าย ๆ ในการส่ือสารระหว่างผลการเรียนรู้ 
6. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว 
7. พูดและท าท่าทางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 
8. บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ใกล้ตัว 
9. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา 

 
รวม 9 ผลการเรียนรู้    
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา จ31201 ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                   เวลา   40   ชั่วโมง 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

你好！ 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค า
ขอร้อง ค าแนะน า 
และอธิบายท่ีฟังและ
อ่านง่าย ๆ 
2. อ่านออกเสียง
ตัวอักษร ค าศัพท์ ตาม
ระบบพินอิน 
4. เขียนค า กลุ่มค า 
ประโยคส้ัน ๆ ง่าย ๆ 
ให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีเป็น
ความเรียงและไม่ใช่
ความเรียง 
5. พูดโต้ตอบด้วยค า
และประโยคส้ัน ๆ ง่าย 
ๆ ในการส่ือสาร
ระหว่างผลการเรียนรู ้
6. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง และเรื่องใกล้
ตัว 
8. บอกความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่าง 
ๆ ใกล้ตัว 

请坐、很好、上课、

下课 

4 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 

5 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

10 

      พยัญชนะ 
b     p     m     f    d     t      
n      l      g     k      h     j     
q     x 
 z     c     s     zh    ch   sh    
r 
       สระ 
 a   o   e   i   u   u 
พยัญชนะ 
b     p     m     f    d     t      
n      l      g     k      h     j     
q     x 
 z     c     s     zh    ch   sh    
r 

A:  你好       B:  再见 

A:  你好、我叫刘京。

很高兴认识你。 

B:  我也很高兴认识

你。 
2 
 

你真好 
 

 พยัญชนะ  
 j     q     x 
 z     c     s     zh    ch   sh    
r 
สระia   ei   ao   ou 

4 
 
 
 
4 

5 
 
 
 
5 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

漂亮  帅  可爱  酷  

聪明  棒 

 
2 

 
10 

A:  飞飞真帅！      B:  谢

谢你们！ 

A:  飞飞你真棒！B:  谢

谢您，张老师。 

   

一、二、三、四、

五、六、七、八、

九、十 

2 5 

สอบกลางภาค  20 
3 五个香

蕉 
 

ต1.1 ม.4/1 
ต1.1 ม.4/2 
ต1.2 ม.4/2 
ต.1.3ม.4/3 
 

听懂吗？、现在开

始上课、跟我读 

4 
 
 
2 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

5 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

เสียงสระ 
an      en       in 
ang    eng     ing          
ong 

木瓜，榴莲，芒

果，香蕉， 

菠萝，杨桃，苹

果，西瓜， 

柚子，橙子 

A:  你要什么？ 

B:  我要一个菠萝，

谢谢! 

A:  玛丽，你呢？ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

B:  我要两个苹果。谢

谢！ 

 
 
 
2 

 
 
 

15 
การใช้ค าลักษณะนาม  

（量词） 

 一个芒果     两个苹果 

 三个香蕉    四个菠萝 

การใช้ 两  และ 二 
สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

จ31202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่  2  เวลา   40   ชั่วโมง 
           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 

ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียง
ค าง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค  
จากการฟังหรือการอ่าน พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ันๆ เพื่อส่ือสารระหว่างบุคคล เขียนอักษรจีนตามหลักการ
เขียน ค าศัพท์ง่ายๆ บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า  ประโยค และ
ข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย 

โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจนรวมท้ังกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล  
เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม     
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า และอธิบายท่ีฟังและอ่านง่าย ๆ 
2. อ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ ตามระบบพินอิน 
3. เลือกภาพตรงกับความหมายของค าและกลุ่มค าท่ีฟัง 
4. เขียนค า กลุ่มค า ประโยคส้ัน ๆ ง่าย ๆ ให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง 
5. พูดโต้ตอบด้วยค าและประโยคส้ัน ๆ ง่าย ๆ ในการส่ือสารระหว่างผลการเรียนรู้ 
6. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว 
7. พูดและท าท่าทางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 
8. บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ใกล้ตัว 
9. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา 

รวม 9 ผลการเรียนรู้    
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา จ31202 ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                   เวลา   40   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
 
 
 

 

我喜欢

大象 
 
 
 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค า
ขอร้อง ค าแนะน า 
และอธิบายท่ีฟังและ
อ่านง่าย ๆ 
2. อ่านออกเสียง
ตัวอักษร ค าศัพท์ ตาม
ระบบพินอิน 
4. เขียนค า กลุ่มค า 
ประโยคส้ัน ๆ ง่าย ๆ 
ให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีเป็น
ความเรียงและไม่ใช่
ความเรียง 

请看生词      请回答 

对/丌对 

2 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
2 

3 
 
 
3 
 
3 
 
 
 
 
6 

大象，熊猫，鱼，

狗，海豚，猫，老虎 

- 我喜欢大象 

- 老师喜欢狗。 

- 他丌喜欢猫。 

- 你喜欢猴子吗？ 

上   下 

2 我的眼

睛很大 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค า
ขอร้อง ค าแนะน า 
และอธิบายท่ีฟังและ
อ่านง่าย ๆ 
2. อ่านออกเสียง
ตัวอักษร ค าศัพท์ ตาม
ระบบพินอิน 
6. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง และเรื่องใกล้
ตัว 

- j, q, x 1 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 

5 
 
5 
 
 
7 
 
 
 
 

眼睛，头发，耳

朵，嘴巴，鼻子，

手，脚 

A :  笨笨的眼睛大吗？ 

B :  它的眼睛很大，嘴

也很大。 

A :  眼睛很大，嘴也很

大。真可爱。 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

5. พูดโต้ตอบด้วยค า
และประโยคส้ัน ๆ ง่าย 
ๆ ในการส่ือสาร
ระหว่างผลการเรียนรู ้
8. บอกความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับส่ิง 
ต่าง ๆ ใกล้ตัว 

ประโยคท่ีใช้ค าคุณศัพท์ท า
หน้าท่ีเป็นภาคแสดงโดยมี

กริยาวิเศษณ์  很ขยายอยู่

ข้างหน้า ใช้ 的ขยาย
ค านาม 

2 8 

สอบกลางภาค  20 

3 这是我

妈妈 

2. อ่านออกเสียง
ตัวอักษร ค าศัพท์ ตาม
ระบบพินอิน 
8. บอกความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่าง 
ๆ ใกล้ตัว 
5. พูดโต้ตอบด้วยค า
และประโยคส้ัน ๆ ง่าย 
ๆ ในการส่ือสาร
ระหว่างผลการเรียนรู ้
3. เลือกภาพตรงกับ
ความหมายของค าและ
กลุ่มค าท่ีฟัง 
 

zh     ch     sh     r 1 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 

 
 
 
1 
 

 

5 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
4 
 
 
 

 
 

3 
 
 

A :  他是谁？ 

B :  他是我哥哥。 

A :  他真帅！他是学生

吗？ 

B :  他是学生。 

- 这是我妈妈，她

很漂亮。 

- 那是我的姐姐，

他的头发很长。 

- การใช้สรรพนาม 这และ 

那 สรรพนามท าหน้าท่ี
ขยายค านาม 

- ประโยคค าถามพิเศษท่ีมี

ค าว่า 谁 

- 电脑在桌子上面。 

- 汉语书在手机旁边 

- 足球在椅子下边。 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

การใช้ค าบุพบท 在บอก
ต าแหน่งประโยคค าถามพิเศษท่ี

มีค าว่า 哪儿 

1 3 

4 看，我

的电脑 

2. อ่านออกเสียง
ตัวอักษร ค าศัพท์ ตาม
ระบบพินอิน 
6. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง และเรื่องใกล้
ตัว 
8. บอกความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่าง 
ๆ ใกล้ตัว 
9. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เทศกาล วันส าคัญ 
งานฉลอง และชีวิต
ความเป็นอยู่ง่าย ๆ 
ของเจ้าของภาษา 
 

床，书柜，桌子，椅

子，沙发，书，手机 

2 
 
 
3 
 
 
 
 
 
2 
 
 
1 
 

10 
 
 
5 
 
 
 
 
 

10 
 
 
5 

- 电脑在桌子上

面。 

- 汉语书在手机旁

边 

- 足球在椅子下

边。 

- 日，月 

- 上，下，左，右 

การใช้ค าบุพบท 在บอก
ต าแหน่งประโยคค าถามพิเศษท่ี

มีค าว่า 哪儿 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

จ32201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ภาคเรียนที่  1  เวลา   20   ชั่วโมง 
           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษาทักษะการระบุประโยคและข้อความ หรือตอบค าถามให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงท่ีอ่าน
ตอบค าถาม จากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ พูดหรือเขียนโต้ตอบใน
การส่ือสารระหว่างบุคคล พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธใน
ชีวิตประจ าวัน พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกล้ตัว พูดหรือเขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ หรือเรื่องใกล้ตัว บอกข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วัน
ส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน  บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและ
ภาษาไทย 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน า  และค าอธิบาย  ท่ีฟังและอ่าน 
 2. บอกความเหมือนและความแตกต่างของตัวอักษร ค า กลุ่มค า ของภาษาจีนและภาษาไทย 
 3. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและ     
ชุมชน 
 4. พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
 5. ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6. ใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน และชุมชน 
 7. อธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน 
 8. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ หรือประเด็นต่าง ๆ ท่ีอยูใน 
ความสนใจของสังคม 

รวม 8 ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา จ32201 ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                   เวลา   20   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 这丌是

你的书

包 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง 
ค าแนะน า  และ
ค าอธิบาย  ท่ีฟังและ
อ่าน 
2. บอกความเหมือน
และความแตกต่างของ
ตัวอักษร ค า กลุ่มค า 
ของภาษาจีนและ
ภาษาไทย 
4. พูดหรือเขียนเพื่อขอ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
 

- zh   -  z       ch  -  c 
sh  -  s 

1 
 
 
2 
 
 
 

 
1 
 
 
1 

5 
 
 

10 
 
 
 

 
5 
 
 
5 

- 那丌是你们班的本

子，是我们班的本

子。 

- 这丌是我的笔，是

老师的比。 

- 这是你的课本吗？ 

- 这是谁的课本？ 

- 少林功夫 

- 太极拳 

2 我出生

在泰国 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง 
ค าแนะน า  และ
ค าอธิบาย  ท่ีฟังและ
อ่าน 
2. บอกความเหมือน
และความแตกต่างของ
ตัวอักษร ค า กลุ่มค า 
ของภาษาจีนและ
ภาษาไทย 
5. ใช้ค าขอร้อง 
ค าแนะน า ค าช้ีแจง 
และค าอธิบายใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
6. ใช้ภาษาจีนส่ือสาร
ในสถานการณ์จริงหรือ

中国，泰国，英国，美

国，澳大利亚，加拿

大，韩国，日本 
 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
1 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
5 
 
 
5 

- 他在哪儿出生？ 

- 他是哪国人？ 

- 他是英国人吗？ 
 

我是泰国人，爸爸是

中国人，妈妈是泰国

人。我出生在泰国。 

- ประโยคค าถามพิเศษท่ีมี

ค าว่า 哪儿 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

สถานการณ์จ าลองท่ี
เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน และ
ชุมชน 

- ค าบุพบท 在 

สอบกลางภาค  20 
3 我今年

十二岁 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง 
ค าแนะน า  และ
ค าอธิบาย  ท่ีฟังและ
อ่าน 
2. บอกความเหมือน
และความแตกต่างของ
ตัวอักษร ค า กลุ่มค า 
ของภาษาจีนและ
ภาษาไทย 
4. พูดหรือเขียนเพื่อขอ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
5. ใช้ค าขอร้อง 
ค าแนะน า ค าช้ีแจง 
และค าอธิบายใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
7. อธิบายชีวิตความ
เป็นอยู่ ความคิด ความ
เช่ือ และท่ีมาของ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของจีน 

การผันเสียงวรรณยุกต์ท่ี 3 1 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 

5 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
5 

A:  你今年多大？ 

B:  我今年十二

岁。 

A:  你是高中生

吗？ 

B:  对，我是高中

生 

我是初中生，初

二。今年十三

岁。我哥哥是大

学生，今年上大

一。他今年二十

岁。 
เลขมงคลและเลขท่ีไม่เป็นเลข
มงคลในวัฒนธรรมจีน 

4 你喜欢吃

什么？ 

2. บอกความเหมือน
และความแตกต่างของ
ตัวอักษร ค า กลุ่มค า 

巧克力，蔬菜，蛋糕，

冰淇淋，可乐，冰水，

水果，爆米花，饼干 

1 
 
 

5 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ของภาษาจีนและ
ภาษาไทย 
3. ใช้ภาษาส่ือสารใน
สถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลองท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษาและ 
ชุมชน 
6. ใช้ภาษาจีนส่ือสาร
ในสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลองท่ี
เกิดขึ้นใชีวิตประจ าวัน 
และชุมชน 
7. อธิบายชีวิตความ
เป็นอยู่ ความคิด ความ
เช่ือ และท่ีมาของ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของจีน 
8. พูดและเขียน
น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองประสบการณ์ 
ข่าว เหตุการณ์ หรือ
ประเด็นต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน 
ความสนใจของสังคม 

A:  你喜欢吃什么？ 

B:  我喜欢吃冰麒麟。 

A:  爷爷你喜欢喝可乐

吗？ 

B:  丌，我喜欢喝茶。 

A:  你喜欢吃蛋糕还是花

生？ 

B:  我喜欢吃蛋糕。 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 

我喜欢吃中国的桃，但

是丌喜欢和桃汁。我的

中国朊友丌喜欢吃榴

莲，但是他喜欢吃榴莲

干儿。 

- ประโยคค าถามให้เลือก

โดยใช้ 还是 

- ค าสันธาน  但是แสดง
ความขัดแย้ง 

ความแตกต่างระหว่างเวลาของ
ประเทศไทยและประเทศจีน 

สอบปลายภาค  30 
รวมทัง้สิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

จ32202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ภาคเรียนที่  2  เวลา   20   ชั่วโมง 
           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 

ศึกษาทักษะการระบุประโยคและข้อความ หรือตอบค าถามให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงท่ีอ่าน
ตอบค าถาม จากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ พูดหรือเขียนโต้ตอบใน
การส่ือสารระหว่างบุคคล พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธใน
ชีวิตประจ าวัน พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกล้ตัว พูดหรือเขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ หรือเรื่องใกล้ตัว บอกข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วัน
ส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน  บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและ
ภาษาไทย 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
2. เลือกใช้ภาษา ฟังเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล โอกาสและสถานท่ีตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมจีน 
 3. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม 
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
 4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง
และอ่าน 

5. พูดหรือเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตประจ าวัน 
6. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธใน

สถานการณ์ต่าง ๆ 
 7. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
 8. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลอง และประเพณีของจีนกับของไทย 
และประเทศอาเซียน 
 รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา จ32202 ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร 4 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                   เวลา   20   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 曼谷现在

是晚上八

点 

1. ใช้ภาษาจีนส่ือสารใน
สถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลองท่ี
เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
2. เลือกใช้ภาษา ฟัง
เสียง และกิริยาท่าทาง
เหมาะกับบุคคล โอกาส
และสถานท่ีตาม
มารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมจีน 
6. พูดและเขียนแสดง
ความต้องการ ขอและ
เสนอให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับ 
และปฏิเสธใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
8. บอกความเหมือน
และความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลงาน
ฉลอง และประเพณี
ของจีนกับของไทย 
และประเทศอาเซียน 

A :  请问，现在

几点？ 

B : 现在八半。 

A : 你知道现在

几点吗？ 

B : 对丌起，我也

丌知道现在几 

点。 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
5 
 
5 

爸爸在北京，

北京现在是晚

上九点。我在

泰国，曼谷现

在是晚上八

点。 
สิ่งประดิษฐ์ท่ียิ่งใหญ่ทั้ง 4 ของ
จีน 
ความเหมือนในการบอกเวลาใน
ภาษาไทยและภาษาจีน   
ความแตกต่างระหว่างเวลา
ของประเทศไทยและ
ประเทศจีน 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

2 你几点

下课 

1. ใช้ภาษาจีนส่ือสารใน
สถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึน
ในชีวิตประจ าวัน 
4. พูดและเขียนเพื่อขอและ
ให้ข้อมูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ี
ฟังและอ่าน 

5. พูดหรือเขียนแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น
ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องราว
ชีวิตประจ าวัน 
6. พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ ขอและเสนอให้
ความช่วยเหลือ ตอบรับ 
และปฏิเสธในสถานการณ์
ต่าง ๆ 
7. เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ 

上课，下课，起

床，睡觉，吃

饭，看电视，上

网 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

5 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 

- 你几点下课？ 

- 我下午四点半下

课。 

- 爸爸几点起床？ 

- 我早上六点半起

床。 

- 该起床了！ 

- 该吃饭了！ 

- 没关系，今天是周

末。 

- ค าอุทาน 了 

- การใช้ค าบอกเวลาและ
กิจกรรม 

สอบกลางภาค  20 
3 星期几

有汉语

课？ 

2. เลือกใช้ภาษา ฟังเสียง 
และกิริยาท่าทางเหมาะกับ
บุคคล โอกาสและสถานท่ี
ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมจีน 
3. พูดและเขียนบรรยาย
ความรู้สึกและความคิดเห็น
ของ 

- 今天星期几？ 

- 今天星期二。 

- 他们星期几有汉

语课？ 

- 他们星期三有汉

课。 
 
 

2 
 
 
 
 
 

 

5 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

  

ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว 
เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผล
ประกอบ 

5. พูดหรือเขียนแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น
ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องราว
ชีวิตประจ าวัน 
8. บอกความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่าง
เทศกาลงานฉลอง และ
ประเพณีของจีนกับของไทย 
และประเทศอาเซียน 

今天有英语课，

但是没有自然科

学课。 

1 5 

A : 今天有宗教课

吗？ 

B : 当然。 

1 5 

เกมท่ีเด็กๆชาวจีนชอบเล่นกัน
บ่อยๆ 

1 5 

   

4 今天是

我的生

日 

1. ใช้ภาษาจีนส่ือสารใน
สถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึน
ในชีวิตประจ าวัน 
2. เลือกใช้ภาษา ฟังเสียง 
และกิริยาท่าทางเหมาะกับ
บุคคล โอกาสและสถานท่ี
ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมจีน 
3. พูดและเขียนบรรยาย
ความรู้สึกและความคิดเห็น
ของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง 

- 今天是圣诞节。 

- 祝你生日快乐! 

- 十二月五号是泰

国的国庆节。 

- 今年的水灯节是

星期六。 

2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 

5 
 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
5 

A :  今天是什么日

子？ 

B :  是中国的国庆

节？ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

  

ต่าง ๆ กิจกรรม 
ประสบการณ์ ข่าว 
เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผล
ประกอบ 
6. พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ ขอและเสนอให้
ความช่วยเหลือ ตอบรับ 
และปฏิเสธในสถานการณ์
ต่าง ๆ 
7. เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ 

A :  丌是，我知道

今天是你的生

日。祝你生日快

乐！ 

  今天是12 月5号。

是泰国的水灯

节，也是我的生

日。 
วันตรุษจีน 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

จ33201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  1  เวลา   20   ชั่วโมง 
           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษาทักษะการระบุประโยคและข้อความ หรือตอบค าถามให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงท่ีอ่าน
ตอบค าถาม จากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ พูดหรือเขียนโต้ตอบใน
การส่ือสารระหว่างบุคคล พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธใน
ชีวิตประจ าวัน พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกล้ตัว พูดหรือเขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ หรือเรื่องใกล้ตัว บอกข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วัน
ส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและ
ภาษาไทย 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
     1. สนทนาอย่างต่อเนื่องหรือเขียนโต้ตอบข้อมูลข่าวสารเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ และเรื่องท่ีอยู่

ในความสนใจของสังคมโลก 

     2. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน า ค าขอร้อง ค าช้ีแจง และค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน 

     3. ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายในสถานการณ์ต่าง ๆ  

     4. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวพร้อมให้เหตุผลประกอบ 

     5. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์

ต่างๆ 

     6. เลือกใช้ภาษาน้ าเสียง กิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมวัฒนธรรมของ

จีนและประเทศอาเซียน       
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

     7. ใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ชุมชน และ 

สังคมโลก   

     8. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม 

ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

     9. วิเคราะห์หรืออภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 

10. เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 

รวม 10 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

291 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา จ33201 ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร 5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                   เวลา   20   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 曼谷今天

多少度？ 

1. สนทนาอย่างต่อเนื่อง

หรือเขียนโต้ตอบข้อมูล

ข่าวสารเรื่องต่างๆใกล้ตัว 

ประสบการณ์ และเรื่องท่ี

อยู่ในความสนใจของ

สังคมโลก 

2. ปฏิบัติตามค าส่ัง 

ค าแนะน า ค าขอร้อง ค า

ช้ีแจง และค าอธิบายท่ีฟัง

และอ่าน 

3. ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า 

ค าช้ีแจง และค าอธิบายใน

สถานการณ์ต่าง ๆ  

5. พูดและเขียนแสดง

ความต้องการ ขอและ

เสนอให้ความช่วยเหลือ 

ตอบรับและปฏิเสธใน

สถานการณ์ต่างๆ 

 7. ใช้ภาษาจีนส่ือสารใน

สถานการณ์จริงหรือ

สถานการณ์จ าลองท่ี

เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 

ชุมชน และ สังคมโลก 

 

- 北京那天有雪？ 

- 1月1日那个地方有

雨？ 

- 哪个城市的下雨天

最多？ 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

 
1 

5 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 

 
 
5 

A :  北京今天天气怎么

样？ 

B : 下雨了，有点儿

冷。 

A :  今天多少度？ 

B : 只有10 度。 

昨天的天气很好，没

有风， 

也没有雨，丌冷也丌

热。 

สภาพอากาศของแต่ละเมือง
ส าคัญในโลกในประจ าสัปดาห์ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

2 我迷路了 2. ปฏิบัติตามค าส่ัง 

ค าแนะน า ค าขอร้อง ค า

ช้ีแจง และค าอธิบายท่ีฟัง

และอ่าน 

3. ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า 

ค าช้ีแจง และค าอธิบายใน

สถานการณ์ต่าง ๆ 

6. เลือกใช้ภาษาน้ าเสียง 

กิริยาท่าทาง เหมาะกับ

บุคคลและโอกาสตาม

มารยาทสังคมวัฒนธรรม

ของจีนและประเทศ

อาเซียน 

7. ใช้ภาษาจีนส่ือสารใน

สถานการณ์จริงหรือ

สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึน

ในชีวิตประจ าวัน ชุมชน 

และ สังคมโลก 

9. วิเคราะห์หรืออภิปราย

ความเหมือนและความ

แตกต่างระหว่างวิถีชีวิต 

ความเช่ือ และวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษากับของ

ไทยและน าไปใช้อย่างมี

เหตุผล 

 

请问，快餐厅在

哪儿？ 

快餐厅在邮局的

南边。 

邮局呢？邮局在

哪儿？ 

邮局在电影院西

边。 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
5 
 
5 

เลือกประโยคให้สัมพันธ์
กับรูปภาพที่ก าหนด 
 

จับใจความส าคัญเกี่ยวกับ
บทความท่ีอ่าน 
 
การบรรยายรูปภาพเกี่ยวกับ
สถานท่ีต้ังภายในชุมชน 

สอบกลางภาค  20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 我有一件黄

色的 

外套 

 

1. สนทนาอย่างต่อเนื่องหรือ

เขียนโต้ตอบข้อมูลข่าวสาร

เรื่องต่างๆใกล้ตัว 

ประสบการณ์ และเรื่องท่ีอยู่

ในความสนใจของสังคมโลก 

3. ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า 

ค าช้ีแจง และค าอธิบายใน

สถานการณ์ต่าง ๆ  

6. เลือกใช้ภาษาน้ าเสียง 

กิริยาท่าทาง เหมาะกับ

บุคคลและโอกาสตาม

มารยาทสังคมวัฒนธรรม

ของจีนและประเทศอาเซียน       

7. ใช้ภาษาจีนส่ือสารใน

สถานการณ์จริงหรือ

สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึน

ในชีวิตประจ าวัน ชุมชน และ 

สังคมโลก 

9. วิเคราะห์หรืออภิปราย

ความเหมือนและความ

แตกต่างระหว่างวิถีชีวิต 

ความเช่ือ และวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษากับของ

ไทยและน าไปใช้อย่างมี

เหตุผล 

 

 

- 这件裙子丌错，

你喜欢什么颜

色？ 

- 我喜欢黄色。 

- 看，好看吗？ 

- 好看，我要买

一条。 

-  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
 
5 

我喜欢黄色，

我有一件黄色

的外套，物件

换色的T恤衫， 

三条换色的裙

子。 
 

- การใช้ค าขยาย 

- ไวยากรณ์ในการใช้ค า
ลักษณะนาม 

-  
ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อมูลเรื่องเส้ือผ้าเป็น
ภาษาจีน 
 
สภาพอากาศของแต่ละเมือง
ส าคัญในโลกในประจ า
สัปดาห์ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 
 

我想做一名

画家 
 

1. สนทนาอย่างต่อเนื่องหรือ

เขียนโต้ตอบข้อมูลข่าวสาร

เรื่องต่างๆใกล้ตัว 

ประสบการณ์ และเรื่องท่ีอยู่

ในความสนใจของสังคมโลก 

2. ปฏิบัติตามค าส่ัง 

ค าแนะน า ค าขอร้อง ค า

ช้ีแจง และค าอธิบายท่ีฟัง

และอ่าน 

4. พูดและเขียนแสดง

ความรู้สึก ความคิดเห็นของ

ตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว

พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

5. พูดและเขียนแสดงความ

ต้องการ ขอและเสนอให้

ความช่วยเหลือ ตอบรับและ

ปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ 

7. ใช้ภาษาจีนส่ือสารใน

สถานการณ์จริงหรือ

สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนใน

ชีวิตประจ าวัน ชุมชน และ 

สังคมโลก   

8. พูดและเขียนบรรยาย

แสดงความรู้สึกและความ

คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ

เรื่องต่าง ๆ กิจกรรม

ประสบการณ์ ข่าว 

歌手，厨师，

导游，法官， 

宇航员，老

师，警察，医

生 

他喜欢学汉

语，他想将来

做一名汉语老

师。 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
A :  你将来想做

什么？ 

B : 我想做一名

警察。 

A :  为什么？ 

B : 因为警察很

酷。 

- 我将来想做

一名厨师。 

-  

- 弟弟将来想

做一名画

家。 

- 姐姐将来想

做一名医

生。 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

  

เหตุการณ์พร้อมให้เหตุผล

ประกอบ 

10. เข้าร่วม แนะน า และจัด
กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของจีนตามความ
สนใจ 

   

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

จ33202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  2  เวลา   20   ชั่วโมง 
           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษาทักษะการระบุประโยคและข้อความ หรือตอบค าถามให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงท่ีอ่าน
ตอบค าถาม จากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ พูดหรือเขียนโต้ตอบใน
การส่ือสารระหว่างบุคคล พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธใน
ชีวิตประจ าวัน พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกล้ตัว พูดหรือเขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ หรือเรื่องใกล้ตัว บอกข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วัน
ส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและ
ภาษาไทย 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. สนทนาอย่างต่อเนื่องหรือเขียนโต้ตอบข้อมูลข่าวสารเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ และเรื่องท่ีอยู่

ในความสนใจของสังคมโลก 

2. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน า ค าขอร้อง ค าช้ีแจง และค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน 

3. ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายในสถานการณ์ต่าง ๆ  

4. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวพร้อมให้เหตุผลประกอบ 

5. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์

ต่างๆ 

6. เลือกใช้ภาษาน้ าเสียง กิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมวัฒนธรรมของ

จีนและประเทศอาเซียน       
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

7. ใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ชุมชน และ 

สังคมโลก   

8. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม 

ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

9. วิเคราะห์หรืออภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 

10. เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 

รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา จ33202 ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                   เวลา   20   ชั่วโมง 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 曼谷今

天多少

度？ 

1. สนทนาอย่างต่อเนื่อง

หรือเขียนโต้ตอบข้อมูล

ข่าวสารเรื่องต่างๆใกล้ตัว 

ประสบการณ์ และเรื่องท่ี

อยู่ในความสนใจของ

สังคมโลก 

2. ปฏิบัติตามค าส่ัง 

ค าแนะน า ค าขอร้อง ค า

ช้ีแจง และค าอธิบายท่ีฟัง

และอ่าน 

3. ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า 

ค าช้ีแจง และค าอธิบายใน

สถานการณ์ต่าง ๆ  

5. พูดและเขียนแสดง

ความต้องการ ขอและ

เสนอให้ความช่วยเหลือ 

ตอบรับและปฏิเสธใน

สถานการณ์ต่างๆ 

 7. ใช้ภาษาจีนส่ือสารใน

สถานการณ์จริงหรือ

สถานการณ์จ าลองท่ี

เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 

ชุมชน และ สังคมโลก 

 

- 北京那天有雪？ 

- 1月1日那个地方有

雨？ 

- 哪个城市的下雨天

最多？ 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

 
1 

5 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 

 
 
5 

A :  北京今天天气怎么

样？ 

B : 下雨了，有点儿

冷。 

A :  今天多少度？ 

B : 只有10 度。 

昨天的天气很好，没

有风， 

也没有雨，丌冷也丌

热。 

สภาพอากาศของแต่ละเมือง
ส าคัญในโลกในประจ าสัปดาห์ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

2 我迷路了 2. ปฏิบัติตามค าส่ัง 

ค าแนะน า ค าขอร้อง ค า

ช้ีแจง และค าอธิบายท่ีฟัง

และอ่าน 

3. ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า 

ค าช้ีแจง และค าอธิบายใน

สถานการณ์ต่าง ๆ 

6. เลือกใช้ภาษาน้ าเสียง 

กิริยาท่าทาง เหมาะกับ

บุคคลและโอกาสตาม

มารยาทสังคมวัฒนธรรม

ของจีนและประเทศ

อาเซียน 

7. ใช้ภาษาจีนส่ือสารใน

สถานการณ์จริงหรือ

สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึน

ในชีวิตประจ าวัน ชุมชน 

และ สังคมโลก 

9. วิเคราะห์หรืออภิปราย

ความเหมือนและความ

แตกต่างระหว่างวิถีชีวิต 

ความเช่ือ และวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษากับของ

ไทยและน าไปใช้อย่างมี

เหตุผล 

 

请问，快餐厅在

哪儿？ 

快餐厅在邮局的

南边。 

邮局呢？邮局在

哪儿？ 

邮局在电影院西

边。 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
5 
 
5 

เลือกประโยคให้สัมพันธ์
กับรูปภาพที่ก าหนด 
 

จับใจความส าคัญเกี่ยวกับ
บทความท่ีอ่าน 
 
การบรรยายรูปภาพเกี่ยวกับ
สถานท่ีต้ังภายในชุมชน 

สอบกลางภาค  20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 我有一件

黄色的 

外套 

 

1. สนทนาอย่างต่อเนื่องหรือ

เขียนโต้ตอบข้อมูลข่าวสาร

เรื่องต่างๆใกล้ตัว 

ประสบการณ์ และเรื่องท่ีอยู่

ในความสนใจของสังคมโลก 

3. ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า 

ค าช้ีแจง และค าอธิบายใน

สถานการณ์ต่าง ๆ  

6. เลือกใช้ภาษาน้ าเสียง 

กิริยาท่าทาง เหมาะกับ

บุคคลและโอกาสตาม

มารยาทสังคมวัฒนธรรม

ของจีนและประเทศอาเซียน       

7. ใช้ภาษาจีนส่ือสารใน

สถานการณ์จริงหรือ

สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึน

ในชีวิตประจ าวัน ชุมชน และ 

สังคมโลก 

9. วิเคราะห์หรืออภิปราย

ความเหมือนและความ

แตกต่างระหว่างวิถีชีวิต 

ความเช่ือ และวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษากับของ

ไทยและน าไปใช้อย่างมี

เหตุผล 

 

- 这件裙子丌错，

你喜欢什么颜

色？ 

- 我喜欢黄色。 

- 看，好看吗？ 

- 好看，我要买

一条。 

-  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
 
5 

我喜欢黄色，

我有一件黄色

的外套，物件

换色的T恤衫， 

三条换色的裙

子。 
 

- การใช้ค าขยาย 

- ไวยากรณ์ในการใช้ค า
ลักษณะนาม 

-  
ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อมูลเรื่องเส้ือผ้าเป็น
ภาษาจีน 
 
สภาพอากาศของแต่ละเมือง
ส าคัญในโลกในประจ า
สัปดาห์ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 
 

我想做一

名画家 
 

1. สนทนาอย่างต่อเนื่องหรือ

เขียนโต้ตอบข้อมูลข่าวสาร

เรื่องต่างๆใกล้ตัว 

ประสบการณ์ และเรื่องท่ีอยู่

ในความสนใจของสังคมโลก 

2. ปฏิบัติตามค าส่ัง 

ค าแนะน า ค าขอร้อง ค า

ช้ีแจง และค าอธิบายท่ีฟัง

และอ่าน 

4. พูดและเขียนแสดง

ความรู้สึก ความคิดเห็นของ

ตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว

พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

5. พูดและเขียนแสดงความ

ต้องการ ขอและเสนอให้

ความช่วยเหลือ ตอบรับและ

ปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ 

7. ใช้ภาษาจีนส่ือสารใน

สถานการณ์จริงหรือ

สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนใน

ชีวิตประจ าวัน ชุมชน และ 

สังคมโลก   

8. พูดและเขียนบรรยาย

แสดงความรู้สึกและความ

คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ

เรื่องต่าง ๆ กิจกรรม 

ประสบการณ์ ข่าว 

歌手，厨师，

导游，法官， 

宇航员，老

师，警察，医

生 

他喜欢学汉

语，他想将来

做一名汉语老

师。 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
A :  你将来想做

什么？ 

B : 我想做一名

警察。 

A :  为什么？ 

B : 因为警察很

酷。 

- 我将来想做

一名厨师。 

-  

- 弟弟将来想

做一名画

家。 

- 姐姐将来想

做一名医

生。 
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ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

  

เหตุการณ์พร้อมให้เหตุผล

ประกอบ 

9. วิเคราะห์หรืออภิปราย

ความเหมือนและความ

แตกต่างระหว่างวิถีชีวิต 

ความเช่ือ และวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษากับของ

ไทยและน าไปใช้อย่างมี

เหตุผล 

10. เข้าร่วม แนะน า และจัด
กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของจีนตามความ
สนใจ 

   

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 
 

 
 จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ   
เป็นการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้  การท่ีจะบรรลุ จุดมุ่งหมายแรกได้
จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก 
วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล  แล้วน ามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการ
สอนของครู  การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็นเรื่องท่ีสัมพันธ์กัน  หากขาดส่ิงหนึ่งส่ิงใดการเรียนการ
สอนก็ขาดประสิทธิภาพ  การประเมินระหว่างการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เช่นนี้ เรียกว่า 
Formative  assessment  เป็นการวัดและประเมินผลท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน เป็นการประเมินเพื่อให้รู้
จุดเด่น จุดท่ีต้องปรับปรุง จึงเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา  ซึ่งในปัจจุบันงานวิจัยบ่งช้ีว่าถ้าใช้การประเมินผล
ย่อยอย่างถูกวิธี การประเมินผลย่อยจะเป็นเครื่องมือท่ีทรงพลังในการก าหนดเป้าหมาย การเรียนการสอน  แต่
ท้ังนี้ผู้สอนต้องมีทักษะในการใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น  การสังเกต  การซักถาม  
การระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้มติข้อสรุปของประเด็นท่ีก าหนด  การใช้แฟ้มสะสมงาน  การใช้ภาระงานท่ีเน้น
การปฏิบัติ การประเมินความรู้เดิม  การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้เพื่อนประเมินเพื่อน  การใช้เกณฑ์การ
ให้คะแนน (Rubrics) และท่ีส าคัญการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยผู้สอนต้องสามารถให้ค าแนะน าเพื่อเช่ือมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท าให้การเรียนรู้พอกพูน  นอกจากนี้ยังต้องรู้จักใช้ผลท่ีได้จากการประเมินมาวางแผน
และทบทวนการสอนของตนอีกด้วย 
 ส าหรับจุดมุ่งหมายท่ีสองคือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ เป็นการประเมิน
สรุปผลการเรียนรู้ เรียกว่า Summative assessment เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียน หรือจบรายวิชาเพื่อตัดสิน
ให้คะแนนหรือให้ระดับผลการเรียน หรือให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่  
ควรได้รับการเล่ือนช้ันหรือไม่ หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม่  โดยสถานศึกษามีหน้าท่ีในการอนุมัติและ
รายงานผลการเรียน  งานวิจัยเสนอแนะว่าการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนท่ีดีต้องให้โอกาสผู้เรียน
แสดงออกซึ่งความรู้  ความสามารถ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑ์ผลการ
ปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างนักเรียน   
  
 การก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา 

 การจัดการศึกษาในปัจจุบันนอกจากให้ท่ัวถึงแล้วยังมุ่งเน้นคุณภาพด้วย  ผู้ปกครอง สังคมและรัฐ
ต้องการเห็นหลักฐานอันเป็นผลมาจากการจัดการศึกษา  นั่นคือ คุณภาพของผู้เรียนท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบนับต้ังแต่สถานศึกษา ต้นสังกัด หน่วยงานระดับชาติท่ีได้รับ
มอบหมาย  จึงมีบทบาทหน้าท่ีในการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร  ดังนั้นหลักสูตร
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  จึงก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน  ๔  
ระดับ  ได้แก่  ระดับช้ันเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับชาติ  ทุกระดับ   มี
เจตนารมณ์เช่นเดียวกัน คือ ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อน าผลการประเมินมาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 การประเมินระดับชั้นเรียน  
 เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและ
สม่ าเสมอในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต  
การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ  โดย
ผู้สอนเป็นผู้ประเมินเอง หรือเปิดโอกาสให้ ผู้ เรี ยนประเมินตนเอง  เพื่ อนประเมินเพื่ อน ผู้ปกครอง 
ร่วมประเมิน  
 การประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อัน
เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่และมากน้อยเพียงใด  มีส่ิงท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุง
และส่งเสริมในด้านใด  นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย  ท้ังนี้โดยให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 การประเมินระดับสถานศึกษา 
 เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่  ผู้เรียนมีส่ิงท่ีต้องได้รับ
การพัฒนาในด้านใด  รวมท้ังสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ
และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุง
นโยบาย  หลักสูตร  โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายง านผลการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   

 การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ  สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการและ
เครื่องมือท่ีเป็นมาตรฐานท่ีจัดท าและด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้น
สังกัดและหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือจากการตรวจสอบข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
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 การประเมินระดับชาติ 
 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  ช้ันประถม ศึกษาปี
ท่ี ๖  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  เข้ารับการประเมิน  ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูล
ในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ การจัดการ
ศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้น  เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ี
จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่  กลุ่มผู้เรียนท่ัวไป  กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  กลุ่ม
ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนท่ีปฏิเสธ
โรงเรียน  กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา  เป็นต้น  ข้อมูล
จากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที  เป็นโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 

 การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นข้อก าหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
 ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นกรอบภาระงานและ
แนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องเช่ือมโยงกับการเรียนรู้เป็นกระบวนการเดียวกัน  
สาระของระเบียบดังกล่าวก าหนดบนพื้นฐานของนโยบายด้านการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักวิชา  หลักเกณฑ์การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติท่ีสถานศึกษาก าหนดเพิ่มเติม อันจะสะท้อนมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ี
สร้างความมั่นใจในกระบวนการด าเนินงานและความเช่ือมั่นแก่สังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ก าหนดว่าการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียนและตัดสินว่าผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ 
ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดใน
ระดับใด  สามารถท่ีจะได้รับการเล่ือนช้ันเรียน หรือจบการศึกษาได้หรือไม่  สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบ
จัดการศึกษาจะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาให้
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สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ โดยมีการด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้   
 ๑.  การตัดสินผลการเรียน ก าหนดให้มีการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงกับการเรียนการสอนโดยผู้สอนต้องเก็บ
ข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละปี/ภาค  ตลอดจนให้มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนในด้าน
ท่ีต้องได้รับการพัฒนาและสนับสนุนในด้านท่ีเด่น เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
     การตัดสินผลการเรียนเพื่อพิจารณาเล่ือนช้ัน  ก าหนดให้ระดับประถมศึกษาตัดสินผลการเรียน
ปลายปีเพื่อการเล่ือนช้ันเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนเป็นหน่วยกิตให้
ตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาคเรียน เพื่อน าไปใช้ในการพิจารณาการเล่ือนช้ันเมื่อส้ินปีการศึกษา  นอกจากนี้
ยังก าหนดให้มีการซ้ าช้ันโดยให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 ๒.  การให้ระดับผลการเรียนในระดับประถมศึกษา  สามารถให้ระดับผลการเรียนได้หลายลักษณะ  
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาก าหนดให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น   ๘ 
ระดับ  ส าหรับการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม 
ดี และผ่าน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ระดับผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน 
 ๓.  การรายงานผลการเรียน  ก าหนดให้สถานศึกษารายงานผลการเรียนให้ผู้เรียน  ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๔.  เกณฑ์การจบการศึกษา  ก าหนดคุณสมบัติของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้จบการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 ๕.  เอกสารหลักฐานการศึกษา  ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน 
ประกาศนียบัตรและแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  โดยใช้แบบพิมพ์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดและ
เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกผลการประเมินและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผู้เรียน 
 ๖.  การเทียบโอนผลการเรียน  สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนได้ในกรณีต่าง 
ๆ  ได้แก่  การย้ายสถานศึกษา  การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ  การย้ายหลักสูตร  
การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา  การขอกลับเข้าศึกษาต่อของผู้ท่ีออกกลางคัน  ตลอดจนการเทียบโอนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ   
 ๗.  การประเมินคุณภาพผู้เรียน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้เข้ารับการประเมินระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและระดับชาติด้วย  เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนน าไปใช้ใน การ
ปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนและการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาอาจเพิ่มเติมประเด็นอื่นๆ  ตามความเหมาะสม 
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 การจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ครอบคลุมงาน ๒ ส่วน  ได้แก่ งานวัด
และประเมินผลการเรียนรู้และงานทะเบียน  สถานศึกษาโดยท่ัวไปจะก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละงาน อย่างไรก็ตาม
สถานศึกษาขนาดเล็กมักจะรวมงานท้ังสองและมอบหมายผู้รับผิดชอบคนเดียว 
 งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดการให้ภาระงานวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล    การเรียนรู้
กับผู้สอนและผู้เรียน  ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างเสริมความเข้มแข็งในเทคนิควิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้บุคลากรของสถานศึกษา  ส าหรับงานทะเบียนรับผิดชอบด้านเอกสารหลักฐาน
การศึกษา  เอกสารการประเมินผลต่างๆ เพื่อการบันทึกหลักฐานการศึกษา  การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
การศึกษาอย่างเป็นระบบ  การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นต้น 
 ภาระงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆ ในสถานศึกษานับต้ังแต่ระดับ
นโยบาย  ในการก าหนดนโยบายการวัดผล  การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา  เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติและยังเกี่ยวข้องกับผู้เรียนทุกคนต้ังแต่เข้าเรียนจนจบ
การศึกษาและออกจากสถานศึกษา  จึงจ าเป็นท่ีสถานศึกษาต้องวิเคราะห์ภาระงาน  ก าหนดกระบวนการท างาน
และผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนเหมาะสม  ดังในแผนภาพท่ี ๑.๑ ได้แสดงถึงระบบ การบริหารการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาท่ีก าหนดขึ้น โดยน านโยบายการจัดการเรียนการสอนและการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้  ตลอดจนหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานมาวิเคราะห์ภาระงาน และตารางท่ี ๑.๑ แสดงถึงการมอบหมาย ภารกิจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ให้แก่บุคลากรฝ่ายต่างๆ ของสถานศึกษารับผิดชอบ 
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จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ระเบียบว่า
ด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการของสถานศึกษา 

อนุมัติหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบ

ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ของสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- จัดการเรียนรู้และด าเนินการวัดและ
ประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
-ตัดสินผลการประเมินรายปี/รายภาค 

 

ให้ความเห็นชอบผลการประเมิน 

-  อนุมัติผลการประเมินรายปี/รายภาค 
-  ตัดสินและอนุมัติการเลื่อนชั้น  ซ้ าชั้น   
   การจบการศึกษา 

รายงานผลต่อผู้เก่ียวข้อง 

รวบรวมข้อมูลจัดท าเอกสารหลักฐาน

การศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการของสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

-  ครูที่ปรึกษา 
-  ครูแนะแนว 
-  คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

-  ครูวัดผล 
-  นายทะเบียน 

ก ากับ  ติดตาม   
สนับสนุน  ให้ขวัญ

ก าลังใจ 

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพของสถานศึกษา 

การเทียบโอน 

ผลการเรียน 

คณะกรรมการ 

เทียบโอนผลการเรียน 

-  ผู้สอน 
-  ผู้ได้รับมอบหมาย 
-  คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-  คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน    
   การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
-  คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน 
   คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ผู้เก่ียวข้อง ภารกิจ 
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ตารางที่ ๑   การมอบหมายภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ                 
  ของสถานศึกษารับผิดชอบ   
 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าทีใ่นการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

๑.  คณะกรรมการ 
     สถานศึกษา 
     ขั้นพื้นฐาน 

 ๑.๑  อนุมัติและให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 ๑.๒  อนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัด 
และประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม 
 ๑.๓  อนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ
ประเมิน ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 ๑.๔  อนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา  เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา 
 ๑.๕  อนุมัติและให้ความเห็นชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา  
เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑.๖  อนุมัติและให้ความเห็นชอบกระบวนการและวิธีการสอนซ่อมเสริม
การแก้ไขผลการเรียนและอื่นๆ  
 ๑.๗  ก ากับ ติดตามการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน   
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑.๘  ก ากับ ติดตาม การวัดและประเมินผล และการตัดสินผลการเรียน 

๒.  คณะกรรมการ 
      บริหารหลักสูตร 
      และวิชาการของ 
      สถานศึกษา 

 ๒.๑  จัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 
 ๒.๒ จัดท าแผนการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางและ
สาระเพิ่มเติมของรายวิชาต่างๆ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   
โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดท า
รายวิชาพร้อมเกณฑ์การประเมิน 
 ๒.๓ ก าหนดส่ิงท่ีต้องการประเมินในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           
ของสถานศึกษาพร้อมเกณฑ์การประเมินและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ผู้เรียน 
 ๒.๔ ก าหนดการตรวจสอบและรายงานสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 ๒.๕ ก าหนดวิธีการเทียบโอนผลการเรียน จ านวนรายวิชา  จ านวนหน่วย
กิต  เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน  

 

แผนภาพที่ ๑  ระบบการบริหารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
          พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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ตารางที่ ๑  (ต่อ) 
 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงานการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 
๓.  คณะอนุกรรมการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 ๓.๑ ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพร้อมแนวทางการวดัและประเมินผล 
 ๓.๒ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ 
 ๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
สาระการเรียนรู้รายปี/รายภาคและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๔.  คณะกรรมการพัฒนา  
 และประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 

 ๔.๑ ก าหนดแนวทางในการพัฒนาและการประเมนิความสามารถ 
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน 
 ๔.๒ ด าเนินการประเมินความสามารถการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
 ๔.๓ ตัดสินผลการพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน           
ของผู้เรียนรายปี/รายภาคและการจบการศึกษาแต่ละระดับ 

๕.  คณะกรรมการพัฒนา
และประเมินคุณลักษณะ                  
อันพึงประสงค์               
ของสถานศึกษา 

 ๕.๑ ก าหนดแนวทางการพัฒนา แนวทางการประเมินเกณฑ์ การประเมิน 
และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๕.๒ พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รายปี/
รายภาคและการจบการศึกษาแต่ละระดับ 
 ๕.๓ จัดระบบการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยวิธีการอัน
เหมาะสมและส่งต่อข้อมูลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๖.  คณะกรรมการ  
เทียบโอนผลการเรียน 

 ๖.๑ จัดท าสาระ เครื่องมือ  และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชา
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
 ๖.๒ ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนท่ีร้องขอ 
 ๖.๓ ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน 
 ๖.๔ เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
ของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและเสนอผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินอนุมัติ
การเทียบโอน 

๗.  ผู้บริหารสถานศึกษา  ๗.๑ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๗.๒ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ
สถานศึกษา 
 ๗.๓ อนุมัติผลการประเมินผลการเรียน รายปี/รายภาค และตัดสินอนุมัติ
การเล่ือนช้ันเรียน การซ้ าช้ัน การจบการศึกษา 
 ๗.๔ ให้ค าแนะน าข้อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานแก่บุคลากรใน
สถานศึกษา 
 ๗.๕ ก ากับ ติดตามให้การด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียน
บรรลุเป้าหมาย 
 ๗.๖  น าผลการประเมินไปจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  ก าหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
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ตารางที่ ๑.๑  (ต่อ) 
 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงานการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 
๘.  ผู้สอน  ๘.๑ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาท่ี

รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและปฏิทินปฏิบัติงาน 
 ๘.๒ ท าการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนควบคู่กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแผนท่ีก าหนดพร้อมกับปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนท่ีมีข้อบกพร่อง 
 ๘.๓ ประเมินตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาท่ีสอน หรือกิจกรรมท่ี
รับผิดชอบเมื่อส้ินสุดการเรียนรายปี/รายภาค ส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๘.๔ น าผลการประเมินไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 ๘.๕ ตรวจสอบสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

๙.  ครูวัดผล  ๙.๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านต่างๆ แก่ครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๙.๒ ให้ค าปรึกษา ติดตาม ก ากับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักวิชาการและแนวทางท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ 
 ๙.๓ ตรวจสอบ กล่ันกรอง ปรับปรุงคุณภาพของวิธีการ เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 ๙.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับนายทะเบียนในการรวบรวม ตรวจสอบและ
ประมวลผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน 

๑๐.  นายทะเบียน  ๑๐.๑ ปฏิบัติงานร่วมกับครูวัดผลในการรวบรวม ตรวจสอบและบันทึก
ผลการประมวลข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน 
 ๑๐.๒ ตรวจสอบและสรุปข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล                
แต่ละช้ันปีและเมื่อจบการศึกษา เพื่อเสนอรายช่ือผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน                     
ใหค้ณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
และเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเล่ือนช้ันเรียน และ
จบการศึกษาแต่ละระดับ 
 ๑๐.๓ จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา  
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ระเบียบโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช  ๒๕๕๑  
********************************************************************************* 
 โดยท่ีโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ตามค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ี วก. ๒๙๓/๒๕๕๑  ลงวันท่ี  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  เรื่อง ให้ใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงเป็นการสมควรท่ีจะก าหนดระเบียบโรงเรียน
เมยวดีพิทยาคม ด้วย การวัดและประเมินผลการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับค าส่ังดังกล่าว 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจนามความในมาตรา ๓๙ แห่งระเบียบพระราชบัญญัติบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑”  
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิก ระเบียบโรงเรียน ข้อบังคับหรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับบรรดาระเบียบ  ข้อบังคับหรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึง่ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔  ให้ใช้ระเบียบนี้  ควบคู่กับหลักสูตร โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 ข้อ ๕  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้ 
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หมวด  ๑ 
หลักการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 ข้อ ๖  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักการ  ดังนี้ 
         โรงเรียนมีหน้าท่ีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายท้ัง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เป็นรายวิชาให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท าการวัดและประเมินผล การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 
 ข้อ ๗  โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน   เพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้  และเพื่อตัดสินผลการเรียน 
 ข้อ ๘  กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

         ๘.๑  แจ้งให้ผู้เรียนทราบมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิธีการ
วัดและประเมินผล เกณฑ์การผ่านตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ และเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้รายภาค 

๘.๒  แจ้งให้นักเรียนทราบผลการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม เกณฑ์การตัดสินพฤติกรรม  การปฏิบัติ
กิจกรรม และเวลาเรียน/เข้าร่วมกิจกรรม ในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๘.๓  แจ้งให้ผู้เรียนทราบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน วิธีการวัดและประเมนิผล 
การเรียนรู้ และเกณฑ์การตัดสิน 

๘.๔  แจ้งให้ผู้เรียนทราบเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลความสามารถใน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

๘.๕  ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนจะต้องวัดและประเมินผลก่อนเรียน เพื่อ
ตรวจสอบความรู้พื้นฐานและทักษะเบ้ืองต้นของผู้เรียน 

๘.๖ ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนเป็นระยะๆ 
เพื่อตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู้ ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ หากผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ให้ผู้สอนวินิจฉัยหาข้อบกพร่องของ
ผู้เรียนแล้วสอนซ่อมเสริม โดยจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ข้อ ๙  ให้โรงเรียนอนุมัติการเล่ือนช้ัน การซ้ าช้ัน การจบการศึกษาภาคบังคับ  และการจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 ข้อ ๑๐  ให้ใช้ตัวเลขแสดงผลการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยน าคะแนนผลการวัดและ
ประเมินผลระหว่างเรียน รวมกับคะแนนการวัดและประเมินผลปลายปี/ภาค ตามสัดส่วนท่ีโรงเรียนก าหนด 
แล้วน ามาเทียบเพื่อปรับเป็นระดับผลการเรียน โดยใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน ๘ ระดับ  คือ “๔”  
“๓.๕”   “๓”  “๒.๕”  “๒”  “๑.๕”  “๑” และ “๐” 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 ข้อ ๑๑  ให้ใช้ค าว่า “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” แสดงผลการวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และใช้ค าว่า “ดีเยี่ยม” “ดี” และ “ผ่าน” ในการวัดและประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   
 ข้อ ๑๒  ให้แจ้งผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยรายงานผลการเรียนท้ัง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อย   ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 
แผนภาพที่ ๒ กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 

 
 

แผนภาพที่ ๓ กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

หมวด  ๒ 
การตัดสินผลการเรียน 

 
 ข้อ ๑๓  การตัดสินผลการเรียน ประกอบการพิจารณาการเล่ือนช้ันเรียนสูงขึ้นเมื่อส้ินปีการศึกษา 
ยกเว้นในกรณีท่ีพบว่าผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดและมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการพฒันาเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมากก็ให้เรียนซ้ าช้ันได้ 
 ๑๓.๑ การเล่ือนช้ัน  
 เมื่อส้ินปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเล่ือนช้ัน เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ 

(๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
(๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

          (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ในการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ท้ังนี้ ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเล็กน้อย และพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เล่ือนช้ันได้ 
 ๑๓.๒ การเรียนซ้ าช้ัน 
 สถานศึกษาจะจัดให้ผู้เรียนเรียนซ้ าใน ๒ กรณี ดังนี้ 
 กรณีท่ี ๑ การเรียนซ้ ารายวิชา   เมื่อผู้เรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา โดยจัดให้เรียนซ้ าในช่วงใดช่วงหนึ่งท่ี
สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ช่ัวโมงว่างหลังเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน เป็นต้น 
 กรณีท่ี ๒ เรียนซ้ าช้ัน มี ๒ ลักษณะ คือ 

- ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นต่ ากว่า ๑.๐๐  และมีแนวโน้มว่า จะเป็นปัญหาต่อการ
เรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 

- ผู้เรียนมีผลการเรียน  ๐ , ร , มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น  
ท้ังนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือท้ัง 2 ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ

พิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ าช้ัน โดยยกเลิกผลการเรียนเดิม และให้ใช้ผลการเรียนใหม่
แทน หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ าช้ัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไขผลการเรียน 

ข้อ ๑๔  เกณฑ์การจบการศึกษาได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชา
เพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 



 
  

 

317 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 (๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ 
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 

(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชา
เพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 (๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ 
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยว่า ๓๖ หน่วยกิต 

(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 ข้อ ๑๕  การอนุมัติการจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  นักเรียนท่ี
จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  อนุมัติให้จบการศึกษาภาคบังคับและนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ อนุมัติให้
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ข้อ ๑๖  นักเรียนไม่ได้เข้ารับการประเมินผลปลายปี/ภาค เพราะเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย  โรงเรียน
อาจจัดให้เข้ารับการประเมินผลปลายภาค ภายหลังได้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 
 

แผนภาพที่ ๔ กระบวนการตัดสินและแก้ไขผลการเรียน 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 

 
 
แผนภาพที่ ๕ กระบวนการด าเนินการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 

 
 

แผนภาพที่ ๖ ขั้นตอนการด าเนินการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 
 

 
 

แผนภาพที่ ๗ ขั้นตอนการประเมนิกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

หมวด  ๓ 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 

 ข้อ ๑๗  การเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับต่ ากว่าปริญญา ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับ
การเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งจัดท าโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สิงหาคม ๒๕๔๙)   
  

หมวด  ๔ 
การย้ายที่เรียน 

ข้อ ๑๘  นักเรียนคนใดจ าเป็นต้องย้ายท่ีเรียน โรงเรียนต้องจัดเอกสารหลักฐานให้นักเรียนน าไปท่ี
โรงเรียนแห่งใหม่คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และหลักฐานทางการศึกษาอื่นเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อให้
ผู้ปกครองและผู้เรียน น าไปแสดงผลการเรียนรู้ที่ผ่านมาให้กับสถานศึกษาแห่งใหม่พิจารณารับย้ายผู้เรียน 
 

หมวด ๕ 
หลักฐานส าคัญทางการศึกษา 

 

 ข้อ ๑๙  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด มดัีงนี้ 
๑๙.๑  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 
๑๙.๒ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.๒) 
๑๙.๓  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 

 ข้อ ๒๐   เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด มีดังนี้ 
๒๐.๑  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา 
๒๐.๒  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน 
๒๐.๓  ใบรับรองผลการเรียน 
๒๐.๔  ระเบียนสะสม 
๒๐.๕  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เท่าท่ีจ าเป็นท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔    เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

                                             (นายไพรวัลย์ สมภูงา) 
                           ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 
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ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ค าสั่งโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 
ท่ี   ๑๙๔ / ๒๕๖๔ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

………………………………………………………..………. 
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม              

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้ใช้ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ได้มีการ
ใช้และการประเมินหลักสูตรผลการประเมินท าให้พบว่า ค าอธิบายรายวิชา และโครงสร้างหลักสูตรไม่มีความ
ชัดเจน ไม่ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ เท่าท่ีควร และหลักสูตรไม่สามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพได้ และไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน  และโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้มีการจัดท าโครงการ
พัฒนาผู้ท่ีท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (Gifted Program : GP) ขึ้นเพื่อ
พัฒนาต่อยอดให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ทักษะ กระบวนการ เจตคติ และการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพนักเรียนไปสู่ความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กันมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และเป็นการปลูกฝังด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ต้ังแต่เยาว์วัย โรงเรียนจึงได้มี
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรขึ้น 
 เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ และ
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท าหน้าท่ีปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)  ของโรงเรียนเมยวดี
พิทยาคม ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 

๑.๑  นายเมธี บุญเจริญธนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายศิริศักด์ิ โคตรพัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการ 
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๑.๓  นายวิชัย  พลซื่อ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๔  ดร.เอกชัย พลซื่อ                  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๕  นายบุญช่วย มหิวรรณ            ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๖  ร.ต.ต.มนตรี พลนิกรด ารงเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๗  นายท าวาน ตรีภพ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๘   นายสมศักด์ิ อินทรวิเชียร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
๑.๙  นายภูชิต ถนัดค้า  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
๑.๑๐  นางกุหลาบ สีแดงงาม  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
๑.๑๑ นายบัญชา ยุระหาร  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
๑.๑๒  นายส าเริง สุตระ  ผู้แทนครู   กรรมการ 
๑.๑๓ พระครูสันติธรรมประหัฎฐ์(ค าจร ธมมวโร) ผู้แทนพระภิกษุ       กรรมการ 
๑.๑๔  พระครูสมุห์สุริยา สุภทฺโท ผู้แทนพระภิกษุ         กรรมการ 
๑.๑๕  นายไพรวัลย์  สมภูงา  ผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ให้ค าปรึกษา  แนะน า ติดตามการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 
๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)   
 

๒. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
   ๒.๑ นายไพรวัลย์  สมภูงา   ผู้อ านวยการ  ประธาน 
   ๒.๒ นางราตรี  โพธิ์สุวรรณ  รองผู้อ านวยการ  รองประธาน 
   ๒.๓ นายวิษณุ  นามเดช   รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
   ๒.๔ นายอนุรักษ์ โสภาชัย   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๕ นายส าเริง  สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๖ นางบุรี  สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๗ นางจรัสศรี  ร่มเย็น   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๘ นางสาวรัดดาวรรณ  มานัด  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.๙ นางสาวอมร หนองขุ่นสาร  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  อ านวยการ ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้น  และสนับสนุน
งบประมาณ สถานท่ี หรือทรัพยากรอื่นๆ ให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
๓. คณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วย 

 ๓.๑ นางราตรี  โพธิ์สุวรรณ   รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นายวิษณุ  นามเดช   รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
 ๓.๓ นางเย็นใจ  สงวนรัตน์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๔ นางบุรี สุตระ    ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
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 ๓.๕ นายศักดิ์สิทธิ์  สาขามุละ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๖ นางสาวกนกวรรณ  คันสินธ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๗ นางอรชร  ศรีขาวรส   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๘ นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร้อม  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๙ นางทิวา พลซื่อ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๑๐ นางสาวรัดดาวรรณ มานัด  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๑๑ นางสาวอมร  หนองขุ่นสาร  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๓.๑๒ นายเปรมฤทัย แสงแก้ว  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๓.๑๓ นายส าเริง  สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๑๔ นางอัมพาพันธ์  สระเกษ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  
๑. วางแผนด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
๒. รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศึกษา วิเคราะห์ ดูงาน ข้อมูล    

ท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ 
มาจัดท าร่างหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)      

๓. น าร่างหลักสูตร ฯ เสนอขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมยวดี -
พิทยาคม  
๔. คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและระเบียบวัดประเมินผล 
 ๔.๑  นางราตรี โพธิ์สุวรรณ  รอง ผอ.ฝ่ายบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 

๔.๒  นายส าเริง สุตระ   ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
 ๔.๓  นางอัมพาพันธ์ สระเกษ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔.๔  นางสาวปทุมวดี พานทอง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔.๕  นางสาวจิรปรียา กุลาตัน ครู    กรรมการ 
 ๔.๖  นางสาวฉัตรรัตน์  ไชยพิรูณรักษ์ ครู    กรรมการ 
 ๔.๗  นางสาวรัดดาวรรณ มานัด ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ  
 ๔.๘  นางสาวอมร หนองขุ่นสาร ครูช านาญการ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่   ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและระเบียบวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการ และต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
๕. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 
 ๕.๑  นางสาวกนกวรรณ คันสินธ์ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
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๕.๒  นางรุ่งรัตน์ สุขแสง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.๓  นางอุไรวรรณ ร่มเย็น  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.๔  นางสาวฉัตรรัตน์  ไชยพิรูณรักษ์ ครู    กรรมการ 
๕.๕  นายปกรณ์กฤษฎ์ ปะกิลาเค ครู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่    
๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๖. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 
  ๖.๑  นางเย็นใจ สงวนรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๖.๒  นายปัญญา สีหาบุญมาก  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖.๓  นายทวิชย์ มะระโช  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖.๔  นายอ านวย  หกพันนา   ครู    กรรมการ       
๖.๕  นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญสถิตย์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๖.๖ นางสาวรัดดาวรรณ มานัด ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    
๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
๗. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
  ๗.๑ นายศักดิ์สิทธิ์ สาขามุละ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางปราณี ใจทาน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๓ นางสะอาด พลซื่อ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 ๗.๔ นายธนาคร ศรีแนน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
 ๗.๕ นางสาวปทุมวดี พานทอง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๖ นางสาวสุกันญา สงเคราะห์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๗ นางอุบลรัตน์ ชรารัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๘ นางสาวอมร หนองขุ่นสาร ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๗.๙ นายณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติ  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๗.๑๐ นางสาวจารุวรรณ  แสงโคตร ครู    กรรมการ 

๗.๑๑ นางสาวภีรนันท์ กล้าหาญ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่    

๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๘. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ประกอบด้วย 
 ๘.๑  นางทิวา  พลซื่อ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๘.๒  นางฉวีวรรณ  ไพรินทร ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
      ๘.๓  นายอนุรักษ์  โสภาชัย  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๘.๔  นายทศพร  บุญปก  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ           
๘.๕  นางรัชฎากร  มะระโช  พนักงานราชการ   กรรมการ           
๘.๖  นางสาวสุกัญญา  บุญปก ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

๙. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  ประกอบด้วย 
 ๙.๑  นายเปรมฤทัย  แสงแก้ว ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 

๙.๒  นายนนท์ธิวัฒน์  ปัตถาทุม ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ          

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๑๐. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย 
  ๑๐.๑  นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร้อม  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๑๐.๒  นายนิราศ ศรีขาวรส   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๐.๓  ว่าท่ี ร้อยตรีวัฒนา อินทศิลา  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
๑๐.๔  นางอัมพาพันธ์ สระเกษ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
๑๑. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประกอบด้วย 
  ๑๑.๑  นางอรชร ศรีขาวรส  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๑๑.๒  นางวนิดา ไชยแสง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๑.๓  นายอิสรพงศ์ แสนโคก ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๑๑.๔  นายระดมพล พลซื่อ  ครู    กรรมการและเลขานุการ          

หน้าที่    
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๑๒. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย 
  ๑๒.๑  นางบุรี สุตระ    ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๑๒.๒  นายส าเริง สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๑๒.๓  นางจรัสศรี  ร่มเย็น   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ  
๑๒.๔  นายประสิทธิ์ พิลาศรี   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๒.๕  นางพนิดา บุญสินพร้อม  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑๒.๖  นางสาวศิริธร พลเย่ียม  ครู   กรรมการ 
๑๒.๗  นางสาวจิรปรียา ตุลากัน  ครู   กรรมการ 
๑๒.๘  นางสาววรินทร์พร ฉลองกิตติศักดิ์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๒.๙  นางสาวณัฐวรรณ โกวิทจินดาชัย ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
๑๒.๑๐ นางพนิดา บุญสินพร้อม  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ           

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๑๓. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 
  ๑๓.๑  นายธนาคร ศรีแนน  ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๑๓.๒  นางจรัสศรี ร่มเย็น  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๓.๓  นางบุรี สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๓.๔  นางสาวอมร  หนองขุ่นสาร ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑๓.๕  นางรุ่งทิพย์ สาขามุละ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ  
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๑๔. คณะกรรมการ จัดพิมพ์ ท าส าเนา  และเขา้เล่ม  ประกอบด้วย 
๑๔.๑  นางสาวรัดดาวรรณ มานัด ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๔.๒  นางอัมพาพันธ์  สระเกษ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔.๓  นางสาวปทุมวดี พานทอง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔.๔  นางสาวสุกันญา สงเคราะห์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔.๕  นางสาวจิรปรียา ตุลากัน ครู    กรรมการ 
๑๔.๗  นางรัชฎากร มะระโช  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๔.๘  นางสาวอมร หนองขุ่นสาร ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

      ๑๔.๙  นางสาวฉัตรรัตน์  ไชยพิรูณรักษ์ ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  จัดพิมพ์ข้อมูล พิสูจน์อักษร จัดท าส าเนา และเข้าเล่มเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดี
พิทยาคม  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   ให้
มีจ านวนครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 

 ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ัง อุทิศตน ท างานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานส าเร็จ
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  ก่อประโยชน์สูงสุดต่อราชการสืบไป 

 

                 ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๗   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

               (นายไพรวัลย์   สมภูงา) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 

 

 


