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ตัวชี้วัดรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ตัวชี้วัดรายวิชา อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่ายๆท่ีฟังและอ่าน 

2.  อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน 

3.  เลือก/ระบุประโยค และข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียงท่ีอ่าน 

4.  ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานและ  

 เรื่องสั้น 

5.  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน 

6.  ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค าชี้แจงตามสถานการณ์ 

7.  พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ 

 ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม 

8.  พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว กิจกรรม  

 ต่างๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม 

9.  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

10.  ใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ  

 เจ้าของภาษา 

11.  บอกความเหมือนและความต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมาย 

 วรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

12.  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 

 

 

 



ตัวชี้วัดรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ตัวชี้วัดรายวิชา อ21100 ภาษาอังกฤษ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1. เลือก/ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียง 
2. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ สรุป ตีความ แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และตอบค าถามจาก 
 การฟังและอ่านเร่ืองราวจากสื่อประเภทต่างๆ 
3. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่าง 
  เหมาะสม 
4. พูดและเขียน สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องเหตุการณ์ท่ีอยู่ในความ 
 สนใจของสังคม 
5. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม หรือเรื่องต่างๆใกล้ตัว พร้อมท้ังให้เหตุผล

สั้นๆประกอบ 
6. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาลวันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม

หรอืจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
7. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง ประโยคชนิดต่างๆ การใช้ 
 เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ 
 ภาษาไทย 
8. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันส าคัญและชีวิต 
 ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย 
9. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่ง

เรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 
10. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
11. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้าความรู้ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆใน

การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ตัวชี้วัดรายวิชา อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

1.  ปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจงและค าอธิบายง่ายๆท่ีฟังและอ่าน 
2.  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองส้ันๆถูกต้องตามหลักการอ่าน 
3.  ระบ/ุเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน 
4.  เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

 เรื่องท่ีฟังและอ่านพร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆประกอบ 
5.  สนทนาแลกเปลีย่นข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆใน 

 ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
6.  ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายตามสถานการณ ์
7.  พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้  

 ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม 
8.  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และข่าวเหตุการณ์ท่ีอยู่ 

 ในความสนใจของสังคม 
9.  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์พร้อมท้ังให้ 

 เหตุผลสั้นๆประกอบ 
10.  ใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและ 

 วัฒนธรรมเจ้าของภาษา 
11.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด 

 ต่างๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
12.  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน/สถานศึกษาและ 

 ชุมชน 
13.  เผยแพร/่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 
 

 

 

 



ตัวชี้วัดรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ตัวชี้วัดรายวิชา อ22100 ภาษาอังกฤษ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

1. ระบ/ุเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน 
2. เลือกหัวข้อเรื่อง จับใจความส าคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
 เรื่องท่ีฟังและอ่าน พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆประกอบ 
3. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่าง

เหมาะสม 
4. พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม

และประสบการณ์ พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 
5. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/

เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม  
6. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาลวันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม/ 
 จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
7. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด 
 ต่างๆและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
8. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ 
 วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 
9. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่ง

เรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 
10. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและ 
 ชุมชน 
11. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู ้ข้อมูลต่างๆจากสื่อและ 
 แหล่งเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 

 

 

 



ตัวชี้วัดรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ตัวชี้วัดรายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 

1.  ปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจงและค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน 
2.  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆถูกต้องตามหลักการอ่าน 
3.  ระบแุละเขียนสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรือ  

 อ่าน 
4.  เลือก/ระบหุัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุนและแสดงความคิดเห็น 

 เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆพร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
5.  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เร่ืองท่ีอยู่ 

 ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
6.  ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายอย่างเหมาะสม 
7.  พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้  

 ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม 
8.  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่างๆที่อยู ่

 ในความสนใจของสังคม 
9.  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวเรื่องท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/ 

เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
10.  เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและ 

 วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
11.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด 

 ต่างๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
12.  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา

 ชุมชนและสังคม 
13.  เผยแพร/่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 
 

 

 

 



ตัวชี้วัดรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ตัวชี้วัดรายวิชา อ23100 ภาษาอังกฤษ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 

1. ระบแุละเขียนสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรือ 
 อ่าน 
2. เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
 เรื่องท่ีฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
3. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ีอยู่

ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งท่ี

ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
5. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความเห็นของตนเองเกี่ยวดับเรื่องต่างๆ กิจกรรม 

ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม  
6. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวเรื่องท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/

เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม 
7. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม/ 
 จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
8. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ 
 วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
9. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่ง

เรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 
10. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  
 ชุมชนและสังคม 
11. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ ข้อมูลต่างๆจากสื่อและ 
 แหล่งเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 

 

 

 


