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ตัวชี้วัดรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ตัวชี้วัดรายวิชา อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศโฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้นถูกต้องตาม

หลักการอ่าน 
3. อธิบายและเขียนประโยค/ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ รวมท้ังระบุ

และเขียนสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
4. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและ

อ่านเร่ืองท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์

ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
6. เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว 
7. พูดและเขียนแสดงความตอ้งการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน

สถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
8. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ ์เรื่องและประเด็น

ต่างๆท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
9. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคลโอกาสและสถานท่ีตาม

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
10. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย

สุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
11. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน

และสังคม 
12. ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้ข้อมูลต่างๆจาก

สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
13. เผยแพร/่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น ประเทศชาติเป็น

ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 



ตัวชี้วัดรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ตัวชี้วัดรายวิชา อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
1. อธิบายและเขียนประโยคข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน 

รวมท้ังระบุและเขียนสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ี
ฟังหรืออ่าน 

2. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและ 
อ่านเร่ืองท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

3. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์
ข่าว เหตุการณ์ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็นข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 

5. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

6. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ 

7. พูดและเขียนแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ท้ังในท้องถิ่น
สังคมและโลก พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

8. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

9. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย
สุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

10. วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 

11. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและน าเสนอด้วยการพูดและเขียน 

12. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม 

 
 

 



ตัวชี้วัดรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ตัวชี้วัดรายวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 
1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศโฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้นถูกต้องตาม

หลักการอ่าน 
3. อธิบายและเขียนประโยค/ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ รวมท้ังระบุ

และเขียนสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
4. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและ

อ่านเร่ืองท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์

ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
6. เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว 
7. พูดและเขียนแสดงความตอ้งการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน

สถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
8. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ ์เรื่องและประเด็น

ต่างๆท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
9. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคลโอกาสและสถานท่ีตาม

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
10. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย

สุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
11. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน

และสังคม 
12. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้ข้อมูลต่างๆจาก

สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
13. เผยแพร/่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น ประเทศชาติเป็น

ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ตัวชี้วัดรายวิชา อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 
1. อธิบายและเขียนประโยคข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน 

รวมท้ังระบุและเขียนสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ี
ฟังหรืออ่าน 

2. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและ 
อ่านเร่ืองท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

3. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์
ข่าว เหตุการณ์ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็นข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 

5. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

6. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ 

7. พูดและเขียนแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ท้ังในท้องถิ่น
สังคมและโลก พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

8. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

9. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย
สุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

10. วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 

11. ค้นคว้า/สืบคน้ บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและน าเสนอด้วยการพูดและเขียน 

12. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม 

 
 
 



ตัวชี้วัดรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ตัวชี้วัดรายวิชา อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 
1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศโฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้นถูกต้องตาม

หลักการอ่าน 
3. อธิบายและเขียนประโยค/ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ รวมท้ังระบุ

และเขียนสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
4. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและ

อ่านเร่ืองท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์

ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
6. เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว 
7. พูดและเขียนแสดงความตอ้งการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน

สถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
8. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ ์เรื่องและประเด็น

ต่างๆท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
9. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคลโอกาสและสถานท่ีตาม

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
10. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย

สุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
11. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน

และสังคม 
12. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้ข้อมูลต่างๆจาก

สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
13. เผยแพร/่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น ประเทศชาติเป็น

ภาษาต่างประเทศ 
 

 

 
 



ตัวชี้วัดรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ตัวชี้วัดรายวิชา อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 
1. อธิบายและเขียนประโยคข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน 

รวมท้ังระบุและเขียนสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ี
ฟังหรืออ่าน 

2. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและ 
อ่านเร่ืองท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

3. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์
ข่าว เหตุการณ์ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็นข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 

5. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

6. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ 

7. พูดและเขียนแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ท้ังในท้องถิ่น
สังคมและโลก พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

8. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

9. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย
สุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

10. วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 

11. ค้นคว้า/สืบคน้ บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและน าเสนอด้วยการพูดและเขียน 

12. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม 

 

 
 



 
 


